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ΡΚ^ΓΑΤΙΟ.

Ιιι Ιιοο νοίαπιίηβ οοηιρί'βΐιβιΐϋοπιηι ορεπιηι ηοη εχδΐ3θ3ηΙ (Γηηδίηιίοηεδ Ιαΐίηχ

Γβοβη1ϊθΓ68, ηβςυβ 3(1εο νείεπηη ιιΐΐα ηοδίπ ηιιΐ δπρεποπδ δίτοπϋ δίικίϋδ εακίΐ-

£ί»1η, κϊ Ι.;ιιΐ]|)ίηί.τη;πη ΝίεοπίΒεηεοπιπη εχεΐρίβδ 3 ΖεΙΙίο « ρ.Ίδδίιη (ίηφΐίΐ)ειτιεη-

ιΙ;ι(αηι ». ΙΙίιιε φΐαηΐυιη Ιβΐίοπδ ρηιΐιιηι 8ΪΙ ηουίδ, Γηοϊΐβ ίηΙεΙΙϊ^ίΐιΐΓ. (^ιΐ3ΐΐφΐ3ΐη

βηϊιτι ΐΓαιίδΙαίΐοηιιηη ίΐΐβπιηι ηοηηιιΙΙΐΓ ;ι1) Ιιοηιίηϊΐκι^. .κπΐ ί•> «ι απδίοΐεΐίε:** ρΐιϋη-

δορίικε ίηηιιΐπΐίδ οοηΓεεΙα; βιιηΐ, φΐί ηιηΐΐίδ ίη Ιοείδ νβΐιιΐ αΊνίηβΙοπβ (]ΐΐ3(1ηπι νί

ηιεηΐεηι Μβ^ίδίΓί ρεΓδρεχεπιηΙ, (ίηΙβΓ οηιηεκ απΙεπι εηιίηεΐ ;κ1ηιϊι-α1)ίΙΪ5 νίι•Βρδ-

δηποη, Μρίπρηγδίεοηιπι ίηΙει-ρΓεδ : ) ρΐιιτεδ Ι3ΐηεη ειτοπηιικ εΐ νίΐϋϋ οπιηϊ^εηίδ

ΙηηοΓηηί. Νοδ βεόΊιΙο Ι.ίΙϊιι.ί ηοδ(Γ3 £ι•3εοίδ 3ρΐ3ΐ•ε δίικίυϊπιιΐδ, ρι•3εΙει• Ιοεοδ νη1(1ε

ϋπηίοβ αιιΐ εοίΓΐιρΙοδ,ίη φΐί1)ΐΐ8 νείεππη ίηΙεΓρΓεΙιιπι νει-1>3 εοηδίιΐΐο Γείίηηί-

ηιιΐδ. Ηοε δπερϊϋδ φΐ3ΐτι βΐίοί ΓαοΙαπι εδί ίη ΕϋΟΕΚΠδ ΜοηιΙΠηίδ.

Οοιτπρίίδδίηηί ηπ]ιΐδ ορεπδ, φΐο<1 ΐ» ιι ί,βδεβπδ πάνυ δυσεύρετον (ϋχίΐ ( ν. ΙιίογΙ.

ΟοϋίΙ.ΜαΙηΙ. ρ. 228), ρεφηιιεί εοαΜεεδΡΧδΙβηΙ; άιιοδ πΐ3<*ηο ΓπιεΙιι ;ι>ΙΙιίΙ»πίι Βεκ-

κκκϋδ; ροδί φεπι δρΕΝοει,ιιΐδ εΐ ΒοΝίτζιυδρειτηιιΙΐίδ Ιοείδ Ιυεεπιείίηίε^πίΒίεπι 3Ν

ΙιιΙεπιηΙ, ίΐΐε ίη Οο/ηπιβηΙαηΪΑ• Ααιάεηύ<κ Μυηαοεηχίχ , ά. ι84ι, νοί.ιιι, α, ρ. 1\$η

δβψ]., ηίε ίη ΟΙ)$βΓναύοηώα$ οηΐΐαί Βει-οΐίηί β<ϋΐΪ8 3. 1 844• (}οοπιιιι νίροπιηι

ϋηοΐιίηα εΐ 83^3εΐΐ3ΐε ΓηοΙιιπι εδί ιιΐ ηοη ραιιοα δρίδδίδ οΐϊηι ΙεηεΙ)Πδ οογοΙο ίη

ηοδίία ρπηιυιτι βίΐΐΐΐοηε 1ε§ϊ εΐ ϊηΐεΐϋ^ί ροδδϊηΐ. 5ε(Ι δαρεΓδίιηΙ ιΐί.ιιηηιιιιι οΙ>

δοιίΓβ εΐ (1ερΓ3\3ΐ3 ιιιιι1ΐ;ι ίη Ιίοο β§Γε§ίο ρεπρ3ΐεΐίε3πιπι φΐ.τδΐίοηιιηι πιοηιι-

πιεηίο. ί^ιιβΓε νεί 1εηιήδδίηΐ3πι η3ηε οοδεΓνβΐίοηιιηι δγπιοοίβπι βίϊειτε ηοη

ρπιηιιί, οοοίαιτι φΐίάεηι πΒί Ι3ΐεη1ιιηι εχί^ίΐιη*, ΙίΡΐιΐδ δι ιϋΐϊοΓεδ ίηνΐΐβνβΓΟ ι>1

ιΙπμΊπιι,ί-, δίκΐδ ίΐ1(|ΐιΐ' πιίηηδ αΠβΓαηΙ.

Ι'.Ι ΙιίΛΙΙιιΙΙΙ ΛΙ ΠΙ). Ι 03ρ. 5, Ι. /|5 &ΟΓΪΙ). χα'ι δ

λαβών άν τις , ψιοηιοιίο 3ρ. 1)αν»1. ηιΐίΐιιηι νίιίεο.

— Οα\>. 8, 1. 45 ρεΓρει-ηπι ε<1ε1>3ΐιΐΓ ού το αγαθόν

είναι ρνο τοϋ. Τιιι•1)3ΐα ψΐίνιΐ,-ιιη ϊη Πηβ ΙίΒπ, πψΐϋ

ρι.ιΚ||•1•Ι113 <|ΠΊ|1(|Ι10 \-01'3ΐ)Ιΐ1η Ϊ£ΠΟΓ3ΐ ("Οίΐ. Μ,ιΙ Ι ΊΙ .

— \Λϊ>. Π οβρ. ι, §22, 1. ιΙ\ βιτίΐ). νίιΐβΐυι- χαι

Κορίσχος ίτι των οίο., ρΓΟ δ, εΐ Ι. 1 6 αύτίον (νβΐ

αύτβϊν, υΐ Μβγο. οοιτεοΐα» ) ρΓΟ αύτης. — ^^ρ. 3,

§ 7 : ζημιώδης 5έ δ μηδαμο'Οεν (πλεονεκτικός) άλλ'

όλιγα/όΟεν. Κι ίίιηίΐίΐοΐ' 1ί1>. III, ο. η, § η,\. ι8 :

δ μέν (ίγροιχος) οϋθέν γελοϊονίλλα /αλεπώς προσ-

ίεται , δ δέ πάντα ευχερώς χαΐ ήδειος. υΐΓθΙ>κρΛ€

ρχί]>εΓίβ* ή, ιιΐ ρι•«οθ(Ιϊΐ μηΟεν ^ δλίγα χαϊ /αλε-

πώς προβίεσΟαι. δοΐ'ίΐιβιιιΐϋΐτ) νϊϋβΐιπ• αλλ' εϊ γε, 1 1;

3ΐίει•ο Ιοοο ΓθΓ(38»6 άλλ' ή χαλ. — § 17, Ι. 38

8(τϋ). αν πώς λαμ€. — ^3ρ. 4, Ι. 4 ηίΐΉΪ* :ιιιιΙ ιί^ικ•

(ΙίοΙαηι ηυοίυϊβιϊηοιϊαβ εΓΓειτί άεΙ)ε.Ι)3ΐαΙ μέν γαρ

δυνάμεις χαϊ αί Ιζεις τών παθημάτων. νεΓαηι ει-3ΐ

ϋΐεεΓε α'ι δυνάμεις χαϊ αί έ'ςεις [αϊτιαι] τών παΟτ,μά-

των, ΐ]ΐιιΐΓΐιιιι ηαίιιτα εχ ίηη.ιΐίβ Γ»πιι1ΐαΐί1>ιικ «?ι Ιια-

ΒϊιϊΒυϊ ρεηάεΐ. Ι1)ί(1ειτι Ί. ίο βεηΒ. περί ταϋτά

έστιν ή [λΰπη χαϊ ή] ήδονη. — ^^ρ. 8, § 19, 1. »5

εοιτιιρίυηη νοα δει ηοιαΓαηΙ Γ.3»3υΚ ει ΙΙοηίΐ/.ίιΐϋ

ρ. 4>• 8επΙ)ΐ ροΐεϋ δηλον δτι, οι^'ι» εοηιρεηιΐΐυιτι

ίη 3η(ίςιιϊ& 1ί1)ΐίί> ηπαπι δίηιϋβ βϊ Ι νοεί δει ( (ϋρΐι-

ΐΗοηρο ίίειη εοπιρεη<1Ϊ05ε βεΓΪρίο) τει-ηί ροίε$ι

ΑΚ1.ΊΤΙ>ΤΕΙ.Κϋ. II.
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ΡΒΛ1ΡΑΤΙ0.

ίιι Βαιίίί Ιαυιιία ρβίχοςι*. Ι, Ιίη. ι5, 4. — § 2ο,

Ι. 3ο ΓογΙ. ?να μή λάθη ψηλαφών, ηε ίηιείιιιη αί-

ιτεείακί. — Ιιι βηβ εαρίιίδ 1. 54 εοη|εοΐυΓ3 α<1-

ίοιίρία ρβΐ ϊη εοιί. ν»1. , ώς βία πράττοντες, άλλ'

( ούχ 1 έχοντες, [λόγοι οϊτοί εϊσιν], α;ιΐ3 ηοη ορυδ :

ΜρπΙίΐ'ΗΐϋΓϋΐιίηι,ηί ΓαΙΙοΓ : « ηαιη ιριινεΐ πιαχίηιε

ιερί'ίιηυηΐ το έχούσιον βΐ βία <οαοΐί<[ΐιο ΒβεΓε βϊοϊ

νίιίεηΐιιι•, ι-ενετ3 Ι3ΐϊ»εη έχοντες 3£ΐιηι. » ΟοηΓ.

§ 17 ει ι8. — ΰβρ. 9) '• 6 : ενίοτε γάρ οϊ2ε μέν 6*τι

πατη'ρ, άλλ' ούχ ϊνα άποχτείνη , άλλ' ίνα σώση , ώσπερ

αί ΙΙελιάίες τ{ το ι ως βτι μέν πόμα, αλλ' ώς φίλ-

τρον ?, οΤνον τ6 δ' ην χώνειον. Ιη Ιοεο (ΙεδρεΓαΙο

εοβϊΐανϊ ιΐε ?ι εϊδώς έπεμπε πο'μα. — ^^ρ. ίο,

§ 1 3, 1. 35 : διχη γινομένης της αμαρτίας (η γαρ λο

γιζόμενοι άμαρτάνομεν, ή κατά τήν αίσθησιν αυτί)

δρώντες). Ιπιο άλλοδρώντες, ;ι1ίικ1(]ΐιαπι φΐο<1οροΓ-

ΐεΐκιΐ. Μβςίδ ιπίΓαιη εβι ηικκΐ ϊεηυίΐιπ• 1. 38 : έν τη

γραμματική χατί τήν αίσθησιν και πραξιν, περί ής άν

σχοπώσιν, είς άτΓειρονί|ξουσιν.δεη[εηΙΪ3ε[ϊηΝίςο-

ιιιαείιεϊδ ει ϊηΜββηίδ ΜοΓβΙίουδ εχροδϊΐβ ροδείΐ ει;

άχριβη πεΐραν ήζουσιν. δεο,αεηΐΐ εοπιηιαίε, ηαοϋ

15οΙ)ηϊΙζϊιΐ8Ϊηοη1ΐιιειιι π.'(1<•μίι ρ. .',',, ιιιιιΐιηι 1. .', ι

έξαίφνηςγάρ προαιρείται μέν ούθείς, δοκεΐ δέ (ιιίιιιίπιιη

ίί {[ϋϊ προαιρείται) πράττειν βεβουλευμένος, ρΓΟ

εο ιριοιΐ ειΐίΐιιι* χα\ βούλονται. — § 24, 1. 44 τεεϊ-

ρϊειιιία ει•αΙ δεπρΙιΐΓ3 εο(1. \'31. ε Ι άπδ τοΰ τέλους

ε'σχεπται, ρΓοή. — § λ6, Ι. 5ι,εΙ §27, '• 6 1ε6β

πάρα φύσιν δέ χατά διαστροφήν,ρΓΟ χαί δ. — § 28,

1 . 1 4 νει"1)3 εναντία δέ τω μέσω και τι) πλέον και το

έλαττον ρι•ο ρ3Γβηΐ1ιεδϊ Ηαοεηιία δυηΐ.

ίϊο. III εβρ. ι , § 6, Ι. ι6 8οι•ίοεη<1υιη συμ

βαίνει τι) άνδρεϊον, ρΓΟ τόν. — § 1 2, 1. 44 ηοηηε

άκολουθητική τω λόγω? — 0»ρ. 5, § ι, 1. 1 3 ΓεεΙε

(!»83ΐι1>. δεπρδϊι μέχρι του λανθάνει, ρΓΟ τοϋ λανθά-

νειν. — § 19) 1• 54 δεποεηάυπι τίανέποίει, ρΐΌ

είποι, εχ Νϊεοηιαεη. IV, ο. 3, §7• δεφιίηιι• ή ( εϊ

Γοά. ν»1. ) γαρ αν μεγάλων άξιων χαϋνος ην, ή έτι

έλαττόνων. ί,εβεηάαιη ρυΐο ου γαρ αν μεγάλων

άξιων χαϋνος ην, μ ή δτι έλαττόνων. δΐε ίηίτα

ρ. 2ΐ8, 1. 27 αλλήλους αοηΐίηάλλ' είς. — ^^ρ.6,

1. 1 8, ςηο* Απδίοΐείεδ ίη Νΐεοπιβεη. ει Ηίηε ϊη

Μββηϊδ ΜοΓαΙίόιιβ Ιρανιστάς , Ευόεηιιΐδ νοε»ΐάγα-

θοδαιμονιστάς, ϊ. ε. Ηεδνοΐιϊο ϊηΙεΓρΓεΙε όλιγοπο-

τοϋντας. Οιϊ εχροδίΐιοηϊ ϊη ΤηεδαιίΓΟ ρ. 1 1 1 βεη.

αδει-ΐρία ΙεριηΐιΐΓ ο[ΐΐ3Β ηϊΗΐΙ αά τεπι. ΜεπιοΓβηίΙαβ

εΓΗΐ ΤηεορηΓβδίιΐδ αρ. ΑΛεη. XV, ρ. 693, Ο,Ιν

ΆγαΟοϋ Δαίμονος προπόσει άϊεεηδ φΐοά δλίγον προ-

φέρουσιν δίνε, ιιΐ ΡηϋοεΗοπίδ (ΐΐ). 11, ρ. 38, Ο),

μόνον ίσον γεύσασΟαι. -■- Ιηϊπαπι &εε(ίοηΪ8 4 «Ι

80ΓΪ1)ϊΐιιι•, δει δέ πρέπον εΤναι , και γάρ τοΰ πρέπον

τος χατ' άξίαν, και πρέπον καίπερί δ", ηοη ροίεβΐ ίη-

Ιεΐΐΐβί. ΑρρβΓεί αιιίειη ϊιΐ 3βί <]αοά ΝίεοηιβοΗ. IV,

ε. 2 , § 2 : τι) πρε'πον δή προς αυτόν, χαι έν ιο, και ά\

ΙΙ;ι1ιΐΊΐιιΐϋ ειιίιιι περί δ, ίιίειιι (ριοιΐ εν ω, ε( δίαΐίιιι

αϋτω, ίιίειιι (]υο(1 προς αυτόν. Ι(3(]ΐιε ίπίΐιοικίιιιιι

ρΓοροηο : δεΐδέ πρέπον είναι και 8 (χα'ι γαρ τοΰ

πράττοντος χατ' άξίαν χαί [ροδδϊδ τι), βειΐ ηοη

οραδ] πρέπον), χαί περί 8,... χαί αύτίο. — § 5, 1. 3ο

(Ιείεηϋυιη ε5ΐρ]°οηοιιιεη ό', εΐίη Γιηεε3ρϊ(Ϊ8ευιιι

ϋ»8αιι1>οηο 8επΙ>εηι1αιη ίστι γάρ τιςοΰτ' ελευθέριος

ουτ' ανελεύθερος. — ϋαρ. 7, § 7» εοηΓ. αά II, 3.

ίΐΒ. VII ε. ι, § 7» 1• 39 : έπ'ι πλέον λέγοντες ϊίΐεηι

δϊ1)ί νείΐε ηηοιΐ χαβόλου μάλλον , Ιαΐίιιχ , ^εηβΓαΙίιΐί,

ηΐ3ΐιϋεδΙιιιη Πι ε.\ ιιιίΐίο εηρ. 5. — Οβρ. 2, § 5,

1. 3 1 : δ οΤνος ήδίων ούχ δ τω διεφθαρμένα) τήν γλώτ-

ταν Οπδ οϊνοφλυγίας, Ιπεί τούτω (δϊε δεί'ίοο ρΓΟ

οίίτ') οξος παρεγχέουσιν, άλλα τη άδιαφΟόριο αίσΟησει.

Ουϊ εδί χαπηλίδων ιηοδ ηοΙΪ38Ϊηιιΐ8. Αΐϊίει• νείυβ

ίηΙεΓρΓεβ : ΙίηςιιυΕβχ νίηοίεηΐία εοΓηιρίοε, (/υιζηο

ίιφίίΐιιη ψιίάαη αοείυηι άίιεεηιαί; ει 3ρ. 1)ιιναΙ.

ουτ' είγε οξος , ΙιαιιιΙ ιΐιιΐιίε ϊηνίΐίδ εοιίιΐ. — § ι4,

1. 2ο , ηειηο <]ΐιού δοΐαηι εχρίίειιίΐ ηειριε ίαείΐε

(|ΐιί!>(ρΐίΐιιι εχρίϊεβυϊΐ ηιϊηιηι ρι•ονει•1)ϊαπι

Γλαϋχ' επίκουρος άνήρ τον σον φίλον έσχε μάχηται.

Νεε νει•ΐεΓε 8ΐι<>ιίιιιιί[ -νείαδ ΐηΐεΓρΓεδ. Τβηι ρει•-

ρ!εχ3 ίη τε νεηϊβ (βρει-ο) ηιϊΐιί ραΓ31α ε»'ϊΐ εχρο-

ηεηΐϊ (|ΐι:ιΙι>ειιηκ]ΐιε ίΐΐηιΐ εδί ηηοίΐ ϊη ιηεηίειη νε-

ηίι. νίδηηι εδί ΐςϊΐυΓ ρΐΌνεΓϋίυηι ίΐΐυιΐ παροιδεϊν

ηοΐιιηι ει εε1ε!)Γε ΟΓβευΙηιη ηυοϋ 3ρυ<1 Ηει-οιίυ-

Ιηιη 1ε§ΐΐϋΓ Γλαϋχ' Έπιχυδείδη. Πείηιίε εοιίϊεεδ

Βε^1νει°ί3ηϊ ηοη τον σον φίλον ρΓ^οεηΙ, δειΐ, τον

σοφδν φίλον. Ηίηε ρΐ'οΓεεΙυδ Ιιαί'ίοΐυΐ' :

Γλαϋχ'Έπιχυδείδη, το σοφον φίλον ίσκε μασηται

δίνε ροΐίιΐδ μασαται. ΟαΙΙΊΛϊ Αοηιίηα αηιίοί ιιιηΐ

ιΐιιηι ιιι ημοά πιαηάαοεηΐ. Εδί ΐΐΐυιΐ Ζει χύτρα, ζη

φιλία. ΟεΙεΓαηι 3ά(1εη(1αηι εδί Ηοε εχειηρίιιιη ει

ΐ|υο(1Κηι1.ϋϊηι1οΓβυδαΙΙιι1ίΐ<1εέσκε, ΤΗεδ. νοΐ.3,

ρ. 2099) ^•— §27ι'• '9 δει•ϊοεηι1υιη ρυΐο εύθέ-

τιος δέ και πρί) δδοΰ άνθρωπος ων [φύσει σπουδαίος]•

φύσει γαρ εΐε., 3ΐ1ι1ίΐϊδ (Ιηοουδ νοοβϋαΗδ. 0>ηΓ.

§3ι. ΡΓοχίηιε βεςυεηΐία 5Ϊ ι-εείε εβρίο, οροΓίεΐ

1. 2ΐ χαί εΰϊιυής άφυοΰς ριχ> χ. άφυής ευφυούς. —

Ι-,ίη. 22 Γεείϊιΐδ ταϋτα διαφωνη , ιιΐ § 47) φΜίΡ

τοϋτο. — § 39) Ι. ι4 ηιαίίηι δι' αυτήν εΤναι δο-

χοΰσι , ρΓΟ χαί. — § 47) '• 53 δέ αιΐιίεηϋιιηι, άπλως

[ δ' ] άγαθος χαί φίλος , δταν συμφωνηση ταΰτα άμφω,

ώστε 8 έστιν απλώς αγαθόν, τω τούτο υ άλλω, ή χαί

μή απλώς μέν σπουδαίω εΐε. Αρραι•εΙ ηιοηδίΓΟδαιυ

Πίικί τούτου άλλω ηϊΐιΐΐ αΐϊαιίεδδε α,υαπι σπουδαίο»

(δεϊΐ. έστιν αγαθόν). — § 5α, 1. 24 : τοϋτο γάρ δια

τδ άποβαΐνον ούχ ηδύ , αλλά ( δεϊΐ. ηδύ έστι ) διά το

μή συνεχές , αλλά τι) πρώτον εξαπατά, δίε δεπ'ρίε-

πγπ ρΐΌ ϊπΓ. έξαπατδν. — Οβρ. 3,1. 23 Οαββαΐ).

ιεείε 3<1α.ίαίΐ ωσι. Ιάειη δεςηεηΐίυυδ της έπί τήν

προθ. Ι. 27 ΒδεΓΪρδίΐ « δϋδρεείοδ Ιοεαδ; εΐ νϊιίεΐιιι-

»ι1 Ιοιιιιιι α1ίειι]υ5 ροεΐ« αΐΐιιάειε, ιιΐ ί!ΐ3 ιΐοεεηΐ,
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τοιαϋτ' εΐο. », δβηβηί ρατίίοιιία. Ρο&δίηΙ οΐϊαηι ίπ

της (τοις 3ρ. ϋαν.) επί τήν προθυμίαν νενΙ>3 ροεί*

ΙβΙβΓβ : ίώ εΰρηκε νεΐκος δ δρώμενος, ίη ϊιΐΓβίιιπι

ίηοκίίΐ ίίπιηΐιΐϋ , (|ΐιϊ ηεε ίρβε αΐΐεηιιβ αΓΓεείιιιη

ΓεοΙε ]ιη1ί(\ι[ εί ;ιιιιηΙηι•«.•ιιι ϊΐα ΙοουΙιιπιπι Γυΐδδε

ηε§αΐ. — €βρ. 4» §6,1. ι βοι•. δ' έστιν. — §8,

Ι. ίο Γοιΐ. εκείνος δ', δ φιλότιμος, [τούτω] μάλλον,

νϊϋεΐϊεεί τω φιλεΐσθαι. — § 9» '• χ8 °^ον ^ν το"ί

υπερβολαϊς αί γυναίκες ποιοϋσι. Πιη-»ιι« νεΓαηι

ϊηιΐϊοανϊΐ (];ΐ5;ιιι1>οπιΐδ : « Εεςο έν ταΐς υπερβολαΐς

[δϊονίΐϊο Ι^ροΙηεΙίβ], Η. ε. αί/αείυηΐ ηιαίίεκί,

φιιιιη ίαοί ΙιΊ>επ>$ βχροχϋοί ΐΓαάιιηΐ εάαεαηΑθ5 » ,

ρί,κΐιΐίΐ Ιοοηηι ΝϊοοιηαεΙι. VIII, ο. 8 , § 3. Νίΐιίΐ

νεπικ ϊΐΐο υποβολαϊς ει αρίϊηδ εχειυρίο βιι!>]εεΙο

Λη(1ι•οιιι,•ΐΓΐι:ι•, ψιχ παϊδα ίιπεξεθετο αΐίϊδ ηιιίπεη-

(Ιϋπι. ϋϋ πΗΓεηβ ε^Γε§ϊαιη νίΓυιτι \\'ε1ο1ιει•ϋΐη ,

ίικίε Κβ^βεπιηι είννβςηεπιπι, υΒί (1ε Αηΐϊρηοηΐε

ΐΓ3ςίοοα§ιιηΐ, δεειίΓε οιηηε* ι•ερεΐϊνίδδε ϊηερίυηι

ίιπερβολαϊς. — Ε3ρ. 9, 1. 1 7 8εΗΙ>βΠ(1αιη αί 3έ πο

λιτεία ι πασα ι Ιν δικαίοις συνυπάρχουσι , ρΓΟ εο

({αού βίΙϊΐυΓ οΐχείοις. — II). 1. 28 (1ε1εη(1α νϊιίεΐιιι-

νοχ αρίστη. — €βρ. ίο, § 5, 1. 6 : δ γαρ άνθρωπος

ού μόνον πολιτιχδν χαι χοινωνιχδν ( δϊο δρεη^εΐίυδ

ρΐΌ οίχονομιχδν) ζώον, χαϊ ούχ ώσπερ τάλλά ποτέ

συνδυάζεται χαϊ (Ιιοο νοεβΐ). (Ιβίβαηι) τω. τυχόντι

χαι βηλει χαϊ άρρενι, άλλ' αί διάδυμον (οθ(1. ΜβΓΟ.

δια δύμων ) αύλιχόν. Ηοο ιηοηδίπιιιι ίΐα ρΐΌευτο ιι[

μτϊΙμιπ άλλ' ού δια τοϋτο μοναυλιχόν. 1η (μιϊΐηΐδ

ροϊίΓεηιιιηι οεΓίε ηεπιο ποη ηιΐιιπίΐεΐ : μοναυλία

εηίηι (1ε οκΐϊοε νίΐα ι1ί<:ΐιιηι α Ρίαιοηε ει αΠΐβ.

Ιΐηρϊιϊδ 1 4 εχ5(3ΐ νείιΐδΐβ ϊηΙει•ρι•εΙαΐίο Ιαΐίη.ι ,

εχ ίηΐε{*ποι•ε ([υηηι <ριί εχβίαηΐ εο(1ίεε Γιιοΐα ει

νειΊηιπι νει•1)ο ι-είΜεηβ, ιιΐ υοίεαπκριε ηϊΗϊΙ ρα$$α

ε$1 ;ι1> 1ί1)ΐ-;ιιϋί , ζτχοΛ ψιχ ίηίει-ρΓεκ Ιερίΐ ιϋί-

ιίηείε εει-ηβδ ει 3£ηοδ035. Εα 33111 Γείίοίίει• ιΐδΐΐδ

βδΐ δρεη{*ε1ίϋδ ίη εχίηιία οοπιηιεηΐΒΐίοηε ηα» (ΠΓ-

ΙίιΊΙΐΜΐι ιΐε ΐήηυδ ορεπίιιΐδ Μοι•3ΐϊυηι (μιαϊδίϊοηειιι

άίυ 3^ί(3ΐαιιι αίοοίε ει βευΐε 3ϋδο1νϊΐ. Οιιιιηι 3υ-

ΐεηι ηυρεΓ ει ίρββ, αΐίιιιΐ ιριχι-βηδ, ίη ηπππη ϊΐΐυιΐ

Γι-ηρηιεΜίπτη ίηείαϋδδεπι , αηίηιί 03ΐΐ3δ3 ραιΊειη

ηιηι ^Γ36οί5 €οηΓει•ε1)αηι , ςίεϊηϋε ι-ε1ί^ιΐ3 ηυοηιιε,

ιιοϊ 1)οη3 ([Ιΐ36ΐ1αιη αηίηιαιίνει-ΐεΐ'αιιι ίη ΐ'χχ•ει•ρΐίϋ

ηιεϊδ εχ δρεηςεΐϊαηο ορενβ ηοη ιικ.'ΐιιοπιία. Νε-

4«ε(1υηι1ΐ3Εο $Γΐ-ί1)ε1χιιιι,Ηΐ1 ^πιιηεηΐαι•ϊο5Αο3ϋε-

πιί33Μοη3οεη5Ϊ5 3<1ίΐιΐ8ρ3[εο3ΐ, «εά βχεεΓρίΐβ ηιείδ

■ βίο 531Ϊ8 ίϊιΐί ροδδε ορϊηα1>3ΐ'. — § 6, 1. ι Ιαοιιηα

Ιβ^ΟΓίίΓε ηυηο ηηο^υε εχίδΐϊηιο , (ριιιηιμιβηι ΙλΙ.

ηιιΐΐαηι οδίεη^αΐ : (αοϋ βχ εο ηιιοιΐ ηαΙαΓαηι /ιαύει

δεηβ/οΓΐιιηαΙαηι. — Ιοϊίΐ. 1. 4 ύβίεηάαηι δε' , ςιιοά

ϊ^ηοΓ3ΐ ΙλΙ. — Ιάεηι Ι. 6 ηαοείιβΐ άλλ' οδτος ευ

τυχή τον δαι'μον' ε/ει χυβερνητην, ΟΠ1Ϊ880 αγαθόν.

— § 8, 1. ία ΓοΛ. εΐ μεν ο3ν [ούτω], τδ παραλόγως

<?ΐο. Νοη ριιΐο εηϊπι ηοΓαηι 3ρο(1ο8ΐη εβδε ίη ηίδ

Ι. 1 6 ου τύχη αιτία άλλα φύσις. — § 9 > 1• '5 νεί'βπι

δΟΓΪρΙυΓβπι ίηιΙίοΒΐ ΙλΙ. : ΑάΚαε $ί ^υIΑ Ιαΐϊι οροτ-

ΙεΙ αεόίίΙεΓε .• ιίειίΐ ψιία ξΐααεαί εΐε. ίε§ε : ϊτι ε{

διτιτοιοσδΐ επιτυγχάνει, ώσπερ δτι γλαυκός ουκ όξυ

δρδ, εΐο. Αι-ιίευΐηιη 3ηΐε γλαυκός τεείε οιηίιιίι

Μβγο. — § ίο, 1. 3ο Ε»1. 1ι8βο ίηνεηίδδε νία!ε1υτ :

άλλα δια τδάποχατορθωσαι Εν,χαΙ πάλιν τδγαρ αυτό

ταύτοϋ αίτιον. — § 1 1, Ι. 33 Ιε^εηάυηι εδί ί| ( ρΓο

ή) δι' άπειρίαν, ηιιο(1 ΓεΓβΓίυΓ 3(1 3ΐΐεΓ3Πΐ Γαΐίοηεηι

3 οοη3β(]ΐΐ6ηΙΐ3β 3ϋδυΓ(1ί(3[ε άιιεΐ3πι , % χαι πασαι

αν αί έπιστημαι εΐε. ΙλΙ. : αιΗρτνρίεΓεχρεήεηΐίαιη

[δίε].Ουί Ιίη. 37 ρΓ«οβΙ : ηοη ψίχα Ηοβ οροΓίεΐ.

— § 1 3,1. 4* δεης. 1..ιΐίη:ι δε«[ΐιβηι1ο Ιιβπε δεη-

:εη(Ϊ3ηι 1ια1)ί•1)ίδ ρβΓθοηιπιθ(ΐ3ηι : ε! δη τινε'ς ε'ισιν

ευφυείς (ωσπερ οί [ιιιαίίιιι εί] άδίδαχτοι ουκ επι

σταμένοι 8 δεϊ οίίτο>ς ε3 πεφύκασι χαι άνευ λόγου δρ•

μίοσιν ώς [ ίηιρείαηι/αείαηΐ ιεειιηάαηι ιμιοιΙΥ,ιιΐ. Εχ

δρεηβ. ηοΐ3νί άλλ' δτι] ή φύσις πεφυχβ... χαι δ"τε),

ο&τοι χατορθησουσιν [ηαιιι ΕβΙ. άίήξεηΐ; ιιΐ ηιοχ

Ισονται]... ωσπερ κα\ ευ έσονται ού διδασκαλικό•

δντες. — § ι \, 1. 52 Ι.;ι(. ϊη<1ϊ<;ιΙ εν έκείνοις, εν

οΐς κακώς λογ. 1)είη<1ε ρι-οροηο κατορθοϋντας (βίο

οο(1. Χαϊ.) κατευτυχησαί φαμεν, ηιιο νοιΊιο α1ί1)ί

υΐίΐιΐΓ. — Είη. 54 ΙλΙ. : ίη Λ/ί ί?" ηοΐιιίαεηΐ [βίε,

τϊΐίο Ιγρ. ] αΐίψιβ εεαιηάαηχ ψιοά ϊηχια [δίο, ρΓΟ

πιίηαε] ιιιηψίίαεηΐ οοηιιιη. ()\ιο ηίηϊΐ ΙυεΓβηιυΓ.

Οοςΐΐβνϊιΐε εϊ έβούλοντο αν (δεϊΐ. λαβείν) ελαττον \

Ιίλαβον τάγαθόν. — § ι6, 1. 8 ΕαΙ. Ηβοεϋαι ε? Ιν-

ταϋβα, ειΐ. 9 κάχεϊή αύτη. Μοχ § 17,1. ι4 ί<1β«η

ή έπεΟ. ( αϊ εοάά. ) εϊ δ λογισμός μέν ανθρώπινος ούκ

αν τούτου εΐη αίτιον. — § 19, 1. 22 ΕβΙ. 3ρΐϊδδϊηιε

ρΐ'κΐιεί δτι φύσει εύτυχεϊται, ρι•ο εύτυχεΐν, ηυοά

οεΓίε τδ εύτυχεϊν βδδε ιΐεοεοβί. Ιάεπι § 2ο, 1. 29 :

εϊ ΑΝΤΕ^υΑIί εοηίίΙίαΓεΙιΐΓ, πίιιιίπιιιι έβουλεύσατο

βουλευσάμενοςπρότερον ί| βουλεύσασθαι, εοηνεηϊεπΙεΓ

δε<^αεηΐϊ1)ϋ8 Ινόησε νοησας πρότερον ^ νοησαι. —

§2ΐ, 1. 35 ϊάειη Ιε^ίδδε νϊ(1β[ιΐΓ αυτή δέ τοιαύτη τδ

εΤναι τδ τοιούτον δύναται ποιεϊν, οιτιϊδδϊδ δια

τί. § 22, 1. 42 δοηηεηίΐυπι ευτυχείς καλούνται

οΐ αν δρμησοισι κατορθοϋσιν άλογοι δντες, ρπ> εο

γ\οά εθΐΐιΐΓ κατορθοΰν. δίε εηίιη ι•εε1ε ΕβΙ. : εί

ρΓορίεΓ Ηοο ψιοά οΐίηι άϊοεοαηΐιιτ [εΐΎ. Ιγρ. ρΓΟ

άϊοεύαηΐ, 1ίηεοΐ3 βιιρεΓ ί ροδϊΐ3, ([ΐιιιιιι εβδε άεΒε-

Γβι $ηρ6Γ α\ οεηε /οΗαηαΙϊ νοεαηΙυΓψιί ϊί ΐηιρε-

Ιιιτη /αα'α/ιί ά'ιήξΐιηΐ ιίηε ταΐίοηε εχίίίεηίεί. —

§ 23. Ιηΐει•ρι•εδ βηοηγηιυδ ιιι]πδ Ιι-3ηδΐ3ΐΐοηεηι

εοΓΓεεΙβιη βΓθβεϊδ αϋ]εεΐιηυδ , 3 νοε. εύβυόνειροι

δίβΐϊηι ΐΓ3ηδίΐ 3(1 φανερδν δη § 24 , ηε^ΐεείϊδ

νει•δί1)ϋ8 ΐΓίουδ, ηαοδ 1ΐ3ϋ(1 όΐιιηίε ρΓΟ (Ιεροδίΐϊδ

εϊ (1εδρεΓ3ΐϊδ ηβηεόβΐ . Αο 83ηε ΕαΙ. ηοδίει• ϊη βηο

εο<1ϊεε »1Ϊ3 ϊηνεηϊΐ, ηοη (\\ιχ ηυηο ΙεςηηΙιΐΓ. δίο

εηίηι ΐΐΐε : εί ιιί είεεϊ ηιεηιοηαηίιΐΓ ηιαξίι αηιίαίί-

ψιε ηι'ι'ί ψίοε αά νίίίδίΐία νιΧαοίίΐίί ε$ιε </ιιοά ιηε-

ιηοιαηΐιΐΓ. Μαηί/ε$1ιιηι ιιΐίψιε εΐε. Ιη(|ΐιί1)ΐΐδ^Γ3603

(Ηδρκ'ίο Ιαΐία : και ώσπερ οί τυ»λοΊ μνημονεύουσι
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ΜαΓΟ. — ι6 οιηίΐήΐ καί. — ι3 ήδη νεηίΐ ]αιη ίΐ;μάλλον απολυθέντες τοΰ προς τοις δρατοϊς Ι ρ ρ ω -

μενίστερον [ νιιΐ£. προς τοις εϊρημένοις] είναι τδ

μνημονεϋον, ί. 6. απολυθέντες τοΰ είναι το μνημ. προς

τοΤς δρατοϊς, <1ι><1ίΐιιιιι ει ίΐείίχιιηι εδδε νβΗεηιεη-

ΐίιΐδ ίη νίκϋ>ίΙί1>η*. — § 24 , 1. 2 Ι-ΛΙ. ΗαΗβΐ ρΐα-

ιηΐί διδ και δοκοϋσιν οΐ ευτυχείς.

ΡΓ3ΒΓΠΪΙΙΐΐαΓ Ηιιίί- Εικίεηποηιπι Γ:ΐ|ΐίΐί ΐΓαηδΙαίίο

ίίηιίΙίΐΐΊ- Γ;ι»Γ;ι εβρίΐίδ ϊίειη ιιηίιΐδ ΙΜίίμικιι-ιιηι Μο-

ι-ίΐΐίαιη, 1ί1>. 11, ο. 8. Ηίηο (]υο<]υβ βχοοΓρβϊ ςυ*

δείι-ε επίίοοηιηι ϊηΐεΓεβί. Ρ. 1206, 1>, 38—39 εά".

Βεΐιΐί. βΓίεοΗ ηιαπεα νεί ΐιπΊί.ιία εχ3οΐε ΓβΓειΊ. —

Ρ. ιϊ07, 3, * οιιιΐΐϋι λέγεται. — 6 θεοϋ, ιιΐ οοά.

οιχειοτερον, εοηνβηιρηίιαιηια. — ιη ηιιίβιη <Ί ρτο

δε'. — 29 86(Ι• οπιίιΐϊί και ω ιΐδφΐε 3<1 φαμεν. —

3ο ιν ϊο ηυοά, εν τω , ιιΐ Βοηίΐζίαδ εοιτβχίΐ. —

33 |ιγο Ιιίδ το μέν γαρ αγαθόν λαβείν Ιιηΐίεΐ ηιιοιΐ βΐ,

3 καί. Οηήδδίδ ίΐΐϊί νοεβίηιΐίδρι-ορίβι- δμοιοτε'λευτον

νεί Ποιβπαδ £Γίεοπδνε1 ίηίειριεδ δεηΐεηΐίαιη τε-

δΐίωεΓε νο!εΙ>3ΐ. — 34 ρι•ο τδ δε κακόν Ιια&εΙ ϊηςο

αιιΐοηι φοάΐαΐ ιηαίιιιη. — Ρ. 1207, 1>, 2 οηιίηίΐ

ο&τω. — 9 'θ8>' °^ον ί το« χ.) οΜ• — ι» είνίίΐβ-

ΙίΐΓ ηιγ ϋχ τοηιηι βνβηίαβΐή ρί ςβουηάιιιη α&ίάεηι

Ιοηα/οΓίιιηα. — 1 8 ιϊαιΐ δΑΤΊδ άίχίηιια.

Ηβο (1313 οοοακϊοηβ ηοη βυ γο βτϊΐ πηβπιοΓαΐ'ο «ιρίλιον φΐοοΜηιτι Βϊ1)1ίοΐΙιβο,τ

ΝαΐίοηΒΐΐδ. ΕδΙ ΝιοοΜληιίΕοκϋΜ βίΐϊΐίο νβΐπκΐίκδίπια 8. 1. εΐ α., κρίεηιΐίιία φΐ3δΐ ι•β-

ορπκ, ρίοΐιιπδ οπιαΙη εΐ δοηοΐϋδ ΐϊΐ3ΐιιι 8θπρίΪ8 ηΐ) ϊηϊΐίο η(1 Πηειη ίηδίηιοι». Ρπββχβ

οδΐ βρίδίοΐβ, ουμίδ 1»οε εδί βχεπιρΙιίΓη.

ΙΝΥίσΠδδ. ΑΟ ΟΗΒΙδ'ΠΛΝΙδδ. ΟΑΙΧΙΑΚΙΙΜ ΒΕ01 ΗΚΝΚΚΧ) II.

Κΐδί ηεΙΙιιηι Ρπηοίριιπι ιτιεηΐεδ βα" «ε ι1ει•ίν3Γε ει εοηνει-ΐεΓε δοΐεΐ , Βεχ οηπδΐίβηίδδ. αο ροΐεηΐίδδίιηε,

ι.ιιικιι πιπί ίη εα Γαηιίϋα ηβΐυβ δίδ, ί]νΐ3ε Πϋ€Γ3ηιπι Ιβικίο βίο ίίοπιΐΐ , ιιΐ ηι-ίίιιπι ρβΓεηδ ^ι•ε (ϋοί

ροδδίΐ , ηοη ρυΐανί ιηε ΙΪΙμ ηιοΐεδίυιη Γ;κ(ιιπιιη &ί βΐ'Λνίοπου» ι-εηιΐί ορπιρΛίο ΙϊΙ>ϊ ορπ$ ;ιηΠΐ|ΐι;ι

(ΙοιΙΐΊΐι.Ί ΓεΓεΠυηι ;ι Βακϋίο ϊΐΐο ιιι.ί^ιιο ΐ'εΐΐβίοηϊϊ εΐιπδΐϊηηίε Πι-ηιϊ$$ίηιο οοΐυιηϊηε εοηβοΐΊρΙηηι οΓ-

ίειτειη ; ηιιο ημκ ο1)8ειιι•3 ΜΐηΙ ίη Ει1ιΪγΪ8 Νϊεοηίαοΐιϋβ ί11ϋ$ΐΓβί, αΐ^ηε Ϊ13 ίΙ1ιΐδΐΓ3ΐ, «Ι πιιιΐΐϊ ϊιιι[ιι•>

ορε Απδίοΐεΐίβ μίι•>ιιιιι ϊηΐεΐϋςεηΐεβ, ηιιιΐΐο ηιοϋοΓεβ ίη ίηιρει-ίο (ιιο εναβυτί βίηΐ. 8ει1 ηε ηοίΗ»

1ι«;ο 8ει•ϊρΐ3 βΐίφΐί εχίβΓιηιεηΙ, §;ι-3νε ΐεκίϊιηπηίιιιη ΤΙιεορΗνΙβοΐί 3(1δθ'ίρδί , ίη οοάίεε φΐοάβιη 3ι1-

ΓηίΓβηο1» νε(υ8ΐαΐί8 3 ηιβ ϊηνεηίαηι. }\&ο ϊβίΐιΐΓ νεΓΐ)3 δπιιΐ ΤΗεορηνΐ3οΐί : Φωτεινί! ίεράρ/η θεοφύ

λακτος έπιβχο'πων Ιλά/ιστος. Προσαγορευω σε [ιίο. σου ?] τήν μακαρίαν ψυχήν, Φωτεινέ ίεροΊτατε, είχότοις

γαρ και όντως, είς τδ της τριφεγγοϋς τριάδος πανάγιον όνομα φωτιζόμενος, Φωτεινός εποινομάσθης, έπε'ι πολ

λούς φωτίζειν έμελλες δια της σης ίερας και μελιδ^ύτου γλώττης' τοΐς μεν τα ίερά λόγια αναπτύσσων, τους

δέ τα των έξωθεν φιλοσόίροιν παιδεΰων. τούτου νάριν βουλόμενός σοι χαρίζεσθαι, και τάχα μικρόν τι άνα-

κουφίζειν σε, ώηθην πεμψαι σοι τοΰ μεγάλου Βασιλείου βίς τα Νικομάχεια τίνα σχόλια , ίπερ αύτδς είς

ιίιφέλειαν των πάρα Ιουλιανού δεδιωγμένων έςε'δωχεν. άκηκόαμεν δέ κβίπαρα άξιοπίστον τίνων πρεσβυτων

[#ιβ] τόν πάνσοφον πάτερα ημών Άθη'νησι σπουδάζοντα, και σαυτδν [«'<"] εξασκεϊν βουλόμενον, τάδε έπι-

σεσημειοικέναι. ώς δέ τδ πραγμ' έχει, τοΰ πατρός έστι τδ πόνημα, διδ εύλαβως άσμενος αύτδ δέχου, εύχε-

της υπέρ ήμοίν προς θεδν γενόμενος. [δεηιιίΙιΐΓ ΐΓαπχίαίίο ΙαΙίηα.] νβίε.

Τυ« Μ3]68(3(Ϊ8 8ει•νιΐδ

ΠοΝδΤΛΝΤΙΝυδ Ραι.«οοαρρα 0Κ*Γ.υ8.

ΝΐΙιϋ φποηυβπι ίη Ηίδ δεΗοΙϋδ Γβρβπ φΐοϋ 3(1 8. Ββδίΐίιιιη ροδδϊΐ γρΓογγϊ. δυηΐ

εχοβΓρ(3 εχ ΕυβτκΑτπ εΐ ηΙϊοπιιτι οοπίΓηεηΟπϊδ 3 ΡβηΙο Μαηιιΐίο βάϊΐΐδ, ρΐ'£ΕΐβΓ

κο1ιοΙΪ3 ΠΙιΐΌΐιιηι II, III εΐ IV, Γ}υ£ενί(1εηΙιΐΓ3ΐΐιιη(1ε ρείίο. ΟεΙεηιηη 'ΠιβορΙψΙβεΐΐ

ερϊδίοϋιιπι ηοη Ιβ^ίΐιΐΓ ίη Οοΐΐεείϊοηε ΜεπΓδίβηβ, ηβφΐε αΐΐοί πιοπιογβΙιιγ δ. Β3-

δϋϋ πόνημα, ηιίΓηηι δβηε αιιχϊΐϊιιιη τοις πάρα Ιουλιανού δε&ιωγμένοις. ΙΙικΙε ]ηηι 3ΠΓθΐη

ρετβοηβΙ Οπτειιΐοηιηι ϊΙΙιιά άα τηϊΗΐ Ιαύιηοηϊιηη τηιιΐιιατη.
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ΗΘΙΚΩΝ

ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΩΝ.

ΒΙΒΑΙΟΝ Λ

ΕΊΉΙΟΑ

ΝΙ0ΟΜΑ0ΗΕΑ.

ΕΙΒΕΒ Ι.

ΟΑΡ. Ι. (ιοθ4 ΒεΙιΙ;.)

Πάσα τέχνη χαι πάσα μέθοδος, όμοίοις δε πραξίς τε

χαι προαίρεσις , αγαθού τίνος ΙφίεσΟαι δοχεϊ- διό χαλώς

άπεφήναντο τάγαΟο'ν, ου πάντ' Ιφιεται. (ί) Διάφορα

8έ τις οαίνεται των τελών τα μέν γοίρ εϊσιν ένέργειαι,

κ τά δε παρ' αυτάς έργα τινά. 'ίΐν 6" είσί τέλη τινά

παρατάς πράξεις, εν τούτοις βελτίω πέφυχε των ενερ

γειών τά έργα. (?) Πολλών δέ πράξεων οΰσών χαι

τείνων χαι επιστήμων πολλά γίνεται χαι τα τέλη ■ ια

τρικής μεν γαρ υγίεια, ναυπηγικής δέ πλοϊον, στρατη-

Ιιι γιχ^ς δέ νίχη , οικονομικής δέ πλούτος. (4) "Οσαι

δ' εισ'ι των τοιούτων υπό μίαν τινά δύναμιν, χαΟάπερ

υπο την ίππικήν ή χαλινοποιιχή χαι δσαι άλλαι των

ιππικών οργάνων είσίν αίτη δέ και πάσα πολεμική

πραξις υπό τήν στρατηγικην τον αυτόν δή τρόπον άλ-

I). λαι Οφ' ετέρας- εν άπάσαις δέ τα των αρχιτεκτονικών

τέλη πάντων έστ'ιν αίρετώτερα των ΰπ' αύτα'- τούτων

γαρ χάριν χάχεΐνα διο')χεται. (5) Διαφέρει δ' ουδέν

τας ενεργείας αύτάς είναι τα τέλη των πράξεοιν ή παρά

ταύτας άλλο τι, χαΟάπερ !πι των λεχθεισών επιστημών.

Οιιιιιϊ-ί 8Γ8 οηιηίδφΐε Γηΐίοηο (ΙεδεπρΙί ίηδίίΐυΐίο, δίηιί-

ΙίΙοι ιμιρ ηιΊίιι <•1 η^'ΐΐιΐϊ εοηδίΐίιιπι , Ιηηιιιη 3ΐίφΐο<Ι ηρρείειε

νί<1ε(ιΐΓ, ίιίεοα,υε βείΐβ νβΙεΓββ Ίά εββε ηοηιιι» (ΙβΟπίεπιηΙ ,

φΐυιΐ οπιηϊίΐ αρρείιιηΐ. (2) ΥίιΙοηΙιΐΓ 8 II (ρπι ίΐηεδ ίιιΐιτ 86

«ΙίδΟΓΡραΓΕ. ΑΙίί εηίιτι 8υηΙ βηβΓ<;Ϊ3θ ; βΐϋ ρι-ίείει- εβδ ορεΓη

φι;ι•ι1;ιηι. Οιι.ιιιιιιι ηιιΐι-ιιι ΓβΓυηι ρι-ίκΙΟΓ 3εΙίοηε« ηΐίφΐί

ίΐιιιΙ Ιίικ* , ίη Ιιίδ «ρΐΊΊΐ δΐιηΐ 3εΙίοηί1>ιΐδ ιηείίοι-» ιι.ιΐιιπι.

(3) ,Ιίΐηι φΐιιιη ιιιιιΙ(;ρ δίηΐ βοΐίοηεδ , 8Γΐε$ ε( δείεηΐίηε , πιιιΙΙϊ

φΐοφίε εχ8ί*ΙιιηΙ Πηεδ. Ν»ιη ηιο<3ίείιι.τ Γιιιϊδ εδί ηοηβ νη-

Ιείικίο : 3γΙι8 ι «>ιι•>Ιι ιιι•π<1;«πιπι ηίΐνίπιη , η»νίβ : 3Γΐίδ ίηιρε-

γ;:!ι μ ι,ι• , νίείοιϊ» : Γ3ΐίοηίδ ε]ιΐ8 ςυχ ίη τε Γ,ιιιιίΙήιπ ΙιιιίκΙλ

νεΓϋβΙυΓ, ιϋνίΙί,Έ. (4) (}ι>;εευηΐφΐο βπίειη 3ΐ•1εδ Ιιυμίδ £ε-

ηεπί ιιιιί 3ΐί(Μΐϊ ΓιιΐΊΐΙΙ.ιΙί 8ΤΐΙ>]ο<ι1α; 8πηΙ ( ιιΐ εφίεδΙΗ εβ

απ φκχ• ίη (Υεηίδ εοηΐϊείεηιϋδ οεειιραΐα βδΐ, τείεπεφίε

πιιιΙΙϊ-•:, ΐ|ΐι;ι> μιηΙ 3(1 ίιι-Ιιιιιιιΐ'ΐι1;ι εςυε$Ιιί8 ιιιιηρ.ιπιΐη- :

;ι(ΐ|πΐ' 1 1;•-<- ίρκίΐ εφίβδίπ», οηιηίδηιιο 3θ(ίο ηιί|ίΐ3πδ, ,ιιμ

ίιυρει-βίοπίν : ίίειικριε ϋΐίίε αΓιίδ), ίη ίί8 οιηηίοιίδ (ίηεδ εη-

ηιηι φΐ;ΐ' ρι ίηπρι'ΐιι Ιοειιιη «ΙιΙίικΊΐΙ , ίΙΙιιι ιιιιι <|ΐι;ο είδ -.ιιΐι-

ϊ>< 1. 1• μι ιι Ι, ΙίιιίΙιιΐδ 8ΐιιιΙ ιιιη^ίδ εχρεΙεη(1ί : ηιιιιι Ιιηπιιιι <•ηιι<!»

ίΙΙί ι|ιιιιι|ιιι• εχρεΙυηΙιΙΓ. (.Ί) ΐΊϋιϊΙ ροΓΓΟ ίηΙι•ΐΊ•8ΐ , ιιίπιηι

ίρ83ί ι•ηεΓί;ί.τ6 βεΐίοηιιιη δίηΐ Πηεδ; «η ρι-χΙβΓ Ικκ αϋικί ηυίρ-

ρίιιηι : ιριεηιαιΙηκΗΐιιιη «ρραιεί ίη ϋ- βεϊειιΐίίβ , (]υ»8 ηιοιίο

(Ιίχίιηυ».

ΟΑΡ. II. [Ι.]

20 ΕΙ δη τι τέλος έστι τών πραχτών δ δι' αυτό βουλό-

μεΟα , τάλλα δέ διά τοΰτο, χαι μή πάντα δι' έτερον

αίρούμεθα ( πρόεισι γάρ οδτω γ' εις άπειρον, ώστ' είναι

χενήν χα\ ματαίαν τήν όρεξιν ), δήλον ως τοϋτ' αν είη

τάγαθόν χαι το άριστον, (ι) Άρ' ουν χαι προς τον

Μ, βίον ή γνώσις αύτοϋ μεγάλην έχει ^οπην, χαι χαΟάπερ

τοξόται σχοπόν έχοντες, μάλλον άν τυγχάνοιμεν τοϋ

δέοντος; [ϋ) Ει δ' ούτοι, πειρατέον τύπωγε περιλαβεϊν

αυτό τί ποτ' εστί χαι τίνος τών επιστημών η δυνά

μεων. (*) Δόξειε δ' αν της χυριιοτάτης χαι μάλιστα

50 αρχιτεκτονικής. ((.) Τοιαύτη δ' ή πολιτική φαίνεται,

(β) Τίνας γαρ εΤναι χρεών τών επιστημών έν ταϊς πό-

λεσι, χαϊ ποίας έκαστους μανθάνειν χαι μέχρι τίνος,

αΰτη διατάσσει. Όρώμεν δέ και τας εντιμότατος

τών δυνάμεων υπό ταύτην ούσας, οίον στρατηγικην.

35 οίχυνομιχήν, ^ητορικην. (") Χρωμένης οε ταυιης

ταΐς λοιπαϊς πρακτιχαϊς τών επιστημών, ετι δέ νομο-

ΑΙΙΙ8ΤΟΤΕΙ.Κ9. II.

8ί ΐ|ΐιί8 ίιρΙιΐΓ (Μ πί ιιιιι ,ιι,ίΊΐιΙ.ιΐΊΐιιι Γιιιί8, ιριεπι ρΓορΙεΓ

βετεΐίιτηΐί, εεΙεΓ» βιιίειη ρΓορΙεΓ Ιιυηε, δίφιε ηοη οηιηί»

ρ^ορ^ε^ ,ιΙίιιιΙ εΐίςίηιιΐδ ( δίε εηίηι τεδ ρΓο^ΓειΙεΓεΙιιτ ίη ίπΠ-

ηίΐιιιη, υΐ ρΓοίηιΙε ηοδΙεΓ αρρείίΐυβ ίηβηίδ δίΐ ΓυΙιιηΐδ ), ρει•-

δρίεηυπ) δεϋίεεί εδί , Ιιοε ΓυΙυΓυηι εδϊε μιιιιιιιιιιιι Ιηιηιιηι ,

3ΐ(]ΐιο 3<1εο Ιιηιχιιιιιιι (ΐηιιιίιιηι ορίίηιιιηι. (ϊ) Ηιι]υ8 ρτρ>

εομηίΐίο 3η ηοη πιβκηυηι εΐίβιη 3(1 νίίβηι (Ιε^εηιίβηι ηβΐιί-

Ιιιτα 8ί1 ιιιιίιΙ ιιιιι ' ιΊ. 3π ηοη Ιιοο ρεΓδρεεΙο δεορυηι οεΓ-

(ιιιη ηοοίδ ρΓοροβϋιιηι Ιι.-ιΙχΊΐΙεδ Ι3ηαϋ3ηι δβΒΪΙΙβΓίί , ί(1 <ι<ι<κ1

εχρβίει-ε ηοδ οροΓίεΙ, ΓβείΙίοδ εοηδεςιιεηΐϋΓ? (3) ^ηι δι Ιιοο

ίΐβ εδί, (ΙβηιΙβ ργϊΙ ορεΓ» , ιιΐ ρίη^πί εΐ ρ)3Π3 ιβΐίοηε ϋΐυιΐ

εοιηρΙι>εΐ3ΐιιιΐΓ ; Ιιοε εδί, ιιΐ ςυΜ ει ειι3ΐ)8 βοϊβηΐίίκ 3υΙ (3-

ευΙΙβΙίδ 8ϋ ίΙΙιιιΙ, οβίεηιίβηιυδ. (Ί) νΜεπ ρογγο ροδβίΐ ίδ

Πηΐδ , αυειτι άκο , ε88ε δείεηΐίίβ ΓεΙίφίβΓΗΓη ΓβευΙΙβΙιιηι Ιοη§ε

ρηηείρίδ 30 πΌπΓιη», εείεπδςοε ίιιιρι•πιηΙί>. (ϋ) Αο Ιίΐεηι

ε^88 ίρδβηι ροΟΙίΐ'.'ΐιιι ηεηιοάΗοίΐΒΐ. (6) Νβηι εΐ ςιιβδ ίη είνί-

ΙβΙίϋϋδ δοίεηΐίβδ εδδε οροΓίεβΙ , ε! φΐ38 ςιιϊ^υβ (ΙίβεεΓε ο"ε-

Ικ•3ΐ, βΐ (ΐιΐ3ΐεηιΐ8, ε» δίβΐυίΐ 3ε ρητβοπίιιΐ. ΓβουΙΙβΙεδ

,ιιιΙιίιι εΐίβιη εβδ φΐ.τ δΐιηιηιο ίη ΙιοηοΓεδυηΙ, υΐ βΚεπι

ίηΐ|)0Γ3ΐθΓί3ΐη , ε! Γβΐίοηεηι ΙηεηιΙ»; τεί Ι.ιιπιΙί;ιιι-, <Ί Ιιεηβ

άίοεηιΐι Γ3ειι1Ι»Ιεηι, ηηίο ε&δε δΐιΙ)]εεΐ3δ ν'ι<1εηιιΐ8. (?) Ρογγο

φΐυιη Ιΐδεε Γε1ίςυίδοηιηί1)υδ»ΓϋΙ)ΐΐ8, ςηοε ίη 3ΐ.1ίοηε νεΓδβη-

ι
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Οετούσης τί δει πράττειν και τίνων άπέχεσθαι , το ταύ

της τε'λος περιέχοι αν τα τών άλλο>ν, ώστε τοϊίτ' άν

είη τάνθρώπινον αγαθόν, (β) Εί γαρ χαι ταύτόν έστιν

εν\ χαι πόλει, μείζον γε χα! τελεοιτερον το της πόλεως

ι> φαίνεται χαι λαβείν χαι σο)ζειν• άγαπητδν μέν γαρ

χα'ι ένι μόνω, κάλλιον δε καιθειότερονεθνει χαι πόλε-

σιν. (ο) Ή μέν ούν μέθοδος τούτων έφίεται, πολιτική

τις ούσα.

(ιιγ, υΙηΙιΐΓ, 1Ρ£•ί1)ΐΐδ(μΐΡ Ιίΐϋί η,ιιϊιΙ π^,οικΙιιιιι ρΐ α φΐίυιΐδ ηΙ>-

δΐίηρικίιιιη δίΐ ρΓΛ'δοιίηαΙ : ρ]ιι» ροΠο Ιίηο πΊί(ρΐ3[•υηι3ΐ-Ηιιιη

Πηεδ οοηΐίπεη ΙΜεηιΙυιη εδί. ||,ι<|ΐικ |κ>ρ ογϊι δΐιηηιιιιηι 1)0-

ηιιιη Ιιοηιϊιιίδ. (β) ΚΙδί εηίηι ίάΌηι δίΐ Ιμ.ιπιιιι Ιιοιηίηίδ, ρι

οίνίΐαΐίδ : Ιαιιιρη οίνίΐαΐίδ 1)οιιιιιιι φιιιιη ροιίδΡίριί , Ιιπη οοη-

δβι-ναι-ο ηΐ3]ιΐδ ςυί<1(ΐ3ΐη ρκιε »ο ρριΤοεΙίιΐδ \ίιΙρΙυι•. Ργ83•

ιΊαι,-ι οηίιιι α,υηιη γρ8 δίΐ, νεΙ υηί δοϋ Λοί οοηΐίηςει-ε ; 1οη§β

οργΙβ βδί ρΓίΕΟΐαηιιβ 30 όϋνίηίυδ , ΒΡηΙί1)ΐΐδ 30 οίνίΙαΓιυυδ

ίά οοηείΐίαη. (9) ΙδΙοΓυηι επ;ο οχρίίοβίίο δΐΐδορρία; ηυίο

ϊηδίίΐυΐίοηί οβί ρωροδίΐα : ο,ηηιη 3Γ8 ιρκοίαιη οϊνίΐίδ βίΐ βΐ

ΙυΙίδ ςίνιίαΐίοιίδ οοιίδυΐβΓβ νβϋΐ.

ϋΑΡ. III. [Ι.]

Αέγοιτο δ' αν ίχανως, εί κατά τήν- ίιποχειμένην

Π) υλην διασαφηθείη• το γαρ ακριβές ού/ ομοίως εν άπασι

τοις λόγοις έπιζητητέον, ώσπερ ούδ' έν τοΐς δημιουρ

γούμενοι;, (ϊ) Τα δε χαλά καΐ τα δίκαια, περί ων

ή πολιτική σκοπεΤται , τοσαύτην Ζ/ει διαφοραν και

πλάνην άστε οοκεϊν νο'μω μο'νον εϊναι, ούσει δε μη.

ι& (3) Τοιαυτην δε τίνα πλάνην ί/ει και τάγαΟα διά τδ

πολλοίς συμβαίνειν βλάβας άπ' αυτών • ^δη γάρ τίνες

άπώλοντο δια πλοΰτον, έτεροι δέ δι' άνδρείαν. (ι) Άγα

πητον ουν περί τοιούτων καΐ έχ τοιούτων λέγοντας

παχυλώς καΐ τύπο) τάληθές ένδείκνυσθαι, και περί

2υ τών ώς ίιά το πολύ και εκ τοιούτων λε'γοντας τοιαύτα

και συμπεραίνεσθαι. Τον αύτον δέ τρόπον και άπο-

δεχεσθαι χρεών έκαστον τών λεγομένων πεπαιδευμέ

νου γάρ έστιν έπι τοσούτον τάκριβές έπιζητεϊν καΟ'

έκαστον γένος, έφ' δσον ή του πράγματος φύσις έπιδέ-

•α χεται• παραπλήσιον γαρ φαίνεται μαθηματικού τε πι

θανολογούν™; άποδέχεσθαι και δητορικδν αποδείξεις

άπαιτεϊν. (&) "Εκαστος δέ κρίνει καλώς δ γινιόσκει,

χαι τούτων έστιν αγαθός κριτής. ΚαΟ' έκαστον άρα

δ πεπαιδευμένος, απλώς δ' δ περί παν πεπαιδευμέ

νο νος. Διδ της πολιτικής ουκ εστίν οικείος ακροατής

δ νέος• άπειρος γαρ τών κατά τον βίον πράξεων, οι λό

γοι δ' Ικ τούτο)ν χαι περί τούτυ>ν. (β) "Ετι δέ τοΤς

πάθεσιν άκολουθητικδς ών ματαίως άκούσεται και άνω-

φελώς , επειδή το τέλος εστίν ου γνώσις άλλα πραξις.

:)6 (7) Διαφέρει δ' ούΟέν νέος τήν ήλικίαν -η τδ ήθος νεα

ρός • ού γαρ πάρα τον χρόνον ή έλλειψις , άλλα δια τδ

κατά πάθος ζην και διώχειν έκαστα. Τοϊς γαρ τοιού-

τοις άνόνητος ή γνώσις γίνεται, καθάπερ τοις άκρατέ-

σιν τοις δέ κατά λόγον τάς ορέξεις ποιουμένοις καΐ

«ο πραττουσι πολυωφελές αν είη τδ περί τούτων εϊδέναι.

(β) Και περί μέν άχροατοΰ, χαι πώς άποδεκτέον, κα\

τι προτιθέμεθα πεφροιμιάσθω τοσαϋτα.

ΙηδΙϊΙιιΙίο ρογγο ΙκΒοΙιηιι δβΐίδίροοπΐ οΐϊίοίο δΐιο, ηυοιη

ρ™ Γβί δηΙ^ροΙα: ηΛίιίΓα ιιπυπκ)υο<1ςυε οχρίίοατεηΐ. Νυη

ρπίπι ίη οιηιιί (ΙίφυΙαΙίοηίδ §ρη(το ρεΓχςυβ βιοιιγϊΙ» διιΐ)-

ΙίΙίΙβδ Γϋ(ΐυίΓοηϋ3 οδΐ, <}ΐιειιια<Ιιηο(Ιιηη ιιβο ίη ορριϊυιΐδ

ηιεοΙΐ3ΐιίοίδ. (2) ΕδΙ νε™ ίη ϋδ γο1)ιι», ηυα> ΙιοηβδΙα: ει

]ιΐ5ΐ3! δυιιΐ, ηιΐ3δ οίνίΐίδ δο.ίΕηΙϊα εοηδϊ(1βΓ3(, ΙβηΙ» νβπε-

Ιβδ , ΐΗΐιΙβςιικ ίη είδ νρΓδβΙϋΓ βΓΓβΙίο , υΐ Ιρ^β ιηοιίο , ηοη

βϋΐεηι η»1ιΐΓ3 οοηδίΗΓονκΙεαΙιΐΓ. (3) 8ίηιίΙίδ(|ΐιβίηροηδΐ3ηΙί»

30 ιιιιιΐηΐίη νοΓδαΙυΓ εΐίβηι ίη ίίδ ςιι,τβ ιιΐ οοηα ρ\ρεΙιιηΙιΐΓ :

■<]ι]υε ρΓορΙεΓΡ» , ηιιοιΐ εχ Ιιίδ ηιηΙΙί ιΙρΙιίιιιριιΙη αιρίιιηΙ.

ΒρροΓίί ρηίιη δΐιηΐ ςυίηιΐδ ιϋνίΐίκ, ρΐίβιη ςιιϋΗΐδ γοΙιιιγ

οοΓροπδ ρχίΙίοΓιιβπΙ. (Ί) δαίίίΐ ιΙα((ΐιβ επί, δι, ηιιιιηι (Ιο

ρρίΜΐιοιΙί ΓΡίηΐδ οχ Γβίίοηίϋυδ ίίβηι ρίυδηιοίΐί εχρίίοβίίο ίη-

δΙι'ΙυβΙϋΓ, ηκΐί ςη3>]3ηι ρΐ 0Γ35»3 ίοηιιβ νρπιπι (ΙροΙβΓριηυδ :

83ΐίδ ίίρηι , δι (<|υηπι εί ιΐε ΓΡηϋδ ςυα: ρίρηιηιηυβ ρνρηίιιηΐ,

εί νβΓΟ εΐίηιυ ρχ Ιβϋουδ ΓβΙίοηίηιΐδ (ΗδριιΐΒΐίοηοηι ΐηβΐϊΐυα*

η)ΐΐδ) 3(1 ΙβΙριη ςιιοςυβ πιοιίιιηι οοηοΐυϋβηιιΐδ. Εοίρηι

αιιίρηι ηιοίϊο εϋβιη βοοίρί οροΓίεηϋ ςη» Ιιίο (ϋοβηΙυΓ. ΕδΙ

ρηίιη ηρηο ΐηδίίΐπΐί Ιιοηιίηίδ, ΙιιιιΙαιη ίη ιιηοηιιβ ^ριιργο (Ιίδ-

ριιΐ3ΐίοηίδδϋ1)Ιί1ί(αΙεηι (1θδί(1θΓαΓ8, ((η,ιηΐιιιιι τεί ί|κίιΐδ ΓργΙ

ηαΙιΐΓ». ί'Ι ρηίιη ΓίϋίοιιΙϋδ δίΐ, ηιιΐ ιη,ιΙΙίρηι,-ιΙίοπιη ρΓοΙϊαΜ-

ΙίΙ)ΐΐδ ΓΒϋοηίΙιιΐδ ιιΐοηίοηι ρΓοπεΙ : ί(3 ΐδ (ΐηοηιιρ, ηιιΐ 3ΐ> ογλ-

Ιογρ (ΙρηιοιίδίΓ,ιΙϊυηρδ ροδίυΐεΐ. (5) ΚεοΙβ ροιτοβο νρΓε]ϋ(1ί-

031 «Ιίίΐυίδ <1ε ϋδ (Ιΐ'ΐηιιιη , ((οηο ΙκίΙιρΙ ρβΓδροοΙα εί οο^ηίΐα :

βΐ Ιιοπιηι ΡδΙ όοηηδ ]ϋ(1εχ. ϋβ ιιηαηυβν» ί§ί[ϋΓ τε τεοΐβ

]ιΐ(1ίραΙ ίδ ψύ ίη ιιπ3(]ϋ3νίδ εδί 1>ρηβ ριικϋΓιΐδ : 3ΐ)δο1η(β

νοΓΟ ιιηίνΡΓδοιΙβ οιιιηίηιΐδ, ηιιί ΡδΙίηοηιηί (ΙοοΙπη,•»; κρπργρ

ϋεηρ ΡΓϋΛίΙιΐδ. 01) Ιιηπο γρπι ]ηνρηίδ ηοη ΡδΙ 8(1 οίνίίοιη

.■.(■ίΐΊΐΙί.Ίΐπ 3θοοη)ΐηο(ΐ3ΐιΐ3 αικΙίΙοΓ. ΕδΙ ρηίιη βοΐίοιιυηι, ςπ.τ

ίη νίβι νεηδϋπΙυΓ, ΐιηρρπ'Ιυδ. ΑΙηιιε οχ Ιιίδ ηωηβΐ εί (1ε Ιιίδ

εδί οιηηίδ, ςιι.τ Ιιίο ΙιβορΙηγ, ιΐίδριιΐίΐΐίο. (β) Ργ,τΙργρ» υργο

(ΐηηηι ]ιινρηίδ βίΪρεΙίϋιΐδ απϊιηϊ δΟΓνίβΙ βΐ οοΐβιηρει-ει, ίηβ-

ηεηι 3ΐ(|ΐιο ίηιιΐίΐεηι ορρΓβηι ίη 3υι1ίεη<1ο δηηιρί; ηιιβηιΐο-

ςηί(1ειη Ιίηίδ ρι-υιΐοηΐί.-υ οίνίΐίδ ίη βεΐίοηο , ηοη ίη οοκηίίίοηο

οοηδίδΐίΐ. (7) Ρογγο 3η 3?1»1β βΐίηιιίδ δίΐ ρινρηίδ , απ ηιοπ-

1)υδ , ηίΐηΐ γρΓογ». Νοη ρβ( βηίιη α ΙρηιροΓΟ (]ΐΐ3ΐίΐ3δ ί118

ςιιβηι Ιιίο .τβΐίιηβπιιΐδ , 5Ρ(1 ίΐΐ» ρο , φιοί! ρ™ «ο , ηΐ ρρΓίυτ-

1)3ΐίοηοδ ΓρπιηΙ, ί(3 νίνίΐ οΐ ιιηιιηκρκκίιρκ; ρεΓδβςιιϋοΓ.

Ηυ]Η8Π)οι1ί οηίιη Ιιοηιίηίϋυδ ίηυΐίΐίδ οο«ιιί1ίο εδί, [ΧϊΓίηιΙι;

υΐ ίηοοιιΐίηρηίίϋυδ. Ουί υργο ΓβΙίοηε δΐι,ΐδ βρρβίίΐίοηοδ'εί

βοΐίοηοδ (Ιίπ'ϋΐιηΙ, ίί Γηιοΐυηι εχ 03 ιΐϋριτίηιηηι οβρεΓε ροδ-

δυηΐ. (8) Αο (1ε λιιιΙϊΙογι! ψιίιίειη , (]Π3ΐίδ Ρδδο (1εΙ)ε3( , ςιιο-

ηυβ ιηθ(1ο ΓαΙίοηεδ Ιι»3 δροοίβηίΐίο , ρίςυίιΐ ηοΜδ βχρΙίοΛΓβ

δίΐ ρι•οροδί(ιιηι , ιι! ίη ρΓοα•ιηίο ιΐίοΐυιη εδίυ ΙιαοΙοηιΐδ.

ΟΑΡ. IV. [II.]

Αέγωμεν δ' άναλαβόντες , επειδή πάσα γνώσις καΐ

προαίρεσις άγαθοΰ τινδς ορέγεται , τί ε'στιν ου λέγομεν

<& τήν πολιτικήν Ιφίεσθαι χαι τί τδ πάντων άκρότατον

τών πρακτών αγαθών. (2) Όνόματι μέν ουν σ/εδδν

ΰπο τών πλείστων ομολογείται- τήν γαρ εύδαιμονίαν

και οΐ πολλοί κα\ οί χαρίεντες λέγουσιν, τδ δ' ε3 ζην

και τδ ευ πράττειν ταΰτδν ΰπολαμβάνουσι τώ εύδαιμο-

*0 νεϊν. ΙΙερ'ι δέ της ευδαιμονίας, τί ε'στιν, άμφισβη-

ϋείηοερδ ηιιΐιιιι τορείίΐα Μΐηηηη εοπιηι ςη3ϊ δηρΓ3 (Ιίχϊ-

ηιυδ , ϋΐυϋ εχρίίοοηιιΐδ. V" ιιιί.ιηι οηιηίδ οοβηίΐίο, οηιηεςηε

3(1εο α^εικίί οοηδϋίηιη ηοηυηι ;ιϋιριιιι1 εχρείίί, ψιήίικιηι

εκί ίΐΐηιΐ ςηοιΐ ροηίιηιΐδΗ οίνίΐίδοίεηΐίαεχρείί ?εΙ (|ΐιθ(1η3η)

οηιηίιιιη ι-ρπιηι 3°ρη(1»πιιη κιιιηιηιιηι Ιιιιηιιηι δΐ,ιΐιιίιιιιΐδ ?

(2) Οβ ηοιηϊηε ηηίΟοιη ίΙΙίυδ ΓοΓε ϊηΐΡΓ οιηηΐ'δ οοηνεηίί.

Βεβίίΐϋΐΐίηοηι βηίηι οί νηΐ^υ» οί ΡΓυ<1ί1ί ροΐίϋςυε Ιιοηιίηεβ

βρρείΐίηΐ, ρ]ιΐδςιιε νοΓηί Ιιβηο ρλίο νίιη δίβΐυιιηί, ιιΐ ίιίεηι

νβίοβΐ, ςυικί Βοηο νίνΡΓβ , ρΐ Κοηο γριιι βΡΓΡΓο. ΑΙ υργο

ο,ιι,τικιηι ΓΡδ δϋ Βοβίίίικίο, (Ιε ρο ΡδΙ ηοη ρ,ιπη οοηίΓονοΓ-

"Ν
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τοϋσι και ού/ ομοίως οί πολλοί τοις σοφοΐς άποδιδόα-

σιν. (^) ΟΊ μέν γαρ των εναργών τι και φανερών, οίον

ήδονην ?| πλοΰτον ή τιμήν, άλλοι δ' άλλο , πολλάκις

δε και 6 αυτός έτερον νοσησας μεν γαρ ΰγίειαν, πενό-

& μένος £έ πλοϋτον • συνειδότες δ' έαυτοϊς άγνοιαν τους

μέγα τι χα'ι υπέρ αυτούς λέγοντας θαυμάζουσιν. Ενιοι

δ' ώοντο παρί τα πολλά ταΰτα άγαβα άλλο τι καθ'

αΰτο είναι , 8 και τοΐσδε πασιν αίτιον έστι τοϋ είναι

αγαθά. (<) Άπάσας μέν ουν έξετάζειν τας δο'ςας μα-

ιΐ) ταιο'τερον ίσως ίστίν, ίκανόν δε τας μάλιστα έπιπολα-

ζοΰσας ί) δοκοΰσας ε^ειν τίνα λο'γον. (ί) Μή λανΟα•

νέτω δ' ήμας δτι διαφέρουσιν οί άπο τών άρ/ών λο'γοι

και οί επί τας άρ/άς. Ευ γαρ και Πλάτων ήπόρει

τοϋτο και έζητει, πότερον άπο τών άρ/ών ή έπι τας

15 άρνάς εστίν ή δδός, ώσπερ εν τώ σταδίω από τών αθλο

θετών έπϊ το πέρας ή άνάπαλιν. Άρκτε'ον μεν ουν

ί—.Ό τών γνωρίμων, ταΰτα δε διττώς' τα μεν γάρήμϊν

τα δ' απλώς, (β) Ίσως ουν ήμΐν γε άρκτε'ον από τών

ίμΐν γνωρίμων. Λιό δει τοις εΟεσιν η/θα ι καλώς τον

ϊυ περί καλών και δικαίοιν και δλως τών πολιτικών άχου-

σόμενον ίχανώς. (7) Άρ/ή γαρ το δτι • χα'ι ει τοϋτο

φαίνοιτο αρκούντως, ουδέν προσδεησει τοϋ διότι. Ό δέ

τοιούτος η ε/ει ?, λάζοι άν άρ^ας δαδίως. Γ1ί δ! μη•

δε'τερον Οπάρ/ει τούτιον, άκουσάτω τών Ησιόδου•

ϊΓ» Ούτο; μεν πανάριστο; ος αυτό; πάντα νοήστ],

έσΟλό; δ' αύ χϊχεϊνο; ός εύ εϊπόντι πίβηται•

δζ δέ κε μ.ήτ' αυτός νοέη μήτ' άλλου άκοΟων

έν θυμώ βάλλεται, ό δ* αύτ' ά/,ρήϊος άνήρ.

βία : ηεο,υε νυΐρΐί ρΐ δβρίεηΐρδ ΜΐηίΙίΙιτ εβιη ιίριΐηπιηΐ.

(3) ΛΙίί εηιιη ευ Ιοεο ΙιαηεηΙ 3ΐίςυίιΙ ιι'ΐιιηι υιηηίηιΐδ ιιοΐ,ι-

πιιιι ρΐ ιη«ιιί(Ρ8ΐ3πιπ) : υργΙμ βΓβΙίϊ, νοΙιιρίΗίριη αιιΐάίνί-

Ιί:ι-, ίΐυΐ ΙιιιιιιιΐΊΊΐι : αΐίΐφΐε Ρΐίβιη ;ι1ίιι<1 ; βε 8,τρριιιιιη?η>

ιΊίιιιη πιπί.•* ι( ίιΙιΊΐι βΐίηιΐ ηίαυε αΐίιιιΐ. Αϊξβί ρηίιη Ικιιιηιη

νίΐΙιΊιΐιΙίηοπι, ραιιρβΓ ιΐίνίΐϊ,ΐδ εο Ιοευ ΙιβΙιρΙ : ί^ηυπιιιΐί,ΐ' δίΐιί

οοικοϋ ςιιί μιπΙ, εο» ηι1η»ΪΓ3η!ιΐΓ, ιμιί ιιιίιιιιη οηαιίΒΐη ρΙ

ί;ι-υιιιιιι Ι.ΗΐιΙΙϋΐΡ δυρεπυι•3 1οι|υιιιιΙιιΐ'. ΟιιίιΙ.ιιιι νετο ργλΊβγ

ϊ>1;ι ιηιιΙΙα Ικιιιιι αΐίυιΐ ιμιιιιΜιιιιι |»τ 8ε Ιιιιηιιιη ηιβ ιρηκι'ηΐ,

ςιιοιΙ εΐ Ιιίί οιηηϊΙ>ιιβ ι'ιιγ Ιιιιπ.ί δίηΐ, (■ίΐιι-.α κΐΐ. (Ί) ΑΙιριο

οιιιιιρ» ι|ιιιι!(ίιι , φι»• ΓοπιηΙυΓ, ορίηϊοιιεβ αιΐ εηίοηΐυδ γρ-

νυε&Γε ΓοΓίΒίβρ υρρΓα: μηΊϊυπι ιιοη ΓηιτίΙ ; 83ΐίιΐδΐμιβ επί,

ε»8 ροΐίδδΐηιηπι , ηυικ ειιηι ίαβϊ^ηϊοΓββ , ςιιαηυβ 8ΐΐ<|ΐια τβ-

ϋοπε ιιίϋ νίϋοηΙιΐΓ, ϊη ιηοιίϊιιηι ργοΓργγρ. (5) ^ε*Ι Ιιοο Ιοεο

ΗΙΐΙιΙ Ϊ-Ι|•>| .!)-•- Πι III ι ΙιΊ ιι'ΙΙΙΙΙϋ , ΙΙΙΙΐΙ ΙϋΠΙ ίηΙεΓβίϋβ ίη(ΡΓ Ρ3 ι [Ι |:.'

κιιιιΐ , (ΙίίριιΐΛΐίο ςυ»! βίΐ β ρπικίρϋδ, εΐ ςιια; »(Ι ρηηεϊρία.

ΚβυΙε εηίιη 3ϋ Ιιριιβ ρΐ Ρ1»Ιο »1β 1)08 (1ιιΙι,"1»1)3ΐ εΐ ςιΐίΐτε•

απ ιιιηΙΐΒ 3 ρπηεϊρϊαΓιι! ιιιΙ ρηπειρίβ 8ίΙ ριιικίιιιιι : νβϊυΐ πι

£(Α(1ίο αϊ) ϋ•. (|ΐιί ρΓίΐΜΐιίϋ ρΓοροηυηΙ. 8(1 ιηε(3ηι ε( ροιιΙγ»

βαΙιΐΓ. ΓΙ>Ί ρηίιη ιΐιιΐιίιηη.ηιιιι ι ίΐ ςιιίη ιΙιιιίίιιΙιιιιι 8ίΙ ίηίΐίιιηι

3ΐι ϋ8 ΓΡΠυ» ι|ΐι;ι• ικιΙ.ρ 'ίΐιηΐ : ΐ)ΐιί;ι Ιαηιεη ΙιίΓιιι ίιιιιι ιΙίΐ'ϋιΐΓ

ΝιιΙιιιη, ιηαηεΐ βΐίαη $ϊο άι/βαιΙΙαί. ΑιιΙ ρηίιη ηοΐιιιιι (1ίεί•

Ι ιιι-, ςυυΟ εβί ηοΐιίβ ΙιιΙι• ; ,ίιιΙ ιριιιιΐ ε»( ΙιιΙγ ρεΓ 8β ιΊ 308ο-

ΙπΙβ. (ϋ) Ρογ1388Ρ ίμίΐιιι ϊη Ιιαι- ιΙονΜηα ίηίΐίιιιιι ίΐίι ίίβ μι-

ιιιριιιΐιιιιι Ρ8ΐ, ιριιΐ" μιιιΙ ηιιΙιί> ηοΐιι; εαπιηηρ ου ιτιη •] ιιϊ <1»

ΓεΙιιΐιί Ιιοηβ8ΐί$ βί ]ιΐδ1ΐ5, ρ(, υΐ βειηεΙ ιΙίΐΊΐιιι, (1β ο,ίνίΐίΐηι»

ιιΐίΐίΐεΐ' ιιικΙΪΙιιπι•. βίΐ , ειιιιι οροΓίεΙ εβ8Ρ ιιιογρ εΐ πιιιμκΊιι•

(Ιίιιι; γριΙρ ιΙιιγ.Ιιιιιι. Π) ΙΊίικ'ίρίιιιιι εηίιη οηιηΪ8 ΙιιιμίΜΊ•

ορί'ΐ'.Έ ίη ίΙΙο ββΐ, ιριΐιΐΙ νοεαιηυβ τό ότι : ρ( Ιιοε βί 83ΐίί ριτ-

λ|ιΪ( ιιιιιιι , Ιιιιιι νειυ ηΙΙιίίιιιι , ψκιιΐ Ρ8ΐ τό διότι, ιιιιιι ηΐ3-

ρηοριτί' ιΙρμιΙιτιιΙμΙιιγ : εΐ 18 ςηί τό ότι ΙιΜιΊ, 3ΐι( )3ΐη ΙριηΊ

ρπΠΓίρίη, ,πιΙ ρβ Γ»είΙε ρβΓΟίρΡΓΡ (ΚιΙρπΙ. ΟΊιί υργο πι-ιιΙ ιιιιιι

ΙιΟΓυηι δυρρείίΐ, Ηβδίοιϋ νεΓ8ΐ)8 3(1 80 ρεΓίίηρΓΡ 5ΐ;ί»1 :

Οηιηία ι|ΐιϊ ρβΓ 8ε βαρίΐ, ('>! Ιοη^ε ορ!ίιηιΐ8 ιιιιιι•*.

[λΐιιΐΐο 3πΙβ εχροπϋρη» , ι|ΐιϊι1 ].ιιη, (]υί(1 ρο^ΐιηικίο ρια-ιΐ

Ρπίβί (,Ίϊιιιη ρ»1 ηΙΙργ, ςιιι ραΓεΙ ΓβοΐΛ ιιιοηεπίί.

ΛΙ ιι υι ιιίΐ ριϊΓ 8β β^ρίειίϋ ικ'ϋ ιηΐ'ηΐΐ! νρροηίΐ

1•Λ ,ι|ίι».ιι|.ιι1.ι, 3(1 ρ,ιι'ΙΐΊΐι Ιι.ιιιιΙ ιιΐϋίβ ιιΙΙ,πιι ονΙ.

ΟΑΡ. V. [III.]

Ήμεϊ; δέ λεγοιμεν όθεν παρεξε'βημεν. ϊό γαρ

Λ5 αγαθόν και την εύδαιμονίαν ουκ άλόγιος έοίκασιν εκ

τών βίοιν υπολαμζάνειν. (ϊ) Οί μέν πολλοί και ψορ-

τικώτατοι την ήδονην, διό και τον βίον άγαπώσι τόν

άπολαυστικόν. Τρεις γάρ είσι μάλιστα οί προΰ/οντες,

5 τε νϋν είρημένος και δ πολιτικός και τρίτος δ Οεωρη-

;Ι3 τικο'ς. (3) Οί μέν ουν πολλοί παντελώς άνδραποδώ-

δεις φαίνονται βοσκτ,μάτων βίον προαιροΰμενοι, τυγ/ά-

νουσι δέ λόγου δια τό πολλούς τών εν ταΐς εξουσίαις

δμοιοπαθεΐν Σαρδαναπάλλω. (*) Οί δέ /αρίεντες και

πρακτικοί τιμήν τοϋ γάρ πολιτιχοϋ βίου σχεδόν τοϋτο

«υ τέλος. Φαίνεται δ' έπιπολαιότερον είναι τοϋ ζητου-

με'νου" δοκεϊ γαρ εν τοις τιμώσι μάλλον είναι ?, εν τώ

τιμ&ιμενω, τάγαθόν δέ οίκεϊόν τι και δυσαφαίρετον είναι

μαντευόμεθα. ^ (&) Ετι δ' έοίκασι την τιμήν διώκειν,

ΐνα πιστεΰωσιν έαυτοίις αγαθούς είναι • ζητοϋσι γουν

«-, υπό τών φρονίμων τιμασθαι, και παρ' οίς γιγνώσχον-

ται, χα'ι επ' άρετη• δηλον ουν δτι κατά γε τούτους ή

άρετη χρείττων. (β) Τά/α δέ και μάλλον άν τις τέλος

τοΰ πολιτικού βίου ταυτην υπολάβοι. Φαίνεται δέ

ατελεστέρα και αίίτη • δοκεΤ γαρ ένδέ/εσθαι και καθεΰ-

ιο δειν έχοντα την άρετην, η άπρακτεϊν δια βίου, καί προς

τούτοις κακοπαθεΐν και άτυ/εϊν τα με'γιστα•|τόν δ' οΰτοι

ζώντα ουδείς άν εΰδαιμονίσειεν, ε'ι μή θέσιν διαφυλάτ-

8ε<1 ηοδ ρρΓβε^υΒίιιιΐΓ ίιΐ ιιηιΐε (1ϊ^γρ88ϊ 8ΐιιιιιΐ3 Κβπρ νοηι

Μΐιηιιπιιη ΙιοηιιιηιΊ ΙΐΓ3ΐίΙιΐ(ΙίιιΐΊΐι ιιιιιι δίηρ Γ3ΐίυηε εχ ν,νίίβ

νί!;Ρ(»ρηΡΓί1)υ3 ρχίίΙίηκίΓβ νίιίρηίιιτ. (2) Αε νΐ)|"ΐΐί ιριίιίρηι

ι•1 *ΙιιΙ!ί»ίιηί ίιιΐ'ρΐί^ίιιιίιριρ Ιιυηιίηε» ίΙΙιι Ιικό ΙκιΙιρηΙ νυΐιι-

|ΐ'.ιιΐι•ιη : ίι1<Ί).|ΐιβββιη ηηο^υε νίίαιη 3ΐηρΙε<ΊιιηΙιΐΓ, (ρι.τ Ιο(»

ίη ]ΐι•ι-Γι •ιιι•ιΐ(1ί» νυ1υρΐ3(ί!)ΐΐ8 πιιΐίΐηιιίΐιιι•. ( Τπ3 εηίιη ΒΐιηΙ

νίΐίκ §εηΡΓ3 (|ηαϊ ηωχίιηε εχεεΙΙυηι : ιιηπηι ηιιοι) ιηοιίο

ιΙίχίιηιΐΝ ; ηΙΙρπιιη ι,ίνίΐε ; ΙιτΙίιιιιι ιριηιΙ ίη εοηΙεηιρΐ3(ίοηε

ρΐ εοι;ηί1ίοη8 γρπιπι νεΓ83(ιΐΓ). (3) νιιΙμ;ιΐίΐ <τ£(ΐ Ιιοηιίηιιπι ,

ηΙ (Ιίχί, ιιι;ιιιπρίοπιιη λίιΙι-Ιιιι• ΐ'*>ι• ΜΐιιίΙΙίιιιιιιη, ηΐ ιριιιιΙ

ρι-(•||ιΙ|ΙΜΙ νί|;ι||| 0Ρ(εΠ8 3Ι|(Ρρ0ΙΙ3ΐ ( ίΟίΟΠΙΙΙΙ •ι||.ι,ί βΙίφΙΟ

ιη ηιιιιΐ(•Γ0 ίΐίικί Ρ8Ι, ίιιιΐι' ΙίΙ, ςιιού ρίρηιριρ ιόπιπι ιριί

ροΐρ«ΐ3|β βί ιιιΐ(•|(ΐΐ'ίΐ8|ρ ρπΐ'ΐΐίΐϊ δηηΐ, ίίηιίΙίΐΡΓ 53Γ(ΐ3Π3ρ3|Ιο

ηΊβΙρηι (ΙεςιιηΙ). (4) ΙΊιΙίΙίι-ί ν<το Ιιοηιίηε8 εΐ ίί ιριί 3(1 βμεη-

ιΐηιη «■ εοηΐυΐεηιηί, οεβίίίικίίιιρηι ίη Ικιπογρ ρη$ίΙαιη ββκε

ριιΙιιιιΙ . ΙΊίι' ρηίιη νίΐχ είνίΐί Ιιίε ρΓθρυ8Ϊ(ιΐ8 (ίηίβ Ρ8ΐ : ιριιιηι

Ιίιιιιίι Ιιοηοί νί(1ο;ιΙιΐΓ ηΙίιμιι.Ι εβκε ρο, ςιιριη ςιιατίιηϋί, Ιίιιε

ίηΓιηηίιΐδ πιίηυβαιιε 8ΐ3ΐ)ί|ρ : ιμκιιΙ ίη ίί» ροΐίυδ , ιριί Ιιοηο-

γι-ιιι ιΙιΐι'πιιιΙ , ιμκιιιι ίη εο ηη'ι Ιιοπογρ ΒΠίοίΙιΐΓ; δΐιιηηηιηι

νριο Ιμιιιιιιιι ρΓΐιρι-ίιιηι ιμιίιΜ.'ΐιη (1 ρ]ιΙ8Πΐυάί , ιμιοιΐ 1 1 1 1 1. 1

Γ3(.ί|ρ ΡΓίρί ροβίίΙ, ροη]ίείιηιΐ8. (δ) ΡΓΒίΐΡΓΡβ νβΓΟ Ιιοιιογρπι

ευ ρΐΊΜ'ίριί νίιΙοηΙιΐΓ, ιιΐ Ιιοηιίηεβ (ΊπΙαπΙ ίρ808 ί < ^

Ρ85Β. ΓρΓίε (]ΐιί(]ρηι εοΐί δε νοίιιηΐ εΐ Ιιοπογρ βΠίει 3 ρΓυιΙρη-

1ί1)ΐι> Ρ( 31) Ιίβ ιμιϋιικ ηοϋ »ιιη(, ίιΐιμιι• νίΓΐυϋδ ηιιιηίηο.

ΡΡΓίρίειιιιηι ίμίΙιΐΓ Ρίΐ, δι Ιιοηιηι δρρείρΐιιτ ίικίίιίιιιη, νίιΐιι-

(ριη ε»δρ. 3ΐί(]ΐιίι1 ιηβϋυδ. (6) Αε ΓοΓίβδδε 3ΐί(|υί8 ]ιΐΓε νίΓΐυ-

Ιριιι νίΙ,ι: είνίΐίδ ϋηρηι 8(3ΐιΐ3( ιιιηη'ιλ ιμιιιιη Ιιοηοΐ'ρπι. δρ(1

1ι»•ε ίρ§3 ιμιιιιμιρ ίιηρβΓίεεΙίοΓ βδίε, ςιιβηι ιιΐ Ιίηίδ ίΐΐρ

ριιΙβΓΐ ςηεβΐ Ρ88Ρ. ΟοηΙίη^εΓε εηίιη ρονρ νίιΙεΙιΐΓ, ιιΐ ψιί

νίιΐηΐε δι ρΓ3?(1ί1ιΐ8, »ιιΙ (1οπηί3ΐ Ιοίβ νίΐη, ηυΐ ηίίιίΙ ρρηί-

1ιΐ8 3§3(; ρι-,τΙει-Ρίΐφιρ υΐ ιηβχίιηίδ ίη ηιβϋ-ιρί Γ3ΐαηιί1ιι1ί-

ηιΐδ νβηιεΙιΐΓ. Κιιιη 3ΐι1ρηι ιμιί ί(« νίνΗΐ,ηριηο ίη ΙιΡ3|ί»

ηιιηκτιινρπΙ : ηΐΛΐ ΓογΙρ ρχ βεηοΐ38(ίε3? «'χοιτίΐΒΐίοηίδ ιηοη



ΗΘΙΚϋΝ Ν1Κ0ΜΛΧΕΙΩΝ Α, (ιοββ.

των. Και περί μέν τούτων άλις ■ ίκανώς γαρ και εν

τοις έγκυκλίοις είρηται περί αυτών. (7) Τρίτος δ' εστίν

6 θεωρητικός, περί ου την έπίσκεψιν εν τοις επομένοις

ποιησόμεθα. (η) Ό δέ χρηματιστής βίαιος τίς εστίν,

6 και δ πλοΰτος δηλον δτι ου τι) ζητούμενον αγαθόν χρη-

σιμον γαρ και άλλου χάριν. Διό μάλλον τα πρότε-

ρον λεχθέντα τέλη τις αν Οπολάβοι• δι' αΰτα γαρ άγα-

παται. Φαίνεται δ' ούδ' εκείνα• καίτοι πολλοί λόγοι

προς αΰτα καταβέβληνται. Ταύτα μεν οϋν άφείσθω.

1ιιι]ιΐΜΐιιιι1ί αΐίφΐίιΐ ιΙρΓοιιιΙβΙ. Αγ. <1« Ιιίδ φΐίύΌιιι δβΐίδ : ιι.ιιιι

(Ιο οίδ βοΐίδ ηιυΙΙη οΐίϊΐιι ίη ρηο>χΙϋ8 ιΐίο.13 δΐιηΐ. (7) Τει•-

Ιίιιηι νίΐαε μοηιΐδ οδΙ , ςικχΐ ίη γοπιπι εοη(οιηρΐ3ΐίοηρ ιορηί-

Ιίυηβςιιο οοηδίιηιίΙιΐΓ : ιμιοα1 ροδίοηιΐδ νίύοοίιιιυδ. (8) 1^ιι;ι•

βυίοιη νίΐ» ίη ροαιηίκ φΐοοΓοηιΙη; δίικίίο οοιίδΐιιιιίΐιιι•, 03 Ιβ-

ΐΓΟΟίηίυηι 8&ριΙ; εΙ οογΙο όΊνίΙί,Ε ηοη κιιηΐ Ιιοε μπιιιιιιιιπ

1μ ιιιιι μι , ςιιοιΙ ι ιιιιγι ιιιιιιχ. ΙΙΙίΐ' (Ίΐίιιι δΐιηΐ <ΙιιιιιΙ;ι\ηΙ ιιΐίΐεί

ιιΙμιιιιιιι -ι;ιΙι.ι. <^ιΐΗ]>ΓυρίθΓ ρπι• ϊρβϊϋ ίΙΐ3ροΙίι1δ, φΐϊ δΐι-

ρι-3 οχροίΐιίπηίδ, (ίηοδΟδΜ' ηιεηΐο α,υίδ εχΐδίίπιβνεηΐ. 1>γο-

!•»■■« $0 εηίιιι ιΙΙ.ι ;ιιΙ;ιηι;ιιι(υΐ'. Υ(τιιιιι1;ιιιιπι ηε ίΠ» φΓιιΙοιη

> ίιΙοηΙιΐΓ (."«Μ! Ιίηίδ, ιι( ιηΗχίιηε ιηιιΙΙίδ ΓβΙίοηίοιίδ βιΐ ε»

|>γο δΐιηιηιο Ιχιηο εοηβΐϋυεικία δίΐ «Π>ριιΐ£ΐ1ιιιιι. δειΐ Ιιοβο

ΠΜ883 ΓϊΟΙβΠΗΙδ.

ΟΑΡ. VI. [IV.]

ιο Το δε καθόλου βε'λτιον ίσως έπισκε'•|ασΟαι και οιαπο-

ρησαι πως λέγεται, καίπερ προσάντους της τοιαύτης

ζητήσεως γινομε'νης οια τό φίλους άνδρας είσαγαγεΐν

τα είδη. Δόζειε δ' άν ίσιος βε'λτιον είναι και δεΐν έπ'ι

σωτηρία γε της αληθείας και τα οικεία άναιρεϊν, άλλως

ι& τβ και φιλοσόφους όντας • άμφοΐν γάρ όντοιν φίλοιν ό'σιον

προτιμαν την άληθειαν. (ϊ) Οί δέ κομίσαντες την

δόςαν ταύτην ουκ έποίουν ιδέας εν οίς τό πρότερον και

τό ύστερον ελεγον, διόπερ ουδέ τών αριθμών ίδε'αν κα-

τεσκεύαζον τό δ' αγαθόν λε'γεται και εν τώ τί εστί και

ϊιι Ιί τω ποιώ και εν τω προς τι , τό δ! χαΟ' αυτό και

ή ουσία πρότερον τη φύσει τοΰ προς τι • παραφυάΐι

γαρ τοΰτ' εοιχε και συμβεβηκότι τοΰ όντος, ώστ' οΰχ

άν εϊη κοινή τις έπι τούτων ίδε'α. (ι) "Ετι έπεί τάγα-

Οόν ίσαχώς λέγεται τω όντι ( και γάρ εν τω τί λέγεται,

2!> οίον δ θεός και δ νους; , και εν τω ποιώ αί άρεταί, και

έν τω ποσώ τό μέτριον, και εν τώ προς τι τό χρησιμον,

και εν χρόνω καιρός, και £ν τόπω δίαιτα και έτερα

τοιαύτα ), δηλον ό>ς ούκ αν είη κοινόν τι καθόλου και

εν οΰ γαρ άν έλέγετ' έν πάβαις ταϊς κατηγορίαις , άλλ'

:ι<> έν ■ μια μόνη. (») Ετι δ' έποι τών κατά μίαν ίδέαν

μία και επιστήμη , και τών αγαθών άπάντιον ην άν

μία τις επιστήμη- νυν δ' εί<ϊ\ πολλά! και των Οπό μιαν

κατηγορίαν, οίον καιρού εν πολέμιο μεν στρατηγική,

έννόσω δ' ιατρική, και τοΰ μετρίου εν τροφή μέν ιατρι-

35 κή , έν πόνοις δέ γυμναστική, (δ) Άπορησειε δ' άν

τις τί ποτέ και βουλονται λέγειν αύτοέκαστον, εΐπερ έν

τε αύτοανθρώπω και άνΟρώπω εις και δ αυτός λόγος

έστιν δ τοΰ. ανθρώπου. 'Η ^αρ άνθρωπος , ουδέν διοί-

σουσιν • ει δ' ούτως, ούδ' ή αγαθόν. (ο) Άλλα μήν

40 ουδέ τώ άίδιον είναι μάλλον αγαθόν έσται, είπερ μηδέ

λευκότερον τό πολυχρόνιον τοΰ εφήμερου. (") ΠιΟα-

νοιτερον δ' έοίχασιν οί Πυθαγόρειοι λέγειν περί αΰτοΰ,

τιθέντες έν τη τών αγαθών συστοιχία τό IV οΤς 3ή και

Σπεύσιππος έπακολουθησαι δοκεϊ. (β) 'Λλλά περί

46 μέν τούτων άλλος έστω λόγος , τοις δέ λεχΟεΙσιν άμφι-

σβητησίς τις υποφαίνεται, δια τό μή περί παντός άγα-

Οοΰ τους λόγους είρησΟαι- λέγεσθαι δέ καΟ' £ν είδος τά

καθ' αΰτα διωκόμενα χαί άγαπώμενα , τα δέ ποιητικά

τούτων ή φυλακτικά πως ή τών Ιναντίιον κοιλυτικα

Γ.0 οια ταΰτα λέγεσθαι κα'ι τρόπον άλλον, (η) Δηλον ούν

ό'τι διττώς λέγοιτ' άν τάγαθά , και τα μέν καθ' αυτά ,

θ-χτερα δέ δια ταΰτα. Χιορίσαντες ούν από τών ώφε-

ΡοΓίβδδε 3ΐι(ειη υΙϋίοΓϊδ ΓιΐβΓΪί ορβΓίΕ νί(]βΓβ (1ε ίΙΙ.ι δβη•

(ι'ΐιΐίιι , ΐ|ΐι;ι• Ϊ.ΙιΊΐηι Γιιι-ΊΙ ίϋιιιΐ Ιιιιιιυιιι ι|ινμ1 ςυχπηιιΐδ ;

ΙιιιιιιΊν] ηι>Ι)ί8 δίΐ Ιι.χό λτΛώά ΓοΙογι» ιΐίίςιιίίίΐίο, ρΓορΙεΓε»

<1 ί Ιιοιιιίιιεδ «ιι>ία ίιίεαδ ίιιίΓυιΙιινπ ιιιιΙ. Λιτυιιι ρι•:ι••,ΐ:ιΙ

δοϊΐϊοβΐ αΐιριε 3<1οο οροιίοΐ εΐί&σι, νεΓίΙϊϋ ίΐα εδδε 3(Ι(]ίο((>8 ,

ιιΐ ργλ; ίΙΙα νρΐ ηοδΙι•3 ίρδοΓυιη (ΙοογρΙβ ενεΓίεΓΟ ηοη ιΐηυίΐβ-

η>ιΐί ρΓΠΡδίτΙίιιι <|ΐιιιηι ρΙιίΙα>ορΙ)ί (]ΐιο<ιυβ δίιηιΐδ. Νβιη ψιαιη

υΐΓ3(]υοε3ΓαδϊηΙ, ρίιηυ •'8ΐ Ιηιιιεη ίΐηΙί(]ΐιίθΓβιτι Ιΐϋΐιι-Γε νε-

πΐίίβηι. (!) 0»ί ροΓΓο Ιιαηο ορίηϊοηοη νεηιΐίΐβπιηΐ , ηοη

Γ3είε1)3ΐιΙ οβπιηι γρππιι ί(1β»8, ίη ςιιϊουδ ρΓΪιΐδ εΙ ροδΙεΓίιΐϋ

3ΐί()ΐιί(1 ε«ε (ΙίορΓΡίιΐΓ : ()ΐΐ3Γη ίρ8»ιη εΐίαηι ου γριιι ηιιηιεΓΟ-

ππη ί(ΙΡ3ηι ηοη εοηδΙ!Ιυεθ3ηΙ. ΑΙ νβΓο Ιιοηιιηι ίη 8ιι1ΐδ(3ΐι1ί>

(ΙίοίΙΐ)Γ, οί ίη <}ιι.ι1ίΐ3ΐε, οί ίη βο ςιιοιΐ εδί Α(1 3ΐίι]υί(1. Ιιΐ 3ΐι-

Ιοηι , ο,ιιοιΐ ρργ 80 εδί εΙ 8π1)8ΐ3ΐι1ί3 , ίΙΙο ςυοιΐ εδί Αιΐ 3ΐί(]υί(Ι,

ρπι>5 ΐ'ίΐ ιιιιίπι,ι : 1)οε οηίηι 3θ(ε.-«οι•ίο , οπριε γοϊ , φΐ<τε ίΙΙί

()ΐιο(1 ο»1 3οοίιΚΊ , δίιηίΐο ΟδΙ. Ι(3(|ΐιο ηεε ροωίΐ ίη Ιιίδ εββε

ϊιίεβ ηΙί(]03 οοιηηιπηίδ. (3) ΡπρΙογ3 ο,ιιοιιίαη» οοιιιιιη ΙοΙί-

(Ιεηι ηιοι1ί> ιΙίοίΐΗΓ, ςιιοί ηιοϋίδ Εηδ ( ηβιη ίη 8ΐιΐΗΐ3ηΙί3 <1ί-

(•ίΙιΐΓ, ιιΐ Ποπδ οί ιηοηβ ; εΙ ίη οο φκκΐ ΟδΙ Αιΐ ίΐΐίψπιΐ , υΐ

ηΐϊΐο , οί ίη Οπαηιΐο ; «Ι οοοβδϊο; εΙ ίη 1!Ι)ί , υΐ (Ιοιιιίοίΐίυηι ;

οί 3ϋη Ι)ΐι])ΐδ (^οικτίδ ) , ροΓδρίοιιιιιη ΟδΙ , οοηιιιιιηχ' »Ιί(|ΐιο(1 ,

οί ιιηίνοΓδίπη , οί ιιηιιιτι , ίρδυηι Ιιοηιιηι Οδδο ηοη ρη*8β. Τηηι

οηίηι ηοη ίη οηιηίηιΐδ οαίομπηϊβ , «ειΐ ίη ιιη» δοΐ» (ΙίοβΓβΙηΓ.

(•4) Ργ.τΙογοβ (ΐιιοιιίΒπι οοΓίιιη οηιηίιιηι, ο,ιΐίο υη3 ίι1θ3 κ:οη-

ΙίηοηΙιΐΓ, ιιηβ οΐίβηι 8οίεηΙί3 εδί : ηοοοβδε οδ^οΐ (Ίϊ.ίιιι

ηοπ3 οΓηηίβ υηβ δοίοηΙί3 οοιηρΓοΙιοηιϋ. ΑΙ(|ΐιί >.ιιηΙ &είοιι-

ίίηε ρΐιιπ'5 νοί οοηιιη ρΐίηιη, ηιΐίο δΐιηΐ ηηί γλΙο^ογιγρ δΐιΐι-

]ρο(3; ν. β. ορροΓίηηίΙβΙίδ δοΐεηΐίβββΐ ίη 1>ο1Ιο ΐ|ΐ)ί(1οη) ίηι-

ροΓβΙοΓίβ, ίη ηιοΛο 3ΐι1εηι ηιοιίίείηβ. 8ίο ηιειίίοοΓίίβΙίβ

δο.ίοηΐι'3 ε^Ι ίη νίοΐυ (|ΐιίιΙεηι ηιοιΙίοΊηβ; ίη ΙαΙιοΓίΙιπκ ,ίιιΙοιιι

μΛ•ηιη38ΐίοο. (5) ΟηΜοΙ νβΓΟ ([υίδ ηιεπίο, ηιιΜ δίόί νείίί

ηρικί ϊ1Ιο.? ΙρΜίιιι φΐίιΐφΐβ, %τ- αύτοε'χαιτον : ΐ]ΐιηιη ρΙ ίη

Ιρδίιηι-ΙιοιίΜηρΓη, (ριοηι ιΐίοιηΐ, ε( ίη Ηοηιϊηειη πιιβ 03(1ειιι-

(|υο οοηνοηίίΐΐ (ΙοίίηίΙίο ; Ιιοη)ίηίδ νίιΐοΐίοοί. Νβηι ((ιί» Ιιοηιο

δίΐ ίΙΙο Ιρ^ο-ΐιοηιο, ηΊΙιίΙ ιΙίΓΓοΓεηί. Οικχΐ δι ίΐ3 ΟδΙ, ηοο ()03

ίιριΐιιιιιι δίΙ, (ΙίΓΓοΓοηΙ. (0) Νοιίιιο νοηι βο, ςποιΐ δβηιρϋβι-ηηηι

ίίΐ ρΓίιΐδ ΗΙυιΙ, ηΐ3(ίίδεπΙ ηοηυηι : δι ςιιίιΐοηι ηβο,ιιο Γ08 οβη-

(1ίιΐ3 (Ηιι(ιιγπ3, ΟϋηιΙίιΙίοΓ οδΙ ίΐΐβ, ([ϋ»• υηιιιη (Ιίεηι οίΐηϋίιΐβ

ββί. (7) Μηΐΐο τογο ρηιΐκιΐιίΐίιι^ εδί Ρ)11ι3;;ογοοπιιιι ρΐ30ΪΙυπι

(Ιο Ιιαε γρ, (Ιιιηι Ιιί υηυηι ίη οοηοηιηι οπίίηο εοΐίοοβηΐ :

ςυο8 εΙ δρεηδϊμρυδ νίϋεΙυΓ 6580 8ΡουΙυ8. (8) δ«1 (1ε Ιιϊβ

δβηο βΐίυί φΐ.νπιΙιΐΓ. Α(1 ί1ΐ3 νεΓΟ ςηα; Πιθ(1ο (ΙίεΙβδυηΙ,

οεουΓΓΪ ηοΐιίδ ροίβδί : Νοη (Ιο οηίηι Ιιοηο ϊύεβί (ΙίοΙββ εδβε :

ςιιιιιη ίιΐ νοΙυΟΓί) Ρΐαίο, βοηιΐδ υηιιηι δίνε ί(1ε3ηι οδδο ρογοιπ

φΐίο ροΓ δβ οχροΙιιηΙυΓ εΙ βηιβηΙυΓ : ηοηιπι υογο «ιιί βι-

ΠείεηΙί3 3ΐιΙ 3ΐί(]ΐιο ιηοίΐο οοηδβΓνΒηΙίβ, 3θΙ οοπίΓίΓίο"""

ρΐ'ΐιΙιίΙκΊΐιΙοηιηι νίηι 1ΐ3ΐ)οηϋ8, ρι-ορίοι• Ιια•ε εΙ βΐίβ ςιιβίΜΌ

ΓπΙΊοηο οοη3 3ρρο1ΐ3ΓΪ. (0) 1'οΓδρίευιιηι βΓμο ?χ }>η]αί οϋ•

]κΙίοηίχ .ιοιίεη/ία ίΙΙικΙ εδί, 1κ)ΐΐ3 (Ιυοοηβ ηιοίΐϊδ (Ιίεί Ι,οίί•,<' :

υηο πιοίΐο οβ ςη«3 ίρδβ ΙκιηΒ «ιιηΐ : βΚογο ίΙΙα , φ'Λ! ρΐΌρ••"1"

Ιιβη;. Εο ί§ί(ιΐΓ ροδίΐο, κο]ιιηο1ίδ ϋδ φΐιβ («'Γδο 1κ)ΐΐ3 δυηι
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λίμων τά καθ' αυτά σκεψώμεθα ε'ι λέγεται κατά μίαν

ϊίεαν. (ίο) Καθ' αυτά ο! ποία Οείη τις άν ; η ίσα και

μονούμενα διώκεται, οΐον το φρονεϊν και δραν κα\

ήδοναί τίνες και τιμαί; ταϋτα γάρ ει καΐ όΥ άλλο τι

& διώχομεν, δ'μως των καΟ' αυτά αγαθών Οείη τις άν.

II ούδ' άλλο ουδέν πλην της Ιδέας; ώστε αάταιον

έσται τι) είδος, (ιι) Ει δέ χα'ι ταϋτ' εστί των καθ'

αυτά , τον τάγαθοϋ λόγον εν άπασιν αύτοϊς τον αυτόν

έμφαίνεσθαι δεήσει, καθάπερ εν χιόνι και ψιμμυθίω

ίο τον της λευκο'τητος. Τιμής δε και φρονήσεως και

ηδονής έτεροι και διαφέροντες οί λόγοι ταύτη η αγαθά. Α

Ούκ εστίν άρα τι) αγαθόν κοινόν τι χατά μίαν ίδέαν>1

(ϋ) Άλλα πως δή λε'γεται; ού γαρ 'εοικε τοις γε από

τύχης δμωνύμοις. 'Αλλ' αρά γε τω άφ' Ινός εΤναι, ή

Ι!) προς εν άπαντα συντελεϊν, η1 μάλλον χατ' άναλογίαν ;

ιός γαρ εν σώματι οψις , εν ψυχή νους , και άλλο δή έν

αλλω. (|3) Αλλ ί<7ΐος ταϋτα μέν άίετε'ον το νυν • έςα-

χριβοϋν γάρ υπέρ αυτών άλλης άν εΐη φιλοσοφίας οΐ-

κειοτερον. Όμοίοις δέ και περ'ι της ιδέας" ει γάρ και

20 εστίν ίν τι τό κοινή κατηγορούμένον αγαθόν ή χωριστόν

τι αύτο καΟ' αυτό , δήλον ώς ούκ άν ειη πρακτον ουδέ

κτητόν άνθρωπω • νυν δέ τοιοΰτο'ν τι ζητείται. ( 14} Τά

χα δέ τω δόςειεν άν βέλτιον είναι γνωρίζειν αύτο προς

τά κτητά και πρακτά των αγαθών οΐον γάρ παράδει-

ϊδ γμα τοϋτ* έχοντες μάλλον. εισόμεθα και τά ήμϊν αγαθά,

καν ειδώμεν, έιτιτευςόμεθα αυτών, (ι;,) Πιθανότητα

μεν ουν έχει τινά δ λόγος, έοιχε δέ ταϊς έπιστήμαις

διαφωνεϊν • πάσα ι γάρ άγαΟοϋ' τινδς έφιέμεναι και το ε'ν-

δεές έπιζητουσαι παραλείπουσι την γνώσιν αύτοϋ. Καί-

«ι τοι βοήθημα τηλιχοΰτον άπαντα; τους τεχνίτας άγνοεΤν

χα! μηδ' έπιζητέϊν ούκ εύλογον. ιιβ) "Απορον δέ και τί

ώφεληΟήσεται υφαντές ή τίχτων προς τήν αύτοϋ τέχνην

είδοις αύτο τάγαΟόν, η πώς ίατρικώτερος ή στρατηγικώ-

τερος εσται δ τήν ΐοέαν αυτήν τεΟεαμε'νος. Φαίνεται

γαρ ουδέ τήν ύγίειαν οίτως έπισκοπεϊν δ ιατρός,

άλλα τήν άνθρωπου, μάλλον δ' ίσως τήν τουδε • καΟ'

έ*καστον γαρ ϊατρεύει. Και περί μέν τούτων ε'πι το-

35 μέν

σοϋτον ειρήσθω.

ί»Ι> ιιΐίΐϊΐιιΐϋ, ιιίπιιη ίΙΙ.ι ιιηα ιιίβα εοηΐίηββηΐιιι-, ηεεηε, νί-

ι1β3πιυδ. (ίο) Κι-ιΙφίχηαιιι |κτ 5β 1>οη» Ιιη&ρικΙλ 8υηΙ ? <ιιι

βΓυηΙ Ιβΐίϊ αυΙ ςιΐίβ νβΐ βοΐβ Γβΐΐοΐβ εί δίηβ εείει-ίβ δρεεΐ3(3

ίβςυϊιηυΓ ? ςηαΙβββΙβίΐροΓβ, βΐ νίάει-ε, εί ηοηηοΐίχ νοίιι-

ρΐβίεδείΐιοηοι-εδ : Ιιβεε εηίιη είδί ρΓορΙβΓ βΐίικί φΐίρρίβηι ββ-

φΐίηιυι•, ίβηιεη εΐ ίιι ρει- δβ Ιιοηίδ ηιιΐϊΐ(Τ3ηι1α (ΊιβπηΙ : βηΐ

ηϋιίΙ αϋυ<1 ογϊΙ ρεΓ 5ε 1>οηιιηι , ρπΒίβι• ίιίειιι ? \1& ίηβηί»

Γβ8ίο1υΓ8 ε8ΐ ίαΌδ. (ιι)Ουοϋίϊ 111α φιοφιβ ίη ϋ$ ψι» ρει•8β

Ιιοηβ δΐιηΐ ηιιηιεΓίΐΓΊ ιΐβοεηΐ ; ]ηιτι Ιιοηΐ (ΙεΠηίΙίοηεηι εβηά'εηι

ηι-εεβδβ εηΐ ίη είδ οπιηίυυδ εΐηεει-ε : ρεηηιΐε ιιΐ ίη ηίνε εί

εει•ιΐ583 εηηαΌπδ. ΑΙηιιί Ιιοηοπ'δ εΐ ρπιάεηΐία; εί νοίιιρίαΐϊβ,

φΐβίεηυδ Ιχ>η3, όίίβίιηίΐοδ 30<1ίίραΓβ5 βυηί (ΙεΠηΚίοπεβ. Νοη

εβΙϊίίίΙυΓ ΜΙΙ111ΙΜΜΙΙ Ιιοηιιιη εοιηιηιιηε φ^ιίϋιίβηι , ςυο<1 ιιη:ι

ίιίβα εοηίΐοΐ. (12) Οιιοηαηι ί^ίΐατ ηκκίο (1ίεί1ιΐΓ? ηηηι ηβε

δίηιίΐβ βϋ4 ϋ« , φίοπιπι ΓοΓίαίΙο ηοπιεη β8ΐ εοηιηιιιηε. Νιιιη-

φιίιΐ 8Γ80 ε]ιΐ8 ρ«1 βεηεπδ, πι]υδ δΐιιιΐ ςιΐ33 βιιηΐ ίΐ|) ιιηο,

3ΐιΙ φΐίε ηιΐ ιιηιιιη» αη ροΐίιΐί, ςιιη> δΐιηΐ ρΓοροΓίϊοπε εί

ηηα1υ^ί»? φΐίη δοίΐίεεί , ιιΐ ίιι εοΓροΓε νίιΐι-ηιϋ δοηίΐιι, ίιη

πι™» ΡδΙ ίη αιιίιηο, εί αΐίικ] ίη αΐίο. (13) 5ε(1 |ια•ι; ΓοΓΐ3«ίρ

ίη ρΓ,τίοηΙί,ι βυη( οιηί(!ρη•Ι;ι : ηηηι (ΙίϋρηΙβιε (1ε ίί^ 8π|ι-

ίίΐίιιβ, η11επιΐ9 ρΐιίίοδορίιίηρ ρΓορΓίιιιη ΓικτιΊ. 5ίπιίΙίΙβΓφιε

ιΙίΗΐ» (1ε ί(1ρ3. ίίίηι ιιΐ ιηβχίιηε ίιι «Ιί(|υο(1 ιιηι.ηι ίΐίικί,

φίοιΐ οοιηηιιιηϊΙοΓ <1ε ιηιιΚίβ ιΐίοί νοίοηΐ Ιμιιπιιι , αιιΐ φΐίρ'

ρϊ3ΐιι αϊ) βΐίίδ 8ε]ιιηεΙ»ηι, εί ίρδίιηι ροΓ 86 εχκΐβιΐδ : Ιβηιειι

ηεείιι βείίοηεηι Ιιπηιοη»™ εβιίεΓΟ, ηεςιιε βΐι ΐιοπιϊηε εοηι-

ρ»Γ3ΓΪ ροι>8(; φΐ«Ιβ ϋοηιιηι Ρ886 (1εΙ)6ΐ)ίΙ, φιοιΐ Ιιϊο ηηχ-

πΙιιγ. (14) δε<1 εχίδΐϊιηβνεπί ΓοΓίαϋββ ςιιίίρίβιη , ρΙοΓΪιηιιιιι

ν»1βΓ6 ΪΙΙΪ115 εο^ηίΐίοηεηι βϋ εβ Ιιοιιβ , φι» ροίβίίΐεΓε νοίυ- •

ηπΐ8 εί (|υιε ίη βεΐίοηε νεΓ83η1ιΐΓ, εοιηρβΓΒΐιιΙα : 3{φΐο ηο«

Ιΐ3ΐ)βηΙε8 ίδίικί εχεηιρΙίΓ ηοόίδ ρΓοροδίΙηιη Γηείϋιΐ8 ε3 ςιιο-

ςιιε, ςιιοε ηο!)ίί Ιιοη3 δΐιηΐ, εί οο^ιπίπτοβ εί εοηβεειιΙιίΓοκ.

(15) Αο ρΓθΙΐϋ1)ί1ίΙεΓ φίκίεηι Ιι,χό (ΙίειιηΙιΐΓ. \'οπιηι(;πιιριϊ

3 δείεηΐϋδ νίϋεΙιΐΓ ί*1ικ1 αΙ>ηθΓΓβτβ. Λβιιι ςυιιηι αϋφίοιΙ

Ι)οηιιηι οηιηρδ εχρε(3ΐι( , εί Μ φ^ιοιΐ <3εεδΙ ΓεςυίΓΗΐιΙ, ίΙΙίιΐί

(3ΐηι•ιι εο°ηίΙίοηειη ρι•<ρ1επιιϋ1ιιη1. ΑΙφίί ηηηίιιιε εδί νεπ-

δίηιίίεβυΐ εοη8εη(3ηειιιη, βΓΐίϋεεδ οιτιηεδίαηΐιπη 3ι^ιιηιεη-

Ιιιιιι ήιΐ8δΡΐ;;ιΐ0ΓΗΐιΐΓ05, βε ηε ΓεηυίδίΙιίΓοβ φΐίιίειιι. (ιο) 8ει1

ηεε ίη(ε11ί§ϊ ροΐεδί, (ριί(1ιΐ3πι ιιΐίΐϋβΐίδ 3(1 βΓίειη δυβιη (εχ.

(οι- 3ΐιΙ ΓαΙιεΓ οχ ίρ»ίιΐδ Ιιιφυ ί(1ι'3|ι'δ Ι>οηί εο^ηίΐίοηε εοιίί,ε-

ΓΐιΙοηίδδϊΙ; 3υΙ φΐο Ι3ηι1εηι πιοϋο νεί Λά πιε(1εη(1ιιηι νεΙ

3(1 οχει-εΚυιη (Ιιιεεηϋυηι 3ρ1ίοΓ 8ίΙ ΓιιΙυι-υδ ίβ φΐί ίοΌβηι

ίρϋ3ΐιι εοηίειηρίβΐιΐδ ΓυεπΙ. Καιη βα" ίδΐιιηι ηιοιίυηι ηο νβίβ-

1υ(Ηηειιι (ΐιιίιίεηι εοη8ΐι1εΓ3Γ0 νκίεΐυτ ιηειϋειίδ, δεο" νβ-

ΙιΊικΙίηεηι Ιιοιιιίηί8 : ίιηο ΓογΙ3*8« 1ιιι]υ3 Ιιοηιίηίδ ροΐίυβ.

Λ.ηηι δίη^ιιΐίβ Ικιιιιίηϋιυδ ιιΐ6<1ίείιΐ3ΐιι 3ΐ11ιί1)ε1. Όε Ιιϊβ

ίμίΙϋΓ 1ΐ3οΙεηιΐδ (Ιίεΐυιη ε*1ο.

ΟΑΡ. VII. [V.]

Πάλιν δ έπανέλΟωμεν ε'π\ τί) ζητούμενον αγαθόν ,

«Ο τί ποτ' άν είη. Φαίνεται μέν γάρ άλλο εν άλλη πράξει

και τέχνη• άλλο γάρ έν ιατρική και στρατηγική και

ταΤς λοιπαϊς δμοιως. Τί ουν έκάστ/) τάγαΟόν; ή οδ

χάριν τα λοιπά πράττεται ; τοΰτο δ' έν ιατρική μέν

ΰγίεια, έν στρατηγική δέ νίκη, έν οικοδομική δ' οικία,

45 εν αλλω δ' άλλο, έν άπάση δέ πράςει και προαιρέσει το

τέλος• τούτου γάρ £νεκα τά λοιπά πράττουσι πάντες.

Ωστ' εί τι των πρακτών απάντων έστι τέλος , τοϋτ'

αν ειη το πρακτον αγαθόν, εϊ δέ πλείω, ταϋτα. (ϊ) Με-

ταβαίνο>ν δή δ λόγος εις ταύτον άφΐκται. Τοΰτο δ' ετι

μι μάλλον διασαφήσαι πειρατέον. (ϊ) Ίίπε'ι δέ πλείω

φαίνεται τα τέλη , τούτιον δ' αίρούμεθά τίνα δι' έ'τερα,

θί'>ν πλοΰτον, αύλοΰς και όλως τά όργανα , δηλον ώς ούκ

ΑιΙ ίΙΙυι] νει-ο Ιιοηιιιη, φιοιΐ ςυ.ΧΓΚυΓ ]3Γη , ε1ΐ3ΐηηιιιη

Γε»ι•ει1ί3ηιοι•, <|υϊ(1 ίΙΙικϊ ΙβικΙεηι βΙΙ, νίδΐιη. Αΐίυα (•ηίηι ίιι

3ΐί3 3εΙϊο:ιε εί 3ΐ•1ε νίϋεΙιΐΓ 6886. Υβι-Μ βΓ3ΐίβ, βΐίυιΐ εβί ίιι

ηιειίεηιίί ογΙο , βΐίιιιΐ ίη ίηιρεΓ3ΐοπ3 ; βΐ ίη τείίφΐίδ εοάειη

ιιιοιίο. Ουί(1ιΐ3ΐη ί;;ί[ιΐΓ αΐϊιιιΐ ειιίςπε βοΐίοηί 3Γΐίφΐε Ιιοηιιηι

(ρΐ3ΐιι ί(1 οι^υδ §Γ3(ί3 3§υη(υΓ εεΙθΓ3?1Ιοε βιιίεηι ίη ιηε-

(Ιίείηβ Ιιοηβ ν&ΙβΙαάο βδΐ; ίη βΓΐε ίιιιρΟΓαΙΟΓίίΐ, νίεΙοΓίβ ; ίη

βιΐο «'ΐΐίΐΐοαηιΐί , ύοιηιΐδ ; βΐϊυιΐιμιβ ίη 3ΐί3. Ιη οηιιιί βυίειη

30ΐίοιιεεΙεοη8ί1ίοε8ΐ38εηο'ίΓιηί8:ςιΐ3ηο'οςιιί(1βηιΙιυίιΐδε3ΐΐϋΛ

οηιηεδ 3§υηΙ Γε1ϊφΐ3. (ν)ιι.Ηίιτ.ι δι υηυδ 3ΐί(|ΐιί8 6δΙ οιηηίυιη

Γειιιηι, φΐεε ίη 3θΙίοηε νει-δηηΐυι•, Γιηίδ, Ιιοε ΓιιοπΙ Ιιοηιιιιι

ίιΐ φίοιΐ εβί αείίοηί ρι-οροδίΐιιιη : 8ίη ρΙϋΓεδ, Ιι,τε επιιιΐ

Ιιοηβ. (■>.) ΝθδΙι-3 ο'ίβρυΐΒΐίοίκίΙυΓευα'ειΐ) ΓβΟίΙ. νιτυιη «Ιβηιΐϋ

ιιυ!ιί8 ("<1 ορεΓβ , ιιΐ ϊδΐικ! εΐίβιιι ρίβηϊιΐδ εχρίίεειηαι. (:)) Οιιο-

ιιΐ3ηι ί^ίΙιΐΓ ρΙιίΓεβ νίηΌηΙιΐΓ εβδε Πηε», ηΐηιιβ ε\ Ιιι» αΜιριο*

ριορίιτ 3ίίθ8 ρχρε(ίηιιΐδ( ιι( (ΙίνίΙίηδ, 1ίΙ)ί3δ, εί ίιι ιιηίνοκυρι
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έ'στι πάντα τέλεια- τό δ' άριστον τέλειόν τι φαίνεται.

Ωστ' ει μεν ε'στιν έ'ν τι μόνον τε'λειον , τοΰτ' άν εϊτ, το

ζητούμενον, ε! δέ πλείω , το τελειότατον τούτων, (ι) Τε-

λειότερον δέ λέγομεν τι) καθ' αυτί) διωχτόν τοΰ δι* έ'τε-

> ρον χαι το μηδέποτε δι' άλλο αίρετον τών και καθ* αυτά

χαι δια τοΰΟ' αιρετών, και απλώς δή τε'λειον τι) καθ'

αυτί) αίρετον αεί και μηδέποτε δι' άλλο. (;>) Τοιούτον

δ' ή ευδαιμονία μάλιστ' είναι δοκεϊ• ταύτην γαρ αίρού-

μεΟα αεί δι' αυτήν και ουδέποτε δι' άλλο, τιμήν δέ

) και ήοονήν και νουν και πασαν άρετήν α'ιροΰμεΟα μέν

και δι' αυτά (μηΟενός γάρ άπο^αίνοντος ελοίμεΟ' αν

έκαστον αυτών ) , α'ιροΰμεΟα δε και της ευδαιμονίας

χάριν, δια τούτων ΟπολαμΕάνοντες εύδαιμονήσειν.

Ί'ήν δ' εύοαιμονίαν ουδείς α'ιρεϊται τούτων ^άριν, ούο'

' ολο>ς δι' άλλο. (ο) Φαίνεται δε και ε'κ της αυτάρκειας

το αυτί) συμβαινειν. Το γαρ τε'λειον αγαθόν αύταρκες

είναι δοκεΐ. Το δ' αυταρκες λέγομεν οΰκ αύτώ μόνο)

τω ζώντι βίον μονιότην , άλλα και γονεΰσι και τέκνοις

και γυναιχ'ι και ίλως τοις φι'λοις και πολίταις , επειδή

ι φύσει πολιτικός άνθρωπος. (7) Τούτων δέ ληπτέος

όρος τις- έπεκτείνοντι γαρ έπ'ι τους γονείς χαι τους απο

γόνους χαι των φίλων τους φίλους εις άπειρον πρόεισιν.

'Λλλα τοϋτο μέν εϊσαΰΟις επισκεπτέον , τι) δ' αύταρχες

τίΟεμεν ό ιιονοΰιανον αίρετον ποιεί τον βίον χαι μηδε-

■ νος ένδεα• τοιούτον δε τήν εύοαιμονίαν οϊόμεΟα είναι,

(ϋ) Έτι δε πάντιον αίρετωτάτην μή συναριΟμουμένην ,

συναριΟμουμε'νην δε δϊ^λον ώς αίρετωτέραν μετά τοΰ

ελαχίστου τίον αγαθών υπεροχή γαρ αγαθών γίνεται τό

προστιΟε'μενον, αγαθών δε τι) μείζον αίρετοιτερον αεί.

ι Τε'λειον δη τι φαίνεται και αυταρκες ή εύδαιαονία ,

τών πρακτών ούσα τέλος.

[VI.] (9) 'Λλλ' ίσως τήν μέν εύοαιμονίαν το άριστον

λέγειν όμολογούμενόν τι φαίνεται, ποθείται δ' έναργέ-

στερον τί έστιν ετι λεχΟήναι. (ιυ) Τάχα δή γενοιτ'

1ν τοΰτ', ει ληφβίϊίη τί) έργον τοϋ' άνβριόπου. "ίίσπερ

γαρ αύλητη και άγαλματοποιώ και παντί τεχνίτη , χαι

όλως ών ε'στιν έργον τι και πραςις, εν τώ έργω δοκεϊ

τάγαΟον είναι χαι τί) εϋ, ούτω δόξειεν άν χα'ι άνθρωπο),

ειπερ εστί τι έργον αύτοΰ. (ιι) Πότερον ούν τε'χτονος

μεν και σχυτέως εστίν έργα τινά και πράξεις, άνβριόπου

ο' ούδε'ν εστίν, άλλ' άργόν πε'φυχεν; ή καΟάπερ οφθαλ

μού χαι χειρός και ποδός και δλως έκαστου τών μορίων

φαίνεται τι έργον , ούτω και ανθρώπου πάρα πάντα

ταΰτα θείη τις άν έργον τι; Τί ουν δή τοΰτ' άν είη ποτε';

(ΐί) Το μέν γαρ ζην χοινόν είναι φαίνεται χαι τοις φυ-

τοϊς, ζητείται δέ το ίδιον. 'Λφοριστε'ον άρα τήν Ορε-

πτικήν και αϋξητιχήν ζωήν. Έπομε'νη δέ αίσΟητικη'

τις αν ειη, φαίνεται δε χαι αύτη κοινή χαι ΐππω χαι

βοι και παντί ζωω. (ιβ) Λείπεται δή πρακτική τις

τοΰ λογον έχοντος. Τούτου δέ το μέν ώς έπιπειΟές

λόγω, τό δ' ώς έχον και διανοούμενον. Διττώς δέ και

ταύτης λεγομένης τήν χατ' ένέργειαν Θετε'ον κυριιότε-

ρον γάρ αύτη δοκεϊ λέγεσΟαι. (ΐί) Ει δ' ε'στιν έργον

άνθρωπου ψυχής ένε'ργεια κατά λόγον ή μή άνευ λόγου,

ίΐΐα φΐίε ιΐίειιιιΐυι• ίιΐδΐιυηιεηία ), ρβΓβρϊευυπι ββΙ, ηοη οηιιιρδ

εδδε δίιηρίίείίει- εΙ η&δοίηΐο (ίιιεδ. 1<1 νβΓΟ ςυοιΙ ο|ΐΙίιηιιιιι

ββΐ, βοδοΐυΐιιιη φίκΜίΐιη εβ( «ϊιιο (1ιι1>ίο. δϊ ςιιίβ ειμ,ο Γιηίδ

υηυδ υηιΐίφΐε βΐΐδοΐιιΐιΐδ β'Ι, ίδ επί υοηιιηι Ιιοε φιοά (ΐυ,τ-

ΓΪΠΠΗ8 : δϊη ρΐυι-εδ, ίΐΐε, φΐί *»1 οιηηίυηι βηδοΐυΐίδδίιηυδ.

(4) Ρογγο ψιοιΐ ρεορΙεΓ δε εχροΐεηϋυπι εδί , εο φίοιΙ ρΓορΙεΓ

«Πυο1 εχρεϋΙυΓ, βηδοΐυΐίυδ δειι ρεΗεεΙίυε εδδε οΊείηιυδ; εΙ

φΐθ(1 ιιιιιΐιρι;ιιη ρΓορΙεΓ αϋικΙ , ίίδ φ)03 εΐ ρΓορΙβΓ δε 6ι

ρΓορΙεΓ 3ΐίιΐ(1βΙ^ιιηΙιΐΓ. ΕΓ^οίΙΙυιΙ δυιηηιυιη υοηιιιη ί<1 επί,

αυοιΙ ρΓορΙβΓ δε δειηρεΓ είίΒίΙιΐΓ, ηυηφκιηι ρΓορΙεΓ βΐϊιιιΐ!

(5) ΤαΙίδ αυΐβπι νίιΙεΙιΐΓ εδδε ίιι ριίιιιίδ Ιιε&ΙίΙιιιΙυ. ΙΙαηε εηίιη

ΡΓορΙβΓ δε δειιιροΓ εΐ ηοηςυαηι ρΓορΙΟΓ βΐίιιιΐ ορίαηΐϋδ. ΑΙ

νιτο ΙιοηοΓεηι εΐ νο]ιιρ(3(ειη , εΐ ηιεηίειη κιηίΐιιεί οιιιικίιι

νίιΐυίειη ΐ)υιιηι ρΓορΙεΓ βε δεηιιίιηιΐΓ ( ιιηιιι εϋηιηίί ιιυΙΙιιηι

εχϋί Γηιείιιηι ρειτορίιιπ εδδρηιιιβ, Ιίΐιηεη εΟΓυιη υηιιιη-

φΐιχΙιμιοορίΒΓειιιιΐδ), (ιιιιι νεΓο ΙιεβΙΊΙικΙίηϊδ ςυοςιιβ (ηιιμι

ίΙΙα ε.χρείίηιιΐδ : ςιιοιΐ εχίίΐίηιεηιιΐδ , ηοβ ΙιΊί βιΐ'υιηεηΐίδ ίιι-

ΒΐιυοΙοδ, 1)03(οδ Ι'υΙιίΓΟδ. ΑΙ 1)εη1ϋιιϋίηβιιι ηειηο ηβςιιβ Ιια-

πιιιι, ηειριε ,ιΐίιυ οπιιιιηο τοί εβυββ εχρείίΐ. (θ) Ιίίβηι ρογγο

εΠίοί \ίϋε(ιιι• εΐίαιη έχε» (]ΐΐ3ΐιι αΟτάρχειαν νοεβηιυ*. ΙιΙ

εηίηι ΙιοηΐΝΐι, ςιιοιΐ ιιηιίκριε ηΐ3δυ1ιι1ιιηι δεα ρβΓΓεεΙυιη εδί ,

νίιΙεΙιΐΓ ίιι δε ΙΐΒ&ετβ ί<1 ιριοιΐ εδί δΛΐίδ. 8η(ίδ εδδη πυΐεηι

φΐιιηι (Ιϊείπιυδ, εΐ ί<1 (Ιϊείηιιιβ, ηοη ιμιοιΐ δίοί δοΐί νίΐηιη δο-

1ί(3π3ηι Β^βηΙϊ, βε<1 ςυοιΐ ραη;ηΙίΙ)ΐΐ3 εΐίθπι βε ΙϊΙίβΓΪ!* , ει

€οηί"8' , ε[ , υΐ δεηιεΙ ιΐίεβιη , Βΐηϊοίδ ηε είν^υ» 8ηΙι8 έδΐ :

(ΐιιβηιίοςιιίιίεηι Ιιοπιοηιΐ νίΐΗηιΐ δοοίείοΐεηκριε είνίΐεηι ηβ-

Ιιΐδ εδ(. (7; ΕδΙ Ι.ιιιιι η Ιιοπιιη οεΓίιΐδ ςυίιΐΛΐη εοηδίίΐιιεη-

ϋϋϋ Ιϊηίδ : δι εηίιη ροΓΓίΐίηιηυδ 3(1 ρϊΐεηΐεβ εΐ [)0δΙεΓ0δ ,

3ηιϊεοπιηι<|ΐΐθ 3ηιϊεο>>, ηΙιιΙιιγβ βΗ τεδ ίη ίηΐϊηίΐιιπι. 8ε(1 (ΐό

Ιιοε (ριί(1εηι βΐίο Ιοεο ι>θδί ι'ΙεΓυιη νίι1εΙ)ίηιιΐδ : αΰταρκες

ροιτο ίΙ1η<] δίνε ΚβΙίδ εββε ροηίιηιΐδ, ςιιοιΐ εΐίίΐΐ) βίκφΐε

Λΐϋδ Γε1)ϋδ δοΐιιηι νϋηπι εΓΠείΙ εχριΊεηιΙαιη ηιιΙΙίιΐδςιιε τεϊ

ίηιΐί^εηίειη. Τ»1ε ηυίίΐ «ιιίεηι .1)03ΐίΙυ(ϋιιεηι εδ?ε 3ΐΙ>ίΐΓ3•

ηιιΐΓ : (8) ΒΐφίεεΙίβιη 3ΐί()ΐιί(3 ηιβχίιηε οιηηίυπι ορίβηιΐυηι,

εΐίβιη δοΐοιη βίκςιιβ 1κ>ηυ ηΐίο οηιηί : ()υιιπι φιίιίειη ίιΐ ίρβιιιη,

δϊ ευηι ίΐΐίο νεί παίηίιηο 1>οηο εοηίιιη^αΙιΐΓ, οηιηϊηο δίΐ Γιι-

ΙϋΓυηι ορΐ3ΐ)ίΙίυ5 ιη,ιμίδ<|υε ηιιηεηιΐυηι; (]ΐιθ(1 εηίιη Ιηιη

3εεε<]ίι, ρβΓΪι] ηοηιιπι εΠ'ιείΙηΓ αιιοίϊυκ. Βοηιιιη ροΓΓοοηιηε,

ςηο εβί ^ιΐδ, εο πια^ίδ εδί δεηιρεΓ ορίβικίυιη. Εχ φΐϋαιιβ

οιηηίηιΐδ ρεΓδρίειιιιηι εδί, οεΜΗικϋηειη ρει-ΓεεΙυιηηυίαΊΙβηι

εδδε, ηοηίδςηε οιηηίηιΐδ ρει- δε ευιηηΙ,Ίΐιιιη, ςηυιη ΓΒΓηηα

οιηηίηηι , ψιχ ίη βεΐίοηε ροδίΙ* δηηί, δίΐ εχίΓοιηηηι.

[VI] (9) 8ε<1 ά\(χί ΓοεΙβδδε βΐίςηίδ εδδε φηϋοπι ϊΙΙηή οεΓ-

Ιιηη εΐ εοηΓεδδηιη, ςηοιηοιίο εδί (ΙίιΙηηι : Βεβίίΐηιΐίηεηι

δΐιηιηιιιιη Ιιοηηηι εδδε : βΐ νεΓο ηΐ ρΐαηίυδςηίιΐ εβ δίΐ οδίεικί»-

4ιιγ, (ίεδί(1βΓ3Γί. (10) Ηοε ίμι'ΙυΓ ΙβείΙε βδδειιυεηΐϋΓ, δι ορυδ αε

ηιυηιΐδ Ιιοηιίηίδ δηιηρίηηι ία«ήΙ. VI εηίηι Μ)ίείηί ει δΙ«-

Ιιιηπιηι ΓιεΙΟΓΪ οηιηκριε 3ΐ1εο Λΐ-ΙίΠεί, οΐ ηπιοίηο ίίδ φ^^

οριΐδ αΐίιριοιΐ είΓιείηηΙ ΗεΙίοηεηΐί|ηε »1ίηη3ηι ουευηι , ίη

ορβΓε ϊρδο Ιιοηηηι δΐιιιηι δπιΐδςυε Ιϊηίδ εΐ ρει•ΓεεΙίο εοιίδίδΙεΓβ

νίιΙεΙιΐΓ , δίε εΐ Ιιοηιίηί , δι φίοιΐ εβί ^ιΐ5 ορηδ εΐ ηιυηιιβ , ίη

εο ίρδο Ιιοηηηι ε,ίΐΒ εΙ 1>εηε νίνβΓε ροδίΐυιη εδδε ρΓ0ΐ)3|)ί1ε

8ΪΙ. (11) ΙΙίΓηηιικιιη ίβίΙηΓ Γβ1)π εΙ δϋΙΟΓίδ 3ΐίιριο<1 εδί ορηδ

εΙ :ιΙίΐ|ΐΜ βεΐίο, Ιιοιηίιιίδ νεΓΟ επί ηιιΙΙηιη , Λΐίηιε Άά ά?$ϊ-

(Ιίβηι ίδ ίηεΓίίβηιςυε ηβΐιΐδ ΓερεπεΙϋΓ? Αη ροΐίιΐδ ιιΐ οοιιΐί,

ι» :τιιι-, |κ'(Ιί>. δίιΐ8υΐ3Γϋηΐφΐε 8(1εο ραΚίκιη δηιιηι ειι}ιΐδ-

ςυε ορηδ 3ε ιηυηυδ εδί , δίε Ιιοηιίηίδ ςυοφίε ριορίεΓ ηΗ•ε

ιιιηηι'3 βΐίςυοίΐ ορυδ ε«δε δΐ3(ιιειηυΐ? Οιιοιίηβηι ί^ίΐυτ Ιιοε

Ι3ΐιι1εηι επΙ? (12) "Ν.τηι ςιιοιΙ νίνίί , ία ηυκίεηι ευιιΓδίίιρΐ.

1)118 είρίβηΐίδ ει νίιΙεΙιΐΓ εδδε εοηιηιηιιε; Ιιίε νε™ ρηιρι-ίιιιιι

Ιιοηιίηίδ ορηδ φΐΟΒΓίΙιΐΓ. ΙΙβφΐε ίΙΙα νίΐ3, ςυ.τε ίη αΐεηιΐο

βηε;βδεεηι1οφΐβ εοηδίδΐϋ, ιεηιονεηιίβ εδί. Εβ νεΓΟ τεπιοΐη

ΓεΙίηφίϊΙιΐΓ Ιιοηιίηί νϋβ φΐ,•ηη,3ηι, φκο ίη δεηΙίεηοΌ ρχΐ ρ0-

δϊΐα. ΑΙ 1)330, αυοφίο νίΐ3 Ιιοηιίηί εοηιιηυηίδ ε«1 ευη) ρφίο

βΐ ηονε εί 3ηίη)3ηΙί1)ΐΐδ οπιηίηυί. (13) ηβΙίηφ)ί1ιΐΓ ογ{{ο

νίΐ3 (ρΐ33ΐ)3ΐη 3ε(|Ι0ί3,ίΙΙίΐ1δρΓ0ρΓίΛ , φίοι! Γ3ΐίοηε ρΓΗ•(1ϊ-

ΙυηιεβΙ. Ηιι]υβ ηυΐεηι ρ_3Γδ ιιη» εδί, φΐ« ΓβΙίοηί οηΐεηι-

ρβΓ,ιΙ, Ϊρδ3 ΓίΙίοηίδ εχροπ; ; 3ΐΙεΓ3, ΐ|υα3 τηΐίοηε ρΓ.τριΙίΙβ ρδΐ

Οθ8ίΐ3ΐΐ(1ίςιιο ηιηηεΓΟ ΓιιιΐβίΙΐϊΓ. 8ρι1 ηιιυηι οΐίαιιι Ιιβρο, νίΐη

<Ιυο1)ΐΐ8 ιηοιίίδ (ΙίιηΙυΓ, ββιη φΐ.τ ίιι ΓυηεΙίοηε ηιιηεπβ οολ•

δίδΐίΐ, ροιιεΓΟ (Ιεΰειηιΐδ : Ιι,τγ, ειιίιη ροΙίοΓ ει»ε οΙΙεΓΗ υϊιΙρΙιιγ.

( 1 1) φιιοιίδϊ ο[ΐιΐδ Ιιοηιίηίδ εκί ΒεΙίο βιιίιηί ιηΐίοιιί εοηδεηίΑ



(|(Ι»Λ.) ΚΤΗΙΰΑ ΝΙΟΟΜΑΟΗΚΑ. ΙΛΒ. 1. ΟΑΡ. VIII.

το 0' αυτό φαμεν έργον είναι τω γίνει τοΰοε χαί τοΰδε

σπουδαίου , άσπερ χιθαριστοϋ καί σπουδαίου κιθαρι-

στοΰ, χαι απλώς δη τοΰτ' έπΐ πάντων, προστιθεμένης

της χατ' άρετην υπέροχης προς το έργον κιθαριστοϋ

& μέν γαρ τι) κιθαρίζειν , σπουδαίου δε το ευ• εί δ' οΰτως,

ανθρώπου δέ τίθεμεν έργον ζωη'ν τίνα , ταΰτην δέ ψυχής

ένέργειαν καί πράξεις μετά λογού , σπουδαίου δ' ανδρός

ευ ταϋτα χαι καλώς, (υ) "Εκαστον δ' ευ κατά τήν

οίκείαν άρετην αποτελείται• εί δ' ο2το>, το άνθρώπι-

ιο νον αγαθόν ψυχής ενέργεια γίνεται χατ' άρετην , εϊ δέ

πλείους αί άρεταί, κατά τήν άρίστην και τελειοτάτην

(ιβ) ετι δ' Ιν βίω τελείω. Μία γάρ χελιδών εαρ ού

ποιεί , ουδέ μία ήμε'ρα* ούτω δέ ουδέ μακάριον χαι εύ-

δαίμονα μία ήμερα ούδ' δλίγος χρόνος. (|7) ΙΙεριγε-

ιι• γράφθω μέν ουν τάγαθόν ταύτη• δει γαρ ΐσως ΰποτυ-

πώσαι πρώτον, είθ' ύστερον άναγράψαι. [VII.] Δόξειε

δ' αν παντός είναι προαγαγεΐν και διαρΟρώσαι τα κα

λώς έχοντα τη περιγραφή , και δ χρόνος τών τοιούτων

εΰρετής η συνεργός αγαθός είναι. "Οθεν και τών τεχνών

ίο γεγόνασιν αί επιδόσεις• παντός γαρ προσΟεΤναι το έλ-

λεΤπον. (ιβ) Μεμνήσθαι δέ και τών προειρημε'νων

χρή , και τήν άκρίβειαν μη δμοίως ε'ν άπασιν επιζητεϊν,

ολλ' εν έκάστοις κατά τήν όποκειμένην υλην και έπί

τοσούτον έν δσον οϊχεϊον τη'μεθόδω. (ίο) Και γαρ

25 τε'χτων και γεωμε'τρης διαφερόντιος έπιζητοϋσι τήν

δρθήν δ μέν γαρ Ιφ' δ'σον χρησίμη προς το έργον, δ δέ

τί έστιν ή ποιόν τι• θεατής γαρ τάληθοϋ'ς. Τον αυτόν

οή τρόπον και εν τοϊς άλλοις ποιητε'ον , οΊτω; μή τα

πάρεργα τών έργων πλείω γίγνηται. (ίο) Ούκ άπαι-

ϊ» τητε'ον δ' ουδέ τήν αϊτίαν έν άπασιν δμοίως, άλλ' ίκα-

νόν εν τισι το ότι δεΓ/Οήναι καλώς , οίον και περί τάς

αρχάς• το δ' 6'τι πρώτον και αρχή. (21) Τών αρχών

δ' αί μέν επαγωγή Οεοιροΰνται, αί δ' αίσΟησει, αί

δ' έθισμώ τινί , χα'ι άλλαι δ' άλλοις. (22) Μετιέναι δέ

06 πειρατέον έκάστας ?) πεφΰχασιν , και σπουόαστέον δ'πως

δρισθώσι καλώς• (23) μεγάλην γαρ εχουσι £οπήν προς

τα επόμενα. Δοκεϊ γάρ πλεΐον ή ήμισυ παντός είναι ή

αρχή, και πολλά συμφανή γίνεσθαι δι' αυτής τών ζη

τουμένων.

4ό Σκεπτέον δή περί αυτής ου μόνον έκ του συμπερά

σματος και εξ ων δ λόγος , άλλα χα'ι εκ τών λεγομένων

περί αΰΐής• τω μέν γάρ άληθεΐ πάντα συνάδει τά υπάρ

χοντα, τω δέ ψευόεϊ ταχΰ διαφωνεί τάληθε'ς. (ί) Νε-

νεμημένιον δή τών αγαθών τριχή , και τών μέν έκτος

«ι. λεγομένοιν τών δέ περί ψυχήν χαί σώμα , τά 7ϊερϊ ψυ-

χήν κυρκότατα λέγομεν καί μάλιστα αγαθά. Τάς δέ

πράξεις καί τάς ενεργείας τάς ψυχιχάς περί ψυχήν τί-

θεμεν. "Ιϊστε καλώς αν λεγοιτο κατά γε ταΰτην τήν

δόξαν πάλαιαν ουσαν χαί δμολογουμένην υπό τών φιλο-

Β'.ι σοφουντων. (3) ΌρΟώς δέ χαί δ'τι πράξεις τινές λέγον

ται χαί ένέργειαι το τέλος• οίίτω γάρ τών περί ψυχήν

«γαθών γίνεται , καί ου τών εκτός, (ί) Συνάδει δέ τώ

ιιοα , 3υ Ι <•οι-(<> α ΓβΙϊοηε ηοη 3ΐίεη3 , βϊ<|•:β ίιίεηι (ζεηει-ε Ρ&5Ρ

ιΙίΐΊΐιιιΐί, ορυδ ίΐΙίι'ΐι]ιι> ΒΓΐίΠοίβ , (Ί ίι1ί< ιιίιικ ςυί μΙ ίιι εο §ε-

πιτοηιΙΜκ-ϋ εχίπιίυδ ί φΐεπιαιίηιοιίιιιη πΙΙΐίΐηι•<Ιί Η Ι.κ«ιιί <•ί-

ΙΙΐίΐπΓΐϋ; ιΊ ϊη 3ίϋδ δϊιιιϊΜΐβΓ οηαηϊΙ)ΐΐ3, ιιΙ. βοοειίεηΐβ ;νΙ οριΐδ

εΐίβηι εχεείΐεηΐίβ δευ ρεΓίρρΙίοηβ, δίί νεΓΐ>ί ε»ιΐ53 είΙΙιαΓοειΙί

ιΐπίιΐι'ΐιι εϊΙΙΐ8Γ3 εβηεΓε, Ιιοηί νεΓΟ εί11ΐ3Γ0Ρ(1ί 1>εηο εβηοΓβ);

ίιι κ- , ίικμκιηι , 8Ϊ ί(3 ρ^Ι , Ρί Ιιοιτιίηϊδ ορυδ νϋίΐιη φιηικίηιιι

εβπκμιβ εη8Γ§ί3πι βηίπιί μίι αοΐίοηριη ευπι ΓβΙίοηε Γοη}υη-

(Ιαιιι , Ιιοηί απίΐ'ΐη \1π ε1ί3Π) Ιμίιι' ε( ρι-ΐ'ΐΊϋΐ-Γ Ιι.-ιΙκίιΙιίιι

λι: Ι ίοπι'ΐη ροηειε (ίεΙ)εηιιΐ8, ( 1 5) 1)εηε ροΓΓΟ εί ρΓ3?εΐ3Γε Ιιβ-

1>εΙ ιιηυπιηυοιίιιιιε , ταϋοηβ 8υ.-ρ ρΓορΓία; νΪΓίαΙϊβ. ς)ποι1-

8ί ίΐ3 8β Γβ8 ΙιϊΙιοΙ , Ιιοπιίιιϊδ Ικιηιιηι βΓΪΙ εηεΓβίϊ βηίιτιϊ , νίΓ-

ΙυΙε (ΙίΓεείΗ ; βο δι ρίοτεϋ νίΓΐιιΐ03 ίίηΐ, νϊΓΐιιΙο ορίίιιι» βε

ρεΓΓεεΙίδ5ίιη3 : (16) εί ρητΙεΓίο ίη νϊίβ ρβΓΓεοίβ. υΐ εηίηι

ιιη» Ιιίηιικίο νβΓ ηοη είίϊοίΐ, ηβο ()ίΡ8 ιιηυβ : βίε ηεα,αε (3ίε8

ιιηιΐδ, ηεςυο εχίβιιυηι ίεηιριΐί ρΓΓιείΙ Γείίοεηι 3ε ΙημΙππι.

(17) δίί ίίξίίϋΓ ίιοε ιηοάΌ ιΐεδεπρίιιηι οοηίΊΐί» ιρι<ιιΙ,-ιιιι ηο-

ίίοηε ίηηιπιυηι 1)οηιιηι;3θΊ]η]ΙΐΓ3η(ΐ3εηΐηι νίιΙεΙιΐΓ Γβδ ϊηίίίο

πκϋιΐί, (Ιείηιΐε βΝΒοϋιΐί εί εχιριίβίΐίιΐί β(Ιί85εΓεη(ΐ3. [VII.] νί•

<1εΙ«Γςιιε τεί ου]ιΐ8νΪ8 Ιιοηιίηίδ ε«8ε, εη ιρι»! 1>εηε ριίπιιιιη

8ΐιΪ8 ΙίηεβηιεηΙίδ (ΙβδΟΓίρΙβ (ΙεΠηϊΐΛΐιιιε 8ϋηΙ, ρΓονεΙιεΓε 8υί«-

ςυε νείυΐί ιικίιι1ιγ'ι> εί 3Γ(ίευΙί9 (ϋδίίηΐίΐιειε, βίςιιε ε]υ8Γηο(1ί

Γεπιπι νιΊ αιιοίοΓ νεί εεΓίε 3ΐιι1ίΙθΓ 8550 νί<1οιιΐΓ ίκηιριΐδ :

ςιιο ηιοϋο 3Γ(β5 ίρκπΕ ΒΓηρϋΠοαία; εί ρΓορη^ιΙα; δΐιηί ; ειι-

]ιΐδΙίΙιεί εηίηι 1ιοηιΐηΪ3 εδί , κ1 <\αοΛ (ΙοκδΙ βιΙιΙεΓε. (18) Με-

πιίηίδδε νεΓΟ ηθ3 οροΓίεί εΙΪ3Γη ίΙΙ,ι ςιι.τ δυρΓ3 ιϋι Ι:ι βιιηί ,

εί 8ΐιΙ)ΐΠΊ(3ίειη ίΙΙιιηι εηιιεΙε3ί3ηι ηοη ρβΓ3β(]ΐιε ίη οιιιιιϊίπι,

ΓΡίραίΓεΓΟ; 8ε<1 ϊη υηαηοβςηβ ι•β, ρη> ποΙθγϊηϊ ϊρ5.ϊιΐΛ

ι•3ΐίοηε, εί ψιοη<1 (1οι:εηι1ί νϊ» »ο γβΙιο («ΙίίϋΓ. (19) Νβιη

Γ»1)(Τ εί (»εοηιεΐΓ3 ηοη εοιίεηι ιηοιίο τεείοπι ;ιπμιι1ιιηι εχ-

ςιιίηιηί : «ειΐ ϋΙε ο,ηϊιίειη , ςιιαίεηιι- ορειή β5ί ηβεκίδρ ;

Ιιίι- ίΐιιίειη, ιριίιΙη:ιηι δίί εί ιρι;ιϋ- , ίικ|ΐιίπ( : ίη νεΓΟ εηίιιι

εοηίριηρίαηιΐο νβτββΙιΐΓ. ΚιιιΙπιι ί^Ίίιιΐ' ιιιοιίο Γαείεηιίιιιη γ-(

εί ίιι οείΡΓίδ οηιηίΐιυδ , ηο οροΓίδ αεερδδίοηρδ ρί οΓηηηίρηΙίΐ

ρχδίδίβηί ίρ&ο ορεΓε ΙοηβίοΓβ. (20) Νεςιιε ϊργο ίη οπιηίΙ)ΐι»

κςιιβ εαιι^α εδί ΙΙίΐίΐίΙηηιΙα ; 8ΡιΙ 83ΐίδ εδδρ (ΙρΙιρΙ ίιι α,ηί-

|ιί.-!.ιιιι, δι Ιιεηε (ΙγιιιοιηΙπιΙιμιι δίί, ίΐαβαε, \ά εβίίρδυιη

τό δτι ((]ΐΐρηιαι1ιηθ(1ιιιη Γβδ 1ι»1)εΙ ρί ίη ρπηείρϊίδ) βίςιιε Ιιοο

ϊρ^ιιιιι τό δτι, ίιΐ Ρδί, Κειη >|3 ε3δε, ίη ίβΐίϋυδ ρΓίηιυπι εί

ρηηρίρίιιηι εδί. (21) Ρηηείρίοπιπι ροιπι 3ίί3 ίηιΙιΐΓ.ίϊοηε

ρβΓείρίιιηίιΐΓ ιΊ εο§ηθδειιη!ιΐΓ; 3ϋ3 δβηδίι , ηϋα εοη9υε(υ-

(Ιίηβ δοιι πιογο, εί 3ΐί3 αΙίΙβΓ. (22) Αο δίη^ιιία ρεΓδβφιί

οροΓίεί, ρΓοιιΙ εοΓηιη ιι;ιΙιιι:ι ρηϋΐιιΐ', ιίβηιίβηυβ ορεΓα

βδ( ιι Ι Ιχίιο (ΙεΙίηίαηίιΐΓ. (23) Μ.ι^ππιιι εηίηι ηιοιηεηΐυηι 3(1 Ρ3

<]ΐΐΗϊ &Ρ(ΐυεηΙυΓ βίΐρΓυηΙ : ίιΐβοηυβ ρΓίηείρϊυηι ρΐυδ ςιΐ3ΐιι

(ίίιιπιΐίυηι (οΐίιΐδ εδδβ νίϋρΙηΓ, ιιιιιΙΙ»ι|ΐιε ίη α,ηκδίίοηε

ροδίί3 εο εο^ηίίο (ΙοιΙίΐΐ'ίΐΓί.

ΟΑΡ. VIII.

Ι>!(ο (Ιβ ρΓίηείρίο νϊιίρηιίιιηι βδ( ηοη βχ εοηείιΐδίοηϊηυδ

δοΐιιιη ε( Ιιίδ ψιϋ)ΐι.•< ι:ιΙ ίο δίνε δνΐΐο^ίδίηιιβ εοηΙίείίιΐΓ , δβ(Ι

εχ ϋδ οΐίαιη φΐ3! (Ιβ ίΙΙο νηΙ^ο ΓεΓϋηΙϋΓ. Νβηι ςηο(Ι νε-

πιηι εδί ίη Ιιοε μεηεΓε , ευηι βο εοηβΓυιιηΙ υιηηία ι(π;ιί:\-

δΐηιιΐ ίιιΐιτ Ιιοιηίηβδ; 3 Γ.ίΚοηιιΙριιι ΐ'ίΐο νοπιηι (ϋδδί(]ε( 30

(ΙίδΟΓβρβί. (2) ριιιιιιι ίμίίπι• Ιιοη,ι (Γεβ ίη ραιίίκ δίηί ιΐίίΐιί-

1)ΐι (α , 3ΐί3(|ΐιεεχΙΡΓη3, 3ΐία3ηίιηί, .ιΙμ εοφΟΓΪδ ιΙιγ.ιιιΙιιγ :

ίΐηίιιιί δβηβ Ιχιιι.ι ίηρΓίιηίδ ρί ηιαχίηιβ ρΓορΓΪ3 οοηβ (ΙίοίιηιΐΝ.

(,ΊΊιΊΊΐιιι 3εΙϊοηεδβ( ειιβιμίπδ βηίηιί ίη αηίιτιο (ΌΐΙικ'αιιιιι».

Ιΐ3ςυε ([ηηηι εχ Ιιβο. δεηΐεηΐίβ εί νεΙβΓε εί 8 ρΐιίίοδορίιίδ ιιιιο

ογο εοιηρΓθ1)3ΐ3 Γβ(:1β Ιιοε β ηοόίδ δΙϊΙιιίίϋΓ , (]ηοϋ ηιοιίο

(Ιίιίιιιη εδί : (3) Ιυηι νεΓΟ ρΓορΙβΓβ» , ο,υοΛ Βοϋοηοδ εί εηρι-

ςί;ε ηοηηυΙΙχ ίρδίιΐδ (ίηίδ ΓβΙίοηοιη νίοειηφιρ οΜίηεηί. 8ί(

ρηίπι εΓΓιείΙιΐΓ ηΐ Ιιραΐίίικίο ίη αηίιιιί ί)οηίδ,ηοη ίη ρχΙργ-

ιιίδ ηιιιηΡΓβΙιΐΓ. (ί) Οιιηι Ιιβο ΓβΙίοηβ εοη^ιοίΐ εί ΗΙικΙ,
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λόγω καί το ευ ζην χα! το ευ πράττειν τον εύδαίμονα•

σχεδδν γάρ ευζωία τις είρηται χαΐ εΰπραξία. [IX.]

(£■) Φαίνεται δέ καί τ4 επιζητούμενα περί τήν εύδαι-

μονίαν άπανΟ" ΰπάρχειν τω λεχΟέντι. (β) ΤοΤς μέν

6 γαρ αρετή, τοις δε φρόνησις, άλλοις δέ σοφία τις είναι

δοκεΐ, τοις δέ ταΰτα ή τούτοιν τι μεβ' ηδονής ή ούκ

άνευ ηδονής• έτεροι δε καί τήν έκτος εύητερίαν συμπε

ριλαμβάνουσα. (7) Τούτων δέ τά μεν πολλοί χαι πα

λαιοί λε'γουσιν, τα δέ ολίγοι χαι ένδοξοι άνδρες• οϋδετέ-

1» ρους δέ τούτων είλογον διαμαρτάνειν τοις δλοις, άλλ'

εν γε' τι ή χαι τά πλείστα χατορΟοΰν. (β) Τοις μέν

ουν λεγουσι τήν άρετήν ή άρετήν τίνα συνωοο'ς έστιν δ

λόγος• ταύτης γάρ έστιν ή χατ' αυτήν ένε'ργεια. (ο) Δια

φέρει δε ίσως ου μικρόν εν χτη'σει ή "/ρήσει τ6 άριστον

1& ίιπολαμβάνειν και εν έςει ή ενεργεία. Τήν μεν γαρ

εςιν ενδέχεται μηδέν άγαΟδν άποτελεϊν ΰπάρχουσαν ,

οίον τω καΟεύδοντι η και άλλως πως έξηργηκότι, την

δ' ένέργειαν ούχ οίον τε• πράξει γάρ ε; ανάγκης, και

ευ πράξει. 12•.;~:ρ δ' Όλυμπίασιν ούχ οί κάλλιστοι

ϊ» καί ισχυρότατοι σιεφανοΰνται άλλ' οί αγωνιζόμενοι

( τούτων γάρ τίνες νικώσιν ) , ούτω καί των εν τί) βίω

χαλών κάγαΟων οί πράττοντες δρθώς έπήβολοι γίγνον-

ται. (ίο) "Εστί δε καί δ βίος αυτών καΟ' αυτόν ηδύς.

Το μεν γάρ ήδεσΟαι τών ψυχικών , Ικάστω δ' έστιν ήϋ

15 προς 8 λί'γεται φιλοτοιοΰτος , οίον ίππος μέν τω φι-

λίππω , θε'αμα δέ τω φιλοΟεώρω- τον αύτδν δέ τρόπον

καί τά δίκαια τω φιλοδικαίω καί δ'λοις τά κατ' άρετήν

τω φιλαρέτω. (ι ι) Τοις μέν ουν πολλοίς τά ήδε'α μά

χεται διά το μή φύσει τοιαΰτ' είναι, τοις δέ φιλοκάλοις

3υ έστιν ήδε'α τά φύσει ηδέα. Τοιαύτα δ' αί κατ' άρετήν

πράξεις, ώστε καί τούτοις είσίν ήδεϊαι καί καΟ' αΰτάς.

(ΐϊ) Ουδέν δή προσδεΐται της ηδονής δ βίος αυτών

ώσπερ περιάπτου τινός, άλλ' έχει τήν ήδονήν έν Ιαυτώ.

Προς τοις εϊρημένοις γάρ ούδ' εστίν αγαθός δ μή χαίρων

31 ταΐς καλαΐς πράξεσιν ούτε γάρ δίκαιον ουδείς αν είποι

τον μή χαίροντα τω δικαιοπραγεΐν, ουτ' έλευβε'ριον τον

μή χαίροντα ταϊς έλευθερίοις πράξεσιν δμοιως δέ και

έπί τών άλλων. (ΐ3) Εϊ δ' οΰτω, καΟ' αίιτάς αν εΤεν

αί κατ' άρετήν πράξεις ήδεϊαι. 'Αλλά μήν και άγαθαί

40 γε καί καλαί, καί μάλιστα τούτων έ*καστον , εΐπερ κα

λώς κρίνει περί αυτών δ σπουδαίος• κρίνει δ' ώς εϊπο-

μεν. (ι<) "Αριστον άρα καί κάλλιστον καί ήδιστον

ή ευδαιμονία, καί ού διώρισται ταΰτα κατά το Δηλια-

κδν επίγραμμα•

46 Κάλλιστον το οιχαιότατον, λώστον δ" ύγιαίνειν

ήδιστον δέ πέφυχ' οΰ τις έρι? τό τυχεϊν.

Άπαντα γάρ υπάρχει ταΰτα ταϊς άρίσταις ένεργείαις•

ταύτας δέ, ή μίαν τούτων τήν άρι'στην, φαμέν εΐναι

τήν εύδαιμονίαν. (ιβ) Φαίνεται δ' δ'μως χαί τών έκτος

60 αγαθών προσδεομε'νη, καθάπερ είπομεν αδύνατον γάρ ή

οϋ^ιάδιοντά καλά πράττειν άχορήγητονδντα. (ιβ) Πολλά

μέν γάρ πράττεται, καθάπερ δι' δργάνιον, διά φίλο>ν

καί πλούτου καί πολιτικής δυνάμειος• ένίων δέ τη-

ςυοά" ι π Ιιιπι ββΐ, Ι)βηβ νίνβΓβ, βΐ, 1>εηβ Γβηι βεΓβΓβ νϊηιηι

Ιιΐ'ίιΙιιηι : ηβηι ΓβΓβ δοΐβΐ ηΡ3ΐίΙϋ(1ο \ίΐ3 οοηβ εϊ ΙηηααεΙϊο

ιΐδΐίΓραιϊ. [IX.] (5) Οιηηία φΐοφίβ ίΙΙβ ςηοε ϋε 1χ\ιΙίΙιΐιΙίηο

ίηΙβΓ εηιάΊΙοδ βοίβηι ιΐίεί, ϊη βο, ςιιοόΙ 3 ηοΐιίβ (ΙίεΙυηι

εδί, νίάεηΐϋτ ίηβδββ. (β) Αΐϋ βηϊηι νΪΓΐυΙεηι, βΐϋ ρπι-

(Ιΐ'πϋ.ιιιι , βΙΙί δβρίοηΐίαιη φι,ίιηΙ,ιιιι ΙιοαΙίΙιΐϋΊιιοιιι βδδε

εχίδΐίηι&ηΐ. ΝοηηυΜί Ικεο ίρδ3 ααΐ Ιιοπιηι ;>Ιίφηι| ευηι

νοίυρίαίε οοιφιιιοΐιιιη , ;ιιιΙ ιιιίηίιι»; 3 νοίαρίβίε δε-

)ΐιηε(ηιη; βΐίφΐί βΙί3Πΐ ΙΪΊίπΙαΙοιη εχΙεΓΜηιβφίοίηπΙ. (7) ΑΙ-

ο•ηε Ιιοπιηι ;ιΙί» ηιιιΙΙί ίία,ηε νεΙεΓβϋ, 3|Ϊ3 ρβιιεϊ βϊ ηί

εΐβπ 8« εβΙε1>Γ6δ , ΙοιριιιιιΙιΐΓ : φίοπιιη ηεηίΓοδ ρΐ'οΐιβηίΐο

ρκΙ οηιηί εχ ρ3Γΐβ 8ΓΓ3Γε; δεϋ ίιι υηο αΐίφιο δβΙΙεηι βυΐ ίη

ρΐιιπιηίδ ΓεεΙε δεηΐίιβ. (8) Αο ευηι ϋδ φΐίιΐοηι φΐί νΐ-

Ι3ΐη υοβίηηι βδχβ (ΙίειιηΙνίΓΐιιίεπιΌτηηεηι, βΙΙοπ'δφίο ίίβηι ,

(|ΐιί 3ΐϊ(]ΐΐ3ΐϊΐ εεΓίβηι νίΓΐιιΙειιι, ηοδίτβ εοη^ΓυίΙ οταΙίο. νίΓ-

Ιπ1Ϊ8 εηίιη εβΓίε βδΐ ϊι>83 βεΐίο δίνε βηεΓ^ϊβ νίιΐιιϋδ.- (9) Οε-

Ιεπιηι ίη εο ΓθΓΐ35ϋε οδΐ Γεί ιιιηιηειιΐιιιιι , πί ^ΙηΙιιαΙιΐΓ , βηηε

Μΐιιιηιιιιιι Ιιοιιιιηι ίη ροίδβδδίοηε, 3η ίη ιΐδΐι ροδϋιιηι είδε

ριιίεηιυβ; ίίειηςυείη Ιι»ί>ϊΙιιηβ, ηη ίη βηβΓβίβ δίνε βΓΐίοηε.

ΑεοίιίεΓε επίηι ροίεδί , πί ΙιαηίΙιΐδ υοηιΐδ, ς«ί ίηδίι, ηίΐιίΐ

1)οηί ί'Γ(ΪΓί;ι[ ; νειΊιί ^ιηϋΛ ίη ιΊΙο (|ΐιί ιίοπηϋ , ;ιιι( ςυί η Μ ο

βΐίφίο πιοιίο οΙίοΒίΐδ 30 Γι:Ν3ΐιΐ8 εδί. ϋε εηεΓμί» νεΓΟ κίεηι

(Ιίεί ηοη ροίοδί ; ά>•(>[ εηίιη \\κο ηεοο553πο , εϊ τεείε Η^ιΊ-

1)ΐΗ'ΐηι\ιΙηιυιΙιιιη 3υΙειηίη ΙιιιίίδΟΙνηιρίαδ ηοη ριιΙεΙιεΓπ'ιηιΐδ

■ίπΙ νβίεηΐίδδίηιυδ ςυίδηιιε (•οιιιηα (ΙοηηΙιιι•, μ•<Ι ίΙΙί δοΐί

ςηί Γ,εΓίιΐηΙ ( εχ Ιιίδ εηίηι νίηευηΐ 3ΐίςιιί ) ; δίο εϊ ε3 , ςυ«!

δΐιηΐ ίη νί(3 , ΙιοηεδΙβ εϊ ηοη», ϋβϋβφΐιιηΙιΐΓ 3ΐ(]υο οΜίηοηΙ

ίί «ΙεηΐΗηι ηιιί η-είε ΓβείιιηΙ. (10) ΚδΙ νεπ> εοηιιη νί(3

εΐίηιη ρεΓ δε ]ιιειιη()3 ροΓδεΐ)ΐιε (ΙεΙεεΙηΙ : ροιτο ιΙεΙεΓίβΓΪ ίη

(■οΐΊΐιιι ηιιηιειο ροηίΙιΐΓ, ιρι.τ 3(1 3ηίηιιιιη ρετϋηεηΐ. Αε

(ΙεΙειΙβΙιΐΓ αΐίφίκεο, <1ε ιριο 3ρριΊΐ3ΐίι>ηειιι βεείρίΐ ε]ιΐδ-

ηιοιίί , ευ]ιΐδΐηοιΙί δΐιηί 1ι:κ, φίλιππος, ίάεβΐ, 3Ι113(ογ εςηί,

31) εηυο : φιλοΟέωρος, ί. ε., 3ΐη3ηδ δρεείβειιΐοηιιη, 3 δρε-

( ■Ι:κ πΙν ί,)ιι.•ιΙι> ϋΐΊΐι 3ρρείΐ3ΐίο ιΐιΐιιι ηηίΒηΙί Γεδ ]ιΐδ(3δ,

ηπυιιι φιλοδίχαιος (ΙίοίΙυΓ , εϊ (]Η3ΐίδ οί οιιί νίτΐιιβ 03Γ3 εδί ,

φΐυηι ευηι φιλάρετον ιίίοίιηιΐδ. (Π) ΑΙςυί <]ίο3ΐ ςιιίδ,

νιιΐ^ο Ιίΐηκ'ΐι Ιιοηιίηιηη ]ιιοιιηιΐ3 εοη(Γ3Γΐ3 δυηΐ ίδ(ί <|ΐΐ3ΐη

ϋϊοο. νοπιηι τεδροηιίεο, ί<1 εχ εο ββίο, ςιιοι) νιιίβο «ηβ-

νΪ3 ηοη 8ΐιη( ρεΓ δε ι,-ιϋ,ι. Ιίδ 3ΐιΙεηι ΙιηηιίιιίΙιπ* , ςυί

δ(η(1ίθΜ -ιιιιΙ 1ιιιιΐι-|.-ι1ίδ, ο;ι δΐιηΐ ]ΐιοηηιΐ3 , ι]ΐι;<• μιιιΙ ίιι-

1ιιγ3 ]ιιοιιικΐ3 : φκιϋ.ι δΐιηΐ ϋΐ3 μι!:ι, ςυχ εχ \ ϊ γ 1 1 1 1 ο βςιιη-

ΙυΓ , φΐα• ρΓοίηιίε εϊ Ιβΐίοηδ δυηΐ ]ικ ιιικία , εϊ ρετ δε ]υ-

οιιικΙ.ι. (12) Ρίϊΐιίΐ ί^ίΙυΓε§εΙ εοΓϋηι νϋ3 νοίιιρίηΐίδ ίαιιηιΐίΐη

βρροηιΐίοε, 88(1 Ιΐ3ΐ>εΙ ίη δε ίηείιΐδβιη νοΙπρΙβΙρΓη. Ν3ηι,

ρΓ0=1εΓ 83 φΐ»3]3ηι ϋίεΐβ δυηΐ , εΐίβηι ηοη ο»1 ίδ νίτ Ιιοηιΐδ,

ςυί ΙιοηεδΙϊδ βοΐίοηίουδ ηοη (ΙοίοοΙβΙιΐΓ. Νοο,υε βηίηι (ΐιιίδ-

(|ΐιβιη αιιΐ ]ιΐδΙιιηι (ΙίχεΓίΙ οιιηι φΐί ηοη εχ ]υδ(ε ΓβοΙίδ 03ρι'3(

ΛοΙιιρΙίΐΙοηι ; 3ΐι( Ιί1ιοι:ι1οιη , (|ΐιί ΙίΙιοΓηΙίΙηΐδ 3θΙίοηίΙ)υδ ηοη

(ΙεΙεοΙβΙιΐΓ : ηΙ€ιιιγ|ιι6 ι!ε εβίεπβ νίΓΐυΙίηιιβ μίιΙι'πιιΙιιιιι.

(13) (^ποιΙ δι ίί» οδΐ, 0<ιιιΙίΙ(•ιΐ(1 ιιηι εδί, ρεΓ δε ]ιΐΓΐιιΐιΙ;ι•ί

8δδε νίι-ΙυΙί (•ιιιΐδ(ΊΐΙ;ιιΐΡ3δ βοΐϊοηεδ. 8ει1 εϊ 1χ>ιι;ι-> ίηδηρεΓ

οιιμΙοιιι εϊ 1ιοηε$(3δ; ε( ηοΓηηι υηυιηςιιθ(1(μιε 08»ε βίε, ιι!

φΐιχΐ ηΐ3\ίιηε : δι (|ΐιίι1οιη άβ ϋδ υογο ]ικ1ίθ3( ϊϊγ ηοηυβ.

.Ιικίίοηί «ιιίοιη οηηιίηκ, ιριοιη3(ΐΜΐοιΙιιιιι άΊχίηιυδ. (14) 1^1

ίμίΐιιι• (|ΐιί(1(ΐ3ΐη ορίίιηιιιη, ριιΙιΊιοιΊ'ίιηιιιη οί ]ιιοιιιιι1ϊδ^ίιηιιιη

Ιιο.ίΜΙ ιΐιΐο. Νβςυβ νεΓΟ Ιΐίκο ίΐ3 (Ιίδ1ίηε(3 βυηΐ, υΐ ΓεΓεΓΐ ϋε-

Ιί;ιΐΊίΐη ορί^ΐΜίηηι:! :

,ΙιιΜίΙίΒ 88( Π'5 ριιΚΊιΐΜ; ν.ιΙιΊιιιΙπ, ορίίιιι.η : ΜΊΊΙΠΙ 05)

•8ϋ3\ε, Γγοι Ιιοε, οι^υβ ρεε(ϋ9 βπιογο εαΐοΐ.

ΙιΐδΐιηΙ εηίηι Ιιιοο υιηηίη ίη ορίίηιίδ ;κΙίοηί1)υδ. 1138 αιιΐβιη

ηηΐ Ιι.ίπιιιι πηιιηι ορίίηιβπι, 1κ•3ΐίΙυ(ϋηεηι είδε (Ιίχίηιιΐδ.

(15) \ οΓΐιιιιΐ3ΐποιι εχ(εηιί3 ιριοιριο ίιιιιιί- ο^οι-ο \ί<1ι•)ιιι•,

ιιΐ (Ιίχίιηυδ. Ι•'ίοι•ί εηίηι ηοη ροΐεδί, βιιΐ <ΙίΙ1ίοιι11ει• οιτΙε

ΙίΙ, ιιΐ ίδ (ίιι ιιιιΙΙΐε δυρρείυηΐ ΓιιοιιΙΐΛίοί , Γβδ 3@3ΐ ρΓαε-

οΐ3ΐ'3δ. (16) ΡοπηπΙΙίΐ εηίηι ε;>•πιιιΙιιι- νείυΐί ίηδίΓυηιεηΙίδ

4υίΙ)ϋδ(1«ιη, (ριιιιη Ηΐιιίεοπηη ορονη , Ι ιιιιι άίνίΐϋδ, .ιιιΙ

ριιΐι-ηΐι.ι οίνίΜ ; εϊ φίχιίβηι Γβδ δηηΐ ιριίηιΐδ δι εβΓεβηΙ

■■-
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τώμενοι ^υπαίνουσι τδ μακάριον , οίον ευγενείας , εϋ-

τεχνίας , κάλλους- οϋ πάνυ γαρ εύδαιμονικδς δ τήν ΐδέαν

παναίσ^ης ί| δυσγενής ή μονώτης και άτεκνος, ετι

δ' ίσως ήττον , εϊ τω πάγκακοι παίδες είεν ή φίλοι ,

& 51 αγαθοί ίντες τεθνασιν. [π) Καθάπερ ουν είπομεν,

εοιχε προσδεϊσθαι και της τοιαύτης ευημερίας- δΟεν εις

ταΰτο τάττουσιν ενιοι τήν εύτυχίαν τη ευδαιμονία ,

έτεροι δέ τήν άρετήν.

Ιιοιιιϊηβδ, ΙιΊίι ί|;ιΐί< ϊφΙβηιΙοΓ οΙκοιιγλΙιιγ αΐηιιβ ίιιιμιίιι,ι-

Ιπι ; ιι[ μιιιΙ : ηοΐιίΐίΐιιβ (>εηβι•ίδ, Γείίχ &ο1χ>Ιε8, μιιΙοΙιπΙηάΌ.

Νρςιιβ εηίηι βίβ 1ϊι< :ίΙε εβί νίΐηιιι 1 κ •:ι Ι ;ι 1 1 1 εοηββςυί , ςυί ίηβί-

μΐιΐΙΐΊ- (ΙβΓυπηίδ ;ιιιΙ ο1)5€ΗΠ5(,ίι110 Ιοιο παίικ βοΐ βοΙίΙαΓΪυβ

θΐ <>ι-|>ι<ΐ> μΙ. Αο ηιιιΚυ εΐίβπι πιίιιιι* ίοι-13888, δι ι•ιιί δίηΐ 1ί-

Ιημι οιτιηϊ νίΐϊοπιηι ββηβΓβ οοορειίϊ, ;ιυ( ΙιιιρίΜίκκΙί 3ΐιιίοί;

ιιιιΙ , ψιιιιιι Ικιΐιί 685εηΙ ΙιΙιρπ ιιιιΙ .ιιιιίιί , βχεεδδεηβΐ 6

νίΐα. (17) (,ΜηίιιιηΙιιιιμΙιιιιι ίμίΐιιι- (Ιίχίιηυδ, ύεαία νίία ι1ι>-

8ί<1βΓ3Γ<• νίιίεΐιιι- ΙιυίιΐδεεηιοαΊ ρι-οδρεπίβίειτι. Εχ (|ΐιο ΠΙ

ιι( ηοηηιιΙΙί εοϋεηι ιιιιιιιιτο εΐ Ιοεο Ιιΐ'αΙϊΐιιιΙίηειιι ηβυεβηΐ

α(ΐ|υε δεοιιηάαιιι ΓυιΊιιικιιιΐ; ηοηπιιΙΙί νβι-ο βΐίίΐηι νή-ΙοΙεηι.

ΟΑΡ. IX. [Χ.]

"Οθεν και άπορεΐται πότερο'ν εστί μαθητδν ή εΟι-

10 οτόν ή άλλως πως άβχητόν , ή κατά τίνα θείαν μοΐραν

ή και δια τύχην παραγίνεται. ['ή Εΐ μεν ούν και άλλο

τι εστί θεών δώρημα άνΟρώποις, εΰλογον και τήν εϋ-

δαιμονίαν θεο'σοοτον είναι , και μάλιστα των ανθρω

πίνων όσο) βε'λτιστον. (.ι) 'Λλλα τοϋτο μεν ίσως άλλης

15 αν είη σχέψειος οϊκειο'τερον, φαίνεται δέ καν ε'ι μή θεό-

πεμπτο'ς εστίν , άλλα δι' άρετήν καί τίνα μάΟησιν ή

άσκησιν παραγίνεται, των Οειοτάτων είναι- τι) γαρ τής

αρετής άθλον και τέλος άριστον είναι φαίνεται χαί Οεϊόν

τι και μακάριον. (ι) Είη δ' αν και πολΰκοινον δυ-

ϊυ νατον γαρ ΰπάρςαι πασι τοις μή πεπηρωμενοις προς

άρετήν διά τίνος μαθήσεως και επιμελείας. (δ) Εΐ

δ' εστίν ούτω βέλτιον ή δια τύ^ην ευδαιμονεΤν , ευλο•

γον ενειν οΰτως , είπερ τα κατά φΰσιν, ώς οίον τε κάλ

λιστα ί/ειν , ούτοι πε'φυκεν. (β) Όμοίως δε καί τα

ϊ-•> κατίί τέ/νην χαί πασαν αίτίαν, χα'ι μάλιστα κατά τήν

άρίστην. Τδ δέ μέγιστον χαί χάλλιστον έπιτρέψαι

τύχη λίαν πλημμελές αν εϊη. (7) Συμφανές δ' Ιστΐ

καί έχ τοΰ λογού το ζητούμενον είρηται γαρ ψυ^ής

ενέργεια κατ' άρετήν ποια τις. Τών δέ λοιπών άγα-

3ο θών τα μέν Οπάρν^ειν άναγκαΐον , τα δέ σύνεργα χαί

νρήσιμα πε'φυχεν δργανικώς. (η) Όμολογούμενα δέ

ταϋτ' δν είη χαί τοις εν αρχή- το γαρ τής πολιτική;

τέλος άριστον ετίθεμεν , αυτή δέ πλείστην έπιμέλειαν

ποιείται τοΰ ποιους τινας καί αγαθούς τους πολίτας

35 ποιήσαι καί πρακτικούς τών καλών. (9) Εΐκο'τως ουν

ούτε βοϋν ούτε ιππον ούτε άλλο τών ζώοιν ουδέν ευδαι•

μον λέγομεν ουδέν γαρ αυτών οίον τε χοινοινήσαι

τοιαύτης ενεργείας, (ιο) Δια ταύτην δέ τήν αίτίαν

ουδέ παις εύδαίμοιν εστίν οΰπω γαρ πρακτικός τών

40 τοιούτων δια τήν ήλιχίαν οι δέ λεγόμενοι δια τήν ελ

πίδα μακαρίζονται. Δει γάρ, ώσπερ είπομεν, καί

αρετής τελείας καί βίου τελείου, (ι ι) Πολλαί γαρ με-

ταβολ.αί γίνονται καί παντοϊαι τύ^αι κατά τον βίον,

χαί ενδέχεται τον μάλιστ' εύθηνοΰντα μεγάλαις συμφο-

45 ραΐς περιπεσεΐν επί γήρως, χαθάπερ εν τοις ήροκκοΐς

περί Πριάμου μυθεύεται• τον δέ τοιαύταις χρησάμενον

τυν;αις χαί τελευτήσαντα άθλίοις ουδείς εϋοαιμονιζει.

δ»1 (Ί ίΙΙ» ϊιΐιΐίιΐι'ΐιι ιι;ι«;ίΙιΐΓ εοηίΓονεκία : ιιίπιιιιιι,υιι

ιΙιιιΊιίικι |ΚΐπΊιι|•, απ ΓοπϊΐιιΊηιϋικ' {(ιιιγπιΙιιι', ίΐη αΐϊα ([ΐιιι-

(Ι,ιιιι ΐ'ΜΊΊ'ίΙ.ΊΐίιιΐΜ• ; ,ιιι |ΐ(ι!ίπ< ιΐίνπιίΐυδ ; αη ϋεηϊα,υβ Γογ-

ΙπίΙο οονβηίίΐ. (2) δβηβ ι|ΐιίι1ι'ΐιι ίί πΙΙυηι ιιΙϊιΐιΙ 3 (1ίΪ3 ηι ιι-

ηιυ ρι>ΐ 1ιοηιίηϋ)θίΐ ι1;ιΙιιιη, ρΓοΓοεΙο «οηββηίαηβοιη ο«1, 1)β3-

(ϊΙιιαΊηειη ςυο^υε 3 ιΐιί* ίηιηΐ()Γΐ3ΜΙ)υ8 ιΐοηατϊ; εο(|οβ

Π1ΛΧΙΠ10 , οιι ι.Ι 63 <".| ι γ! 11Π1 Ιιιιιιι.ιιι,ιι ιιιη ιιρΙ ίηι.ι. (3) ΝιίΙ

ΙΐϋΟ ΓΟΓ13556 3ΐίθ8 βδΐ ιΙί^ιιιΙϋΙ ίι>ηί< |ιΙ'ιι|ι|'ίιιιιι. ΙΙΙιιιΙ <|ΐιί-

ιΙγιιι |«Ί'ί|ΐίΓ.ιιυιιι ε8ΐ, ιιΐ ηοη βίΐ 3 (Ιϋί ίιηπιοΓίαϋΙιυί (Ιοηο

1111883, κί'ΐΐ νϊτΐιιΐο ε( ιΙ.ιι!πιι:ι ιιΙίΐ|ΐι» αιιΐ οχρπίΐοΐίοικ• ρ.ι-

ΐ'ί.-ιΐιιι-, ϊη ΓεΙ)ΐΐ8 ιϋνίηί88ίπιί8 Ιηπιπι ε$5β ιιιιηκ'ΐ.ΊΐιιΙηιιι.

νϊΓΐυΙίί βηίπι |)Γ.τιιιίιιιιι βΐ Πηίί ορΙ ίιιι.ι ι|ιι,(ί1,ιμι τεβ εΐ (1ί-

νίη3 εΐ 1)«3ΐ3 νίιΙείΟΓ. (4) ι:.κΙιίιι νε™ εΐ ρεΓίριβοι νπΙ-

β«π3 ε*δε α,ιπνβιϊΐ. ΡοΙβδΙ εηίηι οοηΙΊηκεΓβ νεΙ (ΙοιίπηΛ

νεΙ 8ΐι>(Ιίο ΪΪ5 οιιιιιίΙ)θ8 , ιμιί ηοη δΐιιιΐ ιιΐίιρια ρ3Γ(β Ιιοιηίιιί

ρΓ0ρΠ3 ρΓίνβΙί. (5) <}|ΙΙΙ(Ι>1 810 ρΓίΓ«(3(, Ι|ΙΙ.1Ι11 Γ.ιΐΙΐΙΠΙΓ

Ιειιιεπ{3ΐε ϋεΒίϋΐη ε58β , οειίε ίΐβ ρΓθΙ>3ΐ>ϊ1β εβί : δίςοίιίεηι

η» ιι,ιΙιιι-.ιΙ,'ΐ. ιι Ι ίιΐιΙιΊι.Ίΐίηι.τ ι•ν:ι' ροββυηΐ, ί!3 8θηΐ3 ιιλΙιιγ3

εοπιρ3Γ3(».' ; (6) ίι1ειιΐ(]υε ιΐβ ϋ- ιριχ ; 1 1 > 3Γΐε ε[ οιηηίβϋβ

031183 ρεΓίίοϊηηΙϋΓ, ]η(1ίε3Γΐ <1βΙ>οΙ , ιιιιι1Ιο<]ΐιβ ιιι ;ι μιιιι• , ο,ηιβ

3 ρΓ3?5ΐ3ηΙί?8ίηΐ3 : εΐ νεΓΟ 8Ϊ γοιιι οιιιιιίιιιη ιιι,ινϊιιιιιηι

ιΊ |ΐιι!ι Ιιιίί ίιιιιιιΐ) ιιιΐιίΐιίο Γίι-Ιιιιι.ί; ρεπιιίΚβΓε νείϊβ, ηίιηί»

δίΐ ηεΓΒΓίιιηι βε ηη^ϋιοδυπι. (7) ΑΙο,οε εϋβιη βχ ιΙεΠηί-

Ιϊοηε ΙιεΛίίΙηΟίηίδ ί(1 ηηοιΐ ςιιΚΓΐιηυδ , ρβΓδρίευυιη ε*80

ροίεβί. Ι ιίχϊπιιΐι. πιίιιι, εβηι είδε πι]ιιμ1ηιιι ιηοιίί εηιτμίηηι

εχ νΪΓΐϋΙβ; π'ίΟΓβ ηιιίειιι Ιιοιιλ, ηΐί,ι ο,ιιίιίεηι ρηΈδΙο ρ«δε

οροΓίεΙ, Βΐϊίΐ νεΓΟ β(1]υν3ηΙ εΐ εοη;1υεοηΙ πβΙιιγβ, ϊη«Ληι-

ηιεηίοηιιη ϊηδΙβΓ. (8) Ρι•;εΙ<>Γβ3 Ιιεοε εΐίηηι ειιιη ϋβ «ιιι»;

ίπίΐί' > ιΐίχίηιιΐδ , εοηδεηΐίοηΐ. Οϊνϊΐϊβ εηίηι βοϊοηΐίββ Ιίηειη

ιι|)1ίιιιιιιιι <*δε δ(α(υεη3ΐηιΐ8 : 8ΐ(]ΐιε ίΐϋιΐδ ορη$ ρπιρΓίηπι

ε8ΐ,ύί1ίι;εηΙί3ηι 3(11ιίϋεΓ6 υΐ οίνβδ εεΜο ιριοιίιιιιι ηκκίο βΓ-

Γ»'(:|05 Ιιοηοδα,υε εΐ 3(1 τεδ Ιιοηεδΐ38 β^εικίβδ ίιΐοηεοδ τει]-

ά»1. (9) ΜεπΙο ί§ίΙυΓ ηεηυβ ΙιονεΓη, ηβ((ΐιβ εο,πιιηι, ιιειριβ

ι. Ιιιι.Ι ιιιιίιιιιιΙ ιιΙΙιιιη , 1)63(11111 (Ιίείηιοβ. Λ ιιΙΙΙ εηίηι ίΙΙιιι πιιι

6886 ρθ(68((3ΐίδ ΙΙΙ'ΙίοΙίΚ δίνβ ΙΊΙΓίμί,Ί• ('0Ι11ΙΙΙ11Ιΐίΐ3ι>. (10) ΑΙ-

ηιιβ ο1) Ιΐ3ΐκ; 0311831» ηε ρυεΓ ςηίιίβηι ο«1 οβΛίηδ. Νοηιΐυηι

εηίηι ριτ 8>1η(εηι 3(1 ΙβΠα Βρεηιΐβ 83ΐΐ8 βρίυδ ε«1 : 30 βί 1>'8-

(ιι> ιΙΙιίΙιιι-, ρπιρίι'ΐ' δρεηι ιριιιιι ι]γ εο ΙπΙμίιΙ ηοηιίηεβ,

Ι.ίΙι-. ρηΕ(1ίω1ιΐΓ. Οριΐδ ε»( εηίηι, ιιι ιΐίχϊιιιικ ΐ[ΐιιιιιι ιιΙιμι-

ΙιιΙιι νίιΐιιΐε , Ιοιη νί(3 ϊηΙεε;Γ3 εΐ ρεΓίεοΐ3. ( 1 1) ΜυΙΙη; εηίηι,

ιιι νίΐα Γεπιηι οοιηηιιιίαΐίυηοί ναπίηυβ 03808 ίηΙΡΓνεηίηηΙ :

ΓιεΓΪςυε ροΙε>1 ιιΐ εη]ιΐδ Γεβ Ιιοιίίε δΐιηΐ νβΜε 8βειιη(1α3 , Ϊ8

ιιΐ3χίιιιΐ8 ίη 8οηροΙηΙε ι ■;ι!;ιηιϋ,Ίΐ ιΐιικ ΗΠίείβΙυΓ, Ό,ιιειη3(1ηιο-

ιΐιιιιι ίη Ιιγγοιιιιι ΙιίκΙοΓϋδ (1ε Ρπβπιο ΓβΓεπιηΙ ροεία:. Ρογγο

ιρι! ΙβΙεδ 038118 ΓυεπΙ εχρεΓίηδ , ηιί8βΓεςοε άβ Ιΐ30 νίία άβ-

οο«3(τίΙ, ειιιη ρΓοΓεεΙο ηβηιο (Ιικ,ίΙ 1)63ΐηιη.
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Πο'τίρον ουν ούο' άλλον ούδένα άνθροιποιν εύδαιμο-

νιστέον έως αν ζή , κατά δόλωνα 05 χρεών τέλος δραν ;

('ή Ει οέ δή και Οετέον ούτως , άρά γε καΐ εστίν ευδαί

μων το'τε έπειδ&ν άποθάνη ; ή τοϋτό γε παντελώς ατο-

6 πον , άλλως τε χα\ τοις λέγουσιν ήμϊν ένέργειάν τίνα

τήν εύδαιμονίαν ; (3) Ει δέ μή λέγομεν τον τεθνεώτα

εύδαίαονα, μηδέ Σόλων τοΰτο βουλεται, άλλ' δ'τι τηνι-

καϋτα άν τις ασφαλώς μακαρίσειεν άνθρωπον ώς έκτος

ήδη των χαχών όντα χαι των δυστυχημάτων, έχει

ιιι μέν και τοΰτ' άμφισβήτησίν τίνα• δοχεϊ γαρ είναι τι τώ

τεΟνεώτι χαι κακόν χκι αγαθόν , ειπερ καΐ τω ζώντι μη

αίσθανομένω δε , οίον τιμαι χαι άτιμίαι χαι τε'χνων

καιδ'λως άπογόνυ>ν εύπραξίαιτεκαιδυστυχίαι. (ι) Άπο-

ρίαν δε και ταΰτα παρέχει- τω γαρ μακαρίως βεβιω-

ιι> χότι μέχρι γήρως και τελευτησαντι κατά λόγον ένδε'-

χεται πολλάς μεταβολας συμβαίνειν περί τους έκγό-

νους , κα\ τους μέν αυτών άγαθοΰς είναι και τυχεΐν

Βίου του κατ' άξίαν, τους δ' εξ εναντίας. Δηλον δ' δ'τι

και τοις άποστήμασι προς τους γονείς παντοδαπώς

3" εχειν αύτοΰς ενδέχεται. Άτοπον δή γίνοιτ' άν, ε? συμ-

μεταβάλλ,οι και δ τεΟνεώς και γίνοιτο δτέ μεν εύδαί-

μο>ν πα'λιν δ' άθλιος, (δ) Άτοπον δε κα\ το μηδέν

μηδ' επί τίνα χρόνον συνικνεΐσθαι τα τών ε'κγόνων τοις

γονεΰσιν. (β) Άλλ' έπανιτέον έπ\ τι) πρότερον άπο-

36 ρηθέν τάχα γαρ αν βεωρηΟείη και το νυν έπιζητούμε-

νον έζ εκείνου. (7) Ε! δή το τέλος δραν δεϊ και τότε

μακαρι'ζειν έ*καστον ούχ ώς οντά μαχάριον άλλ' δ'τι πρό

τερον ήν , πώς ούχ άτοπον , ε'ι δτ' ε'στ'ιν ευδαίμων , μή

άληθεύσετίι κατ' αύτοΰ το υπάρχον δια το μή Βούλε-

5ΐ. σθαι τους ζώντας εύδαιμονίζειν δια ,τας μεταβολάς,

και δι4 το μόνιμόν τι τήν εύδαιμονίαν ΰπειληφέναι και

μηδαμώς εύμετάβολον , τάς δε τύχας πολλάκις άνακυ-

κλεϊσθαι περί τους αυτούς; (β) δηλον γαρ ώς ει συνα-

κολουθοίημεν ταΤς τυχαις, τον αύτον εύδαίμονα και

3ο πάλιν άθλιον έροΰμεν πολλάκις, χαμαιλέοντα τίνα τον

εύδαίμονα άποφαίνοντες χαι σαΟρώς ίδρυμένον. (9) Η

το μεν ταϊς τύχαις έπακολουθεϊν ουδαμώς ορθόν ού γαρ

εν ταύταις το ευ η κακώς, άλλα προσδεϊται τούτων

δ ανθρώπινος βίος, καθάπερ εϊπαμεν, κύριαι δ' είσιν

*ιι αί κατ' άρετήν ένέργειαι της ευδαιμονίας, αί δ' έναντίαι

του εναντίου, (ιο) Μαρτυρεί οέ τώ λόγω καΐ το νυν

διαπορηθέν. ΠερΊ ουδέν γαρ ούτως υπάρχει τών άν-

Οροιπίνιον έργων βεβαιότης ώς περ'ι τάς ενεργείας τάς

κατ' άρετήν μονιμώτεραι γάρ και τών επιστημών αύται

4:> δοκοϋσιν είναι. Τούτων δ' αυτών αί τιμιώταται μο-

νιμώταται δια το μάλιστα και συνεχέστατα καταζην

εν αύταϊς τους μαχαρίους' τοΰτο γαρ εοιχεν αίτίω του

μή γίγνεσθαι περί αύτα ληθην. (ιι) "ϊ'πάρξει δή το

ζητούμενον τώ εϋδαίμονι, χαι εσται δια βίου τοιούτος•

•,ίΐ άει γαρ ή μάλιστα πάντων πράςει και θεωρήσει τά κατ'

άρετήν , κα\ τ&ς τύχας οΐσει κάλλιστα και πάντη πάν

τως εμμελώς ό γ' ώ; αληθώς αγαθός και τετράγωνος '

Νπΐ .ιιι.'ΐΐίιΐδφίκίεηι φΐίδφκιηι ηιοι-ΐαΐίιιηι ψιιιηιιΐίιι ηι«-

ηεΐ ίη > Ϊ1;ι , 1>03ΐυ* ΡδΙ ίιιιϋουικίιΐί, εφίε δοΐοηίδ δειι•

ΙοιιΙϊα κρεείαηϋυιη Ιειηριι* νίΐαι ε\Ι ιτιηυιη ? (2) Αη ίΐεηι,

61 ΙΐϋΟ ίΐ3 £856 ΡΟΠ8Π1118 , 1)Ρ3ΐ«5 651 ΐΐΐίφιίδ ΙΐΙΙΙΙ , φΠΙΜΙ 6Χ-

εεδδεπί βνϊΙϊίΑη Ιιοεςυίιίεηι εβΙρΓθΓδυ9 8θδυΓ(]ηιηοΊε(υ,

ρΓΓΡ8βΓΐϊηι ηοΐιίδ, φΐί Ιιοιιΐίΐιιιΐίηοιιι ;ιι Ιίοη.ιιι φΐ,ιικίαιιι 8ίνβ

εηει-βίβπι ββδβ (Ιίείηιυδ ? (3) (}ιιθ(1ίί ηεε ηοδ ιίιιιι 1>ι•.ι|ιιηι

ιΐίοίηιιΐδ, (]ΐιί ΜΟΓίιιυδ οδΐ , ηεφιε νιιΐΐ Ιιοο 8οΙοη , δειΐ ίη•

(εΙΙίςϋ, Ιυηι ιίοιιιιιη Ιιοιηίηοηι νει-ο ϊο Ιιιΐο ΙιοβΙιιιη ρΓ!6-

(Ιίεαη ροδδβ, Ι;ιιιι|ιι.ίιιι ι'\Ιι,ι οιιιιιίιιιιι ιιι,ίΙοπιιιι ;ι|<|ΐι<• ίιι-

ΙΊιι■Ιιιιιίππιιιι ι1ίδ(Ί•ίηι<Ίΐ ροδίΐιιηι : Ιιοο φΐοηιιρ ϊρδίιηι ροδϊ-

Ιιιιιι ββΐ ίη εοιιίΓονεΓδίΐ. Ν;ιιη ίΙ<ι ε1ί»ιη ει ιριί ηοη νίνίΐ,

δει) ιηοΓίιιιΐδ Οδΐ , ϊΐίφΐίιΐ εΓίΙ ιιΐ ηι;ιΙιιιιι , δίε εΐ Ικιηπιιι ,

ρει-ίΐ'φΐε ιιΐ νίνεηΐί , δειΐ ]αιη ηίΐιίΐ Ιιογικτι ρεΓδεηΙίδεεηΙί :

νεΛι βΓΛίϊο, ΙιοηοΓΡδ εΐ ίίξηοιηίηίη>,ιΙ φΐιιηι ϊιϋβΓοηιηι, Ιυηι

οηιηίηο ροδΙειοΓυηι δεευηϋηο ρβΓίΙεΓ βΐφΐβ 3<1νεΓδΐε τοδ.

(Ί) Ι)ιιΙιίΙίΐΙίι>ηιΊΐι νεΓΟ ρεΓηια^η^ηι Ικκε φΐοφίε Ιΐ3ΐ)εη[ :

Ιίί'ΐί ΐ'ΐιίιιι ροΐεδί η( , φιεαι νίΐα ΙιεηΙίΐ υδφΐε :κΙ δεηεείιιίειη

ρΓΟδοειιΐΛ δίΐ, εΐ φΐί Μίρινηκιπι νίΐ* ιΐίειη οοητεηίεηΙεΓ

αείκι ]»π» δείβίί οϋίεπί, βυπι ηυΐΐ» ίη ροβΙεΓΪδ ηιιιίαΐίοηε»

εΐ ν»ΓΪεΙ»Ιεδ εχείρίϊηΐ : Ιιοο βδί, ϋΐ φΐυιη αΐϋ εοπιηι |χ>ηϊ

5ίιιΙ, νίΐαφίεεα, φΐα (Ιί^ηί ϋΐιιιΐ , ριιΙί;ιιιΐιιι•, αΐϋδ εοηιιη

ρΐαηε (ΙίνεΓδυηι αοοίιίαΐ. Αά 1ΐ3?ο ΥΗπα φίοιριο ροδΙεΓΟΓυηι

α ιη.•ιί'>ΐΊΐΐιΐ π ιοί! ί .ι ι - εΐ νίΓΐυΙε (ΙΙδεειΙεηΙίιιηι <Ιϊ-•-ι -ίιιιίιια

βχδ)8ΐεΓε δοΐεηΐ. Αΐηιιε ΙιΙο. ;ιΙι>ιιπ1ιιηι οειίε ΓυεΓίΙ, δϊ πηβ

(ΐιηι βΪ8 ιιιηιΊιιιΐδ ςυοςιιε πιιιιιιιιιΙι-Ιιιι•, ΓιαΙφίε ιιιηκ Ιιεβίιΐδ,

ηιιηε εοηΐη ιηϊδει•. (5) ΓΙιΐΓ5ΐΐ9 ϊΐίδυηΐϋηι ΓυεπΙ οΙιβπι ίΙΙϋϋ,

Γ88 ρο8ΐεΓθπιπι ηίΐιίΐ , ηε αιΐ υΙΙυηι φΐΐιίεηι ιι*φΐε Ιειηριΐδ , «ιί

ρβΓεηΐΡδ ρεΓίϊηεΓε. (0) 8ε<1 τειίβυικίιιιη ΡδΙ ηοΐιίδ η<1 ί<1 φιοιΐ

ρΓΪηιο Ιοεο (ΙιιΙιίΙβίιιηι εδί. ΡοΓίίβδΐδ εηίιη οχ ίΙΙο ί<1 (]ΐιο-

<ριε, φίικί ρθ5ΐιτίιΐδ()ΐιιΐϋΐ(:1ΐίΐιΐ)ΐΐ8, ίηΙεΙΙίβεΙιΐΓ. (7) ΟιιυιΙδϊ

ϊίϊίΙιΐΓ δΐιρπΊΐιιΐδ νίΙ;ι• ιΐίεβ εχδρεείαηιΐυδ, ιΊ Ιιιιιι φΐίδφΐε

οεαίιΐδεχίβΐίηιβηιΐιΐδεδί, φΐυιη ευηι <1ίεηι οΙιίεΓίΙ, ηοη ιμιοιΐ

111ΙΙ1Ι• ΙιεβΙιΐδδίί, «οιΐ <ι»ιο<1 ίΐηΐι•» ΓιιεΓίΙ : πηιιιηηιιι (Ι ιιιιιι βη-

Μΐπΐιπιι ΓιητΗ, .(ΐιιιιιι ςιιίδΐιεαίυδ ι•«Ι , Ιιιιιι ίϋ φΐοϋ ίη εο

ίιίΓδΙ, ϋε ϊρδΟ ηοη μίι: ι.ΙϊιΊιιηι ιγϊ, οΐι Ιι;ιικ ι•;ιιι>;ιηι, «ιικιιΐ

νίνοδ 1ιε3ΐο3 ρΓ<Ε(1ίθ3ΓΪ ηοϋιιιιΐδ ρΓορίΡΓ Γεπιηι ίοηιιιιυΐίΐ-

Ιίοηεδ εβδίηιηΐφΐε νϊΓίοίϊΐΡδ : βΐ νει•ο οΐ) ϋΐίΐηι ιαιίίοηι , (|υο(1

Ιιε;ιΙ ΠιιιΙίικΊΐι φΐίιίειη ϋπιιιιηι φΐίιΜαιιι ιΊ ρπιρε ίιιιιηιιΐΗΐιϊΙε

ίδβε εχίδΐίηιεηιιΐδ, ςιιυιη ε (ΙίνεΓδο ίη πηο εη(1εηΐφΐε Ιιυηιι'ηβ

δυ1ιίη(Ιε πιυΙεΙιΐΓ, νείυΐ ίη (ιιΊμίιι εοηνεΓ83? (8} ΙΙΙικΙ ηηιη-

ςυε ροΓδριευαηι ε$80, δϊ »(Ι ΓιιγΙιιπ.ι; 03ϊΐΐδ εηηιιηιιΙαιηιΐΓ,

ΠΟδ (ΊΙΜιΙΐΊΙΙ ΙΠΙΙΙΙ' 1|('.ΐ(ΐ1||1 , 111 1 IX! εοΠίΐΊΊ 11ΐί~(ΤΙΙΙ11 δΐρρ 8388

(ΙίεΙηΓΟδ , (■ΙιηιιΐίΒίεοηΙειη (ριεη()απι εΐ ραι-υπι 8ΐ;ι1ιίΙί βείΐβ γοΙ-

ΙοΓαΙιιιη νίπιιτι ΙιεαΙιιηι ηοδ(Γ3 ΟΓαΙίοηε (ίη^επίεδ. (0) Ιηιο

ρηΐίιΐδ εχ ΓυιΊιιιι,»• νιιπείιιΐε ;»■. ιηοΐιίΐίΐαίε πιίηίιηε (ϋοεηϋυηι

εδί Ιϊηρ ΓυηιιβΓίφΐε Ιιοιίΐιιιη »ιιΙ ηοη ΙιοαΙυηι (ριιιρΙοΓβίΐ

φίοι) Ιιιΐΐΐ' νεί ηι»1ε νίνιΊκΙί γ;ιΙιο ίη Γογ(ιιιι3 ροδίΐ3 ηοη β$1 ),

εΙ ΓεηυίπΙυΓ Ιιιιιιιίι ίΙΙ» εχ Γ»Ιίοηε Ιιυηιηηη: νίΐ»;, ιιΐ (Ιίχί-

ηιιΐδ : φΐηηιΐοφίκίεηι .ιοίίοηεδ νίΓΐυΙί εοηδεηΙ,ιηε.Έ Ικ'αΐίΐιι-

(Ιίηϊδ ιΐυηιίιι.ι: δυηΐ , δίεηΐί ιιιϊ>(•μ.ίπι!ιι <<>ιι 1 1 -<ι-ϊ;>-. (1 0) Λβ

(εδϋηιοηίιιιη Ιιηίε δεηίοηΐία: ρει-ΐιίΐιεί ίρδίιηι ϋΐικ) , (1ε φΐο

Ιιοο ίη Ιικί) (]ΐι•τδΙίο βδΐ. Ν;ιιιι ι|ΐιιπ» < > 1 1 1 1 1 1 . < Ιιιιιηηη,ι δίιιΐ

ίιιΠπιια οΐ Πιιχα, δοΐη νίι-ΙιιΙίβ αείίυ ΙιαΙιεΙ οοηδί.ιηΐί.ιιη. Νβιη

εΙ δοίεηΐίίδ ίρδίδ δΙβυίΙίοΓΡδ (1ί(ΐΙιΐΓηίθΓε«(]Ηε νί(1εηΙιΐΓ νίΓΐυ-

(ε$ : φΐ;ιππιι ίρδβηιηι φΐοφίε ρΓοιιΙ ιιιιαΐ|ΐια'ΐ)ΐιΐ' ρίυΓίηιί ■ -ί ,

ίία (ίίιιΐίδδίιηε ρεπιιαηιΊ : ρΓορΙιτεα φΐθ(1 ίη ει* ιικιχίιηε ει

38δί(Ιιιε Γεΐ3ΐ(Ίΐι 3£ΐιιι( Ιιε<ι1ί. ΙΚτε εηίηι λ ϊ<ί<-ΙιΐΓ ε>δε εαιίδβ

βϊοβ, >]<ιο(Ι ΡδΙ , ηιι1ΐ3 ιιηφίαηι οΐιΐίνίοιιε ΠΙ.ιιιιιιι οεαίοβ

εβρί. (11) ΙηεπΙ εΓμο (ίιηιίΙεΓ αε νιτε ίη ΙιεηΙο κΙ φίοιΙ

φΐατίηιιΐδ , επίιριε ίΙΙε, (Ιυηι νίνεΐ, ίιί, ηικχΐ εδδε (ΙίοίΙιΐΓ.

Καιη νεί δειηροΓ, νείοηιηίιιηι ηΐ3χίπιε, εη ε! η^ι•1 εΙ αηίιηο

εεπιεί, (μι.Έ δΐιηί νίτΐηϋδ, ΓοιΙιιηβεφίε εβδυδρηΙεΙιεΓΓίηιε,

οιηηίιριε εχ ρβιΐε δίε ιιΐ οροΓίεΙ ΓογοΙ : φΐίρρε ΐ|ΐιί νειε κίΙ
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άνευ ψόγου. (ΐ2) Πολλών δέ γινομενο>ν κατά τυχην

και διαφερόντ<ον μεγε'θει και μικρότητι , τά μέν μικρά

τών εύτυχημάτιον , δμοίως δέ χαι των αντικείμενων ,

δήλον ως οϋ ττοιεϊ έοπήν της ζωής, τα ο: μεγάλα χαι

?. πολλά γιγνόμενα μέν ευ μακαριώτερον τον βίον ποιήσει

( χαι γαρ αυτά συνεπικοσμεΐν πέτυχε , χαι ή χρησις

αυτών χαλή χαι σπουδαία γίγνεται ) , άνάπαλιν δε συμ

βαίνοντα θλίβει χαι λυμαίνεται τι) μακάριον λύπας τε

γαρ επιφέρει και εμποδίζει πολλαΤς ενεργείαις. Ομως

Ιιι δέ χαι εν τούτοις διαλάμπει το καλόν, έπειδάν φε'ρη

τις εύχόλιος πολλάς και μεγάλας ατυχίας, μη δι' άναλ-

γησίαν, άλλα γεννάδας ων και μεγαλόψυχος. (|3) ΚΙ

δ' εισιν αί ένε'ργειαι κΰριαι της ζιοής, καΟάπερ ειπομεν,

ουδείς αν γε'νοιτο των μακάριων άθλιος• ουδέποτε γαρ

ΐ!> πράξει τα μισητά και φαΰλα. Τον γαρ ώ; αληθώς

αγαθόν και εμφρονα πάσας οιόμεΟα τας τύχάς εύσχη •

μόνως υε'ρειν και εκ τών υπαρχόντων άει τα κάλλιστα

πράττειν , καθάπερ και στρατηγον αγαθόν τω παρόντι

στρατόπεδο) χρησΟαι πολεμικώτατα και σκυτοτόμον εκ

ϊιι τών δοθέντων σκυτών κάλλιστον υπόδημα ποιεϊν τον

αϋτον δε τρόπον καΐ τους άλλους τεχνίτας απαντάς,

(η) Ει δ' ούτως, άθλιος μεν ουδέποτε γε'νοιτ' αν δ εύ-

δαίμοιν, ου μην μακάριος γε , άν Πριαμικαΐς τυχαις

περιπε'ση. Ουδέ δή ποικίλος γε και εύμετάβολος• ούτε

55 γαρ ε'κ της ευδαιμονίας κινηθησεται δαδίως , ούδ' υπο

τών τυχόντων ατυχημάτων, άλλ' υπο μεγάλων καΐ πολ

λών , εκ τε τών τοιοΰτοιν ούκ αν γε'νοιτο πάλιν ευοαι-

μων εν δλίγω χρόνω , άλλ' είπερ, ίν πολλώ τιν\ και

τελείω , μεγάλων και καλών εν αυτώ γενόμενος επη-

Λι> βο>Λς. (ΐδ) Τί ουν κωλύει λέγειν εΰδαίμονα τον κατ'

άρετήν τελείαν ενεργούντα και τοις έκτος άγαθοϊς ίκα-

νώς κεχορηγημε'νον , μή τον τυχόντα χρονον άλλα τε-

λειον βι'ον ; ?, προσθετε'ον και βιωσόμενον ούτω και

τελευτήσοντα κατά λόγον , επειδή το με'λλον αφάνες

α:, ήμ~ν , τήν εΰδαιμονίαν δέ τε'λος και τε'λειον τίθεμεν

πάντη πάντως, (ιο) Ει δ' οΰτο> , μακάριους ΙρΛμεν

τών ζώντο>ν οΤς υπάρχει και υπάρξει τα λεχθέντα ,

μακάριους δ' άνΟροιπους. Και περί μέν τούτων Ιπι

τοσούτον δκορίσβω.

νΪΓ 1)οηιΐ5ε( 5>ηρνί1υρρΓ3(ίοη6 φΐ3(1ΐ'3(ιΐ5. (Ρ) 56(1 <|ΐιιιιιι

ι»ιιΙ(ίΐ ΓυιΙιιίΙο ιλιίιϊιιιιΙ , εβςυε ιη3£ΐιί(ιΐ(1ίηε οΐ ρβΓνίΙβΙε

(ΙίΓΓβΓίηΙ, |ΐι•ι•|ΐϊ(Ίΐιιιη ββΐ, ρβ Γοι-ΐυηα; Ιιοη» Ηριηαυε οοη-

Ιι-ηπβ , ςαίΒ ρ;ΐΓν« §υιιΙ , ηϊΐιϊΐ 3(1 τϊΐ3Π) ηιηηιΐ'ΐιΐί Ιΐ3οεΓ8 :

ηι,ιμιΐ3 αιιίειη ΓοΓίιιηίο βεηεΠοίι βΐ τηιιΚα νίΐβπι 1>Ρ3ΐίθΓεπ)

ε^ρ εΓΓρρ(ΐ)Γ3. Ν»η> εΐ ίρ53 ΟΓΠΒΐηεηΙο Ιιοηιίηί βυβρίβ

03ΪυΓ8 8θ1εη( 055Ρ, εΐ εοπιπι ιΐδΐΐδ ρυΐοΐιει• εΐ 1>οηιΐί ββΐ.

ΟοηΐΓΒΓί» νρη) ίϋοπιιη νί(3ΐη 1>β3ΐ3πι ίη 3ημιΐ8(>38 Γβίΐίίίυηΐ

οΐ ΓΟΓπιιτιρυηΙ. ΚΙ η^τίΙυάΊηρδ ρηίπι ίηίεπιηΐ , βΐ ηιιιΙΙ&8

(]πο(|ΐιε εηεΓβίαδ δειι ΒοΙίοηβδ ίπιρριΐίπηΐ : (βηηείδϊ (Ίί.ιιη ίη

Ιιίδ εΐοοβΐ ίρ<ιιηι Ιιοηβ5ίιιπι, μ- νεΙ Ιιιιιι η>3χίιηε, φΐιιηι ςιιίι

ιιιΐ]||.ι< ι-Ι ιη,ΐϋπ.'ΐι 0β|3Π)ίΐ3ΐ6δ ΓβΓΐ ΙβνϊΙβΓ 30 ρΐαοϊίΐο, ηοη

<|ΐιο«Ι πΌΙοπδ 5ΡΠ8Π ι•3ΓΡ3ΐ , 86(1 φιοιΐ £βηβΐΌ5ί ηΐΑςηίφΐε

μΙ ηηίηιί. (13) <3πο(ΐ8ί 3(•1>οηίηΐ)5 νί(3 ροηίίηείιιι- , ιιΐ (Ιίχί-

11)1)5, ηυΙΙιΐϋ 1)Ρ3[ιΐ8 υΙΙο ρ3ο(ο ηιίδει• 6886 ρο(Ρ8ΐ. ΝιιηφίΑίιι

ρηίπι ςιιϊιηιιαΓϊ) β.ΐεΐ οιΐίο ιΙΊρηιιιη 3»1 ίιιιρ ιο1>;ι ίιιιιι . Νβηι

(Ιΐιί νΡΓ6 1)0)1118 εΐ 1)εηβ 83Π3Β πιρηίϊδ βίΐ , ριιπι ριιΐβπιιΐδ

οιτιηε« ΓογΙιιιιο! οη8Ι)5 (ΙεορηΙβΓ εΐ εχ ρεΓβοη.τ 8ΐι»! (Ιί^ηίΐΑΐι•

Γργγρ , Ββπιρρχφιρ ίροιηίιιιη εα (]πιε βηρρείυηΐ, Γβ3 ριιΐ-

εΙΐΡΓΓίηΐ3'> ά^κγβ : ςιιο ηιοιίο εΐ Ιιοηιιη) ίιηρρΓηίΟΓεηι εο

βχβΓΡίΙη, (|ΐιί ρΓΛ'δίο είΐ, ϋρηιρρι• ιιΐΐ ορίΐίοοβίίίίηιρ, εΐ 8Π-

ΙοΓειη εχ Π8 ρείΐίοιίί, φίοπιηι ϊρ«ϊ εορί» 681, < ;ι!.•ι•πιιι ρυ|-

γΙιιίί ιπιιιηι εοηΓκβΓβ ; εοίΐεηκιιιβ ηιοΛο ορΙργο8 3ΓΐϊβεβΛ

οπ)ηε?. (14) ΟιιοιΙ^Ί ίΐ3 είΐ, ρΓοΓεοΙο νίΓ 1>ε3ΐιΐ8 ηιίίΡΓ

(ριϊιΐΐ'ΐη ΓιιΙιιιίκ πιϊηίιηε ε«1, Ιιηικί Γηεϋβ ΙηιτίΡΐι 1>ρ,ι(υ8 (1ϊ('ί

ροΐεπί, 8Ϊ ϊη Ργιβι») ΡβΙϊΐηΐΙαΙεί ϊηοκίεπί. Α( ηεηιιε νβηιιβ

βτίΐ εΐ ηιυΐΛΐ)ίΙί8. Ν3ηι «Ι ηρηιιρ ΓηείΙε (Ιε 1)Ρ3(« νί)3 ρο•

ΙρπΙ (Ιίιηονεπ, ηε^ιιε α ηηίΐιΐϋΐίοβΐ Γ6ΐ)ΐΐ8 3(1νρΓ8Ϊ3, 8β(1 α

πΐΒ^ηίί (Ιεπιηπι εΐ πιιιΚΪ8 : κίο ηβηυβ Ι3ΐί1)ϋ8 ΓογΙιιιι,τ εί •

δϊηιΐ5 »Π1ϊεΙιΐ8, πΐΓ8Π8 1)Γενϊ (ρπιρΟΓΡ Γ)βπ ροίρΗΙ Ι)ε3ΐιΐ8;

66<1 δι ΗεΙ, Ιοπίίο ρί ^11διο (ρπιροΓΪδ ίηΙΡΓνβΙΙο (ϊεΐ : α1>1

νίιΐρΐίορί πι»?η3πιηι βΐ ΙιοηΡδίΒπιηι τεπιπ) ϊπΙργρβ εοπ>ρο8

(ιιβΓίΙ εΓΓεοΙιΐδ. (15) ΕδΙηβ ΡΓ(;ο φΐθ(1 νείεΐ, Ιιρηίιιηι ηοδ

(Ιμνιν βηιη ηπί 51138 βεΙίοηεδ ρεΓίεεΐ3 νΪΓίιιΙβ (ΙίΓίίϊΙ ,

1]0ΐι!»{<ιε εχΐρπιίδ 53ΐί8 ίηιίηκίιυ εδί, ηοη 3(1 ηιιιχΙΗΜ

1εη)ρυ8, 8Ρ(1 |)ργ νϋηπ) ρ«ΓΓεεΙ:)ηι? Αη ϊργο 3(1 (ΙεΓιηΐίϊοηεηι

εΙΪ3ηι 3(1(1ΡΓε (Ιεηειηιΐδ : εΐ , ςιιΐ δι* »3 νϊεΐιιπίδ, ρί ν»το η,υί

πιΟΓίεπι ει νί(;ε εοηνρηϊρηΐΡΓθηϊΙυπΐ5? ηηαΐΜίοηιιΜεηι γρ8

ίυΙιΐΓΧ' ηοηίδ βιιηΐ οϋδευηκ, 1)Ρ3(ΐΙυ(1ίηεηι βιιΐβιη βηειη

8850, οΐ ςιιί(1(ΐ3ηι ρΓΟΓδίΐδ εχ οπιηί ρβΓίο ρεΓΓεοΙυηι, ρο-

ηίηΐϋδ. (16) Οιιγε δι ίΐ3 5υηΙ, ΙιοβΙοδεχ >ίνί8 ίίεεηιιΐδ Ρ03,

ίη ο,ιιίηιΐδ ϋΐ3 ίηβηηΐ εΐ ίηεΓϋηΙ, ςιΐίθ 3 ηο1)ί8 δυρΓ3 (1ίεΐ3

ΜΐηΙ : 1383(08 Ι3ΐηεη ιιΐ Ιιοηιίηοδ. Α1(ΐυβ ά& Ιιίδ φΐίιίεπι

Ιιιιηο ίη ηιοόΊηιι οΌΓιηίΙιιηι εδίο.

ΟΑΡ. XI.

4„ Τας δέ τών απογόνων τΰχας και τών φίλων απάν

των το μέν μηδοτιοϋν συμβάλλεσΟαι λίαν άφιλον φαί

νεται καΐ ταϊς δόξαις εναντίον. (•ή Πολλών δε και

■παντοίας εχόντων διαφοράς τών συμβαινόντων, και των

μ,έν μάλλον συνικνουμένων τών δ' ήττον, καθ' έκαστον

45 μένδιαιρεΐν μακρόν καΐ άπεραντον φαίνεται, χαθολουοε

λεχθένκαΊτύπωτάχ' ανίκανώςεχοι. (3) Κι δη, καθαπερ

και τών περί αυτόν ατυχημάτων ταμένεχειτι βρΤΟος και

£οπήν προς τον βίον , τά δ' έλαφροτε'ροις έΌιχεν , ούτω

χαι τα περί τους φίλους ομοίως απαντάς. (») Διαφέρει

;,0 δε τών παθών εχαστον περί ζώντας ή τελευτησαντας

συμ.βαίνειν πολΰ μάλλον ή τά παράνομα και οεινα

παουπάρχειν εν ταί< τραγωδίαις ή πράττεσΟαι. (λ) Συλ•

Ρογγο 3(1 Γοι•Ιιιιΐ3ηι δεοϋπά"»™ εΐ 3(1νεΓ&3ΐη ροδΙοΓοπιιιι

εΐ 3ηιίοοπιιη υιηιιίυιιι φ)θ(Ι ΒΐΙίηεΙ, ρπηιιιπ) Γ|ΐιϊ<Ι<?ηη ιιιΐιιΐ

1)63ΐιιιη νίπιηι 6» ΗΚιη^ΡΓε (ΙίοΡΓε, φΐιιιη νβΜβ βΐ) βηιιειϋα,

βΐίρηιιιη 65δΡ, (ιιιη » ι-οιηιηυηϊηυ* Ιιοπιίιιυηι ορίηιοηίοιίδ

α!)ΙιοΓΓ6Γ6 νίιΙβΙυΓ. (ί) Οείηίΐρ νβι-ο φΐυηι ίρδβ ίΙΙ.ι ονοηΐβ ,

<1ε (ΐιιίΙ)υ5 3;;ίηιυ8, δίηΐ 3(Ιιηο(Ιιιιη ϋίδδίηιίΐίβ, ςυυηκ]ϋ6 &ΙΪ3.

Η)3«ί5 , 8ΐί3 ηιίηιΐδ 3(1 ηο5 ρει-ΜηεαηΙ; Ρ3 ςιιίίΐοηι 8ΐημιιΐ3(ιιη

εχηΙίο3ΓΚ βίο,ιιβ ίη ρβΓίεδ ιΙίδίΓίηηεΓε Ιοη^ηιη βΐη,ηε ίηΓι-

ηίΐιιιτι ΓϋΡΓίΙ, ιϊηίνεΓδε ΒΐιΙεηι οδΙεικΙεΓε 30 νείιιΐ πκΐ»

ίηι:)"ίιιβ»(ΙυπιΙ)Γ3ΐ'6, ΓοΓίαδδε 3(1 ηοδίπιιη ίΐ)8ΐί(ιι(ιιη) 53ΐΐ5

ΓιιοΜί (3) Οιιοιίδί ίκϋιΐΓ ΡδΙ,ιιΙ ίη γρ!)Ι18 3(1νεΓ8)5, ((υαι

5ίηειιΐ3ΐίιη ειιίιριο 3(τίι1ιιη(, «Ιίοε ροηιΐιΐί Βϋα,ιιοιΐ εί ηιο-

ηιρηίιιηι Ιιβίιεηΐ 3(1 νίΐΒΐη , »Πίΐ• δΐιηΐ 1ενίοι•85 ; εοίΐεηι ιΐ)θ(1ο

ρΐίβιη (ΐιΐίΕ βηιίοίβ, (]))ίειιιικιΐ)θ ιΙΙί δΐιηΐ, 30οίι1υη(. (4) ΙΙιιγ-

δϋΐΐ) ιιίπιηι υηυδφΐίδφΐε 035ΐΐ8 3(0γΙιιι8 νϊνίδ βη ηιοΓίιιίβ

3(•οί(ΐ3ΐ , ιό νεπι ηοιιΐΐο εΐίηιη η>3£ί8 ίηίει-εϊΐ, φΐβιιι ίη 1γ3(((ρ-

(Ιϋβ, «Ιηιηι Γ3θίηθΓ3 ίΐφ)δ(3 εΙβ(Γθθί3 ηυ3Β ίΐή ιεΓβηιηΙιΐΓ,

ίβιη οΐίηι ρρΓρε(Γ3(3 δίηΙ , 3η ηιιηο ριίιηιιιη ρεΓ|)εΐΓεη(ιΐΓ.

/■



12 ΗΘΙΚΩΝ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΩΝ Α, ιβ. (ιιοι,ιιυα)

λογιστεον δή και ταύτην τήν διαφοράν , μάλλον δ' ϊσοις

το διαπορεϊσθαι περί τους κεκμηκότας ει τίνος άγαθοϋ

κοινωνοϋσιν ή των αντικείμενων εοικε γάρ έχ τούτων ει

χαι διικνεΐται προς αύτους δτιοΰν , είτ' άγαΟδν είτε τούν -

6 αντίον, άφαυρόν τι καΐ μικρδν ή• απλώς ή εκείνοις

εΤναι,εϊ δε μη , τοσούτον γε και τοιούτον ώστε μή ποιεϊν

εύδαίμονας τους μή δντας μηδέ τους όντας άφαιρεϊσθαι

τι) μακάριον. (β) Συμβάλλεσθαι μεν ουν τι φαίνονται

τοις κεχμηκόσιν «ί εύπραξίαι τών φίλων, δμοίως δέ και

ίο αί δυσπραξίαι, τοιαύτα δέ κα'ι τηλικαΰτα ώστε μήτε

τους ευδαίμονας μή εΰοαίμονας ποιεϊν αήτ* άλλο τών

τοιούτων μηδέν.

(5) ΓοιιΙ'κίΙιιι• ψιίιΐΐ'ΐη ΟΐΓΐο νβΙ οχ 1)00 , ρΐιιι'ίηιηηι ίιιΐιτ ιδία

ίηΙΟΓβδδβ. Αο ΓθΓΐ389β ιηηΐΐο φΐοφίο πιϊ]ογ <]ίνεΓ8ίΐ3δ

οπΙογ βχ ίΙΙο, ηυοιΐ ιΙιιοίΙβΙυΓ , ιιΐι-οηι ηιΟΓίιιί Ιιοηϊ 3ΐίοιι]υ&

3ΐιΙ ηίίΐΐϊ κϊιιΐ ραπΊοίρβδ, ηεοηε. ΛρραιοΙ (•ηίηι οχ Ιιίβ, Ηί,ιηι

81 (]υί(1 3(1 603 ροΓίίηοβ! , φΐοάΌυιηοοε δίΐ ϋΐυιΐ , δίνε ηοηυηι

δίνβ ιηαίιιιη , ριτιρκοιι οχϊ^υιιιη , νοΙ 3ΐ)δθ1ιιΙο α ι- ρβΓ 88,

νβΙ ι π Ι" ίΙΙΪ-, β&β. δίη .ιϋΐιτ Ιιοι; 1ιμΙ)«ιΙ, οβιΊβ ΙηηΙπιη 3ε

Ιβΐβ ηιοίο οβδβ, υΐ ηεο,υβ εοδ φΐά ηοη δΐιηΐ, 1)β3ΐθ8 οΓΠοϊβΙ,

ηβφΐε ϋββίίΐυό'ίηοιη ϋδ ςυί ο,ιιιι 3(1«ρΙί δυηΐ, επ'ρίβΐ. (6) \'ϊ•

(ΙεηΙυι• ϊ^ϊΙιιγ γε8 αηπϊοοΓυηη , (ιιιιι δβοαηΛοβ, Ιιιιιι ιι<1νΐΊ«ο,

ηοηπϋιίΙ 3(1 ηιοιΊυοδ ροΓίίιιβΓβ , 88(1 ίΐϋ ΙίΐηΙιιιιι , υΐ ηεο

1 ««ιί - ηοη Ι ιπιΐοδ οΠίοίαη! , ηβςιιο φΐίοφίβιη βΐίυϋ (βίε.

ΟΑΡ. XII.

Διωρισμενων δέ τούτοιν έπισκεψώμεθα περί της ευ

δαιμονίας πότερα των επαινετών ΙστΧν ή μάλλον των

15 τιμίων δηλον γάρ ό'τι των γε δυνάμεων ουκ εστίν,

(ϊ) Φαίνεται δή παν το έπαινετόν τω ποιόν τι είναι και

προς τί πως ε/ειν ΙπαινεϊσΟαι• τον γαρ δίκαιον και τον

άνδρεϊον και δ*λως τον αγαθόν και την άρετήν επαινόϋ-

μεν δια τάς πράξεις και τα έργα , κα\ τον ίσχυρόν και

2ο τον δρομικόν χαι των άλλων έ'καστον τω ποιόν τίνα πε-

φυκέναι και εχειν πως προς αγαθόν τι και σπουόαϊον.

(3) Δηλον δέ τοϋτο χαι έκτων περί τους Οεοΰς επαίνων

γελοΐοι γαρ φαίνονται προς ήμας αναφερόμενοι, τοϋτο

δέ συ «.βαίνει δια το γίνεσΟαι τους επαίνους δι' άναφο-

25 ρας , ώσπερ είπαμεν. (4) ΕΙ δ' εστίν δ έπαινος των

τοιούτων , δηλον δ'τι των αρίστων ουκ εστίν έπαινος ,

άλλα μείζον τι και βε'λτιον, καΟάπερ και φαίνεται• τους

τε γαρ Οεους μακαρίζομεν και εύόαιμονίζομεν και των

ανδρών τους Οειοτάτου; μακαρίζομεν. Όμοίιυς δέ και

3υ τών αγαθών ουδείς γαρ την εύδαιμονίαν επαινεί καΟά

περ το δίκαιον, άλλ' ώς θειότερόν τι και βε'λτιον μακα

ρίζει. (&) Δοκεΐ δέ και Είδοξος καλώς συνηγορησαι

περί τών αριστείων τη ήδονί;• το γαρ μή επαινείσθαιτών

αγαθών ουσαν μηνύειν ωετο δ'τι κρεϊττόν έστι τών επαι-

35 νετών , τοιούτον δ' είναι τον Οεόν χαι τάγαΟόν προς

ταϋτα γαρ και τάλλα άναφε'ρεσΟαι. (ο) Ό μεν γάρ

έπαινος της αρετής• πρακτικοί γάρ τών καλών άπο

ταύτης• τά δ' εγκώμια τών έργων δμοίως και τών σω

ματικών και τών ψυχικών. (7) Άλλα ταοτα μέν ίσως

4ο οϊκειότερον έξακριβοϋν τοις περί τά εγκώμια πεπονη-

μενοις , ήμϊν δέ δηλον εκ τών είρημενων δ'τι εστίν ή ευ

δαιμονία τών τιμίων και τελείων, (β) "Εοικε ο οϋτως

εχειν και οιά το εΤναι άρχη- ταύτης γάρ χάριν τά λοιπά

πάντα πάντες πράττομεν , τήν αρχήν δέ και τδ αΐτιον

45 τών αγαθών τίμιόν τι κα\ θείον τίθεμεν.

Ηίβ ϊιϊΙοπι «ΙίδΙϊποΙϊβ, (Ιίίρίοίϊΐιιιΐί άε οείΐίίικίιηβ εϋ Ιιοε :

ιιίπιηι ΙΐΒΐ)βη<ΐ3 δί( ϊη ηιιιικτο πτιιπι Ι3ΐιι]»1ιί|ιιηιι , .ιιι ιη

εΒΓίιιη ροΐίυβ , ο,ιιβϊ Ιιοπογο (Ιί^πίβ δΐιηΐ. ΕίΙ εηίιη ρργ-

δρίευοηι, εβπι ηοη πιιιιιυΓίιιί ίη ροΐεδίβΐίϋϋδ. (2) Υιυ'εΙυι•

ί-•ϋ;ιι ίιΐ οιηηε, ψιηιΙ Ι3ΐιι1:ι1)ί1ι.' εδί, οΙ) ι'.ιιιι εαηδβιη ε»δε

]3υιΙ;ι1ιϋ(•, ιριικί μ Ι (ΐι]π>ι1,ιιιι ιιιοιίι , εΐ 3(1 αΐίικί ςηο()3πι

ηιοϋο ΓεΓεΓβΙιΐΓ. Νβιη ]ιι>1ιιιη , 1'θΓΐεηι εΐ οηιηϊηο νϊηιιιι

Ιιι ιίπι πι 30 νίΓίπΙεηι ρΓορΙεΓ ί»οΐ3 εΐ βεΐίοηεβ Ιϊΐιϋαιηιι» ;

Ι'ιι1)11-Ιΐ1Ι0 Ι Ι ΓΙΙΙ11 )|ΙΙΙ 3(1 Ι III -ΙΙΙΙΙ ,'ρίΠ- 08(, εΐ ΙΙΙιΙΙΙΙΙ-

([ΐιι'ίικίυε ίΐΐίυι ιιιιι ρηιρίιτοι 1;ιιΐι1;ιιιιι^, ιρίιιιΙ 3 ΐι.ιΐιιι,ι 810

εοηιρ3Γ3ΐθ8 (Ί (ρ|(ΙιΙ;ΐΙΙ1Ι11ιιιΙθ .ΊιΙ 3|ίΐρ10(1 1)1)1111111 30 (ιγ;ι)-

8ΐ3η1ί3ΙΠ 3ΐίφ13Ι1ί Ι;ιιΊι1> βδΐ. (3) ι,ΙιιοΜ ι-Μ.-ιπ] .1, ι Ι,-κ,ιιιΙ

(ΙεοΓυηι Ι3υ(1ε*. ΚίιϋοοΙα; εηίιη Ιΐιΐο νίιΙεηΙϋΓ εο, (ηιοιΐ βο!

ηοβ ΓεΓεΓΒΐιΙυΓ. ΑΙςιιβ Ιιοε ρΓορΙεΓεβ βοοίαΤίΙ, ο,ιιοιΐ Ιβυιΐε»,

φΐΐΊΐι.ιΊιΐρ μ Ιιιιιι ιΐίχίιιιιΐί , οοιηρ3Γ3(ίοηε (Ί Γείαϋοηε ιρια-

ιϊ.ιΐιι οοηβίβηΐ. (4) ^ικηΙμ Ι;ιιι» 1;ιΙί1)ΐΐ8 πΊιικ ΙποοΗογ,

ιιϊιιιίπιιη ρι•Γ>ρίι•ιιιιιιι εδί , Γειιιιη ρΓίΐ'ίΙαιιΙϊίίίιιιηπιιιι ηοη

6880 ΙβικΙοιιι , 80(1 (]υϊ(Ι(ΐ3Π) ΐ3ΐκ1ο ηΐ3]υ8 οΙ ιηοΐίϋδ, φίειη-

3(1ηιο(1ιιιη 3ρρ3ΓεΙ. Ρ«3ΐη βΐ (1εο5 ϋ(•3(08 3ο ΓεΙίοββ ιικιιγ-

ρ3ΐηο8, εΐ νίΓοβ ηΐΒχίηιο (Ιίνίηυδ 1>03ΐ3ηι νίΐβιη β^οιο (Ιί-

οίηιοδ. Ηοιικριε 03 όοιΐ3, ςηιε ϋίνίϋίΐβϊηΐΒ δοπΐ, ύεβίβ

ρΓα>(1ίο3ΐιιιΐ8. ΙΙειιΐίΙιΐιΙίιιοιιι εηίιη ηειηο 1<ΐ0(1ί1)08 οΙΓογ),

ιιΐ ηοο ]ιι>ΙΪΙϊ.ιιιι : 8εϋ υΐ ιΙίνίιιϊιΐΝ οΐ ιηοΐϊηβ ιριίιίρκιιη 8118•

ρίοίΐ οΙ ίη ιοΓηιη Ι)β3ΐί85ΐιιΐ3Γυιη ηυιηοπ) οοΐΐοοβί. (5) 8ε-

οιιηιΐυηι ςυβο οΐίβηι 8θίΙβ ϋυϋοχιΐδ οαα83ΐη νοΙιιρίΒΐϊβ 6;-ί88β

νίιΙοΙυΓ, α,ουιη ρΓίηΐ38 ρ3Γΐοβ ρΓίιιοϊροιικ|ΐιο Ιοοιιιη (ΙίϋΐιίΙβΙίδ

ίΙΙί ΐΓίϋιιεΓΟ νβΙΙβί. Νβιιι ο,ιιοιΐ , φΐιπιι &ίΙ ϊρ*α ίιι ηυηιοιο

Γοπιηι 1)οιΐ3Γυιη, ηοη ΐ3«(ΐ3ΐοι•, εο (1οοΙαι•3π ρυΙαη&Ι, 03ηι

Γοϋϋδ ϋί, φΐΗ3 βαηΐ Ιϊυιΐβοίΐοβ, 0880 ιηοϋοΓοιη. ΤβΙοιιι

3ΐιΙοηι 0880 ϋβυηι, 30 δυιηηιυηι ί ιιιιιι ιιι ; 3ΐ1 Ιιηιο οηίιη (Ιου

ο«•Ιοηι ο,υοιριβ ιόΓογπ. («) ^3η) νίΓΐιιΙί ιριίιίοιη 1308

ρΓΟρπε ΙπΙιιιίΙιΐΓ. Αϊ) 1ΐ3ο οηίιη 3(1 ίο» Ιιοηο.>(38 α^εηιΐ38

ίίΐυηβί εΠΊοίπιηΓ. ϋηοοηιί3 βιιΐοηι Γ»οΙοπιιη 8ΐιηΙ ροΐίιη,

οΙ εοιιιηι ροτ3>ςο6, ςιιοβ οοΓροΓίδ, βΐ οοπιιη (μκν ϋΐιίιιιϊ

νίιί1ιιΐ8θ1)ευιιΙιΐΓ. (7) 5ο(1 (Ιο 1ιΪ3 ςυίόειη δΐιυϋϋιΐδ εΐ Ιϊπια-

Ιίιι> (1ϊ>ριι1.ΐΓβ οοπιιη εδί πιβρ'β , (ριί ίη οηίοηιίίδ βογϊΙμ>ιι<1ϊ8

οοοιιραΐί 8ΐιηΙ : ηοΐιίδ βιιίβηι εχ Ιιίδ ς!«κ (ΙίοΙβ δΐιπί , |>ογ-

δρίουυηι οδΐ, ρΓΟρπε ίη ϋοιιίβ ϋδ, π,ιια: Ιιοπογο (1ί^η3 οΙ ροΓ-

Γοοίβδίιηΐ, νίΐηιη 1)03ΐ3η) είδε ιιιιιιιοΓ.ιηϋκιη. (8) Λ1(|υβ

ίΐ» νίϋοΙιΐΓ οδδο οΙί3πι οΐ) Ιιβηο εαιιωηι, ηιιοι! ρΓίηοίρίοιη βδΐ.

||ιι]ιΐδ εηίηι ι<;ΓαΙϊα οηιηεδ Γβΐίιριβ οηιηίβ 3{;ίιηιΐδ. Ι'πη-

ο.ίρίιιιη 3ΐι1βιή οΒϋδβιηιιιιο οογ οοΙογβ 1)οη3 δίηΐ , Ιιοπογο

ιΐί^ηιιιιι εΐ (ϋνϊηαιτι φΐίι!(ΐ3ηι εδβο ροηίηιιΐδ.
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€ΑΡ. XIII.

Έπει δ' έστιν ή ευδαιμονία ψυχής ενέργεια τις κατ*

άρετήν τελείαν, περί αρετής έπισχεπτέον τάχα γαρ

ούτως αν βέλτιον και περί της ευδαιμονίας Οεωρήσαι-

μεν. {■}) Δοκεϊ δέ και δ κατ* άλήθειαν πολιτικός περ:

6 ταΰτην μάλιστα πεπονήσθαι• βούλεται γαρ τους πολί-

τας αγαθούς ποιεϊν και των νομών υπηκόους, (ί) Πα

ράδειγμα δέ τούτων έχομεν τους Κρητών και Λακεδαι

μονίων νομοθε'τας , και εί τίνες έτεροι τοιούτοι γεγένην-

ται. (ι) Εί δέ της πολιτικής έστιν ή σκε'ψις αΰτη,

ι» οήλον δτι γε'νοιτ' αν ή ζήτησις χατα τήν ίς αρχής

προαίρεσιν. (&) Περί αρετής δέ έπισχεπτέον άνθρο>-

πίνης δήλον δτι• χα'ι γαρ τάγαθόν άνθρώπινον έζητοΰ-

μεν και την εΰααιμονίαν άνΟρο)πίνην. (β) 'Αρετην δέ

λέγομεν άνθρωπίνην ου τήν του σώματος άλλα τήν της

ι:• ψυχής• και τήν εύδαιμονίαν δέ ψυχής ένέργειαν λε'γο-

μεν. (7) Εί δέ ταΰθ' οΰτως έχει , δήλον οτ'ι δεί τον

πολιτικδν είίέναι πως τα περί ψυχήν, ώσπερ και τον

οφθαλμούς Οε^απεύσοντα και παν σώμα, και μάλλον

ό*σι» τιμκυτέρα και βελτίων ή πολιτική της ιατρικής.

κι Των δ' ιατρών ο'ι χαρίεντες πολλά πραγματεύονται περί

τήν του συ'ιματος γνώσιν, (β) θεωρητεον δη και τώ

πολιτικώ περ'ι ψυχής• θεωρητεον δέ τούτων χάριν , και

εφ' ίσον Ίκανώς έχει προς τα ζητούμενα• τό γαρ έπι

πλεΐον έξακριβοϋν ε'ργοιδέστερον ίσως εστί τών προκει-

2& μένο>ν. (9) Λέγεται δέ περί αυτής καΐ έν τοϊς έξωτε-

ριχοϊς λόγοις αρκούντως ένια , και χρηστέον αΰτοϊς• οίον

τό μέν άλογον αυτής είναι , το δέ λόγον έχον. (ιο) Ταΰτα

δέ πο'τερον διώρισται καθάπερ τα τοΰ σιόματος μόρια

και παν το μεριστόν, ή τί) λόγω δύο έστιν άχιόριστα

.κι πεφυκότα καθάπερ εν τή περιφέρεια τί) κυρτόν και το

κοίλον, ούΟέν διαφέρει προς τί) παρόν, (ιι) Τοΰ αλό

γου δέ τί) μέν έΌικε κοινώ και φυτικοί , λε'γο) δέ τό αίτιον

τοΰ τρέφεσθαι χα'ι αυςεσΟαι • τήν τοιαυτην γαρ δΰναμιν

τής ψυχής εν δπασι τοις τρεφομε'νοις Οείη τις άν χα'ι εν

36 τοις έμβρυοις, τήν αυτήν δέ ταΰτην και εν τοις τελειοις •

ευλογώτερον γαρή άλληντινά. (ΐϊ)Ταΰτης μέν ουν κοινή

τις αρετή και ουκ ανθρωπινή φαίνεται- δοκεϊ. γαρ έν τοις

υπνοις ίνεργεΐν μάλιστα το μόριον τοΰτο και ή δύναμις

αΰτη, δ δ' αγαθός και κακός ήκιστα διάδηλοι καΟ'

«ιι ΰπνον, ό'Οεν οασίν ουδέν διαφε'ρειν τό ήμισυ τοΰ βίου

τους εΰϊαίμονας των αθλίων, (ο) Συμβαίνει δέ τοΰτο

είκότο)ς• αργία γάρ έστιν δ ΰπνος τής ψυχής ή λέγεται

σπουδαία καί φαΰλη , πλην ει πη κατά μικρόν διικνοΰν-

ταί τίνες τών κινήσειον, και ταύτη βελτίω γίνεται τα

4& φαντάσματα τών επιεικών ή τών τυχόντων, (μ) Άλλα

περί μέν τούτων άλις, και τό θρεπτικόν έατέον, επειδή

τής άνθρωπικής αρετής άμοιρον πε'φυκεν. (ιι>) Κοικε

δέ καΐ άλλη τις φύσις τής ψυχής άλογος είναι, μετέχουσα

μέντοι πη λόγου. Τοΰ γαρ έγκρατοΰς και άκρατους

μι τόν λόγον και τής ψυχής τό λόγον έχον έπαινοϋμεν

ορθώς γαρ και έπι τά βέλτιστα παρακαλεί• φαίνεται

8ρ(1 φΐοηίαπι ηρβίίίικίο αοΐίο δριι οηρι-βία ηυχϋαηι αηίηιϊ

ΡδΙ, νΪΓίαΙϊ ιηκίίφΐρ ο1κοΙιιΙ;β οοη;;ΐΊΐριΐδ , (Ιο νίιΊιιΙο νί-

ιΐι-ιΐιΐιιιιι ΡδΙ. 113 οηϊηι ΓοΓίαδδο ρΙ (Ιο Ι)Ρ3ΐί(ικΙίηρ ηιρϋιΐδ

(ΙίδρίεΟΓΟ ηοΐβήιηιΐδ. (2) ΑΙφίο ίδ ιριίιΙιΊΐι ιριί 8(1 ι-ριη-

[ΐιι1ιϋ(•.ιιιι αϋηιίπϊβίΓαηϋαιιι νρι•β ίύοηριΐδ ρ*1 , ίη Ιιυ)ΐ)8 8ΐυ<1ίο

οειυραΐ'ί ηιαχίηιε νίηΧιιι-, ΙΙιιε ρηίιη δρ ρβι-ηΐ ρ( Ιιοο κΐιι-

()ΡΙ , Πΐ ΟίνΡϋ 81105 \ΊΓΟδ 1)01)08 βΐ |ρ»ί|>118 θΙ)Ρ(1ίΡΠΐΡ8 ρΙΠ-

οί,ιΐ : (3) φΐ»πιπι γργιιιιι ρχριηρίιιιιι ηοΙ«δ ΜίρρκϋΙαηΙ.

Ι'ΓΡίοηδίιιιη οΐ ίαο«1αΊΐΐ(>ιιίοΐ'ΐιιιι_|ρμιιιιι Ιίΐΐυιρδ, ρΙ δι (ριί αίίί

ΙαΙε$ εχδΐίΐιτιιηΐ. (4) ΟιιοιΙδί Ιΐίτε είνίΐϊβ δείοηΐίχ ρι-ηρηη

(ΙίφΐιΙαΙίο Ρ8ΐ, ηϊηιίηιηι ;κΙ ίιΐ πιηίίΐίιιιιι »|ιριρ ϊικ.1 ϊ Ιιι Ι ιι ηι

4110(1 3ΐ) ίηϊΙΐΟ 8Ι180Ι•ρίΐ1)ΙΙ8, (1ΐ8ρΐΐΙ»Ιίθ ΙΐίΙΌ 011)1118 ρπΐ Α<-

ροηιηιοι]»ηιΐ3. (5) Ορ υιγΙοΙρ ίίηςιιρ νίιίρηιΐιιηι Ρ8(, Ιιιιιιιηπα

βείΐίορί. Νίΐιιι ψπιιιι ίΐιιιιηιυιη 1ιοιη!ηϊ$ Ιιοηυιη , (ιιηι Ιιι-,ιΐϊ-

ΙιΐιΙίικΊΐι Ιιιιιΐ)3ΐΐΒΐιι ηο1)ί5 ρΓοροηεΙίίΐηπιβ. (6) Λ'ΪΓΐιιίρηι

ρυιτο Ιηιιιι,ίιι.ίιιι .'ίρριΊΙίΐιιιιι* ιιι κι οοφΟΓΪβ, 8β(| ηηίηιί νϊτ-

ΙπΙιίιι. ΚΙΐΊΐίιιι ΙιΐΜΐϊΙιιιΙίηριη ρηΡΓ^ίβιη Βίνβ ;μΊ!οι)ριιι

ίΐηίιΐ)ί ιϋΐ'οΐιαιηιΐί. (7) (,ΐιι<ιι1>ί Ιιιρρ ϋα ββ ΙικυρηΙ : ηίιιιίηιηι

ιιΐ ριιιη ιριί οευΙοβ οιιπιΙιίΓυί ΡίΙ , ΙοΙιιηι εοΓρυδ οροιίιιΐ Ιια-

Ιιογρ ρρΓβρροΙιιιη , «ίο ριιιΐ) (]ΐιϊ ρυΙί(ίριΐ8 Ρ8ΐ Γΐΐ(|1Π18, Ρ3

ηιΐίκ «ιΙ ίΐηίιηιιηι ρΡΓίίηβηΙ , (ριοιίαιηιηοιίο κείβηΐία εηηιρΓβ•

1ιι•ικ1ί88Ρ ηοεΡίίΡ 651. ΑΙιμιο ίιΐ ρο ηηοηορ ηΐΗβί», <ριο ηΐϋ-

]ιιιν Ιιοπογρ (Ιί^ηα <•^Ι ('ίνίΐί» Μ'ϊρηΙί», ιριιιιιι ιικίΙ ϊιμι;ι. \(

υργο ηιριΐίεϊ ρρΓίϋ εί Εΐΐ'Β^ηΙΡδ ηιιιΙΙιιιιι βΐυιΐϋ ρΙ ορρΓοε ϊη

εο^ΐ'ίΐίο'ΐ" ΡΟΓροΓίΒ ροηρΓΡ εοηίΐιρνρππιΐ. (8) Εγ(;ο ρι ((υο-

ηιιβ <]ΐιί είνίΐΗΐίβ ΓΡΐ•ι•ηιΐ3η ρρΓίΙιιβ Γϋΐυπι» ρβ! , ϊη αηϊιτιί ρο•

ΚηίΙίοηρηι ειΐΓ» »(ηυρ ορρΓΛ ηιυΙΙβ εοηΓρΓρηιΙϊ Ρ8ΐ; εοηΐ'ρ-

ΓΡηιΙ» , ίη(|ΐΐί)ΐη , Ιι.ιπιιιι πμ-ιιιιι μπιϋ;ι ρ| ι|ΐι;ι|ι•ιιιι•> 83(18 8ίι

αά ρα ι|ΐι.ι- «|ΐι»τίΐ)ιυ8. ΑεειΐΓ3(ίυ8 ρηίιη αηίιηί νίηι ίηηυί-

ΓΡΓΡ βΙΐρΐΡ ΡΧρΙίεβΓΡ ΙΠ^ΟΓΙδ Γθ|Ί3586 ΠΡ^οϋί 8ίΙ , ιριιιιιι ρ|•0

Γ3ΐίοηρ ραΓϋπι γρπιιιι ηιΐίΡ ηοΐιίδ ρΓοροκϋκ δΐιηΐ. (9) ΑΙ-

ςυβ ρΙιβιιι ιιι βχοΙρΓίείδ (1ϊίρ«|3ΐίυηΊ1ιιΐ8 δβΐίδ εορίθ86 ύίευη-

ΙιιγιΙι• Ιιιμ' ιιιίιιιιιΙΙ.ι , ϋδ()υε ιιΙγιιιΙιιιιι Ρ8ΐ : ηίιιιίηιηι ιιηαπι

Ρ886 αηίιηί ραΓίεηι ΓβΙίοηίδ ρχροΓίρπι , ραΚίείρρηι ίΐϋιΐδβΐ-

ΐΡΓαπ). (10) Οϋίο ιιΐηιη) (ΙΐδΓιηεΙα; βίιιΐ , ςιιριηαιίιιιηιΐυιη

εοΓροπδ ρ3ΓΐΡ8, ρΙ (ΐιιίΓιριίιΙ δίηιίΙίΐΡΓ ίη ρβΓίΡδδρεβπ ρο-

1ρ$(, 3η ιιιΐίηικ" ιίικι• δίηΐ, δΐιαρίρ αΐίοφίί ηαΙιίΓα ίιΐιΙί>ί>,Ί>

(υΐ ίη Γοΐιιηιία Ιίι;υΓα, ρα ρ3Γ8 ιρια; εοιινρχβ, ρΙ ρα ςιια,•

εοηεατα ιΙίείΙυΓ ) αιΐ ίιΐ ηιιοιΐ ηυηε αςϊιηιΐδ , ηίΐιϋ ΓαείΙ.

(1 1) ^ιΐ5 αυίριη ραΓίί» ηιια; ταΐίοηίδ ρχρΡΓδ ΡδΙ, αΙΙρι-α ρ^11δ

(ρι:ι• οιιιιιίιιιιι εοηιιιιηηίδ ΡδΙ , ρ( ιρι,ι• 8(ίΓρί1>υδ ρΓορπβ ('υη-

νρηίΐ, δίιιιϋίδ ΡδΙ; ϋίεο αιιίρηι ηυίτίΐίυηίδ εί αυμιηρηίϊ εαιι-

8ΙΙΜ1 ι•| ρΐ'ίικ-ίρίιιιιι. ΓαΙριη ρηίιη αιιίιιιί ν ι ιιι ϋδ ιιιυιΐιιι-,

ιρι.ν .ίΙιμιΙιπ', ιιιιίίΙί .ιϋ.|ΐιί> ,ιΐΙιϋιιι.Ί ιι , αίςιιε »Λεο ίη Γιι-

Ιίοιίδ ίηιηιαίιιπδ : ραηι νιτο ίρδαιη ρ(ίαιη ίη ριτίροΐί» ,ιηί-

ηΐΒΐιΙίΙιιΐδ. ΟργΙρ ριιίηι ρΓΟΟαϋϋίηδ ββΐ, Ιιβηε ίΙΙίδ ίηρβδβ,

ηιΐ3ηι ,ίΙπιιι ιιΙΙ.ιιιι. (Π) Μιφίδ ίμίΐιιΐ' τίΓΐϋδ ιιιιιηίιιιιι ροηι-

ιηυηΪ8 ιρκι'ιίαιιι , ιιΙ ιϋ\ί , ηοη Ιιοηιίηίδ ρπιρι-ίη ρ>1 : ιριίρρρ

ιριιιιιι ίη δοιηηίδ Ιι.'ιτ ραΓίίευΙα αΐιριρ Ιιορε νίδ 8ΐιο ιιιΐιιιπ γ

ηιαχίιηε ΓιιημαΙ ιιι•. Α1<]ΐιί Ιιοηιιβ βΐ) ίιηρΓοΙκ) ίη δοπιηο ηιί•

ηίιιιιιιιι (ΙίδίΡΓηίΙυΓ. Εχ φΐο ίΙΙιιΊ Ρ81 ιριοιΐ αίιιιιΙ , ιπΙργ

ΙΐραΙοδ 30 ηιίδΡΓ08 (Ιίιηίιϋαιη νίΐιβ ρβγΙριιι ηϋιίΙ ίηΐΡΓΡδβρ;

(13) ρ]ιΐδςυε γρϊ ΓβΙίο ρΓΟϋβοϋίδ, ριιγ ϋα αοείιίαΐ , 3ΓΓργγϊ

ρο(ρδ(. δοπιηυδ ρηίιη αιιιηιί 681 ε6883ΐίο , ιρια φΐίιίρηι ίδ

ϊ>οηΐ)8 (ΙίιίΙιΐΓ ρ( ηΐ3ΐιΐδ : ηίδί δι εχ ρητίο ρ»Γ\3 ιηοΐυδ φΐίιίαιιι

βηίιηί ρΡΓίηαιιαηΙ 3(1 αΙίαιη ιριαικίαιπ ρλΓ(βΠ) : αίφΐρ Ιιαε

Γ3ΐίθηΡ 1)011(1111111, (ρΐ,ΙΙΙΙ (ρίΟΙΊΙΙΙΐΙίΙκ•! ίΐΙίιΙΠΙΙΙΙ, νίδβ 81ΙΙΚ

ηκΊίιιΐ'.ι. (ι 4) 50(1 (Ιο Ιιίδ ιριίιΐΐ'ΐπ 831Ϊ8; ρι-ιΊιτιιιίΙΙιηιΙα-

ςυο ΡδΙ βίεηιΐί Γ3ευ1ΐ38, ςιΐ3ηο"οςυί(1ρηι νίιΐυΐίδ Ιιιιιιιαιιη- ρχ•

ρΡΓ8Ρ8ΐδΙΙ3 π,ιΐιιιη. ιΊ.Ί) νίιΙρΙιιΐ'αιιΙΐΊΐκΊίαιιιαΙΙΐΊ'.'ΐνίδαιιίιιιί

ι-αΐίοηίδ ιριίιΐΐ'ΐη ρχρρΓδ ΡδδΡ, ςυββ Ιαιιιρη βΐίηιιο π\<χ\ο ε]ιΐδ

ΡδΙ ραΓίίερρδ. Ναηιϊη οοηΐίηοηΐε ρΙ ίηειιηΐίιιρηίρ ραι-Ιοιι Ρβιη

ςυκΓ3ΐίοηρρπΡ(1ίΐ3Ρ$(, ΙαικΙιιιιιιΐδ (ηιίρρηίηι ίΙΙβραΓδβΙιριε

3(ί ορίίηια ηοΓίβΙυΓ ρΙ εχείΐαΐ ) ; εοΐΡΓυηι (1ρρι•ρ1ΐρηο!ίΙιΐΓ
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ο' έν αυτοϊς και άλλο τι παρά τον λο'γον πε:ίυκός, 3

μάχεται τε και αντιτείνει τώ λόγω. 'Λτεχνώς γαρ

καθάπερ τα παραλελυμε'να του σώματος μόρια είς τα

δεςιάπροαιρουμένωνχινήσαι τουναντίον εις τα αριστερά

6 παραφέρεται, και έπι της ψυχής ούτως- έπι τάναντία

γαρ αί δρμαϊ των άκρατων. (ία) Άλλ' εν τοις σώμασι

μέν όρώμεν το παραφερόμενον , έπι δε της ψυχής ούχ

δρώμεν. "Ισως δ' ουδέν ήττον χαϊ έν τη ψυχή νομι-

στε'ον ειναί τι παρά τόν λο'γον , έναντιούμενον τούτω

ιυ καΐ άντιβαΐνον. (ΐ7) Πως δ' ίτερον , ουδέν διαφέρει.

Αο'γου δέ κα\ τοΰτο φαίνεται μετε'χειν, ώσπερ είπομεν

πειθαρχεί γοΰν τω λο'γω το του εγκρατούς. "Ετι δ'

ίσως εύηκοώτερόν έστι το -του σώφρονος και ανδρείου-

πάντα γάρ ομοφωνεΐ τω λόγω. (ιβ) Φαίνεται δή χαι

16 το αλογον διττόν. Το μέν γάρ φυτικδν ουδαμώς κοι

νωνεί λόγου , τδ δ' έπιθυμητικδν χαι 6'λως όρεκτικόν

μετέχει πως, ή κατήκοόν έστιν αύτοΰ και πειθαρχικό-/.

Ούτω δη και τοϋ πατρδς και των φίλων φαμέν εχειν

λόγον, και οϋχ ώσπερ των μαθηματικών. "Οτι δέ

ϊο πείθεται πως ΰπδ λόγου τδ άλογον, μηνύει και ή νου-

Οε'τησις και πδσα έπιτίμησίς τι καΐ παράκλησις.

(ΐ9) ΙΐΙ δέ χρή και τοϋτο φάναι λόγον εχειν , διττδν

£σται και τδ λόγον έχον , τδ μέν κυρίοις και έν αίιτώ ,

το δ' ώσπερ του πατρδς άκουστικόν τι. (2ο) Δ'.ορίζε-

!& ται δέ και ή αρετή κατά τήν διαφοράν ταΰτην λε'γομεν

γάρ αυτών τάς μέν διανοητιχάς τάς δέ ήθιχάς, σοφίαν

μέν καισύνεσινκαι φρόνησινδιανοητικάς, ελευθεριότητα

δε και σωφροσύνην ήθικάς. Αίγοντες γάρ περί τοϋ ήθους

ου λε'γομεν 5τι σοφδς ή συνετός άλλ' ότι πράος ή σώ-

3« φρων, έπαινοϋμεν δέ χαϊ τον σοφδν κατά τήν £ςιν των

έ'ςεων δέ τάς έπαινετάς άρετάς λέγομεν.

ίιι ίΙΙί•. φιοδ (Ιίχί, ρΐίοιιι .ιΙί.Ί ιμιη-ιίαιη ρ3Γδ, » ιβΐίοιιο

ανοΓίΛ Μΐιιπΐ , οίςυβ ι.-ιΐίοηί ι-ρριΐβΐιβηβ βο πΊιιοίβηδ. ΡΙβηε

ρηίιη ιιΐ ι-ρβοΐιιΐη; οοι-ροι-ίδ ρβιΊεδα,ιιιιπίΡβδ «ΙεχίΓοι-βιιιη ιιιο-

νβΓβ βηίιηηπι ίηιΐυπιιιιΐδ , ίη οοηΙι•βιϊ3ΐη ρβιίριη, ροΐβ, δί-

ηίϊίΓΟΓίΐιπι ροποι-δρ ΓρπιηΙυι-; δίο βΐ ίη βηίιιιο ρνι-ηίΐ :

3ΐ)ΡΐιηΙ ριιίιιι ίη οοηΙι•3Π38 ρβΓίοδ ϊηοοηΙίηοηΙϊυΊΐι 3ρρρ1ί-

Ιίοηεδ. (16) δβϋ ίη οοιροπίιιΐδ Μ αυοϋ ρβΓνει-80 ιηονοΐιιι-,

οοιιΐίδ οοι-ηίηιιιβ; ίη βηίιηο ηοη Οβτηίηιυβ. ΝίΙιίΙο ηιίηιΐ8

βιιίριη Γοι-Ιβδδε οχίδΙίιηβΓβ (Ιροβηιιΐδ , ίη βηίηιο ςιιοφιβ βΐί-

ιριίιΐ εδδε , ςυοιΐ 3 ΓβΙίοηβ δίΐ 6Ό\ ίιιιιι , εία,υε ίκίνοπ,οΐιιι- ρΙ

ι-ερυςηεί. (17) Οποιΐ ςιιοηκκίο βίΐ βΐία,υίιΐ 3 ι-βΐίοηε

<Ιϊν(!Γ8ΐιιη , ηίΐιίΐ Ιιοο Ιοιο (ΠδριιΐΒΐϊ ηεοεβδε ΡδΙ. Κ:ιΙιοιιϊη

ηηίριιι Ιιοο ςιιοςυβ νΜεΙιΐΓ Ρίδβ ρβι-Ιίορρδ , «Ι (Ιίχίπιιΐδ : ρβ-

ι-εΐ φΐίιΐρπι ορι-Ιβ ΓβΙίοηί ίη εοηΐίιιρηίο. Μ τβΓΟ ίη ΓογΙϊ ηο.

ίβιτιρρι-βηΐρ ηιυΐΐο α<1Ι>ιιο ηιβμίβ οΜειτιρει-βι-ε νίιΙβΙιΐΓ ; Ιι|ρ

ρηίιη οιιιηίβ ρίβηο οιιιη ΓβΙίοηβ οοιίδεηΐίυηΐ. (18) Αρρβι-Ρΐ

ει-^ο, ρΐίβηι ΓαΙίοηϊδ οχρειίριη νίητι ρβδβ άαρίίοεηι. Νβιη

ςιιΟΒ δΐίΐ'ρίπιιι βδΐ ρι-ορπ'3 , ηη!ΐ3 ρχ ρβι-Ιο Γϊΐίοηίδ ΡδΙ ρ»Γ-

Ιίοερδ; β3 3ΐι(ρηι ςιιη! 3«1 ΐ'οιιπιρίδίνηιΐιιιιι Ρΐ οιηηίηο βι!

βρρρίοηιΐιιιη ίιηροΙΙίΙ, αΙκ|υα ρχ ρβι-Ιε πιΐίοιιρ ρι-ιτάΊΙα ΡδΙ,

ηοηιρρ , ηιιβ ει ρβαΊ βΐιμιρ ο1>1ριημει•3(. 1\άζ ί^ίΙυΓ ΓβΙίοιιε

ιΐίοοιε δοΙ<.•ιηιΐ8 , ηο« ραΐτίβ ρΐ 31111001-11111 Γ3ΐίοηριιι ΙιβόβΓΡ :

ηοη, ςιιο ιηοϋο γριίιιιι ηιηΙΙιειιΐ3ΐίο3Γυη) Γ3ΐίοηειη Ιιβόβ-

111118. Κ3ΐΪ01ΐί 3111Ρ111 (|110<ΐ3111ΐηθ(1θ ρβΓΡΓΡ ρ3Γ(εηι 3>ιίηιί

ΓηΙίοηίδεχρρΓίΡΐιι, ηιιιιηι ρηρορρίίο 3ε ηιοηίΐίο, Ιιιιιι οιηηίβ

ΓβρΓΡΐΐΡΐΐ8ίο 3(ψιρ 0χΙιοΓΐ3ΐίο ίικίίοβί. ( ι •)) Οιιοιί.ίί ΓβΙρπ-

(Ιπιη ΡδΙ , ρΐίβηι Ιιβηο νίηι ΓβΙίοιιε οβδο γι λ•,ΙΪ; ,ιιιι , ργιΙ ρΐ

νίδ 3ηίπιί <1υ[)1βχ , (]υΗ• δίΐ ΓβΙίοιιί» ρβΓίίορρδ ; ιπΐ3 ρι-ορπβ

ρΐ ιιΐ Γαΐίοηειη Ιΐ3ΐιεη8 ίη 8Ρ ίρ»3 ; 3ΙΙργ3 δίο αιΐ εβηι 1ΐ3ΐ)ριΐ8,

ιιΐί ίίΐίιΐδ 3ϋ ριίΓνιιΙϊδ ιηοηίΐΗΪΙΙρ, ςιιί ρβΓβηΙΙδ (ΙίοΙο 3ΐκίίοιΐ8

88(. (20) ΑΙςυε ε\ Ιΐ3Ρ βηίιηί (Ιίνίδίοηβ 30 (ΙίίΤοΓεηΙίβ νΪΓΐ ιι•

Ιίδ ςιιοηυο (Ιίδΐίηείίο ρίΓΐίΙίοςαο ηβδοίΙιΐΓ. Α1ί3ί ρηίηι νίΓ•

ΙιιΙεί ίη οοκίΐβΐίοηε 30 ΓβΙίοηε ροδίΐ35 εδδε (Ιίοίπιιΐδ ; 3ϋ3» η<1

ηιοΓΡβ ρεΓίίηεΓε : ςυβδ ηιοΓΒίεβ 3ρρεΙΐ3ΐτιΐ]8. Ιη ΓβΙίοηε |>ο-

δίΐιε δυηΐ 83ρίβη1ίϊ, ίηΙεΙΙί§εηΙί3, ρΓυϋεηΙίβ; ίη ηιοπίηΐδ,

1ί1)ΡΓ3ϋΐ38, ΙεηιροΓβηΙίβ. Λ'βηι ςηιιιη Λε ιιιοπΙιιιν ηΙίιιι]»8

ΙοηιιίιηιΐΓ, ηοη 83ρίρη1εηι ;ιιι( ίηΙ•ΊΙί@ρη(ειη ίρδυηι ιΐίι-ιιιιι ι- ,

8β(1 Ιρηοιη 3ΐιΙ (ειιιρβηιοΐβαι. Ι,;πι<Ιίΐιιιπί βιιΙριπ δβρίεηΐεηι

ηιιοΐ]ιιρ οχ ΙιβίϊίΙιι. Ιΐβοίίοδ νεΓΟ ροδ, ςηί δυηΐ |3ΐΐ(ΐ3ΐ)ϊ1Ρ5 ,

Λ ίΐ'ΙΐΐΙΐ'δ 1181ΙΓΡ31111Ι8.

ΙΛΒΕΚ Ιί.

ΟΑΡ. Τ.

Διττής δέ της αρετής ούσης , της μέν διανοητικής

της δέ ηθικής , ή μέν διανοητική τδ πλεϊον έχ διδα

σκαλίας έχει χαϊ τήν γε'νεσιν και τήν αυςησιν, διόπερ

ί& εμπειρίας δεΐται και χρόνου ■ ή δ' ηθική εξ έθους περι-

γίνεται , ίίθεν και τουνομα εσχηκε μικρόν παρεκκλϊνον

άπδ τοϋ έΌους. (2) Ές οϋ και δήλον ότι ουδεμία τών

ηθικών αρετών φύσει ήμΐν έγγίνεται- ούΟέν γάρ τών

φύσει οντοιν άλλο>ς εθίζεται , οίον δ λίθος φύσει κάτω

«ιι φερόμενος ουκ αν έθισθείη άνω φε'ρεσθαι, ούδ' αν μυ-

ρ-.άχις αϋτδν έθίζη τις άνω ρ^πτοιν , ουδέ τδ πϋρ χάτιο,

ούδ' άλλο ουδέν τών άλλως πεφυκότων άλλως αν έθι

σθείη. (3] Ουτ' άρα φύσει ούτε παρά φύσιν έγγίνονται

αί άρεταί , αλλά πεφυκόσι μέν ήμϊν δέξασθαι αυτά; ,

4!> τελειουμε'νοις δέ διά τοϋ Ιθους. (ι) "Ετι δ'σα μΐν φύσει

ήμίν παραγίνεται, τάς δυνάμεις τούτων πρότερον κομι-

ζόμεθα, ύστερον δέ τάς ενεργείας άποδίδομεν. "Οπερ

έπι τών αισθήσεων δήλον ■ ου γάρ έχ τοϋ πολλάκις ίδεϊν

ή πολλάκις άκοϋσαι τάς αισθήσεις έλάβομεν, άλλ' άνά-

(Οιιιιιιι δίιιΐ3υ(ρηι οΊιο νίΓΐιιΙιιηι βρηοιβ, υηιιιη <•ηπιΐιι

ήπα; Γβΐϊοηίδ »πηΙ , βΚρηιιη ρβι-ιιιη ηιιβδ ιιιογβΙρκ 3 ηιοιί-

Ιιηδ βρρρΙΙβιιιιΐδ : ίΙΙ»! (]ΐιί(1ειη ςυρο ίη ΓβΙίοηο ροδίΐαί 8υηί,

πιημηοιη ρβγΙργπ 3 (1ο(Ιι•ίιΐ3 ρΓοΙίοίδευηΙιΐΓ : ί(]ρο(|υο ψιιιιιι

ιιμιιιι , Ιιιιιι δρβίίιιήι 1(>ηιρυδ(ριρ ροδίυίβηΐ. Μογ3Ιρκ ίΐιιίρηι

έξ έθους, ίιΐ εδΙ, εχ ιιιογρ οιιιιιρ3ΐ-;ιιιΙιιι•, 3 ηιιοηοιηεη ο,υοηιιβ

ΙπιχβΓυηΙ : ςαοιΐ ρ.ιι πιο 3ιΙιικιι1ιιιιι άπό τοϋ Ι&ου; τό ήθος

(ΙρΠοοΙίΙ. (2) Εχ (|υο 0Ι13111 ρεΓίρίουυηι βδΐ, ηηΙΙβηι νίι•-

ΙιιΙι-ιιι ιικιι ,'ΐίοιιι ίιΐΛΪΙϋΐη ηοΐιίδ 0880 3 ηιιΐιηιι. ΜΙιϋ ρηίιη

εοπιιη ςιιοβ ηβίατβ οοηδίαπί, 38δΐιεΓ3θίεη(1ο ροΙε«1 &(Άά

ίΐΙίΐΡΓ, ςιιβιη ΡδΙ 3 ιιοΐιιηι (-ιιιιιρ3ΐ'3ΐιιιιι : ιιΐ Ι3ρΐ8, ςηϊ <Ι(>ΟΓ-

Βΐιηι ΓεΠϋΓ ικιΙηι,Ί, η»1ΐ3 ΓβΙίοηρ ΒδδϋεΠρΓΪ ροδδίΐ, ιιίδυΐ'δυηι

ηιονε3(ιΐΓ, ηρδί(Ιροίρ8 ιηϋΐίι •* ιριίιίοιιι ;ιΙίι|ηι•> ριιιιι μιιμπκ

Ιβοίριΐδ 3δδΐιεΓαοεΓε εοηρίυι•; ηεςιιβ ί§ηίδ ιιηιρΐ3ΐιι (ΙοοΓδίιπι

ίιτ.ιΐιιι• ; ηεςιιρ ιριίοιρι,Ίΐη ηϋικΙ ροπιηι (|ΐι.ΐ' ίΐϋΐοΐ' 3 ιι.ι-

Ιπγλ (•ιιηιρ3Γ3ΐ3 δΐιηΐ, βΙϊΙβΓ 38δΐιοΓιβπ ροδβίΐ. (3) Ει-βο ηρηικι

ιΐ3ΐιΐΓ3, ηεςυε ρποΙι-ι- ιικίιπ,ιιιι ίη ιιοΐιί•; βΧ8ΪδΙιιιι( νΪΓ-

Ιιι(Ρ8;8Ρ(1 ίιΐδΐιηΐ ιι( δίρ. βίΤεεΙίδ, ιιΙ ;ΐιϊ β3δ δΐΐδοίρίβηάβδ

ηρΐι δίηιυδ πβΙιιγβ, ρρι ■Ιίι-ί3ΐιιιιι- 3ΐι1ι-ιιι ρεΓροΙίβηιιιιηηβ πιογρ

ρΐ οοηδυρίικίίηε. (4) ΡΓΛΗρΓββ ηιιηϊουηιςιιε ηοΐιίδ 3 ηβΙιΐΓβ

οΐινβηίυηΐ, ροπιιιι ρο(εδ(3ΐΡ8 ρΓίηβ βοοίρίιηυδ, |>0δ<βΓίυ5

βηβΓ^ϊαβ δίνε 3θΙΐοηο8 οοίηιιΐδ : ςυοεΙ ίη δβηδίΐιυδ ρρΓδρϊοί

ροΐρδί. Νρο;ιιο ρηίηι ρχ ρο, ο;ιιο<1 βιιΐδϊ-ρε βδρρχϊηιιΐδ γ<'8,

αιιΐ ί<τρε βικίίνίιηυδ δοηοδ, εο8 δεη^υβ βεορρίιιιαβ. 5β(1
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πάλιν έχοντες έχρησαμεθα, ου χρησάμενοι έσχομεν.

Τάς δ' άρετάς λαμβάνομεν ένεργήσαντες πρότερον,

ώσπερ και έπί των άλλων τεχνών α1 γαρ δεϊ μαΟόντας

ποιεΐν, ταϋτα ποιοϋντες μανθάνομεν, οίον οίκοδοαοϋντες

* οίκοδόμοι γίνονται και κιθαρίζοντες κιθαρισταί. Ούτω

δέ χαι τά μεν δίκαια πράττοντες δίκαιοι γινο'μεθα , τα

δέ σώφρονα σώφρονες , τά δ' άνδρεΤα ανδρείοι, (δ) Μαρ

τυρεί δέ καί τι) γινο'μενον έν ταϊς πο'λεσιν • οί γαρ νο-

μοθέται τους πολίτας έθιζοντες ποιοΰσιν αγαθούς , και

Ιυ-το μέν βούλημα παντός νομοθέτου τοΰτ' εστίν, δ'σοι δέ

μη ευ αυτό ποιοΰσιν, άμαρτάνουσιν ■ και διαφέρει τού

τω πολιτεία πολιτείας αγαθή φαύλης, (ο) "Ετι ε'χ τών

αυτών καί διά των αυτών και γίνεται πάσα αρετή και

φθείρεται, δμοίως δέ καί τέχνη• έκ γαρ τοϋ κιΟαρίζειν

15 και οί αγαθοί και οί κακοί γίνονται κιΟαρισταί. 'Λνά-

λογον δέ και οί οικοδόμοι και οί λοιποί πάντες ■ έκ μέν

γαρ τοϋ ευ οικοδομεΐν άγα&ο'ι οικοδόμοι έσονται , εκ δέ

τοϋ κακώς κακοί. (7) Κ! γαρ μή ούτως ύγ εν, ουδέν

αν έδει τοϋ διδάξοντος, άλλα πάντες άν έγίνοντο άγα-

2ΐι θοί ή κακοί. Ούτοι δη καί έπϊ των αρετών έχει•

πράττοντες γαρ τα έν το~ς συναλλάγμασι τοϊς προς

τους ανθρώπους γινόμεθα οί μέν δίκαιοι οί δέ άδικοι ,

πράττοντες δέ τα έν τοις δεινοϊς και έθιζόμενοι φοβεί-

σθαι ή θαρρεΐν οί μέν ανδρείοι οί δέ δειλοί. Όμοιος

ΐδ δέ καί τα περί τάς επιθυμίας έχει καί τά περί τάς

οργάς• οί μέν γάρ σώφρονες καί πράοι γίνονται, οί

δ' ακόλαστοι και δργίλοι , οί μέν εκ τοϋ οΰτοισί έν αύ-

τοϊς άναστρέφεσΟαι, οί δέ έκ τοϋ ούτωσί. Καί ίνί δή

λόγω έκ των δμοίων ενεργειών αί έξεις γίνονται.

3(ΐ (β) Διό δει τάς ενεργείας ποιας άποδιδόναι • κατά γάρ

τάς τούτων διαφοράς άκολουθοϋσιν αί έξεις. Ου μικρόν

ούν διαφέρει το ούτως ή ούτοις εύθυς έκ νέων έθίζεσΟαι ,

«λλά πάμπολυ , μάλλον δέ το παν.

οοηΐι-β, ηιιιιηι δειυιΐδ Ιιαίιρινπιιΐί,οίκυί'ι δΐιηιιι*; ηοη ςυίβ

1181 81ΙΗ1118 , ΠΙθ9 βάΌρΙί 81111)08. ΑΙ νίΗιιΙρδ οοΐΜβςυίπιιΐΓ

ρππβ εχειτρηίΡδ ΠΙ. ι ο,υα; νΪΓΐιιΙϊβ βυηΐ : πυο ηιοιίο οί ίη

οβίεπδ ΙίΙ 3Γϋ1)ϋ8. (}ιΐ8» οηίηι ηουίδ, <1οοΙι•ίη3 ρηυ.8 ίη•

βίπιοΐϊδ, εΓΠοίβηά'3 δυηΐ, οβ Γαοίβηιΐο όΊδοίιηιΐδ : νβι•1)ϊ

βΓαΙία , ιευ'ίΐίοβηιΐο ΠυηΙ Κίάίυπι 8ΐπΐί•η<|;ιπιιη ΒΓΐίΠοοδ, βΐ

Γιιΐίοιίδ οβηρηιΐο Ιίιΐίοίηοβ : Ηοηι }υ5ΐίδ αοΐίοηί&ιΐδ οχογοοπ-

<1ί9]ϋ8ΐί, ΙβηιρβΓ<ιηΙΐ1)ΐΐ3 ΙοηιρεΓηη(θ8 , Γοι-Ιίοιίδ Γοι-Ιεδ εΛΊοί-

πιιιγ. (5) ΑΙηοο οΐίβιη Ιιοο ίρδυηι ΙεδΙαιιΙυι- 03 φι» ίη οίνίΐβ-

Ιίΐΐϋδ Ι'βοϋΙαπ δοΐρηί. Ι,ε^ιιηι ΙαΙοΓίδ Ρΐιίιιι ανϋ)ΐΐ5 αιΐ νΪΓΐιιΙβιη

βδδΐιοΓβοίοηόΊδ Ιιοηοδ β08 ρΓΠοίιιηΙ. Α((|ϋβ Ιΐ3?ο φιίιΐΐ'ΐιι ρίΐ

ιίιιιιι, ΐ|ΐιί Ιο^βδ ΓβπιηΙ, ηιοηδ οί νοΙιιηΐ33. ςυοίο,υοι

βυΐοηι ηιίηιΐδ ι-οοίεοοδ αδδυεΓίΐοΐυηΙ, νοίο ίυο ΓπιβίΓαηΙιΐΓ.

ΑΙο,ιιο Ιιοο ιιηο ΓβίροοΙίοα! αιΙηιϊηίβίΓαικΙί» Ιοι-πιβ βΙΙργ» βΐι

3ΙΙΡΓ3 άΊΙΤθΓΐ, 1)οιΐ3 3 νίΙίο83. (6) Ρι-βίΙεΓββ εχ ϋδΐίβηι Γβοιίδ

νΪΓΐϋδ ΟΙΙΙΙΐίδ Ι135θίΙΐ]Γ, ρβΓ (ρΐ39 ίηίοπΐ ; δίηΐίΙίΙΟΓψΙβ εί ΛΓ8.

λίΐηι οχ εο ψιοιΐ Ιίιΐίΐηΐδ οβιιιιιιΐ, οί ηοηι οί Γηαΐί ΠιΙίοϊιΐΡδ

0Υ3(1ιιιιΙ;03<1θηΐφΐ6 ΓβΙίοηο •τά'ίΠοβηιΙί βΓΐίίίορβ, οί ι-εΐίψιί

ορίΐίορβ οπιιΐΡδ : η3Πΐ οχ οο ςιιού οεηε ίΚΐϋΙίοΒίιι , Ιιοηί

βυηΐ βοάϊΓιοβηιΙί βιΐίΐίορδ ΓυΙυιϊ : οχ οο ψιοϋ πιηΐο, ηιβίί.

(7) (ίιιοό' ηίδϊ ίΐ3 88 Γβδ Ιΐ3ΐ)βΓοΙ , ηοο ιηαβϊδίι-ο ςιιί οΌοογρΙ ,

ορυδ εβδοί , εΐ οηιηρδ 3»1 Ιιοηί 3ΐιΙ ιηαΐϊ βι-ΙΗίοββ ηβδοβΓοη-

ΙυΓ. ΙΙ.ΊΐΙΐΊΐι ί^ϋιΐΓ οί νίι-ΙιιΙιιηι Γ3ΐίο εδί. Α§εηαίδ εηίηι ϋδ

ΓοΙιυί, ςυβδ ίιιίει- Ιιοιιιίηεδ α^ϊ ιι^ίΐαίιιιιι ε.ΐΐ, »1ίϊ ]υδ1ϊ, ,ιΐίϊ

Ϊη]υ8ΐΐ εΓΗοίιηυΓ ; 1 1 ιριιιιη ο,ι ςιιοο ίη Γοϋυδ Ιΐ0ΓΓίόί1ίί)ΐΐ8

80 ρΟΠΟΙίΙΟδί'δ 1ΐ3ί)0Ιΐΐ0Γ, β^ϊηΐυδ 30 δΙΙΟΙΙΙΙΙΙδ, 3δ8ϋ05θί•

ΙΙΙΙΙμ|ΙΙι.• ι'3 3ϋΙ ΙίΐΙΙΟΓΟ ,|!|( ρΓΙΤδβΠΐί 3ΠΪΠ10 ΓοΓΓΟ , βΐίί ί()Γ-

Ιε8, 3ΐϋ Ιίηιίίΐί ('\;κΙίιπιΐΜ. δίηιϊΐίδ βδΐ εί οιιρκ1ί(3(υηι

ϊ|'3ΙΊ1Ι1Ι<ρΐΟ Γ3ΐίθ. Αΐίί 8111111 Ιι'ΙΙίριΤ,ΙΙιΙ,'τ. οί Ιοηεδ , :ι!ίί

ίηΙεηιρεΓβηΙβδ οί ίιαοιιιιιΐί εΠίοϊυηΙυΓ : Ιιϊ , ςιιί3 δίο, ίΙΙί ,

ψίίΆ 3ΐίΙβΓ ίη 111)3 νβΓ83ΐιΙϋΓ. Α1<]υο ( ιιϊ ιιηο ϊογοο ιΙ ί(•;ιιιι )

εχ 8)Ηΐί1ίηιΐ3 εηοΓβϋ9 δεη βοΐίοηίόυδ δίηιίΐβδ Ι)3ΐ))1υδ οιϊηη-

Ιηγ. (8) 1ΐ3([ΐιβ άαηιία οροΓ3 ββΐ, ιιί βοΐίοηοδ 003ΐΤ3δ οογΙο

ηυ(κ)3πι ιηοϋο οοηΓοηηοηιιΐδ; Ιΐ3Γΐιηι εηίηι ϋίΠ'οΓοηΙίβδ 1ΐ3-

1)ίΙυ8 άίίΓβΓβηΙεδ 3ο ο'ίδρβΓΟδ οοηδοηιιυηΙυΓ. Νοη οι-βο ρ;» ιιηι

γοΓογΙ, 8ε«1•ρεΓςΗ3ηι ιηιιΚιιιη , δίοηε , βη δίο, 3 ρηεΓίδ 38-

δΐιε$03ηιυ3 ; ϊιιιο υογο ΙοΙυπι ίη οο ροδίΐιιπ) ε«1.

ΟΑΡ. II.

Έπεί ουν ή παροϋσα πραγματεία ου θεωρίας ίνεχά

» εστίν ώσπερ αί άλλαι ( οΰ γάρ ί'ν' είίώμεν τί έστιν ή

αρετή σκεπτόμεθα, άλλ' ί'ν' αγαθοί γενώμεθα , έπεί ου

δέν άν ην όφελος αυτής ) , άναγκαΐόν έστι σκέψασθαι τά

περί τάς πράξεις, πώς πρακτέον αϋτάς' αύται γάρ

είσι κύριαι καί τοϋ ποιας γενέσθαι τάς έξεις , καθάπερ

40 ειρήκαμεν. (ϊ) Το μέν ούν κατά τον ορθόν λόγον πράτ-

τειν κοινόν καί υποκείσθω , ^ηθήσεται δ' ύστερον περί

αύτοϋ , καί τί έστιν δ ορθός λόγος , καί πώς έ'νει προς

τάς άλλας άρετάς. (β) Εκείνο δέ προδιομολογείσθω,

οτι πας δ περί τών πρακτών λόγος τύπω καί ουκ άκρι-

45 €ώς οφείλει λέγεσθαι, ώσπερ καί κατ' ίρ/άς είπομεν

δτι χατά τήν υλην οί λόγοι άπαιτητέοι• τά δ' έν ταϊς

πράξεσι καί τά συμφέροντα ουδέν έστηχός Ιιχει , ώσπερ

ουδέ τά υγιεινά. (4) Τοιούτου δ' οντος τοϋ καθόλου

λόγου, ετι μάλλον δ περί τών καθ' έκαστα λόγος ούκ

όο έχει τάχριβές• ούτε γάρ Οπό τέννην οΰΟ' ύπό παραγγε-

λίαν ούδεμίαν πίπτει , δει δ' αύτοΰς αεί τους πράττον

τας τά προς τον καιρόν σχοπεϊν, ώσπερ καί έπί της

Ουοηΐ3πι ί§ΗϋΓ (ΙοοΙΗιια Ιιχε οηιηίδ ηοη ΐΌ^ηίΙϊηηίδ 03ΐΐ33

ΜίΜνρΐ,ι ('ίΐ,υΐ (('Ιιι.ι• (ηοη ι•ιι:ιιι <]ΐιϊι1 δίΐ νίΓΐυδηυχΓίηιυ»,

υ( ιίι^ιι. ιμ '.ίιιιιι.ί , 8βι1 ιι Ι οοιιί (ΊΙίιί.ιιιιιΐΓ : ηΙίοΐ|ΐιί εηίιη ηί-

ΙιίΙ 3(Ι1)ε3ΐϊΙυο'ίηεΗ) οοηΓειτεΙ ), <μι.τ, 3<1 3§εηι1ιιιΐ) ροιίίηεηΐ,

οοιΐ!.ϊι]οΐ'3ηιΙ,ι ηοΐιίδ 8υη(, ε( Γ|ΐΐι•ιιι;ιιΙηιοιΙιιιιι βεΐίοηο»

οΙΐΓΐιπιΙίΐ' δίηί, νίιΐΐ'πιΐιιηι. Ιη Ιιίδ εηίιη 8ί1υηι 0.-.Ι, ο,ιιιίινιιΙ-

ιιιιιιΐιπη (Ιίχίηιυδ, Ιοίυηι Ιιοο, υΐ ΙΐϋΙιίΙιΐΛ «ίο νεΙ δίο οοηίοΓ-

η)εηΙυΓ. (2) ΑΙ(]ΐιο ίΙΙυϋ (|ΐιί(1οηι εοηιπιηηο οηιηίυιη 08ΐ, εί

ηυηο ροηιιΐιιι- : τεοΐπ; ΓβΙίοηί οοηνοηίεηΙεΓ β^ογο οροΓ-

Ιοι-ε, ςπηηι ηυίιίεηι ιΐε οο ροδίοιίιΐδ 3ΐί<}ΐιϊ(1 (ΙίοΙϋΓί δϊ-

ηιιΐδ, ηίιιιίιιιιιι εί α,ιιίιΐ δίΐ ΓβεΙβ ΓβΙίο εί ςαοηιοιίο α& το•

Ιί•]1139 ΤΪΓΐΐΐΙοδ 83 ΙιΙΙιτΙ,ι δίί. (3) (Χιτπιιι ίΙΙιιιΙ 3Π|0 01Ι1Ι1Ϊ3

ΓαΙιιηι εοηΓεδίΐιηκιπο 1ΐ3ΐ)ο»ΙϋΓ : οηιηεηι ο,υ»! αΌ τεόυδ

ίη ββοηιΐο ροδίΐίδ ΙκιΙηΊιιι-, ΟΓβΙίοηοπι ηιϊΐίοΓβ ςιιβάβηι

οί ρίηβυί, ηοη εχηηίδίΐβ Γοηιΐ3 οοηδΐ3Γ0 οροΓίΟΓε, υΐ βΐ

ίηίΐίο άίχϊπιυδ, ςυοο1 (ΙεηιοηδίΓβΙίοιίΡβ πιβίεπα; δυ!)]εοΐ33

οοηνεηίεηΐββ δίηί ροδίυΙβιιο'Βϊ, εί λόγο ςυοιΐ , (|ΐι»3 ίη 30-

Ιίοηίηιΐδ νΐ'ΐίαιιΐπΐ', φ>χςυο ϊιιιο ϋΐίψιίιΐ οοηΓβηιηι , ηΙΙιϋ

(ίχί 1)3ΐ)βηΙ , βίουΐ ηβο τοί 83ΐιιΙ)Γ08. (4) (,Ηιιιιιι βίί 3ΐιίειη

είιΐδΐιιοιϋ οηιηίδ Ιιηπιιΐ) τεΓυηι υηίνοΓδβΗδ ηοΐίο; (ιιηι

ηιιιΙΙο ηΐ3§ίδ 4βηυίΙ»(β 8ϋΙ)ΙϊΙί ϋπιβίβι^ϋβ οβγοΙ 03 ο,ηγβ Ηβ

ιίΊριιλ βίη^ιιΐίδ Ιιίι: ΙιιιΙιιΊιιγ ι1ί-.ριιΙ«Ιίι>. ΙΙ:ι• εηίηι ηοςιιε

δϋΐ) ρΓ»-οερΙίοηεηι υΙΙβηι οβιΐιιηΐ; δεά οροΓίοΙ δηιιροτ

008 ο,ιιί ίη Γείιιΐδ β^εηιΐίδ Υ0Γ83ηΙϋΓ, οοοβδίοηοιη οηδΡΓνβΓΡ,

βίουΐ ίιι 3Γίε ιηειίι-ικίι οί £ΐιοβΓη3ηι1ί Γιεπ νίοίοηιιΐδ. (Γ>) Υβ-

Α



Ι Γ,
(ΐ 104.)ΗΘΙΚΩΝ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΩΝ 15, γ.

ιατρικής έχει χι ι της κυβερνητικής, (δ) Άλλα χαίπερ

υντος τοιούτου τοϋ παρόντος λο'γου πειρατέον βοηθεΐν.

(β) Πρώτον ουν τοϋτο θεο>ρητέον, δτι τά τοιαύτα πέφυ-

χεν ΰπδ ένδειας χαι υπερβολής φΟείρεσΟαι, ( δει γαρ

'• υπέρ των αφάνων τοις φανεροϊς μαρτυρίοις χρήσθαι)

ώσπερ έπί της ϊσχύος χαΐ της Ογιείας δρώμεν • τά τε

γαρ υπ£ρβάλλοντα γυμνάσια χαι τά ελλείποντα φθείρει

τήν ίσχύν. "Ομοίως δε χαι τα ποτά χαι τα σιτία πλείω

χαι ε'λάττο) γινόμενα φθείρει τήν ίιγίειαν, τά δέ σύμμε-

ιυ τρα χαι ποιεί χαι αυξει χαι σώζει. (7) Ουτοις ουν χαι

ε'πι σωφροσύνης χαι ανδρείας έχει χαι τών άλλοιν αρε

τών δ'τε γαρ πάντα φεύγων χαι φοβούμενος χαι μη

δέν υπομένων δειλός γίνεται , δ' τε μηδέν έίλως φοβούμε

νος αλλά προς πάντα βαδίζων Ορασύς. Όμοίοις δέ

15 χα\ δ μέν πάσης ηδονής απολαύων χαι μηδεμιας άπε-

•/όμενος άχόλ,αστος, δ δέ πάσας φεύγοιν, ώσπερ οι άγροΐ-

χοι , αναίσθητο; τις• φθείρεται γαρ ή σοιφροσύνη χαι ή

ανδρεία υπδ της υπερβολής χαι της ελλείψεοις, υπο δέ

της μεσότητος σώζεται, (β) 'Λλλ' ού μόνον αί γενέ-

»υ σεις χαϊ αί αυξήσεις χαι αί φΟοραί εκ τών αυτών χαι

ύπδ τών αυτών γίνονται , άλλα χαϊ αί ένέργειαι εν τοΐς

αύτοϊς έσονται- χαι γαρ επί τών άλλων τών φανερωτε-

ρων ούτο>ς έχει, οίον επί της ισχύος- γίνεται γάρ εκ

του πολλήν τροφήν λαμβάνειν χαι πολλούς πόνους Οπο-

15 ίΛενειν, και μάλιστα δύναται ταϋτα ποιεΐν δ Ισχυρός.

(η) Ούτοι ο' έχει και Ιπί τών αρετών έχ τε γάρ του

άπε'χεσΟαι τών ηδονών γινόμεΟα σώφρονες , και γενό

μενοι μάλιστα δυνάμεθα άπέχεσθαι αυτών. Όμοίως

δέ και Ιπι της ανδρείας • έθιζόμενοι γάρ καταφρονεΐν

30 τών φοβερών και ΰπομένειν αυτά γινόμεΟα ανδρείοι,

χαϊ γενόμενοι μάλιστα δυνησόμεΟα υπομενειν τά φο

βερά.

ηιοιίαιηεη εΙί3ΐιΐδί ΙβΙίβ ϋϊΐ Ιικο, (|Π3ΐιι ίηβΐίΐυίηιιιβ , ΓβΙίο,

•ΙβηιΙϊ (3ηιεη ορβΓ» βϋΐ , υΐ Ιιιιίο ίιιουηιιηοιίο βυϋνβηΐ&ιηυβ.

(6) Ηοο ί^ϊΙυΓ ίιι ρΓΪηπβ 3ηίηΐ3(1νρι•1εη(1υπι οβί, Ιιβδοε Γβ«

ιι,'ΐΐιιπιιη Ιΐ3υοη(ε8 ΙβΙεπι , φι,ιίπιι άίχίηιιΐδ, βΐ) εο ςποιΐ ρβ-

τυπι, εί »υ βο ςποϋ ηίηιϊυηι 8δΙ, (οιτυηιρί βοίει-ε ιαίατ» :

<1π<Ίΐ]α(Ιιηοι1ηηι ( οΐβπβ βηιηι βΐ ρβΓδρίεηίδ ρχεπιρίίδ, 3(1 Ρ3

ςπίκ δΐιηΐ θυδουι-3 ι1<τΙ;ιι;ιιΜ;ι , Ι ίιιι|ιι,ιμι Ι^ιϋιιι* ιιίρικίιιιη

β8ΐ ) ίη νϊπ1)ΐΐ8 οοΓροπ'δ εΐ Υ3ΐε(ιΐιΙίηι• Πβή νίιίεηιιΐδ. Νβηι

εΐ ίιηηιο(1βΓ3(η; εί ρβηοίοι-εδ βιιΐ τεπιί&δίοΓεβ 3?ςυο εχειχίΐβ-

Ιίοηεί νίΓθβ ιιιίηιπιηΙ εί οοιτυηιρυηΐ. Μεηιςυβ ρηεηΙριιΙ» εΐ

βϋεηίρηίβ «ηυο οορίοδίοι-3 30 ρβυοίοΓβ, Υ3ΐε(ικΙίηειη ΙίεάυηΙ :

31 νεΓΟ ιικκίιτηΐ,ι , εΓΓιοίυηΙ, 3ΐι<;εηΙ 3ο Ιιιεηΐιιι-. (7) Εοο>ηι

ϊρ;Ηΐ]Γ ηιοίΐο 8ε Γ6δ ΙιαΙ>βΐ ϊη Ιριπρρι ;ιπΙί;ι ςιιοηυε εΐ Γοι-ΙίΙιι-

(Ιίηε εΐ Γρίίηυίβ νίΓΐιιΙίΙηίδ. Νβηι υΐ Ϊ8 ςυί Γυ§ίΙ εΐ βχΐί-

ηιεδείΐ οηαηίβ ηίΐιίίςυο δυηίΐ 30 ρεΓίεΓΐ, ΙίηιΜιΐδ ρΙΓηϊΙιιγ :

βίο φιί 3 ηυΙΙο οηιηίηο ροπουΐο (ΙεΙεΓΓεΙιΐΓ, 8β() 3(1 ηιηιιία

πιίΐ , 3ΐκΐ3χ : ίίειικριε εΐ ηυί οηιηί κεηει-ε νοίηρίαΐί» ρει-ίϊιιί-

Ιιιγ, ηπ1ΐ3ί]υΐΐ 88 αΐκΐίηεΐ , ίη1ειηρει-ηη8, «Ι (ριί 3ΐ> οηιηίηυδ

πΊ'ιΐίίίΙ, ςυειηβίΐηκχΐυπι 8θ1εη( Ιιοιηίηεδ β8Γεδ(εδ, ίί νιΊιιϋ

δΐίρεβ φιίιΐΜΐη εΐ βεηδυδ εχρεΓδ ε\ ηιϋΙ. λβπι υΐ ΙεπιρεΓΒη-

Ιί3ΐη εί ΓοΓίίΙικΙίιιΐΊΐι ριτίηιίΙ ηίιιιίιιιη εΐ ριιππιι , δίο βΡΓνβΙ

ηιει1ίοΡΓί(38. (8) Ρίρφιε ΥεΓΟ δοΐιιπι οΓΐυ» εί ίηεΓΡπιεηΙ»

3|(]πρ ίηΙεπίιΐ5ΐΐ3υί(ιιιιιηρχίί8(1εηιεΙ 3υϋ$<|ριηρΓθΓια8θΐη-

ίιιι•, δριΐ εΐϊβηι ρηοΓ^ίίτ 81Υ8 βεϋοηΡδ ίη ϋϋΐεπι υργ83γϊ τερρ-

ΓίεηΙιΐΓ. ϋίβηι ίη βΐϋ» ςιιοηηε, ςηκ ηΐ3ηίΓεδ(ίοΓ3 δυηΐ, ί(3

υδη ΥεηίΓε εοπδυεΥίί, νείηΐί ίη νΪΓϊΙ>ιΐ5 εοΓροΓίδ. III ρηίιη

1ια? εχ ρο η3δουη(ιΐΓ, ςιιοιΐ ηυίί ιιιιιΙΙιιιη οίόυπι εβρίβί, ηιηΙ-

Ιοβςυρ ΐ3ΐ)0ΓΡ8 εχρ.ίρίβΐ 3ε ρργΓργβΙ : «ίο ηοε ιιίπιηιφιε

ηΐ3χίηιρ ροΐβδί ίδ ρΠιοργο , ςυί ΥίΓίοοδ εοΓροΓίδ ροΙΙεΙ.

(9) Ιιίεηι εΐίβηι (1ρ ΥΪΓΐυίίΙιυδ κριιΐίπκΐιιηι. Νβηι ςπεηΐ3(1-

ιιιικίιιιιι ρΓΒΕίΡΓηιίΙΙρηιϋδ εί ίυί-ϊεηιΐίδ Υυ|ιιρ(3(ί1)ΐΐδ Ιεπιρε-

ΓβηΐΡδ εΠίοίηιυΓ : είο ΙεηιρρΓβηΙβδ εΙΓοεΙΊ νο!υρΐ3ΐεδ ηιαχίιηρ

ροδδηηιιΐδ ΒβρβΓΠΛΓί. 8ίιηί1ίδ<]ηο εί ΓοΓίίΙικΙίηίδ ταΐίο εβί :

ηβηι εί ΓογΙρ* ΡΥβϋίηιιΐδ 388ΐΐ8δορη<]ο ϋδ φιχ !ι•ιτίΐρ'ιΐίιι βηηΐ ,

83 ρι-ο ηίΐιίίο εί ριι(3ΐκ!ο ρβΙίεηΙρΓςηε 8ΐΐδΙίηρη<1ο ; εί ΓοιΙί-

(ικΐιηεπι εοηβεευΐί ιηβχίηιβ ροΐεπηιιΐδ Ρ3 αηχ (ειτοιι-πι ;ιΓ-

ΓεηιηΙ , δΐΐυίΓΡ βο ρογΓργγρ.

ΟΑΙ». III. [II.]

Σημεΐον δέ δει ποιεϊσΟαι τών £ξεων την Ιπιγινομε-

νην ήδονήν ή λύπην τοις εργοις• δ μέν γάρ άπεχόμενος

36 τών σωματικών ηδονών και αϋτώ τούτω χαίρων σώ

φρων, ό δ' άχΟομενος ακόλαστος , και δ μέν υπομένων

τά δεινά και χαίρων η μή λυπούμενός γε ανδρείος , δ δέ

λυπούμενος δειλός. ΙΙερι ήοονάς γάρ και λύπας εστίν

ή ηθική άρετη- διά μέν γάρ την ήδονήν τά φαΰλα πράτ-

40 τομεν, διά δέ τήν λύπην τών καλών άπεχόμεΟα. (-2) Λώ

δει ήχΟαί πο>ς ευθύς εκ νέων, ώς δ Πλάτων φησίν, ώστε

χαίρειν τε και λυπεϊσθαι οΐς δει• ή γάρ ορθή παιδεία

αύτη εστίν, (β) Ετι δ' ει άρεταί εισι περί πράξεις κα\

πάθη , παντί δϊ πάθει κα\ πάση πράξει έπεται ηδονή

45 κα\ λύπη , και διά τοϋτ' αν είη ή αρετή περί ήδονάς

χαϊ λύπας. (4) Μηνύουσι δέ και αί κολάσεις γινόμε-

ναι διά τούτοιν ϊατρεϊαι γάρ τινές εϊσιν, αί δέ ϊατρεϊαι

δια τών εναντίων πεφύκασι γίνεσθαι. (5) "Ετι, ώς και

προτερον είπομεν, πάσα ψυχής έςις, υφ' ο?ων πέφυκε

μι γίνεσθαι χειρών και βελτίοιν, προς ταϋτα κα\ περί ταϋτα

τήν φύσιν έχει • δι' ήδονάς δέ και λύπας φαϋλαι γίνον

ται, τω διώχειν ταύτας και φεύγειν, ή ας μή δει ή δ'τε

Μμιιιιιιι ροΓΓΟ Ιΐ3))ί(υ8 ]ηιιι ρΓοιΙικΙί ιιιργιΙο Ιι.ίΙιρΙπγ ίι| ,

ι|ΐΐ"ΐΙ <•>1 , ι;:ιιΐ(1ρη' ίΐιιΙ ΪΓΪ813ΓΪ Γ30(Ι8. Ν.ίιιι ςυί 86 3 εοφΟΓΪδ

νοίιιρίίΐΐίύυδ 3ΐ)8ΐίηρ(, Ιιοοηυε ίρδο <1ε1εο(3ΐιΐΓ, ίδ ΙρηιρβΓβηδ ;

<]ΐιί ιπι ιΙ< — Μ:ϊ εχ ρο ϋΐιίί-ίΐιι γ, ίδ ϊη(εηιρεΓ3η8 ρ*1. 1!ιιγ6ιιιιι

()ϋί Γεδ^^'*8 *1 30ΡγΙ)38 ρεΓΓεΓΐ, βχ εοςαε 1;ιΊίΙί;ιηι οβρίΐ,

,ιιιΙ πτίο ηιιΙΙ.ι π\οΙβ8ΐί3 ίΐΠίι'ϊΙιΐΓ, ΓοΚίδ ; ιριί ηιο1β8(Ϊ3 3|•

ΓιοίΙιΐΓ, 1ίηιί(1ιΐ8 Ιι•ιΙ>ριΐ(1ιΐ5 βδΐ. ΥίτΙπί ρηίηι ηΐ0Γ3ΐίδ υηιηίδ

ίη (ΙοΙοΓίυιΐδ 30 ΥθΙιιρ(3(ίυιΐδ ΥβΓδβΙυΓ. Ναιη ε( Υθ1υρ(3ΐίδ

ΗΙεοεΙίΓΪδ 3(1 ίιιιρί'ί βίςυε ίηιρΓου3δ βοΐίοηεκ ϊιι-ν ίΐιιιιιιιι-, β(

(ΙοΙοΓίδ βουΐείδ 31) ηοηρδίίδ 3Υοο3ΐηιιι• 30 (ΙρΙριτεηιηι•.

(2) Ι1β(]υρ. δ{3ΐίηι 3 ρυεπδ ( υΐ 3ί( ΙΊ3ΐο ) ηο$ οροΓίεΙ οεΓίο

ιριιιιΙ;ιηι πκκίο Ρ886 «ΙαοβΙοί εΐίηδίίΐπίοδ; υ(γί(1εΙίοε( (]υί•

1)ΐΐ8 πΊιπ* οροΓ(ε( , ϋδ Ιιιιιι ΙχΙειηιΐΓ, Ιιιιιι (1οΙρ3ΐηιΐδ. ΙΙ.το

εδί εηίηι γρο(3 ίηδ(ί(ιι(ίο. (3) ΐΊ-η-ΐην» >ί ίη 3ο(ίοηί1)υδ εί

βΐΐεοΐίυιΐδ \ ίιΊιιΐρϋ βηηΐ οοουρ3ΐη> , οηιηεπι βιιίρηι ρειΙυΓ-

ΙΐΛΐίοηριιιοηιιιειικριΡΛοΙίοηρίικΙοΙοΓ δβςιιίΙϋΓβυΙ νο1υρ(38:

θ!) Ιΐ.ΊΙΙΡ Ι|ΙΙ(Ι(]ΙΙΡ <'31ΙΑ3Ι11 \ΊΓ||Ι8 ΐ ΤΙ Υ'θΙυρΐ3ΐί1>11δ Ρΐ (ΙοΙογι-

Ιιιιλ Υ8Γ83υίΙϋΓ. (4) Λΐιριι; ηοο ρΙιμιιι 8ΐιρρΙίοίβ ίιΐ(1ίρ;ιιιΙ,

ιρι.Ί' (ΙοΙοΓίουδ ίηΓιτριΐιΙί» οοηδΙίΙυυηΙυΓ ίη πιβΙεΟοοβ : πι-

Γ3ΐίοηρδ ρηίιη (ρΐίριΙ.'ΐιη δΐιη( ; ηΐ ουΓ3ΐίοηεδ ρεΓ οοη(Γ3Γί3

Γιργι μιΙ,ίιΙ η3ΐυΓ3. (5) 1'ΓίΡΐβΓ83, (]πειη3(Ιιηοι1ιιιη δυρΓβ

(Ιίχίηιιι$, ίΐ3 ΓΡ8 εδί εοηιρ3Γ3(3 ίη οηιηί ηιιίιιιι Ιι.ίΙιιΙιι, ιιΐ «Ι••

ιριϋιιΐΝ ιευιΐδ ίΙΙε (ΙρΙρπογ ;ιιιΙ ηιβίίοι' ΠΙ ιιηΐιιιίι , 3(1 Ρ38 Γβδ

(ΊΝ- ιι.ιΐιιι ,ι [><ι Ιίιιΐ',ιΙ , ρ| ίη ίί$ υργμ'Ιιιγ. ΛΙ ρΓθρ(ΡΓ ΥΟ-

1υρΐ3(εδ 30 ι1"Ι(ΐΓβ8 νί(ίο$ί η3Πί(ιιβ εχδίδίηη) , (ριίη εί ί!Ι;ι>
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ού οεϊ ή άς ού δεΐ ή όσαχώς άλλως υπό τοϋ λόγου διο

ρίζεται τα τοιαϋτα. Διό και ορίζονται τάς άρετάς απά

θειας τινάς και ηρεμίας- ουκ ευ δε', δτι απλώς λέγουσιν,

άλλ' ούχ ως δει και ώς ού δει, και 5τε, χαι δ*σα άλλα

6 προστίθεται, (β) Υπόκειται άρα ή αρετή είναι ή

τοιαύτη περί ήδονάς και λύπας των βελτίστοιν πρακτι

κή, ή δέ κακία τουναντίον. (7) Γε'νοιτο δ' αν ήμΐν καΐ

εκ τούτων φανερόν ετι περί των αυτών. Τριών γάρ

όντων των εϊς τάς αιρέσεις και τριών των εις τάς φυ-

10 γάς, καλοϋ, συμφέροντος, ήδέος, και τριών των εναντίων,

αΐσχροϋ, βλαβερού, λυπηρού, περί πάντα μεν ταϋτα δ

αγαθός κατορΟωτικός εστίν, δ δε κακδς άμαρτητικός,

μάλιστα 31 περί τήν ήδονήν ■ κοινή τε γαρ αυτή τοις

ζωοις , και πασι τοις ΰπδ τήν αίρεσιν παρακολουθεί•

16 και γαρ το καλόν και το συμφέρον ήδύ φαίνεται,

(β) Έτι δ' εκ νηπίου πασιν ήμϊν συντε'θραπται• διό

χαλεπον άποτρίψασθαι τοϋτο το πάθος έγκεχροισμένον

τώ βίιυ. Κανονίζομεν δέ κα'ι τας πράξεις, οί μέν μάλ

λον οί δ' ήττον, ηδονή και λύπη. (ο) Δια τοϋτ' ουν

ίο άναγκαϊον είναι περί ταϋτα τήν πασαν πραγματείαν

ού γάρ μικρόν εις τάς πράξεις ευ ή κακώς χαίρειν και

λυπεϊσθαι. (ιο) Έτι δέ χαλεπώτερον ήδονη μά/εσθαι

ή θυμω, καθάπερ φησιν Ηράκλειτος, περί δέ το χαλε-

πώτερον αεί και τέχνη γίνεται και αρετή• και γαρ το

45 ευ βέλτιον έν τούτω. "Ωστε και δια τοϋτο περί ήδο

νάς και λύπας πάσα ή πραγματεία και τη αρετή και τή

πολιτική ■ δ μέν γάρ ευ τούτοΐί/φώμενος αγαθός εσται,

δ £έ κακώς κακός, (ι ι) "Οτι μέν ούν εστίν ή αρετή

περί ήδονάς και λύπας, και ότι έξ ω\ι γίνεται, Οπό τού•

•ίο των κα'ι αύξεται και φθείρεται μή ώσαύτιος γινομε'νων,

και 3τι εξ ών έγένετο, περί ταϋτα και ενεργεί , είρήσθο).

Γοη$βοΙαιιιιΐΓ, εϊ Ιιοδ Γ'ΐίζίηιυί , ιιίΓαφιβ »υΙ ςιικ ηοη οροι•-

ΙιΊ, ηιιΙ (|ΐι«ικ|ι), 3υΙ ηυυηιοιίο ηοη οροιΊεΙ, ,ίιιΙ ι|πι!ιικ

ιηοιίίδ ϊΐϋδΐίΐΐί» 3 Γ3ΐίοηε (ΙΜίη^πιιηΙιιι•. ΙΙβαηε εΐίβηι (Ιβ-

ίίηίυηΐ ηοηηυΙΙί νίι-Ιυιεδ νβειιίΐίΐΐρδ ςιΐΗδάβηι ροΓΪιιι-1>αΙϊο-

ηιιηι, ,'ΐιιπιιοιιη.ιιμι,. δίβΐιΐδ φΐίρίοδ. νεπιιτ>ΐ3πιρη ί(1 εο

ηιιιιιι» ιίί Ίγ, φίοΛδίηιρΙίείΙει• εϊ βΐΐδοΐιιΐε ίίΐιιιΐ Ιΐ3ΐ>ρι•ε ρο-

ηιιηΐ, ηοη βιιίειη ;ΐιΙ.Ιπιι( ςυοπιοιίο οροι-ΙεβΙ εϊ φιοπιο,ΐο

ηοη οροιίρβί, «Ι φΐο Ιριηροι-ε, ρΐ οείρι-β φια» 3(|(|ί γοιιμιι•-

νβι-υηΐ. (6) Ηοο βΓ§ο ρΓΟ ΙινροΙηρΜ οει-13 ρ«1 ροδίΐιιιη : Ιβ-

Ιεηι νΪΓΐηΙεπι οίι-εα νο1ιιρΐ3(εδ βΐ άο1οι•08 α<1 γρ* ορίίιιιη*

3^βη(ΐ38 ίιΐηιιρβηι Ρδδε : νϊΐϊιιιτι 3π|ρπι <όπΙγ3. (7) ΑΙςιιε

βΐίβηι 3ΠφΙίιΐ5 ηοΐιίδ ΙίςιιβΓβ άο Ιιίδ ροΐεπι βχ Ιιίδ (|ϋ3> ]3ηι

(Ι»•ΐΊΐιιΐΜ Νβιη φιυπι Ιγϊ3 βίηΐ ςυ,ιη ββηυί ει εχρείει-ε δοΐε-

πΐ08, ΙιοηβδΙυπ) , ιιΐίΐο, {υευηιΐυιη ; Ιπβ εοηΙΐΜΐϊβ , φι* Γιι-

ίπ'βηιυ•!, Ιυι-ρε , ίηυΐίΐε , ιιιοΙιΜιιιη •. ίη Ιιίδ ςιιίιίειη οιηηίΙ>υ8

νΪΓ.ϋοηιιβ ΓβοΙβ (ΆάΙ; ίιιιριοΐιιι-. οί νϊΐϊοκιιβ οΓΓεηϋίΙ 3ο ΙηΙιι-

Ιιιγ, πΐ3χίιηε νβΓο ίη νοίιιρίβΐίόπδ. Οιηηίηηι εηίηι ιιηίιιι,ιη-

Ιΐυηι εοηιπιιιηί8 6$( νοΙυρ(38, ε( εοηιιη οηιιιίιιιη ςυχβιιη

εΐεκίίοηεηι νεηίιιηΐ, βΧδίοΌβ οοηικί ε8ΐ. Λ'βηι ο,ϋίειριίιΙ Ηο-

ηβδίυηι, φΐίεςιιιιΐ ηΐίΐε ββΐ, Μ οιηηε ]ιι<:ιιικ1ιιιιι νιΊΙ,Ίηι-,

(8) ίναΊεΓΡβ .ίιιΙγιιι οιιηι Ϊ1Ι3 ϊηάε υ8ςιιε 3 (εηεΐ'Ϊ8 ιί1ικ•,ίΙι

Βοιηυ». ΑΙηυε κΙοϊγοο Ιιβηε ηιΊίοηειη αιιίιιιί, ςυ3 νίΐ3 ηοβΐΓ3«

ρεηιΐηβ ίιιιΐιιιΐ» εχΐ, εΙπεΓε 3ΐψιο 3Π5ΐεΓ§εΓε ΛίπΊείΙε εβί.

^3^1 ει νοΙυρ(α(ε 30 οΌΙοΓε Ιαηςυβπι γρκιιΙ» 3ε(ίοηε8 ηο8(Γ3»

άίΗ|ζ)ηιιΐ8 , ηΙΜ ιοβ^ϊδ , ίιΐϋ ηιίηπβ. (9) ΙΙβςοο ηεεβκιβ εβί ίο-

Ιιιιη Ιιοε ιριοη" 3 ηο6Ϊ8 δΐιβεερίιιηι ε«( ηεςοίίιιηι ίη Ιιΐ8 πΊμκ

νβΓ83Γί. Νοη εηίιη ραπιιιι ηιοπιεηΐί 3(1 3ε(ίοηε8 ηΓΓογΙ, ι>εε(β

8Ι1| ριτριτιΐιη 1ίε(3Γΐ 30 ιΙοΙεΓε. (10) Ρι';<-1ι•ιί•ιι (ΙίΠΐείΙϊη» γρ-

δίίΙίϊυΓ νοίυρίαΐϊ , ιρκιιη ίΐ',τ, οιιί άΊΠΊειιΙΙβΓ οΙ>δίδΙί (ΙίηΊ),•ι(

ΙΙεΓ3Ρΐί(ιΐδ. Λ1 , υΐ ηιιίιΙι]ΐΐρ ιΙίΓΙίΐΊΐΙίιηιιηι Ρδ(, ίΐ3 ηι;ι\ίιιιι•

ίη ρο 3Γ8 βί νίΓΐιΐδ 0Ρ(:ιιρ3ΐ3 ρβΐ. 0»ο(1 εηίιη ίη δε οοηυηι

ε$( ιΊ ηοηεδίυηι, ί<1 ρ|Ϊ3ΐη ηΐ3^ίδ(3ΐε ι-Ι, φιιιιη ιη»§ηο Ιβοογο

ριΐΓΐιιιη Ρδ(. 1(30,110 ρΜβιιι ρΓορΙοΐ' 1ΐ3ηο ι•αιι»ιπι οηιηίδιίίδ-

ριιΐιΐίο (1ε ιιιιιι ϊΐιιΐί ρΐΊΐι1ρη(ϊ3ο,ιιε είνϋί ίη (ΙοΙοΓίϋιΐδ ρΐ τοίιι-

ρΐηΐίΐιικ (ΙΐΓίϊΐ'ηιΙίί εοηδίιηιίΐιιι•. Λ'μιιι ςιιί ίη Ιιίδ ΓεεΙε δβ

ββΓΪΙ , ίδ νίΓ Ι.ιιίπι-. ; φΐί 58Ρΐΐδ, Ϊ5 ίηιρπιουδ Ι'ιιΙιιπι•; εβί.

(II) ΥίιΊιιΐΡΐη ί.ίϋιΐΓ ίη νοΙιιρ|3|ίϊ)ΐΐδ (•Ι (ΙοΙοιϋιιΐϊ 0(ΧΐιρηΐΗΐπ

εδβε , εΐ α.ιιί1»υ9 εχ Γε1)ιΐδ 8'ί?"'',ΙΓι 8η βίίΜίεπι εβιη εΐίβηι

βιι^βΓΪ ; εΐ (ριυιη εο(1εηι ίΙΙ» ηιοόΌ ηοη εΓΠείυηΙιΐΓ, ρβΓΪΓπϊ :

(Ιεηίσ,υε ιριοιΐ φΐίοιίδ εχ τεουδ οΚυηι Ιι.ίΙιιιΚ , ίη είβ φιοςιιβ

ρχεητικΙίδνρΓϋΡΐιΐΓ : (Ιι' Ιιίδ, ί(3 δί( α ηοΐιίδ εχρίίεβίηιη.

ΟΑΡ. IV. [III.]

Άπορήσειε δ' άν τις, πώς λέγομεν δ'τι δεϊ τά μέν

δίκαια πράττοντας δικαίους γίνεσθαι, τά δέ σώφρονα

σώφρονας • εϊ γάρ πράττουσι τά δίκαια και τα σώφρονα,

35 ήδη εΐσί δίκαιοι και σοιφρονες, ώσπερ εί τά γραμματικά

και τά μουσικά, γραμματικοί καΐ μουσικοί, (ϊ) *Η

ούδ' επ\ τών τεχνών ούτως έχει ; ένοέ/εται γάρ γραμ-

ματικόν τι ποιήσαι και από τύχης και άλλου ΰποθε-

μένου. Τότε ουν εσται γραμματικός, εάν. και γραμ-

«ο ματικόν τι ποίηση και γραμματικώς • τοϋτο ο' έστ'ι το

κατά τήν εν αΰτώ γραμαατικήν. (β) Έτι οϋδ' ίίμοιόν

ίστιν επί τών τεχνών και τών αρετών τά μέν γάρ Οπό

τών τεχνών γινόμενα τό ευ έχει έν αυτοϊς, αρκεί ουν

ταϋτά πιος έχοντα γενέσθαι • τά δέ κατά τας άρετας

45 γινόμενα ούκ έάν αυτά πω; εχη, δικαίως η σωφρονοις

πράττεται , αλλά και έάν δ πράττων πως έχων πραττη ,

πρώτον μέν έάν είοώς , έπειτ' έάν προαιρούμενος, κα'ι

προαιρούμενος δι' αυτά, τό δέ τρίτον και έάν βεβαίως

κα'ι άμετακινητως εχοιν πράττη. Ταϋτα δέ προς μεν

50 τό τάς άλλας τέχνας ε^ειν ού συναριθμεϊται , πλην αυτό

τό είδέναι • προς δέ τό τάς άρετάς τό μεν είδεναι μικρόν

ή ουδέν ισχύει, τά δ' άλλα ού μικρόν αλλά τό παν δυ-

ΑΒΙδΤΟΤΡ.Ι,Εί. ιι.

8ε(1 ηυχΓ3( βΐίο,υίδ, φΐοηιοϋο (Ιϊο»ηιιΐδ, ]ιΐδ1ε β^ρικΙο

]ιΐ5ΐοδ, ΙεηιρεΓβηίεΓ 3^εη(1ο ΙεπιρεΓβηΙεδ είΓιεί οροΓίεΓΡ. δι

ςιιί ΐ'ΐιίιιι ]ιΐδ(3δ 3θ(ίοηε5 (ΐΐιειιηΐ, ]3Πΐ δΐιηΙ 3ιΐδ1ί ; 8ί (ριηρε-

ι•3(3δ, ΙοηιρρΓηιιΙοδ; ρεπηο'ε υΐ, ςυί εα ιρι;»• μπιηιιηηΐίπι-

ππη πιυδίεοΓυηΐφίεδηηΙ ριοριί,-ι ιιΓΙκκι εχρίεηΐ, ίίΐηηιιηη-

Ιίεί εϊ ηιυδίοί δίηΐ ηεεεδδε 8δΙ. (2) Αη ηε ίη ;ιιΊϋ>ιι> ιριίιίπιι

τεδ ίΙβίε1ΐ3ΐ)εΙ? ΡίεΓΪ εηίηι ροίεβΐ υΐ ιριίίρίιιηι 3ΐίφΐί(1 8Γ8"ΐ-

ηΐίΙίουιηρΓδοίβΙ, νεί ΓογΙηϊΙο νεΙ βΗεΓορι-εερυηΙεβο δϋββε-

ΓεηΙε. Πίοο Ιιΐο : ίΐ» (1ρηί(]ΐιβ ;;γ.ιιιιιιι;ιΙ\(ίι> επί, 8ί εϊ ϊι.ιιιι-

ιηβΐίεί ορυβ ;ιϋιριθ(1 ο^ίάεΓϋ, εϊ νεΓΟ βπιηιιη.ιΐίΐ'ρ ί<1 εάία"ε-

γιΙ : Ηοε 881, εχ βΓΐε §Γ3ΐηηΐ3(ίε3 , ςιΐ3 ίρ?ε εβί ρΓηε<3ϊΙυ8.

(3) Ρι•«ρ1ει•ε3 βϋβ ςυοςηο εδί βΓΐΐπηι , .-ιΐί.ι νίΚαΙηπι γβΙϊο.

Νβηι ςη3? 3Γΐίόιΐ5 ^ί^ηυηΙηΓ, Ικιιιιιιη δουιη δίνε ρβΗροΙίο-

ηειη δυβπι ίη βε ϊρβίδ ϊηείυδβπι ΙιβηεηΙ. ΙΙβηηε 83ΐίδ εδί,

δι ίρ53 οογΙο ηοοίίβηι ηιοιίο οοηίθΓηΐ3ΐ3 δίηΐ. ΑΙ υργο νίΓ-

ΙυΙίδ ορεΓ3 ηοη δι ίρ83 (•ιι]ιιμ13ιιι ηιοϋί δίηΐ , ]ιΐδ»ε 3υΙ Ιβιη -

ρει-βηίει• Γβοΐ3 βοηΐ, βεο" 81 ίδ φΐοφίε, ςυί β^ϋ, οργΙο φΐο-

ά3Π) ιηοαΌ οοηΓοπηβΙηβ ιΊΙη 3§3ί, 30 ρΓίηιυηι φΐίαΌηι δι

δείεηδ : όείηάε δι εοηβίΐίο 3§εηΟΊ δεη ρΓΟβϊΐοβί : ροδίΓοηιο δι

(ίΓΐηα εϊ οοηδίβηΐε νοίιιηΐβίε «ρ(. Η*ο δβηε ίη 3Γ(ί1)ϋδ ςπί-

(Ιεηι 3Γ(]υίΓεη(ϋ8ηοη εδί οριιβ εοη8Γε(1ί 30 δοοΐβη ; δεϋ ίρδυπι

δοίΓΟ εβί ίη ϋδ δβϋδ. Α(1 νίΓΐυΙεδ ϊργο οοηιρ8Γβη(ΐ35 φΐιιπι

δοίεηΐίβ ρβηιιη 3ΐιΙ ηίή'ιΐ νβίεβΐ, οε!εΓ3 ηιίηίηιε ρβΓνιηι

νίηι ΙιβοεηΙ, 5Ρ(1 ηιπίΐο ηιβχίηιβηι βΐφΐε 3ο"εοοηιηοΓη : β3•

2

"



IX (| 105,1 100.)ΗΘΙΚΩΝ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΩΝ Β, ε.

ναται , ίπιρ εκ του πολλάκις πράττειν τά δίκαια χα!

σώφρονα περιγίνεται. (4) Τα μέν ούν πράγματα δί

καια και σο'ιφρονα λέγεται, όταν ή τοιαύτα οία αν

δ δίκαιος ή δ σώφροιν πράξειεν δίκαιος δε χαι σώφρων

1 έστιν ούχ δ ταϋτα πράττων , άλλα χαι δ ούτω πράτ-

των ώς οι δίκαιοι χαι οί σώφρονες πράττουσιν. (δ) Ευ

ουν λε'γεται δτι Ικ τοϋ δίκαια πράττειν δ δίκαιος γί

νεται, χαι εκ τοϋ τα• σώφρονα δ σώφρων Ικ δε τοϋ μή

πράττειν ταϋτα ουδείς αν ουδέ μελλήσειε γενέσθαι

10 αγαθός, (β) Άλλ' οί πολλοί ταϋτα μεν ού πράττουσιν,

έπ! δε τον λο'γον καταφεύγοντες οίονται φιλοσοφείν καΐ

οΰτως έσεσθαι σπουδαίοι, δ'μοιόν τι ποιοϋντες τοϊς

κάμνουσιν, οί τών Ιατρών άχούουσι μεν επιμελώς, ποι-

οϋσι δ' ούθέν τών προσταττομένων. Ωσπερ ουν ούδ'

15 εκείνοι ε3 έ"ξουσι το σώμα ούτω θεραπεβόμενοι, ουδ' ού

τοι τήν ψυχήν οϊτω φιλοσοφοϋντες.

ςυε ]3Πΐ οχ Ϊ1<τ:ι1ϊ>. 3ΐφΐε ίι1εη(ί(1ειτι ΓερείΗίβ ]ιΐδΙί« βε Ιβιυ-

ρβι•3(ίδ ηοΙϊοηϊΐΜΐδ α(Χ|υίηιηΙιΐΓ. (4) Β88 Ί^ΚυΓ 83ηε (Ιίοιιη-

Ιιιγ ]ϋ8ί«! ( νει-υί μπιΐί» ) «ο ((ΊΙΐρΐ'Γ.ΊΐΐΙ', •|ΙΙ11Ι11 δυηΐ ΙβΙεδ,

ςιΐ3ΐβδ υϊγ ]υδ(υδ ;«■ ΙεηιρεΓίηδ 3§ει•β βοίεβΐ : ροιτο ίιι-Ι π-.

εί ΙεηιρεΓβηβ οί, ηοη ιριϊ Ιΐ38 τεβ βφΐ (αηΐυιη, δεΟ ψιί ϊΐα

;ιμί1, ιι Ι ίυδΙίεΙΙειηρεΓΒηΙεδΙιοιηίηβδδοΙεηΙ. (5) ΙϊοιΙγ ϊμίΐιιΐ'

άΊείΙυι-, ]ιΐδΙί$ 30 ΙοιιψοπιΓίί 3€ΐίϋΐιί1ηΐ5 ]υβ(08 »ε (ΐΜΐιρι'πιη-

(63 εΓΟεί : Ιιίδ βιιίεηι ηβ{•1εεΙΪ8 ικίιηικίμ υηαυβιη νίπιηι 1>ο-

ηιιπι ΓπΙιιπιιιι. (6) δεά ιηιιΐίο ιιιη\ίιιι<ι Ιιοηιίηιιηι ρβΓδ ιρϋυηι

Ιιιϊο βζβΓε ηιίιιϊιιιε ευκι, ,ιιΐ νεΓΟβ εοηΓιι^ίεπαΌ ρΙΓιΙοδορΙιβιΙ

86 3ΐΊιί(Γ3(υΓ, ίΐίίςιιβ 8ρβΓ3( ΙιιΙιιηιηι ιι[ Ιχιιιϊ δίηΐ βε νίΓΐιιΙο

ρπΐ'ΐΗΙϊ : αυβίεδ ηοη πιιιΚηηι 31) 28£ιόΙΪ8 αΊΠεηιηι ίΐ5 ηηϊ

ηιεάϊεοδ 8ΐυ<1ίοβ6 ψιίιΐΐ'ΐιι «ε (ΙϊΙίςεηΙει- ηιιιϋιιιιΙ , ;ι( ηίΐιϋ

εοπιηι ψκν 31) ϊΙΙίβ ρΓΧείρϊυηΙυΤ, ΓβεβΓβ νοίυηΐ. Ρογγο

φΐεηι;ιόΊιιοι1ιιιη ;ι.'μι•«)ΙΪΜ Ιαΐίοιίδ ηιιηηιι,Ίΐη ναΐρίικίο 1)0113

εοηδΐ3ΐιΐΓ3 οκΐ, ιΐιιηι ϊΐιι ειΐΓ3ηΙιΐΓ : βίο ηεςυε ίδΐίδ ηιιίιιιιι*

Γ6θ(6 επί 3ΓΓεεΙιΐ8, ιΐυπι Ιιυε πκχίο ρΙιΊΙοδορΙοηΙϋΓ.

ΟΑΡ. V. [IV.]

Μετά δέ ταϋτα τί έστιν ή αρετή σχεπτέον. Έπει

ουν τα εν τη ψυχή γινόμενα τρία εστί, πάθη, δυνάμεις,

έ'ςεις, τούτων αν τι εΐη ή άρετη. (2) Λέγω δέ πάθη

ιι) μέν ε'πιθυμίαν, δργην, φόβον, θράσος, φθόνον, χαράν,

φιλίαν, μίσος, πόθον, ζηλον, ελεον, δ*λως οΤς £πεται

ηδονή ή λύπη* δυνάμεις δέ καθ' δς παθητικοί τούτων

λεγόμεθα , οΐον καθ' &ς δυνατοί δργισθήναι ή λυπηθήναι

η ελεησαι' Εξεις δέ καθ' ίς προς τα πάθη έχομεν ευ

ν. ί| κακώς, οΐον πρδς το δργισθήναι, ει μέν σφοδρώς

η άνειμένως, χαχώς έχομεν, ει δέμέσως, ευ" δμοίως

δέ καί πρδς τάλλα. (?) Πάθη μέν ουν ουκ εισΐν ουθ'

αί άρεται ουθ' αί κακία ι, 3τι ού λεγόμεθα χατα

τα πάθη σπουδαίοι ?| φαϋλοι , χατα δέ τας άρετας ή

3ΐι τας χακίας λεγόμεθα, χαι δ'τι χατα μέν τα πάθη ούτ'

έπαινούμεθα ούτε ψεγόμεθα (ού γάρ επαινείται δ φο

βούμενος ουδέ δ δργιζόμενος, ουδέ ψέγεται δ απλώς

όργιζόμενος άλλ' δ πώς) , κατά δέ τας άρετάς καί τάς

κακίας έπαινούμεθα ή ψεγόμεθα. (4) "Ετι δργιζόμεθα

.15 μέν χαι φοβούμεθα άπροαιρέτως, αϊ δ' άρεται προαι

ρέσεις τινές ή ουκ άνευ προαιρέσεως. Πρδς δέ τούτοις

χατα μέν τα πάθη χινεΐσθαι λεγόμεθα, χατα δέ τας

άρετας καί τας χακίας οΰ κινεϊσθαι άλλα διακεΐσθαί

πως. (δ) Διά ταϋτα δέ ουδέ δυνάμεις εϊσίν ούτε γαρ

ιυ αγαθοί λεγόμεθα τω δύνασθαι πάσχειν απλώς ούτε

κακοί, ουτ' έπαινούμεθα ούτε ψεγόμεθα. Και ετι δυ

νατοί μέν έσμεν φύσει , αγαθοί δέ ή κακο'ι ού γινόμεθα

φύσει ■ είπομεν οέ περί τούτου πρότερον. (β) Εί ουν

μήτε πάθη εϊσίν αί άρεταί μήτε δυνάμεις, λείπεται

16 έξεις αύτας είναι. "Ο τι μέν ουν έστ\ τω γένει ή αρετή ,

εϊρηται.

ν'ι|ιιΊ|ιιι• ]3πι (Ιβίηοερβ, ιιΐ, φ\\ά βϊΐ νίΓίϋ8, τΐιΙεβηιΐΜ.

Οιιιιιιί:ιιιι ίμίΐιιι•, <|ΐϋ•• ίιι 3ηϊιιιο υ\8ί>(ιιηΙ, (Π3 8υη( , η(-

ΓεεΙυδ, ρο(εδ(3ΐε8, ΙιιιΙιιΙιια : ηεεε&53πο εχ Ιιϊβ ΙγιΙ)ιι5 υηυιη

επί νίΓΐυδ. (?.) ΑίΓεεΙυδ οιιΐβπι άίεο, ευρίοΊΙβΙεηι , ΐΓβηι, (ί-

ηιοΓειη , ϋΐκΐ.κκϊΐη , ϊηνΐιΐΐ'ηΐίβιη , »ιιιιϋιιηι , <ηιιί(•ίΙι'αιιι ,

υύίιιηι , (Ιΐΐϊιίει ίιιηι , ;νιιιΐι1;ιΙίυιι<'ΐιι , ηιίβεΓίεοπΙϊαηι , ε(

οηιηίηο εα οιιιιιϊ;ι ιρι;ε εοιιιίΙαΙιΐΓ νο!ιιρ(38 ;ιη| (ΙοΙογ. Ρο•

1ι--1ιιΙι -. ,πιΐΐ'ΐη , α,υίυυδ &ά Ιοβ ρεΓ(υΓΐ>3(ίοη6δ ρι-ορεηδί ύί-

εϊιηιΐΓ : ιιΐ, ιρΐ3πιιιι ίιιιρηίδΐι νεί 3(1 ΐΓΟδοοηιΙιιηι , νεί &ά

(!"ΙιίιιΙιιιιι , νεί Αά ιηϊδεΓοηιΙιιιη ρΓοεϋτεβ βυηιυδ. ΙΙ.ιΙιίΐιι^

νεΓΟδυηΙ, ςυίΙ>ιΐ8 όεηβ βϋΐ ιη»1ε 3(1νεΓ5ΐΐ9 ρεΓΐυΓΠ3(ίοηβ3

ιιΐι'ι'ΐ 1ί μιιιιικ : νείιιϋ δι ηιΐνβΐ'δΐΐδ ίι•3ΐη ίιΓΓιτΙί κιιιηιΐδ ί(8, ιιΐ

ίηιρεηδίϋδ ηιιΐ Γεαιίδδΐιΐδ ;ΐ'*4ΐιο ίπΐίΓ.ηιιιιΐΓ, ηκιΐε βΙΙΊί-Ι ί βα-

ηιυδ : δϊη ϊΐα , ιιΐ ίη(Γ» ηιοιίιιιιι εοηδίδ(3(υΓ, Ιιοικ' ; Κεηιςυε

ίιι εεΙεΓίδ. (3) .Ι;ιιη ίβϋϋΓ νϊιΐυΐεδ εί νίΐΐα ])6Γ(υΓΐ)3ΐϊο-

ηΐ'δ ηοη δΐιηΐ , ιριιιιη οί) ίι], (|ΐιί.ι εχ ρεΓΐυτ1)3ΐίοηίΙ)ΐΐ8 ηεε

Ι)οιιί ηεε ηκιϋ (ΙΙπιιιιιγ; εχ νίΓΐυΙίΙ>ιΐδ ιιιιΐιπι ιΊ νϊΐϊίδ

ϋίεϊιιιιιΐ' : ιΐοίικίε φιοιιί,ιηι ρειΊιιιΊ)3(ϊοηε!< ηο1)ίδ ηεε ΙηικΙί

ιΙ.ιιιΙιιγ ηεενίίϊο; (ηεςυεεηίιη ςυϊ ΙίιηεΙ ΙβιιιΙ.ιΙιιγ, ηειριε

(|ΐΐ) ίκίΜΊΐιιΐ' ; ηεε ςυϊ ΪΓ38βϋατ, οϋ ίιΙ ρΓοριϊε λ ϊ! ιιρει ηΐιιι-,

<Ι«ιιιΙ ϊι ;ι-ιί1ιπ- : δεϋ :1α (Ιεηκιηι, δι εεΓ(ο ςαούαιη ιικμΙο

ΪΓ3δθίΙϋΓ ; ) ρΓορΙεΓ ΛΪΓΐυΙεδ \8γο εί νίΐϊβ Ι.ιπιϊ,πιιιιγ 3η(

νίΐιιροιηηιιιΐ'. (4) ΙΥαΊιτεβ ϊγ>ι8<:ϊιιπιγ εί Ιίπιεπιιΐδ ϊηεοη-

δίιΚο : 3(νΪΓΐυΐ68 3ΐι( εοηδίΙί3 (ρϋειίιιιη 8ΐιη(, ;ιιιΙ ηοη δίηο

εοηδίΐίο. ΡϋδίΓειιιο ρειΊιιιΊ)3ΐίοηί1)ΐΐδ πιονεΓΐ «Ιίι;ίιιιιΐΓ;

νΪΓΐυΙί1)ΐΐδ εί νΐΐϋδ ηοη ηιονεΓΪ , 88(1 (μιο(ΐ3ΐιι ωο(1ο εοηίΟΓίί

6886. (&) ΙΊ'ορΙεΓ 1ΐ3δ Ϊρ838 ρΟΓΓΟ ε31183δ ιΊί,ιιη ροΐεδίβίβδ

ηιίηίηιε βιιηΐ. Νεςηε εηϊηι εο, ςυοά ραϋεικίί ροΐβδίβίε ρΓβ;•

ιΙΜί.ΜΐιιιΐΗ, δίπιρΙίϋίΙεΓ 1)οηί νεί ιιιηΐί (ΙίείηιιΐΓ, ηειριε Ιηπ-

(ΙιιιιιιΐΓ 3ΐ)( νί(ιιρεΓ3ηιυΓ. 1Ί',γ((Μ('.ι ροΙεδ(3(εδ ϊπδΐιηΐ ίη

111)1)15 3 113(11 Γ3 : 1)0111 ϋΙΐΙΐΊΙΙ Μ'1 ίηΐρΐ'οΐ II 11011 511111 11> 113(|1|'3 ;

ςιΐ3 (1ε τε βυρετίαδ (Ιίχίιιιιΐδ. (6) Οιιοιίδί ίκίΙυΓ νίΚυΙεδ ηεε

ρΐ'ΐ-ΙιιιΊϋΐΙίοΐιΐ'δ κιιιιΙ ηεε ρο(ε5(3ΐεδ, ΓΐΊίιΐ(]υϊ(ιΐΓ ιι( δϊηΐ 1)3-

1)ίΙιΐ5. Οιικί ϊ^ΗυΓ «ί( νίτΐυβ ςεηεΓε , άίχίιηυδ.
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ΟΑΡ. VI. [V.]

ΔεΤ δέ μή μόνον ούτως ειπείν, δτι έ"ξις, αλλά και

ποίοι τις. (ί) 'Ρητέον ουν έτι πάσα αρετή, ου αν η

αρετή, αυτό τε ευ ί/ον αποτελεί και τι) έργον αυτοΰ ευ

άποοίδωσιν, οίον ή του όφθαλμοΰ αρετή τόν τε δφθαλμδν

6 σπουδαϊον ποιεί χαϊ το έργον αΰτοΰ • τι, γαρ τοΰ οφθαλ

μοί» αρετή ευ δρώμεν. Όμοίως ή τοΰ ίππου αρετή

ϊππον τε σπουδαϊον ποιεΤ καϊ αγαθόν δραμεϊν χαϊ

ένεγκεΐν τον έπιβάτην χαι μεΐναι τους πολεμίους.

(3) Ει δή τοΰτ' επϊ πάντων ούτως έχει, και ή του άν-

ιυ θρώπου αρετή είη άν £ζις άφ' ης άγαθδς άνθρωπος γί

νεται και άφ' ής ευ τδ έαυτοΰ έ*ργον αποδώσει. (4) Πως

δε τοϋτ' Ισται, ήδη μεν εϊρηχαμεν. Έτι δε καϊ

ώδ' έσται φανερόν, εάν Οεωρησωμεν ποία τίς Ιστιν

ή φύσις αύτης. Έν παντϊ δή συνέχει χαι διαιρετω

•5 εστί λαβείν τδ μέν πλεϊον τδ δ' ελαττον τδ δ' ίσον, και

ταϋτα ή χατ' αΰτδ τδ πράγμα ή" προς ήμας• τδ δ' ίσον

με'σον τι υπερβολής και ελλείψεως. (5) Λέγω δ; τοΰ

μέν πράγματος με'σον τδ ίσον άπενον άφ' Ιχατέρου των

άχροιν, δ'περ έστιν εν καϊ ταύτδν πασιν πρδς ήμας δε',

2ο 6 μήτε πλεονάζει μήτε ελλείπει. Τοΰτο δ' ουχ έν,

οΰοέ ταύτδν πασι. (β) Οίον ει τα δέκα πολλά τά δε δυο

ολίγα, τα £ξ με'σα λαμβάνουσι κατά τδ πράγμα• ίσω

γαρ υπερέχει τε και υπερεχεται. (7) Τοΰτο δέ με'σον εστί

κατά τήν .άριΟμητικήν άναλογίαν. Τδ δέ πρδς ήμας

2& οΰχ ούτω ληπτέον οΰ γάρ εϊ τω δέκα μναΐ φαγεΐν πολΰ

δυο δέ ολίγον, δ άλείπτης £ζ μνας προστάζει • εστί γάρ

ίσιος και τοΰτο πολύ τω ληψομένω ή ολίγον Μίλοινι

μέν γάρ ολίγον, τω δέ άρχομένω των γυμνασιοιν πολύ.

Όμοίως επϊ δρόμου και πάλης, (β) Ούτω δή πας

30 επιστήμων τήν δπερβολήν μέν και τήν Ιλλειψιν φεύγει,

τδ δέ μέσον ζητεί καϊ τοΰθ' αίρεΐται, μέσον δέ ου τδ

τοΰ πράγματος αλλά τδ πρδς ήμας. (β) Εϊ δέ πάσα

επιστήμη ούτω τδ έργον ευ επιτελεί, πρδς τδ μέσον

βλέπουσα καϊ εις τοΰτο άγουσα τά έργα (δΌεν ειώΟασιν

»δ έπιλέγειν τοις ευ ίχουσιν εργοις δτι οΰτ' άφελεΐν έστιν

ούτε προσΟεΐναι, ώς της μέν υπερβολής χαϊ της ελλεί

ψεως φθειρούσης τδ ευ, της δέ μεσότητος σωζούσης),

οί δ' αγαθοί τεχνϊται, ώςλέγομεν, πρδς τοΰτο βλέποντες

εργάζονται, ή δ' αρετή πάσης τέχνης ακριβεστέρα

«υ και άμείνων ε'στίν, ώσπερ και ή φύσις, τοΰ μέσου αν

είη στοχαστική, (ίο) Λέγω δέ τήν ήΟικη'ν αύτη γάρ

ε'στι περί πάθη καϊ πράξεις, Ιν δέ τούτοις έστϊν υπερ

βολή και ελλειψις και τδ μέσον οίον καϊ φοβηθήναι χαϊ

θαρρήσαι χα'ι έπιθυμήσαι χαι δργισθήναι και ε'λεήσαι

45 και δλως ήσθήναι και λυπηθήναι εστί χαι μάλλον χαι

3)ττον, χαι αμφότερα ουκ ευ. (ι ι) Τδ δ' δτε δει καϊ

έ'φ' οΤς χαι πρδς ους και ου ένεκα καϊ ώς δει, μέσον

τε χαϊ άριστον, δ'περ ε'στι της αρετής. (|2) Όμοίως

δέ και περί τάς πράξεις εστίν υπερβολή χαι ελλειψις

50 και τδ μέσον. Ή δ' αρετή περί πάθη καϊ πράξεις

εστίν, έν οΤς ή μεν υπερβολή άμαρτάνεται καϊ ή έλλειψις

ψέγεται, τδ δέ μέσον επαινείται καϊ κατορθοΰται ■

δβάιιοη 831Ϊ9 εεΙόϋεΟΓβ, νίΚυΙεπι ΙιιιΙιιΙιιιιι 6586; νεπιιη

εΐίαιιι οίΙοηιΙοηοΊιπι, ηυαίίβ 5ΪΙ ΙιαΙιίίυί. (2) 1)ίι•<•ιιι1ιιιιι ϊ^ίίπΓ

«Ι, ΥίΓΐυΙεπι Ο111Ι1Γ10 βΐ ίϋ ευ]ιΐ8 ίρδ» νίι-Ιιΐδ δίΐ, βεηε βΓ-

ΓεοΙυηι ι-εάΜεΓε , βΐ ορυδ ρ]υβ <Ι3γο ι-εοΐυπι 3ε ρειΐεοΐυιη.

ΕΧβΠίρΙί ΚΓ.ΊΐίίΙ, νί|•||1•ί(ΐ(ΊΐΜ(|Ι111ΙΜΐι(Ίΐ1ΐ1ΙΙ1 Ι |Ι811 III ρΐ'ο] II ||Ι1

εΙΚεϋ, ίιιηι αρίιιιη οιιηάΌιη 3(1 δΐιιιιη ηιιιηιΐδ εχρΙεηάΊιηι :

νΪΓΐυΙεεηϊηι ουυΐι Ιμίκίίτιπιιιιικ. ΙΙεηιφιενίιΊυδ εουί ΐ|ΐιιιιη

εςιιυηι Ιιοηυηι εΠΊοιΙ , Ιυπι αά ειιη'εηόΊιιη , εςυίΐεηΐφΐβ νε-

Ιιοικίιιιη εϊ ηοδίεδ εχεϊρίεηυΌϋ εχρεά'ίΐυιη εϊ ρηι-αίιιιη.

(3) Οοοιΐ δϊ ϊ(β β8ΐ ϊη οιιιιιίΐιιικ , Ιιοπιίηίδ αηουυε ρι•οΓεε1ο

νΪΓ(ιΐ5εΐ'ϊΙΙιαΙιί1ιΐ8 φΐο Ιιοιιιο ιΊ Ιιοηιΐί Ιί.ιΙ. , γ( βυο ιιηπιιτι•

Ιιεηε Γηη^βΙϋΐ•. (4) ΑΙςυε ηοο ααίά'εηι ςυοηβηι ηιοίΐο ΓυΙυ-

πιιιι ϋΐΐ, (ριιιιιι ]ιιηι ;ιιιΙ(• (1ί\Γΐ•ίιιιιΐ8, (Ίϊηιιι ηΐ3§ί5 ρβηρί-

( ιιιηιι ί!;ι ε$8ε ροΐεπί, δι ααβίίδ βϊΐ νίι Ιιιϋ» ικιΐιιι ,ι οοηβίιίε-

ι ;ιμί ίιιιιΐ5. Ιηοιηηί ογ^ο Γβ εοηϋηεηΐε 30 <Μ\ϊ<Ιιι;ι ο! ρΐιι»,

εϊ ιηϊηιΐ8 , εϊ ;ι•ΐ|(ΐιιιιι ίΐιπιοΓβ ρο88υιηυ8 : «ηφΐβ νεΙ εχ ϊρ^ι

ιν ΙιιιΙίι-ϋΐιΙιΐΓ, νείεχ Γεΐ3ΐϊοηε η<1 ιιοϋ. ^ηιιιιιη ,ιιιΙιίιι ο,υίιΐ-

ι!:ιιιι ιιιιίΙϊιιιιι ΐ&Ι ίηΐιτ ιιίιιιΐυπι εϊ ρ;ιπιπι. (6) ϋαιη Γβί ιηε-

ιΐίιιιη βρρεΙΙο, ψιοιΐ 3?ΐ|ΐΐ3ΐί(ιτ 3υβ8( 30 ιιΐιοιριο εχίΓεηιο,

ιριοιΙ ςυίϋβιη ιιηιιιη ε( ίιΐοη β8( «ηιιιίΐηι». Μΐ'ιΙίιιιη ροΓΓο αά

ηο» ιϋι ο ίιΙ , ςαοά ικτ. ε8( Μίρια ίιΐ ιμιπι! οροΓίε! , ηεε ίΐιΠ η.

Ηοο ϋΐιΐιιη ικΊριβ πηυιιι ε$(, ιιβιριο ίοΌιιι οιιιιιί) ιιιμ, (6) εχεηι-

|ι|ί ι ιιιΐΝ.ι, ^ί ιΙΐ'ΐΐΊΐι, ιιιιιΙΙιι, οΊιο ρ»ιΐ(•.ι ί>ιιιιΙ : δεχ ηκ.'ιΐίιιιιι

3(1 Γοιη 8ΐιιηί οροΓίοβπΙ :8βςιΐ3ΐ(1«Γ εηίπι 8ΐιροΓ3ΐι( εϊ βυρε-

πιηΐιιΐ'. (7) ΑΙςυε Ιιοε ηιειίίυιιι ε$( ρΓΟροΓίίοηε .ίιίΙΙιιιιγ-

Ιϊι-3. ΑΙ ψιοιΙ ιιοΐιίβ ιιηίΙιιιιιι ι•>1, ηοη ίΐιι δΐιπιοικίιιιη οίΐ.

Νοη ιιιηιι 8ί ιΙιί (•ιιι 1ί1)Γ33 οοιορίίο ηίιηίιιιιι 8ϋ, ιίικίί, ι>;»-

ι ιιιη ; <ι•\ Ιίΐιΐίΐί 3ϋρ(3 ρΐ'•ΐ'5ΐ:ηΙιεΙ. ΕδΙ εηίιη Ιιοε ςυοιριε

ίοι•ΐ38ϋι: ιιιιίΙϊιιιιι, νεΙ ρβηιηι, εϊ φΐΐ μ Ι ιϊΐιιιιιιΐιι.•.. ΜϊΙοηί

Γΐιίιιι ριιΓίιιιι Γιιΐ'πΐ ; ;ι|ϋϋ ([ΐιί ιηιιιο ριίιηιιιιι ΐαείρϋ εχεΓ-

εεπ,ηίηιίιιηι. δίηιίΙίΙεΓο,υε ο'ε ευκυ ε( 1υε(3 βεηΐίεικίυιη.

(8) Αιΐ Ιιιιηε ογ^ι ηκκίιιηι εείεηβ οηιη'Κ ιιίιιιίιιπι, εϊ ρ.ιπιιιι,

Γυ^ίΙ : πιβίΐΐϋπι ίηΙεΓ Ιΐδεο εχο,αίΓίί, βίηοε ϋ εχορΐ3(; ιηε-

ιΐίιιιη, ϊικ|ΐι;ιιιι, ηοη ι ι.•ί, μίΙ ίΙΙυιΙ ςυοάεβΐ 3(1 ηοβ. (9) ςίπικΙ-

8ί δοίοηΐία οπιηϊβ ϋ« ιΙιίιιιιιο Ιιιίκ' μιπιιι πιιιιιιι» εχρίεΐ εϊ

ίΐΙΐΜΐΙιίΙ, 8Ϊ ιιιιίΙϊιιιιι >ϋιί οη ΟΟαΙθβ ρΓοροΐ)3ΐ, εϊ ;ιι1 ίιΐ 8113

ορεΓ3 ιΐίι-ίμια 3ε τενοεεί ( εχ ςυο εβ ορκΓβ, ηοα? δοίΐε εϊ

ίιΓΓϋΙιπ.' Γ;ιν(;ι μιιιΙ , Ιιιιο 3(1 εχΐΐ'επιυηι ιΐΓβΙίοιιΐ' (ιμικικίιιΙ,ιπ•

κοίεη! : ηεε ςιιϊεςιιβηι εΪ8 .(ΙείΓβΙιϊ ηεε α«3<1ι ροίβε ; ςυ.3ΐ>ί

ηίηιίιιιιι εϊ ρηπιπι οιιιικίπ ρεΓίεεΙίοηειη 3Γ(ί8 εοΓπιιηρ3( εϊ.

ρ<τίιηα( , εοηδει-νεΐιηεά'ίυηι ); 8Ϊ ϊΐεπι 1)οηί 3Γΐί(ίεε8 ( υΐ ο,υϊ-

άεπι οιιιιιεκ άίείηιυβ ), ϊη δΐιίβ ορεΓΪουβ εΓΠείεηιΙίδ Ιιοε ίη-

Ιυεηΐυι- ι•1 βρεείβηΐ; 8Ϊ άεοΐςιιε νϊιΐιιχ οηιηϊ ;ιι ί>• ΙίιηηΙίοι•

30 ιιιοΙίοΓ 6δΙ , ςυεπΐ3(1ηιο<1οηι εϊ ηβίοι-β : δεςυϋιΐΓ ρΓοίεοΙο,

ιι( ιιιΐ'ΐΐίιιιη, ΐ|ΐιυιηοι]ο 83{;ϊΙ(3πϊ, ί(3 (1 ϊρ83 ρείαΐ 3ε ϋεβίϊ-

ηεΐ. (10) Οε ηιΟΓβΙίβυΙβηι νΪΓίυΙε ΙοηυοΓ. ΙΙδΒο εηίιη ίη ρεΓ-

(ιΐΓΐΐ3ΐίοιιϊ1)ΐΐ8 βίο,ϋε ϋΐ-ϋοιιίΙιιΐΝ νεΓδβΙϋΓ, ίη Ο,ΙΐίΙΐϋδ 6δΙ ηί-

ηιίυιη, εϊ ρβΓυιη, εϊ ηιεάϊυηι : ηΐ ΙίιηεΓε, (ΊιΙεΓε, οοηεηρί-

δεεΓε, ηιΪ8εΓεΓΪ, ΪΓβδΟΪ,ιΙεηίςηεββυιΙεΓε εϊ άοΙεΓε ροΐεδί <μιΪ8-

ςυε ηίηιϊυηι εϊ ρβπιηι , 3ΐςπε ηίΓυπιςηε ηοη τεοΐκ. (Ι ι ) ΑΙ

νβΓο φΐο ΙειηροΓε , εϊ ρΓορΙεΓ φΐβπ) οβυδβηι , εϊ π,ιιίΐΗΐδ, ει

οιι]ο8 Γβί 8ΓβΙί3, εϊ ςυοιηοιίο οροΓίεΙ 1ιΪ8 ΒΓΓεοΙίοηδεοηιιηο-

τεπ, ίά εϊ ιηεάΊοηι βδΐ, βίορίίηιυηι : ψιού ορίίηιυηι νϊρ-

Ιηΐί οοηνεηίΐ. (12) Εοάεσι ςυοςοε ηκκίο ίη ίεΐίοηίοιίί ηί

ηιϊυηι , ρ3ΐ•υπι, ηιειϋΗΐη ΓερβπΙυι•. Εγ^ο νίΓίαπ ϊη ρργΙιιγ-

ΙικϋοιιίΙιιι* εϊ βοΐίοηίΐιυδ νεΓδβΙυι- : ϊη ςυίόιΐδ ιιΐιίδο,ιιε η,υοο"

ηίηιϊυηι βδΐ, 6ΓΓ31 : ςηοί ρβΓυηι , νϋυρ8Γ3ΐιιι• : ςυοά νεΓΟ

ιιιηΐίιιιη 86ΓΥ31 , εϊ Ιβυάί ά3ΐϋΓ, εϊ τεείε Πκΐυηι βδΐ. Ρογγο

2.
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ταύτα δ' άμφω της αρετής. (|3) Μεσάτης τις άρα

έστιν ή αρετή, στο/αστική γε ούσα τοΰ μέσου, (η) Έτι

το μέν άμαρτάνειν πολλα/ώς εστίν (το γαρ κακδν τοΰ

απείρου, ώς οί Πυθαγόρειοι εΐκαζον, το ο' άγαθδν τοΰ

6 πεπερασμένου), τι) δε κατορθοΰν μοναχώς• διο και τι)

μεν ράοιον το δέ χαλεπο'ν, έάίιον μεν το άποτυχεΐν τοΰ

σκοπού, χαλεπον δέ τι) έπιτυχεϊν. Και δια ταΰτ' οΰν

της μεν κακίας ή υπερβολή χαι ή ελλειψις , της δ' αρετής

ή μεσάτης•

10 ΈσίλοΙ μέν γαρ απλώς, παντοδαπώς & χαχοί.

[VI.] (ιβ) "Εστίν άρα ή αρετή Ιςις προαιρετική, εν

μεσότητιουσα τη προς ήμας, ώρισμένη λόγω χα'ιώς αν

δΐοο'νιμοςόρίσειεν μεσότης £έ δύο κακιών, της μέν καΟ'

Οπερβολήν της δε κατ' έλλειψιν. (ίο) Και έτι τω τάς

ίο αέν έλλείπειν τας δ' ίιπερβάλλειν τοΰ δε'οντος εν τε τοις

πάΟεσι και έν ταΐς πράξεσι , τήν δ' άρετήν το με'σον

και εόρίσκειν κα'ι αίρεϊσθαι. (π) Διο κατά μέν τήν

ούσίαν και τον λο'γον τον τί ην είναι λε'γοντα μεσάτης

εστ'ιν ή αρετή, κατά δε το άριστον και το ευ άκρατης.

2ΐι (ικ) Ού πάσα δ' επιδέχεται πραξις ουδέ παν πάθος τήν

μεσότητα" ένια γαρ ευθύς ώνόμασιαι συνειλημμίνα

μετά της φαυλότητος, οΤον έπιχαιρεκακία, άναισχυντία,

φθόνος, και επί τών πράξεων μοιχεία, κλοπη', άνδρο

φονία• πάντα γαρ ταΰτα και τα τοιαΰτα ψέγεται τω

■2Λ αυτά φαΰλα είναι, άλλ' ούχ α'ι ύπερβολαί αυτών ούδ'

οί ελλείψεις. Ούκ εστίν ουν ουδέποτε περί αυτά κα-

τορΟοΰν, άλλ' αεί άμαρτάνειν ούδ' εστί τδ ευ ή μή ευ

περί τα τοιαύτα έν τω ήν δει και δτε και ώς μοιχεΰειν,

άλλ' απλώς το ποιεϊν δτιοΰν τουτο>ν άμαρτάνειν εστίν.

30 (ιβ) "Ομοιον ουν το• άςιοΰν και περ'ι το άδι/.εϊν και δει-

λαίνειν και άκολασταίνειν είναι μεσότητα και ύπερβολήν

χαι έλλειψιν εσται γαρ ούτω γε υπερβολής χαι ελλεί

ψεως μεσότης και υπερβολής υπερβολή κα'ι έλλειψις

ελλείψεως, (ίο) "Ωσπερ δέ σωφροσύνης και ανδρείας

.16 ούκ εστίν υπερβολή και ελλειψις διά τδ το με'σον είναί

πως άκρον, ούτως ουδέ εκείνων μεσότης ουδέ "υπερβολή

και ελλειψις, άλλ' ώς άν πράττηται άμαρτάνεται•

όΟ.ως γαρ οΰΟ' υπερβολής και ελλείψεως μεσότης εστίν,

ούτε μεοότητος υπερβολή και έλλειψις.

40 Δεϊ δέ τοΰτο μή μόνον καθόλου λέγεσθαι , άλλα χα'ι

τοις καθ' έκαστα έφαρμόττειν ■ έν γαρ τοις περ'ι τας

πράξει; λο'γοις οί μέν χαΟο'λου κενο'>τεροί είσιν, οί δ' επί

με'ρους άληθινώτεροι • περί γαρ τα χαθ' έκαστα αί πρά

ξεις , δε'ον δ' επί τούτων συμφωνεΐν. Ληπτέον ουν ταΰτα

η ε'χ της διαγραφής. (2) Περί μέν ουν φόβους και θάρρη

ανδρεία μεσότης • των δ' υπερβαλλόντων δ μέν τη αφο

βία ανώνυμος ( πολλά δ' εστίν άνοινυμα ) , δ δ' έν τω

θαρρεϊν υπερβάλλων θρασύς , ό δέ τω μέν φοβεϊσθαι

υπερβάλλων τω δέ θαρρεϊν ελλείπων δειλός. (:ι) Περί

»« ήδονας δέ και λύπας ού πάσας, ήττον δε και περί τας

λύπας , μεσότης μέν σωφροσύνη, υπερβολή δέ άκολα-

1ια?ο 3ηι1κ> δΐιηΐ νίΓΐυΙίδ. (13) Εδί ογ^ο νΪΓΐιιβ ηιρ<1ίοοπΐ38

(|ιι:γιΙ,ιιιι, ((ΐιιιηι ηκ'ΐΐίιιηι νείυΐί δοορηηι ήίΐιί ρΓορο>ίΙιιη>

ρβΐίΐ 30 ι!γ-,!•πι•|. (14) ΡΓΪΓΙΡΓΡΪ ρβεο3Γβ ιηηΐΐίδ ιηοιίίδ ροδ-

βυιτιιι$ ; ( ιη;ιΙιιιη βηίηι , υΐ Ρ)ΊΙι3§ογμ πιιη'ιτίηΐκιηΐ, ΐη-

(ίηϊΐί βίςυε ίηΐρπηίηβΐί, οοηυπι νβΓΟ ΙίιιίΙί ιΊ ((τπιίηαΐί εδί; )

βΐ 1 1•( •1ι• ΓϋίΌΐΌ, ιιικι ΙαηΙιιιη ιηοιίο. ριιοιίΐί ;ι εΐϊβηι Ιιοο (ΙίΙΓι-

Γ.ϋβ βδί , ϋΐϋϋ νβΓΟ Γααΐβ : 3 δεορο. δοϋίεεί βί>ΡΓΓ3Γ8 Γβοίίρ

εδί ; ίοοριιπι Γρπ'Γβ (ΙίΓΠοίΙρ. 0Ι> Ι)3δ ίβίΙηΓ γ;ιιι«ι<- ηίηιίιιιιι

βί ρβΓυιη 3(1 νίΐίυηι ροΓίίηοηΙ; ηιριΐίιιιηαιΐ νίτίαίιτη :

ΙΙηο η3πΐ'|υο Ι>οηί, ιηίΙΙε ηιοϋίδίριε ιιιηϋ.

[VI.] (1 5) ΕίΙ ϊςίΙιΐΓ νίιΐιΐδΐιβίιίΐυδ α™ εοηδίΐίο εΙ(1εΙίΙ>Ρΐ-3-

(ίοηβ ίη ηιπΙίιΊιιΙο ρ,οηδίδίβηδ ίΙΙα ςιι<ιε 3(1 ηοδ , δίτηικίιιιη

Γβιΐ3ΐη ΓβΙίοηρηι , ρΓΟ ]υϋίείο νΐπ ρι•η<1ρηΙί8. ΜράΊοεπΙβι

ηιιίπιι δβιι ιικ'(1ίεΐ35, εβί (ΙυοΓυιη νίϋοπιηι, ιιηίιΐδ ςυο(1

εχ ηίιιήο , »11(•πιΐδ (|ΐιι«1 εχ εο ςιιοϋ ρ«πιηι οί ηιΐηΐϋπΐ'.

(Κ!) ΛΙψιε εϋίΐιη ί<Ι<ίκ ο ηιπίίικιίΐ.τί ινΙ, ψκκΐ ;ι1ία νίιί,ι

(ΙβδεηιηΙ ί(Ι ςυοά Γιεγι Οε1)εΙ, Ιιηη ίη ρειΊυΓυαΙίοηίΙιιιβ

Ιιιιιι ίη ηι-Ιίοηϋιικ, 3ΐία 5ΐΐ(><τ;πιΙ; νϊιΐιιβ 3υ1εηι ιηηΐίιπιι ε(

ίηνεηϊΐ οί 8εηυίΙιΐΓ. (17) ^ι1ο^^^^3 νίΓΐιιβ εχ 8113 ε,ΐίΐεηΐίβ

οί ΓβΙίοηβ 83, (]»8ε ηιιοιΐ ΓΟδ εδί 3δδί8Π3ΐ, ιιιπίίιιιιι ε,πΐ

δειι ηιείΐίεΐ&δ; εχ ρΓ»"δΐ3ΐιΙΪ3 3υ(επι βε ρβΓΓεεΙίοηε δΐιηι-

ιηυηι. (18) Υεπιπι ηοη οηιηίβ βεΙΙο, ηεο οηιηϊδ ρβΓίιΐΓ-

1)3ΐίο ηιειϋιιιτι ΓεείρίΙ. 8ιιηΙ ι•ηίιη ((ΐιιιιΙ,ιιΐι , ((ΐιοπιηι ηο-

ιηίηίΐιιΐδ δίαΐϊηι νϊϋιιιιι ε*ί ίιιΐ|ΐ1ίΐ'.ιΙιιιη : ηΐ ιιιηΙγμιΙιίιΙι'ιι

]«!ΐ3ηδ βϋεηο ηιβίο, ίιιιρικίι'ΐιΐκι , ϊιινΜπιΙϊ,Ί : ε! ίη ηυΐϊοηί-

Ιιιι•ί Ιιιι Ιιιιιι, 3ΐ1υΙιβπιιιη, ε»!(1β?. Ι1;εο Ρΐιίιη οπαηίι , ε(

ςυοε δΐιιιΐ Ιιιιϊιι» κιίιιίί-ϊ, ι•('ρηΊιΐΊΐι1ιιιι(ιιΐ', ςυοιΐ ίρ«ι ιη:ιΐ3

δϊη(, ηοη ί;ιπ ίιπιιιι »1<τ.-ιΐ ηίι,', ;ιμ ι (ΙεΓιείεηΙίχ. Λιιικ(πιιιιι

ίμίΙιΐΓ Ιϊογϊ ρυΐΡδΙ «Ι εχ 1»8 βΐίηιιΐιΐ τοείβ ίίβΐ ; δεί δβιηρεί

ρεεεαΙιΐΓ 03 α{;εη(1ο : ηεηιιε ίη ΐΗΐίϋηδ τεείβ 3ηΙ ηοη ΓβεΙβ

Γβοίβηιΐί νίδίη εοροδίΐββδί, ιιΐ ςιιηΐεηυδ, εΐ (μιο ΙεηιροΓβ,

εΐ ςιιο ηιοϋο 8<1υ1(επυηι ΓαεβΓε οροΓίβ&ϊ 3ηίηΐ3(1νβΓΐ«ΙυΓ :

δει) δίηιρϋείΙεΓ εΐβοδοΐιιΐβ ςυιόνϊδ ΙιοΓαιη 3(1η)ί((εΓ8, ρρε-

ε»ΓεΡ5ΐ. (19) 83Π0 υργο ηΐΡ(1ίρΐ3ΐριη δρυ ιηοο'ίυιιι ίη !ιί•ί

ροδΙυΙβΓΡ ροπηΛε δίΐ, βο δι ηιιίδ ίη ίη)υη'3 Γ3πεη(ΐ3 , ίη νΐΐο

ϊ^ηανα , ίη ίηίειηρει-βηΐίβ ηιβ(1ίεΐ3ΐεηι, εΐ ιιίιιιίιιιη , εΐ ραι-ιιιιι,

ςιια!Γ3ΐ. Ν3ηι 1ΐ30 (]υί(1ειη ΓαΙίοηβ εδδβΐ ηίιηίί, εΙ ε]ϋδ ςιιοο1

(ι,ι ι πιιι εδί , ηιοιίιΐδ 30 ηΐΡ(1ϊρΐ3δ , εΙ ηίιηίί ηϊιιιίιιηι , εΙ ε]ιιβ

ηυοιΐ |ι;ιπιιιι ΡδΙ, 3ΐίηιιο<1 ρβΓϋηι. (20) 8εοΙ (|ΐιο ιηοίΐο Ιοηι-

ρρΓίηΙί* »ο ΓοΓίίΙικΙίηίδ ηεο ηίηιίιιιιι ρ«1, ηρο ραπιηι ( ρΓΟ-

ρΙΡΓΡ3 ςιιοίΐ ηΐΡ(1ίΡΐ38 ςιιοιίίΐιηηοιίο βδΐ Μΐηιιηιιηι ) : δίο ηβ

ίΙΙοΓυηι ηιιίιίριη ιηεΛίοΐΛδ ΡδΙ, ηρο ιιίιιιίιιιη, ηεο ραιιιηι; δΡ(1

ιιΐ ηιιίιίςυβ βίΐηιίδδυιη ΓυρπΙ, ίΐ» ρεεοβίιιπι βδΐ. Οηιηίηο

ρηίηι ηεο ηίηιϋ, ηεο ε]ιΐδ ο,ιιοιΐ εδ( ραηιηι , ηιβ(1ίοεπΐ38 Ρ88β

ροίοδί , ηεο ιηείΐίοΐβΐίδ ηίπιίϋηι εΙ ρβΓυηι.

ΟΑΡ. VII.

ΟροΓίεΙ 3ϋ1εηι Ιιοο ηοη ιηοοΌ υηϊνβΓβε ιϋοΐ , βεό1 εΐϊβηι

3^ δίη§υΙβδ δρεοίεβ οοη^πιΡΓε. Ιη ϋίδρυΐ3ΐίοηίηυδ εηίπι (Ιβ

3εΙίοηίϊ)ΐΐδ εβ (]υ3! ίη §εηεΓΡ υηίνρΓδΟ νεΓδαΙυΓ, ίηβηίοΓ ΡδΙ;

ίΙΙ,ι νριο (ίη»; ρβΓίΡδ εΙ δρεοίοβ εχμ1Ϊ03ΐ, νρτίοΓ; ίη Γρόυβ

ρηίηι δίη§ιι1απΙ)ΐΐδ οοηβίδΐιιηΐ βοΐίοηεδ. Ιη 1)38 νβΓΟ 0|Η)ΓΐεΙ

οριηίΒ οοηνειιΐΓΡ. Αίςιιβ Ιιβίο εχ όεδΟΓΪρΙίοηε δίνβ οβίβίοβο

νίΓΐυΙυηίδυιηεικΙβεΙϊηΙεΙΙί^ρηιΙϊδυηΙ. (2) Αο ΓυΓίίΙαάο ςιιί-

(Ιεηι ιΐ)8(ϋεΐ38 εδί ιιιΙργ ηιείη* Ρΐ 1ί(1εη1ί33; εοτυιη τργο

ςυί ιιίιιιίιιιη βυρΡΓ3η(, ίδ «^υϊ ΙϊιηοΓίβ νβουίΐβίε δυρβΓ3(,

ε»Γ8ΐ ηοηιίηε ( ηιιιΙΙϊ υργο δυηΐ , ηιια! ηοιηίηροβΓεηΙ); ςηϊ

νβΓΟ ΓκΙριιοΌ ηιοιίηιη δυρεΓβΙ , 3ϋύ3χ βρρεΙίΒΐιΐΓ. Οηί βη-

Ιριη ηΐΡΐυεηάΌ ιιΙΙγβ ιικ»Ιιιιιι ρΓο^ΓεϋίΙιΐΓ , Γκ1ρησ!ο ιηυιΐιιηι

(ΙεδβΓίΙ , ΪΗηβνιΐδ. (3) ,Ιβιη νβΓΟ ίη νοίυρίβΐίηηβ εΙ ΓηοΙεδΙίίβ

( ρΝί ηοη ΟΓηηίόιιβ , ο,ιιαηςυ.»™ ιηίηιΐδ ίη ηιοΐεδίϋβ ηιιβπι

ίη νοΙιιρ<3ΐίόηδ) ιηειίίεΐϋ ίεπιρ8Γ3η1Ϊ3 θδΐ; ηίπιίηιη ϊηΐεηι-

X
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σία. Ελλείποντες δέ περί τας ήδονας ού πάνυ γίνον

ται • διάπερ ούδ' ονόματος τετυ/ήκασιν ούδ' οί τοιούτοι,

εστωσαν δέ αναίσθητοι. (<) Περί δέ δο'σιν /ρημάτων

χαι λήψιν μεσότης μεν έλευθεριότης , υπερβολή δέ και

5. ελλειψις ασωτία χαι άνελευθερία. Έναντίως δ' £αυ-

ταϊς υπερβάλλουσι χαι έλλείπουσιν δ μεν γαρ άσοιτος

εν μέν προέσει υπερβάλλει έν δέ λήψει ελλείπει, δ δ'

ανελεύθερος Ιν μέν λήψει υπερβάλλει έν δέ προέσει ελ

λείπει, (δ) Νΰν μέν οϋν τυπω και επί κεφαλαίω λε

ίο γομεν, άρκοΰμενοι αύτω τούτω• ύστερον δέ άκριβέ-

στερον περί αϋτδίν διορισθήσεται. (β) Περί δέ τα /ρή

ματα και άλλαι διαΟε'σεις είσί, μεσάτης μέν μεγαλο

πρέπεια (δ γαρ μεγαλοπρεπής διαφέρει ελευθερίου- δ

μέν γαρ περί μεγάλα, δ δέ περί μικρά ), υπερβολή δέ

■5 άπειροκαλία και βαναυσία, ελλειψις δέ μικροπρέπεια-

ίιαφέρουσι δ' αύται τών περ'ι τήν ελευθεριότητα , πή οέ

διαφέρουσιν, ύστερον δηθήσεται. (τ) Περί δέ τιμήν

και άτιμίαν μεσοτν,ς μέν μεγαλοψυ/ία, υπερβολή οέ

/αυνότης τις λεγομένη, ελλειψις οέ μικρο'|<υ/ία• (κ) ως

«ι δ' έλέγομεν ε/ειν προ; τήν μεγαλοπρέπειαν τήν ελευθε

ριότητα, περ'ι μικρά διαφέρουσαν, ούτως ε/ει τις καΐ

προς τήν μεγαλοψυ/ίαν, περί τιμήν ουσαν μεγάλην,

αυτή περί μικράν οϋσα ■ εστί γαρ ώς δει όρέγεσΟαι τι

μής καΐ μάλλον ή δεΐ και ήττον λέγεται δ' δ μέν ΰπερ-

26 βάλλων ταΐς δρέξεσι φιλότιμος, δ δ' ελλείπων αφιλό

τιμος, δ δέ μέσος ανώνυμος. Ανώνυμοι δέ και αί

διαθέσεις, πλην ή του φιλότιμου φιλοτιμία. "Οθεν

επιδικάζονται οί άκροι της μέσης /ώρας. ΚαΙ ήμεΐς

δέ εστί μέν δτε τον μέσον φιλότιμον καλοϋμεν εστί δ'

30 δτε άφιλότιμον, και εστίν δτε μέν έπαινοϋμεν τον φιλό

τιμον εστί δ' έ'τε τον άφιλότιμον. (ο) Δια τίνα δ' αί-

τίαν τοΰτο ποιοϋμεν, έν τοις έξης δηθήσεται- νΰν δέ περ'ι

των λοιπών λέγιομεν κατά τον υφηγημένον τρόπον.

(ίο) "Εστί δέ κα\ περ'ι δργήν υπερβολή και ελλειψις και

35 μεσότης, σγεδδν δέ ανωνύμων Οντων αύτων, τον μέσον

πραον λέγοντες τήν μεσότητα πραότητα καλέσομεν των

δ' άκρων δ μέν ίιπερβάλλοιν δργίλος έστω, ή δέ κακία

δργιλότης, δ δ' ελλείπων άόργητός τις, ή δ' ελλειψις

άοργησία. (ι ι) Εΐσ'ι δε και άλλαι τρεις μεσότητες,

«ο ε/ουσαι μέν τίνα δμοιότητα προς άλλήλας, διαφίρου-

σαι δ' αλλήλων ■ πασαι μέν γάρ ε'ισι περ'ι λόγων και

πράξεων χοινωνίαν, διαφέρουσι £έ δτι ή μέν έστι περ'ι

τάληθές το εν αύτοΤς , αί οέ περ'ι το ήδΰ ■ τούτου δέ το

μέν έν παίδια το δ' έν πασι τοις κατά τον βίον. 'Ρη-

4ΐι τέον οΰν χα'ι περ'ι τούτων, ϊνα μάλλον κατίδωμεν ότι

έν πδσιν ή μεσότης έπαινετόν, τα δ' άκρα οΰτ' δρθα

ουτ' επαινετά άλλα ψεκτά. "Εστί μέν οϋν χα'ι τούτων

τα πλείω ανώνυμα- πειρατέον δ', ώσπερ και έπ'ι των

άλλων, αυτούς όνοματοποιεΐν σαφήνειας ένεκεν και τοϋ

Μ εύπαρακολουθήτου. (ι•>) Περ'ι μέν οΰν το αληθές δ μέν

μέσος αληθής τις χα'ι ή μεσότης αλήθεια λεγέσθω, ή

δέ προσποίησις ή μέν έπ'ι τδ μείζον αλαζονεία χα'ι δ

ε/ων αυτήν άλαζοιν, ή δ' έπ'ι τδ έλαττον εϊροΛεία και

εϊβων, (π) Περ'ι δέ τδ ηδύ τδ μέν έν παιδιδ ό μέν

ρετβιιΐί». Ιιι νυΐιιρίιιΐίηιΐδ ροιτο ψιι ευ ρρρρειιΐ, φίοιΐ 1ιβ<;

ιηίηιΐδ φΐοηι οροι-ΐεΐ βχρι-Ιαη( , ια™ ΓΡρβηυηΙ'ΐΓ. Καςιιεη»

ηοηκ•η φΐίιίρηι ίΙΙί ίηνρηίυη! ; δριΐ βρρρίίριιΐιιι- 83ηη ϋειίίΐυ

εχρρΗρ*. (4) Ιη άηηιϋβ Βΐιίοιη εΐ βρρίρίεηάΊδ ρρρυηίίβ ηιε-

<3•βΐ88 φΐίιίειη ΡδΙ ΙίοεπιΙίΙβδ; ηίηιίιιηι ηιιΙριιιρΙ ρβι-υηι, βΓΓιι-

δίο «Ι ίΜϊ1)βΓ3ΐί(3δ. 1(1 αυΐΐ'ηι φίοιΙ εβί ίη (Ι,ιηιΐο ρΙ αεεϊρ'ϊεηπΌ

ηιρ<1ίυπι, εοηΐΓβπ» ίηΐιτ δε γβΜ'οιιρ νίΐίοδί Ιιοηιίηρδ δπιιρΓβηΙ

ρΙ (ίβδβΓοηΙ. Ργο<]ϊι•ιι5 ρηίηι ίη ρΓοίϊιηι1ι>ικΐ3 φΐίιΐρπι ρρεπηία

ιιΙΙγλ ιιιι >ι Ιιι ιη ρΓο^τβάίίιΐΓ , ίη »ρρίρίρηιΐ3 υργο ιηοιίιιηι ιΐε-

δρι-Η ; ίΙΙίηΡΓβΙίδ ίη Ρ3 βιτίρίβικί» ίηιιηοιΙρι-Λΐιΐδ Ρ8ΐ , ίη βεεί-

ρίι'ΐΐιΐιι Ρ3Γ0ΪΟΓ30 ΓβδΙπεΙίοΓ 3Ρφΐο. (5) ΑΙφίε Ιι,τε ηιιηο ςιιί-

ιΐεηι νρΐιιΐί ,κΐιιιηΐιπιιηιι» ϋΐιιηηιαϋιικριρ ρΡΓδΙπ'ημίηιηδ ■ ίη

ρηρδρηίίβΐιορίρδοεηηίρηίί; ροδίειϊιΐδ ηιιίρηι ρηιιείεβίΐυβ 3ε

δΐιΐιΐίΐϊιΐδ Ρ3(1ρπι (1ί>1ίη}ζυρηιιΐ!;. (η) Αιΐ ρρπιηίιρ ηιιίριτι (Γη_

ρΐβΐίοηριη ςηοιΐ «ΙΙίηρΙ, αΐί.τ (ριιιΐ|ΐιρ οΙκβινβιιΙιΐΓ βΓΓρρ.Ιίο-

ηρδ, ΐ|π,Ί]Ίΐιη ηιρι1ίρΐ3δ φΐκίριη ηΐ3}(ηίΙί(:ριιΙί3 αρρρ1Ι»[ιΐΓ-

Ι ιιΐ3ΐ;ηίΙίπι> ριιίιιι ρο ιΙίΠΊ'ΐ Ι 3 1ϋ)ΐτ;ιΙί, ιριιιιΐ ίΙΙρ ίη ιηβϋηίδ Ιιϊγ

ίη ρ3ΓΤΪδ νΡΓβαΙυΓ;) ιιίηιίυηι υργο ρΐρ^,ιηΐία; ίηΜ;ίριι1Ϊ3 οί

ορρΓ3ΐί3 ί|ΐιη«1.Ίηι ίη δίπτιρίιι ΓβιίρηΊο ίηδοίρηίίβ : ραιυηι <|ρ-

ιιίηηβ ίΙΙικΙ ϊιι(1ργ,ογ3 ίη 5ΐιηιρ(ιι Γηιίρηιΐο ρηΓίίηιοιιίβ. ϋίΓ-

ΓριπηΙιριε Ιια* 31) ίΐΐίδ ηιΐίρ η<1 ΙίπΡΓ3ϋ(3ΐΡπι ρΡΓίίηρηΙ; Μ•ϋ

ςπίιΐ (ΙίΓΓΡΓβιιΙ, ρικίρπιΐδ (Ιίορηιιΐδ. (7) ^^η1 ίΙΙα ΐ)ΐι;ρ ίη Ιιο-

ηοΓΡΡίίηίβηπΒ νρΓί.3ΐιΐΓηιρι1ίρ(38,,•ιηίηιί ηΐ3»ηι'Ιιΐ(1ο ηοιηίηη•

Ιιιγ : ρ.ιι]ιΐδ ηίιηίιιπι Βΐιίηιί δ(ο1ίιΐ3ρΐ3ΐίο ιΙίρϋιΐΓ; ρ]ιΐϋ(1ριη ρ,ι-

ι-υηι , ΙιπηιίΙίδ οί (Ιρηιίδδΐΐδ βηίιιιιΐδ ΡδΙ. (8) 0»ηηι ηιιίρη)

οοπιρ3Γ3(ίοηρηι 1ιαΙ)βΓβ <1ϊοβΙ)3ΐιιιΐ5 οιιηι ηιο^ηίΠρρηΙί» ΙίΙιρ-

Γβΐίΐβίριη, ρο (ΙίΓΓΡΓΡηίΡΐη, ςιιοιΐ ίη ρβι-νίδ νβΓδΡίϋΓ : ρηηιίειιι

ροιηρ3Γ3(ίοηρπι ΡδΙ (ΐυ.τ, ΙιαΙιοαΙ επηι βηίηιί ηιβίηϋικίίηο :

ςιΐΗΐ νίιΐρΐίερί ίη ιηηκηο Ιιοπογρ νριβϊΙιΐΓ, ςιιιιιη ίΙΙ.ι βΚργη ίη

ρηηο Ιιοπογρ υργΙβΙιιγ. ΕνεηίΓβ ρηίηι ροΐρδί ιι{ (|ΐιϊ<; Η

"Πβ ιιΐ δβΐίδίκΐ, ΙιοηοΓεηι ρχρε(3ΐ, εΐ \ργο εΐίβηι ηΐ ιιίηιίιιιιι

3ΐιΙ ρβπιιη βχρείβΐ. Οιιί &ιιΙ<•ιτι ΙιοηοΓίδ ριιρίιΐίΐβΐρ ιηο<1ι>ιιι

δΐιρείΉΐ, βηιηίΐίοδίΐδ ςιιί ϋρϋρπΐ, οοηίριηρΙοΓ ΙιοηοπδΒρρρΙ-

ΙβίυΓ; πΐΡ(1ίιΐ8 ηοηαίηβ οβγρΙ. ΑΙιιιιε βΐίαητι βΠΊ'οΙίοηΡδ ίρδίη

εβΓΡίιΙ ηοηιίηίοιίδ ρι,χίρηιιιβηι 3ηι1)ίΙίθ£ί, επ]ιΐ8 νίΙίοβίΐΛδ

ίηιυϊΐίο ηοηιίηβΙιΐΓ. Ηϊηο εχίΓεηιί (1ε ιηριΐίο οοηίρηιΐιιιιΐ.

Αρ ηοδ ίρδί ριιιυ ςηί ηιριΐίιΐδ ΡδΙ, ηυηε βηιΐιίΐίοδίιηι, ηιιηι•.

Ιιοηοπί οηπίριηρΙοΓΡηι 3ρρε1ΐ3ΐηιΐ8 : οί 3ΐίςιΐ3η(1ο βιηυί-

Ιίοδηηι , 9ΐϊε]ΐιαη<]ο ιΊίβηι ΙιοηοΗδ εοηΙεηιρΙοΓΡίη ΙαικΙαηιιΐΝ ;

(9) (]ϋθ(1 (ΐιιαιη»1)ΓΡΐη Γ3εί3ηιιΐ8,ίηδΡ([ΐιρηΙί1)ΐΐδ ρχρίίειιΐιίίπι;

ηυηο υργο ρο, (|ΐιϊ Ρδ( ]3ΐιι δΐιΐιίηιΐίρβίυδ, ιιιοιίο (1ε ρείριίί

(Ιίρβιηιΐδ. (ΙΟ)ΕδΙ «υίρηι ρΐίβιη ίη ϊγβ ηίπιίιιιη, ριιπιπι ,

ηιριΐίρίβδ. 8ρι1 ηυιιηι Ρ3 Γργ8 ηοπιίηρ εβΓΡηηΙ, ιηειίίιιηι ρ|ρ-

ηιεηΐεηι 30 Ιεηοηι , ηιριΐίρίβίρηι εΐβιηρηίϊαηι 3Ρ ΙρηίΙβΙοηι

ηοηιϊηβΐιίηιυδ; βχΙίρηιοΓϋηι βυΐεηι ίδ (μιί ιηοιίιιιη δΐιρεΓβΙ,

ίΓβρυηιΙιΐδ, ΥίΙίιιηιςιιε ίΓΗοηηιΙίβ (Ιίοβίιιτ; φΐί «ΙεδεπΙ, Ιειι-

Ιηδ φΐίιΐηηι , εΐ ΥίΙίιιηι ΙεοΙίΙυάο βρρρΙΙεΙιΐΓ. (11) ,ϊαιη υργο

δηηΐ εΐ 1τρ»3ΐίβ3 ηιριϋείβίρδ, ((ΐΐΓβ (αιηρίίϊ δίπιίΐίΐιιιΐίηε ιριιι-

(Ιβηι ιιιΙργ δβ εοηνεηΐυηΐ , (ΙίΓΓρΓυηΙ Ιιιιιιιίι ; οηιηεδ ρηίηι ίη

Μ•! ιικ ιπιιΐιι εΐ 3Ρΐίοηιιηι οοπιπιαπίοπε υρι•83ιιΙιιγ : νεΓυιη ηοο

(ΙίΓΓεπιηΙ, ηυοιΐ ιιηβ ίη τβτίΐβίβ Ρ3 ςιι,τ ίη είδ ίρδίδ Γεηιΐδ

ίηβ8ΐ, υργΙιΙπγ; ;ιΙί> ι:γ ιίικί! ίη εβΓυηι ]ιιειιηϋϋ8(β ροδίίη-

δΐιηΐ. ΕΙ 1ιυ]ιΐδμρηρΓί8ρ3Γ5ίη]οεο,ρ3Γ8»ΙΐΡΓ3 ίιιϋδοηιηίΐιιι-ι

ψΐϊΕ ίη Ιιβρ ΥΪΙα φΐοΐίιΐίαη» ιιβιι νβηΪΓΡ βοίρηΐ, εεΓηίΙυι•.

Ου3ΐπο1)Γεηι <1ε Ιιίδ φΐοφίε ηουίδ ιΐϊοβηιΐυιτι ΡδΙ , υΐ ίη οηιηί-

1)115 Γρίΐϋδ ιηριΐίορί'ίΐιιίειιι εδδε Ι.ιικΙαιιιΙιιιιι , ι'\1ιγιιι;ι αυίρηι

ηερ γροΙ» ηεο Ιβυϋβηιΐβ, δειΐ ΥίΙυρείΜίκΙ», ρΐιιιιίιπ ίηΐρΐ-

Ιίμβιηιΐδ. 8«ηβ ιριίιίρηι ρρηηιιΐΐ» ρχ Ιιίδ ςιιοφίρ ηοιηίηρ

Γ3γριι^; εδί υργο ϋ»ικΐ3 ορρΓ3, ιιΐ εοπιηι, ςυειηαιίηκκίυηι ρ!

ΙΐΙίιΜΊΙΙΙΙ , 1101111113 1ίιι^3ΐιιυδ , (ιιιιι ρΡΓδρίειιϋβΙίδ μΓίΐϋπ , Ιιιιιι

ιι! ιηρϋιιδ ιειη οηιηρηι ροδδίηιιΐδ οοηδεφίί. (12) Ιη νεπίβΐρ

ίίίίΙιΐΓ ίδ φΐί ηιριϋιιιη ΙεηεΙ, υργβχ φΐίιίεηι , εΙ ηιριΐίείβδ υρ-

Γίΐ38 βρρεΙΙρΙυΓ ; δίιηυΐβΐίο 3υΙρηι , ιρυε γριιι βιι^ρΙ ρΙ ηια]ο•

γριιι Γ»οίΙ, 3ΓΓ0§3ηΙΪ3 , εΐ φΐί εη βΐίρείιΐδ ΡδΙ, 3ΓΓΟΒ3118. Κ»

υριό ιριορ ιΐΐ' «ρ (ΙρίΓβΙιίΙ , Γπίιριε ΥειίΐΗΐεηι ε\1ι•ηιΐ3ΐ , (1ί8>ί-

ηιιιΙ»Ιίο, ρΙ ιριί Ρ3 ιιΐί βοΐεΐ, (ίίδδίπιιιΙθΙοΓ νορεΙυΓ. (13) Ιη

^ΙΙΟΙΠ(1ϊ|3{β ρΟΓΓΟ Ρ3 φ183 ίη ]οοο ροιηίΐιιΐ' , ΙΙΙΡίΙίΐΙδ φίΜι-ιη

*■
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μ/σος ευτράπελος και ή διάθεσις ευτραπελία, ή 8' υπερ

βολή βωμολοχία και δ έχων αυτήν βωμολόχος, δ δ" ελ

λείπων άγροΐκός τις και ή ίξις αγροικία• περί δέ τδ

λοιπόν ήίυ το έν τω βίω δ μεν ώς δει ήδΰς ών φίλος και

κ ή μεσάτης φιλία, δ δ' υπερβάλλοιν, εί μέν ούοενος ένεκα,

άρεσκος, ει δ' ωφελείας της αίιτοϋ, κόλας, δ δ' ελλεί

πων και έν πασιν αηδής δύσερίς τις και δύσκολος.

[ι•ι) Είσι δε καΐ έν τοις πάθεσικαΐ έν τοις περί τα πάθη

μεσότητες• ή γαρ αίδώς αρετή μέν οϋχ εστίν, έπαινεϊ-

Πι ται ίέ χα'ι δ αίδήμο>ν. Καϊ γαρ έν τούτοις δ μέν λέ-

γεται μέσος, δ δ' ΰπερβάλλοιν, ώς δ καταπλήξ, δ πάντα

αίδούμενος • δ δ' ελλείπων ή δ μηδέ 5λως αναίσχυντος •

δ δε με'σος αιδήμων. (ΐδ) Νέμεσις δέ μεσότης φθόνου

καϊ έπιχαιρεκακίας. Είσί δέ περί λύπην χα'ι ήδονήν

ι& τας ίπϊ τοις συμβαίνουσι τοις πέλας γινομένας- δ μέν

γαρ νεμεσητικδς λυπεϊται έπϊ τοις άναξίοις ευ πράττου-

σιν, δ δέ φθονερός υπερβάλλων τοϋτον έπϊ πασι λυπεϊ

ται, δ δ' έπιχαιρέκακος τοσούτον ελλείπει του λυπεϊσΟαι

ώστε και χαίρειν. (ιβ) Άλλα περί μέν τούτιον και ίλ-

:ιιι λοΟι καιρός εσται• περί δέ δικαιοσύνης, έπε! ούχ απλώς

λε'γεται, μετά ταϋτα οιελόμενοι περί έκατέρας έροΰ-

μεν πώς μεσότητές είσιν δοιοίως δέ και περί των λο

γικών αρετών.

Τριών δέ διαΟε'σεων ούσών, δύο μέν καχιών, της μέν

2!> καΟ' υπερβολήν της δέ κατ' έίλλειψιν, μιδς δ' αρετής της

μεσότητος, πασαι πάσαις αντίκεινται πως• αί μέν γαρ

άχραι και τη μέση καϊ άλλήλαις έναντίαι είσίν, ή δέ

μέση ταϊς άχραις. (ϊ) "Ωσπερ γαρ τδ ΐσον προς μέν

το ελαττον μείζον προς δέ τδ μεΐζον ελαττον, ούτως αί

»» μέσαι εςειςπρδς μέν τας ελλείψεις ίιπερβάλλουβι, προς

δέ τας ίιπερβολας έλλείπουσιν εν τε τοΐς πάθεσι και ταΐς

πράξεσιν. Ό γαρ ανδρείος προς μέν τον δειλδν θρασυς

Φαίνεται, προς δέ τον Ορασυν δειλός• δμοίως δε καϊ

δ σώφρων προς μέν τον άναίσθητον ακόλαστος, προς δέ

3δ τον άκόλαστον αναίσθητος, δ δ' ελευθέριος προς μέν τον

άνελεύθερον άσοηος, προς δέ τον άσωτον ανελεύθερος.

(3 Διδ και απωθούνται τον μέσον οί άκροι έκάτερος προς

έκάτερον, και καλοΰσι τον άνδρεϊον δ μέν δειλός θρασυν

δ ϊέ θρασϋς δειλόν, και έπϊ τών άλλων άνάλογον. (») Ου-

40 τω δ' άντικειαένο>ν άλλήλοις τούτων, πλείων έναντιότης

έστ'ι τοις άχροις προς άλληλα ή προς τδ μέσον • πορρ&>-

τέρω γαρ ταϋτα άφέστηκεν αλλήλων ή του μέσου,

ιοσπερ τδ μέγα τοΰ μικροΰ κα\ τδ μικρόν του μεγάλου,

η άμφω του ίσου. (&) Ετι προς μεν τδ μέσον ένίοις

45 άχροις δμοιότης τις φαίνεται, ώς τη θρασύτητι πρδς την

άνδρείαν και τη ασωτία προς την ελευθεριότητα • τοΐς

δέ άκροις προς άλληλα πλείστη άνομοιότης. Τα δε

πλείστον απέχοντα άλλήλυ>ν εναντία δρίζονται , άστε

κα\ μαίλλον εναντία τά πλεϊον απέχοντα, {β) Πρδςδέ

60 τδ μέσον αντίκειται μδλλον έφ' ων μέν ή Ιλλειψις έφ'

ών δέ ή υπερβολή , οΐον ανδρεία μέν ούχ ή θρασύτης

υπερβολή ούσα, άλλ' ή δειλία έλλειψις ούσα, τη δέ

ΓαεεΙιΐδ 30 ιΐΓΐ)8ηυ5, ε) βΠεεΙίο ϊρβα πι1ι;ιηι'(.•ι<; ηοηιίικ-',ιιι : ηί-

ιηίιιηι εευιτίΐίδ (1ίε8είΐ38 , εί ςυί εβ ;ι 1 1 1 1 1 1 1 ί-, <--ι , μ-ιιιί,ι :

ςιιί ιιιοοΊιιη <1ο*εηΙ , πίδΐίοηβ ςιιίιΐίΐηι βειι ίηδπίεηβ, ιΊ

Ιι.ιΐιίΐιι* ηΐ3ΐίοίΐ38 δίνε ίηδυ1δίΐ33. Ιιι ]ηε!ΐιΐ(1ί(α(ε νεΓΟ &Ι-

Ιιτλ, ϋΐ.ι νκίεΐίεει φια; ίη νίΙ;κ εοηιαιιιηίυηΐ' δροοΙβΙιΐΓ, ί*

ηυίδβ ϋ.Ί ]ιιιίιιι(1ι]|ιι ρΓ0»ΐ3ΐ ιι( ιΙιΊκΊ, ;ιιιιί(Ίΐ>, βίπιείΐίε-

Ι»3 «ηιίπΐίιι ηοηιίηβΙιΐΓ : φπ ιιιιιιΐιιηι δυρει°3ΐ , δι ηυΙΙο 8ΐιο

(οηιιιιοιίη 3(1άΊΐθ1ι13 π Ι Ι.ιπΙ, ρίβεεηάϋ βΙυάΊοβυβ, 5ι•ιι ΙιΙηη-

όΊΐδ ; μιι ίΐΐίε ιιΙΗίΐ3|ί$ μιμ , 3388ηΐ8ΐθΓ : φίί(Ιε5θπΙ, 8ε-

φΐβ οηιηίΐιιΐδ ίη ΓΡΒιΐδ ίηβιιβνεηι εί .κίί Ιιιιιη ρπνΙκΊ,

ρπςηαχ <Ί οοηίρηίίοβιιβ (ΙίΓπείΙίδφίε. (14) ΑΙο,υε εΐίϋηι ίη

ρπΊιιι ΙκιΙίοιιίΙιιΐί ίίίυ,υε π-Ιηΐϋ ι|π;ι: 3(1 ε3$ ρκΓΐίηεηΙ, ιιιΐ'ΐΐίο•

Ι;ιΙΐ'> ίηβυηί. ΥεΓεοιιηϋίΒ εηίηι ηοη <->ι ίϋ,ι ςιιίιίειτι νίτ-

1ιΐ8; νεπιιιιίΒηιεη 1:ιι«1;ι1ηγ εΐίβηι 18 ηιιί νεΓεοιιηιΙυ» εδί.

11ί8 '-ιιϊιιι ίη ΐιΊιιΐί 3ΐίυ8 (ΙίάΙυΓ ιηι•ιΙίιΐ8, ϊ> (ριι•ιη ιιμηΙο

(ϋχίιιιιΐό : αΐίιΐδ, ςιιί ιηοιίιιηι «ιιριτηΐ, (ιιιιηικιηι υΙιβΙιιρεΓα-

εΐιΐδ ει ρικΙοΓε α)η8((τηα(ιΐ8, ΐ|ΐιί ηΐιίφιε νΐ'ΐ(•(:υηιΙ,ι(ιΐΓ; ΐ|ΐιί

ηιιΐΐ'ΐιι ιηοιίιιηι ιΙι'.μίϊΙ , ι|ΐιπιΐ(|ΐιο ηίΙιίΙ οιηηίιιο ριιιίιΊ, ίηι-

ρικίεηδ : ιηειίίιι» βιιΐοηι ίΙΙε ρικίβηβ 30 νεπΌυηόυβ. (15) Νε-

ηιείίδ νεΓο δΡΐι ίηιΓιιακιΙίο ηκ-ιϋβίαβ ε8ΐ ίηΙεΓ ίηνίιίεηΐίαιη

ε( ι:ι.ι ίι•\ ■ (Ι.ιιΐ ί.ιηι ηιηΐί* 3ΐίεηί8 ΙαΊβηΙειη , ίη1ιτϊΐ(Ίπ. Λ'εΓ-

ίαηΙιΐΓ αυΐεπι Ιιί ιΐιιο 3('Γεε(ιΐ8ίη ιιιι>ΙείΙϋ*ηο νοΙιιρΐ8ΐίηιΐ8θΙ)

ο» (ιιιιιιιιθ(ΐ3 8ΐΐ5εερ(ί8, (|ΐι,ι• ηΚιτί ο1)Ιίι;βΓυη(. Ν':ιηκ]ΐιί 3(1

ίικίίίηίΐιιιίοιιι ρι-ορπίΜΐ* 081, ί8 (ΙοΙιΊ βΟΓυιη , πΊιιΐί ίι•(ΐιη«Ιϊί,

(|ΐιί εί8 ίηιίίμηί $υηΙ : ίηνί(1ιΐ8 , Ιιιιηε 8ΐιρεΓ3Π8 , υπιηϊυοβ

Γε1)ΐΐ8 ΜτιιικΙίί Ηΐίοηηη ΓοηΙβΙιε^είΙ ; ;ι1 ηΐ3ΐενοίιΐ8 βΐίεηί»

ιιι;ιΓι-Ι;ιΊίΐιι^, εχ ίικ'οηιιηοιίίβ :ιΙ:οιίιιιι ηοη ηιοιίο (ΙυΙοΓε ηοη

ιιΙΙί(ίΙιΐΓ, νοηιπι εΐίβιη νοίιιρίϊΐε ΐ',ιτΓιιιι.ΙίΙιιι•. (16) Αο (1ε

108 φΐίιίπιι ηΐίΐιί Ιοιίιβ η(• 1εηιρυ8 επί ,ιμι-ικΙΪ. ΰε ίιιΜίϋίΐ

ίιιιΐι-ιιι, ι|ΐΐιιηί:ιιη ηοη βίιηρίίείΐετ (ΙίιίΙπι, ιιΐιί ρθ8ΐε» (Ιίνί-

88ΓίΠΐυ8 ίη (ΙΐϋΚ ρ;ΐΓΐ('8, (|ΙΙ(ΊΙΚΙ|||ΝΙ1(1|Ι11Ι ίΙΙΙΐΙΐίι' 81111 ΙΙΙΙ'-

(ΙίεΙβίΡδ, Οίΐεηίίοιηιι»; ΜΐιιίΙίΐρπριε (1ε νίιΊυΙί1)ΐι> ίίδ ψιΐΒ

Γ3(ίοηειη αΙΙίημυηΙ, (ΙίδβεΓεηιυβ.

ΟΑΡ. VIII.

Οηιιιη 8ίη( αιιίεηι βΠεεΙι'οηββ (Γ68, (Ιιι.β νίΙΙοππη (βΚρι .ι

ίη ιιιριΐϋ εχδηρΡΓ3ηΙί3, ίη (ΙεΓεεΙιι ηκιιΐί ηΙΙίτα), ιιικι νΐτΐη -

Ιίδ ψι;ε ιιιΡ(1ίιΊ»8 εδ(, υιηικ'8 ιιιΙργ 8ε ((υοιίιιιιιιιιοιίο ρημηαηΐ ,

εί πιιιι ρ\ΐΓ(<ηιί8 ίίειη ηιεάΐΒ. (2) Οιιοηιαιίιικκίυιιι εηίηι 8ί

ί(1 (1110(1 »•ιρι»1ε (•>( , (ΐιηι εο ςυοά οαΐηαδ ε8( , εοιηρΗί-ρ-

Ιιιΐ', ιη.ιί»-• ι•-1 ; δίη ('ΐιιιι ιιι:ι]ογο, ιηίηυβ : δίε ιιι«1ιί Ιιηΐιί-

(118, 8ί ι:ιιιιι ϋδ ΐ)ΐιί (1ιΊί(:ί(ΐιιΙ εοιιιραπιηΐυτ, 5ΐΐ|κτ;οι1 ; δι ειιιιι

ίίβηιιί δυρεΓβηΙ , (ΙεΙίείυηΙ , Ιιιηι ίηροΓ(ιιιΊΐ3(ίοηίΙ>ιΐ8ΐιιηιίη

αεϋοηίουβ. ΡοΓϋβ εηίηι 3(1 ίςηβνυηι , ηικίαχ ; αιΐ ϋΐΐιΙ;κ•ι•ιιι

ΐ§η3νιΐδ 3ΐ(]ΐιο (ίιιιίιΐιΐϋ νίϋοΙιΐΓ. 8ίηι1Ιϊ(εΓ(]ΐιε ΙειηροΓβη-. ί«Ι

εηηι ςυεηι δεηβυβ οχριτίριη (Ιίχίιηυδ, ϊηΙειηρεΓ3η8 ; 3(1 ίη-

ΙεηιρρΓΗΐιΙειη 8εη8υ8εχρεΓ8ΐΐ3ΐ)ε(ιΐΓ.Ι.ίΙ)0Γ3ΐί8 3υ(εηΐ8ΐ ευιη

ίΙΙιΙΐΡΓβΙί ('οηίιταΙιΐΓ, ρΓϋίϋ^υκ; 81 εηιη ρΓοϋίχο, 1ίοεΓ3ΐίδ εχί-

δΐίιικιΐιιΐ'. (3) Μεοςηο εί ρΓορεΙΙίΙ ηιειΙίυηιυΙεΓίΐηοεχίΓεηιο-

Γπιιι,3ΐ(0Γ 3ά ίίΙΚ'πιιη : ΓοΓίεπιςυε Ιίιηίιΐυβ ϊικΙβροιιι, κικΙ.ιχ

Ιίηιίιίπιη 3ρριΊΙ»1. Αΐηιιβ αά ευηιίεηι ηιοάοιη 88 τεβ 1ΐ3ηεΙ

ίη εεΙβΓΪδ (4) Οιπιηι Ιιίκε ηιιίεηι ί(3 ρυ§ηεηΙ ίηΙβΓ δβ, Ιυηι

πι3]ογ εχίΓεηοοΓυηι ίηΙεΓ δε , ςυβηι ευηι ηιεύίο ροριβ

0*1 : φΐ3ηι1ο(ριί(Ιριη Ιοημίιΐ8 3ΐ)88( αΙΙιτιιηι ϋΐι ηΙΙιτο ,

ςιιβηι 3 ηκ-ιΐίο ιιΙιίιιιιγ)ιιο, ςυβη)8(1ηιο<1ιιηι ιιια^ιιιπη 8

ρ»Γνο , εί |ι;ιι \ ιιηι & ιη:ιμηο Ιοη§ίυδ ΓβηιοΙηηι εβί , φΐ3Πί

υίπιηΐφΐβ 80 ερςυβίί. (5) ΡΓ3?ΙεΓ83 νβΓΟ ευιη ηιειίίο

φΐίιίεηι (ριίΙ)υ8ΐΐ3ΐη εχίΓειηίδ δίηιίϋίικίο φίοριίβηι ιπΙργ-

εειίοπ• νίιΙιΜιΐΓ (ιιί .'ίοιί.κίο• πιπί ΓοιΊιΙικΙίηρ, ]>ΓθΓιΐ8ίοηί

ειιπι Ιί6εΓ3ΐίΐ3ΐε), εχίΓεηιίδ βιιίεηι ίρδίβ ίηΙεΓ 8εηΐ3χίιη3 εβί

(Ιίδδίιηίΐίΐυχίο. Ρογγο 03 ςιΐ33 ρΐιιηιιιιιιη (ΙίδΙβηΙ ίηΙεΓ 88,

(ΙοΙίιιίηηΙιΐΓ 8888 εοηΐΓβπβ; ίΐβςιιβ εΐίίηι ηιββϊβ εοηΐΓ8Π8

δυηΐ, ςυ* Ιοη^ϊιιβ ίηΙεΓ 88 Οίΐφΐηοΐαδίιηΐ. (6) Οηηι ηιείΐίο

.ίιιΙριιι »Ιίΐ'ΐιΙ)ί φΐίιίεηι πΐ3^Ϊ3 ρυ^ηβΐ ί(1 (|υο<1 ρβΓηπι 08ΐ ;

3ΐίεη1)ί εοηΐΓ3 , φΐο(1 ηίπιίπηι , ηΐ ΓοΓίΐΙικΙϊηϊ ηοη ηικΙικί,Ί

φΐίε ιιιοιίιιιη δυροπιΐ , 80(1 ί^ηβνία φΐχ ΛοδΟΓΪΙ , ιηβδίβ 3(1
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σωφροσύνη ούχ ή αναισθησία ένδεια ούσα , άλλ' ή ακο

λασία υπερβολή ούσα. (7) Δια δυο δ" αιτίας τοΰ'το

συμβαίνει, μίαν μεν τήν Ιξ αύτοϋ τοϋ πράγματος• τζ>

γάρ έγγύτερον είναι καί δμοιότερον το έτερον άκρον τω

5 μέσο) , ού τοϋτο άλλα τουναντίον άντιτίθεμεν μδλλον,

οίον έπει δμοιο'τερον είναι δοκεΐ τη ανδρεία ή θρασύτης

και έγγύτερον, άνομοιότερον δ' ή δειλία , ταύτην μάλ

λον άντιτίθεμεν ■ τα γαρ απέχοντα πλεϊον τοϋ μέσου

έναντιώτερα δοκεΐ εΐναι. (β) Μία μεν ουν αιτία αυτή,

10 εξ αύτοϋ τοϋ πράγματος , έτερα δε ες ήμων αύτων • προς

$ γαρ αυτοί μάλλον πεφύκαμέν πως, ταϋτα μάλλον

εναντία τω μέσο) φαίνεται• οίον αυτοί μάλλον πεφύ-

καμεν προς τας ήδονάς , διό εύκατάφοροί έσμεν μάλ

λον προς άκολασίαν ή προς κοσμιότητα. Ταϋτ' ουν

15 μάλλον εναντία λέγομεν, προς α ή έπίδοσις μάλλον γι'.

νεται • και δια τοϋτο ή ακολασία υπερβολή ούσα εναν

τιότερα εστί τη σωφροσύνη.

υγμΙιπ' : ;ιΐ (-πι» ΙιΊΐΐ|ΐι<πιη(ίίΐ ποη ίιιιιιΐίΐιιϊΙίΐΝίΙΙίΐ ίη νυΐιι-

μίΛΐίΙιιΐδ 3$ρεπ]3ηα'ίδ δεηδοδ εχρεΓδ, ιμιιε ιιιυιΐιιιιι οΌεΓΪΙ,

56(1 ίηΙοπιροΓΒηΙϊ» , ιμκε ίΙΙιιιιι 8ΐιρεΓ3ΐ, ιιΐ3*ίηιε |«ι^ιια(.

(7) Οιιοιΐ ιμιίιΐοηι ι1ιι;ιΙιιι« (1ε (ηιΐδίδ 3εεί(1ίΙ, (μΐίίπιπι .ίΙ[«γη

8Χ ίρδ3 ΓβΐΙϋΟίΙϋΓ : Π3Π1 ςΐΐϊϊ ρΓΟρίϋβ 81)681 ;ιΙΙπ ΊΙ11Ι εχΐι-ε-

■■ιιιιιι α τηεαϊο, είςυε βϊηιΐϊίυδ εβί, ίάείιχο ηοη Ιιοε, μ-<1 «οιι

(πιπιιπι ροΐίυδ ϋϋ ορροηίηιυβ, νιτίιί §Γ3ΐΪ3, ψιοηίίΐιη Γοι-

Ιίίικίίηί δίηιίΜοΓ ε( ρΓΟρίοΓ 6886 νί(1βΐ0Γ :ιιιι1:κί;ι, άΊδδίπιΗίοι

ϊ^πιΐλ ί;ι , |ιιιΐ[ΐ(ιτι•:ι Ιιβηε ροΐϊιΐϋ, αοβηι ϊΙΙαηι ει ορροιιίιηυδ.

Γ}υ3Β πιίιιι Ιοημίιι-ί ,ιΐΐδΐιηΐ 3 ιιιο<1ϊο , νίιΐοηΐυΐ' ε&δε ηΐ3§ί8

εοιιΐι-αηβ. (8) ΑΙαοβ Ιικο ςιιίάεηι 63088 βχ Γβ ίρδ3 (γβΙιϊ-

I ιιι : ,ίΙΙι'γ.ι β&Ι ψιχ η ιιυΐιί•; ϊρδίβ (ΙυηΙυι-. Λιιιη 3(1 ςιια>

νί(Ϊ3 ρι-οεΙίνϊοΓεβ δΐιηιιΐδ ιιηΙιιΐ'α,ε<ι ιιιειϋο ιιι.ιμΗ πιηίπιιι.ι

νίϋεηΐυι• εδ$β : υΐ, ηιιία ηοδ ;ι« Ι νοίυρίβίεδ ηηΐιιπι ΓιηχιΙ

ρΓοηίοΓεβ, ίιΐΐ'ίιτο ϋιΐ ίηΙειιιρείΜΐιΙίιιιιι Γαείΐϊιΐδ ρΓορρΙΙίπιιιι ,

(μιαιη 3(1 Ι(Ίΐιρΐ'ΐ•.ιηΙί:ιιιι εοηνειΊίπιυι•. (,ΐιι,Ίριη[ι!ι•: Ιι.νι

ιιιημίί εοηΐΓϋΐ'ίη ιϋπηιικ, ιμιί!>ιι* ηι,'ΐμίί ηοδ ιίοιίπι• δοΐε-

ηαυδ. ΛΙιρκ; ίϋεο ίηίοιηροπιιιϋα, (|Η9Β ίη ηΐηιίο ροβίΐα

•'ϋΐ, ΙεηιροΓβηΙίχ <υηΐΓ3Π8 ηιββίβ 881, φίκιιι αΐίεηιιη εχ.

Ιτεπιυιη.

ΟΑΡ. IX.

"Οτι μεν ουν εστίν ή αρετή ή ηθική μεσάτης, και

πως, και δ'τι μεσότης δυο κακιοίν, της μεν καΟ' ΰπερ-

ϊο βολήν της δε κατ' έλλειψιν, καί δτι τοιαύτη έστ\ δια τι)

στοχαστική τοϋ με'σου είναι τοϋ εν τοις πάΟεσι και ταϊς

πράςεοιν, ίκανώς είρηται. (2) Διο και έργον εστί σπου-

δαϊον είναι• έν έκαστο) γάρ τι) μέσον λαβείν έργον, οίον

κύκλου το μέσον ου παντός άλλα τοϋ εΐδότος. Ούτω

** δε και τι) μεν δργισΟηναι παντός χα'ι ίάοιον, και το

δοϋναι άργύριον και δαπανήσαι• τό δ' ώ και δσον χα'ι

δτε και ου ένεκα καί ως, ούκέτι παντός ουδέ £άοιον •

διόπερ το ευ και σπάνιον και έπαινετόν καί καλο'ν.

(ϊ) Διο δει τον στο/αζόμενον τοϋ μέσου πρώτον μέν

•1υ άποχωρείν τοϋ μάλλον εναντίου , καΟάπερ καί ή Κα

λυψώ παραινεί :

Τούτου μέν χαπνοΰ χαί κύματος έκτος έεργε

νήα.

Των γαρ άκρο>ν το μέν έστιν άμαρτωλο'τερον, τό δ' ητ-

36 τον. (ί) Έπεί ουν τοϋ μέσου τυχεϊν άκρως χαλεπόν, κατά

τον δεύτερον φασι πλουν τά ελάχιστα ληπτέον των

κακών ■ τοϋτο δ' εσται μάλιστα τοϋτον τον τρόπον &ν

λέγομεν. Σχοπεϊν δε δει προς & και αυτοί εύκατάφο-

ροί έσμεν άλλοι γαρ προς άλλα πεφύκαμέν. Τοϋτο

*» δ' εσται γνώριμον εκ της ηδονής καί της λύπης της γι

νομένης περί ήμας. (ί) Κϊς τουναντίον δ' εαυτούς άφέλ-

κειν δεϊ• πολϋ γαρ άπαγαγο'ντες τοϋ άμαρτάνειν εις τό

μέσον ήζομεν,, δπερ οί τα διεστραμμένα τίΐν ξύλο>ν

όρΟοϋντες ποιοϋσιν. (ο) Έν παντί δέ μάλιστα φυλα-

45 κτεον τό ήδΰ καί τήν ήοονην ού γαρ αδέκαστοι κρί-

νομεν αύτην. "Οπερ ούν οί δημογέροντες επαΟον προς

τήν Έλένην, τοϋτο δει παΟεϊν χαί ήμας προς τήν ήδο-

νην, καί έν πδσι τήν έκείνο>ν έπιλέγειν φωνην • ούτω

γαρ αυτήν άποπεμπόμενοι ήττον άμαρτησο'μεΟα.

50 (7) Ταϋτ' ούν ποιοϋντες, ως έν κεφαλαίο) ειπείν, μάλι

στα δυνησόμεΟα τοϋ μέσου τυγνάνειν. Χαλεπόν δ'

ΥΪΓΐιιΙεηι ίκίΙιΐΓ οαιιι (]ΐι.τ πιογλΗλ ηρροΙΙ,-ιΙιΐΓ, ιηί(1ίιιιη

8611 ηιε<1ίε(3(ΐΊΐι (•»>(; , ιΊ ιριοιικχΙο ί(1 8ί1 , <■( ιΐιι.ιι ιιιη νίΐϊιι-

ηιηι είδε ιη«(1ίε(3(ειιι ( ιρι.'ι^ 8υη( ηϊιιιϊιιιιι ιΊ ρ.ιπιιιι :. (αίειιι

(Ιεηίψιε ϊ(1εο 6886 , ιροκΙ εηιιι ιιιειΙίηοΓΚίΐΙηιι , ηηοε ίη ρ<τ-

ΙιπΙκιΙίοηίΙ)ΐι» «ΙιρίΡϋίΓιοηίΙιιι•, νΐΊϋ,ιΙιΐΓ, δίΐιί ρΓοροβίΙαιη Ιιη-

ΙιεηΙ υΐ βεοριιιη, ΙιΜε εΓίίο 83ΙΪ8 (1επιοη3ΐΓ3(3 εβ^ε 3γ1>ϊ-

ΙΓΟΓ. (ΐ) 1 . , ι >< 1 1 1 1 • ιιΐι Γ68 ιΊκιιιι «ΙιΙΙΪΙ ί|ί• 3ΐςιΐ6 ηρβΓ081ΙΠ1 Γ-,ί

ίη ςιιονίδ ςεηβΓβ ί(ί <]ΐιοιΙ 68( νΪΓΐιιβ. Μ.•ιμηϊ ειιίιη ηε^οΐίί β8( ,

ίη ιιικιι|ΐι;ι<ριι• Γβ ιηιιΐίιιιη εοηββςυϊ , ιι( (ίπηΜ ρυηείυιη

ηκΊΐιιιηι π'ριίίγι' Ι1ΠΙ1 ιί^ιι•>1Πιγ[ , 86(1 8είειιίί8 ηιικίο Ιιοιιιϊιιί-ί

βδΐ. ΙΙβπι 1Γ380Ι 61 ρβοιιηίαηι (ΙοηαΓβ εΐ 8ΐιηιρΙιιιιι Γίΐοεπ',

πφι>1ίΙ«Ί Ιιοηιϊη'ΐ8 «$1 ε( Ι»είΙε; ειιϊ νεΓΟ, εΐ ιμιβηΐιιιη, ει

(]«ο Ιεηιροιε, εΙ ι•ιι]ιΐ8 τεί εαιιβ», οί ιρκιηιοιίυ ΐΓ38εειΐ(1ιιηι

30 (Ιοιιαιιϋυπι 8ΐΙ , (ΙεοεΓηβΓε, ηεςιιβ ειι]ιΐ5ΐίΙιιΊ Ιιοιηϊηίδ, ηε-

(|ΐιι> Ιϊκ-ίΙε εβ( : ηιι»Γβ 6δΙ ειι]υ8ΐίΓ>εΙ Γβί 3!)5θΙυΙίο εΐ ρειΐεείίυ ,

Γε8 Γ3Γ3 3ε 1>ιικ1ίΐ|ιι1ίί ; ,ιΐιρκ' ϊρΜίιη ρυΙιΊιηιηι δίνε Ιιοηβδίιιιη.

(3) ΟροΓίβΙ ι @ί Ι υ γ 6ΝΙ11 ιριί ιπί'ΐΐίιιηι νιιΐΐ ΓεηΓε, ρπηιιιιιι

οιιιιιίιιιιι μ>;ιΙ) ΠΙο, ιρκκΙ πιβρίδ εοηΐι-απυηι εδί, Ιοη^Ηδίπιε

ΓεηιονεΓε, ςιιειιιαώιιοϋυηι εΐίαιη 5ΐι;κ1ι•Ιι,Ίΐ ΟβΙνρβο :

Α Γαιικι ρι-οοιιΙ ει ΠιιοΙιι ριυΐιίΐκίο ΜΓίη3ΐιι.

ΙαΙι.ιιιιιιιινι εηίπι 3ΐ(εηιιη πΐ3]υδ ρβοοαίιιπι εβί , βΙΙβπιηι

ηιϊιιιΐδ. (4) 0υοηί3Πΐ ίμϋιΐΓ ιηεάίυπι ρΓβίείββ »88ε(μιί δΐιιιι-

ιιι.ΐΜΐϋΙίΐ'.ιιΚΐΙίδ 68(, δίτηικίΗ (ιι(αίιιηΐ) ηανί^Ιίοηβ ιηιηιιιι,ι

8ΐι ιικίκΙ.ί (1ε ηι»Ιίδ. Ηοε »ιι(ειιι ε3 ΓβΙίοοβ εοηΐίη^βΐ ηΐ3χίηιε,

(ρκιιιι 08(εη(1βΙ)3Πΐυ8. ΥίιΙεηιΙιιιη εδί ίΐιιίειη , 3(1 ο,υχ νίΐίη

δίηιυδ εϋιιιιι ίρδί ρΓοηίοΓεβ : αΐϋ εηϊπι 3(1 ηϋ,ι ίΐιιιιιπ ρπχΊί-

νίοι-εδ ιι;ιΙιΐΓ.•ι; ιριιιιΙ ιμιίιΐΐ'ΐη εχ 83 νοίορίΐίε ι'Ι 63 ίι'μπίιι-

(Ιίηε, ιμι.ι ;ιΙΐκ ιιιιιιγ, Γαοϊΐβ εοςποδεί ροΐιτϋ. (,Ί) Αε ηη8

ίρδυ8 . 1 1 • εο 3(1 ιμιοι] ρΓορεηιΙεηιΟδ , ίη εοηΐΓ3Γ>3ΐη ριπίοιη

οροΓίεΙ 3))8ΐΓ3ΐιεΓβ. Ν3ΐη ηιιιίΓη Ιοηςίδίίπιε ηοδ 3 ρεεεβίο γο•

ιιιονεπιιιπδ, 8(1 ί(1 (μΐ0(1 ηιειίίιιηι εδί, νεηίεπιιΐδ : φιοϋ 63ηβ

Γ.ΗΊΠΙιΙ ϋ ιμιί Ιίη£03 (1ί8ΐ0Γ(3 ιΐιι ίηιιιιΙ. (6) Ιη 0Ι111ΙΪ II 11 1 <■ Μ 1

ικ'ίΐοΐίο (μιίπμιίιΙ ]ικιιιιι1ιιιιι 681 , ίρ,οηκμιε 3(1εο νυΐυρίαίι'ΐιι

μιιιιιιιο ϋΐιιιϋΐ) νϊΙίΐΓρ οροΓίεΙ. Ιη ε]υ.8 ειιίιιι ]υ(1ίεϊο ηοβ ιιιί-

ηίιηβ ρΓ»1ιεηιυδ ίιιευπ ιιρ!ο> ](ΐ(1ίεε8. ΟυοΓοίΓεβ ηιιεπιβϋ-

ηιοϋιιηι εΓ@3 Ηείεηβιη δεηεδ ίΗί ΓυεΓυηΙ 3ηίιη3ΐί , βίε εΐ ηοδ

οροΓίεΙ ίη νοίυρίβίεπι 3ΐιϊπΐ3(08 ε88β , ίηςιιε Γβΐιυβ ιιιηιιϊΐιιι-.

ϋίοπιιη νοεβηα ηοόίδ 8ΐι1)ίίεεΓε. Νβπι ιμιιιιη ίΙΙηηι ΪΙ» βπιβιι-

(1.ιΙιίιιιιΐ8 ιηίδ83ηιηιιε ΓηείβΓηυ3 , Ιενίυ» ρεοείυίιηυ». (7) ΙΙίχ

ίμιΐιιΐ' Γ3είεη(1ί8 ( ιιΐ ουπιηι (μιη• ιΐίιία μιιιΙ δΐιηιιηβηι 1»οαη>)

ηκ•(1ίοΐ3ΐεηι ΓβείΙΙίηιε ΟδίΚηιιοιιιιΐΓ. ΚδΙ 3ΐιΙ(•ιη Γοι Ιϋ88Γ \ιχ<:
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ίσως τοϋτο, και μάλιστ' εν τοις καθ' Ικαστον οΰ γαρ

ρ^άδιον διορίσαι πως καί τίσι και έπί ποίοις και πόσον

χρόνον δργιστέον και γαρ ήμεΐς ότέ μέν τους ελλείπον

τας έπαινοϋιιεν και πράους φαμέν, δτέ δε τους χαλε-

6 παίνοντας άνδρώδεις άποκαλοϋμεν. (β) Άλλ' δ μέν

μικρόν τοϋ ευ παρεκβαίνιον οϋ ψεγεται, οΰτ' έπι τδ

μάλλον οΰτ' επί τδ ήττον, δ δέ πλε'ον ούτος γαρ οΰ λαν

θάνει. Ό δ; μέχρι τίνος και έπι πόσον ψεχτδς οΰ

βάδιον τω λόγω άφορίσαι • ουδέ γαρ άλλο ουδέν των

ιο αισθητών τα δέ τοιαύτα εν τοις καθ' Ικαστα, και ίν

τη αίσθήσει ή κρίσις. (9) Τδ μεν άρα τοσοΰτο δήλον

δτι ή με'ση έ'ξις Ιν πασιν επαινετή , άποκλίνειν δε δει

δτέ μέν έπι την ΰπερβολήν δτέ δ' επί τήν έλλειψιν' οΰτοι

γαρ £5στα τοϋ μέσου καϊ τοϋ ευ τευξόμεθα.

Γβϋο ιιΐΗ\ίπιβ (ΙιΓΠπϋδ εΐ 1>ίΙ>οπο«ι , φιυηι αά τα β^βηάΊΐδ

νεηΐυιη 681. Νεςυε βηίπι ΓίοίΙβ εδί ιΐίδΐίηβυει-ο, α,υοηαιιι

ιηιιιΐιρ, <]ΐι ϊΐ «μ-, Ιιοιιιίιιίΐιιι, , ςυίόΐΐδ (1ε 0311818, ιΊ αυβηκίίυ

δίΐ ϊίΜΜί'πιΙιιιη. Νβπι εδί ςιιυηι εοβ Ιιοηιίηο*, φιι ρβπιηι

ίπι-(•ιιπΙπΓ , 1αυ(Ιαπιιΐ5 , εΐ Ιεηεδ αρρβΙΙαιηικ : 05ΐ πιι-δΐΐδ

ΐ|ΐιιιιιι ίΙΙθ8ςυί$Γ3νίΙθΓδυχοοηδβηΙ,ςηυηιο,υ.οΙ)θδ νίπΊί οδβο

βηίηιο ρΓ»(ΙίΙθδ ιΐϊι ίιιιη>. (8) νβπιιη ςυί ρβιιΐηΐυηι 3 ροι•-

ΓοοΙίοηε ίεΠοοΙίΙ , δίνε ιιιιπίυπι 3ΐίςυ3η1υ1υηι δυρεΓεΙ , δίνε

«Ίίίΐιιι ίΐ1ίι|ΐκιη(ιι1ιιηι ειιπι ϋβδΟΓβΙ, ηοη τΗυροι-βΙοτ; δειΐ ίδ

1;ιηΙ ιιιιι , ςιιί Ιοη^ίυδ : Ιιίε εηίιη ηοη ΙβΙίΙ. ρη.\|ι•ηιΐ8 3ιι(<ίιι

ιΊ ψΜΐιΙιιιη ίι•3803ΐϋΓ ίδ ΐ|πί νίΐιιροινιΐιίΐίβ 6δΙ , ηοη ο*1 ΓαοίΙο

οι-βΐίοηβ ιΙοΙίηίΓΟ , ροπηιΐβ ιιΐί ηοςιιο βΐίικί ςιιίοςιι,ιηι οηηιιη

φΐ.τ δοηδίΐιυδ 8ΐιΙ)]εε(3 δυηΐ : φΐ;ι|ί;ι ϊιι Γοϊιυδ μιι;;ιιΙ.ίπ1>ιι-ϊ

ροδίΐβ δυηΐ , δοιίδΐιιιιηςυβ ](>(]κίο οεηδβη<ΐ3. (Η) ΙηΙβηιιι

Ιιοο Ι;ιηιοη ρβίεΐ, πιβαΊοοι-βηι Ιι»Ι>ί(ιιιιι ίη οηιιιϋιιιι βκβε

ΙηιιιΙ,-ι1)ίΙ('ΐη : οείεηιηι (1εο1ίη3ηάΊιηι εδδε ηιιικ•. 3(1 ηϊηιίυηι ,

ιιιιηο ικΐϊιΐφιοιΐ εδ( ριιπιιιι : δίο εηίιη ί(1 ιριοιΙ ιικιϋυιιι (•1

ροί.νΐιιιιι βδΐ , Ι'3ΐ:ίΙ1ίιιιε ηοδ 6880 οοηδεουΙαΓοβ.

ΙΛΒΕΚ III.

αΑΡ. ι.

16 Της αρετής δή περί πάθη τε και πράξεις οΰσης, και

έπι μεν τοις έχουσίοις επαίνων και ψόγων γινομένων,

ε'π'ι δέ τοϊς άκουσίοις συγγνώμης, ενίοτε δέ και έλέου ,

τδ Ικούσιον καί άκοΰσιον άναγκαϊον ίσως διορίσαι τοις

περί αρετής έπισκοποϋσι. (ί) Χρήσιμον δέ και τοις

•μ νομοθετοϋσι προς τε τάς τιμάς και τας κολάσεις, (λ) \ο•

κεϊ δέ ακούσια είναι τα βία ή ϊι' άγνοιαν γινόμενα.

Βίαιον δέ ου ή αρχή ίξοιθεν, τοιαύτη ούσα έν η μηδέν

συμβάλλεται δ πράττων ή δ πάσχιον, οίον ει πνεϋμα

κομίσαι ποι ή άνθρωποι κύριοι όντες. (ί) "Οσα δέ δια

94 φόβον μειζόνων κακών πράττεται ή δια καλόν τι, οίον

ει τύραννος προστάττοι αίσχρόν τι πραζαι κύριος ών

νονέοιν και τέκνων, καί πράξαντος μέν σώζοιντο, μή

πράξαντος δ' άποθνήσκοιεν, άμφισβήτησιν έχει πότερον

ακούσια έστιν ή εκούσια. (&) Τοιοϋτον δέ τι συμβαί-

•Κ) νει και περί τας Ιν τοϊςχειμώσιν έκβολάς• απλώς μέν

γαρ ουδείς αποβάλλεται εκών, έπϊ σωτηρία δ' αΰτοΰ

και τών λοιπών άπαντες οί νουν έχοντες, (ο) Μικταί

μέν ουν είσιν αί τοιαϋται πράξεις . Ιοίκασι δέ μάλλον

έκουσίοις• αίρεται γαρ είσι τότε δτε πράττονται, τδ δέ

34 τέλος της πράξεως κατά τον καιρόν ε'στιν. Κα'ι τδ

έκούσιον δή και τδ άκοΰσιον, δτε πράττει, λεκτέον.

Πράττει δέ εκών και γαρ ή αρχή τοϋ κινεϊν τα οργα

νικά μέρη ίν ταϊς τοιαύταις πράξεσιν έν αύτίο εστίν

ων δ' εν αύτω ή άρχη, επ' αΰτω καί τδ ποάττειν καί

4θ μή. Εκούσια δή τα τοιαϋτα, απλώς δ' ίσως ακού

σια• ούδε'ις γαρ άν έ"λοιτο καθ' αΰτδ των τοιούτων ου

δέν. (7) Έπι ταϊς πράξεσι δέ ταϊς τοιαύταις ενίοτε

καί επαινούνται, ίταν αίσχρόν τι ή λυπηρδν ΰπομε'νω-

σιν αντί μεγάλων καί καλών ■ άν δ' άνάπαλιν, ψέγον-

46 ται • τα γαρ αίσχισθ' ίιπομεΐναι έπί μηδεν'ι καλώ ή με-

τριιρ φαύλου. Έπ' Ινίοις δ' ίπαινος μέν ου γίνεται ,

συγγνώμη δ', δταν διά τοιαϋτα πράξη τις α μή δει,

8 τήν άνθροΜτίνην φύσιν υπερτείνει καί μηδείς άν ΰπο-

μίίναι. (η) "Ενια δ' ίσως οΰκ εστίν άναγκασθήναι ,

60 άλλα μάλλον άποΟανετίον παθόντι τα δεινότατα ■ και

ριιιιιιι ιΤ!!ο νίτίοί νοΓ8ε(υΓ ίη 3ΓΓεοΙϊου8 3(ηιιε 3θΙίοηί1ιυδ,

<|ΐιιιιιι<|ΐΐΓ ίη ίί8 Γ001Κ ([038 δροηΐε Γαοίιηυδ, Ι.ίικΙι^ ιΊ νίΐιι-

ρεΓΒΐίοηεδ ηο8 8ε()ϋ3ηΙιΐΓ ; ϋδ οοηΐΓ3 ςιια3 ίηνίΐί Γ,ιιίηιιι^,

νεηίβ ,•ιΐι|ΐιι• εΐίαιη ίηΐιτιΐιιιη ηΊΪ80Γίεοπ1ί3 Ιιιίιπ.ιίπι- : ηε-

00880 0*1 Γυι°(3δδθ , ϊιι (]ΐιί νίιΊιιΙίδ νίηι ιι;ι(ιιι ;ιιιι< ιιι<- ςιΐ33-

πιηΐ, ίι! ςιιοιΐ 8ποη(ο, οί Μ α,υοϋ ϊηνίΐο ΙίΙ, 3οοιιγ»Ιο (ΙεΙί-

ιιίη•. (2) 1(]ςυο οδ( ροΐιριηιιι υΐίΐο ΓυΙιιηιιη γΙι,ιιιι ΙβΙοπΙιιι*

Ιοβοη», (υιιι 3(1 ΙιοηοΓΟδ, (ιιιιι 3(1 δΐιρρ!ίοί3 (ΙοοοΓηοηιΙ.ι.

(3) νΐιμιε ϊηνίίο ςιιίύοηι ϋκΙ.ι (Ιίιί νίυΌηΙιΐΓ ϋ!;ι ιρι;ι; ;ιιι| νί

Οθ3θ(ί ,'ΐμίιηιι•, , »ιιΙ ροΓ ίιΐίο.ίι-ιιΐίηιιι. ΙΌγ νίηι ρυΓΓΟ ίΙΙικΙ

η^ίΙ ιιι•, οιι]υδ ρηηοϊρίυηι ο\Ιπι θδ( , ίΐΐιριο ί(1 ο]ιΐ8ΐιιθ(1ί, ηι'ΙιίΙ

υ( 3(1]ιιηιοη(ί ηΙΙι•γ;ι1 ίδ ςιιί «μϋ 3υ( ηιιί ρϊΐίΐιιτ, ιι! δι ψιοιιι

τοηΐυδ βΐία,υο (1ο(ιιΙεπ1, »ιι( ϋ Ιιοπιίηοδ « 1 1 1 ϊ ηοΐιίδ μιιιΙ δΐιρο-

ΓΪΟΓΟδ. (4; Ιίυ;>• νοΓΟ ηΐ3]θΓυιη ιιι;ιΙοπιιιι ηιο(ιι, νεί Ιιοιιί

ίΐΐίι ιι]ιι•. ρ;ΐΓ;ιιΐ(Ιί ('3ΐΐ83 «μιιιιΐιιι• ( νιτίιί ΚΓ3(ία, δι (μιίδ Ιυγ,ιμ•

πιΐδ, οιφίδ ίη ιηβηυ ηοϊίΓοηιιη ρβΓοηΙπηι ο( Ιίίκτοπιιη Λίΐ3

ροϋίΐιι μΙ , ιιΐίοιιί , ιιΐ (υτρε ςιιίρρΪ3ΐη ΓίίπΛί, ίηιριτβ!, Ιΐ3ο

ρΓθροδί(3 (ΊΐηιΙίΙίιιικ', ιι( ϋΐι, δι 3^3( 0,110(1 ]υοο(υρ, 98ΐν1

δίη(; «ϊ ηοη 3#ιί, υιοπ:ιιιΙιιΐ' ), ιιίπιιη Ιαΐϊα &ροηΙε, ;< ιι ίη-

νίΐε ΙίιιηΙ, βηιϋίβί ροίοδί. (5) ϋυ]ιΐδΐιιοι1ί Γ3ΐίοε»Ιίπ ;3(1υΓίδ

'ριιΐ' Ιοηιροδ(3(ε ίη ιιιυι-ί οοογ(3 ΙίΟΓί μιΙοιιΙ. Ρίίΐηι >ί γοοι ιιΐι-

δοίιιΐο 8ίιηρ1ίοί(θΓ(|υο οοη*ί<1βΓθδ, ηοιηο δυβδροηΐε π'ππιι

δΐΐ3πιιιι ]3οΙυι»ιη 1'αοίΙ; οοίοπιιη ρτο 83ΐυ(ε βυ3 «ο οοΙογο-

ηιπι οιηηοδ Γ»οίυηΙ, ςυϊ ()υί(1εηι δβηίο δΐιηΐ ηιοηΐίδ. (η) ΛΙ-

ο,ιιο Ιιιι]ιιδΐηοι1ί 3ο(ίοηοδ δ'ΐιιΐ ίΙΙκ ςυίιίοιη ιιιί-Ι,ι-, οοίοπιιη

ίΐ8 <]ΐι;ι• δροηΙο ,ι^ιιιιΙιιγ. δίιηίΙίΟΓεδ εδδο λιιΙιίιΙιιγ. 8ηη(

εηίιη ορ(;ι1)ΊΙοδ ο( οΐίμοηιΐίε Ιιιιιι, ιριιιιη πμιιιιΙιΐΓ. ΛοΙίοιιίδ

Ρογγο Ιίηεηι ορροιΊιιιιίΙ.18 ιηοάοΓβΙιΐΓ. Οιιοοίπβ βροηΐο α^ϊ

;ιΙΐ'|ΐιίιΙ 8υΙ ίηνίΐβ, «ΙίπΊΐιΙιιιιι εδ( Ιιιιιι φΐιιιη ίΐμίΐιιτ. ΑΙςυί

οο (ειτιροΓΟ 8ρυη(ο :ιαιΙ (βΐίδ; ίη ίρ-ιι οιιίηι οδΐ ρπηοίρίιιιη

ηιονοικΙ.ιπιιιι ι».ιπιιιι,(|ιι;γ ίηδίηιιιιοηίοηιηι Ιοοιιιη (ΐίιΐίιιπιΐ ίη

Ιιιι]ιΐ8ΐιιοιΙϊ ηοΐίοηίΐιιΐδ, ραΓίιιιιη : ι|ιιηγιιιπ 3υ(οιη γογιιπι ίη

3ΐϊΐ|ΐιο ρΐΊΐΐΐ'ΐρί» ίιΐδηη), (Μπιιη ΐ|ΐΐ(ΐΐ|ΐΐι' ;ΐΐι'ΐΐ(Ι;ιπιιιι νεί ηοη

3<ζοη(ΐ3Γυπι ρβηββ ί|)ίυιιι ε8ΐ ροΙοδΙβί. 8ροη1βί30ΐ3 βΓβοιΙί-

(Ί ιΐιΐ.ι μιιιΙ ιριιΐ' 8οηΙ 1ιιι]υ8ΐηθ(1ί : ίιιΝτίιιι Ι.ιιηοη .-ίπιρίίίΊΙβΓ

δρεθ(3(3 ΓΟΓίϋδδίδ ίΐΐνίΐε |3Γ(3 (ΙίπΊΐΙΐΙΓ. ΝΟΙΙΙΟ 'ΊΙΙΙΙΙ (]1Μ0-

ιρίΙΙΙΙΙ ΙϋΙι' ίρϋΙΙΙΙΙ ρΓθρΐ0ΓδΟθρΐ3¥ΡΓί(. (7) ^3ιη ΛΟΓΟ ίη Ι3ΐί-

6ιΐ8 30ΐίοηί1)υ8 Ιιοιηίιιοδ ιπΙ• ιίΙιιιιι ςυίϋοιη ΙιιιμΙλιιΙνγ, ςυιιιη

Μ'ίΙιοιΊ ηκιιίπ,ιπιιιι «(ιριο Ιιοηοδ(3ηιηι ιίίίιιιι ι .ιιι-;ι ΙιιιρίΙιι-

(Ιίηοιη 3ΐι( πιοΙθδ(ί3ΐη 3|ίςυ3ηι κιιΐιίι'ΐίηΐ : :ιιιΙ (Ίίίΐιιι, δι βΐΐ—

Ιβτ ΓοοβπηΙ , νίΙιιροηιηΙιΐΓ. Ν3Π» Γβδ (υΓρίδ»ίηΐ3δ 3ΐ>δφΐβ

ίΙΙ•1 Ιΐθηθ8(33 Γβϊ 0,11381 ΙΙΙΐ'ΜΤιΙο , ιιιιΐ 3ΐίου]ιΐ8 δβΚοηι ιριβίίδ-

πιηκ|ΐιι• ΙιοηεβΙοε Γοί §Γ»Ιί3 δΐι(Ϊ0ΓΓ8, ίπιρΓΟβί Ιιοπιίηίδ οδΐ.

8υηΙ νει•ο οΌίικΙε ηο^οΐίβ ηιιιοιίαηι ^ιιμποιΙϊ , ιιΙ βίδί ρΓο-

ρΙΟΓ 03 ΙΐΙΙΙ* ιριϊιΙιΊΙΙ ΙΙΙΐΙΙΐΙ 1ΐ'ΐ1)Ι1ίΐΙΐΙΓ, Υ0Ι1Ι3 ιΙι'Ι ΙΙΓ 13Ι11ΙΊ1 :

ιριιιιιι ιϊιΙι-Ιιιτί ι|ιι.γ ιιιίηιηιο δΐιηΐ .'ΐμοικΙ.Ί, 03 ςιιίδβςοηΐ οΐι

Ιιιφίδΐιιοάί βΐίο,υίιΐ, ςαοιΐ Ιιιιηιαη,ι: ιι,ιΐιιι,χ' νίΓΟδ δύροΓβΙ,

(|ΐιοιΙ(|ΐιι: ηβηιο πογΓογγο ροκδίί. (8) 8υηΙ (Ιοηίο,ιιο ηοηηυΙΙβ

οϊιΐδΐιιοιίί, υΐ Γοι•ΐ3δβο ηιιΙΙβ νί 3υΙ ηοοβδδϊΐβίε οοβοΐί ρ» β^ογο

(ΙιΊιοηηιιΐί, «1<]ιιρ ρυΐίιιβ ιηοΓδ ηοοϊδ δίΐ ορροΙοη^β ^Γ3νίδ•
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γάρ τον Εύριπίδου Άλκμαίωνα γελοία φαίνεται τα

άναγκάσαντα μητροκτονήσαι. (β) "Εστι δέ χαλεπδν

ενίοτε διακρϊναι ποίον αντί ποίου αίρετέον και τί αντί

τίνος ΰπομενετέον, ετι δε χαλεπώτερον έμμεϊναι τοις

* γνωσθεϊσιν ■ ώς γαρ έπι το πολύ εστί τα μέν προσδο-

κοΊμενα λυπηρά , άδ' αναγκάζονται αισχρά, δ'Οεν έπαι

νοι χα'ι ψόγοι γίνονται περί τους άναγχασΟε'ντας ή μη.

(ΐυ) Τα δή ποια φατέον βίαια; ή απλώς μεν, όπότ' άν

ή αιτία εν τοις έκτος η και δ πράττων μηδέν συμβάλ-

ιι• ληται ; δ δέ καΟ' αΰτα μέν ακούσια έστι , νϋν δέ και

άντ'ί τώνδε αιρετά , καΐ ή αρχή εν τω πράττοντι , καΟ'

αΰτα μεν άκοΰσιά έστι, νυν δέ και άντι τώνδε εκούσια.

Μάλλον ο' έοικεν εκουσίοις • αί γαρ πράςεις έν τοις χαΟ'

έκαστα, ταϋτα δ' εκούσια. Ποϊα δ' αντί ποίων αίρε-

ι& τε'ον, οϋ £άίιον άποδοΰναι ■ πολλαι γαρ διαφοραί εΐσιν

έν τοΤς χαθ' έκαστα, (ιι) Εϊ δέ τις τα ηδέα και τα

καλά φαίη βίαια είναι ( άναγχάζειν γαρ ε;ω οντά ),

πάντα αν είη ουτο) βίαια • τούτων γαρ χάριν πάντες

πάντα πράττουσιν. Και οι μεν βία και άκοντες λυπη-

V ρώς , οί δέ δια το ήδυ και καλόν μεΟ' ήβονης. Γελοϊον

δή τό αίτιασΟαι τα έκτος, άλλα μή αυτδν εύΟηρατον

όντα ΰπό των τοιούτοιν, και των μέν καλών εαυτόν, των

δ' αισχρών τα ήδε'α. (12) "Εοικε δή τό βίαιον εΐναι

ο6 εςωΟεν ή αρχή , μηδέν συμβαλλομένου τοΰ βια-

»ι σΟέντος.

[ II. ] (ΐϊ) Τδδέ δι' άγνοιαν ούχ έκούσιον μέν άπαν

εστίν, άκούσιον δέ το έπίλυπον και έν μεταμέλεια ■

δ γαρ δι' άγνοιαν πράζας ότιοϋν, μηδέν δέ δυσχεραί-

νων έπι τη πράξει, εκών μέν ού πέπραχεν, β γε μή

Μι ηδει, οΰδ' αυ άκων, μή λυπούμενός γε. Τοΰ δή δι'

άγνοιαν δ μέν Ιν μεταμέλεια άκοιν δοκεϊ , δ δέ μή με-

ταμελόμενος, έπε\ έτερος, ίστω ούχ εκών έπεί γαρ

διαφέρει, βέλτιον όνομα έχειν ίδιον. (μ) "Ετερον

δ' εοικε και το δι' άγνοιαν πράττειν τοΰ άγνοοΰντα

:ιι ποιεϊν δ γαρ μεθύοιν ή δργιζόμενος ού δοκεΐ δι' άγνοιαν

πράττειν, άλλα διά τι τών είρημένο>ν, ούκ είδώς δέ,

άλλ' άγνοών. Αγνοεί μέν ουν πας δ μοχθηρός 3 δεϊ

πράττειν και ων άφεκτε'ον, καΐ δια τήν τοιαύτην αμαρ

τία» άδικοι χα\ ίίλως κακοί γίνονται, (ιι) Τδ δ' άκού-

«<) σιον βούλεται λέγεσΟαι ούκ ει τις αγνοεί τδ συμφέρον •

ού γαρ ή έν τη προαιρέσει άγνοια αιτία τοΰ ακουσίου

άλλα της μοχθηρίας, ούδ' ή καθόλου ( ψέγονται γαρ

διά γε ταύτην ) άλλ' ή καθ' έκαστα, έν οίς και περί &

ή πραξις " εν τούτοις γαρ και έλεος και συγγνώμη • δ γαρ

*& τούτων τι άγνοών άκουσίιος πράττει, (ιβ) Ισως ουν

ού χείρον διορίσαι αυτά, τίνα και πόσα εστί, τίς τε δή

και τί και περί τί ή έν τίνι πράττει , ενίοτε δέ και τίνι,

οίον όργάνω , και ένεκα τίνος , οίον σιοτηρίας , και πώς,

οίον ήρεμα ή σφόδρα, (π) "Απαντα μέν ούν ταΰτα

Κ) ουδείς αν άγνοήσειε μή μαινόμενος , δήλον δ' ως ουδέ

τον πράττοντα • πώς γαρ εαυτόν γε 5 8 δέ πράττει,

άγνοήσειεν άν τις, οίον λέγοντες φασιν έκπεσεΐν αυτούς,

ή ούχ είδέναι δτι απόρρητα ήν, ώσπερ Αισχύλος τα

μυστικά, ή δεΐςαι βουλόμενος άφεΐναι, ώς ό τον κατα-

δίιηίφΐβ ΟΓΐκίαΙι» ρριΊει-εηιΙί. ΕΙεηίιη ΛΙοιιιχοιηίιι ίΙΙιιιη

Ευηρίιΐίδ ρβΓΠΐΙίοιιΙϊ νί(1εηΙυτ φΐ» ίηιμυΐιτυηΐ υΐ ιπιιΐινπι

ίηΙβΓίΐΟθΓβΙ. (9) ΙιϊιΙίι ίΐι- βδΐ ηπΙγιιι ίηΐεπίηιη ]η(1ίθ3Γ6, φΐί(Ι

εηί βηίρροηρικίηηι δίΐ, φΐίϋφΐρ ρπΕ ()υο ρΡΓΓει-ρηιΙυιη ;

βίςηε εΐίιιιη αΊΠίείΙίυδ ίη εο ςυοι) άβεηΊυιη βίΐ, ρεΓδενειαΓβ.

Ι'ογβ οηίιη εϊ φίκίεηι φΐ»? βχδρεεΙβηΙυΓ, αεβι-Ιια δΐιηΐ; ε»

νοιο 3(1 ιιιΐ36 φΐίβ ί ιι ι ροΐΐί Ιιι γ Ιηιρία. Ηίηε Ι3ΐιάρδ εϊ νίΐιιρβ-

ΓΗΐίοηεί Η5 ΙιίΙιιιιμιΜιι', φΐί ηεοεί,δίΐβίε 3ηΙ εοβεΐί Γυρπιηι ,

ίΐιιΙ ιιιιιι Γυεηιηι. (ιΟ) ΟιιιεηΒΓη ίμϋιΐΓ βυηΐ (ΙϊοβίΜίαΛ'ϊ Γαο(α?

βηηε ?ίιηρ1ίοίΙΡΓ ςηίιίρηι αε ρι-οριίβ, φΐυηι εαυδ3 ίη ρίδ ΡδΙ

ςυϊε βιιιιΐ ρχ!γ3, εϊ ίδ φΐί 3§ίΙ, ηίΙιϊΙ ορρΓοβ δΐιβε αά βιΐίοιιοιη

εοηΓει•1? ΑΙφίβ ε ιΙίνοΓδο φίδο ρεΓ «ε φΐί(|ρπι ίηνϊΐβ δυβεί-

ρίιιηΙιΐΓ, δΡ.(1 Ιιοε Ιβιηεη (εηιροΓε, εϊ ρ™ βΚεπδ, βιιηΐ ορίβ-

1>:1ι.ι , ιριιιΐ'ΐιιιι ίΐεηι ρΓίηείρίυιη βδΐ ίη εο ςϋί 3§ίΙ; ία ρεΓ δε

(μιίιΐΐ'ΐιι ϊηνϊΐβ Γ»ε1β δΐιηί, νεΓυιη Ιιοε 1»ηιοη Ιειηροπβ ρυηείο

εϊ ρ™ ίίΐίδβΐΐεπδ, δροηΙε δυδεβρίβ. Ιϊδςυίιίεηι οεΚε ηυ*

δροιιΐβ δΐΐδείρίυηΙυΓ, Ι3ϋ3 βιιηΐ ϊϊιηίΙίοΓβ; ηοηι αείίοηεδ ίη

Γ6ϋΐΐδ »ίη§υΙ:ΐΓί1)υδ νεΓδβηΙυι-, Ιια; νε™ δροηΐε δυδείρίυηΙιΐΓ.

ρϋοϊ ΒΐιΙειη ρχοοςυίΐιιΐδ ε1ί8ει\(ΐ3δίιιΙ, ηοη 051 ΓβείΙε νεΓίιίδ

οί.Ιειΐ(]εΓε, ιηιιΐΐίε βηίιη &υηΙ ίη ΓεΙ)υδ δϊηκπίΒπηυδ <ϋΓΓεΓ<>ιι-

Ιίίε. (11) Ουοιίδί ςϋίδ<1ίε3ΐ,]υευη<]3εΙρη1οΙΐΓ3, εδδενίοΙεηΐΒ

( οο^ί εηίιηβί) ίίδ Ιιοηιίηεδ, ςυιιηι εχΐΓ3 δίηΐ ) , ει Ιιαε Γ3(ίοηε

επιηΐ οηιηί» νϊοΐεηία : Ιιοηιηι εηίιη &™ΙΊά η^ϋπΐ οηιηε*

υηιηΪ3. ΕΙ Ιιί φΐίιίειη νϊ 3ΐίΐ|υ3 εοβεΐί οίηιιε ίηνϊΐί β^ηηΐ ευιη

ηιοίοδίίβ ; βΐΐεπ βυΐεηι ]ιιευη(1ε ειιηι νοίυρίβίε. Εγ^ο ρεΓΓί-

(ΙίευΙυηι ε^Ι, ε3 ςιΐϋ! βχΐΓ» δυηΐ, 3εειΐ53Γβ ; δε ίρβυηι , ηιιί

3 ΙβΙίΗϋϋ τείηΐί Γβείΐε εβρίϊΙιΐΓ, ηιίηίιηε ευΙρ3Γε : εϊ Γεηιιη

(Ιΐιί(1εηι ΙιοηεδΙβπιιη ίη δε ίρδυιη, ΙιίΓρίιιιη νεΓο ίη Γεδ]π-

ευηιΐβδ εβυδβηι εοηΓοΓΓΡ. (12) ΟεΙεηιηι νί Γ»είιιιη ΠΙιιιΙ ιηοιίο

<1ίοιΊ)3ΠΜΐί, ειι]ιΐδ ρΐ'ίηΐ'ίρίιιπι εχΐΓβεδΙ, (ΐυυηι ίς| ευί νίδ ά(•

ΓεΓίιΐΓ, ηίΐιϋ βυίΕ ορβΓ3ε εοηΓεΓ3ΐ.

[ΙΙ.](Ι3) Ουοιΐ ;ιπ(ιίιι ΠΙ ρεΓ ίηδείβηΐίαηι , ΠΙ οηιηεςυί-

άειη ΠΙιιιΙ ηοη βροηΐε : εεΙεΓυιη ϊηνϊΐβ Ιίεπ ίι! (Ιειηιιηι ά'ι-

εεηιΐιιιη,'ςιιοιΐ δΐιηδειμπίυτ ιΙοΙογ, ευ]ιΐϋφιε ειιηι ηηί ββΙΙ,

ριΐ'ηίΐεΐ. Ν,ιιιι <|πι ριτ ίηδοίεηΙΐΛΐη (|ΐιίρ|>ί;ιιιι «^επί, ιιε-

ςυβ εχ ε3 3εΙίοηε ιίοίοιε ηΐΐίοίαΐυΐ', δροηΐε φΐίϋοιη ίΙΙε

ηοη ε§ίΙ, υΐροίε α,ιιοιΐ ηε»(:ίεΙ)αΙ ; ηεφίβ Ιβιηεη ίηνίΐιΐδ,

<|υίρρε ιριί (ΙοΙοΓε ηοη 3Πίεί«ΙιΐΓ. Ιη βο ίίξίΙιΐΓ φΐο<] ρεΓ ίη-

δείεη(ί3ΐη βεΐιιηι ΓιιεπΙ, !,ί ηυεΙοΓειη ΙαεΙί ριρηίΐεΐ, ίη-

Λ'ίΙιΐδ Γεείδίβ νίιΙεΙιΐΓ; φίοιίίί φΐοηι ηοη ρα'ΐιίΐεΐ, ιριο-

ηί3ΐιι 3ΐίυδ ε«1 3 ρποΓβ, Ρ[;ί58β ηοη »|>οιι1β (1ίι•3ΐιΐΓ. 8/ι1ίϋ5

ΡδΙ ειιίηι Ιιιιυε, ςιιηηϋοφίίιίοιη (ΙίΠεΓΐ 3ο βΙΙργο, ηοιηεη

ρΓορΓίυιη ΙιηϋβΓβ. (14) ΥίιΙεΙιΐΓ βιιίειη εΐίαιη ίΙίίΤβΓΓβ κΙ

φίοιΐ εί>1 ρεΓ ίηδείβηΐίβπι β^ΡΓε, 3ΐ> ίΙΙο ςηοιΐ ε*1 β^εΓε

ίιΐδΐίιηίρηι : εΙΐΓίιΐδ εηίπι «ιιί ίιβίιΐδ 3ΐ;εΓε ρεΓ ίιΐϋοίεηΐίβηι

ηοη νίιΙοίιΐΓ ; 80(1 δι εβιΐδβπι ίροοίέδ, ρεΓ ϊΐίφΐίιΐ εο-

ηιηι ςιιΐΕ Γηοιίο άκΐΆ βυη(; ηοη βοίοη* (3ηιρη, βρχΐ ι^ηο-

Ι'βπδ; ,μιιη ίμηοΓ3Γ6 ιριιι1 δΐιη( 3^ρικΐ3, Ρΐ3 ιμιιΐιιι•, ί(ρηι

βϋΐ ΒϋδΙίηρικΙιιιη, εί>1 (|υί<1επι ίΙΙιιιΐ ε]ιΐδΐηο(1ί , ιριιιιΙ οηιηί-

ηπί ίηιρΓΟϋίδ (■ιιΐΐΜ-ιιί.Ίΐ : βΐφΐε 3(1εο εχ ίδ(3 γρ Ιιοιηίηεδ ρΓ-

(ίρ,ίιιηιιΐΓ ίη]υδ(ί, ίηιο ηι»|ί. (15) ΟρΙρπιιιι ίηνίΐε Γαιίυηι

(Ιίεί (ΙρυεΙ, ηοη δι φΐίδ ηυοιΐ εχρεάίΐ ηεδτϊβΐ ( ηοη εηίιη

ρεΓ Ρ3ΐη ιΊι•>είρηΙίΗΐιι , φι»• ρ>1 νοίηηίαικι, ίηνίΐβ (ριίιΐ

3(•1υιη (ϋοίΐυι•, δριΐ ίηιρΓοΙ» ), ηρ(|ΐιβ ίΐοηι «ί ίη υηίνρΓδβϋ

ί^ηοΓΒΐιΙί» , ηιιοηίαηι Ιια•ε νίΐίο (ΙβΙιιγ; δΡ(1 »ί γρπιιιι $ίη§η-

Ι.ιι : ι η 1 1 ΙΐΊΚ'.ιΙπί' ίμηοΓΗηΙίβ, ίη (ριίΙ)ΐΐδ Ιΐίιι: ίιιι ιι) εϊ (ίι(Λ

(|ΐι:ι- υιιιηίδ ;κΊίο νβη&ΙιΐΓ; ίη ΙιΙδ ριιίιιι ΓηίδΡΓίεοπΙίβ είνρηία

Ι'κ ιΐηι | κι Ι ιι -ιι Ι : Π3ηι ι] ιιί ίκιηιηι κίίιιιι 3ΐί(ρΐ3Π> ι ι.<ιι.ι(,

ίηνίΐηδ .'^ίΙ. (16) Νοη επί ί^ίΙυΓ ΓθΓ(98δίδ βΐΐδ τε, ςιηβ

οί ηιιοί 88Β δίιιΐ , άίδΙίη^ηρΓΡ - ηίιιιίπιιιι ςηίδ 3ς3|,φΐί(Ι 3§3|,

ρΐ ςιιβ ίη γο νρΓδΡίιΐΓ βεΐϊο; ίηίρηίιιιη νειο εϊ φΐο ριιΐβ ίη-

δΐηιηιρηίο, εϊ 0113113 Γβί Ρ3ΐΐϋ3,υ1δ3ΐιι1ι* 03083, εϊ (]ηοηιθ()ο,

ιιί, |ρηί(0Γ3ΐι νεΙιεηίρηΙεΓ (17) ΕΙ οηιηίβ ςιιίιίειη Ικργ, ηεπιο

ί^ηοπιτετΚ , δι ηιοΟο ηοη ίη^ηίβΐ. ΕνΙ ϊργο εϊ ίΙΙικ! ρβι-

δρίευιιιη, ειιηι φΐί 3βίΙ, ί^ηοίηηι εδδβ ββεηΐί ηοη ροδδε.

(.!πί εηίηι δε ίρδυιη ςιιίδ ϊμηοπ-ι :' $ο(1 ίΙΙιιιΐ 3εεί(1εΓε ροίρκι ,

υΐίριίί, (ΐυϊίΐ βμβΐ , ΐβηοΓοΙ , ηιιοηιοαΌ ΟΓβΙοΓΡδ (ΙίοπηΙ , δβ

ίη (1ίρρη(Ιο 3(>ΡΓΓ3δ8Ρ , βηΐ δβ ηεβρ,ίνίδίβ , τεβ εδδβ τεεοηιϋ-

)3δ εϊ Ιίκ-ριΐιΠκ, υΐ /ΓχΊινΙιΐδ ϋε ιηνδΙβΓΪϊ^ (Ιίεείιαΐ : ηιιΐ

εΐίβιη βΐίφΐϊδβίΐ, δε, ςηυηι οδΙεηίεΓΡ νρΗρΙ, <\β ιιιλιιΝηι*

γρπι ειηίβίδίρ : υΐ ΠιΙιιιίινιιιι. Ρίεπ ίίβηι ροΐεδί ιιί ϊΐίιριίϋ
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πελτην. Οίηθείη δ' άν τις χα! τον υίον πολεμιον είναι

ώσπερ ή Μερόπη, και Ισφαιρώσθαι το λελογχωμένον

2ορυ, η τον λίθον κίσσηριν είναι- και εττι σωτηρία παί-

σας άποκτείναι αν και δεΐςαι βουλο'μενος, ώσπερ οί

β άκροχειριζόμενοι, πατάξειεν άν, (ιβ) Περί πάντα δή

ταΰτα της αγνοίας ούσης , Ιν οίς ή πραξις , 6 τούτων

τι άγνοήσας άκων δοκεϊ πεπρα/έναι , καί μάλιστα Ιν

τοϊς κυριωτάτοις- κυριο'ιτατα δ' είναι δοκεΐ, Ιν οίς ή πρα-

ξις και ου ένεκα. (19) Τοϋ δή κατά την τοιαύτην

10 άγνοιαν ακουσίου λεγομένου έτι δει τήν πραξιν λυπη-

ράν είναι και Ιν μεταμέλεια.

[III.] (20) "Οντος δ' ακουσίου τοϋ βία και δι'. άγνοιαν,

■το Ικούσιον δόξειεν αν είναι ου ή αρχή Ιν αυτί) εϊδότι

τά καΟ' έκαστα εν οίς ή πραξις. (21) Ισιος γαρ ού

ΐδ καλώς λέγεται ακουσία είναι τα δια Ουμον ή δι' επι-

θυμίαν. (22) Πρώτον μέν γαρ ουδέν ετι τών άλλων

ζώιον εκουσίιος πράξει, ούδ' οί παίδες- (23) είτα πό-

τερον οΰϊέν Ικουσίως πράττομεν των δι' ΙπιΟυμίαν καί

Ουμόν, ήτα καλά μέν Ικουσίως τά δ' αίσ/ρά ακουσίως;

2υ ή γελοΐον ενός γε αιτίου δντος; (24) Ατοπον δέ ίσως το

ακούσια φάναι ων δει δρεγεσΟαι. Δεΐόέ καιδργίζεσθαι

επί τισι και έπιθυμεϊν τίνων, οίον ΰγιείας και μαθή

σεως. («•) Δοκεΐ δέ τά μεν ακούσια λυπηρά είναι,

τά οέ κατ' ΙπιΟυμίαν ήδε'α. (26) Ετι δε τί διαφέρει

2» τω ακούσια είναι τά κατά λογισμον ή Ουμον άμαρτη-

θέντα; φευκτά μέν γάρ άμφω. (27) Δοκεΐ δέ ούχ ήττον

άνθρωπικά είναι τά άλογα πάθη- αϊ δέ πράξεις τοϋ

άνθριόπου άπο θυμοϋ καΐ επιθυμίας. "Ατοπον δή το

τιΟεναι ακούσια ταϋτα.

ΙιΙπμιι ΙιοΜοιιι 088β εχίδΐίηιεί, οί ΜβΓορβ : ίΐεηι ιιΐ ΙΐίίΙβηι

φίικ'ηΐ' ίη ηιοιίιιηι ο1)Ιιΐ83ΐη ββδβ ριιΐοΐ, φί<Έ ιηυεΓοηεηι

Ιι;ιΙιι•;ιΙ .«ίιΙιιμι; αυΐ,φιί ΙβρίδδίΙ, βυιη βδδβ ρυηιίεβηι : ίΐεηι

υΐ ίηΙβΓίίείβ! , 83ΐυΙί8 03υ53 νβΓυβΓαηδ; ίΐεπι υΐ Γβι-ίβΙ, <ιιιϊ

(3η§βΓ6 ηιοίΐο νοίευβί, υί ρυίξίΐεδ (]ΐι'ι δυηιιηίδ ιη;ηιί1ιιΐΜΐί-

ιιιίΐφΐΐ. (18) Ουιιιιι εΓ§ο ίηβείεηΐία ίηοηιηίϋυδ 1ιΐ8 νεΓ86ΐιΐΓ,

ίηςιιίυιΐδ βοΐίο εοηδίδΐίί, η ψιί εοπιπι 3ΐίφΐκ1 ίβηοι-βνίΐ,

ίηνίΐηδ Γεείδδβ νΐάβΐυτ; αε ιηυΗο (|υί<Ιι•ηι ιιυινϊηιι- ίη ϋδ

ςυκ ρι-ίηείρεηι Ιοαιιη οϋΐίηειιΐ. Ε3 βυίειη νίιίεηΐιιι• ρπ'ηοί-

ρεπι Ιοεοιη ουΓιηει-β, ίη ιρπίιιι* βΐ βεΐϊο εοηδίδΐίΐ, βΐ Μ

ου,ίυδ βΓ3ΐι'3 βεΐίο βικείρίΙυΓ. (19) <}υυηι ί{>ίΙυΓ ςυοα1 ρεΓ

Ιβίβηι ίιΐϋΐ'ίειιΐίαηι ΓηεΙιιιη εδί, ϊηνίΐε Ιικίιιιιι ιιοιιηιμΙιιγ,

Ιυΐίΐ ρΓ*ΐ6Γβ3 .•ιι Ι ίι ιιιΐ'ΐη ιηοίθίίαιη εβδβ ορΟΓίβΙ ι Μ ι φΐί 6§ίΙ ,

ε]υδ(]υε ίΙΙυιιι ροβηϊΐβΓβ.

[III.] (20) (^(ΐοιιί.ιιιι αιιΐοηι ιιί ίη\ ίΐε ΓαεΙπηι ιΐίι ίΙιιγ ςυοιΐ

βδΐ νί !'.μ:Ι ιιηι , ϊΐβιη φΐοά ρβΓ ίηβεΐεηΐΐΐπι : δροηΐε Ι.κΊπηι

ία" νίϋβπ ροββίΐ, οΐφΐδ ριϊιιι ίρίιιηι βδΐ ίη οο ςιιϊ αςίΐ, ι-εδ

δίη^υΙίΓβδ ιΙΙ,ιν ίη ςυίΐιυδ 3θ4ίο νοΓ83ΐυτ, ηοη ί&ηοΓβηΙβ.

(21) ΡοΓίβδββ βηίηι ηοη ΓβοΙε ίΐΐιιιΐ άΊείΙυτ, 83 βδδο ίηνίΐο

ΓβοΙβ , (ιιί»; νεί ΐΓ3 νεΙ εηρΐιΐίΐβΐβ ί(ΐιρε11εη(ε ΓιιιηΙ. (21) Νβηι

ρπηιιιηι δι Ιιοο ϊΐβ επί , ηυΙΙ» ρι-κΐβι-εβ αΙίαπιπι ,ΊΐιίιικιιιΙίιιιιι

δροηΐε ββοηΐ ; βε ηε ρυβΓΐ ([ΐιί<1ι>ιη. (23) ϋοίηιΐε ιιίπιιηιιαιη

ηίΐιίΐ εοΓίιιη (]\ιχ ίι-3 νεί ε(ΐρίΟίΐ3(ε ίηείΐβΐϊ βκίπιυδ , «ροηΐε

3^ΐηιυδ? 3η ΗοηεδΙα δροηΙε, Ιιιι-ρί» ,ιιιΙιίιι ίηνί(ί? Αηηε Ιιοο

ρΐ3Πβ πιΙίΐΊΐΙηιιι εδί, ςικιηι ιιπιι εϊΐ ιιίΓοηιιιιηυε 83(183 ?

(24) λΙμηϊΙιμιι νβΓΟ ΓοΓίβδδβ εΐίβηι ΓιιεπΙ, 03 ϊιινίΐβ Γ«εΐ3

(Ιίιιτο, ςυ»; νοίΐε εΐ ευρβΓε ιΐουβιηιΐδ. Ρογγο οί ΪΓ38εί οί) τεδ

3ΐίςιΐϊδ οροΓίεΙ , εΐ φΐηΐΊΐηιΙβιη (Ιβδίιίεπο Ιειιεπ : ϋΐ νβ-

ΙεΙυαίηίδ 1>οη32 εΐ ι•ΓπιΙίΐιιιπί.<. (25) ^^ιη εΐ ψιχ ίηνίΐβ

ΓΐϋηΙ, ηιοίεβίϊΐπι; ςυα; νε™ εχ ειιρκΙίΜε , νοίυρίαιεηι

νίάεηΙυΓ βίΓκΓΓε. (26) ΡΓ.χΙβΓββ δι δΐιΐ) υηαηι ^εηιΐδ ( ίιινϋε

δ•;ί1ίεεΙ ΓαιΊυηιιιι ) τείιιίεπιηιΐδ ςο.Έ ΓβΙίοηε βυΐ ([ΐΐίβ ιγ3

ρεεεβηΐυι-, ιμιϋπι^ιιαιη, ΐ]ΐι;ι•5ο , ιΙίη'βΓοηΙίίί ο;ι (1ίπιηβηιιΐ5?

Νβιη εΐ 1ϋ{!ίεη<ΐ8 δυπί υ(Γ3(|ΐιβ : (27) ίηβιιρρΓςιιε ρει-Ιυι-οβ-

Ιίοηεδ ΓαΙίυηΐδ εχρεΓίβδ, ηίΐιίΐο πιίηιΐδ ηιιαηι βϋετα; , Ιιοιηϊ-

ηιιηι νίιΙΐΊΐΙυτ βδββ, εΐ (Ιεηίιιιιε βεΐίυηβδ Ιιοηιϊηίδ β1> ιγβ

ει 3 ευρί(1ϊΐ3(ε ηβδοκηΙυΓ. Λίκιιηΐιηιι ί»ίΙηΓ ΙυεπΙ, Ιιβμ;

ίη ϋδ φΐίεϊηνίΐε ΠυηΙ, ηυπιβΓ3Γε.

ΟΑΡ. II. [IV.]

.10 ΔιωρισμΙνων δέ τοϋ τε εκουσίου κα\ τοϋ ακουσίου ,

περί προαιρέσεοις έπεται διελθεΐν οίκειότατον γάρ είναι

δοκεΐ τη άρετη και μάλλον τά ήθη κρίνειν των πράξεων.

(2) Ή προαίρεσις δή Ικοΰσιον μέν φαίνεται, ού ταύτον

δε', άλλ' Ιπι πλε'ον το Ικούσιον τοϋ μέν γάρ Ικουσίου

3& και παΐδες και τάλλα ζωα κοινωνεί , προαιρεσεοις δ' ου •

καΐ τά εξαίφνης εκούσια μέν λεγομεν, κατά προαίρεσιν

δ' ου. (3) ΟΊ δέ λέγοντες αυτήν ΙπιΟυμίαν ή Ουμον

ή βούλησιν ή τίνα δόξαν ουκ Ιοίκασιν ορθώς λέγειν.

Ού γάρ κοινον ή προαίρεσις και των άλόγοιν, Ιπιθυμία

40 δέ και θυμο'ς. (ι•») Και ο ακρατής Ιπιθυμών μέν

πράττει , προαιρούμενος δ' οΰ • δ εγκρατής δ' άνάπαλιν

προαιρούμενος μεν, Ιπιθυμών δ' ού. (ι) Και προαι-

ρεσει μέν Ιπιθυμία Ιναντιοΰται, Ιπιθυμία δ' Ιπιθυμία

ου. Και ή μέν Ιπιθυμία ήδεος και Ιπιλύπου , ή

45 προαίρεσις δ' ούτε λυπηροϋ ουθ' ήδεος. (β) θυμός

δ' ετι ήττον ήχιστα γάρ τά διά Ουμον κατά προαίρεσιν

είναι δοκεΐ. (7) 'Αλλά μήν ουδέ βούλησίς γε, καίπερ

σύνεγγυς φαινόμενον προαίρεσις μέν γάρ ουκ εστί των

άδυνάτοιν, κα\ ει τις φαίη προαιρεϊσΟαι, δοκοίη αν

60 ηλίθιος είναι• βούλησις δ' εστί των αδυνάτων, οίον αθα

νασίας. («) Καί ή μέν βούλησίς Ιστι καΐ περί τά

μηδαμώς δι' αυτοϋ πραχθε'ντα άν, οΤον υποκριτήν τίνα

ΓΊ'-Ι ιΙί-ΙίιΐΓία ίρΙυτ Ϊ1ΐ3 φΐΓΓ δΐιηΐ 8|χ>ηίε ίηείιιηι εΐ

ίηνίΐϋ Γ.ιιΙιιιη, δΟφίιΙπΓ ιιί (1ε εοηδίΐίο (Ιίεαηιιΐδ. Λ;ιιιι ε( υιγ-

ΙπΙί εοη|(ΐηεΐ!88Ϊηΐ3 τεδ 68(, ε( :ιΙι ίΙΙο ηΐ3ςϊδ, ςιιβιη ,ίΙι ίρ^ϊδ

3εΙϊοηϊυιΐ8, ιιιοπ-δ <1ί]υ(1ίθ3Π νϊ<3βηΙιΐΓ. (2) Αο νίάεΙυΓ

δβηε εοηδίίϊιιηι ε886 φΐί|>|>ί.ιιιι δροηΐβ 8υδε«ρ(ιιηι; ηοη

Ιιιιιιειι εδ( ίιΐυιιι ιιιιιι Ιιοο : 86(1 ίιΐ ςιιθ(1 ιΙμίΙιιι• 8ροηΙε

Γ.ιι-Ι ιιιη , ρ3(ε( Ι,ιΐίυ*. Κ]ιΐ3 εηίηι ηιιοιΐ βροηΐε Ιί( , ιΊί,ιιιι

ριΐΒΓί δοηΐ εΛρβορδ, εΐ ΓεΙίςιι» ;ιιιίιιι.ιΙίπ; δειΐ εοηδϋίί ηοη

ίΐεηι. Ι ιιιιι γ<|μ:-ιι ιίη;κ- βεϋοηεδ δροηΙε ςυίϋεηι πικίιβ βιιβοϊρϊ

(Ιίΐ'ΐιιιΙηΐ', εοηδυΐΐο ιιιιΙιίιι ηοη ϋΐ'ΐιι. (3) (,ΐιι'ι .ιιιΙγιιι <1ί-

(■ιιιιΙ , εοηδίίίυιη 6886 οιιρίϋίΐβίοπι , 3ΐιΙ .ίιιιιιιι ίηιροΐιιηι, μπΙ

νιιΙιιιιΙ:ι1ειη ϋυΐ ορίιιϊοηεηι ΐ|ΐι;ιιιιΙίΐιιι , ηοη ιτοίε (ΙίεβΓε νί-

0*6η1(ΐΓ. Οοηδίϋυιη βηίιιι ηοη ε*1 βοΓηηι •■■■•><! »ι«• ςιι«! δυηΐ

Γίΐϋοηίδ εχρβΓΐι'3 : εδί υογο οιιρυίΐβδ ίηιρείιιρ. (4) Ι'ΓαΊεΓεβ

ϊηεοηϋηεηδ α ευρί(1ί(α1ε φΐίιΐι'ΐιι ίιηριιίδυδ ;ιμϊ|, ,ιΐ ηοη

οοηδίΐίο (βρίο : εοπίΐηεηδ εοηΐΓ3, οοιίδίΐϊο ο»ρ1ο, ηοη ειι-

ρί(Μ1:ι!(? ίιιιρυΐδοδ. (5) ϋαιη εΐ εοηδίΐίο εοη(Γ3ή3 ε>1 ιιιρίιΐί•

138 : πιρκίίΐίΐΐ ί οιιΐβπι εηρίίίΐβδ ηεφίΒίριαιυ. Τυηι ρηιΊιτ-

εαευρί(1ίΐ38 6ΐ}ΐιοηη(1ί6δΙ βΐ ευηι ιηοΐβδίίβ εο^ιιηείί : εοη

δίίίυιη ίΐιιίειη ηειριε ]ιιι,ιιηι!ιιιιι 68(, ηεα,υε ΙκιΙιγΙ ιμπ1γ>( ι.ιιιι.

(6) ΜιιΙΙιι ;ιιιΙι•ιη ηιίηηδ ηπίιιιί ίηιρείυδ εδί. Λ'ίΐιιι ςιιοε ρει•

ευηι Ιϊιιηΐ, εοηδίϋο ιιιίηίιιιε οοιίδεηίΛηββ εβδβ νίίΙεηΙιΐΓ.

(7) λοφίβ νεΓΟ νοίιιηΐβδ βδΐ, εΙΪ3ηΐ8ί εί ηϋφΐίιΐ ΙίιιίΙίιηιιιη

εδδβ νίιΙεΒίιΐΓ. Οοηδίΐίϋπι εηίηι ηοη 08ΐ βοηιηι φΐοο (ιργϊ

ηοη ρο?8υηΙ : βΐ δι ςιιίδ ά\(Άΐ , 86 ΐ3ΐίιΐ(η τεπιπι ιιμι-ιιιΙ.'ίπιιιι

εοηδίΐίηηι οερίδβε, 8ΐιι11υ8 ΙιβϋεβΙϋΓ. \Ό1ϋηΐ38 3ΐι1εηι εΐίαιη

εοΓϋηιβ8ΐφΐ,•ιοεοιιΙίιΐ88Γβηεηιίηί ροδδΐιηΐ, ιιί ίπιιηοΓΐ3ΐίΐ3ΐϊ8.

(8) ΡΓαιΙεΓ63 νο1ιιηΐ38 ε1ί»ιη 3(1 εβ ρεΓίίηεΙ ςοα; ηιιΙΙο ιηο(Ιο

ίδίμή ν«11, ρεΓ δεΒβΟΓβ ροδδίΐ : υΐδί φΐίδ νείίΐ Ιιίϋίποηευι
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νιχαν ή άΟλητην προαιρείται δέ τα τοιαύτα ουδείς ,

άλλ' ίσα οίεται γενέσθαι άν δι' α&τοϋ. (9) Έτι δ' ή

μεν βούλησις τοϋ τέλους ίστί μάλλον, ή δε προαίρεσις

των προς τό τέλος, οΐον ΰγιαίνειν βουλόμεΟα, πρααιτ

5 ρούμεθα δε ίι' ων Ογιανοΰμεν, χαι εύδαιμονεϊν βουλό-

μεθα μεν χαι φαμέν, προαιρούμεθα δέ λέγειν οϋχ

αρμόζει• δλως γαρ εοιχεν ή προαίρεσις περί τα έφ' ήμΐν

ίΤν'αι. (ίο) Ουδέ δη δόξα αν είη • ή μέν γαρ δόξα δοκεϊ

περί πάντα εΤναι , χαι ουδέν ^ττον περί τά άίδια χαι

10 τα αδύνατα ή τα εφ' ήμΐν χαι τω ψευδεϊ και άληθεϊ διαι -

ρεΐται, ού τω κακω και άγαθώ , ή προαίρεσις δέ τούτοις

μάλλον, (ίι) "Ολως μέν ουν δόξη ταύτόν ίσως ουδέ

λέγει οϊ,Ζείς. Άλλ' οΰδε' τινι• τω γαρ προαιρεΐσθαι

τάγαθά ή τα κακά ποιοί τινές έσμεν, τω δέ δοξάζειν

16 ου. (ία) Και προαιρούμεθα μέν λαβείν η φυγείν

ή τι των τοιούτων, δοξάζομεν δέ τί έστιν ή τίνι συμ

φέρει ή πως- λαβείν δ' ή φυγείν ου πάνυ δοξάζομεν.

(ΐί) Και ή μέν προαίρεσις επαινείται τω είναι ου δει

μάλλον η τίο ορθώς , ή δέ δόξα τω ώς αληθώς. Και

Μ προαιρούμεΟα μεν ά μάλιστα ίσμεν άγαθα Οντα, δοξά

ζομεν δέ α ού πάνυ ΐσμεν. (ΐ4) Δοκοϋσί τε ουχ οί αυτοί

προαιρεΐσθαι τε άριστα και δοξάζειν, άλλ' ενιοι δοξάζειν

μέν άμεινον, δια καχίαν δ' αίρείσθαι ου/ ά δει. (ιβ) ΕΙ

δέ προγίνεται δόξα της προαιρέσεως -η παρακολουθεί,

Μ ουδέν διαφέρει • οϋ τοϋτο γάρ σκοποϋμεν, άλλ' ε'ι ταύτόν

Ιστι δόξη τινί. (ιβ) Τί ουν η ποιόν τί έστιν, επειδή

τών εϊρημένο>ν ούθέν; έκούοιον μέν δή φαίνεται, τί)

δ' ίκούσών ού παν προαιρετόν. (π) 'Λλλ' άρά γε το

προβεβουλευμένον ; ή γαρ προαίρεσις μετά λόγου και

3ο διανοίας. 'Υποσημαίνειν δ' εοικε και τούνομα ώς ον

προ έτερων αίρετόν .

ίΙΙιιπι , νεί βΙΜβίίΠΐ δυρβποΓβηι άίδοεαβΓβ. ΑΙ ηεηιο άβ 1»-

ΙίΙιιΐδ Γε1>ιΐ5 εοηδίΐίυηι οβρίΐ : ββα <1β ίίδ άιιπιΐβχβΐ, α,η38 ίρββ

δε ρΙΠεβΓβ ροδδβ βΛϊίΓαΙϋΓ. (9) ΡΓίβΙβΓββ νοίυηΐηδ εδί υΐ-

Ιίιηϊ 30 Πηίβ ; οοηδίΐίιιηι βοΐβπι εοπιηι ςυ« β€Ϊ Γιηβπι οοηΓβ-

ΓυηΙ; «1, οεηβ ν3ΐβΓβ νοίυσιιΐδ; αυίουδ νβΓΟ ΓβΙίϋβ 1>βηβ

νβίεβπηίδ , 638 30Ίίί1>8Γε άίοίπιυΓ οοηδίΐίο : ει &631Ϊ 6886 νο-

Ιυιηιΐδ ψΓκΙειη, 3ΐςυβ νβΐΐβ ηο8 άΊοίπΐϋ8 : 5βά οοηδίΐίυηι ηοοίβ

εβρίιιηι 688β ιιΐ 1)β3ΐΐ βιπίϋδ , (ΙϊοβΓβ ίηερίιιηι βδΐ. Οπιηίηο

βηίπι οοηδίΐίυπι 3(1 638 Γβ8 ρβΓίϊηβΙ , ςυ«ε δυηί ίη ηοδΐΓ3 ρο-

ΙεδΙβΙε. (10) Νβςυβ τβΓΟ επί ορίηίοι Αά οπιηίβ βηίπι ρβΓ-

ΙϊηβΓβ νίάβΙϋΓ ορϊηϊο , ηβο ηιίηιΐδ βά β» φΐ3? «Ιει-η» δυηί ,

αυχαηε α ηοΜβ ήβη ηοη ροδδυηΐ , αυβιη αά ίΙΙβ αιιιιβ ίη

ηοϋίδ δίΐ» δυηί. ΡΓ3ΐΙεΓβ3 νβΓΟ βΐ ΐ3ΐδο ΛίδΙίηβϋίΙυΓ, ηοη

1κ)ηο 30 ηΐϊΐο : 31 οοηδίΐίαηι Ιιϊδ ροΐίηδ ςϋ3ηι ίΙΙίβ. ( 1 1 ) Λι: ίιι

11Ι1Ϊ νιΜ-511111 0ΠΠ1 ορίηίοηβ ίάβΠΙ 6856 ΟοηβϊΙίΗΠ) , ΓθΓΐ388β ηβ

ϋίοΒΐ ςυίαεπι ςιιίδαυβιη. ΑΙςυί ηβ ί(1εηι φικίβπι εΐϊαηι

εβί .ςΗοί ηυδείαπι ορίηίο. Ν3πι εο ηοοΛ εοηδίϋιιηι ηοηϊδ 03-

ρίπιη δι Ι, υί Ιϊοηβ νεί ηΐ3ΐ3 δρηιι»ηιυΐ', ευ]υ8(ΐ3ηι πιοΛι βυηηΐδ ;

δε(1 εο ςυο(1 ορίηεπιυΓ, ηοη ίΐεηι. (12) ΚΙ εοηδϋίυιη εβρϊ-

ηιιΐδ τεΙ βιΐίρϊδοεηιΐϊ νεί Γιι^εηιΐί, νεί Ιβίο ςυίρρΐβπι ΙΊιοίο.ηαΊ ;

ορΐηίηιιΐΓ αιιΐΐ'ΐη (]υϊ(1 8ίΙ, βυΐ οιιί οοηιΐηεβί, 3υΙ ηυεηιβά-

ιηοαΊιιη : βΛίρίδεϊ νεΓΟ βυί Ιυ^βΓβ ηοη Γϊεϊΐβ ορϊηβηιυΓ :

(13) οί εοηδίΐίοηι εο ροΐίυδ ΐ3ΐιιΐ8ΐιΐΓ, ςιιοίΐ ε]υδ Γβί κι Ι

ρη3Πΐ οΙΪΒί οροΓίυΐΙ , ςυ3Πΐ ςυοά ίρδα ίη βυ» βκδεηΐϊα τεείβ

8ίΙεοηιρ3Γ3ΐ3; 31 ορίηίο, ηιιοιΐ νβΓβ ςοίδ ορίηβΙυΓ. Ργ3>

ΐΡΓε» ροιίίίϋιιιη 03ρίιτΐϋ8 εβπιηι τεΓϋηι βββηιίαπιηι , ο,υββ

Π)3χίπ>ε ρχρΙοΓβΙιιηι Ιΐ3ΐ)βηιιΐ8 εβδβ οοηβδ : βε<1 63 οριηβ-

ηιυΓ, φιχ ηοη αιΐηιοιίυηι ηο1)ίδ βχρ1θΓ3ΐ3 δυηί. (14) Ρο-

βίΓεηιο ηοη ϋ(1βιη νίάεηΙιΐΓ, ηιιβϊ ορϋηΐ3 δυηί, βΐ εοηδϊΐίο

δεηιιί εΐ ορίηίοηε ΙεηβΓβ , δεχΐ ηοηηηΐϋ ιηείίιΐδ αυίιίειη ορ'ι-

η»Γί , νεΓυηι βηϊηιί νϊΐίο οοΓΓυρΙί 68 ηιΐ33 οροΓίεΙ ηεο δβςυί

ηεο ίΐιηιεΓε. (15) υίπιηι νεΓΟ εοηδϊΐίυιη ορίηίο βηΐεοε-

(131, 3η 8ϋΙ)δεςο3ΐιΐΓ, ιιϋιίΙ τεΓβΓί. Νοη βηίπι Ιιοο οοηδίιΐβ-

Γαηιιιβ; ρε»), βη ϊϋβππ δίί εοηδίΐίυπι , αυοά 3ΐίο,υ3 ορίηίο.

(10) ΟιΐίΡηβιιι ίκίΙπΓ, 3ΐιΙ ςϋβίίδ ι•εβ εδί, ςυβηΛοςπ'κΙβηι ιιϋιίΙ

εδί εοπιηι φι,τ βυρΓβ (1ίοΐ3 8ϋηΙ? δ3ηε νί(1βΙιΐΓ ο,ιιίρρίβηι

βδββ (]"0(Ι βροηΐε ΓιβΙ. Λ'εηιηι ηοη ςοίεςυί(1 δροηΐβ ίιΐ, ΊΛ

εΙίΗπι ΙβΙβ εδίυΐίε εο οοηδίίίυπι οβρίιιπι δίί. (17) Νηηι-

ψιί(Ιηηι» εΓ^ο <ά ϋε ςιιο ρΓΪιι.ι οοηδηΐΐβίπηι 6δΙ? οοηδίΐίυιη

οηίηι ευηι ΓβΙίοηβ εΐ οο^ίΐ3ΐίοηε εοηίπηοΐυπι «ι. <3υο(1

(]ΐιί(Ι(Ίΐ] εΐίβπι ίρδΟδίΒηίΠοβΙιΐΓ ηοηιίηε ποοαιρετόν, Ιαηςιιβιη

ςυοά δίί ρΓ33 οεΙβΓίβ ορίβόίίβ ει βιιηιεηαυπι.

ΟΑΡ. III. [V.]

Βουλεύονται δέ πότερα περί πάντων χαι παν |3ου-

λευτόν Ιστιν, η περί ένίων ουκ έστι βουλή ; [ι] Λεχτέον

δ' ίσως βουλευτον ού/ υπέρ ου βουλεύσαιτ' άν τις ήλί-

3Β βίος ί| μαινόμενος , άλλ' Οπερ ων δ νουν έ/ων. (») Περί

δέ τών άϊδίων ουδείς βουλεύεται , οίον περί τοϋ κόσμου

ή της διαμέτρου χαι της πλευράς , δ'τι ασύμμετροι.

(4) Άλλ' ουδέ περί τών έν κινήσει, άεί δέ κατά ταύτα

γινομένων, είτ' εξ ανάγκης είτε και φύσει $1 διά τίνα

*» αϊτίαν άλλην, 'οίον τροπών και ανατολών. (&) Οϋδ=.

περί τών άλλοτε άλλοις, οίον αύ/μών και ομβρων, ίν ' ;

περί τών άπδ τύχης , οίον θησαυρού εΰρέσεοις. (α

ουδέ περί τών άνΟροιπικών πάντων, οίον πώς αν Σ:

Οαι άριστα πολιτεύοιντο ουδείς Λακεδαιμονίων β

45 λεύεται. Ού γίιρ γένοιτ' αν τούτων ούθέν δι' ημών.

(7) ΒουλευόμεΟα δέ περί τών έφ' ήμΐν πρακτών ταΰτα

8έ και Ιστι λοιπά. Αίτια γαρ δοκοϋσιν είναι φύσις

και ανάγκη και τύ/η , ετι δέ νους και παν τό δι' άν

θρωπου. Τών δ' άνθρο'ιπων έκαστοι βουλεύονται περί

60 τών δι' αυτών πρακτών. (β) Και περί μέν τας ακριβείς

και αυτάρκεις τών επιστημών ούχ εστί βουλή, οίον

περί γραμμάτοιν (ού γαρ διστάζομεν πώς γραπτέον)•

Ουδέ

Άλλ'

Σκύ-

Βοό" υίπιιιιιιηιιι οοηδηΐίβηΐ άβ οηιηίΙ)υ8 Γβ1)ηδ ήοηιί-

ηεδ, οηοηίβηηβ ίη οοη8η1ΐ3ΐίοηβηι ο»ο'υηΙ? 3η αβ ςυίΐιυδ-

(Ιβηι οοηδίιίΐβπ ηοη άε1)6ΐ? (2) Αο ΓθΓΐ35δβ ί(1 αυίάβπ» ίη

οοπδυΐΐβΐίοηειη νεηίΓβ (Ιίοεηιΐιιπι εβί, ηοη αβ ςυο δ(οϋ(1υ&

3ΐιΙ ίηδβηιΐδ οοηδΐι1ΐ3νεπΙ ; δεά αβ ςιιο 18 ςιιί ηιεηΐίδ εβί

οοηιροδ. (3) ϋβ ΓεΙ)Πδ8εΙεΓηίδ βιιίβηι οοηδίιίΐαί ηβπιο : υί ϋβ

πιιιηίΐο, 30.1(18 (1ί3πιβΐΓ0 βΙΐ3ΐεΓ8, οπγ ίηοοηιηιεηβιΐΓ3ΐ)ίΙί3.

(Ί) Νεαυε νεΓΟ οΌ ϋδ α,ιι»; ςιιυπι ρβΓρεΙηο πιονε3η1υΓιβθ(]βηι

δεπιρεΓ πιοαο ΠυηΙ : δίνε ηεοεδβίΐβΐβ, δίνβ ηβΙιΐΓβ, δίνθ

ρΓορΙοΓ ηΐίβιη 3ΐί(ΐ«3ηι οβυββπι : υί όβ δοίίδ οοηνεΓδίοηίηιΐδ

3((1ιιβ οΓΐίοιίί ; (5) ηεο αβ ίίδ εΐίβηι ςιίδο βΐίαβ 3ΐίΙβΓ ΓιυηΙ :

ιιί (1ε δίθ(:ίΐ3ΐίηιΐ5 εΐ ίπι1)Γί1)υ8. Νεςοβ άβ ϋδ ηυ» ΓοΓίιιίία

ενεηίηηΐ , υί (Ιβ ΙήβδΒυΓί ιηνεηΐίοηε. (Β) Οπίη ίιηο ηβ (Ιβ

οηιηίΐϊηβ ο,υίύεπι Γείιυδ Ιιιιηιβιιίδ : νβΓόί £Γ3ΐί3 , ςυβηΐ3άιηο•

(Ιηηι δον11ι.χ ορίίιηε δυβιη τεηιριιΐιΐίοβηι 3(1ηιίηί8ΐΓ3Γ8 ροδ-

δϊηΐ, ηβιηο 1,3ε«α8βηιοηίοπιηι εοηδυ1ΐ3ΐ. ΝίήίΙ βηίηι Ιιοπιπι

ρβΓ ηοδ βΓηεί ςυββί. (7) ΑΙ ιΐβ ίΪ8 οοηβηΙΙβηιυδ,ςυίΒ ο,ηηπι

δΐιη βοΐίοηειη οβάηηΐ, Ιυιη ίη ηοβΐΓ3 βυηΐ ροΐεδίβίβ. ΕΙ

(μιίιΐβπι 1ΐ320 ηοΙ)ίδ3αΐιαοδΐιηΐΓε1ίο,υ3. ΕΙεηίηι ςπ,Έοιισΐ(]υβ

ΓιιιηΙ,βΙ) υηβ 1ΐ3ηιπι 03υδ3Γυιη νίϋεηΙιΐΓ εδ&β : η»ΙιΐΓ3, ηβ-

0Ρδδί(3ΐβ, Λ)Γΐυη3 ; ςιιίί>ιΐδ βααοηιυβ πιβιιίεπι, εί αιι,τοιιιη-

ηυβ ε»1 Ιιηιηβηα οίΐ'βοΐίο. ΙΙηιΐδηιιίδςυε βιιίεηι ίηΙεΓ Ιιοηιίηε»

(1ε ϋδ εοηδυΙΙβΙ, ςυ»! β!) ίρβο β^ί ροδβιιηΐ; (8) ηεςπβ νβΓΟ

ίη βοίεηΐίίδ εχ(ΐυίδί(ίδ δΐιβο,ιιε νί οοηΐεηΐίβεοηδϋΐϋιΐίοηί Ιοουδ

εδί; ιιί, (Ιο ΙίΙΙεΓίδ (ηοη εηίιη α,υοιηοαυ δοποοη(1υηι δίί
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άλλ' δΊα γίνεται δι' ημών, μή ωσαύτως δ' αεί, περί

τούτων βουλευόμεθα , οίον περί των κατά ΐατρικήν και

χρηματιστικήν, και περί κυβερνητικήν μάλλον ή γυ

μναστικών, ίσιο ήττον διηκρίβωται , (9) καΐ ετι περί

5 των λοιπών ομοίως , μάλλον δέ κα\ περί τάς τε'ννας

ή τας έπιστημας- μάλλον γάρ περί αύτάς διστάζομεν.

(ιο) Τό βουλεύεσΟαι δέ εν τοις ώς έπι τό πολύ, άδήλοις

δέ πως άποβήσεται, και εν οΐς άδιόριστον. Συμβού

λους δέ παραλαμβάνομεν εις τά μεγάλα, άπιστοΰντες

ιυ ήμΐν αύτοΐς ώς ούχ ίκανοϊς διαγνώναι. (ι ι) Βουλευό

μεθα δ' οΰ περί των τελών, άλλα περί των προς τα

τέλη. Ούτε γαρ ιατρός βουλεύεται ει ΰγιάσει, ούτε

ρ^τιυρ ει πείσει, ούτε πολιτικός ε'ι εύνομίαν ποιήσει,

ούοέ των λοιπών ούδε'ις περί του τέλους• άλλα Οε'μενοι

ϋ τέλος τι, πώς και δια τίνων εσται σκοποΰσι, καΐ δια

πλειόνων μεν φαινομένου γίνεσΟαι δια τίνος δαστα και

κάλλιστα έπισ/.οποΰσι , οι' ενός δ' επιτελουμένου πώς

δια τούτου έσται κάκεινο δια τίνος, έως άν έλθωσιν έπι

τό πρώτον αίτιον, 6 έν τη εΰρέσει έσχατόν έστιν δ γαρ

'•"' βουλευόμενος έοικε ζητεϊν και άναλύειν τον είρημένον

τρο'πον ώσπερ διάγραμμα. (12) Φαίνεται δ' ή μέν ζη-

τησις ού πάσα είναι βούλευσις, οίον αί μαθηματικοί,

ή δέ βούλευσις πάσα ζητησις, και τι) έσχατον έν τη

αναλύσει πρώτον είναι έν τη γενέσει. (ι:ι) Καν μέν

'ϋ άίυνάτω έντύχωσιν, αφίστανται, οίον εϊ χρημάτων δεϊ,

ταΰτα δέ μή οΐο'ντε πορισθηναι• εάν δέ δυνατόν φαί-

νηται, έγχειροΰσι πράττειν. Δυνατά δέ ά οι' ημών

γένοιτ' άν τά γαρ διά των φίλων δι' ημών πως εστίν

ή γαρ αρχή έν ήμΐν. (ι<) Ζητείται δ' δτε μέν τά ορ•

3» γανα, οτέ δ' ή χρεία αυτών δμοίως δέ καΐ έν τοις

λοιποϊς δτε μέν δι' ου, δτέ δε πώς ή διά τίνος, (ιβ) "Εοικε

δη, καθάπερ είρηται, άνθρωπος είναι αρχή τών πρά-

ξεοιν ή δέ βουλή περί τών αΰτώ πρακτών, αί δέ πρά

ξεις άλλων ένεκα, (ίο) Ουκ άν ουν είη βουλευτόν τό

86 τέλος άλλα τά προς τά τέλη. Ουδέ δή τά καΟ' έκαστα,

οίον εί άρτος τοΰτο ί| πέπεπται ως δεϊ" αίσΟήσεως γάρ

ταΰτα. Εί δέ αεί βουλεύσεται , εις άπειρον ήξει.

(π) Βουλευτόν δέ καΐ προαιρετόν τό αυτό , πλην άφωρι-

σμένον ήδη τό προαιρετόν • τό γάρ έκ της βουλής προχρι-

4» Οέν προαιρετόν έστιν. Παύεται γάρ ίκαστος ζητών πώς

πράξει , 6'ταν εις αίιτόν άναγάγη την αρχήν, και αΰτοΰ

εις τό ήγούμενον τοΰτο γάρ τό προαιρούμενον. (ιβ) Δή-

λον δέ τοΰτο και έκ τών αρχαίων πολιτειών, $ς "Ομηρος

έμιμεϊτο" οί γάρ βασιλείς & προέλοιντο άνηγγελλον

ίΐ τώ δήμω. (ιβ) Οντος δέ τοΰ προαιρετοΰ βουλευτοΰ

όρεκτοΰ τών έφ' ήμΐν, κα\ ή προαίρεσις άν εΐη βουλευ

τική δρεξις τών έφ' ήμΐν έκ τοΰ βουλεύσασΟαι γάρ

κρίναντες δρεγόμεΟα κατά τήν βουλευσιν. (ϊο) Ή μέν

ουν προαίρεσις τύπω ειρήσθιο, και περί ποϊά έστι, και

ιυ ό'τι τών ::ρός τά τέλη.

«ηιΙιίμίιιιιΐΝ ) ; δε<1 αε Ηδ ηυχ (βηιεΙδί ορβΓ.ι ηοδΙι-3 ΙίΐηΙ, ηοη

Ι.Ί1ΙΚΊΙ ΜΉΐρΐ'Γ ΡΟίΙι'111 ΙΙΙΟ(Ιι) ΙίΐΙΙΐΙ : 111 (Ιβ ίίδ <1Ι1.Ί• 3(1 ΙΙΚ'ιΙί-

ΙΐίΐΙ.ΊΙΙΙ ('( 3(1 «Γΐΐ'ΙΙΙ φΜ-ΤεΠΟΊΐ! ρΟΟΙίηία' |)(Ί ΙίηιιιΙ , ε( III .11 1 1!

§ιιΙ)εΓηαη(ΐ3Γυπι ηανίιιπι ροΐίυδ ΐ|ΐι:ιηι ίη ι ;ι1 ϊ• >ικ- ι ι.ι |« ,πιπι

ΡΧΙΤΠΊΙιΙοΐϊΙΙΙΙ , (Ί φΐίιίεΐΐ! Ι.ιΐΐΐι) (113^18 (Ι(• 18(3 (Ι|ΐ1|ίΙ;1ΙΊ•

δοΐρηιυδ, α,υβηΐο ηιίηυί ΗΙ,ι ιμκίΓη Ιι.το ρειίίδ ρπΕορρΙίο-

ηί!)υ8 3ΐ)8θϊιι(3 βδΐ, (9) ι'Ι ροιίι-ιιι ιικκίο (]ε Γείίςυίβ, ηιαμίδ

;ιιι|(•ιη ϊη ίΐπΊΙιιΐδ, φιαιη ίη δ< :ίεηΙίί8 : ίιι 111 ί* ρηίιη δκρΐηδ

3Γη1)ϊ};ϋΓ0 δοΐβπιιιβ : (10) οείεπιιη οοηδηΐΐβικίί ΓβΙίο ίη ίί•.

Ιοιιιιιι ΙΐϊηεΙ, ςιΐ36 ρΐεηιηιιριε υδΐι νεηίιιηΐ , φΐυηι εοηιιη

ρνίΐιΐδ ίικΡΓίιΐδ δίΐ, ρΐ ίηψιίΐηΐδ ηίΐιϊΐ ββΐ ϋοΓιιιίΙί. Γογγο ίιι

ΐΪ8 (|ΐιπ! κιιηΐ ηιαμη» , αΙϊ()8 ίιι οοηίίΐϊυηι 3(1ΙιίΙ)επιυ5, ηο1>ί«

ϊρ8Ϊϋ (ΙίΓΓκΙεηΙβϋ, ςιιαίί μππιη 3(1 Ρ38 Γ08 (Ιίίρίηι>ηι]3Η ϊάο-

ηβίβ. (II) ΟοηΜίΙΙβιηυβ Βΐιΐοηι ηοη (Ιβ Γιηίΐΐιι», 80(1 ιΐε ϊϊβ

ΐ|ΐι;ι• 3(1 Ιίιιι•> |μ ι Μικ η( ; ιιπ|ΐιι' ιιιίιιι .ιιιΙ η>Ρ(]ϊοιΐ5, 3η 5αηβ-

1υηΐ8 8ϋ ι .•!. ιιϋ.ιΙ , ,πι( ογ3Ιογ ηη ρεΓ8ΐια$ιιηιβ, ;ιιι| ροΐιΐί-

<ίι- 3η Ιιυηίί Ια^ίΙηι; ανί(8(βηι οοηϊΐίΐυΐιιπι•» ; ηοε η-ΙΙιριί

(1εηί(|ΐιβ 3Γ(ίΙί(:ρϋ (Ιβ ίΐηο (1ρΜΙιργ3ιιΙ : 8Ρ(1 οιιιηοχ, ριοροίίΐο

8ί1ιί οογΙο 3|ίΐ]ΐιο Ιίηο, (|υεηΐ3(1ηιο(1ιιηι εί (|ΐιίΙ)υ8 Γβΐιιι» ροι-

8ίηΙ ριιιη 388βςυί, εο^ιίαπί. Αο βί ρΙυΓίΙιιι^ ηιθ(1ί8 ί(1 ψκκΐ

νοίιιηΐ , εοηΐίοί |«)55β νΜεβΙιΐΓ, ηιΐ3 Γαε,ίΙΙίιηε (Ί ορΙΙηκ; (οιι-

Ιίεί ροίΜΐ, ίη>ρί(Μΐΐ)1. λιιι ηιιίειη ιιιι.-ι πιΐίοηε ((ΐηιιιιικίε

ροίίίΐ βηχοΐνΐ , ςη» νΪ3 3(1 ιΙΙβιιι ρβΓνεηϊβηΙ , εί ηιω »(1 Ικαιο

ί|κιιη νί,ιιη, ευ ιΐ8ψιε Ουηι 3(1 ρηηιβιιι (λπμιιιι ρεπειιε-

ιίιιΙ, ιρι;ι: ίηνεηΐϊοηε 68( ιιΚϊιιια. <,μ ί εοιΐ8ΐι||οη( εηίιη,

ίη(]ΐιίΓεπ: 30 πΙεχίτε νείυΐί ιΐι^επρίίοηοιη (ροικίππι Γηα-

(Ιιεπ)3(ίε3ΐη νί(1εηΙυΓ, πηοηιοιίο (ΙίεΙυιη ε*1. (12) 8θ(1 βρρβ-

τεί, ηοη οιηηεπι ςιια?8ΐίοηεηι «;«' εοηδυΙΙβΙϊοηρηι , ιιΐ ίΐιηΐ

ςυα'δΙίοιιε-ίηΐΒΐΙιεηιβΙίοιίρ; ΓοιίίΐιΙΐΒΐίοηιηι νβΓοοιηηεηι ε.ν<β

ςυβεκίίοηεηι. ΙΙΙικΙ εΐίοιη ρίβηυηι ι>8ΐ , <]υοι1 β8ΐ Γβίεχεηΐϊ

ροδίΓί'ηιυηι , ί(1 ΡΛδβ τβ ρπυκιιη. (13) ΟιιοιΙίί ϋ (ριί βεΐυπ

δΐιηΐ, ϊη α1ί(]ΐιί(1 ίητϊιίεπηΐ ιριοιΐ Γκτϊ ηεΐ|ΐιε;ι(, Ιιιηι 3|) οο

(ΙείίβΙυηΙ; νοίιιΐί, δι ρβτ.ηηϊα βΊΙ οριΐδ, ^ιι«]υΛ ε\ι«,•(1ίριΐ(1:ΐ!

ηιιΙΙ,Ί Γ9ΐϊο ϊηνβηΪΓΪ ροβ^ίΙ. 8ϊη ίιΐ οΓΓεΓβΙιΐΓ <ι«ο<1 Ιίιτϊ ρο<«!

νί(1ρ3ΐιΐΓ, Ιυιη 8(1 3»εη<Ιιπτι 3ί!ΚΓΡ<1ίυη1ιΐΓ. Ρίεπ οιιίριη

ροδδρ (ΙίρυηΙιΐΓ Ρ3 φΐ.τ ηοδίτϊ θ|κτ» ρ|1ί(ί ροδδΐιηΙ. Νβηι

γ|ιιώρ βηπΌοΓυιη ορβ εΠΐοίηηΙιΐΓ, ηο>(Γ3 ο|μτ» ηυοπαηιηιοπΌ

Ιιργι νίίΙρηΙιΐΓ; ρπηοίρίιιηι ρηίπι ίη ηο1)ί8 Ρ8(. (13) ριι.τ-

ηιηΙιΐΓ βιιίρηι «Ικμιβηίΐο ϊηδίηιηιεηία , βίκμιηικίο οοηιιη

ϋδηβ ; ϋριηςιιε ίη Γϋϋπυίδ ί ιι 1 «•ι < Ι ιιιιι ρβΓ < |υ ■• Ι , ;ι] ί. μι,-ιπι Ιο φιο

ηιοϋο, 3ϋςιΐ3η(1ο ευ3ιιί ορβΓβ Γβδεχρειίίπ (1ρΙ)ρ.τΙ• (15) Υί-

(ΙρΙογ ίΐηίΐυε Ιιοιηη,ιιΙ ο*1 άίεΐιιιη , 3Ρΐίοηιιιη βί«ε ρπηεϊ-

ρίιιιη : (ΌιιβιιΙΙλΙϊο ίίριη ϋδ (1β Γρίιυδ ρϋίβ, ςιι<κ 3 ςιιοςιιε

αιμ |)0ί•8ΊιηΙ : Ιιιηι »(ΊίοηΡ8 αϋαΓυιιι γρπιπι (3ΐΐ83 8ΐι*ο'ρί.

(16) ί)ιΐ3Γβ (Ιβ (ίηβ εοηβυΙΐΒΓΪ ηοη ροΐρβί ; 8ρι1 Λβ ϋδ ηιι«3 3(1

Ιίηβδ ικτίίηεηΐ. Νεηιιβ 83ηβ (Ιβ ΓΡίιιΐδ δίηι,ΊιΙαΓίϋιΐδ : ιιΐ,

δίΐηε Ιιορ. ρβηϊδ; 3ϋΙ, δίΐηε εοιίιΐδ υΐ οροιίυΚ; η,τε ρηίιη

δρηδίι ]υ(1ίε3ηΙιΐΓ. (ίιιοΗδί δεηΐ|Η!Γ 0οηδΐιΙΐ3ΐ>ί1ιΐΓ, βΐιίηίΐ γρ8

ίιι ίηΠηίΙιιηι. (17) 1(1 βιιίειη άΒ ο,ιιο εοηδίιΙΙβΙιΐΓ, ρ( ίιΙ (Ιβ

οιιο ροηδίΐίυιη πψΐηιιι βδΐ , ΓΡδ ιιηβ εί Ρ3(1εηι ΡδΙ : ηίδί η,ιιοο"

(ΙιΊίιιίΙιιιιι ]3ηι ΡδΙ 30 (Ιεαδίιιη Ηοε ρθ8(6Γίϋδ. Ου(κΙ ρηίηι

οοηδυΙΐΗΐϊοηε 3(11ιίηίΐ3 Γείϊ^ηίδ ρΓίυροδίΙιιιη ΡδΙ , ί(1 βδΐ (1ε

ςιιο ροηδίΐίιιιη οβρίυιη (ΙίοίΙυΓ, ρΓοροδϋυιη ίρδυηι. Νβηι

ηιιρηΐ3(1ηιθ(1ιιιη δίΐ 3ΐί(]υίδ βεΐυιυδ (μιατιτο ΐιιιη α"ρδίιιί(,

ςπιιιη ρΓίηοίρίπιη 3(1 δε ίρδυηι, ρΐ 3(1 δΐιί ρηΓίειη ρπηα-

ρεηι , Γρνοε3ΓίΙ ; Ιι.τρ είΐ εηίιη ηΐ]<Β εοιίδίΐίυηιραρίι. (18) 1(1-

(|ΐιε ί(3 είδε ρ\ νρίΡΓίΙκίδ φΐοηηε ΓείρυΜίοί: ηι1ιιιίηίδΐΓ3ΐιιΙ<κ

Γοπηίδ, ο,υβδ Ιΐοηκτιΐδ ίιηίΐ3ΐ)3ΐυΓ, ρεΓδρίεί ροΐεδί. Νβηι

ο,ιιίηιΐδ (Ιο Γοουι Γερο» (1εΙίΙ)ΡΓ3νΡΓ3ηΙ, ρ«8 ρορυΙο (ΙρϊικΙρ

ηηιιιΐ(•ϊα1)3η1. (19) €^ιιοηΐαηι ηυΙιΊΐι ίιί (1ε (ριο Γοηκίΐίιιηι

ΓβρίΙιΐΓ, δυΐ) (1εΙί1ιεΓ3ΐίοηεηι εί βρρείίΐίυηρηι ε»(1ίΙ, φΐιιηι

δίΐ εχ ηιιιιιρί'ο β3Πΐηι γργοιιι (ΐιι.Έ ίη ηο1>ίδδίΙίΡ δπηΐ , ροπμ-

Ιίιιιη ργιΙ ΐ'.-ιΐΊΐιιι γρπιπι ςιι»? ίη ηοδίΓβ ροΐρδίβΐρ δΐιηΐ , βρρρ-

ΙίΙίο εν εοηδίιΙΙβΙίοιιε ρΓονεηίειίδ. Νβηι ροδΐΡ3ΐρΊ3Γη ι-οη-

δυΐΐβΐίοηε 3<1ΙιίΙ)ϋ» ]υάί£3νίηιυ8, Ιιιηι εί εοηδυΚβΙίοηί

οοηνειιίοηίεΓ ΒρρεΙίιηϋδ. ('>ϋ) Αρ. β^εηοΊ (ΐυί(Ιεηι ροηδίΐίιιπι

αηί(1 δϊΐ, εί ςιιίΐιιΐδ ίη τεοηδ νΡΓδβΙιΐΓ, ρ! (Ιρηίιιιιρ ρηηιιη

ίΙΙιΐϋ" βδδβ φι»• 3(1 ΓιηΡδ ρειϋηεηΐ, δίε α ηοΐιίδ νεΙ'ΐΙί «(Ιιιηι-

1)Γ3Ι1(1(> ΡΧρΟδίΙΐΙΓΟ ΟδΙο.
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ΟΑΡ. IV. [VI.]

Ή δ! βούλησις ότι μεν τοϋ τέλους εστίν , εϊρηται ,

δοκεϊ δέ τοις μεν αγαθού είναι , τοις δέ του φαινομε'νου

άγαθοΰ. (ί) Συμβαίνει 8έ τοις μεν το βουλητόν τάγα-

βόν λίγουσι μή είναι βουλητόν 8 βούλεται δ μή ορθώς

κ αίρούμενος (ει γαρ εσται βουλ,ητόν, και αγαθόν ην δ', εί

οδτωςετυ/ε, κακόν ), (λ) τοϊςδ' αυ το φαινόμενον αγα

θόν το βουλητον λε'γουσι μη είναι φύσει βουλητον , άλλ'

έκάστω τό δοκούν άλλο δ' άλλο) φαίνεται , και ει ούτως

έτυχε, τάναντία. (4) Ει δέ δή ταϋτα μη άρε'σκει,

ιο άρα φατέον απλώς μέν καΐ κατ' άλη'Οειαν βουλητον

είναι τάγαΟόν , έκάστω δέ το φαινόμενον; τώ μεν ουν

σπουδαίω τι) κατ' άλη'Οειαν είναι, τω δέ φαύλω τι) τυ

χόν , ώσπερ και έπ'ι των σωμάτων τοις μεν εύ διακειμε-

νοις υγιεινά εστί τα κατ' άληΟειαν τοιαύτα Οντα , τοΤς

15 δ' έπινόσοις έτερα. Ομοίως δέ και πίκρα καΐ γλυκε'α

και θερμά και βαρε'α και τών άλλων έκαστα• δ σπου

δαίος γαρ έκαστα κρίνει ορθώς , κα'ι εν έκάστοις τάληβές

αΰτώ φαίνεται. (&) ΚαΟ' έκάστην γαρ έςιν ίδια έστι

καλά και ηδέα , και διαφέρει πλείστον ίσως δ σπουδαίος

2ΐι τώ τάληΟές εν Ικάστοις δραν , ώσπερ κανών και με'τρον

αυτών ών. Τοις πολλοίς δέ ή απάτη δια τήν ήδονήν εοικε

γίνεσθαι• ου γαρ ούσα άγαΟδν φαίνεται, (ο) Αίροΰνται

ιυν τό ήδΰ ως αγαθόν, την δέ λύπην ως κακδν φεύγουσιν.

ΟΙιίιιιιι νοίυηΐβδ φΐοϋ 3(1 Πηεηι δρεείεΐ, «!ι• 60 ιΐίεΐιιιιι

ΐ'-Ι ; ιΐι' «- ■ -1 ϊ« 1 1 ιϊ— νεΓΟ 3(1 <>:ιιιι ρβι Ιίηεηΐίΐιιΐδ ιιΐίί 3Η18Γ ; δηιιΙ

α,ηϊ 1)οηϊ ίΙΙαιιι εδδο νοίυηΐ; δυηΐ ςιιί ε]ιΐ5 φΐο<1 νκίεΐυι-

Ι ιιιι. (2) \ Ιιμιί βχ ('οπιιη ΓΒΐϊοηε , φΐϊ ί<] φκχΐ -πΐι μι

ΙιιιιΙ,ιΙιϊιι 03(1ίΙ , ιϋ(Ίΐ]ΐΙ είδε νεπιιη Ιιοηηηι , δΟφίεΓβΙυι• ίιΙ ,

ςυο(Ι νυΙΙ Ϊ8 φΐί ιιιίιιιΐί Γβειβ εΐίςίΐ , ηοη εβιΙεΓε μι1> νοίυη-

ΙηΙειη. <}πϊρρβ ηουπι αχ Ιι^ροΙΛαι ίίΐοηηη <\ηοά$υΙ)\ο-

Ιιιιι|;ι1ι•ΐιΐ Οίκΐίΐ , δίΐ 1)0ΐιιιιιι : εί νεΓΟ ίιΙ ίρδυπι ειϊαιη ίιηρπι-

Ιμιιμ ι --.- ροΐεδί. (3) Ιϊιιΐδΐΐδ εχ δεηΐεηΐίβ ϋίπιιιιιι ιμιί ί(1

(|ιμιιΙ 5ΐι1) νοίιιηΐίΐίβηι (,κΐίΐ, Βρρβι-εηδ Ι)θηιιιη 655ε ιϋπιιιΙ .

ιιίΙιίΙ επί <]ΐιθ(1 -ιιΐι νοίιιιιίαίβι» ιιΐιΙΜ ιι;ι|ππι; δειΐ 6ΓΪΙ ιριοιί

εηϊφΐε νί(1βί)ί(ιΐΓ. ΛΙιμιί ;ιΙίικΙ 3ΐίί \ ίιΙιΊιιι- : ί^ίΙιΐΓ ιοπϋημοιο

ροΐεδί ιιΐ δϊιιΐ εοη(Γ3Π3. (4) ΟιιοιΙμ Ιιαχ ιηίηιΐδ ρΓο1)»ηι1α

δυηΐ, ιΐίεεηιΐιιηιηε εδί , βίκοΐιιΐε εί ΓβνεΓ3 5ΐιΙ) νοίιιηΐβίειη

Γ,ηάεΓε νεπιηι Ιιοιιιιιιι ; 31 νεΓΟ ιιηϊειΓίφΐε ρείί οοηυιη βρ-

ρ3ΐεηδ? 3(: 1κ>ηο (|υί(1εηι νΪΓΟ , φΐθ(1 τενεΓα Ιιοιιιιιιι εδί, νΐ•

Ιίοδο ιιιιίειιι , ι|ΐιίιΙΐ|ΐιίιΙ ΓοΓδ οΐιΐιιίοι ίΙ ? ιι! ε( εοι-ροιϊΐΐϋδ Ιιπκ•

(|ΐιίιΙι'ΐιι οοη.ιΐίΐιιΐίδ νμ Ι ιι Ι ιι ιι -ιιιι Ι 63 φΐ33 ΓενεΓ3 \λ\\ά δυιιΐ;

1 1 κ ιι Ι «ι-ϊ-; ,-ιιιΙιίιι εί ι«•μπί;ιΜ;ι : ίΐεηΐφΐε ,ίιιι,ίι,ι, <1πΙι ί;ι, εα•

ΙίΊ.ι, :;ι;ι\ίι, ι•1 (ΐΊιτιιπιηι ιιηιιιιιιμιοιίιριο; ηιιιη νι-η' ιΐΐ'

5Ϊη^υ1'ΐ5 πΊιικ ]ιιιϋι;ιΙ νίτ 1>οηυ$, εί εί δΐιιΐίιιι, φίικί ίιι

υη3φϋ3φΐε πι νι•ι ι εβί, εΐιιεεί. (:■ Εχ υηίυ3ευ]ιι$(|υε εηίιη

ΙιΐιΙιϋιι Ιιοηε$(3 εί ]υειιη(ΐ3 Γιιι•;ιιιι1ιιγ. ΑΙιριε εο ίρϋο 1οι -

1385ε Ιοη^ε ρπΡίΐΗΐ Γείίφΐ'υ νίΓ 1>οηυ8, ςυοιΐ ςίιΐξυΐί* ίη Γβ-

1)118 ΜΊΊ1ΙΙΙ ρΐ'ΙΊφίι'ίΙ , φ138| «ΏΠΙΠΙ 1Ι0Γ1Π3 5ΪΙ 30 Μ)('η>υπΐ.

νιιίςο 3ΐι((Ίιιι Γικιιιη ΓβοβΓε νϊιίεΐιιΐ' νο1υρ(35 -. φΐίρρε ςιια'

«ΐιιιιιιι Ιιοιιιιιιι ηοη 8ί( , Ιιοιιί ςρεείειη ρΓΚ εε Γγι-.λΙ. (6) ΙΙαιριι•

νυΙ^υδ ]ιιγιιιι(1ιιιιι ββςυΜαΓ, ϋΐ Ιιοιιιιιιι ; ιΐοΐι ιιί.ίιι ιιιιΙγιιι Ιιυϊΐ ,

ίιΙ ιιιιιΐιιιιι.

ΟΑΡ. V. [VII.]

"Οντος δή δουλητοΰ μεν τοϋ τέλους , βουλευτών δέ

2>> και προαιρετών των προς το τε'λος, αί περ'ι ταϋτα πρά

ξεις κατά προαίρεσιν άν ειεν κα'ι εκούσιοι. Αί δέ τών

αρετών έ.νε'ργειαι περί ταΰτα. (2) Ίίφ' ήμΐν δέ και

ή άρετη , όμοίιος δέ και ή κακία. Έν οίς γάρ έφ' ήμΐν

τόπράττειν, και το μή πράττειν, και έν οίς το μη,

ίιι και τι) ναί• ώστ' εί τι) πράττειν καλόν 3ν έφ' ήμΐν ίστί,

και τό μή πράττειν έφ' ήμΐν εσται αίσχρόν ον , και εί

τό μή πράττειν καλόν δν έφ' ήμΐν , και τό πράττειν

αϊσχρόν ον έφ' ήμΐν. (ί) Εί δ' έφ' ήμΐν τα καλά πράτ

τειν και τα αισχρά, ομοίως δέ και τό μή πράττειν, τοϋτο

Λ5 δ' ην τό άγαθοϊς και κακοϊς είναι , έφ' ήμΐν άρα τό

έπιεικε'σι και φαύλοις είναι, (ι) Τό δέ λε'γειν ώς

Ούοε'ι; έχων πονηοό; ονο' άκων μάκιρ,

εοικε τό μεν '}<ευδεΙ τό δ' άληΟεΐ- μακάριος μέν γαρ

ουδείς άκων , ή δέ μοχθηρία εκοΰσιον. (&) "*Ι1 τοις γε

40 νον ε'ιρημε'νοις άμφισδητητέον , κα'ι τόν άνΟροιπον ου

φατε'ον αρχήν είναι ουδέ γεννητήν τών πράξεων ωσπερ

και τε'κνων. (β) Εί δέ ταϋτα φαίνεται και μή εχοαεν

εις άλλας αρχάς άναγαγεΤν πάρα τας έφ' ήμΐν, ών και

αί άρχα'ι έν ήμΐν, κα'ι αυτά έφ' ήμΐν και εκούσια.

•;> (7) Τούτοι; δ' έ"οικε μαρτυρεΐσΟαι κα'ι ίδια ΰφ' έκαστων

κα'ι ΰπ' αυτών τών νομοθετών κολάζουσι γαρ κα'ι τιμω

ρούνται τους δρώντας μο/Οηρά, δ*σοι μή βία ή δι" άγνοιαν

ή~ς μή 'αύτο'ι αίτιοι , τους δέ τά καλά πράττοντας τι-

μώσιν , ιός τους μέν προτρέψοντες , τους δέ κωλυσοντες.

ίο Καίτοι «5σα μήτ' έφ' ήμΐν έστι μήΟ' εκούσια, ουδείς

Ουοηίηπι ίκίΙιΐΓ ρειΊιηεηΙ, νοίιιηΐβδ (ΐιιίιίεηι αά (ϊηεηι ,

εοηδϋίιιιη νειο εί ρΓορο8ΐ'Ιιιιη 3ΐ1 ϋΐ3 φια: 3(1 Γιηεπι 8ρε-

εΐοηΐ, ιοιίΜ'φίεη* εκί ιιΐ , φι»; ίη οΪ8 νειΊιιιιΙιιι• 3ε.Ιίοηε8 ,

εί εοηίϋίο 8υ•ίΓίρί,ιηΙιΐΓ εί βροηΐβ. ΑΙ Γυικϋοίιεβ εί ηιιιηεΓ»

νΪΓΐυΙυιη ίιι Ιιίβ νεΓίυηίιΐΓ. (2) ΙΙβφίο νΪΓΐϋ8 ίη ηοδ(τ3 081

ρο(β8ΐ3(ε; 8ίιιιίϋΙεΓ(|ΐιε εί νίΐίυηι. (,ΐιι,ι^ ΐ'ΐιίιιι τεβ ββεΓε ίη

ηοΙ)ί8 ίίΐιιιη εδί , ε;ΐ8 εΙΪ3Πΐ ηοη 3§εΓε ρο55ΐιηιυ8 ; ρ( ςιΐ38 ηοη

ϋ^ιτί' ίη ιΐιιΐιί•. ίίΐιιιη 681, εβηιικίειιι ςιιοφίε ιιμί'ηιίαπιιιι

ροΙΟδΙηδ Π0δΐΓ3 ε^Ι. Ι(3(ρΐεΜ φΐίιΙ ιι^ιτο ιριοιΙ Ιιοηι^Ιιιιιι δϊ(

ίη ιιοΐιίδ δϋιιηι εδί, ηοη β^ογο φίοςιιε ςυοιΙ Ιιιιρι• δίΐ ίιι

«■■Ι ί-. ριΊΙ δϋιιηι; εί δι ηοη 3£ΐτε ι•.-Ι ίη ηο1)ίδ ιρι.ιιΐι]ΐι:ιιη

ΙιοηρδΙιιιη , εΐίιιιη φίοιΐ ε.<1 Ιιιιρε β^ογο ίη ηοΐιίδ ογΚ βίΐιιηι.

(3) ΟιιοιΙδί Ιιοηεδΐ3 εί ΙιίΓρϊα 3|;ργ6 ιιοδίη «ι-Ιιϋι-ϋ ο.-Ι, δίηιί-

ΙίΙειςυε ηοη 3§εΓε (Ιιοο ιιιιΙιίιι 8Γ31 ηοηοδ εί ηΐ3ΐθ8 εδδε),

ηοδίπ (ριο«ρΐ6 3Γΐ)ίΙιίί επί ρΓοΓειΙο, υΐ ρΓοϋί εί ίιηρι-οΐή δί-

ίππ-. (14) .Ιιι ι η μίο φίικί (ΙίοίΙιΐΓ :

8ροιιΙε ίπιρΓοΙιιΐδ ικΊΐιο, ιιιέ ίηνίΐϋδ Ιιοαίιυ ιιΙΙη: ρ$ι ,

ρΠΓΐίηι ΓβΙδίιηιρϊΓΐίηι νΐ'πιηι (^-(' \ί(ΙιΙπΐ'. Ν3ΐη ίηνίΐυδφΐί-

ϊΐεηι ΙιεΜιΐδ εδί ηεηιο ; νίΙΙοίίΙβί βυίοιιι 8ροη(ε ηοδ(Γ3 εοη-

ΙηιΙιίΙιιι• ; (ό) 3ίίο(]υίη 83 φίοι ],ίιιι ηιιηο ιΐίιΐ.ι δΐιηΐ , οπιιιΙ

ίη ιΐιιΐιίιιιιι ίιΐφίο εοηίΓονεΓβΐαιη νοι-ίΐηιία, ηεμηηιΐυιηφίε

6γιΙ, Ιιοηιίηεηι εδ$β ρπηείρίιιπι 3ε ρβΓεηΙεηι ιιι Ιιοιιιιιιι, ιιΙ

εί 1ί1)8Γ0Γϋΐη. (<)) Ουοίΐδί Ιιοοο ηοϋίδ ριοΙιβηΙυΓ εί νεΓ3 νϊ-

(ΙιίιΙιιγ, η(Ί|ΐιι'ρίΐ-8ΐιιιιιΐ8 βοΐίοηεβ 3(1 ιιΐίίΐ ριίιΐι ίμίιι ρπρίει••

ΐ]ΐιιιιιι ιοί Γΐιιμιιι'ίη ηοΐιίδ ίηβιιηΐ , ΓβνοεβΓβ : ρΓοΓεεΙο ςιΐ3-

ΓΙ1ΙΙΙ Γ8ΓΙΙΠ1 ρΐ'ίΐΚ-ίρίΐΙ ί II ΙΚΐΙιίΐ ίΐΙΜΙΙΐΙ , 88! Γ8δ (μίοιρίΓ ΠΙ Ι1ο1)ϊδ

δϋίΐ' ί-ιιηΙ , ηοδ(Γ3(|ΐιε δροηΙε δΐΐδΐίρίιιιιΙιΐΓ. (7; ΑΙςιιε Ιιιιτ

ϋ.ι ΙιιιΙιιτε ιμιιιιιι ρΓίν3(ίιη δίιιυιιΐί Ιι-Ι,ιιί νίιίεηΙιΐΓ, Ιιι πι

ριιΐιΐιιΐ' Ιι'-ιιιιι ΙιιΙοπ'δ. £08 εηίιη ςυί Γ88 ΙΙ.ιμιΙιοι,ι- ;πΙ-

ιιιίΙίιιηΙ , ΓΒδΙί^βηΙ δυρρίίείοςυε βίΓιείυηΙ, ηκκίο ηοη ρεΓ

νϊιιι ;πι| ίιΐΜ'ίΐ'Πίκιιιι, (μι.ΐ' ίρδοπιιιι ιιιΐμη ιοπίππία ηοη δί( ,

αιΙιιιΪΜτίιιΙ; οο> (ΐιιιίπι, ιμιί Γ8δ μπΐ'«Ί,ιπιι- μι•>ίει ί ιι Ι , Ιιοηο-

ΓΪΙιυδ εί ρι-.τηιηδ οηιιιηΙ , ηυβδί Ιΐ08 ομτπΙΜπι ί, ίΙΙοδ 3 ιπ.ι-

ΙβΓιοίο ιΐείειτίΐιιΐ'ί. ΑΙιμιί 3(1 63 εχεί(3ΐ ηεηιο , φΐχ ηημιο
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προτρέπεται πράττειν , ώς ουδέν προ έργου ον το πει-

σθήναι μή Οερμαίνεσθαι η άλγεΐν ή πεινήν ή άλλ' δτιοΰν

των τοιούτοιν ούθέν γαρ ήττον πεισόμεθα αυτά. (β) Και

γαρ έν αύτώ τω άγνοεϊν χολάζουσιν , ε'αν αίτιος είναι

& οοχή της άγνοιας, οίον τοις μεθύουσι δίπλα τα έπιτίμια•

ή γαρ αρχή έν αύτώ- κύριος γαρ του μη μεθυσθήναι, τοΰτο

ο" αίτιον της αγνοίας. Και τους άγνοοΰντάς τι των

έν τοις νόμοις, & δει έπίστασθαι χαι μή χαλεπά εστί,

χολάζουσιν. (9) Όμοίοις δε χαι έν τοις άλλοις, ό'σα

ιυ δι' άμέλειαν άγνοεϊν δοχοΰσιν , ώς έπ' αύτοΐς ον τό μή

άγνοεϊν τοΰ γαρ έπιμεληθήναι χΰριοι. (ιυ) Άλλ' ίσιος

τοιούτος έστινώστε μή έπιμεληθήναι. Άλλα τοΰ τοιού

τους γενέσθαι αυτοί αίτιοι, ζώντες άνειμένως, χαι τοϋ

άδίχους η ακόλαστους είναι, οί μεν χαχουργοΰντες, οί

ΐί> δέ έν πότοις χαι τοϊς τοιούτοις διάγοντες• αί γαρ περί

έκαστα ένέργειαι τοιούτους ποιοϋσιν. (ι ι) Τοΰτο δε

δήλον έχ των μελετώντιον προς ήντινοΰν άγοινίαν η

πραξιν διατελοΰσι γαρ ένεργοΰντες. (12) Το μέν ουν

άγνοεϊν δτι έχ τοΰ ένεργεΐν περί έκαστα αί έξεις γίνον-

ϊι» ται, κομιδη αναίσθητου. (ΐ3) "Ετι δ' άλογον τον άδι-

κοΰντα μή βούλεσθαι άδικον είναι ή τον άκολασταίνοντα

άκόλαστον. Ει δέ μή άγνοών τις πράττει ές ών έσται

άδικος, έχων άδικος αν είη, (ιΐ) οϋ μην έάν γε βου-

ληται , άδικος ων παύσεται καί έσται δίκαιος- ουδέ γαρ

ϊ5 δ νόσων υγιής• χαι εί οίίτως έτυχεν, έχων νοσεί,

άκρατώς βιοτεύων και άπειΟων τοις ίατροΐς. Τότε μέν

ουν έςην αύτώ μή νοσεΐν , προεμένω δ' ούκε'τι , ώσπερ

ούδ' άφέντι λίθον έτι αυτδν δυνατόν άναλαβεΐν άλλ'

δ'μως έπ' αύτώ τι) βαλεϊν καϊ ^ϊψαι• ή γαρ αρχή έπ'

Κυ αΰτω. Ούτω δέ καί τφ άδι'κω και τω άκολάστω έξ

αρχής μέν έξήν τοιούτοις μή γενέσθαι , διδ έκο'ντες εί-

σί' γενομένοις δ' ούχέτι έςεστι μή είναι. (ΐ5) Ου μό

νον δ' αί της ψυχής κακίαι εκούσιοι είσιν, άλλ' ένίοις

καί αί τοΰ σιόματος, οΐς και έπιτιμωμεν τοις μέν γαρ

36 δια φύσιν αίσχροϊς ουδείς επίτιμα, τοις δέ δι' άγυμνα-

σίαν καί άμέλειαν. Όμοίως δέ καϊ περί άσθένειαν

χαι πήρωσιν ούθείς γαρ άν δνειδίσειε τυφλώ φύσει ή έκ

νόσου ή έκ πληγής , άλλα μάλλον έλεησαι• τω δ' έζ

οίνοφλυγίας ?, άλλης ακολασίας πδς άν έπιτιμήσαι.

4υ (ίο) Των δή περ\ το σώμα καχιών αί ίφ' ήμϊν έπιτι-

μώνται, αί δέ μή έφ' ήμϊν ου. Εί δ' ουτο), και έπι

τών άλλων αί έπιτιμώμεναι των χαχιών έφ' ήμϊν αν

εΤεν. (π) Ει δέ τις λέγοι §τι πάντες έφίενται τοΰ φαι

νομένου άγαθοΰ, της δέ φαντασίας οϋ κύριοι, άλλ'

«5 δποΐός ποθ' έκαστος έστι, τοιοΰτο και τδ τέλος φαίνεται

αύτώ• εί μέν ουν έκαστος έαυτώ της έςεώς εστί πως

αίτιος, καί της φαντασίας έσται πως αύτδς αίτιος• εί

δέ μή, ούθε\ς αυτω αίτιος τοΰ χαχα ποιεϊν, άλλα δι'

άγνοιαν τοΰ τέλους ταΰτα πράττει, δια τούτων οίομε-

ω) νος α&τώτδ άριστον έσεσθαι. Ή δέ τοΰ τέλους εφεσις

ούχ αυθαίρετος, άλλα φΰναι δει ώσπερ όψιν έχοντα , ή

χρινεϊ καλώς κα\ τδ χατ' άλήθειαν άγαθδν αίρήσεται.

Καί εστίν ευφυής, ω τοΰτο χαλώς πέφυκεν τδ γαρ μέ-

γιστον και κάλλιστον, και δ παρ' έτερου μή οΐόντε

ίιι ηυΐιίδ ροδίΐη βυηΐ, ηεο,ιιρ δροηΙε ηυΜι-η ο1>•-ιιιιΙιιγ : ηίηιί-

Γΐιιΐ) <|ΐιο(] ηίΙιίΙ ΓοΓοιηΙ , δΐιαιίειϊ ιιοοί* ιι( ηο νβΙ εηΐεηιηιΐδ

νοΙ (1υΙε3ΐηιΐ8 νβΙ εδίιπηηιυ* νεί Βΐίηιιίά βϋϋ«1 1»1β; ηίΐιίΐο

εηίιη ιη»βΐ8 ε» ρβΓρεΙίεηιυι•. (8) ΑΙα,ιιβ Ιιοο νεί ϊΙΙο ςυο-

ςιιε Γ,οηΙίΓηιηΙιΐΓ, ο,υοίΐ ίιι ρερε3(ί<> ί«ηοι•3πΙΪ3ϊ Ιιιπι ιΐεπιηιη

ρα'ηηηι οοηδίίΐιιυηΐ Ιρ#ιιηι ΙβΙοΓβδ, δι <)υϊ8 δίΐιί ίρββ 51133

ιηδείεηΓιηι £8118» βίδρ νίιΙββΙιΐΓ : υ( , ίιι εϋποδ ύιιρίεχ ριΐ'ΐια

εοη»ΙίΙιι(3 βδΐ ; ριϊηείρίιιιη βηίηι ίο ίρδίδ εβί ; ηβιη ίη οοι-υπι

ροΐεδίβΐβ θγ»1 ηοη ίηεηπβπ ; ρ1>Γίρ(39 ιιιιΙριιι εβιΐδβ ίηδοίεη-

ΙίίΕΟδί. Ργβ?16Γ03 ίη εοδ ςιιί ηΐίιριίιΐ ίρποπιηΐ οοπιπι ψιχ

Ιΐ'ί'ώιΐδ 63ηοίΐ3 δυηΐ, ςιΐ33 εί δείι-ικίβ ηβαιιβ Οθ(•ηί1ιι «1 ϊίΤΐ-

εϋί» δίηΐ, ΗΐιίιηηιΙνί'ΐΊπηΙ : (9) ίϋειηηυε Μ ίη ιβίεπδ ςυί

ηρβίϊ^οηΐϊβ, δυ3 νίιΙεηΙιΐΓ ϊζηοΓβΓβ, ςυιιηι ΙίοββΙ ίρκίδ ηοη

ί^ηοΓβΓε; ροΙεΓοηΙ εηίιιι δίΙ)ί, υΐ (ΗΙίΐίεηΙίβη) ;ιι11ιί!)ρι-ρηΐ ,

ίιηρεΓβΓβ. (10) 5βϋ «3<ΐ3πηο«]ϊ ε«1 βΐία,ιιί.•) ΓοΓίβδδε, υΐ α"ί1ϊ-

;:>•ηΐί.•ιιη ϋΐΙΙιϋκ'κ• ηοη ροδδίΙ* ΑΙ βιιίιη υΐ Ιβίεδδίιιΐ, ίρίο-

τυιη ειι!ρ3 βδΐ (ςυίρρο ςιιί ηρβΙί^εηΙβΓ βε ιϋ^ηΐπΐι• νίνβηΐ),

υΐ ίΐεηι ίπ]ιΐδΙί βίςπβ ίηΐβιηρει-βηΐβδ , οβιΐδβ ίη ίρβί* νεΓδβ-

(ιιΐ' : ηΐροίε ιριοιΙ πιπί πι ηΙΙπί ίη ηιβίεΟείο, ;ιΙΙιτΊ ίη

('οιιΐ])ΐιΙα1ί(ΐηί1ιιΐί εί ίιΐ μοπιπ ηεςυίΐίίδ ηΊαΙειη εοηδυπΐ3η(.

Νβηι (ρΐ3ΐι« βυηΐ δίηβϋΙηΓεδ 3ε(ίοηεδ, Ιαΐεδ ϋ ο,ιιί β^πηΐ,

εΙΙίείυηΙιΐΓ. (ί Ι) ΑΙιριε ηοε εχ ϋβ ρεΓβρίειιιιιη εδδβ ροΙεδΙ ,

«ριί ίο ίη εειΊβηιίηε ηηοειιηιηυε ;ιιι( βεΐίοηε εχειτεηΐ :

ιιιιπι|ιι,ίνι επίπι 3ΒεΓ8 ίηΐεπηίΐΐυηΐ. ( 1 2) ΕΙ νεΓΟ ίκηοΓβΓβ ,

ςιιί ε εΐυιίϋδ ε( ηεΐίιιηίηπδ ίη ςιιαΙίΜ ρε ροδίΐίδ Ιιαηϋιΐδ (>ί-

ρηβηΙϋΓ, Ιιοπιίηίδ εδί δβηδη ρίβηο οβΓεηΙίδ. (13) ΡΓΗΊβΓεβ

ί ιι »■ ί |νιι ιιι 3 Γ.-ιΙίοηι; αΐϊβηιιηπ βδ( , ιριί ίη]ΐΐΓί3ΐη ,ίΙΙιίί Γ,κ-ϊηΙ ,

ιιιιιι ίηίιι^Ιιιιιι,ι-Ι ιρΓιίηΙΐΊΐιρρπιιιΙι'Γ ιίνβΐ, ίη(ειτιρ«Γ3η(εηι

εΓΠεί ηοΙΙε. ^^ηη δι ςιιίδ δοίεηδεβδ τεδ α^3ΐ, ςιιίηιΐδ ενβιίΒΐ

ίιιίιι«|ιι<, ιιριιηΐε ίΐιη ργοΓιτΙι) εΓΓιείεΙιΐΓ ίη]ϋδίιΐδ. (14) Νε-

ςυε νεΓΟ δι νείίΐ, ρΐίβιη (ΙεδίηεΙ εδίε ίη]υ9ΐηδ, 30 ]ιΐδ)υδ

ΓιεΙ : ηβηι ηε ϋεβεΓ ηιιϊιίεη) δβηιΐδ βΓΠοίβΙιΐΓ, ςιιυιιι νείίΐ ; ηίΐηι

ΓεΓΡ δροηΐε δϋ3 ιηοΛιιηι εοηίΓαχίΙ ; ψιίρρε ιριί εί ίη<•οηΙί-

ηεηΐΡΓ νϊνεΐ)»! , οί ιηειϋεοπιηι ρΓίεεερ(3 3δρει•η«1>3ΐιιι•. Τιιηε

(ριίιίεηι ϊε^ϊΐιΐΓ εί 1ίοε1)3ΐ ίη ηιΟΓηπηι ηοη ίηείιΙεΓβ : 3( ροδί-

εβο,ιι,ιηι Ββδε ρι•ο]εείΙ, ίι1]3ΐη (ΙβδίίΙ εβδε ίηίερπιηι , ιιΐ ηεο

ί< ςηί ί3ρί()εηι ηιίδϊΐ , ΓείΓβηεΓβ βιιηι ]3ηι ροΐεδ! ; ρρηο$

ίρδυπι Ιβηιρη εΓβΙ 3η νείίεΐ ]ΛοεΓε ; ρΓΪηείρίιιηι βηίηι ίη ΐρκο

βδΐ. δίο εί ίη]υδίο εί ίη(επιρΡΓ3η(ί Ιιοπιίηί βΐ) ίηίΐίο ΙίεεηίΙ ,

Ιβίεηι ηοη ββδβ; ίιΙοίΓεο Ρΐιβ νοίυηΐβίε ΙβΙβ» δυηί; ροβί-

εηφίβηι νβΓΟ ΙβΙβδ ΓβεΙί δΐιηΐ, ηοηρο'βιιηΐηοη εδδβ. (Ι5)Νοη

Ηΐΐηιη αιιΐΐ'ΐιι αηϊηιϊ \ ϋ ί.ι -ροπ)•1 «'οη(Γ3ΐιιιη(ιΐΓ ; δειΐ ίη ηοη-

ηηΙΙίδΙιοπ)ϊηίί)ΐΐδ Ηκιιιι φΐ,ηε -.πιιΐ εοΓροηδ; ςηοδ ιΊί,ιιιι Γβ-

ρΓΡίιεηιΙεΓε δοΐεπιιΐδ. Νβηι ςπί (ΙβΓοΓηιεδ δΐιηΐ ιΐ3(ιΐΓ3, εο«

ΓερΓεΙιβηόΊΙ ηεηιο; ?ε<1 εο« ιίοηιιιιη ςιιί ρΓορΙει-εβ, ηιιοιί

βχΡΓΟίΙβΙίοηεδ εοΓροπδ ρΓ»ι(εΓηιί11ιιηΙ εί νβίείικϋηρηι ηοη

ρπΓίΐιιΙ, ίιΙ ιιιηΐί (-ιιπΙγ;ι\ρπιιι1. δίηιίϋδφίβεδί ίηιηροίΐϋΐβΐίδ ,

[(1βΓοΓηιίΐ3ΐίδ]εΙ ιΐεΐιίΐίΐηΐίδ τηϋο. Νβηιο εηίηι εββεί(3(εηι εί

ιριί νεί ηίΐΙιΐΓ» νεΙ πιογΙκ) νεί ίείυ ηΐίιριο ε3>ειΐδ ε•>1 , ρΓΟϋΓί

Ιοεο ο1)]ίεΪ3ΐ : ςυίη ε]ιΐδ ιηίδεΓεβΙυΓ ροΐίυδ ; δβά ςιιί ρχ ρ!)γϊο-

ίί1»1θ3ΐιΙ ηΐίιρκι ιιΐί.ι ίηίριηριτβηΐίη γ.ίί -ίΐιιίειη εοη(Γ3ΧΡΓΪΙ,

ειιηι ηριηο ςπίνίδ ΓερΓεΙιρηιΙβΙ. (16) ΙΙ,ιψιο ιμΐίρι-ιιιιιιριρ

νί(ί3 εοΓροΓΪδ ίη ηοδΐΓ3 ροΐβδίβΐβ δυηί , ε3 ΓερΓεΙΐρη(1υηΙιΐΓ :

ιριιι- ηιιιι δυηί, ηοη ΓβρΓεΗβπιΙιιηΙϋΐ•. Οηοιίδί ί(3 βδΐ, ίιι

εείρπδ ο,ιιοηιιε τείιιΐδ οηιηίοιίδ εβ ο,ιυε ΓερΓβηεηαΊιηΙιΐΓ τίΐί» ,

ίη ηοδίΓβ ροΙβδίΛίε εδδβ ΓερεπρηΙιΐΓ. (17) (3ιιο<1δί ςιιίδΛίχε-

τίΐ , ίιΐ α,υρηιαυε εχ|ΐβ(βΓβ , ηυοο" βί νί<ίρ3ΐΐ)Γ ϋοηιιιη ; τβηιη

ηοη ίη οιι,ίιΐδο,ϋε ροΙβδΐ3ΐε εδ«ε , ςυκ δρεείε,δ ηο1)ίδ οΙΓργβ-

Ιογ ; δβ(1 ςυβίίδ ο,ιιίδςυε δίΐ, ΙβΙειη βί Πηεηι νί(1βΓί : ίιηο τεΓο

δι δίΐιί (ΐπίδριιε 1ΐ3ΐ)ί1ιΐδ ίηκεηεΓ3η(1ί ςυοίΙβηιηιοοΌ εβυ?3 ε-1,

ργϊΙ βί ρη3ηΐ3δίΒϊ ])ΓθΓεεΙο δί!)ί ίρββ ςηοίίβηιηιοιίο Ρ3ΐΐδ3.

(,ΐιιι ιιΙ>ί ηοη βϊΐ , ηιβίί ίη δβ 3(1ιηί11εη(1ί δίΙ)ί ε3ΰ53 βΓίΙ ηβηιο ;

δβιΐ ί§ηοΓ3ΐίοηβ ΓιηΊδ πΐ3ΐε β^Ί, βχίδΐίηιηηδ ηοε είβηβΓβ νίΐί-

δβ ηΐ3χίηιο ηοηο ροΙίΙϋΓυπι. δεά βρρείίΐίοηβηι Ιϊηίδ ηεηιο

κϋ)ί βυο ίιι Ιιι! ιμΙιι 3(1ορΐ3Γβ ροΙεδΙ , νεΓυπι ίΐβ π;ιΙιιηι Ρδδρ

υηυιτιςιιεπκιυβ οροΓίεΙ, ιιΐ ο,υβδί Ιυηιεη ηιβηΐίδ ΙιβΙ)ρ»1,

ςιιο βί }υάΊθ3Γ6 ΓβοΙβ, εί ία ςυοΛ νβΓβ οοηηηι εδί, δυηιεΓε

3ΐιρ]β ορΐ3Γβ ροδδίΐ. Αίςυβ εβί ίΐΐε 1>βηβ ίηίοΓηιβΗΐδ 3 ηβ-

ίιΐΓ3, ειιί Ιιοο ιι.-ιΐιιι-ιι' ϋεπείίείο ίιβηβ ςοηδίίΐυΐιιαι βδΐ ρο

ςιιοά ηι,Ί\ίιιι;ι δίΐ 30 ριιΙεΙίΡΓπιηβ ίδΙΙΐ3?ο Γβδ, ςυβπιςιιβ 31)

αΐίο ηοςυε εοηδβςυί ηβαηβ (Ιί&ββΓβ βΐίςυίδ ροδδίΐ, 8βι1 ςυβηι
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λαβείν μηδέ μαθεϊν, άλλ' οΐον εφυ, τοιούτον εξει , και

το ευ καί τι) καλώς τοΰτο πεφυκέναι ή τελεία και αλη

θινή άν είη ευφυία. Εί δή ταϋτ' εστίν αληθή , τί μάλ

λον ή αρετή της κακίας εσται Ικοΰσιον; (ιβ) 'Αμφοϊν γαρ

5 δμοίοις, τω άγαθώ και τίο κακώ, το τέλος φύσει ή

οπωσδήποτε φαίνεται καί κείται, τα δέ λοιπά προς

τοϋτ* αναφερόντες πραττουσιν οπωσδήποτε, (ίο) Είτε

δή το τέλος μή φύσει έκάστω φαίνεται οιονδήποτε

αλλά τι και παρ' αύτο'ν έστιν, είτε τί) μέν τε'λος

ιο φυσικο'ν, τω δέ τα λοιπά πράττειν Ικουσίως τον σπου-

δαϊον ή αρετή εκούσιόν έστιν , οϋΟέν ήττον καί ή κα

κία Ικούσιον αν είη- δμοίιυς γάρ και τίο κακω υπάρχει

το δι' αυτόν εν ταΐς πράξεσι και εί μή ε'ν τω τέλει.

(2θ) ΕΙ ουν, ώσπερ λέγεται, Ικούσιοί είσιν αί αρεταί

ι:. ( και γαρ των έξεων συναι'τιοί πως αΰτοι' έσμεν, και τω

ποιοί τίνες είναι το τέλος τοιο'νδε τιθέμεθα ) , και αί

κακίαι εκούσιοι αν είεν δμοίως γάρ.

[VIII.] (2ΐ) Κοινή μεν ουν περί των αρετών είρηται

ήμϊν τό τε γένος τύπω, δτι μεσότητές είσιν, και ότι

Μ ίξεις, ΰφ' ων τε γίνονται, και δτι τούτων πρακτικά!

καθ' αίιτάς , και δτι έφ' ήμϊν καί εκούσιοι, και ούτως

ώς αν δ δρΟδς λ,όγος προστάξη. (μ) Ούχ δμοίι>)ς δέ αί

•πράξεις Ικούσιοί είσι και αί έξεις• των μεν γαρ πράξεων

άπ' αρχής μέχρι τοϋ τέλους κύριοι έσμεν , εϊδότες τά

Κ καΟ' έκαστα, των έ*ξεων δετής αρχής, καθ' £καστα δέ

ή προ'σθεσις ού γνώριμος , ωσπερ επί των αρρωστιών

άλλ' δτι έφ' ήμϊν ην οδτως ή μή ούτω χρήσασΟαι, δια

τοΰτο Ικούσιοί.

[IX.] (23) Άναλαβο'ντες δή περί Ικάστης, είπωμεν

3υ τίνες είσί και περί ποία και πώς ■ άμα δ' εσται δήλον

καί πόσαι είσίν. Και πρώτον περί ανδρείας.

ΙηΙοηι ο1ιΙϊιι•>ίΐΙ ηηίδφΐε ηυαίϊδ ίρδί 3 ηαίιιτί «Ιαΐα εδί : βϋβο-

ηυε ίρίΐιιιι ίΙΙιΐιΙ , 1>ι•ικ• «Ι ριιΙοιίΓβ α ηαίιιηι Γ;ι«»:ιιι» εβδβ Ιι,ιικ•

ραΗειη , ΓυρΓίι ρει•Γεεΐ3 εί νει•3 ικιΐιιι•;»• ΙιοηίΙβδ. Ηα>ο δι νβΓβ

δυηΐ, ΐ]ΐι.Ίΐιι»ΙιΐΊ•ηι νΪΓΐυβιηαερ» ςυβηι νιϋιιηι ηυδίι-α βρυηΐβ

80 νοΙιιπίΗΐβ δηδείρί άΊοεΙιΐΓ? (18) υΐΓΪςιιβ εηίιη , «Ι νίη

οοηο εί ίηιρπιΐκ) Ιιοηιϊιιί , ιιΜιιγ.ι νβΐ αυοίίυεί αΐίυ ηιο(1ο

(ΐηίδ εί νίιίεΙιΐΓ εί ροκίΐιΐδ εδί : Γρίίφΐβ νβΓΟ οιυιιί» 8(1 Ιπιηο

ΓεΓετεηΙεβ ΒξΐιηΙ, ψιοοηο ιηοιίυ 3#ιηΙ. (19) 8ίνβ ίβίΐοχ

Ιίηίϋ ποιι ηιιΐιιπι οδίεηιΐίΐιη• ιιΐίηιί, ςυ8ΐίδεΜηΐ(|ΐιε ιΙγιιιιιιιι ΜΙε

ΙϊΐΓί'ϊΙ , μίΙ ίκΙ ι-ιπη Μ.ιΙιιιΊΐιΙιιηι η1ίι|ηί<1 ε(ί;ιηι ίιιιιρίίιΐϋ ιιηί-

οιιίφιε ευρρείίι , δίνε βΐίβιη |ΐηί* ϊρβε 8 ηαίιιι-α ρ&1 , η[ οοΙεΓα

ίΙΙβ (ςυ«β νίο>ΙίεεΙ &ά Πηειιι αδδειμιεηαΊιηι δυδοίρίυηΐιιι•) νίτ

ηοηιΐδ νοίιιιιΐϋΐε δΐΐδείρίΐ, βΐιμιε ο!) ίι! }3ΐη νοίπηίαπ.ι εδί

νΪΓίϋδ : ηίΐιίΐοηιίηυδ ρΓοΓεεΙο νίΐίυιιι πυοηιιε επί νυΐιιηΐβ-

ΓΪυηι 8[ιοπ1ε(]ΐιο εοηΐΓ3ΐΐρ(ιιι•. .-Κιμιε εηίιη ίη Ιιηηιίηε ηΐίΐο

8ΐ(]ϋε ίη 1χ)ΐιο νίΓΟ ίηβδί Ιιοο, ιιΙ ρβΓ δε ββεΓβ ροβδίΐ, υΐ

ηιβχίηιε ίη Ιίηε ,-1»Ι ιιβηϋο ηίΙιίΙ ιίιΊιιι• \ υΐιιηΐϋΐί. (20) ()ιιθ(1δί

8Γ^ο, ϋΐ (ΙίιϊΙιΐΓ , νίιΐυΐεδ δροηΐε ηοδΙι-3 <•<.ιηψηπιηΐιιι- , ί<1ΐ|ΐιβ

εχ 80, πυίβ Ιι.ίΙιΜ ιιιπιι εβυδΗδ ιριοιΙίΐιιιιΐΗχΙΐ) ηοδ ίρδί ρπι•>.1;ι-

ηιιΐδ, εί ΰείηάε ρΓΟ βο βίαυε δίο νεΙ δίο βΠεεΙί μιιπιι-,

εΐίιιηι Ιίποιη ηοοίδ ρΓοροηίιηιΐδ αΐίαηα 8ΐςιιε .ιϋιιιη : ρΓοΓεεΙο

μΙ ί.ι (|ΐιι«ρΐ(' ίρβ8 δροηΐβ ηο.-ίπι ι■.οιιίπιΐιι-ιιΐιιΐ' : δίηιίϋδ εηίιη

8δΙ ιιΐιυπιιηιρκ• πιϋο.

[VIII.] (21)• Αε ϋβ Λίι•ΙιιΜΙιη* (|υίι1(•ιη υηϊνεΓδε 3 ηο))ίβ

(ΙίιΊιιηι 8δ( , (■8γιιιιιι|ιιο £εηυδ πΐιΐί ιρκιιίαηι εΙΊΗ^ίβ 3()υη)Ι)Γ8-

Ιιιιιι : ιιίιηϊΐ'ΐιιιι ιρκιιΐ $ίη( ιηε(Ιίβΐ8(6δ , βΐ <ριοιΙ ΙιαΙϋυδ ;

Ιιίικ: 3 ςυίουδ Γείιιΐδ ^ίςηβηΙιΐΓ ίί ΙιιιΙιϊΙη.-ί ; (ιιιιι εοδ(1εηι Ιι,ιΙιί-

Ιϋδ 8(1 88* Γ8δ «(ίΙΊΙΐΙΐΙϋ νβΙβΓβ , εί Ιιοο ρεΓ 96 ; Ρΐ 68δ6 ίη

ηοοίδ δίΐοδ , (■( ηοδ(Γ3 βροηΐε βυδείρί , βΐ ί(8 , υΐ τεείβ ΓβΙίο

ρΓ86δειϊρδβπΙ. (22) ΑΐίΙβΓ νβΐΌ βεΐίοηβδ ηοδΙίΈ νοίιιηΐίΐΐε

βυβείρί (1ί(ΐιπ(ιΐΓ , ;ιΙίΙιτ ΙιιιΙιίΙιΐϋ. ΑεΙίοηιιηι εηίιη 8 ριίιι-

είρίο αά εχίΓεηιηηι (Ιοηιίηί δυπιυδ, ηιιιιιη ι ιτιιιη ίίιι^ιιΙ:ιιίιιιη

εο£ηίΙίυηειη Ιΐ3υβηιυδ : ΙιιιΙιίΙιιιιιιι μίό ρι ίικ ίρίιιιη <Ιυηι-

Ιιιχ,ιΙ ίη ηοδ(Γ3 εδ( ρο(εδ(3ΐε. ΑΙ (]υα> 8 πΊιιι•* ^ίιιι;ιιΙαι ίΐιιΐί

Ιίι αά Ι ι;ιίιί Ι ιι ιιι αεεεδδίο , ηο(3 ηοη εβί ; ιι Ι ίη ηιοιΊ)Η ενεηίΐ.

0υί3 Λ8Γ0 δίθ 3ΐίΙβΙΛΌ ΐΓ30ΐ3Γ0 Γ88 δίΠΒϋΙϊΓβδ 1Ιθ1)ίδ ΙίιτΙι.ιΙ ,

ϊιΙγιι ιιι ΙιιιΙιϋιι-. ηοδ(Γ8 -ρηιιΐι• ΜίΜΪρί ιΐίιιιιιΐιιι-,

[IX.] (23) ϋε δίηιςηίίδ ίςίΙυΓ νίΓίπΙίΙιιΐδ ι1ί.<ριι(;ι(ίιιηι•ιη η

γ;ι|ιιΙ<- ι ΐ'ριΊϊΙίΐιη οπίί,ιιιιυΐ' , ιριιι' δίηΐ , εί ηυαίίϋιΐδ ίη ινίιιι-ι

νεΓδεηΙιΐΓ , εί ιριοιιιοιίο. Κοιιειη ηε&υΐίο <|ΐιοΙ δίη( ηιιιηΡΓΟ

νίΓΐηΙεβ , [ΐΐαηυιη Ιίε(. Αο ρΐ'ίηιιιιη <1ε ΓοΓίιΙυάΊηε ϋίε&ηιυδ.

ΟΑΡ. VI. [IX.]

"Οτι μεν ουν μεσο'της εστί περί φο'βους και θάρρη ,

ήδη και πρότερον είρηται. (ί) Φοβούμεθα δέ δηλονότι

τα φοβερά, ταϋτα δ' έστιν ώς απλώς ειπείν κακά" διο

*& και τον φόβον δρίζονται προσδοκι'αν κακοϋ. (3) Φοβού

μεθα μέν ουν πάντα τά κακά, οίον άδοξίαν, πενίαν, νόσον,

άφιλίαν, θάνατον, άλλ' ού περ\ πάντα δοκεΐ δ ανδρείος

είναι • ενια γάρ καί δει φοβεΐσθαι καί καλόν, το δέ μή

αϊσχρόν, οΐον άδοϊίαν δ μέν γάρ φοβούμενος επιεικής

«ικαί αϊδήμων, δ δέ μή φοβούμενος αναίσχυντος• λέ

γεται δ' υπό τινοιν ανδρείος κατά μεταφοράν έχει γάρ

τι δμοιον τω άνδρείω• άφοβος γάρ τις και δ ανδρείος.

(«) Πενίαν δ' ίσως ού δει φοβεΐσθαι ουδέ νόσον, ούδ'

δλως δσα μή άπο κακίας μηδέ δι' αυτόν. Άλλ' ούδ'

45 δ περί ταϋτα άφοβος ανδρείος. Αέγομεν δέ καί τοϋτον

καθ' δμοιότητα ■ Ινιοι γάρ έν τοις πολεμικοΐς κινδύνοις

δειλοί οντες ελευθέριοι είσι καί προς χρημάτων άπο-

' βολήν ευθαρσώς έχουσιν. (δ) Ουδέ δή εί τις ίίβριν

περί παϊδας καί γυναίκα φοβείται ή φθόνον ή τι τών

50 τοιούτων, δειλός εστίν ούδ' ε'ι θαρρεί μέλλων μαστι-

γοϋσθαι , ανδρείος, (β) Περί ποία ουν τών φοβερών

δ ανδρείος; ή περί τά με'γιστα ; ούθε'ις γάρ υπομενετι-

Ι'οΓίίΙιιιΙίηειη ίμίΐιιτ εδβε ηιριΐίείβίριη (|ΐΐδο ίη Γυπιπιΐίηε

εΙΙίιΙικ-ί;ι νεΓίίΙιΐΓ, ]:ιηι 8η(ε (1ί\ίιιιιΐ9. (2) Τίηιειηιΐδ3ΐιΙειη

83 δεϊΐίεεί, ηιΐ33 (εΓποίΙίβ δυηΐ; 83 νείΌ δΐιηΐ , ιιΙ δίηιρίίεί-

Ιργ ιΐίεηιΐιΐΐδ, ηΐϋίιι : ιιηιΐε εΙίαιιι'Ιίηιοΐ'εηι εχ$ρεο(3ΐίοηεηι

ιιιιιϋ εδδβ (ΙείίηίιιηΙ ; (3) &ο(ίηιειηηδ (ριίιίοιη ιιιιιΐιι ιιιιιιιίϋ : ιιΙ

ίηΓίΐιηίαιιι , ρβυρεΓίαΙεηι , ιιιιιιΐιιιιιι , εοΐίΐυιΐίηεηι :ιΙ> 8πιίοί» ,

ιιιι ιι-Ιγιιι, ηοη Ιηιιιπι \ ίιΙιΊιιτ ίη Ιιίβ οηιηίΐιιΐδ νΪΓ ΓοΓίίδ νβΓδβπ.

8υηΙ εηίιιι ιριιι• ριτίπηρκοιτε εί οροΓίεΙ εί 8δΙ ΙιοηεδΙυιη , ρΐ

οοη(Γ3 (ΐιιιΙριηπΡΓΡ ί ιι ι•ρρ βδΐ , νβΐυΐ ϊιι Γιιηι ίιιιη ( ιι»ιη (μι ί ειιιιι

ιιιιΊιιίΙ, εί ρηιΐιιΐδ 8ε( 6( ριιιίεηδ ; ιμιί νιτο ηοη ηιιΊιιί! , ίηιρη-

«Ιιίμ ; δβο" ίδ 8 ηυηηιιΐΐίδ ΓοΓίίδ ηρρεΙΙηΙιΐΓ εχ ιμιαιίιιηι Ιηιηδ-

ΙβΙίοηβ δβΓπιοηίδ : ιριοηί;ιηι ςυίιΐρίαηι Ιιβίιεί ΓογΙϊ δίηιίΐε;

η.'ΐιιι 3ΐί()υίδ ιιΐι ιιηιιιί ιιΐι-Ι ιι Ιίΐιπ• ε&Ι νΪΓ ΓοΓίίδ) ; (4) ρ;ιιιριτ-

ΙβΙεηι τεΓΟ ρεΓίίπιεδεεΓε ΓοΓίβδδε ηοη οροΓίεΙ , ηεο ιιιπιΊ μιιιι ,

ηεςιιβ 83 οιιιιιία ( ηΐ «ρηιεί (Ιίεβηι ) ςυβε ηοη 8 νίΐίο ιι;ι-< ιιιι-

Ιιιγ , ηεηιιβ ουίρβ ηοδίΓβ εοηΐΓ&ΙιηηΙιΐΓ. Νεο (βιηβη νεί ίδ ςιιί

ίη Ιιϊδ βε 8 1 1 ιι Ιιι νβουυπι ρπκβΙίΙεΓίΙ , ΓοΓίίδ άίοεηιΐυδ εβί ;

ΓογΙριιι (αιηεη ειιηι ςυοςιιε εχ ΜΐηίΙίΙιιιΙίπε ιϋι•ίιιιιι>. Λ ι •η -

ηυΙΙί ΐΊΐίιη ιριιιηι ίη ΙιρΙΠ ρεπουΐίδ ΙίιηίιΙί δίηΐ, 1ίη«Γ3ΐ8δ

μιιιΙ Ιιιιιιι'ΐι εί ίη ρεουηίβ Ηΐηί(|εηιΐ3 Πιίεηΐί 30 ρΓββδβηΙί ΜΐηΙ

αηίιηη. (5) .Ι.ιιιι ιριί οοηΐυηιείίβηι ίη ΙίίίΟΓΟκ εί υχοΓεηι εχΐί-

πιεδοίΐ νεΙ ίηνίιΐίαιη νεί βΐίαυίά' ρ]ιΐδ ςεηεηδ , (ίηιίιΐυδ ιηίηίηιβ

εβ( : ηρςυβ ΓογΙϊβ ίίβηι ίβ , ηυί αηίιηο εοηΓκϋΙ Ιιιηι , ςυυιη 56

Π,Ί^εΙΙίδ νβιΙιοΓίΐΙπιη ίι ϊ νίιίββί. (6) (,ΐπϋιιι* 8Γ{;ο ίη ΓΡήιΐδ

Γιιιηιί(1ο1οίί5.νίΓ Ι'οΓίί» ειτηίΙιΐΓ !' ηοηηε ίη ηΐ3χίιηίβ? Λιί;



:!2 (ιιι&,ιπβ.)ΗΘΙΚΩΝ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΩΝ Γ,

χώτερος των δεινών. Φυβεριότατον δ' 6 θάνατος-

πέρας γαρ, χαι ουδέν έτι τω τεθνιώ-ι δοχεϊ ούτ' άγαθδν

ούτε χαχδν είναι. (?) Αόςειε δ' άν ουδέ περί θάνατον

τον Ιν παντι 6 ανδρείος είναι, οίον ει εν Οαλάττη ή εν

ι> νο'σοις. (») Έν τίσιν ουν; η εν τοις καλλίστοις; τοιούτοι

δε <Λ εν πολεμώ* εν μεγίστω γαρ και καλλίστω κιν-

ούνω. (ο) Όμόλογοι δέ τούτοις είσί και αί τιμαί αί εν

ταΐς πόλεσι και πάρα τοϊς μονάρ/οις. (ιο) Κυρίως δή

λέγοιτ' άν ανδρείος 6 περί τον καλόν θάνατον άδεής,

ιο χαι οία θάνατον επιφέρει ΰπόγυια δντα• τοιαύτα δε

μάλιστα τα κατά πόλεμον. (ιι) Ού μην αλλά και έν

(Ιαλάττη καί έν νόσοις άδεής δ ανδρείος , ου/ ούτω δέ

ώς οί Οαλάττιοι• οί μέν γαρ άπεγνώκασι την σωτηρίαν

και τον θάνατον τον τοιούτον δυσ/εραίνουσιν, οί δέ

ιγ, ευέλπιδες εϊσι πάρα τήν έμπειρίαν. (12) "Αμα δέ και

άνδρίζονται εν οις εστίν αλκή η καλόν τι) άποθανεΐν έν

ταΐς τοιαΰταις δέ φθοραϊς ούΟέτερον υπάρ/ει.

οηιιιι ΐ]υί«|υαιιι γμ ΙιοΓΓΪΙήΙββ οί »5ρβι•38 ρηΐΐοηΐϊιΐί* ΙοΙοι-3(.

Οηιηίιιιιι ιιιιίοιιι ιτπιιιι ηίΐιίΐ ΙιΟΓΤίοίΙίιΐδ εδί ιιιοιίι-; ιι.ιΐιι

οί οιυηίοιη γοπιπι εδί εχΐι-επιιιπι , ηίΐιίΐο,ιιε ΐΊΊίι|ΐιιιηι ««β

πιογΙιιο νίιίεΐιιι- ηεο Ιιοηιιιη ηεο ηιηΐιιιη. (7) δει! ηεο ίη

οηιηί ηιοΓίίβ §οηεΓε νίι- ΓυιΙίδ οει-ηίΐιιι- : ιιΐ δι ςιιίδ νεΙ ίη ηΐ3ΓΪ

ιι,.ιιΙι.ί^ιο 1 1 ι ■ ι( νεΙ ΐιιοι Ι.1-. (8) Ιη ι|ΐΐιιΐι;ιιιι ι-ιΙιιγ 3ΐίο

ι|ΐ;.ιΐιι ίη εο α,ιιοιΐ ριιΐι Ιιι•ι ιίιιιιιιη 881 ? αηαΐεδ >ιιιι! νιοι -(ι •δ ίη

ΙκΊΙιι : ίη ηΐ3χίιηο βηίιη εΐ ριιΐοΐιεπ-ίηιο ροπουΐοεοε δΐΐδοί-

ρίιιηΐιιΐ'. (9) ΤοδΙβιιΙυ- ε( οοιιιρι-οΐιαηΐ Ιια?ο ςυ33 ιΐίοίηιηβ,

Γΐίιιηι Ιιοιιοιί'-ί ϋ < 1 1 1 1 ι•( ίη ΙίϋοΓίί οίνίΐαΐίους εΐ ηρπιΙ Γ0(>ε8

ϋί (]ΐιί ίη ΙιεΙΙο οοοίιίει-υηΐ , ϋεοεπιιιηΐηι•. (!0) ()\ιοάνα

ΓοΓίίί ρΓορηε ιΙίοβΙιΐΓ 15, ιριί ηεο ιηοι•(ε ΙιοηβδΙβ, ηεο ίί3

ίιηροηιίεηΐίυυδ ίΐΐιριι• ίιΐ8ΐ3ΐιΙίΙ)»δ ιρι;ι' κιοιίοιη αΙΤει-ιιηΙ,

ρει-ΙβιτρΙυτ : ου,ίυδίηοιίί δΐιηΐ ε3 ηιβχίιηε ηιΐδΒ ίη ηεΐϋδ

ηοιίιΐιιηΐ. (II) Υιιι ;ιΙ ΙηιικΊΐ ιιιιΊιι εΙίαιη ίη ιτιαγϊ ίηπηβ

πιο-ϋίδ νίβ ίοΓίίβ; ΙιοεΙ ηοη δίο, ιιΐ ηβιιΙ,τ. ϊΌι-Ιο8 εηίηι ( ;ι 1 ■

ΙεπιροΓε φιιιιη ιϊε δ»1υ1ε δυα <1ε.>ρεΓ3ηΙ, Ιιιπι 801108 Ιιοο

ίρΜίιιι ιτιοιΊίδ :ι'^γρ Γΐ'πιηΙ ; η»υ(3δ νβΓο ιΐΜΐί εΐ εχρεπεηΐία

οοηΠπιΐ3νίΙ ϋοηεψιε βρει-βι-ε ιΐοουίΐ. (15) δίπιιιΐ εΐίβιη ίΙΙί

ΠίΝίρ.-ΙΙΜΙΐΙ ϋι' «ιΐ ΓοΓίίΙΠιΙίΐΙΙΊΝ III ίίί ΓΟΐΐΠΛ, 111 (]1ΐί|||1ϋ >.ροθ|ΛΓί

ρυΐεδί γοΙιιιγ .-* 1 1 1 ίη ιριίΐιιι* ριιΐι Ιιι 1 1 1 1 1 ε$1 πιοιι ; ιριοιπιη

ιΐιΊΐΙηιιιι ίη ίΙΙίβ πΚοΓΪδ βοηβΓίοιίδ ίηίοηΐιΐδ ΓορεπΙϋΓ.

ΟΑΡ. VII. [Χ.]

Το δέ φοβερδν ου πασι μέν το αυτό , Τιέγομεν δέ τι

και υπέρ άνθρωπον. Τοΰτο μέν ουν παντι φοβερδν τω

20 γε νουν εχοντι, τα δέ κατ' άνΟροιπον διαφέρει μεγέΟει

και τω μάλλον και ί;ττον• δμοίιος δέ και τα θαρραλέα,

(ί) Ό δέ ανδρείος άνέκπληκτος ώς άνθρωπος. Φοβη-

σεται μέν ουν και τα τοιαύτα , ώς δει δέ και ώς δ λο'γος

ϊπομενεϊ , τοϋ χαλοΰ ενεχα • τοΰτο γαρ τέλος της αρετής.

26 (3) "Εστί δέ μάλλον και ήττον ταϋτα ιοοβεΤσΟαι, χαΐ

ετι τα μή ιροβερα ώς τοιαύτα (ροβεΤσθαι. (ί) Γίνεται

δέ των αμαρτιών ή μέν 3τι ού δεϊ, ή δέ δ'τι οΰ/ ώς

δει, ή δέ δ'τι ού/ δτε, ή τι των τοιούτων δμοίως δέ

και περί τα θαρραλέα. (δ) Ό μέν ουν α δει και ου

ίο έ'νεκα υπομένων και φοβούμενος, και ώς δεϊ και ότε ,

δμοίως δέ και θαρρών, ανδρείος- κατ' άξίαν γάρ , και

ώς άν 4 λόγος, πάσχει και πράττει δ ανδρείος.

(3) Τέλος δέ πάσης ενεργείας εστί το κατά τήν ε;ιν.

Καί τώ άνδρείω δέ ή ανδρεία καλόν. Τοιούτον δη χαι

35 το τέλος• δρίζεται γάρ ϊ'καστον τω τέλει. Καλοϋ δη

ένεκα δ ανδρείος υπομένει και πράττει τά κατά τήν

άνδρείαν. (-) Τών δ' ΰπερβαλλόντιον ό μέν τη αφοβία

ανώνυμος (είρηται δ' ήμϊν εν τοις πρότερον ό'τι πολλά

ίστιν άνιόνυμα) , είη δ' άν τις μαινόμενος ή ανάλγητος,

«ο ε! μηΟέν φοβοϊτο , μήτε σεισμδν μήτε τά κύματα , κα-

Οάπερ φασί τους Κελτούς. Ό δέ τω Οαρρεϊν υπερ

βάλλων περί τά φοβερά Ορασύς. («) Αοκεϊ δέ κ»ί

άλαζών είναι ό θρασΰς και προσποιητικδς ανδρείας.

Ώς ουν εκείνος περί τά φοβερά ε/ει, ούτως ούτος βού-

«ι> λεται φαίνεσδαι ' έν οίς ουν δύναται, μιμείται, (ο) Αιό

χαι είσίν οί πολλοί αυτών θρασύδειλοι" εν τούτοις γαρ

Ορασυνόμενοι τά φοβερά ού/ ΰπομένουσιν. (ιιι) Ο δε

τώ φοβεΐσΟαι υπερβάλλων δειλός• και γάρ ά μή δεϊ

χαϊ ώς ού 5εΐ, και πάντα τά τοιαύτα ακολουθεί αύτώ.

ν> Ελλείπει δέ χαι τω θαρρεΐν άλλ' έν ταϊς λύπαις υπερ

βάλλων μάλλον καταφανής έστιν. (ι ι) Δύσελπις δη

τις δ δειλός• πάντα γάρ φοβείται. Ό δ' ανδρείος

.Ι;ιιη ίιΐ <]Π0(1 Ιιοπίΐιίΐι' ιΐίπΐιιι-, ηοη οπιηίϋΐ)3 υηυιυ εΐ

ίιΐΐ'ΐιι εδί : νο(;ι(ιιπ|ΐΐί• Ιιοι-. ηοιηίηβ ιΊίιιιιι 3ΐίςιιϊι] ςυοιΐ

δΐιρι•3 Ιιοηιίιΐ'Ίΐι ε>1, ιριοιΙ ιιιηιιίΐιιΐν αιιί ίηηα; ηιεηΐίδ $ιιη|,

Ι.'γγιιι ι ■ ι ιι ίημείι. (,)ιι;ι• ;ιιιΙι•ηι Ιιοιηίηί ΙοΙι•ι:ι1ιί]ί.ι δΐιηΙ , εβ

ηκιμηίΐιιιϋηε (ϋΐΐεπιηΐ, εοαιιε, ηιιοιΙ ηΐί.-ι 3ΐϋδ Ιι -ι γϊ!> ϊ 1 1< > γ;»

δυιιΐ ;ιιιΙ 1ενίοΓ3. Εθ(Ιεηΐ(|ΐιε .-γ*•• ΙιαΙκη! νκκΙο ε3 (]ΐιοπυε

ίη ιριϋιικ (ΌΐιΙϊιΙΐΊΐΙία νεΓδβΙιΐΓ. (2) Υιγ :ιιι Ιγιιι ΓογΙϊ.1 ϊιηρεΓ-

ΙβΓπΙυδ βδ(, μίΙ ιιΙ Ιιοιηο. ΓγοϊνιΙι- Ικει: ΙίΐΙί,ι ςυοςπε ρ<τ-

ΙίιηεδοεΙ, μίΙ ϋ.ι ιιΙ οροΓίβί ιΊ ιιΙ ιιιΐίο ρο>Ιιιΐ3|, δυοίήίΐ,

Ι«οηο8ΐί 03ΐΐδ3 : Ιιΐε εηίηι νίιΐιιΐίδ Γιηίδ εδί. (3) ΡίβΓΪ 3ΐι1εηι

ριιΐι λΙ ιιΙ Ιιιγι' ιμηδ εΐ ηΐ3§ίδ ιΊ ιηίηυδ ψι.ιιη ιΙιΊκΊ εχ(ί-

ιηεδεβΐ : οί ρΓΟίΙεΓεα , «Ι ςιυε ηοη δΐιηΐ ΓθΓηιίι)ο1θ83, ρρΓίηϋε

30 51 Ιβΐί» βίηΐ, ιηιΊπβί. (4) Ι'ιίιιιΙ.ι βιιΙιμιι (όιιιιιπΙΙιιιιΙιιγ

ίιΙί.Ί , ηυοιΙ ίιΐ ιιμίΐιιΐ' ιριοιΙ ηοη οροΗεΙ : ιιΐίη , ηιιοιί ηοη ιιΙ

ηριιιΙιΊ : ιιΐί.ι, ςυοιΐ ηοη ο,ιιο (εηιροΓε οροΓίει, ;ιιι! <ιΙίιριϊι|

ΙιιιίιΐΜΐιιιιΙί. ΙιΙιίιι (Ιε ίΚ ίη ιριίΐιικ οοηΓκΙεηΙίβ νεΓίΐιΙιΐΓ,

ίεπίίεηιΐιιπι. (5) Οιιί ίμίΙιΐΓ εα οιια; ομοι-ΙοΙ , εΐ οιι]ιΐ9 Γβί

(•ηιΐίί3 οροι-ΗΊ , εΐ ιιΙ οροΓίεΙ , εΐ ςυβηοΌ , ρεΓΓεΓΐ 30 ιιιείιιί),

ΓοΓίίδ εδί : Ηοιηα,ιιοεΙ ο,ιιί εοηίκΐίΐ. Νβηι ρ™ ι-εί (Ιϊ-^ηϊΐαΐβ ,

εΐ ιιΙ γβΙιο ροδίιιΐβΐ, ρβΙίΙαΓ εΐ 3βίΙ νίι• ΓοΓίίδ. (6) Οηιηί»

;ιιιΙ<•ιιι 3θ(ίοηίδ Ιίιιί- ε»( ιριοιΙ εδ( διτιιηιΐιιιη ΙιιιΙιίΙιιιιι. ΑιΙ

Ι..ι ι- νίΓΟ ΓοΓίί Ιοι ιίΐιΐιΐο ΙιοηεδΙυηι ιριίιΜαιιι εδ(. ΤηΙϊ* ίμίΙιΐΓ

εδί ι! Γιιιίδ : δΐιο εηίιη ιριίιΐιριε Πηε (ΙεΙίηίΙυΓ. ΙΙοηεδΙί ίμίΐιπ'

οβυδΛ ΓογΙι8 νίΓ εΐ δηΓΓεΓΐ εΐ 3§ίΙ ςυβε ΓοΓίίΙικΙίηί οοη$εη•

1ηηε3 ειιηί. (7) Εχ ηβ αιιίρηι ςυϊ ηιοιίοιη δπροιαηΙ , Ϊ5 ςυί

ηκΊιΐδ νβπιίΐβίε ηίηιίυδ 081, ΟΛΓεΙ ηοηιίηε; (οδδο ,ίιιΙιίν

ιιιιιΙΙ:ι, ιριίΐιιΐδ ιι ίιι. ι ϊηι;ΐ"Μΐ;ι ηοη δίηί, Ηΐιρπι (Ιίχίηιυδ : )

8ΐι1 ηρροΙΙ.ΐΓί ροΙεΓίΙ νεΙ ίηδβηιΐδ ςυίιίβηι , νεί οΌΙοΓΪδ δεηδΰδ

εχροΓδ, ϋί ηϋιίΙ ηιοΐιιαΐ ηεο,ϋε Ιει™ ηιοΐοηι ηειρίε ρΓοοεΙ-

139, ιριιιΙ'^ ιιίιιηΐ Οδδε ΟβΙΙοδ. ΰιιί ,-ιπΙοιη ίη εο ιιιοιίιιηι

δθρθΓ3(, ιριοιΙ 111 Ι'γΙιικ ΓΟΓΠΐίοΌΙΟδίδ ρΐΙΓΐίι];ΐ(, 3ΙΙ(|3Χ 08(.

(8) ΛΙςυο ιιιΐιΙ.ιχ ιΊί.•ιιη ιιιιομ.ιηί οδ^ε δίΐιία,υε ΓοΓίίΙικΙίηίί

ΐΒοοΌιη δΐιιηεΓε χκίοΐυτ. Ηβι-ιιε ηοο ίΙΙο βηίιηο ΟδΙ ίη ΓεΙιιΐδ

ΓοΓηιίιΙοΙοίίδ , εοιίεηι νπΐΐ Ιιίε 05&ε νίιίεπ; ςιιίϋιΐδπιηιςυε

ίβίΐιιι- ΓεΙηΐδ ρο(0δΙ, ί! Ι ιιιιι ιινϊΙ,-ιΙιιγ. (9) 11α ΠΙ ιΉ.ιιιι ιιΙ

ρΐιτίιρίί' ϊ 1 1< ιγιιι ιι ΙίιιιίιΙί(3ΐειη Ιιη1)ΐ>3ηΙ οιιηι ιιιιιΐιιιίιι οοη-

]πη(:1ηηι. .Νιοιι (ριυηι ίη Ιιίδ 50 ,ίιιι ΙειιΙ .-ιιιιΐιιιίαιιιιριι; ο&ΐεη-

ΙεηΙ , τεδ ΓοΓηιίιΙοΙοδΒδ Ιβηιεη ηοη ρεΓΓεπιηΙ. (50) ΑΙφιί

ιιιεΙιιοηαΌ ιηοιιυηι δορεΓΐΙ, ίί ίμηβνυδ ΙίηιίιΙιΐϋίριε ηοηιΐηβ-

Ιιιγ. >'3Π1 εΐ ιρι.Γ ιιιι-Ι ικ-ιι.Ι.ί ηοη -ι ιιι! , ει ι|ΙΙγΙΙΙ.Ίι1|1Ι0|||ΙΙΙ1

ηοη 5ϋηΙ, ηιείιιΐΐ : οηιηϊβςυε ε]υδΐΐ8-η βεηεπδ βιιιη οοηιί-

ΙοηΙυι•. ΟοηΙΜεηΙί» ςυοςυε ίιίεηι οΌΓιοίΙυΓ : δε<1 ίη πιοΐοίΐϋδ

πιιία ηίηιίϋδ ε«1, ηιββίδ δεδε ρΓΟίϋΙ. (Π) ΑΙ> οηιηί ΐβίΙϋΓ

Γογο 5ρβ αΌι-εϋοΙυδ οβί ίμηιινιΐί; οπιηίιι εηίιη ρεΓίίηιεδοίΙ :



(πιβ.) 33ΕΤΗΙΟΑ ΝΙΟΟΜΑΠΙΕΑ. ΕΙΒ. II!. ΟΑΡ. VIII.

ί\ αντίως • τδ γαρ Οαρρεϊν ευέλπιδος, (υ) Περί ταύτα

μέν ουν έστιν δ' τε δειλός και δ Ορασύς καί δ ανδρείος ,

διάφορος δ' έχουσι προς αυτά• οί μέν γαρ ΰπερβάλλουσι

καί έλλείπουσιν, δ δέ μέσως έχει καί ώς δει• χαί οί μεν

& Οράσεις προπετεϊς, χαί βουλο'μενοι προ των κινδύνων,

εν αύτοΐς δ' αφίστανται, οί δ' ανδρείοι εν τοις εργοις

οξείς, προ'τερον δ' ήσύχιοι.

[XI.] (ΐ3) Καθάπερ ουν είρηται , ή ανδρεία μεσάτης

εστί περί θαρραλέα χαί φοβερά, έν οις είρηται, χαί δ'τι

ίο χαλδν αίρεϊται χαί υπομένει, ή δ'τι αίσχρδν τδ μη.

Τό δ' άποΟνησκειν φεύγοντα πενίαν η1 εροιτα ή τι λυ-

πηρδν ούχ ανδρείου, άλλα μάλλον δειλοΰ • μαλαχία

γαρ τι) φεύγειν τα επίπονα, χαί ούχ δ'τι χαλδν υπο

μένει, άλλα φεύγων κακόν. "Εστί μέν ουν ή ανδρεία

15 τοιοϋτο'ν τι.

γοιιΙι'.ί νρι•ο ΓοΓίίβ; οοηΠιΙίΓΟ εηίιη Ιιοηιίηίδ ε§1 ηοηβ κρβ

ί>8ΐί. (12) Ιη ίίίϋΐ'ΐη ίμίΐιη' ΓεΙηΐδ Ιίηιίιΐηδ, ;ιιιι!;ι\ (Ί Ι,ιιΙη

νβΓ33ηΙιΐΓ : 88(1 ηοη εοϋειη ηιοιίο ίη εβδ άΐί.τΐί $υηΙ. ΙΙΙί

εηϊηι ιιιοιίιιηι ΙγλιηοιιιιΙ 30 οΌδΟΓϋηΙ : Ιιίο ιηΡιϋοοπίΛίοπι

δει-νβΐ , δΡδβο,ιιο ίη Ιιίδ ίΐα , υΐ (ΙεηεΙ, βεπί. ΑΙςυε βικίβεεδ

δβηβ μΓκρΓορεπ δυηΐ 30 ρΓΟΌΪρΐΙββ, ρρι-ίευΐιιηιαυε ;ηιΐ<>,

φΐιιιιι ΡδΙ οδίεηδυιη , «ιϋι-ε νοίυηΐ, ίη ίρδο βηίοηι ρρποιιΐη

» 8Ρη(εηΙί3 αεδίδΐιιηΐ. ΑΙ νίι-ί ΓοιΊεδ ίη Γ»ο(ί8 ίρδίδ βει-βί

δυηΐ, βηΐβ ΓβοΙ» νειο δεϋβΐί εΐ ςιιίεΐί.

[XI.] (13) Οιΐ(>ιιι.κ1ιιιθ(Ιιιηι ίμί(ιΐΓ(1ί\ίιηιΐΑ, ί(ΐιΊίΙπι1(ΐ ιικ'-

(1ίεΐ35 ββΐ ςηίΕ νρι-δβΐυι• φΐυπι ίη ϋδ ίη ψιίϋΐΐί ΠάΊιοίβ βρβοίη-

Ιιιγ, Ιυηι ίη ϋδ ηιΐΗε ΙεΓΓΟΓεηι «ιΓΙΊ-ι ιιιιΙ , ηοη οηαηίΙ>ιΐ8 , 88(1 ϋ*

ςικβ δΐιρΓ3(1ίχίηιυδ; Ρ3φΐ0δΐιηιί( 30 ρβτΓεΓΐ νεί πιιϊβ ρβτΓβιτβ

ΙιοηΡδΙιιπι, νεί ςιιίβ ηοη ρει-Γειτβ Ιυιφε ΡδΙ. Μοπ βιιΐοηι

ΓϋβίβηΙειη , νεί ραιιρεΓίϋΙεηι νεί .ιιιιοπίιι νεί «"«πίικίίηίΐη

αΐίίριηιιι ηοη ρ«1 νίι•ί ΓογΙι8, νεί ί§ηανί ροΐίυβ : ηιοΐΐίδ εηίηι

βηίηιί εδί, Γεβ .τπιιηηοδΛί εΐ Ιδ&οποκίδ ΙΊιβργο; 31 ίΐΐε ηοη οΐι

ί(1 ηιθί{(•πι ιχίΓιίΊ, (|ικη1 ΙιοηοδΙυηι δίΐ ί(3 Γαοει-ρ, βεΛ ςικκΙ

ηιβίυηι ΓιΐίβΓβ δίικίεβί. Αο ίοΓίίΙοάο ςιιίϋειη ΙβΙίδ αιΐ3Β(1αιη

Γ08 εδί.

ΟΑΡ. VIII.

Λε'γονται δέ χαί έτεραι κατά πέντε τρο'πους, πρώτον

μέν ή πολιτική • μάλιστα γαρ εοιχε " δοχοΰσι γαρ &πο-

μενειν τους κινδύνους οί πολϊται δια τα έκ των νο'μων

Ιπιτίμια χαί τα ονείδη και διά τάς τιμάς. Και δια

20 τοϋτο άνδρειο'τατοι δοκοϋσιν είναι παρ' οις οί δειλοί

άτιμοι χαί οί ανδρείοι έντιμοι. (2) Τοιούτους δέ χαί

"Ομηρος ποιεί , οίον τον Διομη'δην χαί τον "Εκτορα ■

Πουλυδαμα; μοι πρώτο; έλεγ/είην άναΟήτει "

χαί Διομήδης,

ϊ* "Εκτωρ γαρ ποτέ φήσει ένί Τρώεσσ' αγορεύων,

Τυδίίίης ϋπ' έμεϊο.

(ί) Ώμοίωται δ' αύτη μάλιστα τη προ'τερον είρημένη,

δ'τι δι' άρετην γίνεται • δι' αιδώ γαρ χαί διά καλοΰ όρεξιν

(τιμής γάρ) καί φυγήν ονείδους , αισχρού όντος. (ι) Τά-

3ο ξαι δ' άν τις καί τους ΰπδ των αρχόντων άναγκαζο-

μένους εϊς ταύτό- χείρους δ' , ό'σω ου δι' αιδώ άλλα

δια φόβον αύτδ δρώσι, χαί φεύγοντες ού το αίσχρδν

άλλα το λυπηρόν άναγκάζουσι γαρ οί κύριοι, ώσπερ

δ "Εκτωρ,

35 "Ον δε κ1 έγών άπάνευΟε μάχης πτώσσοντα νοήσω ,

οϋ ο! άρχιον έσσεϊται φυγέειν χϋνας.

(δ) Καί οί προστάττοντες , καν άναχωρώσι τύπτοντες το

αύτδ δρωσι, καί οί προ τών τάφροιν καί των τοιούτοιν

παρατάττοντες• πάντες γαρ άναγκάζουσιν. Δει δ' ού

40 δι' ανάγκην άνδρεΤον είναι, άλλ' δτι καλόν, (β) Δοκεΐ

ξέ καί ή εμπειρία ή περί έκαστα ανδρεία τις είναι •

,δθεν καί δ Σωκράτης ωηθη έπιστημην είναι την άν-

δρείαν. Τοιούτοι δέ άλλοι μέν εν άλλοις, έν τοις πο-

λεμικοϊς δ' οί στρατιώται• δοκεΐ γαρ είναι πολλά κενά

45 του πολέμου , & μάλιστα συνεοιράκασιν ούτοι • φαίνον

ται δή ανδρείοι, δ'τι ούκ ίσασιν οί άλλοι οίά έστιν.

(7) Είτα ποιησαι καί μή παθεϊν μάλιστα δύνανται έκ

της εμπειρίας, δυνάμενοι χρησΟαι τοις δ*πλοις και

τοιαϋτα έχοντες δποϊα αν ίίη καί προς το ποιησαι καί

ΑΕΙ8Τ0ΤΕΙ.Ε8. II.

[XI.]

Ε5$ε νε™ |ΐ<?ΓΐιίΙχΊιΐΓ ΓοΓίίΙυιΙο εΐίαηι βϋίει•, εΐ ιριίιΐηιι

(|ΐιίηι]ΐιε ιιΐιριΐί-; ψιοπιιιι ρΝιηυδ ε»1 ε]υ8 ςυοε είνίΐίδ βρρεΙΙα-

Ιμγ. Αο" ϊΐίβηη εηιιη , ςιΐίε νεΓε εΐ ρι-ορηε ΓογΜΙικΙο εδί , 1ι«•ε

ρΓοχίηιε νί(1ε(ιΐΓ βεεείΙεΓε. νί(1εη1υι• εηίηι είνεδ ρεπειιΙ»

δΐιήΪΓε ηιιυηι Ιε^ίΙίηιίδ ροεηίδ 3ΐΐ)ΐιε ί§ηοιιιίηίίδ εοηιρυΐδί ,

Ιιιηι Ιιοηοηϋυδ 3ο ρπΐ'ηιίίδ ίηνίΐβΐί. Οιιαιο βρυί εο«

ηΐ3\ίηιε νίΓΪ ΓοΓίϊβδϊηιϊ ΓερεππηΙιΐΓ , αρικί ηιιοδ εΐ ίηΙΊιηιί.ι

ηοίΗΐιΙιπ• ίμηβνϊ , εΙ ΙιοηοΓε ;ι|'1ίι -ίιιιιΙ ιιγ νίι-ί ΓοΓίεβ. (2) Αο

(»1εδ 83ηε ίπΙκκΙοι-ϋ εΐϊβηι Ηοηιειυδ, νείιιΐ ΠιιιιιιιίΙοιι (Ί

ΙΙεεΙΟΓεηι :

Ρπηίϋί Ι'ηΙνιΙοιη;» πιο ΙϋΓμί ΐ3ΐ)β ιιοϋοΙΙ.

Ε( Γ)ίοιιΐ(•(1ΐ'!. ίιΐί|ΐιί1 :

λβηιιΐοε ΗεεΙΟΓ Τγο],ιιι3 ίηίοι- βίε 3§ιηίη3 (ΙίεβΙ :

Α πιεΤνιΙκΙεβ....

(3) ΑΙςιιε Ιιίεο ιπ.ιμιπ.' βίηιίΐίί ίΙΙί ΙηιΊ ιΙ ικΐίηί €81 ς»»! ρπηιο

Ιοεο 3 ηοϋίβ ρο«ίΐ3 ε«1. Νβηι εΙ (1ε νίΓΐιιΙβ εχδίδΐίΐ, ςιιιιηι 3

ρυ(1θΓθ ρΓοΙίείδηβΙιΐΓ, εΙ (1ε ΙιοηεδΙί βρρείίΐίοιιε , ριιία . Ιιο-

ηοπδ : εΙ νει-ο εχ (\ι•^ά γρι (ιίΓρίδ, ςαηίίδ οογΙο εδί ί^ηοιιιί-

ηΐ3. (4) Ι.ιιιιιΙιίμ .ιιιίΐ'ΐιι ιι ηιιιιιοΓίιηι τεΓεΓΓΡ ΙίεεΙ ΜΙθ8,

ςηί βή ίίδ (|υοηιηι δΐιΐ) ίιηρρΓίο βιιηΐ, Γογ(85 εβ«ε εομπηΙιΐΓ ;

δε<] Ιιί εο βιιηΐ ίΙΙϊβ (ΙεΙβποΓΡδ, ψιοά ηοη ρικΙοΓε βιΙιΙυΓίί,

88(1 ιιιιΊιι <■( ϋΐι-1 ί ί(1 Ι,κΊπιιΙ ; ηεο εο , ςιιο(1 ΙυΓρίΙικϋηειη ,

μ•ιΙ (|ΐκιιΙ (ΙοΙοΓειη Ιομι.-ιιιΐ. Οο^ιιηΙ ιίιιιιι ϋ α,ιιοηιιη δΐιηΐ

ίη ροΐεδίβίο : ηυο ηιοιίο ΗοοΙογ :

ΟΐΐεΠΙ Ϊ6Γ0 8050 Ο μΐίξηβ ΜΐΙιιΙΐΙΟΙΊΤ 00ΓΠ3ΙΠ ,

Γι Π.ιΙ. 03101)03 ιιιοχ Γαχο νοιαοϋιιι* 0803.

(5) Οο^ιιηΙ ρ|ί;ιιιι ϋ (ριί ίη ριίιιιο οηΐίηο βΐίηυοδ Ιοι.ίιιΙ ,

30 8ί ΓείΓοοειΙβηΙ , εοδ νρΓυοιβηΙ ; ίίρηι ςηί 3η1ε Γοβδ3δ ει

ίΐίαδ Ιιιι]ιΐ8ΐηοι1ί ηιοηίίίοηρδ βΐίηιιοδ εοΙΙοεβηΙ ; ηαιη οηιηε»

Ιιί εο'^υηΐ. ΑΙα,υί ΓογΙοπι νίΓυηι ρβΓ εδί ηοηοδίο ρχείΐ3(ιιηι

Ιβίεηι εδδε, ηοη νί βυΐ ηεεεδδίΐΒίο εοβοΐυιη. (6) ΑΙφίο

βΐϊβηι ηίϋδ ίη ςυβςυε γο δίΐιί ΓοΓίϊΙικϋηΪΒ ηοιηρη νίηάίωΐ)

εχ ηοο εΙ δοεΓβΙεδ ΓυΓίίΙυΛίηεηι 8θίεηΙΪ3ηι Ρδδο ρυΐ3ΐ)3(.

ΑΙο,ιιβ ιΐδΐι ρεπίί εΙ εχεΓθίΐ3ΐί :ιΙιί ςοί(1εηι βιιηΐ 3ΐίίδ ίη Γείιιι*,

βροΙ ίη ΙίρΙΙίείδ ηιίΐίΐκ;. Νβιη ηιηΙΙί νίάεηΐΗΓ εδββ οβίΐϊ ΙεΓ-

Γ0Γ86 ίηβηεδ, ()008 Ιιί βχρΡΓίεηοΌ ηκι νίηιο ροι-δρεοΐο* η3ΐ)Ρΐι( ;

βίςυε οί) ία" ΙιβϋεηΙιΐΓ ίΙΙί ργο ΓοΓίίηυδ, ρι•ορΙει•Ρ3 ςηοο" αΐϋ ,

ϋ,ιιβίβδ δίηΐ 18ΓΓ0ΓΡ8 ίΙΙί , ηοη ίηΙεΙΙίςιιηΙ. (7) Οβίηίΐο ιιί

3ΐ1ν8Γ83Γίοδ (Ι.ιηιιιίδ βΠίοεΓβ ςπββηΐ , ηιιΐίοςιιρ ίρδί (ΙρίΓί-

ιιιιηΐο βΓΓκ'ί , ιΐδΐι Ρΐ εοηβυρίϋιΐίηβ οοηίεειιΐί δυηϊ : ςιιίρρι;

φΐί εΙ ΒΓηιίδ δεϊιιηΐ αΐί, βίο,ιιε Ιιίδ ϊρδΐδ εΐίβηι ίηδίπιείί δοιιΐ

. " 11
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προς τδ μή παθεϊν κράτιστα. (») "ίίσπερ ουν άνό-

πλοις ώπλισμε'νοι μάχονται καί άΟληταί ίδιώταις• καί

γαρ ιν τοις τοιούτοις άγώσιν ούχ οί άνορειοτατοι μα-

χιμώτατοί εϊσιν, άλλ' οί μάλιστα ισχύοντες και τα σοι-

6 ματα άριστα έχοντες, (ο) Οί στρατιωται δέ δειλοί

γίνονται, όταν ΰπερτείνη δ κίνδυνος καί λειπωνται

τοις πληΟεσι καί ταΐς παρασκευαΐς• πρώτοι γαρ φευ-

γουσι, τα δέ πολιτικά μένοντα αποθνήσκει, όπερ χάπι

τω Έρμαίω συνε'βη. Τοις μέν γάρ αίσχρδν τδ φεύγειν

ιο και δ θάνατος της τοιαύτης σωτηρίας αίρετώτερος• οί δέ

και ε; αρχής έκινδύνευον ώς κρείττους όντες , γνο'ντες

δε φεύγουσι,τδν θάνατον μάλλον του αισχρού ψοοου-

μενοι• δ δ' ανδρείος ού τοιούτος, (ιο) Και τον Ουμον

δ' επί τήν άνδρείαν έπιφε'ρουσιν ανδρείοι γαρ είναι δο-

15 κοΰσι και οί δια Ουμον ωσπερ τα βηρία έπι τους τρω-

σαντας φερόμενοι, δ'τι και οί ανδρείοι Ουμοειδεΐς• ίτη-

τικιότατον γαρ ό θυμός προς τους κινδύνους , δ'Οεν και

"Ομηρος,

σθένος έμίΐαλε Ουμώ-

Ι3ΐί1)ΐΐ8, φίκ αϊ] ιΐαηιηιιπι ΙιοίΙί ίηΓβΓΡΓκΙπηι ρ( 3 58 ρπ>ριι1-

κιτκΐιιηι ιιι;ι\ίιιιι' \ ;ι1ι•ηΙ . (κ) (}ιΐ3υιοΙ>ι•ειιι 510 , ιιΙ οιιιη ίιιρι-

ηιίΐιιι-. αΐΊΐι;ιΙί , ρΐ ιιΙ ηΙΙιΙεΙικ ουηι Ιιιοίβηιΐί ίηιρρπίί*, ι1«'-

ριτΙηηΙ. 1η Ι;ιΜ!ιΐΗ ιι,ιηΐφΐε ΐ(ΊΐηιιιίηίΙ)ΐΐί ηοιι ΓοΓίϊδδίπιιΐδ

(|ΙΜΝ|1Ι0 |>ΙΙ£η30Ϊ88ίηΐΙ1δ 8δ( , 5β«1 Ι|Ιΐί |ι|ΐ||'ίΐΙΗΙΙΙΙ ΥΪΠ|)ΙΙ5 ΥβΙεΙ

οοι-ροι-εφίε εβί ρΓ3?8ΐαηΙί85ίιηο. (9) ΟοΙεπιιη ηιίΐίΐρδ Ιιιηι

Ιίιηίιΐί δΐιηΐ, (|ΐιιιιιι εΐ ρρπ°< ίιΙιιιιι Πΐΐΐ]ιΐ3 ι•>1 ιμιαιη ιιΙ ροδδϊηΐ

οΐΐδίίΐιτε, γ! < ιιρϋϋ ;ιΙ(|ΐιο αρρ3Γΐ(α βιιηΐ ϊιιΓρποΓεδ ; ρΓΪιιιϊ

εηίιη ΙβΓββ νβΓίιιηΙ : είνίΐεδ υογο εορϊΐΕ ριιμηαηίοβ ο«τί-

(ΙυηΙ; ί(1 φΐθ(1 ΙΙβπτίίΕΟ οοηΙί§ίΙ. Νϊιιι εΐ Γιιμη ανίυιι: Ιπγ-

ρίβ, εΐ ηιοΓϊ ίΐβ ρ»Γΐ3 ϋβΐιιΐο ορ1:ιΙ)ΠίθΓ εδί : ιΙΙί νβΓΟ ίηϊϋο

ρυίπιοο 5Ρ ρεποιιΐίδ οΐϊεπιηΐ Ρ3 ΓκΙικΊα , ςιιοιΐ δίηΐ ΒΐιρθΓΪοι•ρκ ;

δρ<1 εο^ηίΐο ροιίουΐο δβΐιιίειη Γιιςΐ ρειιιηΐ, ιηοιΊριη ρρ]ιΐ5

ΙιίΓρϊΙικΙίηε ιηβΐυρηίοδ. ΑΙ υργο ΓογΙϊβ υιγ ηοη δοΐρΐ εδδε

Ιιιι]ιΐίΐηο<Ιί. (ιο) ('ογγο ίι.ιιη φΐοφίο ΓοιΊϋικΙίηί Βίΐδοπηυηΐ.

.Ιβιη ίη ΓυΓΐϋ>υ9 8580 Υϊιίρηίιιι• οΐϊβιτι ϋ ηυί ϊγλ εοηοϋαΐί Γε-

ιπιιΐιιΐ', ψιοπιοιίο &ρ1Ιιι.τ ϊη εοδ ϊπτυιιηΐ φΐϊ 688 ΥΐιΙηιτη-

πιιιΙ : ςιιοηίαηι ηιιϊ ΓογΙρ8 βιιηΐ, ϋιΐοηι ρ|ί;ιηι ΪΓίουηαΊ.

Μηχίιηιιηι εηϊιιι 3(1 ροΓίοιΙα βιίειιιΐιία πιΙιίιι• ιγ» αιΙηαοτιΊ ; εχ

(|ΐιο εΐ Ηυηιοηΐδ :

2» χαι

μένος χαι Ουμον έγειρε"

/.Ί'.

ο^ιμΰ 5' άνά ρίνας μίνος"

και

Ί~> ίζεσεναίμα•

πάντα γαρ τα τοιαύτα εοιχε σημαίνειν τήν τοΰ Ουμοϋ'

εγιρσιν καί δρμη'ν. (ι ι) ΟΊ μεν ουν ανδρείοι δια το

καλόν πράττουσιν, δ δ! Ουμδς συνεργεί αύτοϊς" τα θηρία

δέ δια λΰπην δια γάρ τδ πληγηναι ή φοβεΤσΟαι , Ιπεϊ

3<ι έάν γε ε'ν ύλη η εν έ'λει ή , ου προσε'ρχονται. Ού δη

έστιν ανδρεία δια τδ υπ' άλγηδόνος και Ουμοΰ εςελαυ-

νόμενα προς τον κίνδυνον όρμαν, οΰθΐν τίον δεινών

προορίίντα , επεί ούτοι γε καν οί Ονοι ανδρείοι εΐεν πει-

νίίντες• τυπτόμενοι γάρ ουκ αφίστανται της νομής ' καί

*> οί μοιχοί δε διά τήν Ιπιθυμίαν τολμηρά πολλά δρίοσιν.

(|2) Οϋ δη έστιν άνδρεΐα τά δι' άλγηδόνος ή Ουμοΰ

ε'ςελαυνόμενα προς τον κίνδυνον. Φυσιχο>τάτη δ' ίοιχεν

ή διά τον Ουμον είναι, και προσλαζ'οΐσα προαίρεσιν

και τδ ου έ'νεκα ανδρεία είναι. Καί οί άνθρωποι δή

40 δργιζο'μενοι μεν άλγοΰσι, τιμωρούμενοι δ'ή'οονται- οί

δέ διά ταϋτα μαχόμενοι μάχιμοι με'ν, ουκ ανδρείοι

δε'• ου γάρ διά τό καλδν ούδ' ι'ος ό λόγος, αλλά διά τδ

πάθος• παραπλησιον δ' εχουιί τι. (ι:ι) Ουδέ δή οί

ευέλπιδες όντες ανδρείοι• διά γάρ τδ πολλάκις καί πολ-

;:■ λ.οΰς νενικηκέναι θαρρουσιν έν τοις χινδύνοις. Παρό

μοιοι δε', δτι άμφω Οαρραλε'οι• άλλ' οί μεν ανδρείοι

διά τά προειρημένα Οαρραλε'οι, οί δε διά τδ οιεσθαι

χρείττους είναι καί μηΟέν άντιπαΟείν. (ι ι) Τοιούτον

δέ ποιουσι χαι οί μεΟυσκόμενοι • εΰε'λπιδες γάρ γίνοντιι.

!Μ "Οταν δέ αύτοϊς μή συμβη τοιαύτα , φεύγουσιν ανδρείου

νϊι•05 ,κΐιΐίίΐίι ιι;) :

ιΊ ίΙΙιιιΙ,

Βίίοιιι οοηανίΐ οί ίταιη ;

Ρΐ Ιιοο,

Α0ΓΙ8 |ΙΟΓ ΙΐαΓΟβ Μ|1)ϋΙ ΓϋΓΟΓ ;

ε( ι- 1 ιι ι ,

ΤοΙο ΓοητίΜΐ οοηκ)Γθ £ΐηε;ιιί».

ΙΙ330 οιιίιη οιηηι'3 οηιρΓιυηρηι 3ΐΐ]υο ϊιη|»Ίιιιιι ροηοίΐβΐϊ

ηηίιηί 6ί8ηίΓιωΐΌ νίιΙρηΙϋΓ. (II) Ροι-Ιβδ ηιικίβηι ι^ιΙιιγ \•ϊγϊ

ΙίΟΠΡδΙί €.11183 ΙΟδ ΙβΙΡδβΡΠΜΐΙ , (Ον[ΙΙ(• ίι.ι 3(1]||Υ3( : ο«8ΐίαι

νβΓΟ υΐ) (ΙοΙογριη ηυο &ιιηΙ 3(Τ«οΙ<τ. Κηηι νιΊ (ριοιΐ ίοΙ.τ

Γιιγι-ιιιιΐ , νρΐ ι|ιιοι1 Ιιοε ηιείυπηΐ , οί) ίιΐ ΙαΙΙη β^πηΐ : ιιηηι

8ί δίηΐ ίη δίΐν» βιιΐ ρηίικίβ , ηεηιίηεηι «β£ΐ•ε<1πιη!υι\ Νοη

ί^,ίΙιΐΓ ΓϋΓίΡβ $ιιη( , ρο ιριοιΐ (ΙοΙογο ε( ι™ ίηι•ίΙ»ΐ30 ρεηειιΐιιηι

βάβαηΐ , ηϋιϋ εοηιηι (ρι.-ε %η\α εΐ ροΓίειι!θ83 8ΐιηΙ, ρΓονί-

ιΐεηΐεδ. Ν^ηι Μο ηιιίιίειη ιηοιίο εΐίβηι 38ίηο8 ΓοιΊεβ (ΙίεεΓβ

ΙϊεεηΙ, ηιιυηι ε^ικίαπί : ηιιοηίβιη ηο υργ1)ργι1)ιι5 ({ΐιίιίεηι 3

ρ38ΐιι ιΙίηιονειιΙιΐΓ. 8ρι1 εΐ βιΙιιΙΙοπ , ειιρίιϋΐΛίε ίιι(ΐ3ΐιιιικ•\1ί ,

ιηιιΐΐϊ ΓίΐιίιιηΙηιιιΙηεϊ-ίΗίιηε. (12) Νοη ί^ίΐιιι• ΓοΓίία δΐιηΐ ε«

ηιι.ν (ΙοΙογρ υρΙ ιγλ εΙ;ιΙ» 8850 ιΐίδεπιηίηί οΠεπιηΙ. Λ'ϊιΙρΙιιι-

|κ)γγο 03 ΓοΓίίΙικΙο ιη»χίηιρ ιΐ3ΐιΐΓ3ΐίδ εβδο, ηηηιη ϊγ» ρχεί-

ΙβνίΙ, εη(]υρ 3(1]υηεΙο εοιίδίϋο εΐ Ιϊηε , υργρ ΓογΜΙιιιΙο ρο-

ΙεπΙ 3ρρρ1ΙβΓΪ. ΙΙβηιιε ρ( Ιιοηιίηεί, «ιΐίΐιηι ΪΓηβεηηΙιΐΓ, ιΙοΙογρ ;

(ριυηιίιι]ιιιί3Γη 3εεερ(βηι ιι1εί8Ρΐιη(ιΐΓ, νοίιιρίαΐβ βΙΙίείπηΙιΐΓ.

νεπιηιΐΒπιεη <ιυ'ι Ιιίδ εαιίδίδ ίιηριιΝί ριιςηΒηΙ, ριικηβοΐί.•*

ίΙΙί (]πίϋριη , ηεε Ιβιικίι ΓογΙρί ΗρρεΙΙβηιΙί βιιηΐ. Νοη εηίιη

ρΓορΙΟΓ Ιιοπρίΐιιηι , ηοιιυρ Ϊ13 ιιΙ γοΙιο ιηοηβΐ, ϊιΙ ΓηρίιιπΙ,

δειΐ ρρΓίιΐΓίοΙίοηο εοηεϋηΐί. ΟρΙργιιιιι δίηιϋε (ριί(1(Ι«ιη Ιι«•

1)ρηΙ ΓοΓίίΐΜΐβ. (ί3) 8ει1 ιιρο ϊΐΐΐ ψι'ι 1κ>η» δρο ίηίηιίβ ρ(Τ>'-

πιηΙιΐΓ, δΐιηΐ ίη ΓοΓίίΙιιΐδ 1ΐ3ΐ)ρη(1ί. Νβιη Ιιί ρΓορΙρΓΡ» ςυο.!

ρΐ ί,τρίιΐδεί ηιπ1Ιο5 ΥΪεεηιηΙ, ίη ρεΓϊειιΙίδ Γκίιιηΐ ; εο ΐ3ΐηεη

δΐιιιΐ ΒΐΙεπδδίπιϋβδ, ΓριοιΙ ιι1π(|υρ Πιΐυείβ ρΓ^ιΙΊΙί δΐιηΐ : νο-

πιιηΐηιιιεη ΓογΙρ» ρΓορίΡΓ οηδ εηιΐδβδ η,υβδ (Ιίχίηιυδ , Ιίιίπηΐ ;

Ιιί, ηιιΪ3 .ιιιίιηιιηι ίηιΐυχεπιηΐ, 80 νίπΐιιΐδ είββ οηιηίιιιιι

ρΓ.τδΐ3ηΙί6δίηιο5 , ηίΐιίΐφΐε ϊηοοηιιηοιίί Υίείδδϊηι βοεβρΙυΓοβ.

(\Ί) 1(1οιη ΠΙ 31) ρ1)Γϋ5 ΐ]υοφΐε; ιΐ3ΐη 1)οη3 βρε επ^υηΙιΐΓ;

φΐιιηι υογο αΐίβ , 30 δρεπινΡΓίιιιΙ , ϊρϊϊδ εγεηεππΙ , (ΙίΓΓιικΐαηΙ.
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δ' ην τά φοβέρα άνθρώπιο όντα και φαινόμενα υπομε'

νειν, δτι καλόν και αϊσχρόν τό μή. (ι&) Διό και αν

δρειότερου δοκεϊ είναι τό εν τοϊς αίφνιδίοις φόβοις άφοβον

και άτάραχον είναι η εν τοις προοήλοις ■ άπό εξεως γαρ

6 μάλλον, ή και δτι ήττον εκ παρασκευής• τα προφανή

μέν γαρ καν έ"κ λογισμού και λο'γου τις προέλοιτο, τα

δ' εξαίφνης κατά τήν έ*ξιν. (ίο) Ανδρείοι δέ φαίνονται

και οί άγνοοΰντες, καί εϊσιν ου πόρρω των ευελπίδων,

χείρους δ' δσω αξίωμα ουδέν εχουσιν, εκείνοι δε'• διό

ΙΟ καϊ μένουσί τίνα χρόνον οί δ' ήπατημένοι , £άν γνώσιν

δτι έτερον ή Ειποπτεύσωσι, φεύγουσιν δπερ οί Άργεϊοι

επαΟον περιπεσόντες τοις Αάκιυσιν ως Σικυωνίοις.

(π) Οϊ "ε δή ανδρείοι είρηνται ποΐοί τίνες, και οί 3ο-

κοΰντες ανδρείοι.

Ρ.ι-αΐ ,ιιιΐηιι νίιί ΓοΓίίβ , ΐ|ΐ).τ ΓυπιιΜοΙπνι Ιιοπιϊηϊ δΐιηΙ ιΊ νί-

• ΙιΐιΙιιΐ', ίιΐοο ροΓΓοιτο, (]ΐιίαε( ρβι-Γεπο ΙιυηοδΙιιηι 5ί( , ι•1 ηοη

ΠβΓΓεΓΓβ Ιιιιρι•. (Ιό) Ιΐ3(|υε ΓοΓίίΙιιιΙίιιίδ Ι.ιιιιΙ<τη ίι) ιιΐ8|ζΪ8 Ιι;ι-

ΙιεΙ, ςυοά" Ρ6ΐ, ϊη ι-οροηΐίηίδ ΙβΐΎοιίυιΐδ δβίβ ίιιιροι-ΙοΐΊ'ίΙιιιιι

ΐ!ΐίιιίιιΐ(Ί|ΐΐ('|ΐ0ΓΐιΐΓΐ)3ΐιιιη ρΓδείΜΓβ, αυβηι ίη ρΓονίδίδ : νείςιιίβ

Ιιηεο 3ΐπιηί οοιίδίαηΐίβ ηΐ3§ί3 αϊ) ΙιαΙιίΙιι ρι•οΓιοίδοί(υ.Γ; νρ|

ιΊίαιιι , ψιία ιιιίηυδ ρΓ3?ρ3Γ3(ίοηίδ ΙκιΙιιΊ. Ν;ιιιι ςιι,χ ιηιιΐΐο

.ιιιΐΐ' ρει >ρο•1ί» 5ΐιηΙ , ϊη ίίδ ΐ[ΐιίΙίΙΐ(Ί αιιίηιί ;ιμί|;ιΐ ίοηβ βο ι ,ι-

Ιίοηβ οοηδίίίηΠΊ εερβπΐ ; αϊ ίη ι οροηΐίηίδ 03 ρποδΙβΓβ , ί(Ι

ΟδΙ ΙιιιΙιϋιΚ (16) ΓοΓίββ ροΓΓΟ νίιΐοηΐιιΐ' ϋ φίοιμε ψιί

ρεηευΐιιηι ί§ηθΓ3ηΙ ; ηβαυε Ιιϊ Ιοπβο βίβυηΐ <ίΙι ίίδ πυίΐιιΐδ

00113 δρεδ ,'ΐιιίιιιιιηι ίκΐιϋΐ : εο Ιμιικίι μιιιΙ ίίΐίδ ϋβΙβηοΓβί ,

ψιυ<1 ιιιΙιίΙ Γεϊ 3Ι>( Γ3ΐίοηίδ ΙιαΙιοηΙ ,1(1 ί(3 δβη(ίθΙΙ(]υιιι , ;ι1!<ι ϊ

Ιι.-ιΙιιίιΙ. |(3(|υβ Ιιϊ ςυίίίειη ηΐίψι.ιιιΐιιιιι (εηιροπδ ρβι-δΙβηΙ;

ίΙΙί ϋΐιΐΐ'ΐιι ϊη οιτΟΓεπι ήκίποΐί, δΐ3ΐίιη ιιϊ .ιΙ ιη.Ι 0330, ;ιι ριι|3-

νεήηΐ , οο§ηονοι•υηΙ , ΓιιιΟιιηΙ : ψιοά εΐ Λι-μίνίδ 300ί(1ί( , α,ιιί

ίιι ΙβοίΗΐίτιιιοηίοδ ίιιι-ίιίοπιηΐ, ρπ) 8ίθ}ΌηίΪ8 οοβ Ιιβίιοηίοδ.

(17) Αε νείΌ ΓοΓίβδ ηιιίάΌπι, εΐ ϋ ί(εω α,οί $ίηιί1ί(υάΊιιειυ

Ι'υιΐ ίιιιιι μιτιιιιΙ , ςυ&ίεδ δίηί, ιΐίχίηιυδ.

ΟΑΡ. IX. [XII.]

15 Περί θάρρη δέ και φόβους ή ανδρεία ούσα Ά/

ομοίως περί άμφω εστίν, άλλα μάλλον περί τα φοβερά-

δ γαρ εν τούτοις ατάραχος και περί ταΰ&' ώς δει έχων

ανδρείος μάλλον η δ περί τα θαρραλέα, (ϊ) Τω δή τί

λυπηρά υπομε'νειν, ως εΐρηται, ανδρείοι λέγονται. Διο

20 καί επίλυπον ή ανδρεία, καί δικαίως επαινείται• χαλε-

πωτερον γαρ τα λυπηρά υπομε'νειν ή των ηδέων άπέ-

χεσθαι. (3) Ού μήν άλλα δόξειεν αν είναι το κατά

τήν άνδρείαν τέλος ήδΰ, δπο των κύκλω δ' άφανίζεσθαι,

οίον κάν τοΤς γυμνικοϊς άγώσι γίνεται ■ τοις γαρ πύκταις

ϊ6 τό μέν τέλος ήδύ , ου Ινεκα , δ στέφανος καί αί τιμαί',

το δέ τύπτεσθαι άλγεινόν, εΐπερ σάρκινοι , καί λυπηρόν,

καί πας δ πόνος• δια δέ το πολλά ταϋτ' είναι, μικρόν

2ν τό ου ίνεκα ουδέν ήδυ φαίνεται έχειν. (ι) Ει δή

τοιούτον εστί καί τό περί τήν άνδρείαν, δ μεν θάνατος

80 καί τα τραύματα λυπηρά τω άνδρείω καί άκοντι εσται,

υπομένει δέ αυτά, δτι καλόν ή ό'τι αίσχρόν τό μη. Καί

δσω αν μάλλον τήν άρετήν εχη πασαν καί εύοαιμονέ-

στερος η , μάλλον επί τίΐ> θανάτω λυπηΟήσεται• τίο

τοιούτοι γαρ μάλιστα ζην άξιον, και ούτος μεγίστων

*6 αγαθών αποστερείται είδιός ■ λυπηρόν δέ τοϋτο. 'Λλλ'

ουδέν ήττον ανδρείος , ϊσυις δέ καί μάλλον, οτι τό ε'ν τω

πολεμώ καλόν άντ' εκείνων αίρεΐται. (δ) Ουδέ δή εν

άπάσαις ταϊς άρεταΐςτό ήδέως ένεργεϊν υπάρχει, πλην

Ιφ' δσον τοϋ τέλους εφάπτεται, (β) Στρατιώτας δ' ού-

40 δεν ίσως κωλύει μή τους τοιούτους κρατίστους είναι ,

άλλα τους ήττον μέν ανδρείους , άλλο δ' αγαθόν μηδέν

έχοντας• ίτοιμοι γαρ ούτοι προς τους κινδύνους, καί

τον βίον προς μικρά κέρδη καταλλάττονται. (7) Περί

μεν ουν ανδρείας επί τοσούτον ειρήσθω ■ τί δ' εστίν, οΰ

45 χαλεπον τύπω γε περιλαβεΐν ίχ. των ειρημένων.

δεό" <μιι™ ίη Α<1ιιεΐ3 ιηε1ιι<]ΐιε νβΓβεΙυΓ ΓοΓίϊΙυιΙο , ηοη 13•

ηιεη ρβΓϋΟίΐυο ίη ηίΓοςηε, 8βι1 ίη τείιυ» ΓθΓηιίι1ο1θ5ί3 ηΐ3^Ϊ8

(■ιτιιίΙιΐΓ. Κ3ηι ΐ[ΐιί ίη Ιιί8 οιιιιιί &ηίηιί ιιιιιΐιι ;ιι• ριτίιιι !ι:ι-

ίίοηε νβεβΐ , βιΐ εαϋεηιςιιε ί(3 3ΓΓεε(υ8 εβί βηίηιο ιιϊ ιίβυει ,

18 πιαμίϋ ε$1 ίθΓ(Ϊ8 εο ςηί ίη ίκΙυείαΙΗιιι* ςυχ .ιρρεΙΙηιιΐιη-

ι•ηιΐ5ΐ;ιιιΙί:ιιιι ΓΐΊ'ιιιιΊ. (2) Κίκριε εχ εο ΓϋΓΐβ8 νΪΓΪ 3ρρε1ΐ3Π-

Ιιτ, υΐ 5ΐιρΓ3 (Πι Ιιιιιι εδί , ςυίβ τεδ ηιο1β$(3$ ΓογΙϊΙογ ΓεΓβηΙ.

Οιι;ιΐΊ• οΙί3ηι πιοΐεδίίκ εχρεΓδ ηοη ε«1 ΐυιΊίΐιιιΙο , εΙ]υι•ε Ιβιι-

<ΐ3ΐϋΓ. υίΐΐίΐ'ίίίΐΐϋ 011:111 (•Μΐ , ΙΊ'•; Π1θΐ68(38 (ο1εΓ3η(εΓ ρ3ΐί,

(ΐυαηΐ803ε3]υευηάί8 3ΐ>8(ίηεΓε. (3) δε<3 (ίπιοη νϊ<1βΓΪ ροϋβϊι,

Ιίπι'ΐη ι|ΐιίι1ιΊΐι ΓθΓ(ί(υ(1ίηί3 ε88ε ]ιιπιιιιίιιιιι , δεά ιιΐι ίί8 ι•ιΊ)ΐι.<

ιρι.ο ΐΊΐ•(Ίΐηι>Ι;ιιι(,ο1ΐ8ειιι-3Γίαε ρ»:ιιο (Ιοίιτί; ι-ιι]ιΐΜΐιπι1ί ςιιίρ.

ρίιιιη ίη ίυιΐίδ §>'ηιηίοΪ8 βοοίιΐίΐ. Ρυβίΐίΐιυδ οηίιη Πιιίδ ίρδβ ,

οι]υ8 03υ53 (ΙεοοΓίβηΙ , ]ιιοιιικΙιΐ5 εδί , οοΓοηα ιιίιιιϊπιηι οί

1ιοιιογο8 ; 31 ρΐ3§ίε 30 νθΓΐ)εΓ3 εΐ οηιηίδ ιίειιίιριο ΙβΙιογ, ι\ιιού

ε Γ3Π10 οηιΐ5ΐοη( , ηιοΙο$Ιί3 005 βΓΓιοίυηΙ. Οιιί;ι ροΓΓΟ ρβτ-

ιρι.ιιιι ιιιιιΙΙ» μι ιιϊ ίΙΙ.Ί, ΐ|ΐι;ι: (Ιίχί , ΐ3ΐκ)Γίθ53 ιΊ ηιοΐοβίϋ ,

(ίηί; ϊρκε,ςηί (οηιιίβ οί εχί^ιιιΐδ ο&1 , ιιίΐιίί μιουπιΐίΐβΐίδ ίη

50 ίικίιΐδΐιιιι ΙιιιΙηί ι' νίιΙεΙυΓ. (4) (,ΐιιιιιΚί ίαΐϊβ <]ΐιοηιιε ε«[

ΓιιίΊίΙικΙίιιίδ ηαΙιΐΓ,Ί , ηΐ0Γ8 οι μιΙιιγγιι (ογ(ι \ίγο .-ιιιιΐ ίίΐ3 ο,ιιί-

ϋεπι ιηο!β8ΐ3 ΓιιΙυι» , αίςυε ίηνίΐο ;κ -ι ίιΐοηΐ ; 8ει1 οιιιηία I»-

πιβη ίΙΙα ρεΓΓεΓοΙ, ςυία εΐ ρειΓοιτε ΙιοηεδΙυηι, ει ηοη ρει•-

Γογγο Ιιιιρβ οδΐ. Αιΐ Ιΐίοο , ςυο πιιι^ί^ νίΓΐυΙοηι οηιηεηι οοηι-

ρίοχυβ ΓαεπΙ ίΙΙο ίρβε , εΐ φιο Ιιοιιΐίιιι ογϊΙ, οο ηιοίοδίίιι^

ηιΟΓίειη ΓγιίΊ. Ν.ίιιι νΪΓ ΐαϋβ εΐ \ί(3 β8ΐ ίΐίβηίδδίπΐϋδ, «•ι

ί[ρ:ΐΊριι)ΐ]ΐιι' ηιβχίιηίδ 1>οηίδδρο1ί3(υΓ, ίάςυβ δοίεπδ : ιριοιΙ

ΡγοΓοοΙο ιιιιιΐο-ΐιιιιι ΟδΙ. ΛΙ ηϋιίίο ιιπιιιν Ιλιιιοιι δεδε νίπιηι

ΓογΙοιπ ρηβοβΐ ; βΐηυο βο ΓοΓίϊδδβ οΐίαιη ηιη^ίί, ιριοιΐ ίΙΙίδ

ηιιιηίΐιιι.', ι«Ι ΐ|ΐιιιιΙ ίη ΙιεΙΙο βρεεΙαΙοΓ 1ιοηοδ(υηι , βηίεροηίΐ.

(5) Νοη ίι.κριο ίη (ΐιηηίΐιιΐδ 15(0(1 λ ΪΓΐιιΙίΙιιΐδ ίηβδί , ιιϊ οβπιιιι

αοΐίοηοδ 1ι.ί1)03ιι( )ιπ:ιιηι1ίΙαΙ(•ιιι , ηίδί ι;ι(ίοι:ι• ΙίιιΝ. (6) ΜΙιίΙ

;ιιιΙι•ηι ριιιΙιϊΙχΊ ΓθΓ(355ε, ηιίηοδ ρΓΧδ(3ΐι(εδ εδκε ιηίίίΐεβ 13-

Ιββ, ί(1 ε$1, 005 ςυϊ νβΓβ Γογ(08 δίηΐ , ίίβ ςιιί οί ηιίηι» Γογ-

(08 δίηΐ 01 ιιίΙιίΙ 3ΐίικ1 Ιιυηί ΙωϋοβηΙ. ϊαίοδ οηίηι 3(1 ρεηοηία

^ιιΙμίιιιιΙλ ρ3Γ3)ί δυη(, ε( λ ίΐηιιι εχίςηί < ιιι;<-1 ιι-. μπ:ϋ;ι ρ.ι-

οίδουηΙηΓ ο( οοηιηιυΐ8η(. (7) Αο (1ε ΓθΓ(ί(ιΐ(1ϊιιε ιριί<1ΐΊ:ι Ιι;ι-

είοηιΐδ; ςυχ ςυίά δί( ηοη οδ( (ΙίΓΓιοίΙβ οχ ίίδ, ο,ιια: (Ιίι.Ι.ι

δΐιηί , Ιίΐι 1 ϊ (|ίΐ;•.<Ι;1Ι!ι (ιιϊ ιηιι (ΙΟδΟΓίρΙίοηίδ 00£110δΟΟΓΟ.

ΟΑΡ. Χ. [XIII.]

Μετά δέ ταύτην περί σωφροσύνης λίγωμεν ■ δοκοϋσι

γάρ των άλόγοιν μερών αδται αί άρεταί. "Οτι μέν

ουν μεσάτης εστί περί ήδονάς ή σωφροσύνη, ειρηται

ήμΐν ήττον γάρ καί ούχ δμοί&ις εστί περί τάς λύπας•

60 έν τοις αΰτοΐς δέ καί ή ακολασία φαίνεται. Περί ποίας

5οςυί(ιΐΓ ]αηι ιιϊ (Ιι' (βηιροΓβηΙίβ (ΙίδδΟΓαηηίδ. ΙΙ,τ η.ιηι-

ΐ|ΐιι• (Ιιιιι' \ίι-1ιιΙθδ ιμπιιιι αιιίηιί ριιιΊίιιιιι νία'εηίυΓ βδδε, ΐ|ΐι:ι•

δΐιιιΐ Γ3(ίοηί8 εχροΓίΟδ. !)»' Ιιβο ροΓΓΟ ]αηι 3η(β (Ιοπιίιιιιΐδ,

ηιθ(1ίο(3(εηι ίρδίιηι βΜβ, τεΓδβηΙετη ίη νυΐιιρίαΐϊΐιιιβ ; (ηιίηιι>

οηίηι ηεςιιε οουΌηι ιιιιιΊο ίη (ΙοίοΓίΙιιΐδ νοΓχβΙηΓ;) βΐιριε ίιι

ίιίδ ίρβίδ ίη(ειηροΓ3η(ί3 ςιιοηιιε νβιΙίΙιΐΓ. Νιιηο ίι ίίπι ο,ιιίϋυ/

-

3.
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ουν των ηδονών, νΰ'ν άφορίσωμεν. (ι) Διηρήσθωσαν

δϊ οί ψυ/ικαί *αί αί σωματικοί, οίον φιλοτιμία, φιλο

μάθεια• έκάτερος γάρ τούτων /αίρει, ου φιλητικός έστιν,

οΰθέν πάσ/οντος του σώματος , άλλα μάλλον της δια-

6 νοίας • οί δ» περί τάς τοιαύτας ήδονάς ούτε σώφρονες

ούτε ακόλαστοι λέγονται• δμοίοις δ' ούδ' οί περί τας

άλλας δ'σαι μή σοιματιχαί είσιν τους γαρ φιλομύΟους

και διηγητιχοΰς και περί των τυχόντων κατατρίβοντας

τας ήμε'ρας άδολέσ/ας, ακόλαστους δ' ου λεγομεν, ούδε

ΙΟ τους λυπουμε'νους έπί χρήμασιν ή φίλοις. (.•)) Περί

δέ τας σωματικας είη άν ή σωφροσύνη , ού πάσας δέ

βυθέ ταύτας ■ οί γαρ χαίροντες τοϊς δια της Οψεως ,

οΐον ^ρώμασι και σχημασι καί γραφεί , ούτε σώφρονες

ούτε ακόλαστοι λέγονται• καίτοι δόςειεν άν είναι καί

'& ώς δει /αίρειν καί τούτοις, καί καΟ' υπερβολήν καί

ίλλειψιν. (») Όμοίως δέ καί έν τοΤς περί την άκοήν

τους γαρ ΰπερβεβλημε'νως χαίροντας μέλεσιν ή ΰπο-

κρίσει ούΟε'ις ακόλαστους λέγει, ουδέ τους ώςδεϊ σώφρο-

νας. (β) Ουδέ τους περί τήν δσμήν, πλην κατά συμ-

20 βεβηκός• τους γαρ χαίροντας μήλων η £όδιον ή θυμια

μάτων δσμαϊς οΰ λεγομεν ακόλαστους , άλλα μάλλον

τους μύριον καί δψιυν /αίρουσι γαρ τούτοις οί ακόλα

στοι , ίτι δια τούτων άνάμνησις γίνεται αϋτοϊς των επι

θυμητών, (ο) "Ιίοι δ' άν τις καί τους άλλους, δ'ταν

25 πεινώσι, /αίροντας ταϊς των βρωμάτων δσμαϊς• τό δέ

τοιούτοις ναίρειν ακολάστου • τούτω γαρ επιθυμητά

ταΰτα. (τ) Ουκ εστί δέ ουδέ τοις άλλοις ζωοις κατά ταύ

τας τάς αισθήσεις ηδονή πλην κατά συμβεβηκός- ουδέ

γάρ ταϊς δσμαΐς των λαγωών αί κύνες '/αίρουσιν, άλλα

30 τη βρώσει • τήν δ' αΐσθησιν ή δσμή έποίησεν. Ούδ'

δ λέο)ν τη φωνή τοϋ βοός , άλλα τή έδυιδή ■ δτι δ' εγγύς

εστί, διά της φωνής ήσθετο , καί /αίρειν δή ταύτη φαί

νεται. Όμοίοις δ' ούδ' ϊδών ή εΰρών ελαφον ή άγριον

αΤγα , άλλ' δτι βοράν έςει. (β) Περί τάς τοιαύτας δή

» ήδονάς ή σωφροσύνη καί ή ακολασία εστίν οιν καί τά

λοιπά ζώα κοινοινεϊ , ίθεν άνδραποδιόδεις καί θηριώδεις

φαίνονται• αύται δ' είσίν άφή καί γεΰσις. (ο) Φαί

νονται δή καί τή γεύσει έ"πί μικρόν ή οϋθέν χρήσθαι•

της γάρ γεύσεώς έστιν ή κρίσιςτών /υμών, δ'περ ποιου-

40 ο•ιν οί τους οίνους δοκιμάζοντες και τά όψα άρτύοντες•

βύ πάνυ δέ /αίρουσι τούτοις, ή ού/ ο? γε ακόλαστοι,

άλλα τη απολαύσει , ή γίνεται πάσα δι' αφής καί έν σι-

τίοις καί έν ποτοϊς καί τοις άφροδισίοις λεγομε'νοις.

(ι<>) Διδ καί ηΰξατό τις δψοφάγος ών τον φάρυγγα αΰτώ

*& μακρότερον γερανού γενε'σΟαι, ώς ήδομενος τή αφή.

Κοινότατη δή των αισθήσεων καθ' ήν ή ακολασία • και

δόξειεν άν δικαίως έπονείδιστος είναι, δ'τι ούχ ή άνθριυ-

ποί έσμεν υπάρ/ει, άλλ' ή ζώα. (ιι) Το δή τοιουτοις

/αίρειν και μάλιστα άγαπαν θηριώδες. Καί γάρ αί

50 έλευθεριώταται των διά τής αφής ηδονών άφηρηνται,

οΤον αί έν τοις γυμνασίοις διά τρίψεως καί τής δερμα-

σίας γινόμεναι• ού γάρ περί παν το σώμα ή τοϋ ακο

λάστου άφή, αλλά περί τίνα με'ρη.

ίη ν<ιΙιΐ|ΐ(ιι(ίΙιιι> νοΓδοΙιΐΓ, Γ»Γ|8 ρλνιπι ιΐίίΐίηοΐίοηρ ρχρίί-

οβηιοδ. (2) Αο ίη ιιηΐιιπ ι1ι-1ίιι^ιι;ιιι|ιιΐ' νοΙιιρΙα(68 ίΐα, ιι(

ιιΓνι' δίηΐ αηίηιί , 3ΐί<ε ••<>ι•[>οι ίδ , νρΐηΐ Ιιοηοπδ Γ.ιιρίϋίΙβδ ι•1

(ΙίδοβηάΊ ΜιιιΙίυιη. ΙΚοημιο εηΐπι Ιιοπιιιι ι•ο ι ! ι•1<•<1;»1 ιι ι .

οιι]ιι« απιοΓβ ρΙ 8ΐιΐ(1ίο ΙρηοΙιΐΓ : ηρηιιβ οοι-ριΐδ (αηηβη βΠίοί-

Ιιιγ, 8β<1 αηϊιηιΐδ ροΐίιΐδ βΐφιε οοβίΐβΐίο. <}ηί βυίρηι Ιιιι-

]|1-1]|ιιιϋ νιιΙΐίρΙίΐΙίΙΐΙΙϋ «Ιι'ΐΙίΙί δΙΙΠί , Μ ΠΡΟ ΙιΊΙίρι'ΓίΙΙΐΙΐ'!) ΠΡΟ

ίηίριηρΡΓβηΙΐ'Κ ιιοιιιίικιηΙιΐΓ : ιιΐ ηοο 3ΐίίδ ΐ|ΐιίΙιιΐί.Γι1><>1 οιτπ-

ρϊΐΐ, φΐ33 α,πίιίριη 3(1 οοι•ρη8 ηοπ ρβΓίίηοηΙ. Ν3ΐη π,ιιί (β-

ΙιιΊ1:ιιιιιη οιιρίιΐίΐβίο δΙυάΊοςιιο ιρπιιη ιΐ3Π'3ΐι<1απιιι> ιΐιιπιιι-

ΙϋΓ, Ρΐ ίΐ1 ΓΡ01Ι8 Ο,υίΐΐΐΐδνίδ, ςΐ!35 ίΐΙΓίβ 038118 οΜιιΙρμΙ ,

(ο!θ8 ϋίε8 ('οιιΐΐ'ΐ'ΐιιιΐ, 008 Ιοςιιβοβδ υρΙ ηιΐ|>3065, ηοη βυίοιη

ίηΙπιιρρι•3ΐιΙι•!, ΟίορΓΟ δοΐρπιικ ; ηρςυβ οο8 ςιιϊ βχ ρ«υηί3πιπι

]ίκ Ιιιι.ι νεΙ 3ΐηίΐ'ΐιπιιη ίη^ρηίρπι (ΙοΙοΓΟίη ΐ'αρϊιιηΐ. (3) Λ Ι

υργο ίη ΡΟΓροΓίδ τοίιιρίβΐϊηυδ ΙβπιροΓΒηΙίβ νρΓ83ΐιΐΓ , ηρςιιβ

(31ΙΜΊ1 ίη Ιιίβ (ΐιιιϋρπι οΐίβηι οιηηίΙ)ΐΐ8. Λ',ιιιι ([πι (ΙρΙρρΙβπΙιιγ

ϋ8 Γβ1)ϋ8 ςυ36 88ρρ>;(υ μίιΙιιιιιΙιιγ, οί Γ.ο1οπΙ>ιΐ8, Γι^υη»,

ρϊιΊιΐΓΛ , ηβο ΐρηιρΡΓ3ηΙβ8 βρρβΙΙβηΙιΐΓ ηρε ίηΙρηιμρΓβηΐρ.ΐ;

«ριιιιη ιριίιΙΐΊΐι ρΐ ί»ιιι ίη 1ίΐΙϊ;ι (ΐκΐΐ'π: νί(Ιρ3(ιΐΓ, εΐ ί!& ιιΙ οροΓ-

ΙρΙ, ρΙ 8υρΓ3 3ΐςιιο ϊπΓγϊ ηιοιίοηι (ΙρΙροΙβΓί ; (4) ίίριιι ίη Ρ3

<(ΐι<μ 3(1 αιιιΐίΐιιηι ρεΓίίιιβηΙ. Νεςυρ ρηίιιι ΐ|ΐιί.Μ|ΐι,ιιη αιιΐ βοβ

ςυί Μΐρι•3 ιικμΙιιιιι (μιιΙ ίΙριιΝ νεί ΙιίίΐΓΪοηυηι §β$(υ Ι;ιΊ3ιιΙιιγ,

ίιιΙοιιιρρίΜΐιΙΐ'.-ί 3ργρΙ1λΙ , βυΐ βοβ (]υί υΐ οροΓίρΙ , ΙοηιροΓΒη-

Ιϊ8. (5) Νρςιιβ ίΐϋΐιι ίη οοί ηιιί &<1 Ρ38 ΓΡ5 δις νοί δίο 3ΓΓβ(Ιί

δΐιηΐ, <ιιι;ι• 8ΐιΙ> ιιιΐιιπιΐιιιη ραιίιιηΐ , Ιι,τί* ηοηιίηβ ροηνεηίυηΐ ,

ηίδί εχ ενεηΐυ ; η,.ιη ρο8 ςιιί ηκιίοπιιη απί ι.^.ιπιιη αιιΐ βιιΓ-

ΙίιιιιιιΙππιιη ε,ΊρίυηΙιΐΓ <η1<>ι*ϊΙιιι> , ίηΙεηιρρΓ3η(ε8 πιίηίιιιρ <1ί-

01111115; Μ'(Ι ίΙΙθ8 ρο(ί(Ι8 •|ΐιί ιιιιμιΐι ηΐιιπιιιι εΐ πΙι.-πηίοΐΊΐιιι.

ΙΙϊγϊ •■ιι:ιιι 83ϋ<'ίη1 ιηίρηιρεΓΒηΐΡδ, ρΓορίΡΓΡβ (]ΐιο<1 ρί> Ιιητο

ίρ83 (•;ΐ| ΙΙΙΙΙ ΓϋΓϋΙΠ ςΐ138 ΓΟηΟΙίρίόΟΡΓβ δΟΐΡΙΐΙ, ΙΙΙιίιιιιμ,ιιι:

ΓεΓπεαιιΙ. (Β) Οπο πκχίο εΐίβηι αΐίοδ, ηιιιιιη Ρ8ΐιπυη(, ρχ

ρίόθΓυιηθ(1θΓ0 03ρρΓ0 νί(1εηιιΐδ νοΙιιρΙ.-ιΙριη. ΤβΙίΙιυδ 3ΐι|ριη

ΓΡίιιΐδ (Ι>Ίο(•ΙίΐΓί Ιιοιιιίηίδ ΡδΙ ίιιΙΐΊΐιριτιιπΙί* : π.ιιιι ρ]υδ πα-.

Ιογβ ΡίΙ Ιι»5ο ίοηαιρίδΟΡΓε. (7) Αε ηβ ερΙΟΓίδ ηυκίρηι 3ηί-

ηΐ3ΐίΙ>υ8Ρχ ίδίοπιιη δεηίΐιιιηι ομι ροΓΟΪρΐΐΜΓ τοίιιρίβδ, ηίεί

εχ ενεηΐυ. Νβηι ηοίριε ΙρροΓϋπι οϋοΓρ (ΙβΙβοΙαηΙιΐΓ οθηρ»,

δο<1 οίοο ; δΡΠδΐιηι υργο ου)! ρΓ,ΈδοηΙίδ 0(1ογ ( οιιιιιιι >\ ρ| ; ικ-ιριρ

ίΐεηι Ιρο οονίβ νοοο, δριΐ Ρ8Ρ3; οχ νοορ βιιίεηι οιιιιι ρΓορίιι-

ςιιιιιη Οδδε δΡηδϋ; ιριο Ιίΐ ιιΙ 1)30 (1ρΙεο(3Γί νίιΙεβΙυΓ. δίιιιί-

ΙίΙΡΓ Οί ΟΟΓΥΟ ΥΪδΟ 03ρΓΡ3νβ Γερ0Γ(3 , Π0Π ίΙΙ,Ι ι|Ιΐί(1(Ί11 Γβ

Ι.οΐ.ιΐιιΐ' , δ(ΐ<1 ςυί» δε ηβεΙυπι Οδδε νίϋεΐ ςιιο<1 ειΐβΐ. (8) Υργ-

( ιπιΐιιΐ' ϊμίΐιιι- 1οιιΐ|κΊ;ιιι1ία εΐ ίηΐρηιρθΓ3ΐιΙί3 ίη Ιιι^ιιμιιιιιΙι

\υΙιιρΐ3ΐϊΙιιι> οηιηίϋυδ, ςυχ ηοΐιίδ δΐιηί οΐι.ιιιι ιίιιιι Γβ1ί(|ΐιϊβ

3ηίηιαη(ίΙ)υ8 οοιηηιυηρβ. Εχ ςυο δΟΓνίΙββ ρβδ οί Ιη-ΙΙιιίιι.ιι

ΟδδΡ. αρρβΓΡί. ΙΙη? βιιίρηι δυηΐ ΙαοΙιιβ ρΙ (^ΐδίβΐιΐδ νοίιιρίβΐβ».

(9) Αο νί(ΙρηΙιΐΓδ3ΐΐΒ «Ιίβηι §ιΐδΐ3ΐυ ριιπιιη ιιιΐιικκίιιιυ αιιΐ

ο1ί3ηι ρι-οΓδίΐδ ιιίΙιίΙ ίιιΙριηρρΓαηΐΡδ ιιΐί. Πο δΒροΓΪϋιΐδ ρηίιιι

ρι-ορπρ ρυΐιΐβΐυβ {ιιιΐίοβι; ιιίεοδ Γβοργο νίιίριιιιΐδ, ςπί νίη;ι

0\ρΙθΓ3ΐιΙ <•1 ιιΙι•ίπιιί,•ι (ΐιηιΐίιιιιΐ. Νοη βιΐιηοιίιιιιι νοΓΟ ;ιιιΙ

ρΐίβιη ηϋιίΐ ρίβηο βΐΐδΐ3ΐίοηοηι δρςυιιηΙυΓ ίηίρηιρριβηΐρδ , 8< >1

ί|ΐ83 ρεΓοερΙίοιιο ιίυουηΙιΐΓ : ςιιβηι ρΓοίοοΙο (οίηιη Ι3(:(υδ

ρΠίοίϊ, ςυιιηι ίη οδοιιίριιΐίδ ρΙ ροουίβηΐίβ, Ιίιιιι ίη ϋβ Γρ1>ιΐδ

<ριη? νρηβΓΡο; ΒρρρΙΙβηΙιΐΓ. (10) ΟπΗρΓορίΡΓ ρΙ οοΐΐιιηι ςιιί-

ιϊαιη οΙκοιιίοΓυιιι ΒΐΊ'οΟί δίΐιί βηιίδ οοΙΙο Ιοηβίιΐδ ορίβνϊΐ : υΐ

ςιιί ΙβεΙιι 1113X11113111 Ρ3ρίο1ΐ3ΐ νο1ιιρ(8(Ρΐη. Οιιιηιιιιιι ίςϋιΐΓ

διΊΐδΐιιιιη ηΐΒχπιιε οοηιηιυηίδ εδί ίδ δεηδϋδ, ίη ηπο |χ>δίΐ3

ΡδΙ ίη(οηιρρΓ8η(ί3 : ηιρπίοςοε ηΐΒΜίοΙί Ιοοο ο1>]ίοίρηιΐ3 νί-

<1('3ΐιιι•, ρΓορΐΒΓΡ8 ςιιί3 ίηρδί ίη ηουίδ, ηοη ()ΐΐ3 Ιιοηιιη**,

δοϋ ςυβ βηίιηβΐίβ ευηηίδ. (II) Ηίδ ίίξίΙυΓ Ιβΐίΐιιιβ ι1ρ|ρ((3Γί

Ρ3ίριι• νβΐιοιηοηΐίοδ αιιιηιν ΙκΊΙιπιπιιη 08(; η3ΐηςιιο οιιιηίυιη

Φ«Β Ιβοΐυ ρρΓοίρίυηΙυΓ νοίιιρίβίπηι ΙίοοΓαΙίδδίηΐΦ, οη;, ίη-

<ρΐ3ΐιι , ςυηι ίη ςνηιηαδϋβ ΓποΙίοηβ βΓθ3ΐΓ30ΐίοηε ροΓοίρίυιι-

Ιιιγ, Ιιίηο ρχοορίο! ίιιΙιΊΙίμί ιΐεΐιοηΐ. Νοη ρηίηι ίηΐΡΐηρρΓβηΙίδ

Ιιηηΐίιιίδ Ι30ΐϋ8 ρβΓ Ιοίΐΐΐΐΐ ΟΟΓρϋδ δρ3Γδ118 βδΐ , 5βίΙ (ΐυίΙΐΒδ-

ιΙ;ιιιι ραιίίΐιιΐδ 04Γ0υπιδ0ΓίοίΙιΐΓ.

Χ
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ΟΑΡ. XI. [XIII.]

Των δ' επιθυμιών αί μέν χοιναι δοκοϋσιν είναι, αί

δ' ίδιοι καϊ έπίθετοι • οίον ή μεν της τροφής φυτική •

πας γαρ επιθυμεί δ ενδεής ξηράς η υγρας τροφής, δτέ

δ' άμφόϊν, καί εύνής, φησιν Ομηρος, δ νε'ος και άχμά-

6 ζοιν * (2) το δέ τοιασδε ή τοιασδε, ούχέτι πας, ουδέ

• τίΐν αυτών. Διό φαίνεται ήμβτερον είναι. Ου μην

άλλ' έχει γέ τι και φυσιχόν έτερα γαρ Ι:ε'ροις εστίν

ήδε'α , και ενια πασιν ήδίω των τυχόντων. (;)) Έν "

μέν ουν ταϊς φυσικαΐς επιθυμίαις ολίγοι άμαρτάνουσι

ιο χα\ έφ' £ν, έπι το πλεϊον • το γαρ εσΟίειν τα τυχόντα

ή πίνειν έως αν υπερπλησθϊ), υπερδάλλειν εστί το κατά

φύσιν τω πληΟει• άναπλήρωσις γαρ της ένδειας ή φυ

σική επιθυμία. Διό λε'γονται ούτοι γαστρίμαργοι, ώς

πάρα το δε'ον πληροΰντες αυτήν. Τοιούτοι δέ γίνονται

15 οί λίαν άνδραποδώδεις. (<) Περί δέ τάς ιδίας των

ηδονών πολλοί χαΐ πολλαχώς άμαρτάνουσιν τών γάρ

φιλοτοιοΰτων λεγομένοιν ή τω χαίρειν οίς μή δεϊ, ή τω

μάλλον, ή ώς οί πολλοί, ή μή ώς δεϊ, κατά πάντα

δ'οί ακόλαστοι υπερβάλλουσιν ■ καϊ γαρ χαίρουσιν ενίοις

Μ) οίς ου δει ( μισητά γάρ ), καί εί τισι δει χαίρειν τών

τοιούτοιν, μάλλον ή1 δεϊ, και ώς οί πολλοί χαίρουσιν.

(δ) Ή μέν ουν περί τάς ήδονάς υπερβολή δ'τι ακολασία

καϊ ψεκτο'ν, δήλον περ\ δέ τάς λύπας ούχ ώσπερ επί

της ανδρείας τω όπομένειν λέγεται σο'ιφροιν, ακόλαστος

«5 δε τω μη , άλλ' δ μέν ακόλαστος τω λυπεΐσθαι μάλλον

ή δει, ότι τών ήδε'ο>ν ού τυγχάνει ( καϊ τήν λύπην δέ

ποιεί αύτώ ή ηδονή ) , δ δέ σώφρων τί|> μή λυπεΐσ

θαι τη απουσία και τώ άπίχεσθαι τοΰ ήδε'ος. [XIV.]

(*) Ο μέν ουν ακόλαστος επιθυμεί τών ήδέοιν πάντοιν

30 ή τών μάλιστα, και άγεται υπό της επιθυμίας ώστε άντι

τών άλλων ταΰθ' αίρεϊσθαι• διό και λυπεϊται καί άπο-

τυγχάνων και Ιπιθυμών • μετά λύπης γάρ ή επιθυμία •

άτόπω δ' έΌιχε το δι' ήδονήν λυπεΐσθαι. (7) Ελλεί

ποντες δέ περΛ τάς ήδονάς καί ήττον ή δει χαίροντες οϋ

35 πάνυ γίνονται • ού γάρ άνθρωπική εστίν ή τοιαύτη

αναισθησία• και γάρ τά λοιπά ζώα διακρίνει τα βρώ-

μκτα, και τοϊς μέν χαίρει τοις δ' ου• εί δέ τω μηδέν

έ"στιν ήδίι μηδέ διαφέρει έτερον Ιτε'ρου, πόρρο) αν ειη

τοΰ ανθρο>πος είναι • ού τέτευχε δ' δ τοιούτος ονόματος

40 διά το μή πάνυ γίνεσθαι. (β) Ό δέ σώφρων με'σως

περί ταϋτ' ε/ει • ούτε γάρ ήδεται οίς μάλιστα δ ακόλα

στος, αλλά μάλλον δυσχεραίνει, ουθ' δΟ.ως οίς μή δει

ούτε σφόδρα τοιούτοι ούδενί, ού'τ* απόντων λυπεΤται ούδ'

επιθυμεί, ή μετρίως, ουδέ μάλλον ή δεϊ, ούδ' δτε μή

46 δεϊ, ούδ' δΟ,οις τών τοιούτοιν ούθέν " δ'σα δέ προς ύγίειάν

έστιν η προς εύεξίαν ήοέα Οντα, τούτων όρέξεται με

τρίως καί ώς δεϊ, και τών άλλων ήδε'ων μή εμποδίων

τούτοις οντοιν ή παρά το χαλόν ή υπέρ τήν ούσίαν.

Ό γάρ οίτοις έχων μάλλον άγαπα τάς τοιαύτας ήδονάς

60 της άξιας• δ δέ σιόφρων ού τοιούτος, άλλ' ώς δ ορθός

λόγος.

0(ΐ|)ίι1ίΐ3(ιιηι ίΐιίεηι βΐίχ εοιηΐΐΐιιηοβ βδδο νίιίβηΐυτ , .ιΐι,ο

[)ΓΟ[ΐΓί,Ί• εί βδείΐφ : ιι( ιίΐιί ειιρίιΓιΙβδ ηβΙιΐΓΒϋδ εδί; »Ιίιιιεη(ιιιη

ειιίιιι μ Ι -.!(■(■ ιι ιιι γι Ί Ι ιιι ιηίι Ιιιιη νβΐ ιΊί.ιιιι ιιΐηπιΐφΐε βρρείυη),

ΐ|π:ιιπ ιί) ίηιΐίβεηΐ, οπιηβδ : Ιιτίηιη μ ι ο ϊιιμ.ιΐιΐη (υΐ αίΐ

Ηοιηεπίδ) βιΐοίεβεεηδ εί ΐ]ΐιί ΙΙοι-εΙ ίείβΐβ : (1) 31 νβι-ρ υΐ

ΙαΙία ;ιιι| ΙαΙιβ 3ρρεΐ3ΐιΙιιι-, ίϋ ηοη ]3ΐη εδί ε.ιι)ιι*ΙίΙκ•Ι ; ηοηυβ

εϊΐΐεπι οηιηεβ ΰεβίϋεΓβηΙ. ΙΙβφΐε Ιιοε ρι-ορπε ιιιι.-Ιιίιιιι υϊ-

«Ιεΐιιρ ίδδβ. ΕΙ Ιΐ3ΐ)βΙ Ιβηιβη εΐίβπι ϊΐϊΐυά αυίρρίαιη η πϊΙιιγλ

ίη*ίΙιιηι : αΐίί βηίηι ιιΐίίί άβίβείβηΐυι•, ι•( οιηηοδ οργΙβ ςυοο-

ιΐιιηι ηΐί!»Ϊ8 (ΙβΙβεΙβηΙ ιριηπι ηιι<κνί3 αΐϊα. (3) Ιη πΜιιπιΙΪ-

1)11» ί^ίΙΐΙΓ ΐ II 13 01ρϊ|1ίΐ3ΐίΙ)118 ΙλΙιΙΙΙΙΙιπ (ΐ,-ΙΙΚΊ, :ι!ι|ΙΙΙ• ίι| ιιι

ιιηο Γει-β : ιΐι'ΐηρί' ία εο (|υοι! ηίηιίυιη άΐ. Νβηι ιοηιβ&δο

3υΙ 5ίΙ>8Γ8 (|ΐι<Έ ΓοΓίε ο!)ΐ3(α. δίηΐ , <μιο3(Ι ρΙεηίοΓ $Ϊ8 (ΐυβηι

ηβΙιίΓΟί ηεεε88ίΐ33 ρο5(ιιΙα(, ιιιΐιίι ιιϋιΐιΐ <<ι ΐ|ΐι,ιιιι ιηοιίυιιι

ιμΙιιγ,ι' εοηνεηίεηΐεηι εορΪ3 8υρ€Γ3Γβ. ]<1 εηηη ^υοιΙ «Ιββί,Ι

εχρΙεΓε νεΙΙε, εβ εδί ιι»Ιιιγ»1ϊ8 ειιρϊϋίΙαΒ. ΙΙαιριε βρρεΙΙαηΙΐΗ-

Ιιϊ γαστρίμαργοι {ίάαΐ νειιΐΓΪ ■ ι->•|ΐι<• ;ι<1 ίπί,Ίΐιίιιιη ίηιΐιιΐμοιι-

(88), ιριίρρε νεηΐι-ειη ρΓαΊβΓ ηιοϋυηι ίηιρίεηίεβ. ΑΙαυε Μιι.1

ΐ|ΐιϊ(1• ιιι εοπιιτι εδί, ςιιί ιηβχίιηβ ΕβΓνϋί ίη«εηίο ρπτιΐϋί δΐιιι).

(4) ΑΙνβΓΟ ιιι ρηιρι-ϋί νοίιιρίβΐίυιι» εοπιρίιιι-βδ, εί ηηιΙΙί.ι

πιοϋίβ ρεεεβηΐ. Ναιη ςυιιιιι Ιιιψι» ηιιΙ ίΙΙίιιβ τεί ;ιιιι;ιιι(• -

βχ εο (ΙίοηηΙιΐΓ, νεΙ <] ιιο<1 τε (ΙεΙεοΙειιΙιΐΓ 83 φΐ3 ηοη οροι;-

ΙεΙ,νεΙ (}υο<1 ηίιιιίιιιη (ΙεΙεεΙειιΙιΐΓ, νεί ςποΛ Μά υΐ νυΙ•

ιικ» , νεί ιριιιιΙ ηοη ίΐ.ι ιιΐ οροΓίεΙ : ίηΐΐ'ηιρειαηίοδ Ιιι» οηιιιί-

Ιυ8 ιιι ι•ι•Ιιιΐι4 ιηιιιΐιιιιι 8ΐιρεΐ'<ιιι(. Νιιιη ιΊ ψιι|>ιΐ8 πΊιιι» ηοη

οροΓίεΙ ((ΐυθ3 μίΜιτ! οιΐίο (Ιίςηββ δϋηΐ) ϋε1εε(3η(ιΐΓ : εί 8ί

ιιι;ι\ ιηίι• ιριιΙιιΐΜΐιιηι Ιιι ΙϊΙηιμ ΓεΙ)Η8 (ΙιΊπ ΙιιιΊ ι οπμίιι.ίΙ , ιιι,ι-

618 Ιβιηεη ιριαιιι ο[«ιι1ιΊ, ,ιιιΐ εΐίαηι ίΙ;ι αϊ δοΐεΐ νηίςυδ ,

ϋδ ΟεΙεεΙβηίιΐΓ. (5) ϋε νοίιιρίβΐβ ςιιίιίεηι ί^ίΙιΐΓ ΙίςιιεΙ , ιιι

β» ί<1 ςοοϋ εδί ηίιιιίιιιη εβδε ίηΙειηρεΓβηϋβηι εί τειη νίΐυρε-

ΓϋΐιιΙ,ιιιι. Ιη ιΐιιίοιίΐιιΐί ιηιΐΐ'ΐη ηοη ιιΐ τϊγ ίοΓίϊδ, δίε (ειηρθ-

Γ3Π9 εχ εο αιιοϋ ΟοΙοΓεβ ρβι•Γβι•3ΐ, 3ρρε1ΐ3(αΓ δίειιΐί ηεε ίη-

Ιεηιριτ3ΐΐ5ελ εο ι|ιιοιΙ ίΙΙοδ ηοη ρειΊει•ηΙ ι δειΐ εο ϊηΐεηιρε-

11111» '.ΙΪΙΊΙΙΙΓ, ΐρίοϋ ΓΓμίίΐΙ.Ί (|ΙΙ3Ι11 (ΙιΊιι'Ι ίιτιιΙ, III ι II,, 1 1| 86

ϊοΓροιί3ι ρεΓείρεΓε νοίυρίβίεηι (εί ςηκΙεπι ηυηεεϊ αΌΙοΓειιι

ΒίΓεΓΐ ίρδ3 νοίιιρίβδ ) ; 1εηιρβΓ3Π8 εοηΐι-η εχ εο ιΐίε Ιιιγ , ηιιοιΙ

ηοη ;ιΙιίι•ία1ιιι• ηιοΐεδίίβ ρΓορ(8Γ <ιΙ•»οιιΙκιιη ]υευηάί , ηεε ρι-ο-

ρ(ετ ε]ιΐΜΐεπι 3ηδ(ίηεη1ί3Π]. [XIV.] (6) ΙηΙειηρεΓβηδ ϊ^ίΐυΓ

υιιιιιί3 ιριιι• ]ιιειιηιΐ3 δυη(, εοηειιρίδείί ; ιιιιΐ εεΓίε , ιρι.μ

]ιιειιηϋίδδίηΐ3 : αΐιμιε,τ πιρίιΙί(3(είΐ3 ΐΓαΙιίΙιιι-, ιιΙ ιΙΙ.ι εβίβτίβ

ΙικΙιε,-ιΙ ροϋοΐ'π. Ι<ίεο αΌΙοΓε ιιιι^ίΐιιι- , ε( ιριιιιιι νο1ιιρΐ3(Πιιι»

ροΐϊη ηοη ροΐεδί , εί ιριιιιιι εαδ εοηευρΙβεΙΙ. δεπιρει- βηίηι

ευρίάΊΙβδ 88( εηηι οΌΙοΓε εοη]υηε(3, φίβηΐιιιηνίδ ϋΐκιιι -

αΊιηι Ιιοε εβδβ νϊάεβΙιΐΓ ίίεΐυ , ρΓορΙεΓ νοίιιρίηΐΐ'ΐη όΌΙοι-ε

ιιΙΊίιϊ. (7) ΝιίΙ ςηί ιιι νοΙυρΐ3ΐίΙ)υ9 εχρείεηϋίδ ηιοιίηιιι

ι)88βΓ3ηΙ, ιιιίηιΐδφΗ' φΐβπιοροΓίεΙ ϋδάεΙεεί«η(υΓ, Γβπϋδίιιΐί

ίιΐΜΊΐίηηΙιιι•. Λιιιη ΙιΐφΐιηιηιΙί δΙυροΓε ρΓΧύϊΙυηι εδίε, ίι!

νεΓο Ιπιηιιηιηιιι ηοη εδ(, ιριιιιιι ιτΐιτ,-ι ςυοςιιε 3ηίηΐ3|ΐ3 ρβ-

I μι Ιιι ιυ β ρβοιιΐο ιΙιμιί ιι,μιΙ β( Ιιοε (ΙεΙεεΙεηίιΐΓ , ίΙΙο ηοιι

ίΐι'ΐιι. ριιοιΚί ειιί ηίΐιϋ δίί ]ικ'ΐιικ!ηιη, ηίΐιίϊφΐε (ΙίίΤιτΓε

ιιΙΙγπιιιι αϊ) ιιΙΙιίίι νίίΙεαΙυΓ, ίδ ρΓοΓεεΙο »ϊ> ΙιιηηιπιίΙ.ιΙι•

ΙιιΐΜ'ίΙ ΓεηιοΙίδβϊπιυδ. Οιιηηίιηι ίίίϋιΐΓ, ςιιί (αΐϊδ δίί, ηοη

.ιι Ι ηίιιιίιιιη ΓερεπΙυΓ, ηοηιεη ί(Ϊ3ηι ηοη ίηνεηίί. (Η) Τεηι-

|»•ιιιη•. ίΐηίπιι ιιι Ιιΐδ Γ6Πυδ ιιιι'ΐΙϊηπιΙιιίιΊιι μτυ;ι(. .Νιιιιι

ηεςηε ϋδ <1εΙεεΐ3(«ΐΓ, ςιιίοιίδ ιηβχϊιήορεΓε ΐηΙεηιρεΓβηδ, μίΙ

οΓΓεηϋίΙιΐΓ ροΐίιΐδ : ηεςιιε ηηιηίηο, ιριϋιιΐδ εχ τείιιΐδ εβρίεηιία

τοΙιιρ(3$ ηοη εδί, εχ ίίδ ιιΐ|ΐίΙ νοΙυρ(3(εηι; ηεςιιε "ΙΙ,ι κ•

Ιβϋ νεΙιεηιεηΙεΓ οΌΙεεΙβΙιΐΓ : ηεφίε δι ειε τεβ ιιΙι>ίη( , <1ίδοηι-

είΐΙιΐΓ, ηε(|ΐιβε3δ εοηειιρίδείί, 3υΙ εοηεηρίδείΐ εεΓίε ηιοιίε-

Γ3ΐε, ηεε ηΐ3(;ί8 π,ιμπι ιΐεΐιεί, ηβε ηιιο ΙεηιροΓε ηοη (ΙεϋεΙ;

ιιι-ιριι' ηιιιηίικι ιριίι'ιρηιιιι (βίε. (,ΐιιΐι' ιριίιΐΐ'ΐιι ίΙ.ι {ιιι ιιιιιΐιι

ι-ηηΙ, ιιΙ 83(1ειη ιιιΙ Ιμιιι.ίιιι » ,ιΙιΊιιιΙίηειιι νεί ορϋηιιιιιι επΓ-

Ρ"ΐί^ Ιι.'ΐΙιίΙιιιη ρειίίηεβηΐ, 83 ηοη ΐιί-ϊ ηιηιΐίεε <•\ ιιι ιΐείιοί

εοηευρίβεεί ; βιίεοηιιε ι οΙιίιι γΙϊ,ιιιι ιρι.ι• Ιιι-, ηοη δΐιιιΐ ίιιι-

I τι ϋηκ-η Ι ιι , ιηιΙ ιριιε 31) Ιιοηεδίο ηοη ;ιΙ ιΐιηι ιίίιΙ , ιιιι) (|ΐιίϊ)ΐΐδ

Γ88 ί3ΐιιίΙΪ3Γίδ ηοη εχΙιαιΐΓ)(ιΐΓ. Ν3ΐη ιριί ί^(;ι ηοιι εβνεΐ, ίκ

νείιεηιεηΐίιΐδ ιρίΒΐιι ριΐΓ δίί, ΙαΙεδ νηΐιιρίιιΐε» βιιιρίεείίΐιιΐ',

ΑΙ Ιεηιρί'ίαιίδ Ι3ΐίδ ηοη είΙ , 88(1 ιεεία; ΓΒΐίοηί ραιεί.

ζ'
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ΟΑΡ. XII. [XV.]

Εκουσίω δε μάλλον έοικεν ή ακολασία της δειλίας•

ή μεν γαρ δι' ήδονήν, ή δε δια λύπην, &ν το μέν αί-

ρετο'ν, το δέ φευχτόν. (ή Καϊ ή μεν λύπη έξίστησι

χαϊ φθείρει την του έχοντος φύσιν, ή δέ ηδονή ουδέν

Β τοιούτον ποιεί , μάλλον δ' έχούσιον διο χαϊ έπονειδι-

στο'τερον. Καϊ γαρ έθισΟήναι δαον προς αυτά• πολλά

γαρ έν τω βίω τα τοιαϋτα , και οΐ έΟισμοϊ ακίνδυνοι ■

έπ! δέ των φοβέρων άνάπαλιν. (3) Δόςειε δ' αν ούχ

δμοίο>ς έχούσιον ή δειλία είναι τοις χαΟ' εκαστον αύτη

ιυ μέν γαρ άλυπος, ταϋτα δέ δια λύπην έξίστησιν, ώστε

χαΐ τα δπλα ρ^'πτειν καϊ τάλλα άσχημονεΐν διο χαι

δοχεϊ βίαια είναι, (ί) Τω δ' άκολάστω ανάπαλιν τα

μέν χαΟ' έ'χαστα εκούσια , Ιπιβυμοΰντι γαρ καϊ όρεγο-

με'νω , το δ' 6*λον ήττον ούΟεϊς παρ επιθυμεί άκόλα-

16 στος είναι, (δ) Το δ' Ονομα της ακολασίας καϊ έπϊ τας

παιδιχας αμαρτίας φέρομεν εχουσι γάρ τίνα δμοιότητα.

ΙΙότερον δ' απδ ποτέρου καλείται, οϋΟέν προς τα νϋν

διαφέρει, δήλον δ' δτι το ύστερον άπδ τοϋ προτε'ρου.

(β) Ου κακώς δ' εοιχε μετενηνε'χΟαι• χεχολάσΟαι γαρ

,20 δει τό των αισχρών δρεγόμενον καϊ πολλήν αύςησιν

έχον , τοιούτον δέ μάλιστα ή επιθυμία και δ παις• κατ'

έπιθυμίαν γαρ ζώσι και τα παιδία , καϊ μάλιστα έν τού

τοις ή τοϋ ήδε'ος δρεςις. (7) Ει ουν μη ίσται εύπειΟές

και υπδ το άρχον , έπι πολίί ήςει• άπληστος γαρ ή τοϋ

»6 ήδε'ος δρεςις και πανταχόθεν τω άνοητω, καϊ ή της επι

θυμίας ένε'ργεια αίξει το συγγενε'ς , καν μεγάλαι και

σφοδραι ωσι, και τον λογισμδν έκκρούουσιν. Διο δει

μετρίας είναι αϋτας χαΐ ολίγας , καϊ τώ λόγω μηθέν

έναντιοϋσθαι. (β) Τι) δέ τοιοϋτον εύπειθές λε'γομεν χαι

3« χεκολασμένον ώσπερ γαρ τον παΐδα δεϊ κατ& τι) πρόσ

ταγμα τοϋ παιδαγωγοϋ ζην , ούτι») καϊ τδ έπιθυμητι-

κδν κατά τον λόγον. (9) Διο δεϊ τοϋ σώφρονος τδ έπι-

βυμητιχδν συμφωνεϊν τω λόγο)• σκοπός γαρ άμφοΐν τδ

χαλόν , χαι επιθυμεί δ σιόφριον ων δεϊ καϊ ώς δει χαϊ

3* οτε• ούτω δέ τάττει χαϊ δ λόγος, (ιο) Ταϋτ' ουν ήμΐν

ειρήσθω περϊ σιυφροσύνης.

\ ι.ΙγΙπγ ιιιιΙιίιι ίηΐΐ'ΐιιροηηΐκι ιιι;ιμί•ΐ ψιηηι ΜιηίιΙίΙ,νι

δροηΐε οο μ>!πιιΙ;ιΙγ δυδρίεί : ίΙΙα βηίπι ρΓορΙβΓ νοίιιρίβίειη,

Ιΐίΐεο ΡΓορΙβΓ (ΙοΙογοπι; ιριοΓϋπι βΐΐεηιιηορίβηίΐε ββΐ, βΐΐμ.

πιπί Γιιμϊι'ΐκΐιιιιι. (2) Αε (ΙοΙογ ι\ιπ.Ι<ίιι ιιιιΐιιι,ιιιι ερίδ (]ΐιϊ

;ιιιμίΙιιι-, αβ δίβΐιι 8ϋθ ιΙγΙιιι Ιι;ιΙ βί ϊιιίοι'ίιηίΐ : νο1ηρΐ38 3υ(ειη

ηϊΙιϊΙ Ι;ι|ι• Γ;ιπΙ ; εΐ ρΓΟΪηιΙε ΡίΙ αΐίφίκΐ ιηβμϊβ νιιΐιιηΐίΐηιιιιι,

εβπιηυε οΙ> Γβηι ρΐΌΟΓΟδίΟΓ βε Π3@ίΙίο$ίθΓ εδί ; ηαιη εΐίβπι

Γ3εί1ίιΐ8 881 Γεπιηι ίππιηιί,ιπιιη ηιε(Ιίοεπ<αΙί δει-νβηά^β ηά-

δαεΗβΓΪ. ΜιιΙΙη (ίιϊιιι Ιιιιμίδηκκίί ϊιι νίΙ.ι ηιιοΐίιΐίίΐηϊ οε-

ευπ-οηΐ, εΐ αίίυεΓβείεηάί εχεΓεί(3ΐίο ρεπεηΐο ναεαΐ; ίο" ςυοιΐ

εοηίΓη ΠΙ ίη γρΙηιβ ΓοπιιΜιιΙι^η. (3) Ρογγο ηοη ορα,υβ νο-

ΙυηΙαπυιη ΙϊπιϊΟϊΙββ ϋΐ ΙΐΒΐιίΙιΐδεΜο νίιίεΐιιΐ' ψιαηι βεΐίοηβδ Ιί-

ηιί{1»3 δίη^ιιΙαΓΟί. Η;ι1ιίΙιυ βιιϊπη εχρεΓδ άΌΙοπδ ε?1; αείίοηεκ

άΌΙοπδ ηιβςηίίικίίηε Ιιοηιίηεδ εχΙβΓΓεηΙ, 3(1εο υΐ εΐίβηι 3Γηΐ3

»\))Η ίπηΐ, βΐίβψιε δυοε ρεΓβοη.χ ΙικΙεεοΓβ ΓϋείΒΐιΙ. Κηιριε νί-

(ΙεηΙιΐΓ ε«8β νίοΐεηΐίε. (4) ΟοπΙγϊ ΠΙ ΐη ίιιΙπιΐ|«•ι;ιιιΐΐ'.

ΑεΙίοηββ εηίηι ϋίιιμιιΐϊκβ βροηΐε ϊΙ) εο $υ$είρϊυη(ιΐΓ, ηειτιρε

(■ηηειιρίδεί'ΐιΐί' ίΐςϋε ΛρρεΙεηΙε : υηίνεΓδηΙε νβΓΟ ηοη ϊίειη ;

ϊηΙεηιρεΓίΐηί εηίηι εβδε ειιρίΐ ηεηιο. (5) ΟεΙεΓυιη ίρβιιιη

ηοηιεη ϊηίεηιρεΓΒηΙία; [νπεοβ ηοη-οοεΓοίΙϊοηίβ] εΐίβιη βιΐ

ρεεεβίβ ρηεΓοπιηι ηιτοηιιιιΐΗΐ.ιηιιι^ ; ο>1 εη™ ϊρ8!5 ευηι Ιιοε

ρεηεΓε ηιιίειΙ.-ιηι ίίηιϊΐίΐηιΐο. υίπιηι »ιι(εηι »ο ιιΙγο ιιιιιΙ ιιιΊ πι-

αρρεΙΙαΙίοηεηι , 3(1 ϊη>(ί(ιι(ιιηι ηο$(ηιηι ηίΐιίΐ ΙαείΙ; ε(ϋϊ

ρεΓβρίειιυηΊ γ-Ι ίΙ1υ(Ι «ι ι ιϊιΚ-ιιι , 3 ρι ίοιτ ρο$(εΓΐυ8 είίε ηοιιιί-

ηηΐηηι. (Κ) »<•. μιηΙρ «ιηε (ιηπδΐίΐϋο νίιΙείιΐΓ ε«8ε Γ.κ 1η. 1. 1

βηϊηι Γαδίίρηικίυηι εΐ εοεΓεεηϋιιηι εβί, ςιιού Ιηη>ή εοη-

ευρίκείί, εΐ ηποιΐ πιβριορεΓε ροΐείΐ αηιρίίίίι αι•ί : ςιοϋ»

βιιηΐ ιιι.ιχίηιΐ' ευρίϋίΐ.18 οΐ ριιεΓ. Ναπι εΐ ρηεπ ί(3 νίνιιηΐ, ιιΐ

πΐ|ΜιϋΙ,ιΐι•ιιι Ι,ιιι.|!Ηΐΐιι τϋΐΒ δυο; (Ιυεεηι 8εςιΐ3ηΙιΐΓ ; ηιβχίιηε-

(|ΐιο ίη 1ιΪ8 ιτπιιιι ]υευη<]3πιηι βρρείίΐίο (ΙοιηίηβΙυΓ. (7) ϋηιΐι-.

ΐ|ΐιίιΙΐ'ΐιι 8Ϊ ηοη ρβΓεηϊΙ πιΐίοιιί ιιειριε δΐιΐ» ε]υδ βΓΪΙ ϊιηρεΓΪο

ίδί» 3(Τ«εΙίο, βιίβεδεεί .ίΊπμιιΙπιιι. ΕδΙ εηίηι ίπεχρίεΐιίΐίδ

Γεπιιη ]ικ'.ιιηιΐ3πιιη αρρεϋΐίο , «■( ιιικ1ε>ρΐ3(ριε εχεί(3ΐιΐΓ ίη

δ(ιι1(ο ; Ι ιιιη ευρί(1ί(3ΐίδ υδΐΐδ νϊΓΟδβίιι» ίρδίιιβ μΙιιΙΙ»• βΐϊεείίο-

ηίδ, ιριη: οομικιΐιιιη αϋιριίιΙ βδΐ ϊρδί , .Ίηιρίϋίΐ'ί»! ; αιίεοηυβ

δι ιηημιι.τ δίηΐβΐ νεΙιεηιεη(ε8 ειψίιΙΗοΙεδ, ιηεηίειη ίρ^ιηι 3ε

ΓβΙίοηεηι <1β δυβ ββΛε (1ρΙιιγΙ)8Γ8 8οΙεη(. Τ >;ιιι< Ι.ι ί^ίΙυΓ ορβτί

βδΐ, υΐ ηιεάίοεΓβδ δίηΐ αε πιοιϋεββ, ηβφΐε ςηίεςιιβηι πιϋοιιί

3(]νεΓ?οηΙυΓ. (8) ΑΙςυε Ιιοε ίρ>ιιιη 83ηεοηε<1ίεη8εΙε3δ1ί{>3-

Ιιιηι ιΐίείηιιΐδ. υΐ εηϊιη ριιβΓ εχ ρβείβ^ορί ρΓαϊδεΓίρΙίοηε >ί-

τ(τε , ίΐ3 εΐ νίβ Ιι.τε εοηεπρίδεεηιΐί ο!)ΙεηιρεΓ3Γε ι ,ιϋοιιί

ιΙγΙμΙ . (9) Οιιο! ίΐί-,ι ιΙγΙιγΙ ίη νίΓΟ (εηιρεΓ3η(β ευηι ΓβΙίοηε

εοηδεηΙίΓε ε» ρβΓδ ;ιπίηιί , ςιια; 3(1 εοηειιρίδεεηιΐιιηι νβίεΐ.

υΐΓΪϋΐιε επί™ ρΓΟροδίΙβ ιηε(3 ΙιοηεβΙιιηι εδί , 3ρρε1ίΙ()υε Ιεηι-

ρεΓβηδ, ηυ»! οροΓίεΙ, εΐ ίριπη . ι • 1 1 1 1 • > . Ι , εΐ ψ\ο ίεηιροΓε

οροΓίεί : (]υΗ3 ιριίιΐιηι 8*1 εΐίβηι Γ3ΐίοηΪ8 Ιεχ βΐηιιβ ίηδίίΐιι-

Ιιο. (10) Αε (1ε (εηιρεΓβηΙία (ρ^ίιίειη Ιΐ3ε(εηιι$.

Ι.ΙΒΕΠ IV

^ΑΡ. ι.

Λε'γωμεν δ' έξης περϊ ίλευΟεριότητος , δοχεΤ δ' είναι

ή περϊ χρήματα μεσάτης- ε'παινεΐται γαρ δ ελευθέριος

ούχ έν τοϊς πολεμικοίς , οΰδ' έν οΐς δ σώφροιν , ούδ' αύ

*° έν ταΐς χρίσεσιν, άλλα περϊ δόσιν χρημάτων καϊ λή-

ψιν , μάλλον δ* έν τη δόσει. (•2) Χρήματα δέ λε'γομεν

πάντα δ'σων ή ά;ία νομίσματι μετρείται. ( )) "Εστί δέ

χαϊ ή ασωτία χαϊ ή άνελευΟερία περί χρήματα υπερ-

βολαϊ καϊ ελλείψεις• καϊ την μέν άνελευΟερι'αν προσά-

ν> πτομεν άεϊ τοις μάλλον ή δεϊ περϊ χρήματα σπουδάζουσι,

την δ' άσιοτιαν έπιφε'ρομεν ενίοτε συμπλέκοντες• τους

γάρ ακρατείς χαϊ εις άκολασίαν δαπανηρούς ασώτους

ϋείποερδ (Ιε Ιί1κ•Γ3ΐίΐ3ΐε ιΙιο.λμιιι*. Ε3 νίΛΊιΐΓ είδε πιβ-

(1ίεΐ3δ III ρΐ'1 ΊΙΙΐί,Ι Ιι .11 1,111.1,1. Λ;ιι«ι 13118 Ιιοιιιίιιίδ ΙΐΙιΐΊ,ΐΙΐ*

ηοη νεΐ83ΐυΓ ίη ιιΊιιΐ:. 1>ε11ίεί8 ηευιιε ίη ίίδ ήπιου» ιοιη-

ιηοηιΙίΐΙιΐΓ ΙεηιρεΓβηδ, ηεςηε τυηίΐΐδ ίη ]ιΐ(1ίεϋδ ; «ειΐ ίη 1 1 :ιηι Ι ί>

ηι•( ίρί(Ί)ιΙίί>ΐ]ΐΐ(' ρεεηηίί$ 3ε ιιι.ί^ϊλ 83ηε ίη (Ιαικίίβ. (2) IV-

ειιηίβδ βιιίεηι 3ρρεΙΐ3πιυ8 οηιιπ,ι, ηποπιιη »?ίΙίηΐ3(ίοηειη

ιιιιΊίΙπι- πυηιυδ. (3) Ρογγο εΐίβιη ΑδοΙί3 (//(«• αϊ ρΓοΓιΐδίο

3ε 1υχιΐΓΪ3) εΙ ί1Ιί1>εΓ3ΐίΐ3δ δίνε ;ι\ ηιϊϋ.ι δυηΐ ίη ριτιιιιί.ι Ν'ί-

ιιιίιιηι ε( ΙΊιιίπιι. ΛΙιριΐ' ίΙΙίυεηιΙίίΗΐεηι φΐίιίεηι δεηιρεΓ ίίδ

ηιΐίεπίιίιηιΐί, ιριί ηίηιίιιηι δΐιηΐ ρεευηίχ δ(υι1ίο.';ί. ΑδοΙίηιη

3ΐι(ειη ιΐ8ΐΐΓρ3ηιιΐδ ίηΐεηΐιιιιι ρΙιιι.Ί νϊΐϊα εοιηρίεείεικίο

(ρτοίιΐίΊοηρη ίεί/ίεβ!'.αιιη,Ηϋίάίηβ (Ι ροΐΗΐαηΙια);ήκαη•

Ιίιιεηίοί ειιίιη ίικριε 1ιιχιΐΓΐ3 δΐιηιρίιιοδοδ , 35οΙο« , Ιιοε ει>|
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καλοϋμεν. (<) Διό και φαυλότατοι δοκοϋσιν είναι- πολ-

λάς γαρ άμα κακίας ε/ουσιν. Οΰ δη οίκείως προσα-

γορεύονται. (δ) Βούλεται γαρ άσωτος είναι δ έ'ν τι

κακόν ε/ων, το φΟείρειν τήν ούσίαν άσωτος γαρ ό δι'

6 αυτόν άπολλυμενος, δοκεϊ δ' απώλεια τις αί/τοϋ είναι

και ή της ουσίας φθορά , ώς του ζην δια τούτων όντος.

Ούτω δη τήν άσοιτίαν εκοε/όμεΟα. (β) Ί2ν δ' Ιβτι

χρεία, εστί τούτοις χρήσΟαι και ευ και κακώς• δ πλού

τος δ' έστι των χρησίμων έκάστω δ' άριστα χρήται

Μ ό ε/ων τήν περί τοϋτο άρετήν και πλούτοι δή /ρήσεται

άριστα δ ε/ων τήν ϊ{ερΙ τά /ρήματα άρετήν. Οΰτος

δ' ε'στ'ιν ό ελευθέριος. (7) Χρήσις δ' είναι δοκεϊ χρη

μάτων δαπάνη κα'ι δόσις• ή δε λήψις και ή φυλακή

κτήσις μάλλον. Διο μάλλον εστί τοϋ ελευθερίου το

!•*> δι$ο'ναι οις δει ή λαμβάνειν δ'Οεν δει και μή λαμβάνειν

όθεν ου δει. Της γαρ αρετής μάλλον το ευ ποιεΐν ή το

ευ πάσχειν , και τα καλά πράττειν μάλλον ή τα αίσ/ρά

μή πράττειν (β) ουκ άίηλον δ' δ'π τη μεν δόσει έπε

ται τί) ευ ποιεϊν και το καλά πράττειν , τη δε λήψει

40 τί) ευ πάσ/ειν ή μή αίσ/ροπραγεϊν. Και ή /άοις

τί) διδο'ντι , ού τω μή λαμβάνοντι , και δ έπαινος δε

μάλλον, (ο) Και ^αον δε τί) μή λαβείν τοϋ δούναι• το

γαρ οίκεΐον ήττον προιενται μάλλον ή ού λαμβάνουσι

τό άλλότριον. (ίο) Και ελευΟε'ριοι δε λε'γονται οι δι-

25 δόντες• οΐ δε μή λαμβάνοντες ούκ εις ε'λευΟεριότητα

επαινούνται, άλλ' ούχ ήττον εις δικαιοσυνην (ιι) ο1.

δ• λαμβάνοντες ούδ' επαινούνται πάνυ. Ψιλοϋνται δέ

σχεδόν μάλιστα οί ελευΟε'ριοι τών άπ' αρετής• ώφε'λι-

μοι γάρ, τοϋτο δ' έν τη δόσει. [II.] (12) Αί δέ κατ'

30 άρετήν πράξεις καλαι και τοϋ καλοϋ ένεκα. Και δ έλευ-

Οέοιος ουν δώσει του καλοϋ ένεκα και ορθώς• οις γαρ δεϊ

και δ'σα και δτε, και τάλλα δ'σα έπεται τη ορθή δόσει.

(π) Και ταϋτα ήδεως ή άλΰπως• τό γαρ κατ' άρετήν

ήίϋ ή άλυπον, ήκιστα δέ λυπηρόν. (|4) Ό δέ διδοΰς

36 οΐς μή δει, ή μή τοϋ καλοϋ ένεκα, άλλα διά τιν' άλλην

αίτίαν , ούκ ελευθέριος άλλ' άλλος τις δηΟήσεται. Ούδ'

δ λυπηρώς- μάλλον γαρ ίλοιτ' άν τα χρήματα της κα

λής πράςεως, τοϋτο δ' ούκ ελευθερίου. (15) Ουδέ λή-

ψεται δέ δ'Οεν μή δεϊ• ουδέ γάρ έστι τοϋ μή τιμώντος

40 τα /ρήματα ή τοιαύτη λήψις. (ιβ) Ούκ άν ειη δέ ούδ'

αΐτητικός• ού γάρ εστί τοϋ ευ ποιοϋντος ευχερώς εύερ-

γετεϊσΟαι. (η) "Οθεν δέ δεΐ,λήψεται, οίον άπδ τών

ιδίων κτημάτοιν, ούχ ώς καλόν άλλ' ώς άναγκαϊον,

ό'πως ε/η διδόναι. Ούδ' αμελήσει τών ιδίων , βουλό-

45 μενός γε δια τούτων τισιν έπαρκεϊν. Ούδε τοις τυ/οϋσι

δώσει, ΐνα ?/η διδόναι οΤς δεϊ καϊ δτε και ού καλόν,

(ιβ) Ελευθερίου δ' εστί σφόδρα και το ύπερβάλλειν εν

τή δόσει , ώστε καταλείπειν εαυτώ έλάττω• το γάρ μή

έπιβλέπειν έφ' εαυτόν ελευθέριου, (ιο) Κατά τήν ού-

Μ) σίαν δ' ή έλευΟεριότης λέγεται• ού γάρ εν τώ πλήΟει

τών οιδομενοιν τό έλευΟϊ'ριον , άλλ' έν τή τοϋ δίδοντος

|;ει, αυτή δέ κατά τήν ούσίαν δίδωσιν. ΟύΟέν δή

κωλύει έλευΟεριώτερον είναι τον τα έλάττιο δίδοντα, Ιαν

άπ' έλαττόνοιν διδώ. (20) ΈλευΟεριώτεροι δέ είναι

|>ΓΟ*1ϊΐίθΐ, ίίρριΊΙπιηΐΗ. (4) ΟϋίΓβ οί ίηιρι-οΐιίδδίιηί νί.ΙρηΙιιι•

Μι 6580 ; ιΐίΐιιι ιηιιΙΙα δίηηιΐ νίΐίαϊη ρΐ8 (ΊΐηιυΙίΐιιΙιΐΓ. δαηβ

Ι8ΐί (ιιιιι ρι-ορηο ηοηιϊηε ηιίηίιιιι- ,ιρρι•ΙΙ;ιιιΙιιι•. (5) Α501ΙΙ8

ρηίηι ρι-ορπε ίδ νίιΐρΐιιι• εδ?ε, <ριί υηο νϊΐίο 3ΐϊρε1ιΐ3 «Ι, τεπι

Γ.ι ιιι ίΙίιιπ•ηι ρρπίρι-ρ 80 (1ίΙ;ιρ»1ίΐι•ο : ηηηι ι\υ\ ίρδο 8Ρ80 ρεπίϊΐ ,

ί* ΡδΙ μΐ'.τοε άσωτος. Ι Ίιϊουίφΐε ροιτο ρεπιΪΓ.ίρδ »ε πργ-

ιΙΗίο φι;ι•ι1αιη δΐιΙ ίρδίιιβ Ρ88ε νίιΙεΙυΓ ρΐίβηι Γίίαιίΐ.ιΐιιηι ι'η•

ΙοπΙιΐδ, ςιιίρρο «ιυιιιη Ιιίδ νϊΐβπι ΙιιΡίίπιιΐΓ. 11α ρι-υΓικίοη»

νοεαίηιΐιιηι Γρι-ε βεείρίηιιΐδ. (0) Οιι;ιι ιιπι 3ΐι(ειη πτιιιη υ*ιι*

βΐϊφΐϊδ εδί , ϋδ ιΊ γρρΙρ οί ηρι-ρει-Βηι ιιίί ΙίερΙ ; <ΙίνίΙί;κ αιι-

Ιιίιι δΐιηΙ εχ π•1ιιι> ιιΐίΐιΐιιΐδ : ορϋηιε ροΓΓΟ ιιιιπιρκιιριι- Γβ

ΠΐίΙΐΙΓ 15 <|ϋί ρπίρΓΙΟ θ]ΐΙί Γβί \ΊΓΐθ1β ριϋ ι!ιΙ 11^ «Ι. Εγ^ο

ορίίηιο εΐ ϋίνίΐϋ» υΐεΐιιι• ίδ ςοΐ νΪΓΐυΙβιη εβιη , ηιΐίΐ• Άά ρβ-

(ΐιηίαπιιη υϋΐιηι ρρΓίϊηει , εοιι.ιεοιιΐιυ βΓΪΙ. Αίφιε Ιιίε ε»ι

ΙίΙιοΓΒΐίχ. (7) υ$ιιηι ρογγο ρρουηϊβΓίιπι 8(3ΐυΐηιιΐ5 ««ε δΐιηι.

ρΐιιιη ι•1 ιΙίΙι'οιιιίιι. ΑιχορΙίο ικιιιιψκ' αϊ ΡΛίδΙοιΜα ςπηΒΓεηΙίι

Ρ8ΐ ροΐίιι» ιρι,ιιπ υ(εη(ίβ. Ιΐαςιιε Ιιοιιιίηίδ Ιίυει-αϋβ ε^Ι

ηΐίΐ^ίϋ, (|ΐιίΙιιΐ8 ΙαΓμίεηιΙιιιη 08(, Ιιτ^ίΗ, (ρκιηι ι•Ι α ςιιίΐηικ

Ηϋρίρίοηιΐυηι ηοη 081, ηοη αοαρεΓε. νίΓΐιιΙίδ εηίιη ρΓορηιιιιι

ιιι»^ί8 08ΐ ϋεηε ΓαοβΓΟ, ιριιιιη :ιΙίυπιιιι ΙκίιγΙ.ιι |.ι Γοιίριτρ;

ϋρηΐ(|ΐιε γο8 Ιιοιιβ8(38 ι»ειει•ε ιηβ^ίδ ει εοηνοηϊΙ , ιμιαιη Ιιιιρί-

(ικΙΙηεηι ηοιι αιΐιηϋΐεπ'. (8) οΙμίιπιιιι [>ογγο ηοη 081,

ιΐαϋοηί ηιιίιίοιη οοηδεςηβηδ εββε ΗΙικΙ, ςιιοϋ νοοαιηπί Ηριιλ

ΓαοΡΓβ ηΐϋδ, εΙ Ιιοικ<8(ο 80 βΟΓΟΓε : ηοορρίίοιιί υογο ιΊ ιιιιχίιι

εοηκι•ςιιρη8 εδί , (]ΐιο(1 νοεαιηιΐδ Ιιοηο οΠίοΐ : ίίρηι , 8ΐ> :ι

ΙιίΓρίΙιυδ αείίοηϋιιΐϋ 3ΐ>βϋπβΓ0. 1'Γ0?ΐρι•ρα ρί ηιιί ιΐοηαΐ Ιι;ι-

Ιμ-Ινγ μι-:ιΜ;ι , ηηη ιΙΙι ((υί αοοίρίΐ; &ϊπιϊΙίΙθΓ(|ΐιβ Ιαιΐ8 ΠΙί ρο(ίιΐ8

οιι,ιηι Ιιιπγ, (ΐ'ίοιιίΙιΐΓ. (9) Ί'ιιιιι Γ;ιαΙίιΐ8 ΐ'.-Ι ηοιι 3α.ίρρ:ι•

ιρι;ιιιι (ΙαΓΡ. διιηηι ριιϊιιι α,ιιίδαιιε ηιίηιΐί ΙίοοηΐΡΓ [>γ»Γιιιι<Ιρι ρ

βοΐεΐ, ιρι,Ίΐη ηοη βοείρεΓΡ 3ΐίεηιιηι. (ΙΟ) Ργ;ρΙργρ3 1Πιργ3Ιρ<

ιΙίΐΊΐηΙιΐΓ ιι ιριί ΙίΐΓ^ίιιηΙιΐΓ; ιριί ηοη αεείρίιιηΐ 3ιι(ριιι, ηοη

1ίΙ)ΡΓ3ΐϊ(9ΐί8 8Ρ(1 ]ιΐ8(ίΙί3Ρ ρο(ϊιΐ8 ηοιπϊηο ΙηϋιΙαηΙπι• : (II) «Ι

ηιιί 31'αρί'ΐηΙ, ϋ$ πρ ρβγΙριιι ηιιϊιίριη ΙαιηΙί» ιιΙΙηηι ροιιρρ-

ιίι'ηιιΐ9. Οιιιηίιιιη ;ιιι!•-ιι• Ιιοπιίηηιη , ιριί νΪΓΐιιΙϊβ ηοιηίηι>

Γ3Γί 8ηηΙ, ηιαχίιηρ (ΙίΗ^ιιηΙιΐΓ ΠΙ)ργ3Ιρ8 : ρΓΟδίιη! εηίιη βϋίί ,

•Ιβηιΐο ηίιηίπιηι ίρδϊδ. [II.] (12) ΑεΙίοιίΡδ φΐ.τ δΐιηΐ οχ υϊγ•

Ιιιΐο, εΙ ΙιοηρδΙ,τ δΐιηΙ, οί ίιοηεδίί ^Γ3(ί3 βιΐδοίρΐιιηΐιιι•. ΙΙ,ι-

φίρ ρΗ3Πΐ ΜΙ)ΡΓ3ϋδ εΙ Ιιοηρδϋ εβιΐδα, ρΙ γργΙρ «ΙηΙιϊΙ. Νβιιι

ρΙ (]ΐιίήιΐδ ιΙ,ιικΙιιιιι ΡδΙ , (ΙβπϊΙ, ιΊ ςοαι ιρι,ιηΐ: ιιι μ , εΙ φιο .

ΐΡΐηροΓε, ρΙ ρρ(ργ3 οηιηί;» ΓαείβΙ φι» γργ.Οπι ιΐαηιΐί ι;ιΙίο-

ηοηι εοηίΡΓριιιιιΙιιι•. (13) Γ•ΗνρΓθΙΜ)ρηΐΡΓςιιπηιΐΡ3είιιειιιΐ(|ρ

(ΙβΙιιΙ , 3ΐιΙ ρογΙο ηοη ΐίΓ3\3(ρ. Κλπι φιοιΐ νίΗιιΙί εοιινρ-

ηίρηίΡΓ ρρπΙιΐΓ, }ιΐΓΐιη(Ιιιηι ΡίΙ, 3"1 ιηοΐββίϊα νηειιυηι, ιΐε-

ηίηιιε(3|ρ ςιιοιί ηιοΐρδίϊβιη .ιΓΓβΓβΙ ιηίηίιηε. (14) ΑΙ ςηΐ άαί

νρ| ()ΐιίΙ)η8 (ΙβηιΙιιηι ηοη ΡδΙ, νεί ηοη ΙιοηΡδΙϊ (η*8ΐίβ, «οιΐ

3ϋ3 αΐίιρι,ι <•3ΐΐί3 ϊιηριιΝιΐί : Ιιϊε ηοη ρδ( ΙίΙ)ΡΓ,ιΙίδ, -π Ι «ϋψιη

3ϋο ηοηιΐηε 3ρρεΙΐ3ΐ)ϊ(ιΐΓ. δίιιιΜίΐΡΓ οί φΐϊ ηιοΐεδϋα βΠΙΙγϊΙιιγ

ρχ ιΐιιπιΐι». ΙΙίι• ρηίηι ρρριιηίβηι ΙιοηρκΙίδ βεΐϊοηίηιιβ 3ΐι|ρ-

ρηηρΐ : φίοιΙ ηιίηίηιε ροηνρηΙΙ Ιϋκ'πιΙί. (15) Νοη ρΐίηηι,

ιιηιΐε ηοη οροΓίεβΙ, αεεϊρίει ΗΙΐΡΓβΙίδ. Ν»ηι Ιιοο οΐ'εϊρίριιιΐί

ίίρηιΐδ ηοη 081 ο]ιΐ8 ηιιϊ ρρειιηίβηι πιηΙιΊΐιηϋ. (16) Νοη

ργιΙ ρΐί.ιηι ίη ροβρρηιΐο ρΓοςβχ ; ηοη εηΐηι ΙιοηιΙηίδ β*1 ηο-

ηρϋεί , ίβοϋετη ηρ. ρΓοηιρΙιιπι βδββ 3ί1 ΙίρηρΠοϊιιηι βεεϊρίεη-

(Ιιιπι. (17) ΑερϊρίεΙ Ι3ηιρη ιιηιΐε (ΙοηεΙ)ϊΙ : νρΓίιί ι;ΓηΙΪ3, Λΐ'

δΐιίδ ηοηίί ρΙ (ηιοΐίοιη : ηοη (]ΐιο(Ι Ιιοηεδίιιηι 8ί( , κριΙ ηπο(Ι

ηρρρ«53πιιηι , ιιΐ ΙιβΙιρβΙ 1Ι3111Ι1 ΓβειιΙΙβίΡπι. Νοψιε ργϊι

δπαπιηι ιιεΐ(1ί}ζρηί; φΐίρρρ ηιιί εχ Ιιίδ νρΐίΐ 3ΐί()ΐιίηιΐ5 ϋΐιρ-

ριιγγργρ ; ηριριε ςιιϊηιΐδΐίοεχ ΙηΓβίρΙιΐΓ : »1 ίΐιρρείβΐ νίιΐρΐίορί

ρί φΐοΗ ΐ3ΓρΓί ρο«ιΙ φίΜιιΐδ οροΓίρΙ, εΙ φΐο ΙεηιροΓΡ,

ρ| ιι1)ί ΙιοηοΜιιηι εβί. (18) ΜβκηορΡΓΡ βιιίρηι ρι-ηρηιιιιι

εδί Ιιοηιϊηίδ ΜΙχτηΙί» , ίη (Ιβηιΐο βιίεο ηοη ρ«ο γρνΙπρΙιιτιι ,

πΙ 8ϋ)ί ρ3ΐΐΡΪοΓ3 Γρ|ι"ηψΐ3ΐ. Νβπι 8ΐιϊ Γ3ΐϊοηρηι ηοη Ιια-

Ιμί'Ρ Ιίΐιρι-ιΐίϋ οΜ ; (ΙΒ) γρΙργοπι ρχ Γ30«Ι(β1ΙΙ)ΐΐ8 ΐ'ΡΗδεΙιΐΓ

3ΐιριε 3ρρρΙΐ3(ιΐΓ 1ί1)εΓ.•ιΙίΐ38. Νοη εηίιη ιιι ιηιιΐΐίίικίίηρ

ροπιηι φιο; (ΙβηΙιΐΓ, δΡ(1 ίη ΙιηΙιίΙιι ο]ιΐ8 (ΐιιί <1λΙ , δϋα ε*1 νί*

Ιιιφίί νίΓΐιιΙίδ; Ιιίο βυίειη 1ΐ3ΐ)ί(ιΐ8 <1ηΙ ργο Ι'3ΐ;ιιΙΐ3ΐίΙ)ΐΜ.

ΙΙηφίε ηίΙιίΙ ριοίηοε! ηιιπηιίηιΐδ ΙίΙιει ,ίΙιιιγ δίΐ ιριί ρβηοίοι»

(ΙιιιιβΙ , κι ηκχίο εχ ρ»ιιείθΓΪ1)ΐΐ8 ιίοιιεί. (20) νί(1ριι1ιιι•

Ρογγο ΙίΙχΓίΙίοΓεί Ρ880 φΐί 5Π38 ΓίϊουΙΙϋΙί'* ηοη φίκβί'
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όοχοΰσιν οί μή κτησάμενοι αλλά παραλαβόντις την

ούσίαν άπειροί τε γά ρ της ένδειας, και πάντες άγα-

ποίοι μδλλον τα αυτών έργα , ώσπερ οί γονείς και οί

ποιηταί. Πλουτεΐν δ' ού £άδιον τον έλευθεριον , μήτε

» ληπτικόν όντα μήτε φυλακτικόν , προετικόν δέ και μή

τιμώντα δι' αυτά τα χρήματα άλλ' ένεκα της δόσεως.

(2ΐ) Διό και εγκαλείται τη τύχη δτι οί μάλιστα άξιοι

οντες ήκιστα πλουτόΰσιν. Συμβαίνει δ ούκ άλόγως

τοϋτο• ού γαρ οίον τε χρήματ' εχειν μή έπιμελούμενον

Κι Οπως έ*χη . ώσπερ ούδ' Ιπί των άλλων, (22) Ού μην

δώσει γε οΤς ου δει ούδ' δτε μη δεϊ , ούδ' δ'σα άλλα τοιαύ

τα- ού γαρ αν ετι πράττοι κατά την ελευθεριότητα , και

ίίς ταΰτα άναλώσας ούκ αν εχοι εις & δεϊ άναλι'σχειν.

(23) "ίίσπερ γαρ εϊρηται , ελευθέριος εστίν δ κατά την

ι:, ούσίαν δαπανών και εις & δεϊ• δ δ' υπερβάλλων άσωτος.

Διό τους τυράννους ού λέγομεν ασώτους• τό γαρ πλή

θος της κτήσεως ού δοκεΐ έάδιον είναι ταϊς δόσεσι και

ταϊς δαπάναις ύπερβάλλειν. (24) Της έλευθεριότητος

δή μεσότητος ούσης περί χρημάτων δόσιν και ληψιν ,

2(ι 6 έλευθε'ριος και δώσει και δαπανήσει εις & δεϊ και δ'σα

δεϊ , δμοίως εν μικροΐς καϊ μεγάλοις , καϊ ταΰτα ήδέως•

και λήψεται δ' όθεν δεϊ και δ'σα δεϊ. Της αρετής γάρ

περί άμφοι ούσης μεσότητος , ποιήσει αμφότερα ως δεϊ•

έπεται γαρ τη Ιπιεικεϊ δόσει ή τοιαύτη ληψις, ή δέ μή

25 τοιαύτη εναντία εστίν. Αί μεν ουν έπόμεναι γίγνονται

άμα Ιν τω αύτώ , αί 3' έναντίαι δήλον ώς ου. (25) Έάν

δέ παρά το δε'ον και το καλώς έχον συμβαίνη αύτξΐ άνα•

λίσκειν , λυπήσεται, μετρίως δέ και ώς δεϊ- της αρετής

γάρ και ήδεσΟαι και λυπεϊσΟαι έφ' οΐς δεϊ και ώς δεϊ.

30 (ϊβ) Και εύκοινώτητος δ' έστΐν δ Ιλευθεριος εις χρήματα•

δύναται γάρ άδικεϊσθαι , μή τιμών γε τά χρήματα.

(27) Καϊ μάλλον άχθόμενος ει τι δέον μή άνάλυισεν ή

λυπούμενος εϊ μή δέον τι ανάλωσε, και τω Σιμωνίδη

ούκ άρεσκόμενος. [ΠΙ.] (•2β) Ό δ' άσωτος κα'ι ίν τού-

35 τοις διαμαρτάνει• ούτε γάρ ήδεται έΊρ' οίς δει ουδέ ώς

δεϊ ούτε λυπεΐται• £σται δέ προϊοΰσι φανερώτερον.

(•29) Εϊρηται δ' ήμΐν ότι ΰπερβολαΐ και ελλείψεις είσιν

ή ασωτία και ή άνελευΟερία , και έν δυσίν , εν δόσει και

λήψει* καϊτήν δαπάνηνγάρ εις τήν δόσιν τίθεμεν. Η μέν

« ουν άσιοτία τω διδόναι και μή λαμβάνειν υπερβάλλει,

τω δέ λαμβάνειν ελλείπει, ή δ' άνελευθερία τω διδόναι

μέν ελλείπει, τω λαμβάνειν δ' υπερβάλλει, πλην έπι

μικροΐς' (30) Τά μέν ουν της άσοπίας'ού πάνυ συν

δυάζεται• ού γάρ έάδιον μηδαμόθεν λαμβάνοντα πασι

4% διδόναι• ταχέως γάρ έπιλείπει ή ουσία τους ίδιώτας δι-

οόντας, οϊπερ και δοκοΰσιν άσωτοι είναι. (?ι) Έπεϊ

δ'γε τοιούτος δόςειεν αν ού μικρώ βελτίων είναι τοΰ ανε

λεύθερου. Εύίατός τε γάρ ε'στι και ίιπδ της ηλικίας

και υπό της απορίας, και επι τό μέσον δύναται έλΟεϊν.

ω "Εχει γάρ τά τοΰ ελευθερίου- και γάρ δίδωσι και ού

λαμβάνει, ούόετερονό'ώς δει ούδ' εύ. Είδη τοϋτο έΟισΟείη

ή πως άλλως μεταβάλοι , είη άν ίλευθεριος' δώσει γαρ

οΤς δει, και ού λήψεται δ'Οεν ού δεϊ. Διό και δοκεΐ ούκ

είναι φαΰλος τό ήθος• ού γάρ μοχθηρού ούδ' άγεννοΰς

ΓβπιηΙ ίρδϊ , 80(1 3υ «ιΐίίί ρβι-Ιβδ βεεεροι-ηηΐ; 6&β8ΐ3(ί9 εηίιη

ίιιΐΊιΐηιηικΙιιιη ηοη 8»ιηί οχρβΓίί ; ρηείι-ι-εα δΐ>3 ειιίο,υβ

ορβιβ βυηΐ εατίοηι, ιιΐ ρ3ΓΡηΙΪΙ>(ΐ5 ρΐ ροείϊβ. ΙιϋιίπΙι• βκΐ

ίΐιιίοιιι, (]πϊ ΙίΙΐΡΓίιϋί δϋ, ριιηιίειη αΊνίΙεηι ι•»ίο; ςυϊρρβ ςιιϊ

ηεε άΛ 3εείρίεπάαιη δϋ 3(1εη(υδ, πεο (ΐιΐ ευδΙοιΙίεηόΊιηι;

58(1 .1(1 ρπ)Γιιΐ)(1ι•ιιιΙιιηι ΓαείΙίδ, εί ρεειιιιί3Γη ηοπ ρι-ορΙβΓ

ίμββηι , βεά ϋεηεΓιείί εοηΓει ευιΐί εαιΐ8» 3ΐίου]υ8 ;ι'>Ιίηι;ιη«.

(21) ΑΙςυε εχ ίΐΐο ββΐ ψιοιΐ νυΐίζΐΐδ εππιίηϊπ ΓοΓίιιηηηι

βοΐεΐ, <ι«(.ι• ηιίηίηΊΡ οιιιηίιιηι ιϋ\ί(('ί Γβΰιΐηΐ 005 (]ΐιί ιιιιιμιιη:

6858 ιιι.'π•|ι;ΐ!ΐ!ιΐ! . §8(1 ΪΙ1 80 ΠΪΙΐΊΙ ίηεβΐ ΓϊΙΪΟΙίί ιϋ^ιΊί ■

1;ιΐ](•πιιι. Νεηιιβ βηΊηι ΓιβΓΪ ροΙβ«1 υΐ ρεευπϋ$ αυιιικίεΐ

ίϊεοί ςαο ρ3ε!ο ;ι1ιιιιιιΙ.τΐ(>ρον•.ίΙ, ηοη βδΙευΓΒΒ : ηυοα" ηβο

ίη εεΙεΓΪδ ΓβΙιυδ ρ)ιΐ5ΐηο<1ί Ιοευπι 1ι»1)εΙ. (22) Νοη Ιηιικίι

;ιιι( (|»ΊΙ)ΐΐϋ ηοη ^εοβΐ, 3ΐι(ο,ιιο ΙεηιροΓε ηοη άβηεΙ, :ιπΙ εβ-

(8ΓΪ9 ίο" 8Ρηιΐ3 Ιιοικ'νΙι ΓοιτηιιΙίδ ηε^ΙεεΙίβ άβίΛΙ. Νοη εηίηι

,ί;ιι>ι ΙϋΐΓΐ.ιΙίΙ,'ΐΙ'^ βδβεΐ 3εΙίο ΗΙ3 : βΐ, 8ί ςυηιρίπηι ίη Ιιβεε

Γβοειβι, ιηκΐ, ■ ί ΐ! ιΙΙ.ι ίηιρβη(1βΓβΙ ίη ςυ* οροΓίεΙ ηοη Ιιβηβ-

ΓβΙ. (23) Ε$1 εηίιη ϊβ 1ί1)βι•3ΐίί< (ιιΐ ιΐίχϊπιυδ), ηιιί εΐ ρ™ Γβευΐ-

Ι3ϋϋυ8 εΐ ςυββ ίη τεβ οροΓίβΙ , κυιιιρίιιιη Γαείΐ. (}ιιί 3η(επι

ιηοιίυηι Ιπιη>ί(, 38οΙυ8 ε§1 ; βίςυβ ϊιίεο Γβ§ε8 3»ο1θ8 ιϋεεΓβ

ηοη 8οΙεηιυ8. Νοηεηίπη νίο'εΙιΐΓ 6858 Γ3θί1β, υΐ (ΙοηβΙίοηίηυ»

εί Μΐιηρίίυιικ 8ΐιρεΓ3Γ8 ρο&8ίηΙ ΙβειιΙΙαΙεδ δΐιηβ. (2ί) ς)ιιοηϊ;ιηι

ίβίΙυΓ ΙίΙ>εΓ3ΐί(38 ιικ «1 :.ι ,-ΐν εβί ςιιχ ίη ϋαικίίβ εί ϊεείρίεηιΐίβ

ρβευηίίβ νειΊίΙυΓ, ΐ3Γ@ίε(υΓ εί ίηιρρηίβΐ ΙίΙιιϋΐΙΐΝ ίη εββ τεβ,

ίη ηιΐ33 (ΙεΙιβΙ, βΐ ςιιβηΐυηι ϋβηεΐ, ςυαηι ίη ρ3ΐ-νί8, Ιηηι ίη

πκι^ηίδ : 8ΐ<ιυε Ιιιεο ΓϊείβΙ ΙίΙιεηΙβΓ 30 ]ιιειιηιΙι• ; ρΓ^ΙβΓββ

(ποΙί' <Ί ιρ.ι, ιιιΐιπιι ;ΐι•(Ί])ΐτο (1(Ί)(Ί, 3εείρίεΙ. Νβηι α,υιιπ) ίρβϊ

1ΐ3!ε νίΓΐϋδ ηιειΙίείΛδ δίΐ Άά οίπιωςιιβ ϊδΐιιί ρβΓίίηβηδ,

ιιΙ ι-ιικκρικ (Ίϊαιη , ψιπικκίιηοιίυιιι (ΙοΙκΊ , 1ίυεΓ3ΐίδ βαΊηίηί-

δΐΓ3)>ί[. ΙΙοηαιη ΐ'ΐιίιη (1οη3(ίοηεηι βίπιίΐίδ 8εςυίΙυΓ 3ε«ερ(ίο :

0,ιΐίΚ3υΙ('πι ίίηιϋίδ ίΙΙι ηυηι^Ι,οοιιΙπιιίαι^Ι. ΊΉιη (ΙβΙίο ί^ΗιΐΓ

ο,ικιηι βεεερίίο, ιμιιιηι δε ιιιιιίικι εοη$εα,υηπ(ιΐΓ , δίπιυΙ ίη

εο(Ιεηι Ιιοιηίηε ίηεδδε ροδβιιηΐ ; άΙ εοη(Γ3Γί33 εβδιίεπι ηοη

ροδ8β 3ρρ3Γ8ΐ. (25) .Ι;ιιιι δι ΙίυεΓβΙί ενεηοπ! ιιΐ οοιιΙγβ βίςιιβ

οροΓίββΙ, βίςυβ ρΓχ(8Γ ΙιοηρίΙοηι , $ιιπιρ((ΐηι Γ»ι•ΐ»1 : ϊι-μι-ε

ΓθγΙ ΐΙΙβ ο,ιιΐιίεηι , δβΛ ηιοιίίοε βΐ ιιί (ΙιΊιοΙ. νίΓΐιιΙίδ 8δΙ βηίπι

εί ςηίοϋδ ι•ε1ιη< (Ί ηηοιηοιίο Ι,τΙηικΙιιιιι εί ιΐοίεικίιιηι 8δ(,

Ιίβΐϋπ 3(•. οΌΙεΓε. (26) ΡΓΒβΙεΓββ ϋεηί§ηυιη »ε Ι'ικ'ίίειη δε

ρΓίβηεΙ 1ίυει•3Γΐδ ίη ρεειιηϊβ εοιιιπιιιηί(ΜΐκΙ;ΐ; ρεΓρβΙί εηίπ»

ίιι]ιιΐ'ίίΐιη ροίεβί , ςιιίρρβ ο,υί ηοη ιηιι^ιπ ΓαοϊαΙ ρεεηηίβιη ,

(27) εί ιηοΐεδίίιΐδ ΓοΓαΙ, 88, ςηοπι τε» ()08ΐυΐ3Γ6ΐ, δυηιρίιιηι

ηοη Γεείδδβ , ςηβηι , ςυιιηι Γ3εβΓβ ηοη οροΓίβΓβΙ , Γεοίδδε ;

ηεί]θβ ίΙΙί ρΓθ1)»ΙυΓ δίιηοιιίιΐίδ Γβίίο. [III.] (28) ΡγοιΠ^ιι* βυ.

Ιεηι 6ΐί3ηι ίη Ιιίδ δβηαρβΓ ρεεεβί. Νβπι ηεα,ηε ββυϋεΐ ηρςιιο

άοΐεΐ ςιιίηυδ 3θΙ ο,οοηιοιίο (ΙεηβΙ; ςυοιΐ εχ ίίδ ςιΐΒ2 ροδ•

Ιειϊυδ «ΙίεεηΙιΐΓ 3 ηουίδ , ρίβηηπι Ηεί. (29) ΑΙςιιβ Ιιοε ]αηι

βηίβ (1ί\ίιιιιι•ι, ρΓοίϋδίοηεηι εί ίΙΙί1)6Γ3ΐί1η(ριη ηίηιίιιηι βδδβ

εί ρ3Γυηι : βΐ Ιιοπιηι υίΓυπιο,πε ίη (Ιικιΐκκ εοηδίδίεΐ'ε, ίη

ιίβηιΐο δΐ'.ίΐίεεί εί βεείρίεηοΌ. Νβπι εί ίυιιιρίιιηι ίη §βηει•ε

(ΙοιικΙ ίοιιί> Ιοεβηιυδ. Αε ρι•οΙΊΐδίο ςηίΟεπι (Ιβηάο εί ηοη 3εεί-

ρίεηιΐο ΓβεΙπηι ηιοιίηπι βυρΡΓ3ΐ ; βεοίρίβηόΌ ίΐκίπη ευηιίεηι

ηοη βδδεςιπίιιι•. ΙΙΙίΙ)ει•3ΐίΐΛ8 νειο «1αιι•1ο ιηοιίιιιη ηοη 388ε-

ο,ιιίΙυΓ, βεοίρίεηαΌ βυρβΓίί. Οηβ; Ιαηιεη οιηηίβ ίηΙι-ΙΙίμί <1ο-

1>εη1 (1β ρ3Γ\ί8. (30) Ε3 ροΓΠ) ςικκ ρΓοίυδίοηίδ 6*88 ιηοηΌ

(1ί\ίηιιΐί, ηιίηίηιειιηβΙιΒυεηΙίηεΓειηεηΙιιιη. Νοη βηίηι Γβείΐβ

εβί,ευπι ςιιίβ ηεηοίηε 3εείρί3ΐ,οιιιηίΙ)ΐΐ8 «ίοηβΓΟ. Ν3ηι εε-

ΙεπΙϋΓ «ΙβΓιείιιηΙ εοπιηι ΓΗειιΙΙβΙεβ, ςυί , (]ΐιυηι δίηί ρΗνβΙί ,

ρΐιΐδ αςυο ΙβΓβίιιηΙηΓ; ςιιί ςυίιίειιι »8οΙϊ υκΙρπΙιιγ βδ•;ο

ροδδβ. (31) Αΐίοςιιί 3ΐίο,υίδ (3ΐί8 νίά'βΓεΙιΐΓ ηοη ραιιΐΐο ηιβ-

ΙίοΓ 8588 3Υ3Γ0; ΓβοίΙε «ιιίιη ροΐββΐ αά μιιιϊ(η(ιίιι οοη-

νρΓίϊ , ρΐ ;ι•Ι;ι|Ν οΐ3ΐυήΐ3ΐ8 εοΓΓΡοΙηδ ρ! ίηορίβ εθ3ε(ιΐ8,

βίο,ιιβ ρΐϊβηι 3(1 ηιβιϋιιηι ρρΓνρηίΓε ροΐβδί, ηιιίρρε ςιιιιιη ίη

εο ίπΒΪηΙ <ρι»' εοηνρηίιιηΐ ΠΙχί.ιΙγ. Νβηι ε( (ΙοηβΙ εί

ηοη βεείρίΐ, εΙδί ηευίΓυιιι ΓβείΙ (ΙεοεηΙεΓ βΐ Γβείβ. Οιιοιΐ•

ίί «ιΐ ΓΡεΙε εί (ΙεερηΙβΓ ίΙί3 βι;(•ιΐ(1ιιηι 3ΐ1δΐΐΡ803ΐ, 3ΐιΙ 3ΐίο,ιι»

»Ιί3 ΓβΙίοηρ ίηιιηιιΙεΙυΓ, ]»ιη ΙίηεΓ3ΐΪ8 βίΐ. Νβηι εί φιίΐηι*

(Ι.ΊηιΙοπι ργΚ, ϋίΐηίΐ : ηεφίβ υη(1ε αοείρρΓε ηρΓαδεπΙ, 3ε-

είρίεΐ. ΙΙβο,ηε ηοη ηΐίΐε ιιιοΓαΙιι» Ρδίβ νίιΙρΙιΐΓ. Νοη εηίηι

ίηιρΓϋ1)ί ηριριο ϋο^οηβΓίδ Ιιοιηϊηίβ ΡδΙ, 50(1 δΐυΐΐί ροΐίϋδ,

•
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το ύπερβάλλειν δίδοντα καί μή λαμβάνοντα, ηλιθίου δέ.

(32) Ό δέ τοϋτον τον τρόπον άσωτος πολύ δοκεΐ βελτίυιν

του ανελεύθερου είναι διά τε τα εϊρημένα, καϊ δτι δ μέν

ωφελεί πολλούς, δ δέ ούθένα, άλλ'ούδ' αυτόν. (33) Άλλ'

' οί πολλοί των άσωτων, καθάπερ είρηται, και λαμβά-

νουσιν δ'θεν μή δει , καί είσί κατά τοϋτο ανελεύθεροι.

(μ) Ληπτιχο'ι δέ γίνονται δια τι) βούλεσθαι μέν άναλί-

σχειν, ευχερώς δέ τοϋτο ποιεϊν μή δύνασθαι• ταχΰ γάρ

έπιλει'πει αυτούς τα υπάρχοντα. Αναγκάζονται ουν

1ϋ έτέρο>θεν πορίζειν. "Αμα δε και δια το μηΟέν τοϋ κά

λου φροντίζειν δλιγιόρως καί πάντοΟεν λαμβάνουσιν

διδόναι γαρ έπιθυμοϋσι, το δέ πως ή πόθεν ούθέν αύτοΐς

διαφε'ρει. (35) Διόπερ ούδ' έλευΟε'ριοι αί δόσεις αύτίϋν

εϊσίν ού γαρ καλαί, ουδέ τούτου αϋτοϋ ένεκα, ουδέ ώς

ΐ!> δει• άλλ' έ\ίοτε οίις δει πε'νεσΟαι, τούτους πλουσίους

ποιοϋσι, και τοις μέν μετρίοις τά ήθη ουδέν αν δοΐεν,

τοις δέ κόλαξιν η τιν' άλλην ήδονήν πορίζουσι πολλά.

Διο και ακόλαστοι αύτων ε'ισίν οί πολλοί• ευχερώς γαρ

άναλίσκοντες και εις τας ακολασίας δαπανηροί εϊσι,

ϊ« χα'ι δια το μή προς το καλόν ζην προς τάς ήδονας άπο-

κλίνουσιν. (μ) Ό μέν ουν άσωτος άπαιδαγώγητος γε

νόμενος εις ταΰτα μεταβαίνει, τυχών δ' επιμελείας εϊς

τι) μέσον και το δέον άφίχοιτ' αν. (37) Ή δ' άνελευ-

βερία ανίατος εστίν δοκεϊ γαρ το γήρας και πάσα άδυ-

24 ναμία ανελεύθερους ποιεϊν. Και συμφυέστερον τοις

. άνθριοποις της άσοηίας• οί γαρ πολλοί φιλοχρήματοι

μάλλον ή δοτικοί. (.■») Και διατείνει δ' Ιπί πολύ,

και πολυειδε'ς εστίν πολλοί γαρ τρόποι δοκοϋσι της

άνελευΟερίας είναι. Έν δυσί γαρ ούσα, τη τ' Ιλ-

3υ λείψει της δόσεως και τη υπερβολή της λήψεως, ού

πασιν δλόκληρος παραγίνεται, άλλ' ενίοτε /{ορίζεται,

και οί μεν τη λήψει υπερβάλλουσιν, οί δέ τη δόσει

Ιλλείπουσιν. (οο) Οί μέν γαρ Ιν ταΤς τοιαύταις προσ-

ηγορίαις οίον φειδωλοί, γλίσχροι, χίμβιχες , πάντες

3& τη δόσει έλλείπουσι, των δ' άλλοτρίων ουκ εφίεν-

ται ουδέ βούλονται λαμβάνειν, οί μέν δια τίνα Ιπιεί-

κειαν και εύλάβειαν των αισχρών " δοκοϋσι γαρ ένιοι

η φασί γε δια τοϋτο φυλάττειν, ΐνα μη ποτ' άναγκα-

σθώσιν αίσχρόν τι πραξαι" τούτων δέ και ό κυμινο-

40 πρίστης και πας δ τοιοϋτος • ώνόμασται δ' άπί) της υπερ

βολής τοϋ μηθενί άν δοϋναι • οί δ' αυ δια φόβον άπέ-

χονται των άλλοτρίων ώς ού δάοιον το αύτον μέν τα έτε

ροι λαμβάνειν, τα δ' αύτοΰ έτερους μη • αρέσκει ουν

αύτοΐς τι) μήτε λαμβάνειν μήτε διδόναι. (ίο) Οί δ' αυ

45 κατά την ληψιν υπερβάλλουσι τω πάντοΟεν λαμβάνειν

καί παν, οίον οί τας ανελεύθερους εργασίας εργαζόμενοι,

πορνοβοσκοί χαί πάντες οί τοιούτοι , καί τοκισταί χατα

μικρόν επί πολλίο. Πάντες γαρ]ούτοι δ'θεν ού δει λαμ-

βάνουσι, καί δπόσον οϋ δει. (4ΐ) Κοινον δ'έπ' αύτοΤς

«ι ή αισχροκέρδεια φαίνεται• πάντες γαρ έ'νεχα κέρδους,

καί τούτου μικροϋ, ονείδη υπομένουσιν. (42) Τους γαρ

τα μεγάλα μή δ'θεν δέ δει λαμβάνοντας, μηδέ δ δει,

ού λέγομεν ανελεύθερους, οίον τους τυράννους πόλεις

πορθοϋντας κχί !ερα συλώντας , άλλα πονηρούς μάλλον

Ι.ΊΓβίΐ'ΐκΙο βΐ ηοη βοοίρίεηόο πιοιίιιηι 8ΐιρθΓ,ιι•ρ. (32) Ηοο

ΡΟγγο ηιο<1ο ο,ηί εδί ρι-οάΊ^υδ, βνβΓΟ ιηιιΙΙο πιεΙίοΓ εδδε νί-

(ΙίΙϋΓ, ςουηι ρι-οριβΓ ε38 030838 ςιΐϊδ (Ιίχίιηυβ, Ιαιη ςιιοό!

1ιί<• ίιιΐίΐ! ιιιιιΙΙοί, ίΐΐβ ηειηίηβηι, βίαηβ 3(1οο ηβ 8β ίρδυηι

α,υίαΌιη. (33) ΥεπίΜ ρΙβΓίςυβ βχ ρι•οάΊ§ί8 , υΐ (ϋοΐιιπι ΟδΙ,

βΐ ιιηιΐβ ηοη (ΙεοεηΙ, οβρίυηΐ, οί ο» άβ ο»ιΐδ3 8ϋηΙ ίΙΙί-

ΙιΐΊ'ϋΙΐΝ. (34) ΕΓΠαιιηΙιΐΓ βιιίεπι 3(1 πιρίρηιΐιιιιι ρΓ0ρ«η5ί

βο , ςυοϋ ίηρεηδβδ ΓβοεΓβ νείίηΐ , ηοο,ιιε ΓβοεΓο Ιβηιβη Ιιαί ϊη

ρΓΟΠψΙυ ίρβίδ δίΐ. Ν3Π1 ΟίΙο ιΙΗίιϊπιιΙ 808 Γεί ΰιιηίΐίβπδ οο-

ρΪ3Β. Αΐίιιηιΐε ϊ^ιΙιιγ α,υβηι άβ δυο εΐ3Γ£ίπ οο^υηΙυΓ. δίηιιιΐ

ε( οί) ία Γβρβεεβ ενηιΐυιιΐ , πυί3 ηαΙΙϋΐη ΙιοηεδΙί πιΐίηηειη

Ιιαϋβηϊ. ΐΛΓβίεηϋί εηίπ» ουρίϋίΐβΐβ Πϊ^ΓϋπΙβδ (("οπιοίο

3ϋΙ υηάε Ι;ΐΓμί;ιπΙιπ• , βυβςιιε (ίεηυβ Ιι.ιΐιπι (. (35) ς ϋ3Γ8 ηβ

ΙίίιΐΜΐιΙί^ ηιιίιίειη δΐιηΐ βΟΓυηι ΙίΓΒΪΙίοηεδ. Νβηι ηβε ήο-

ηββίΛΒ δυηΐ, ηεε ηοηβδϋ εβυδ» ΓιυηΙ ; ηεευΐ ρίΓ εδί, δβιΐ

ίιιΐΐ'ΐ'ιΐιιιπ , ςυοδ Ιιηιηίικ'δ οροΓίεί ίη ρ3ΐιρβΓΐ3ΐβ νϊτβΓβ,

βο» ΙοευρΙβΙβηΙ; εΐ ςιιυηι ϋ-, (|υί ίεπιρεΓ3ΐίδ ρΓοϋβϋδςυο

δυηΐ ιπι.πΐιιΐϋ, ηϊΐιϊΐ (ΙοηεηΙ, ίη βδδεηΙβΙΟΓεδ :ι1ί:ιπιπινο

νο1υρΐ3(ιιιη ;κΙιιιίιιΜΐ'ο> ηΐϋΙΙ» ρΓοϋχε εΙΤιιηιΙιιηΙ. II».

ςηε βΐ ρΐεπςυε εοΓυω βπηΐ ίη(εηιρεΓ3ηΙεβ βΐ ΙυχιΐΓίοδί.

>3ηι ςυυηι Γαοίΐβ ίπιροΓκΙαηΙ εΐίβηι ίη τεβ βΐ) ίη(ειηρβ-

ΓΒΐιΙί» Π3138 , δυηιρίαοδί 8<ιηΙ : εΐ ςιιίβ νίίβηι βυϊηι ηο-

ηκδίί Γε§υΐ3 ηοη ιΐίπμιιηΐ , 3(1 νοίιιρίβίβδ (1εεΙίιΐ3η(.

(36) ΑΙςηβ ρΓθΟί§ϋδ ιριίιίειη δι ειΐδ(ιΐ(1β 30 ιηβςίδίΓο άο-

δ(ί(ιΐ3(υΓ, ίη Ιι;ιτ (Ιεΐ3θϋυΓ. \Ίίιιπι δι πιγλ ε( ϋίΐί^εηΐί»

(1ίδΐ'ίρΜη.τ ίρδί ('οηΐίιιμπί, 3(1 η)ε(ϋοεη(3(ηη εΐ 8(1 ί(1 ςυθ(Ι

οροΓίεί 'ρεΓνεηίβΙ. (37) ΑΙ νεΓΟ ίΙΙίηβΓβϋΙβδ ίηδβηβϋΜίδ

ββΐ. Ι'ι-ίιιιιιΐιΐ «ιιίιιι δεηβιΐϋδ, δίευ( ε( οηιηϊί η1ί;ι ίηι-

Ιιΐ'ΐίΙΙίΙ.Η, ίΙΙίοεΓβΐέδ είΗεβΓβ νί(3εΙιΐΓ : (Ιείηι1εηΐ3ΐ;ϊδ()ΐΐ()(|ΐ]ε

ΙιοιηίηίΙιιΐδ εο§Π3(3 βδΐ εαιίειη ςιιβηι ρΓοΓυδίο. Νβηι ρΐε-

Γίςυε οιηηεδ ρεευηίχ δΐιιϋίο ιΙυοιιιιΙϋΓ ροΐίυδ ςυβηι 3<Ι

ΙιΐΓί'κΊΐιΙιιιη ρΓοηιρΙί :υη(. (38) ΙΊ'ΐΊοΐιΙίΙ (Ίίαιιι Ιιοε νί•

Ιίιιιπ ΙηΙι,', βΐ βδΐ ηιυΐΐίρίβχ. ΜυΙΙί εηϊηι ηκιιΐί .ιν,ιπίκ,• \ί-

(ΙιίιΙπι• εδδε. Ουιιιηεηϊιη ίη άΊΐ3ΐ>υδ τείιυδ νοΓίαΙιιτ , ε( ίη

ι1;>ιιι!ιι ηιΓπι ιιιηιΐυιιι εΐ ίη δυρΓα ηιυιΐιιηι βεείρίεηύΌ, 1ιαυ«1-

(1ιι;ιΐ]ΐι;ιιιι (ο(3 ε( (|ΐ>3δί ίη(βςΓ3 ίηβδ( ίη οηιηίουδ : κηΐ ίη-

((!Γ(1ιπη (ΓινιΊΙΚιΐΓ, 3ΐϋ(|υε ΓερεηυηίιΐΓ (|υί βεείρίεηιΐο ηιο-

(Ιυηι δυρβΓ3η( , 3ΐίί ςηί ιΐηηιΐυ αεχεπιηΐ. (39) Ν,ίπι ίΙΙί ςιιί-

(Ι(•ιιι ίη ιρκκ (ΐιΐ3<Ιι »ιι( (3ΐεδ 3ρρβΙΐ3(ίοηεβ , νεΙυ( ρ;ιπ ϊ, (ο

ηβεεδ, κυηΐίιΐί , υιηιιυβ ίη ΐ3Γ§ίεη(1ο ηιοιίυηι (Ιεκεπιπί, δεά

βΙίειιβ ηεε 3ρρβ(ιιη( ηεε βεείρεΓε τοίυηί , ηΐϋ ςηί(1εηι ρπ>-

ΙιίΙ;ιΙο <ρΐ3ΐΙηιιι ΐ'('ηιηκ|πε Ιιιΐ'ρίυιη ο»νοιιιΐ3πιιη δΐιιιϋη 3(1-

ιίικίί; (νί(1εη(υΓ εηίηι ηοηηηΙΙί, αιιΐ ε«Γ(ε (Ιίειιηΐ, δβ ίάεΪΓεο

δυ3 ΐΌΐΐίΐΊ-ν,ίΓε , η( ηε ηυί(1 αΐϊηυαικίο (υΓρε 3(1ηιί((εΓε

οιι>αη1ιΐΓ : εοηιηιφιε ίη ηυιηεΓυ εδί ε( ίΐΐε ιριί ππιιίιιί δε-

ιΙιιγ νκΐ',-ιΐιιι-, ε( ςηίδςιιίδ (βΐίδ εδ(, ίηάβ (Γ3ε(ο ηοηιίηε,

(|ΐιοι! $ηρΓ3 ηκκίιιηι 3 ιΐιιηιΐο αΙιΙιΟΓΓΡηιι! ; ) .-ιΐίι νεΓΟ ιικΊιι

(ΙεΙεΓΓΪίί οΐ'ΐίριτι: ηοΐυπί 81) αΐίίδ : ([ΐκιιΐ Ιίιτί νίχ ροδδΚ ιιΐ 30

βΐίίδ 3εείρί3$, (•( ηοη ίρδβ ςυοςηε ϋβδ βΐϋδ. Ρίβεεί ί^ϋιΐΓ

βίδ, ηεςυββοβΙϋδβοείρβΓε, ηε<ιιιε 3ΐίί5(ΐ3Γβ. (40) Λΐϋ νε™

ΐ|ΐπ ηοη ()3ΐίοηϊδ άεΓεείυ ρεεεβηΐ, 86(1 ίη βεείρίεικίί β•

εεδβιι , 8ΐιηΙ ίη 3οοίρίοη(1ο ηίιηίί , ηυίβ πιι(1γ(|ιι»(|ιιο οί ιμικΙΜ-

1)ε( 3θείρίυη( : φΐ3ΐοδ δυηί ϋ ηιιί ίΙΙίΙ)βΓ3ΐθ8 ορεΓ38 ρΓΧ8(3η(,

υ( Ιεηοηε3 , εΐ οηιηεδ 1ιιι)ιΐ8 ιιοί:•• ηοηιίηεδ : ΓίΓίκταίοΐΌδ

ίίοιη, ςυίυιΐδ νίΐϋηιρεηδβ πιβςηβ οιηοΙυπιεη(3 οοηιρ3Γ3η(υΓ.

Ηί εηίηι οηιηββ, 3ηυί1)υ8 ηοη αεΙ>εη(,ε( ςυ3ΐι(υηι ηοη <1ε-

ΙιιίιΙ, 3οοίρίυη(. (41) Οοηιηιυηίβ 3ΐι(εηι 8ρρε1ΐ3(ίο εοηιηι

νίϋεΙυΓ εδδβ,ςιιοϋ ΙυΟΓί Ιυτρίβ βηιβΙοΓΟϋ δηηΐ. Οπιηεδ εηίηι

ρπιρίΐ'πιιι.ΐ'ίΐιιηι, ειιηΐ(]ΐιε εχίβουιη, ΙπιρίΙιΐιΙίιιιΊΐι 30 (1ο•

(Ιοοιίδ βηοβηηΐ. (42) Νβιιι ο,υί ηκι^η» , (|υκ ηοη (ΙοηοηΙ,

εΐ 3 ι|ΐιίΙιιι« ηοη ιΜμίιΙ , 3ηΓειιιη( , ηιιβίοδ δΐιηΐ 1 \ ι ;>ιιιιϊ, ηυί

ιΐΓϋεδ ενιτίυηΐ (οηιρΐ3(|υε εχρϋβηΙ, εοδ ηοη βνβΓΟδ, δε(1

.-
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χαι ασεβείς και αδίκους. (ί3) Ό με'ντοι χυβευτής

και δ λωποδύτης και δ ληστής των άνελευΟε'ρων είσίν ■

αισχροκερδείς γαρ. Κε'ρδους γαρ έ'νεχεν αμφότεροι

πραγματεύονται χαι ονείδη ΰπομένουσιν, χαι οί μεν

5 κινδύνους τους μέγιστους ένεκα τοϋ λήμματος, οί δ'

από των φίλων κερδαίνουσιν, οίς ?εΐ διδο'ναι. Αμφότε

ροι δή 50εν ού δει κερδαίνειν βουλομενοι αισχροκερδείς,

καΐ πασαι δή α'ι τοιαΰται λήψεις ανελεύθεροι. (44) Εί-

κο'τως δέ τη έλευΟεριότητι άνελευΟερία εναντίον λε'γεται •

ίο μείζον τε γάρ εστί κακόν της ασωτίας , και μάλλον έπι

ταύτην άμαρτάνουσιν ή κατά τήν λεχΟείσαν άσωτίαν.

(■»*) Περ'ι μεν ουν έλευΟεριότητος και των άντικειμε'νων

κακιών τοσαϋτ' ειρήσθω.

ίοιρΓοποδ ροΐίυδ εΐ ίοψίοδ εΐ ίη]υ$(οδ (Ιίοίιηυδ. (13) Ιη-

Ιιτίιιι ι•( ηΐΐ'ίΐΐιιι• , ρΙ δίρΐϋο νοδίίβιίϋδ, οί ΙαΙί'ο ίη ιιοπιργο

ίΙΙιΙιιτίΐϋιιιιι δοηΐ ΙιαϋρηοΊ : Ιιιι-ρριη ί-ηίιιι φίΛ'ίΙπιη οοη-

δροίβηΐηΐ'. Νβηι Ιοοιϊ ε»0δ3 ιιίτίφίο δΐιιιηι ίΙΙηιΙ ηεςοΗυιη

μιτηηΙ , ιΊ ίμιιοπιίηίοδ» ΓαιΟΓι• βηδίϊηεηΐ : αίφιε Ιιί φΐίιίριη

Ιοιτί ΒΓαΙία ηιαχίηιίδ ίη ροπροΐίδ νεΓδβηΙυΓ; ίΙΙί υογο αΐι

βιηίείδ, (]ΗΐΙ)ΐΐ8 (Ιοηβι-ο ΰρυοϋαηΐ, 1 1 1 ο 1 1 1 1 1 φκιτοοΙ. υΐπ-

φΐο ίμίΙιΐΓ. φΐοηίαιη αϊ) ϋί 3 οοίΐιιΐδ ηοη (ΙιΊμίιΙ , Ιπρπιιπ

οβρίαηΐ, ΙηΓρίδ φΐ.τρδίιΐδ δΐυιΐίοδί (ΙίερικΙί δΐιηΐ : οηιιιοδφΐβ

ΙηΙβδ αοοίρίρικίί ΓαΙίοηεδ βιιηΐ ίΙΙίΙιρηΙβδ. (44) ΜοπΙο αοίριιι

ΠΙί1ιΡΐ'»1ίΐ3ΐίδ ηοιηοη εχ 1ίΙ>ρΓ3ΐίΙ»(ίδ εοηΐΓβπο ο*( εοηδίί-

I ιι 1 1; πι. Ν';ιιη ιριιιιιι ίρδα ηπιίπιιι δίΐ ρι-οΓοδίοπε ιΐΗφίδ, (ιιιιι

Γιιεί1ίιΐ8 30 6»φίϋδ ίη ίρ53 , ςοβιη ίη αΙΙοΓα, φίβηι ϋίχίιηιι*,

ρι-οΓοδίοηο Ιιοηιίηεδ οΓΓοικΙυηΙ. (Ί5) Αε ίΐο ΠΙιρηΙίΙβΙο φ>ί-

ύριη ίι'8<ιυε νίΐίίδ, φΐίε εοηι ε» ρυ^ηοπΐ, Ιιβείρηοδ.

ΟΑΡ. II. [IV.]

Αόξειε δ' άνάκόλουΟον είναι και περ'ι μεγαλοπρέπειας

15 διελΟεϊν δοκεϊ γαρ και αυτή περί /ρήματα τις αρετή

εΐναι. Ού/ ώσπερ δ' ή έλευΟεριότης διατείνει περ'ι

πάσας τας εν χρήμασι πράξεις, άλλα περ'ι τας δαπα-

νηράς μόνον εν τούτοις δ' υπερέχει της έλευΟεριότητος

μεγε'θει. ΚαΟάπερ γαρ τούνομα αυτό όποσημαίνει,

ϊθ εν μεγε'θει πρέπουσα δαπάνη εστίν, (ι) Το δε με'γε-

0ος προς ΤΙ" οϋ γαρ το αυτό δαπανημα τριήραρχο» και

άρχιΟεωρώ. Το -π^ίτιΟΊ δή προς αυτόν, κα\ έν ω και

περ'ι ά. (;)) Ό δ' εν μικροϊς ή εν μετρίοις κατ' άξίαν

δαπανών ού λε'γεται μεγαλοπρεπής , οίον το « πολλάκι

ϊβ δόσκον αλήτη • » άλλ' δ εν μεγάλοις ούτως. Ό μέν

γαρ μεγαλοπρεπής ελευθέριος, δ δ' έλευθε'ριος ούΟέν

μάλλον μεγαλοπρεπής, (ι) Της τοιαύτης δ' έςεως ή

μεν ελλειψις μικροπρε'πεια καλείται, ή δ' υπερβολή

βαναυοία και άπειροκαλία χα'ι δ'σαι τοιαΰται, ούχ ϋπερ•

3υ βάλλουσαι τώ μεγέΟει περί ά δει, άλλ' έν οις ού δει κα\

ώς ού• δεΐ λαμπρυνόμεναι• ύστερον δέ περί αυτών έροϋ-

μεν. (&) Ό δέ μεγαλοπρεπής έπιστήμονι εοικεν το

πρε'πον γαρ δύναται Οεωρήσαι και δαπανήσαι μεγάλα

έμμελώς. (ο) Ωσπερ γαρ έν άρχη εΐπομεν, ή έ'ςις

35 ταϊς ένεργείαις ορίζεται , και ων εστίν. Λί δή τοϋ

μ.εγαλοπρεποϋς δαπάναι μεγάλαι και πρεπουσαι.

Τοιαύτα δή καΐ τα έργα• ούτω γαρ εσται με'γα δαπα

νημα και πρε'πον τίί έργω. "Ωστε τό μέν έργον της

δαπάνης άξιον δει είναι, τήν δέ δαπάνην του έργου,

4» ή και ύπερβάλλειν. (τ) Δαπανήσει δέ τα τοιαύτα

δ μεγαλοπρεπής τοϋ καλοϋ ένεκα- κοινόν γαρ τοϋτο

ταϊς άρεταΤς. (β) Και ετι ήδεΌ)ς και προετικίίς• ή γΐρ

ακριβολογία μικροπρεπε'ς. (ο) Και πίος κάλλιστον

κα'ι πρεπωδε'στατον, σκεψαιτ' αν μάλλον ή πόσου καΐ

45 πώς ελαχίστου, (ίο) 'λναγκαϊον δή καΐ έλευΟε'ριον

τον μεγαλοπρεπή είναι• και γαρ δ ελευθέριος δαπανή

σει & δίΐ κα'ι ώς δεΐ. Έν τούτοις δέ τό με'γα τοϋ

μεγαλόπρεπους, οΤον με'γεΟος, περί ταύτα της έλευΟε

ριότητος ούσης, και άπό της ίσης δαπάνης τό έργον

μι ποιήσει μεγαλοπρεπεστερον. Οϋ γαρ ή αυτή αρετή

κτήματος καΐ έργου• κτήμα μέν γάρ τό πλείστου

άξιον τιμιώτατον, οίον χρυσο'ς, έ*ργον δέ τό με'γα κα'ι

ΚοηιιίΙιΐΓ ιιί ιΐε ηΐ3μπίΠοεη1ία <Ιί!>5εΓ»ηιιΐ8; η,ιπι 03 φΐο-

φΐε νιιΙεΙϋΓ λίγΙιιβ ηυίοΐίΐηι ρ>5ρ, φΐ<τ ίη ρρευηϋϋ ΐΓαρΙιιιιιϋδ

νρΓ8ρ{υΓ; νρΓυιη ηοη ιιί 1ίΙ)ΡΓαϋ1»8 α<1 οιηηρ» ρριιιηίηπηί

αείϊοηεβ, εειΐ »(1 δϋπιρίηο^βδ ι1ιιιη1»\3ΐ ρρΓίίηρΙ ; ίη Ιιί»

αιιίριη 1ίΙ)ΡΓ3ΐίΙ,•ι(οηι ηιβμηίίπιΐίηβ »ιΐ|>ΡΓα(. Νιιιτι, ιιί ηοιηρη

ίρΜίιιι ΜΐΙιϊικΙίιαΙ , ειπηρίιΐδ εβί ίη Γεοιΐ8 αηιρίίβ ρΙ ιιΐίΐμιι!.<

ιΐιχοπίδ ; (2) ηΐ3μηί(ιιιΙο 3ΐι(ρηι 3(1 ίιίκριίιΐ γρΓργΙιιγ. Νρ-

φίρ ΐΊΐίπι 8υιηρ(ιΐ8 ίιίριη. Ιιίργ»γρΙιιιπί ιΐεεεί ρ( ριιιη ςιιϊ

ιπίΙΙϋπΐ' 3<1 ριιΐιΐίοοδ εοηνεηΐιΐδ οηριιηιΐοί. Οριοιιιιη ίμϋυι•

εΐ ρΡΓδοιίΕΡ (ρι.Έ ίιηρρηίϋΐ, ρΙ γρι ίη ΐ]υαηι ίιηρρηιΐϋ, ρΙ

ρεειιηί»! ηιιαι ίιιιρρηϋίΙιΐΓ , ?ρρεΐ3ΐιΐΓ. (3) <^ιιϊ ιυίβηι

δΐιιηρίιΐδ ΓηείΙ ίη Γ08 ραΓνβδ νρΐ πιριΐίοοί'ρδ ρΓο Ρ3πιηι γργιιπι

ι1ίμηί(3ΐρ, ίβ ηοη ιΙίρίΙιΐΓ ιηΒβηίΙίρ.ιΐδ, «Ι ίΙΙο ηι» ιίίερϋαΐ :

" Μρηιΐίοοο,ιιρ ν3;ίθ (1»γρ 8<ρρρ δοΐεοβηι ; » 8Ρ<1 ί- «Ιεηιιιιη , ηιιί

ίη τεδ ηιημηΒδ. Λ.ιπι ιηαμηίΐίριΐδ εδί ίΙΙρ ηιιίιίρηι ΙίϋεΓϊΙίδ;

δοιίφΐί ΙίυεΓβΙίδΟδί, ηοη εοηΐίηιιο εΐίαηι ηιβμηίΐίρπδ. (Ί) Ιη

Ιιοε αιιίριη Ιια1>ί1ιι ιιί ςιιοιΙ ρ>( ρηπιιιι, ιικΙορογ» ραιτί-

ιπιιΐιί.ι ,ιρ|>ι Π,ιΙπι : ηιιοιΐ ιίιππιιπ , ορρι •;ιι ί;ι <|ΙΙΓΡ(1αιη ίιι

μιιιι]ιΙιι Γιιοίεικίο ίιΐίοίριιΐία , ρΙ ρΐρ^βιιΐία: ίιΐίοίρηίίβ, ρΙ

ΐ|ΐΐιι|ι|πιι[ δΐιηΐ Ιιιι|πμπο(Ιϊ οΓΓροΙίοηρί, φΐχ ίη νίΐίο μι π!

ηοη ΓίΐΙίοηε δΐιιηρίιΐδ ηιβμηί ίη τρόυί ίϋοηείδ ΓβεΙί , νρπιηι

ρο ο,υοϋ δρΙρηιΙοΓρηι 3<11ιίΙ>οηΙ ίη ϋδ, ίη ςυίοιίδ ηοη οροιίρΐ,

αηΐ 8Ϊο ιιί ηοη οροιίεΐ. νρπιηι ιΐε ϋδ ροδίοπιΐδ ϋίερηιιΐδ.

(Γι) ΜιιμηίΙίι-ιΐδ βιιΙριιι Ιιοηιίηί δείεηΐί δίηιίϋδεδί- ΚΙ <]ρρο-

πιιη εηίίη βηίιηο ρρπιργρ, ρΙ ηΐΒμηοδ δΐιηιρίηδ εοηείηηε

ΓβΡΡΓΟ ροΐεδί. (0) Λτ3ΐη (ιιί ίηίΐίο Οίχίιηιΐδ) οηιηίδ ΙιβΙιίΙιΐδ

αείίοηίΐιιΐδ ϋδηυο ηΐιιΐδ, φΐαηιιη ΡδΙ ΙιβύίΙιΐδ, (ΙρΙΐηίΙιΐΓ.

δηιηρίιΐδ »ιι(ριη νΐτΐ ιηαμηίΓιιί, ηι»μηί κυηΙ οί ιΙρρογϊ. Τ3-

Ιί» <ριηι]ΐιο δηηΐ ρ]υδ ορρΓ3. 8ίο ρηίιιι δΐιιηρίιΐδ ηιαμηιΐδ

ΡΓΐΙ, Ρί 3(1 (ΐρ'ΐδ 3(ΙΌΙ1ΙΙΤ10(ΐ3ΐ|Ιδ. (,Ίιιιιι-ρ ρΐ οριΐδ δΐιιιιρίιι

ιΐίμηυηι , ρ( ορρπ; Μΐπφΐιιβ, αιιΐ Ιιίο ρΙιβιιι ΜίρρΓίοΓ, εδδρ (Ιο-

1>οΙ. (7) 1Ιη]ιΐ8ΐηοιΙί αυίριη δΐιιηρίυδ ϊϊγ ιηβμηίίίρυδ ΓαοϊρΙ

ΙιοηοδΙί μπιϋ.ι : Ιιοε εηίηι οηιηίιιηι νίίΐϋΐυιη εοιηηιιιηε οί.

(8) ΕΙ ρΓ8!ΐΡΓΡΛ]υριηκ1ρ 3Ρ ρΓοΙίχο. Ναιιι δυϋΐίϋιΐδ Γ3ΐίο-

ηρδ δπΙκΙυρρΓΡ, Ιιοηιίηίδ εδί ρ,ιιπιιι ιικιμιιίιίιΊ. (!)) Αίςιιε

ι Ιίιιιπ (]ΐιο ηιοιίοοριιβ (103111 ροΙεΙίΡΓΠΐιιιιηι βΐ φκιιιι ηι<η\ίιι:ρ

ιΙρριιι ιιπι ροΐίιιβ, ηυαηι (ρπιηΐί εΐ ιρι.'ΐ ΓβΙίοηε ιιιϊιιί ηιο ρίΠ-

οίβΙιΐΓ, οομίΐαίιίΐ. (10) Νεεεδδβ ΟδΙ ίΐβφΐβ, ιιί ρΙ Ιίΐιρπιΐίί

δίΐ νίι• ιη3κηίΓιειΐ8 ; ίιηρρηίΐρΐ ρηίηι ΙίΙιρΓβΙίδ εΐ ςιι«: οροΓίρΙ ,

ρΙ ιιί οροΓίρΙ. 8ρ<1 Ιιοπιηι ίιηρροιίίοηιπι ηιβμηίίικίο ιι»;ι-

ΒοίΙίεί ρΓορΓίη ΡδΙ : ηο«η(1οιιοί(1ρηι πιβμηίΐιιιΐο , ΙϋιρΓαΙίΙβΙι'

οιγρλ οηιίοιη υργ&ϊπΙρ , οΐίβιη ρ»ΓΪ ίιηρριΐδα οριΐδ ρΠΊριρΙ ιιιη•

μηίΐίρρηίίβ ρΓΟΡδΙβηΙίιΐδ. Νοη ρηίηι εβ^ρηι τε εοιηιηεηιΙβΙΟΓ

|κ>8&8δ8ίο αΐιριε οροδ. Ναιιι Γ»ο.ο11.ι(ρδ δοο ροδδεββίο ρ» ηιοκ

ηίΛχίοιί ίεδΙίιηαΙοΓ, ρΓΡίίοκίδδίιηα ο^Ι ρΙ 03ΐί«.ίηΐ3, νρΐιιΐ

αοιοιο : οιηΐδ νΟΓο ίΙΙικΙ (Ιρηιοιιι εοιιιιηρη(1«Ιίοηεηι ΙιβΙιρΙ
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καλόν. Τοΰ γαρ τοιούτου ή θεωρία θαυμαστή , το δέ

μεγαλοπρεπές θαυμαστόν. Καί εστίν έργου αρετή με

γαλοπρέπεια έν μεγε'θει. [V.] (π) "Εστι δέ τών δαπα

νημάτων , οία λέγομεν τα τίμια , οΤον τα περί τους θεούς

5 αναθήματα καί κατασκευαί χαι θυσίαι , ομοίως δέ και

όσα περ\ παν τι) δαιμόνιον, χαι όσα προς τι» κοινόν εύ-

αιλοτίμητά έστιν, οίον ε* που χορηγεϊν οιονται δεϊν

λαμπρώς ή τριηραρχεΐν ή καί Ιστιαν την πόλιν. (12) Έν

απασι δ', ώσπερ είρηται, καί προς τον πράττοντα άνα-

10 φέρεται το τίς ών καΐ τίνων υπαρχόντων άςια γαρ δει

τούτων είναι, και μή μόνον τω έργω αλλά και τω ποιοΰντι

πρε'πειν. (ΐι) Διό πένης μέν ουκ άν ειη μεγαλοπρε

πής• ου γλρ εστίν άφ' ων πολλά δαπανήσει πρεπόντως•

δ δ' έπιχειρών ηλίθιος • παρά τήν άςίαν γάρ καί το δε'ον,

Κ κατ' άρετήν δέ το όρθιος, (ιί) Πρε'πει δέ κα\ οΤς τά

τοιαύτα προϋπάρξει δι' αυτών η διά τών προγόνων ή ων

αύτοϊς μέτεστι, και τοϊς εύγενε'σι και τοις ένδόςοις και

δσα τοιαύτα • πάντα γαρ ταΰτα μέγεθος έχει χαι αξίωμα .

(ΐδ) Μάλιστα μέν ουν τοιούτος δ μεγαλοπρεπής, και

20 εν τοις τοιουτοις όαπανημασιν ή μεγαλοπρέπεια, ώσπερ

είρηται• μέγιστα γαρ και εντιμότατα• τών δέ ιδίων

όσα εϊσάπας γίνεται, οίον γάμος και εί τι τοιούτον,

και ει περί τι ~ασα ή πόλις σπουδάζει ή οί έν άςιώματι,

και περί ξένων δέ ΰποδοχάςκαί άποστολάς, και δωρεάς

*6 και άντιδωρεάς• ου γάρ εις εαυτόν δαπανηρός δ μεγα

λοπρεπής άλλ' ε'ις τά κοινά, τα δέ δώρα τοις άναΟημα-

σιν έχει τι δμοιον. (ιο) Μεγαλόπρεπους δέ και οίκον

κατασκευάσασθαι πρεπόντως τώ πλούτοι• κόσμος γάρ

τις καΐ ούτος. Και περί ταΰτα μάλλον δαπαναν δ'σα

30 πολυχρόνια τών έργων • κάλλιστα γάρ ταΰτα. Και έν

εκάστοις το πρέπον, (π) Ού γάρ ταύτα αρμόζει Οεοΐς

και άνθρο'ιποις, ούδ' έν ίερώ χαι τάφω• και επί τών

δαπανημάτων έ'καστον μέγα Ιν τω γένει, καί μεγαλο-

πρεπε'στατον μέν το έν μεγάλω μέγα , ένταϋθα δέ το έν

35 τούτοις μέγα. (ιβ) Και διαφέρει τδ έν τω έργω μέγα

του έν τώ δαπανηματι ■ σφαίρα μέν γάρ ή λήκυθος ή

καλλίστη έχει μεγαλοπρέπειαν παιδικού δώρου , ή δέ

τούτου τιμή μικρόν και άνελεύθερον. (ίο) Διά τοΰτό

έστι τοΰ μεγαλοπ3εποΰς , έν <ί> άν ποιη γένει, μεγάλο -

«υ πρεπώς ποιεΐν ■ τδ γάρ τοιούτον οϋκ εύυπέρβλητον, κα'ι

έχον κατ' άςίαν τοΰ δαπανηματος. [VI.] (•2θ) Τοιού

τος μέν ουν δ μεγαλοπρεπής• δ δ' υπερβάλλων και βά

ναυσος τω παρά τδ δέον άναλίσκειν υπερβάλλει , ώσπερ

είρηται. Έν γάρ τοις μικροϊς τών δαπανημάτων πολλά

»•ι αναλίσκει και λαμπρύνεται παρά μέλος, οίον έρανιστάς

γαμικώς εστιών, και κωμωόοΐς χορηγών έν τη παρόδω

πορφύραν είσφέρων, ώσπερ οί Μεγαρείς. Καί πάντα

τά τοιαύτα ποιήσει οΰ τοΰ καλοϋ ένεκα , αλλά τον πλοΰ-

τον έπιοεικνύμενος, και διά ταΰτα οίόμενος θαυμάζε-

6Α σΟαι, κα\ οΟ μέν δει πολλά άναλώσαι, ολίγα δαπανών,

ου δ' όλι'γα πολλά. (21) Ό δέ μικροπρεπής περί πάντα

ελλείψει , καί τά μέγιστα άναλοίσας έν μικρώ τδ καλδν

άπολεϊ, καί δ' τι άν ποιη μέλλων, καί σκοπών πώς άν

ελάχιστον άναλώσαι, καί ταΰτ' όδυρόμενος, καί πάντ'

πι,Ίχίιιιηιιι , ςυοά" πΐ3μηί(ικ1ίιιο ρι??8ΐ»1 : Ιαΐϊδ οηίιη οροπα

ί[ΜΊ'Ι;ιΙ ίι ι ;«1ιιιίι .ιΙ η Ιιοίηίηεδ (ΐΙΙιπΙ ; φίοι] πιιΐΐ'ΐιι ιικιμιιί-

ΓιοιιιηοδΙ, ίιΐ ;κΙηιϊΐ'»Ι)ΐ1ΐ' 081 : οριΐδφίειιΐ δίΐ ηι.ιμιιίΐίπιιιι ,

ίίΐπΐ (')ιι* ιικιμηίΐιιιΐο. [V.] (II) ΙιιιρίΜκΙίοπιηι βιιίοιη ίΙΙ.ι

ΐ|ιι:ι; ίΐιιιρΙίΐΗ Ιιιιηυΐ'.'ΐΙίΐ (Ικ'ίιηιΐϋ, δυπί, υογΙιϊ μι-βΐίβ , ιΐοη»

ςυ.τβ ευδρεηόΊιηΙυΓ ίη (οηιρίίδ (Ιίίδφίο ά'ιαηίατ, οί οοη-

δίπιοΐίοηεδ ΙεηιρΙοΓυπι, οί κιογιΓιοϊ» ; ίΐοηΐφΐε εβ οηιηίη (|υ»>

ίη ίιΐ ςιιοιΐ αΊνίηυιη εδί ίιηρί'ηιΐιιηΐιιι•, βϊ φίχειιιηφίο ίιι

ΓΐΊΐΐ|ΐιι1ιΙί^ηι1ιοηθ8ΐοΒ Ιβυιΐίδ δΐιιιΐίο (ΌΐιΓιτιιηΙιιι ; ιιΐ 5ΪουΙ>ι

Ιιιιΐοί 3 80 δρΙοηιΓκΙο Γιοι-ί , ιιιιΐ Ι γϊι ΐΊΐιίιιιιι ρπρΓεοΙηΓβηΊ ιΐβ δυο

ιιγ1ιιιιιιΜι•;ιγϊ , αυΐ οριιΐιηη ιΐαι ί είνίΐαΐί αΐίιριί» μιιΐοΐ οροΓ-

Ιογο. (12) Ι η οιηηίΐιιΐδ απίΐ'ΐιι ( ιι( ιΐίιΐιιηι «Ι ) ο]ιΐδςιιί 3§ίΙ,

ΙιηΙκ-ικΙα βδΐ πιΐίο , ψιϊ ί,ίΐ ϊΐΐβ, εί (]ΐι;ρ δίηΐ ε]υδ ΓβαιΗβΙοδ.

διιιηρίυδ οηίιη ουιη Ιιίδ οοη§ΓϋθΓβ ι1ο1>οΙ , ηεφίο οριΐδ δο-

I ιιιΐ] , δοιΐ ρΙιηηι ουηι ηιιί ΓβοίΙ, (Ιοοογο. (13) ΟυοοίΓΟ» ηβηιο

ραη|)0Γ ιιιημηΊΙίΐΊΗ 0850 (\υ(&1 : ηιιίί ηοη Ιιβίιοί ιιηιΐο βιιηι-

ρΐιΐδ (Ιοοογο ΓβοοΓβ |Μ)δδίΙ : βϊ ςυϊ οοποΙιιγ, δίπΐΐυδ δίΐ Ιια-

ΙιοηιΙιΐδ, υΐ ςυϊ ρΓίϋΙοΓ ιΙΊμιιί(;ι!ΐΊΐι οι ριτοΙΟΓ ΐιΐ <\υού Ποπ

οροΓίοαί, (ΌΐιΙοιιιΙίΐΙ ; ςιιοιΐ &υ(οιη ίη νίΓΐυϋδ Ιοοο γοΓογγϊ

ιΐοΐιοί, γοοΙο ΙιαΙιοαΙ οροι-ΐοΐ. (14) ΌρμΙ αυίοιη Ιιοο ηιιιιηι

0θ5φΐί1)υδΓβ8ΐιυ]υδηηοι1ί νβΙίρίΟΓυηι Ι»1κ)Γβ ρ^Γΐη; δΐιηΐ, νοΙ

3 ιΐίίψιι ίΐιιι,, ϋΛΜΜ|ΐιι1ιιΐΜΐιιη ιι1ίι|ΐι;ι ΠΓΚ'^ίΙιιιΙίηι• ιιιπ]ιιιιιΙί

δΐιιιΐ , ΓυοηιηΙ Γοΐίοΐα; : Ιιιιη ΙιοηβδΙο Ιοοο ηβίοδ , Ιιιηι οΙβγο.•}

νίτοδ, βΐίβ <1οηίΐ]ΐιο ι^υδίηοιίί ΙβικΙο βηΙοοοΙΙοηΙοδ; ίηβ*1

οηίιη ίη Ιιίδοηιηίυιΐδ3ΐΐ)ρΙίΙυ(1οφΐιΤΐΐ3ΐηοΙ()ίμηίΐ3δ. (15) ΐα•

Ιίδ ίμίΐιιι- οδ( ιη;ι\ίιιιι' νΪΓ ιιΐ3μηί(ί(.υδ, ι-Ι ίη 1ιυ]ηδ ςβηοήδ

Μΐηιρίίΐιιΐδ ιη3ςηίΙίεοη(ί3 , ιιΐ (Ιίλίηιιΐδ , οΙιιπΊ : πιαχϊηιϊ δυηΐ

οηίιη ο( Ιιοιιοιο ιΐί^ηί^δίιηί. Ιη ρπμιΙι'κ ;ιιιΙιίιι δΐιιηρίίΐιιι» ίί

ιριί δοιηοΐ ιίιιιιΙ , ο!ί3ΐη Ιοειιηι Ιι;ιΙκηΙ : (|ΐΐ3ΐβδ δΐιηΐηιιρίίχ,

Οίδί (]1ΐί(1 1>ΓίΓΐθΓ03 θ]ΐ1800 βΟΠΟΓΙδ ΟδΙ, Οί 81 (|113 111 Γβ \'θ1

Ιθ(3 θίνί(3δ δΙϋ(1ίθ80 0(01|ρ3ΐ3 ΟδΙ , Υθ1 ίί (]11Ϊ (Ιί^ηίίίΐ* ρΓ33-

8!3ηι. Ιη ιτΐ'ίρίι-ιιιΙοΓυηι ηηοιριβ ΙκκρίΙιιιιι οί ιΐίηιίΐΐι.'ΐκΐυ-

ιιιιιι οΓΓιείο, ίη ιΐοηίδ οί ΓοηιιιιιθΓ3ΐίυηίυηδ. λοη οηίιη ίη δο

ίρδίιιη 8ΐιιηρΙιιο5ΐιδ ΟδΙ νίΓ ηιαμ^ηΊΟουδ , 80(1 ίη γοιιι οοηιηιιι-

ηοιη βϊ ριιΐιΐίΐ'311). ϋοικι βυίοιη δίιηίΐο φΐίιΐ ϋδ'Γεοιίδ η»Ι>εηΙ,

(]»« ιΐϋδ οοηδοπ-ΛΐιΙιΐΓ. (ι 6) Ε&1 οί Ιιοο λϊγϊ ηκιμηίΐίιί , άΌ.

ιιγ.ιιιι ϋ;ι ο\ίθ(1ίΙί(:3Γθ , πι ο]ιΐδ δροοίεδ (ΙίνίΙίίδ οοιινοηίαΐ

(3ΐίφΐί(1 οηίιη οχ Ιιαο φίοιριο οπιηιιιοηΐί οοιιι[κιγ.ι(ιιγ ) ; βι

Ιιιμ', ιιΐ Ιη 03 ροΐίιΐδ ρεπυιιί•ιιη ίιηροηιΐ3(, ΐ|ΐι;ν ιΙίιιΙιιπι,Ί

δΐιηΐ ΓιιΙιιγ.τ; μπι( εηίιη Ιια-ο ριιΙΗκτπιιΐίΐ. ι;ι Ιιοο, ιιΐ ίη

υηοςιιοςυο (Ιοοοηιιη βροοίοΐ. (17) Νοη οηίπι ε&Οοηι (Ιίίβ

βΐιριο Ιιοιιιίηί1)ΐΐ8 οοηνοηίιιηΐ, ηβφΐε εοιίεπι δυιηρίιι ι,ιιιι,ΐιι

βϊ δοριιΐιτιιιη .τιϋΓίΓβικΙιιπι ΟδΙ. Α1(|ΐιβ 3(1 πιφ.-ιιΊκι φΐοΛ

βΙΙίηοΙ, ίη δΐιο ιιιιιιηκ|ΐιο(|(|ΐιο ροηοΓο 8ροο(3ΐυιη , ηοβηιιηι

ΟδΙ. II ιμιιιηι δίΐ ίΙΙιιιΙ ιιιιιμηίϋΐ'οηΐίδδίπιιιηι, ΐ|ΐιοι! ίη ςβ-

πογο ιιι.'ίμιιιιΐ'ΐιιιι ηι,ιμιιιιιη οδϊ, Ιιιηι ΙιΙη, ηηοιΙ ίη ΙιοΓυιη

βοηοΓΟ ηιβςηυιη. (18) Λ(1 Μ.έο ίιιΙοΓΟδΙ οΐίβηι ίηΙοΓ ί(1 ςιιοιΐ

ΟδΙ ίη ΐφΓΠ' πιιιμηιιιη , οί ίιΐ ηικχΐ γ>Ι ίη δΐιπιρίιι. .\;ιιιι

ρϋ3 νοΙ 3ΐιιριιΙΙιι |ΐιι1ιΊιΐ'πίηιη ιΐοηί ριιειϋίδ ιη:ΐ({ηίΠοοηΙί3ηι

ΙοηοΙ ; ΙιοιΛγ (3ηιι>ιι Ιι^ιΐδ εχίμ,ιιιιιη ιρικΙ ι-Ι «•ι ίΙΗήθΓ3ΐο.

(19) Ιΐ3(ΐιιο ιηαςηίΗοϊ οδϊ, ευ]ιΐ8(ριο μοηοΓίδ ορυβ ιΊΙίιωΙ,

ηΐ38ΐιίΙίοο Γβοοιο. λ3ΐη ηοο ίιΐ φίοιΐ ογϊΙ ο]ιι>ιιΐ(«Ιί, Γ3•

(•ίΙβ 8ΐιροΓ3π ροίοπΐ, οί δΐιιιιρίπδ ιιιβμπίίικίίηί ΓΟδρηηύοηϊι.

[VI.] (20) ΤβΙίδ ί&ί(υι• ο.8ΐ νίΓ πιβζΐιίΠοιίδ. ΑΙ φΐί ηιηιίυδ Ιιίο

οδϊ εί ιιιοιίιιηι δυροΓ3(, ριιΙ,ι, ψιειη ίη ΜΐηιρΙιι (ηοίοηιΐο

δίοΐίιΐο ίηδυΐοηίοηι (Ιίχίιηιΐδ, ου ίρ$ο ηίιηίιΐδοδί, φΐυ(1 «εοηδ

βε. ιΐεηεΐ, ίιηροηιΐίΐ. Ιη γ?8 οηίιη ρ3ΓΥ'38 οί ςιιβο ρηινιιηι

δΐιηιρίιιιη (1ο«ί(Ι«Γ3ηΙ, ιηιιΚίΐηι ροοιιηίβιη ίηδυηιίΐ, δρΙοη-

(ΙοΓοηκριε θδ(οη(3( ίηνοηηδίο ; οχοιηρίί ε;Γ3ΐία : ηιιρίίβίί βρ-

ρβΓΒΐιι 008 βχοίρίΐ ηιιί δνηι1κ)ΐ3ΐη ίη οιτηβηι (Ιοιίοπιηΐ, οί

ιη οοηιίου οΐιοιο οιιγβΙογ ροδίΐυδ, 8(1 γΙιοπ ίηκΓΟδδηηι οχογ-

η,'ίικίιιηι ρπΐ'ριΐΓ.-ιιη ('οιιΓιτΙ, ιιΐ ήιοοΓΟ οοηδίιενοΓυηΙ Μο^3-

ΓΟΠδΟδ. Α 1 1 1 1 1 1 * Ιιπ]ιι-ίΐιιΐ)ιΙί οηιηίβ Ι'.κίιΙ ηοη ΙιοηοδΙί 80(1

(^Ι(•ιιΙ.ιιΐιΙ;ιΐΊΐιη ιΙϊλίΙί.Ίπιιιι εαηδβ,οΐ φΐΟ(1 80 30 1)18 ΓβϋυΗ

Ιιοηιίηίΐιυδ ίη Αΐ1ηιίΓ3ΐίοηο ΙιιΙιιπιπι δροΓ3(. ΕΙ ιρι.ι> ίη ι •■•>

ιηιιΙΙβ ίηιρεηιΙοΓβ (ΙοΙιοΙ , ίη οίδ 8ΐηηρ(ιηη οχί§ιιιιιη ΓιιιίοΙ : ιιηί

Ρ3ΓΥ8 ίΐΙιροΐΙ-3 (1θ«ί(1θΓ3ΐΐΙΓ, ίίΐί ρΓ()Γΐ181Ιδ ΟΓΐΙ. (21) ΑΐΙοΓ

ίΐηίοηι ίΙΙο, ίηϋεεοιε νίιίεΐίοε! ριιιι ιη. ιιΐιίιρκ: ιιιιη Ιιιηι (1θ8θ-

Γθ( , 1113X1111.11)110 ρΐ'(ΊΙΙ1ΐ'3 ΓΊΙΙ-ΝΙΙΐρΙ.1 , III ρ.ΊΙ'\Ϊ8 ΙίΟΠΟδΙί

δροοίβηι οηιηοηι ροπίοΐ ; (ριίιΙ(|ΐιίιΙ ίίοιη ΓαοΙιιηι» 08| , ■ Ι ,ι

Ιιιιηιΐυδ βΓΓκ ίεΐ , οί φΐ3 Γβϋοηο ιρι,ιιιι ηιίηίιιιο 8ΐιιηρ(ιι ί(1

ευηϋοοΓΟ ροδδίΐ, Γοιΐδκ1οΐ'3ΐ)ίΙ : ΙαιηοηΙϊυίΙυΓ οΐίβιη οί ίηςβ
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οϊόμενος μείζοι ποιείν η δε". (22)Είσί μέν ουν αί έ*ξεις

αύται κακίαι , ου μήν ονείδη γ' έπιφε'ρουσι δια το μήτε

βλαβεραι τω πέλας είναι μήτε λίαν άσχήμονες.

ιιιί-ι τΙ ϊη δΐιιηρίιι , οΐΜΐϊαφιβ 5Ρ εΓΠεοΓΟ ιηα]ΐ)ΐ.ι •;■>.• 1 1 1

0ρ0Γΐβ3ΐαΓΐ)ί1τ3ΐ)ίΙιΐΓ. (22) διιηΐ ί^ίΐιιι Ιιί ΙιβυίΙυδνίΙίβ : ηιιί•

Ιμιιι Ιίΐιιΐι'ΐκ-ηΙικ'ρίΙιιιΙίιιί•. ιιιιΙ (ΙβιΙεεοπδ ηοΐ3ηιίηιΐΓΐιιιΙ;φΐΪΗ

Μ(•>' ,•ιΙ 1< ■ ι ί ιΐίΐιηιιιιιιι ίιι Γεί'οηΙ, ηεφίε αιΐιιιυιΐιιιιι δυηΐ «ΙεΓυπιιει•.

ΟΑΡ. III. [VII.]

Ή δέ μεγαλοψυχία περί μεγάλα μεν και εκ τοϋ δνό-

6 ματος έοικεν είναι, περί ποια δ' εστί πρώτον λαβωμεν.

(ϊ) Διαφέρει δ' οϋθέν την έ'ξιν ή τον κατά την έ"ξιν σκο-

πεϊν. (3) Δοκεΐ δε μεγαλόψυχος είναι μεγάλων αυτόν

άξιων άξιος ων. Ό γαρ μή κατ' άξίαν αυτί) ποιων ηλί

θιος , των δέ κατ' άρετήν ουδείς ηλίθιος ούδ' ανόητος.

ίο Μεγαλόψυχος μεν ούν δ εϊρημένος. (\) Ό γαρ μικρών

άξιος και τοΰτοιν άξιων εαυτόν σώφρων, μεγαλόψυχος

δ' ου. (δ) Έν μεγέΟειγίιρή μεγαλοψυχία, ώσπερ και

τι» κάλλος εν μεγάλω σιόματι, οί μικροί δ' αστείοι

καί σύμμετροι, κάλοι δ' οΰ. (β) Ό δέ μεγάλων εαυ-

15 τον άξιων ανάξιος ών χαϋνος• δ δ! μειζόνων ή άξιος ού

πας χαΰνος. (7) Ό δ' έλαττόνων ή άξιος μικρόψυχος,

εάν τε μεγάλων εάν τε μετρίων, εάν τε και μικρών άξιος

ών έτι έλαττόνων αυτόν άξιοι. Και μάλιστα αν δόςειεν

δ μεγάλων άξιος ■ τί γαρ αν έποίει , ει μή τοσούτων ην

20 άξιος; (η) Έστι δή δ μεγαλόψυχος τω μέν μεγε'θει άκρος,

τω δέ ώς δει με'σος• τοϋ γαρ κατ' άξίαν αυτόν άξιοι• οί

δ' υπερβάλλουσι και ελλείπουσιν. (ο) Εί δέ δή μεγά

λων Ιαυτδν άξιοι άξιος ων, καί μάλιιτα των μεγίστοιν,

περί έν μάλιστα αν εϊη. (ίο) Ή δ' αξία λε'γεται προς

25 τα έκτος αγαθά. Με'γιστον δέ τοϋτ' αν θείημεν 8 τοις

θεοϊς άπονέμομεν,καί ου μάλιστ' έφίενται οί έν άξιώματι,

και το επί τοις καλλίστοις άΟλον. Τοιούτον δ' ή τιμή•

μέγιστον γαρ δή τοϋτο των έκτος αγαθών. Περί τιμάς

δή και ατιμίας ο μεγαλόψυχος έστιν ώς δει. (ι ι) Καί

10 άνευ δέ λόγου φαίνονται οί μεγαλόψυχοι περί τιμήν εί

ναι• τιμής γαρ μάλισθ' οί μεγάλοι άζιοϋσιν εαυτούς, κατ'

άξίαν δέ. (ΐϊ) Ό δέ μικρόψυχος ελλείπει και προς

εαυτόν και προς το τοϋ μεγαλόψυχου αξίωμα, (ι:)) Ο

δέ χαϋνος προς εαυτόν μέν υπερβάλλει , ού μήν τόν γε

35 μεγαλόψυχον. (ιι) Ό δέ μεγαλόψυχος , ειπερ τών

μεγίστων άξιος, άριστος αν ειη ■ μείζονος γαρ αεί ο βελ•

τίων άξιος , καί μεγίστων δ άριστος. Τον ώς αληθώς

άρα μεγαλόψυχον δει άγαΟδν είναι. Καί δόξειε δ' άν

εΤναι μεγαλόψυχου τό έν έκαστη άρετη μέγα. ([5) Οΰ•

10 δαμώς τ' αν άρμόζοι μεγαλόψυχο) φεύγειν παρασείσαντι,

ουδ' άδικεϊν τίνος γαρ ένεκα πράξει αισχρά, ώ ούθέν

μέγα ; καθ' έκαστα δ' έπισκοποϋντι πάμπαν γελοίος φαί-

νοιτ' αν δ μεγαλόψυχος μή αγαθός ών. Ουκ εϊη ο' αν

ουδέ τιμής άξιος φαϋλος ών • της αρετής γαρ άΟλον ή

45 τιμή, καί απονέμεται τοις άγαΟοϊς. _ (ιβ) Έοικε μέν

ουν ή μεγαλοψυχία οίον κόσμος τις είναι τών αρετών

μείζους γαρ αύτας ποιεί, και οΰ γίνεται άνευ εκείνων.

Δια τοϋτο χαλεπόν τή άληΟεία μεγαλόψυχον είναι- ου

γαρ οΤόν τε άνευ καλοκαγαθίας, (π) Μάλιστα μέν

μι ουν περί τιμάς καί ατιμίας δ μεγαλόψυχος έστι, και

επί μέν ταΐς μ,εγάλαις και Οπό τών σπουδαίων μετρίως

ήσθήσεται, ως τών οικείων τυγχάνων ή καί έλαττόνο)ν ■

Μ.ι^ιιίΙιιιΙϋ ,ιπίιιιί ηιιΐΐ'ΐιι ιη^ηίδ ϊη ΓβΙ>υ9 βδββ οΐΐηιιι

ηοηιίηίδ ίρδίυδ ίικίίπο ιΊιηόΙ. (,>ιι;ιίι;ιιιι νβΓΟ δίηΐ 1)33 Γ68,

ρπηιο Ϊη1ε11ί§3ΐηιΐ8. (2) ΝίΙιίΙ ροΓΓΟ ίηΙεΓεδΙ, ιιίπιιιι ίρςηιη

.'ιΐιίιιιί Ιιιιΐιϊ! ιιιιι , 3η ιίιιιι < | ιιί 5ΪΙ ίΙΙο ρΓ32(1ίΙθδ , εοηδίϋοτε-

Μΐιι-4. (3) Μίΐμιΐ3ΐ)ίιιιιΐί ιιιιΙιίιι νκίεΐικ ΙιιιΙηίκΙιι* ίβ (]ΐιϊ

1113^11» 86 Π16Γ6Π εχϊδίίηιβΐ, Γβ ίΐβ Ιι;ι1κίιΙι•. ({ιιί οιιίιιι

ρΓίΐΊιτ ιηοπίιιιιι εΐ >1ίμιιίΐ3ΐεηι ίά ΓαοϊΙ , δίοΐίϋοδ εβί. ΑΙ

(μιπιιιι ΐ|ΐ)ϊ νίιΐιιίπιι ι οΐιιιιΐ, ιιι-ιιιο δΙοΙίοΌδ εδί, ηειιιο ιηεηΐϋ

ι ,ιρίιΐί. £$( ίμίΙιΐΓ πΐ3§ηο 13 βηίηιο , (ριΐ'ΐιι ιΐεδεηρδίιηυδ

(4) 1}ιιί εηίηι δβ ίρΜίιιι, ι ιιιιιιιι ρ;ιι-\ ίϊ ι ■ -Ιιιι-. 3((]υε Ιιοηοπίηΐδ

(1ί^ιιιΐ5 5ΪΙ , ρηηίδ ιριοιρχ' ιΐί^ηυιιι ]ικΙϊο;ιΙ, ιηοάβδίοδ Ιι.ι-

ΙιγιιιΙιιν ΐ'~Ι , ηοη ιιι,νικιιιίιηιΐδ. (ά) ΙΙ.νι; εηίιη νίΓΐυδ ίιι

πιβ^ηϊΐυοίίηβ δίΐα βδΐ ; ιιινίιιικΙιικχΙιιιιι εΐ ίη ηΐ3^ηο εοΓρυΓϋ

ριιΐι Ιιι ίΙικΤο. Ι1π'\ ίί 3ΐΜι>ιιι 8ΐ3(ιΐΓ<Β ΙιοιηίηΐΉ νειιιιΜί &ο 1ε-

ρίιΐί, 3ρΐ3ςυε ιηειηΙ)Γ0Γυιη ηυΜεηι ρΓοροΓίίοηε ρΓ»'(ΙίΙί, »ί1

ριιΐι-ΐιΐ'ί ηοη ϊΐιιιΐ. (6) Ουί νείΌ ηΐ3ζη3 8ε ιιιειίΐιιιη εβίε ριι-

1;ιΙ , ιιιιιιιι 1ίιΙι'1ιιι> ιΐί^ηυβ ηοη 3ίΙ , ναηιΐδ β»1 : ε(8ί ηοη ςιιί-

( ιπιΐ'ίικ', ι«3]ογ3 ίϋιί ιΙιΊητϊ , ιριηηι ςυί5ιΐ9 ϋίςηηβ 8ίΙ , .ιιΊιί-

Ιινιΐιιι-, εοηΐίηυο ναιιιιβ ε$(. (7) Λ! ϋίε ςιιί $β ηιίηοη1>υ3 <1ί•

^ιιιιιιι, (|ΐι;ιιιι ιηιτ('α(ιιΐ', εχίίΐίηιαΐ , βη^ιΐδΐί εΐ ΙιαηιίΙί8 3ΐιίηιί

ηοηιο (ΙίείΙιΐΓ, 8ΐνε ιιι:ιμηϊ« δίνβ ιηειϋοεΓίουβ δίνε |μιλ ί- (Ιί-

^αιΐ9, ιΊί;ιιιι ιιπιιιιγ3 ΛΐΙιί Ιιϋιπί ριιΐηΐ οροιΊοι-ε : ιιΐΗ\ϊιιιε μίό

8ί , ςο'ι ηΐ3^ηί8 ι)ί(Π)υ5 ε8(, ϋ$ 8ε ϊικίϊίίηιιιιι ρυ(ε(. (^ιιί(Ι εηίιη

ιίιιιι ΓίίεΙιιΐ'ΐιιη ρυίεηιυδ, 8ί Ιιίβεβ ηοη ε&δοϊ «Ιϊ^ηυβΡ (8) Μ3-

ΐίΐΐίΐιιϊιηιΐί ί^ίΙϋΓ ηιβ^ηίΐιιιΐίιιΐ' εδ( ί11ε(]ΐιίι1εηι μι ιιιιιιιι»; *ο<1 εο,

ιριοιΐ ίΐ3 ιιί ορΟΓίεΙ (ίε $υίδ ηιεπίίβ ]ικ1ίοαΙ, ιηε(1ίυ8. Ιίδ

εηίιη ςιΐΦ ϊ|>8ίιΐ8 (ΙϊμηίΙηΙί ηιβΓΪΙϊβήιιβ ι-εβροηάεηΐ , ββ

ϊρΝίιιιι (Ιί^ηιιιιι ]ιΐ(1ϊε3ΐ, .ιΙΙογϊ νει-ο ϋϋ ηκκίιιιιΐδΐιροπιιιΐ ;ιιιΙ

ηοη 353β(ΐυυη1υτ. (9) Εγ^ο 8ΐ 86 ηΐ3(;ηίδ <ϋ§ηιιη) εειίδβΐ ,

ιρπιιιι >ίΐ ϋδ ύί^αηδ; ίΐεπιςυβ ηΐϊχίιιιί* , ψιηηι δϋ ηιαχίπΐΜ

αίκηιΐί; ίη ιιιι, ι τε ροΐίδδίιηυηι δβηε νεΓ&βοίΙιΐΓ. (10) ϋί-

βηίΐβΐίδ νεΓΟ ΓβΙϊο 3(1 βχΙεΓΠ3 1)0113 ΓείοΓίιΐΓ. Ηοε βιιίειη

ηΐ3χίιηυιη εβη&βι-ε (Ιεΐιεβηιηδ, ηιιο<1 βΐ άϋδ (πήηίιηιΐδ ,

εΐ ϋ οιηιιεδ ιριί ίη εχϊδ(ίηΐ3(ίοηε ιιιιιμικι Ιι;ιΙιι;ηΙιιι•, εχρβ-

ΙυηΙ : ςοοιΐ εδί άεηίςυε τεπιπι ροΙοΙιεΓΓίιηε 8εδΐ3Γοηι ρΓα;-

ιιιίιιιιι. ΑΙ Ιιοηοδ Ι3ΐε ςυίιΐρίαηι εδί. ίΐοο εηίιη εδί βχ•

ΙεΓηοΓϋΠΐ ηοηοΓυηι ιιι.ιχίιιιιιηι. Ιη Ιιοπογο ί$ϋιιι• οί ίη

ίβπιίβ δίοδβ £επΙ,οΙοροι•ΙεΙ, νίΓηΐϊβηϊ βηίηιί. (II) ΡεΓ-

δρίοίΙαΓ νεΓΟ εΐίβιη δίηε βΓ^υηιεηΙίδ, »Ίγο8 ηΐ3@η»ηίιηοδ

ίη Ι)οηοΓε νεΓδβΓΪ. Ηοηοι-β εηίηι ηκιχίιηε ιη3§ηί νϊη δεδβ

ιΐίβηοβ εδδβ εχίδΐίηιαπί, ρΓΟ εο ϋϋ φΐίιίεηι 30 ιηεΓεηΙυτ.

(12) ΑΙ ςαϊ ΙιυηιίΙί βηίιηο εδί, ςιιυηι δεβε ίρδο, Ιιπη ηιυΙΙο

ιιι,ι^ί» νίι-ϊ ιιι,ι^ιι;ιηίιιιί,ιιιίιιιο ίηΓεπθΓ3 83ρίΙ. (13) Υβηοδ 30-

Ιιιιι 3ά βε ϊρδοηι Γΐ•Ι«Ιιΐ8 ιιιοιίιιηι δυρβΓβΙ; ηιίιιίηιε 30(ειη,

»ί ιίιιιι οοπι νίΓΟ ηΐ3$ιΐ3ηίπιο εοηΓεΓ3δ. (14) Μ38η3ηίηιιΐδ

ιιιιΙιίιι δι ηΐ3χϊπιίδ δϊΐ ΙιοηοΓίοηβ άΊ§ιιυ3, νίΓ ίΙΙβ ρΓοίβοΙο δί(

ρΓβΟδΙαηΙίίδϊηιυδ. Ν3ΐη ψιο ςηίδψιε ιηεΙίοΓ βδΐ, εο ηιβίοΓΟ

Ιιοπογο (Ιί^ιιπδ εδί, εΐ ςοίιίεηι ορίίιηυδ ο,υίδςιιε ιηαχί-

ηιίδ. ΥεΓβ ίβίΙυΓ ΓΠ3§η3ηίηιοδ νίΓ Ιιοηυδ δΐ( ηεεεδ&ε εδί.

ΑΙςιιβ εΐίβηι φΐθ(] ιη ςυβ^οο νίΓΐηΙε ιικι^ηιιιιι βδΐ, νίτί

ιηβκηβηίιηί εδδβ νί(1β3ΐυΓ. (15) λεςυβ οοηνβηϊ»! ηιβ^ηβηιιηο

άοηιίδδίδ ιηβηίοιίδ ΓιΐβΟΓβ , ηοςοε ίη)ΐΐΓί3ηι ευίο,ιιβηι Γηοογο.

Ουία βδΐ εηίηι οιιγ ΙυΓρβ 3ΐίςυί(1 ιιιΙιΐιίΙΙιιΙ, οιιϊ ηιΐιίΐ δίΐ

ιικι^ηιιπι' ΑΙςηε ει ςοίιίεπι , ςοί Γβδ δίηρυΐβΐίπι ίηδρίείβΐ ,

ρΓΟΓδυβ ΓίιϋεοΙυβ νίιΙεβΙιΐΓ β85β ηΊΒϋηβηίηΐϋδ , δι ηοη δίΐ

ιγΙοπι νίΓ ηοηυδ. Οιπη ηο Ιιοπογο ο,ιιίίΐεηι άί(?ιιΐ8 βπΐ, 6ί

δίΐ Γη3ΐυδ εί ηεφίΒηι. ΡπΒηιίιιπι εηίιη νίΓΐυΙϊδ εδί Ιιοηο9,

εΐ Ιπ1)ΐιίΙϋΓ Ιϊοηίβ νίΓίδ. (16) ςυοείπ» νίιΙβιιΐΓ βηίηιί ηΐ3-

μηίίοιίο φΐ3δϊ ςιιοιΜβηι νίΓίοΙιιπι οιιιηίιιηι βδδβ ΟΓηβιηρη-

Ιιιπι. Ν3ΐη εί ηΐ3]0ΓΚδ εβδ ΓβείΙ, εί δίηε ϊΙΙίβ εοηδΙβΓΟ

:ιυΙΙο ηιοιίο ροΐβδί. ΑΙποε οί) Ιιβηο εβηδβπι ςυί Γββρδε

ηιβμηο βίίβηίιηο, ηοη ί3ΐ•.ίΙβ ΓβρεΓΪ33 : φΐίρρβ ηιιί δίηε

εχίηιία ςοβιΐΗΐη ΙιοηίΙαίε Ιβΐίδ εδδο ηοη ροδίίΐ. (17) Ιη Ιιο-

ηοπ1)ΐΐδ ίίίίΙιΐΓ οί ϊκιιοιιιϊηίίδ νίΓ πιβρηί Βηίιηί ηΐΒχίηιβ εεΓ-

ηίΙιΐΓ. Αο ιιιημηίδ φΐίιίειη Ιιοηοπόιΐδ οί ίϊδ ηιιί 3 νι-

τίδ Ιιοηίδ όεΓβΓεηΙιΐΓ, ηιοϋίεε (ΙβΙβεΙβοΗιΐΓ, Ιαηηιιβιτι δοι-

ΙίιεΙ δυα δίοίιιπε ηοεοιηπιοϋ»!» , ηιιί οΐϊιιηι δυβ νΪΓΐυΙο

X



ΕΤΗΤΟΑ ΝΙΟΟΜΑΟΗΕΑ. ΙΛΒ. IV. ΟΑΡ. III.
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«ρετής γαρ παντελούς ούκ αν γένοιτο αξία τιμή- ού

μήν άλλ' άποδ/ξεταί γε τω μή εχειν αυτούς μείζο) αυ

τί) άπονέμειν. Της δέ πάρα των τυχόντων και ΙπΙ

μικροΐς πάμπαν ολιγωρήσει• ού γαρ τούτων άξιος.

5 Όμοίως δέ χα'ι ατιμίας• ού γαρ εσται διχαίως περί αυ

τόν, (ιβ) Μάλιστα μεν ουν ε'στίν, ώσπερ είρηται , δ

μεγαλόψυχος περί τιμάς, ού μήν άλλα καί περί πλοϋ-

τον καί δυναστείαν χα'ι πασαν εύτυχίαν καί άτυχίαν

μετρίως ?ξει , δπιυς αν γίνηται , καί οίτ' ευτυχών πε-

ιο ριχαρής ίιται οίτ' άτυχων περίλυπος. Ουδέ γαρ περί

τιμήν ούτως Ιχει ως μέγιστον όν. Αί γαρ δυναστείαι

καί δ πλούτος δια τήν τιμήν έστιν αίρετά • οί γοΰν ε/ον-

τες αυτά τιμασθαι δι' αύτων βούλονται. 'β δή καί ή

τιμή μικρόν έστι, τούτω και τάλλα. Διδ ύπερόπται

15 δοκόΰσιν είναι. [VIII.] (ίο) Δοκεϊ δέ καί τά ευτυχή

ματα συμβάλλεσθαι προς μεγαλοψυχ ίαν . Οί γαρ ευ

γενείς άξιοϋνται τιμής και οί δυναστεύοντες ή οί πλου-

τοϋντες• εν υπεροχή γάρ, το δ' άγαθω υπερέχον παν

εντιμότερον. Διδ καί τά τοιαύτα μεγαλοψυχοτέρους

90 ποιεί• τιμώνται γάρ ύπδ τίνων, (ϊο) Κατ' άλήΟειαν

δ' δ άγαθδς μόνος τιμητέος• ω δ' άμφω υπάρχει, μάλ

λον άξιοϋται τιμής. 01 δ' άνευ αρετής τά τοιαύτα

αγαθά έχοντες ούτε δικαίως εαυτούς μεγάλων άζιοϋσιν

ούτε δρθως μεγαλόψυχοι λίγονται • άνευ γάρ αρετής

15 παντελούς ούκ Ιστι ταΰτα. (ϊΐ) Τπερόπται δέ κα\

ΰβρισταί και οί τά τοιαύτα έχοντες αγαθά γίγνονται.

Ανευ γάρ αρετής ού ^άδιον φε'ρειν έμμελως τά ευτυχή

ματα • ού δυνάμενοι δε φε'ρειν καί οϊόμενοι των άλλοιν

ύπερέχειν εκείνων μεν καταφρονοϋσιν, αύτοΐ δ' β τι αν

30 τυχιοσι πράττουσιν. Μιμούνται γάρ τον μεγαλόψυχον

ούχ όμοιοι όντες , τοϋτο δέ δρωσιν εν οΤς δύνανται• τά

μεν ούν κατ' άρετήν ού πράττουσι, καταφρονοΰσι δέ

των άλλων. (22) Ό δέ μεγαλόψυχος δικαίως καταφρο

νεί ( δοξάζει γάρ αληθώς ) , οί δέ πολλοί τυχόντως.

!5 (•23) Ούκ εστί δέ μικροκίνδυνος ουδέ φιλοκίνδυνος δια το

δλίγα τιμαν, μεγαλοκίνδυνος δέ , και ό'ταν κινδυνεύη ,

άφειδής τοΰ βίου ί>ς ούκ άξιον 3ν πάντως ζήν. (ϊί) Καί

οίος ευ ποιεϊν, ευεργετούμενος δ' αϊσχύνεται• το μεν

γάρ υπερέχοντος, τδ δ' ΰπερεχομένου. Και άντευ•

40 εργετιχος πλειόνων ούτω γάρ προσοφλήσει δ υπάρξας

καί εσται ευ πεπονΟως. (25) Δοκοϋσι δέ καί μνημο-

νεύειν ους άν ποιήσωσιν ευ, οιν δ' αν πάΟωσιν ού • έλάτ-

των γάρ δ «αβων ευ του ποιήσαντος, βούλεται δ' ύπερ

έχειν. Καί τά μέν ήδέως ακούει, τά δ' άηδως• διδ

46 καί τήν θέτιν ού λέγειν τάς ευεργεσίας τω Διί• ούδ' οί

Λάκωνες προς τους Αθηναίους, άλλ' ά πεπόνΟεσαν ευ.

(ϊβ) Μεγαλόψυχου δέ καί το μηΟενδς δεϊσΟαι ή μόγις,

ύπηρετεΐν δέ προΟύμως , και προς μέν τους εν άξιοΊματι

και εύτυχίαις μέγαν είναι, προς δετούς μέσους μέτρων

50 των μέν γάρ ύπερέχειν χαλεπον καί σεμνόν, τών δέ

δάδιον, καί εν έκείνοις μεν σεμνύνεσβαι ούκ άγεννές, εν

οέ τοις ταπεινοϊς φορτικόν, ώσπερ εις τους άσ&ενεϊς

ισχυρίζεσΟαι. (27) Καί εις τά έντιμα μή ϊέναι , ή ου"

πρωτεύουσιν άλλοι ■ και άργδν εΐναι χαί μελλητήν άλλ'

ίηΓβποΓβ , ΐΌΠδεειιΙ ιι* . νϊΚιιΙί εηίηι οηιηίΐιυδ δηίδ ηιιηκτί*

ροΓΓοεΙδε ηοη ΓαοϊΙβ ρ»Γ ηΙΙιΐδ Ιιοηοδ Γρρρπι-ί ροδδίΐ : νβΓυηι-

(οιηεη ροδ α;ο,ιιο βηίηιο βεείρίρΐ, φίοιΐ ΪΙΙι ηοη ροδδίηί βί

Ιι•ίΙ>υρΓΡ ηΐθ]0Γβ. Ειιηι αιιίρηι ΙιοηοΓοηι , (|»ί εΐ » αυϊυιΐδΐί-

1>εΙ βί οί) Γβ8 ρ»Γ\'38 ΙπΙιιιεΙυΓ , ρΓΟΓδυδ 38ρεπιο1)ί1ιΐΓ : η.το

(Ίΐίιη ,-ιιΙ ίρδηηι ηοηεοηνρηίιιηΐ; ίΙεπιαυε ίμηυιιιίηί.ιιιι α((]ΐιβ

ίηΓαιηϊαηι ροηίειηηεΐ , (ρι>3 ίη ειιηι ]ηΓβ «κΙογβ ηοη ροίε-

πιηΐ. (1 8) Ι'ηΙΪ-ΜΝίπηι ίμίΙιΐΓ, υΐ άΊεΙυπι, ίη ήοηοπόυβ υργ-

δοΐητ νΪΓ ηΐ3@ηαηίηιιιβ. νεπιηιίβηιρη ίή τϋνίΐϋδ <|υοα,ιιβ οί

ρπηοίραίιι, ίη οηιηί ά'εηίπ,υβΒβοηηά'α 3ΐ(ΐυο»ι1νβΓ8α ΓοΓίυη»,

(|ΐιί(Ι(|ΐιίι1 βοείιΙβΓίΙ, ίη βο &ε ιηοο'βΓαΙυιη ρΓ*1)οΙ)ίΙ : ηβ()ΐιβ

Ιη Γι,Ίιυδ βοειιηιϋβ ΙκίίΙί» βΓΓεΓοΙιΐΓ, ηεηηο ίη 3ΐΙνοΓ$ί$ πιοβ-

ΓΟΓβ 8ΐιρρΓ»1)ίΙιΐΓ. ^αη1 ηο ιη Ιιοηοπ'ΐη (ριίιίειη «ίο ηηίιη,ι-

Ιιΐ8 εδί , (1Η35Ϊ 18 ηΐ3\!ΐη» ΓΡδ 8ΐΙ. Ριϊη(;ίρ3(ιΐ8 βηϊηι βί <]ϊ-

νίΙί,-Β ρΓορΙβΓ Ιιοηοιι'ΐιι 8ΐιηΙ ορΙβϋιΊίβ. Ο'ρΗβ ςηί Ιΐίτη

οοηδοουϋ βυηΐ, οί) €3 ΙιοηοΓβ βΓΠοϊ νοίιιηΐ. Οιιί ί<ρΙιΐΓ τρ|

Ιιοηοβ ίη Γβυυδ ρβΓνίβ ηυπίίΓθΙιΐΓ, Ιιιιίο ηβ (όΙογβ ςηίάρηι

ίΠΆ^η» βΓϋΐιΙ : Ρΐ οί) ίιΐ ρΐβϋ ντϋριιΙυΓ β8«β ρΐ άρδρρεΙοΓΡ.-;.

[VIII] (19) \Ί<ΙβηΙυΓ αυΐρπ) δβπιηιΐηι η,ηοο,ηβ Γβ8 3(1 βηίιηϊ

ιικικηίΙΐΗΐίηριιι οοηΓριτβ. Νβιη βί Ιιοηρ$Ιο βοηχηοιριβ Ιορο

η.ιϋ ΙιοηοΓβ ιϋ^ηί ρυΙαηΙυΓ, εΐ ϋ ο,υί ρπιιεϊρ3(υηι οί)Ιίηειι[,

;ιιιΙ οριιίεηΐί, ι|<ιοηί:ιιη εβΙβΓΪβ ΛηΙειτΙΙυηΙ. Ρογγο (ριιι ςιιίιΙ-

ιριι' ηοηο 3ϋφΐο ηιβ^ίδ βηίρερΙΙίΙ, βο ΙιοηθΓ3(ίυ8 ρδϊ. Κβα,ιιϋ

.-Ιί;ιιιι ίδΐίδ ι•ρ|)ΐι.•> ηκιμη>ιηίηιί<3* ηιιρ.ίιιι . ΗοηοΓβ εηίηι,

ςηϊ ηίδ ρητιΐίΐί δΐιηΙ , 3 ηοηηιιΙΙί* βΠίείιιηΙηΓ. (ΐθ) 8ρ(| βί

ΥΡΠ1Ι1Ι <|11<ΐ1'ί|||11» , δοΐϋδ υιγ Ιιοηικ ΙιοηοΓβ 31'Πΐ'ίρηΐΙΐΙδ βκΐ.

Οιι]ιΐ8 3ΐι(επι νΪΓΐιιΙΐ ροη]υηε(3 ΓοΓίυηαε^Ι, ί$ ΙιοηοΓβ ιΐί-

§ηίθΓ Ιΐ3ΐ>ρ(ιΐΓ. Ουϊηυβ νβΓΟ βίηβ νΪΓΐυΙο 1»1ί3 Ι)οη3 εοηΐί-

£ΡπιηΙ , Ιιί ηεςηε δβ ίρβοδ π)3«ηίδ ΙιοηοΓίΙιυδ <1ϊεριο$ εεηδβΓβ

(ΙιΊ)ριιΙ, ηΐ'ιρίι• γογΙι' ιηη^πιιηίιηί νοεηηΙιΐΓ. ΙδΙυά εηίιη

δίηε \ ίι-ΙιιΙο ηικίίηηβ |ιρι-Ιι•ι•Ιλ εοηδΐ3Γβ ηιιΙΙο ιηοιίο ρο(ΡδΙ.

(21) ΛΙίοηιιη νβΓΟ εοηΙεηιρΙοΓβδ , δΐιρεΓυίςηε ΙηΙί» Ι)οη3

ροδ$ί(]ρη(ρδ ρυηιΙιιιιΙ. Ι)ίΙΙί(ΪΙ(' Ρδϊ εηίηι βίηβ νίιΊιιΙε ΓΡδ

8εεηηιΐ3δ εοηιροδίΐε εΐ εοηείηηε ΓεΓΓβ. Οιιιιιιι ροιτο ΓεΓΓΟ

ηοη ροδδίηΐ, δεο,ιιε ρτχ εείεπδ ρΓ9Ρδ[3Γε ρχίΜίιιιεηΙ , Ιυηι

ϊΙΙκδ εοηΐρπιηηηΐ, Ιιιιιι ίρ.-ί , φιι<Ιψιί<1 ΓοΓδ ΙηΙεηΙ , ίι^ιιηΙ.

ΥΪΓΐιιιι ηΐ3§Π3ηίιηυηι εηίηι ίιηίΙαηΙιΐΓ, ηπιιιιι δίηΐ ει ιΐίδδί-

ιηίΐεδ, ;ιΙψΐΓ ιιί , ηιιίΐΗΐδ ίη τρίηΐδ ροδίυηΐ, Γ,κίιιιιΙ.. Νεηηε

83 ίίξίΙιΐΓ ςηί»! νίΓΐηΙί εοηδεη(3ηΡ3 βυηί, βμει'β 8<υ<1εη(, εΐ

»Ιίοδ (βιηρη ΓΗδϋοΊοδβ <1ε$ρίρϊυη(. (22) Μημη.Ίηίιιιιΐδ .ίιιΙιίιι

ηοη ίημιπη ιΐείρίείΐ ; (1ε ΓεΙιιΐδ εηίηι νεΓβ ορίηαΙιΐΓ βί ]ιι<Ιί-

εβί : 31 νυΐ8»8 , <\ ιι•><|. κ ιιιιιιμκ1 80Γ8 ΙιιΙιτίΙ . (23) ^^η»

νεΓοηεςηε ρβτνβ ρεΓίειιΙβ δΐΐδείρίΐ, ηεηηε εηρίιΐε αιΐίΐ, ςυο-

ηίιπιι ρ.-ιπι-,Ί δυηΐ ρει•ίι:ιιΙ;ι <|ιιλϊ ιιιημηί ΙϊιείϋΙ. Μβξηίδ ηιιίρηι

ρεΓΪευϋδ 8Ρδε οΙ)]ίιίΙ : εΐ ςυιιηι ίη ώ'δΟΓίηιίηρ νεΓδβΙιΐΓ, τΚββ

ηοη ρ,ΊΐΊΊΐ ; ςηοιΐ ίρδί ιηίηίηιε εοηνεηΪ3( οηαηίηο νίνβΓβ

νκΙΙε; (2ί) βί ηιιυηι εο βΗ βηίηιο, ιιί Ιϋιρηίρΐ' ϋεπεβαυπι

ίη βΐίοδ εοηΓρΓ3( , 31) 3ΐίίδ βεείρρΓβ ίρδυηι ρυιίεΐ. ΙΙΙιι.Ι

εηίηι ρΓίΕΓρΙΙεηϋδ Ιιοηιίηίδ ρ>Ι , Ιιοε ίηΙ'ρπ'οπί. Ιιίειη Ιιριιρ-

Ιίΐ'ίιιηι ιιι:ΐ|οπ' ιηρηδίιτ» Γρηΐρ(ΪΓΪ εοηδηενίΐ, ςυηηι αεεερίΐ.

5ίε ρηίηι ίδ (|υί ιΐβ εο ριίΟΓ ϋεηε ηιεπίυδ ρδϊ , βΐίβηι ει (ΙρΙκ•-

ηίΐ εΐ ϋρπείίείο (ΙβνίικΊυβ ργιΙ. (25) ΡπτΙεΓεβ νί(1ρη(ιΐΓ

ηΐ3>;η3ηίπιί πιεηιίηίϋδε , ςηοβ ηεηβΐίείο ΒίΤβερΓίηΙ : 3 αιιϋ)ΐΐ8

αιιίεηι ικτεριτίπΙ , ηοη ίίειη. ΕίΙ εηίιη ίδ ο,ηί ηεηβΓιείιιηι

ηεερρίΐ, ίΙΙο ο,ιιί ιΐβϋίΐ, ίηΓεποΓ : 3( νυΙΙ ηΐϋ^ηηηίιηιΐδ ρχγρΙ-

ΙβΓβ. Λΐηιιε ίΙΙ.'ΐ ψικίειη ;ιιι.Ιϋ ΗυεηΙίδδίηιε , Ιι;ιτ £Γ3Υ3(β.

Ι Ιϋι|ΐκ• ηεηυε ΤΙιεΙίδ ^ογ^ δυη ίη ρυιη υρηρΓιείβ εοιητηρηιΟΓβΙ,

ηρπηε Ι,αεειΙίΡηιοηίί ΑΙΙιεηίεηδϊυιιβ , βεά ςιΐίε 30 ίΙΙίδ βεοε-

ρεΓηηΙ. (26) ΕδΙ εΐίθηι ηκι^ιΐίΐηίιηί ηεηιίηρηι βηΐ νίχ ηηεηι•

(|(ΐαπι γοβ,ίγο, δβιΐ 1ΐΙ)ρηΙεΓ βΐίριί ίηδεΓνίΓε, 3ΐ(]ΐιβ ίη εοδ

ςιιιΜειη, ςυί ;ιΙίΐ|ΐιη (ΙίμιιίΙίΐΙε ρι.ριΐίΐί δηηΐ, ςιιοηιηιηυε ΓΡδ

τβίιΐβ δυηΐ δερυικίκ , ιιιη^ηηιη δε βίςηε εχερίβυιη , ίη εο$

γβΓο, ηηοπιιη ηιεχϋοοπ'δ ΓοΓίυηβεδΙ, ηιοίΙβΓΒΐηηι ρΓβΒΟετε.

ΙΙΙίδ εηίηι βηΙεοεΙΙεΓε (ΙίΠίείΙε εΐ βηιρίυιη , Ιιίδ ΓβείΙβ εδί : ρΙ

ίηΙβΓ ίΙΙοδ ε>ΙθΓίαΓΪ ^ειιεΓΟβι Ι>οηιίηίδ εδί , ιπΙογ Ιιηηιίΐεβ βιι-

Ιβηι ίηερίηηι , Ιηηψι.-ιιιι ίη ίηιηεείΙΙοδ ΥΪΓβδ 8ΐΐ3δ εχρΓΟίηβΓβ

νείίβ. (27) ΕίΙ ρ]ιΐδί1εηι , 3(1 εβηοη ίΓβ ο,ηίΕ ΙιοηοΓΕηΙηΓ, .

3υΙ ίη ςηίϋιΐδ »1ϋ ρπηοίρριη Ιοευιη ουίϊηεηΐ. ΡΓαιΙεΓεβ εεβ-

/■
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ή ϊπου τιμή μεγάλη η έργον, και ολίγων μέν πρακτικόν,

μεγάλιον-δέ και ονομαστών, (μ) Άναγκαΐον δέ και

οανερόμισον εΤναι και φανερόφιλον • τί> γαρ λανθάνειν

φοβούμενου. Και μέλειν της αληθείας μάλλον ή της

& δόξης, και λέγειν και πράττειν φανερώς • παρρησιαστής

γαρ δια τδ καταφρονεΐν. Διδ και άληΟευτικός, πλην

δ'σα μή δι' ειρωνείαν • είρωνα δέ προς τους πολλούς.

(η) Και προς άλλον μή δύνασθαι ζην άλλ' ή προς φί-

λον • δουλικόν γάρ , διδ και πάντες οί κόλακες ΟητικοΙ

ΙΟ και οί ταπεινοί κόλακες, (3ΐ>) Ουδέ θαυμαστικό; • ού-

Οέν γαρ μέγα αυτί) εστίν. Ουδέ μνησίκακος• οΰ γαρ

μεγαλόψυχου το άπομνημονεύειν, άλλως τε και κακά,

άλλα μάλλον παροραν. (»ι) Ούδ' άνθροιπολόγο;•

ούτε γαρ περί αΰτοϋ έρεϊ. ούτε περί ετέρου• ούτε

16 γαρ ίνα έπαινήται μέλει αύτώ ουΟ' δπως οί άλλοι ψέ-

γωνται" οϋδ' αϋ επαινετικός έστιν • διόπερ ουδέ κακο-

λόγος , ουδέ των έχθρων, ε'ι μή δι' υβριν. (32) Και περ\

αναγκαίων ή μικρών ηχιστα όλοφυρτικδ; και δεητικό;•

σπουδάζοντος γάρ οϋτως έχειν περί ταΰτα. (33) Και

20 οΐος κεκτησθαι μάλλον τα καλά και άκαρπα των καρ-

πίμοιν και ώϊελίμων αύτάρκουςγάρμαλλον. (34)Καί

κίνησις δέ βραδεία τοϋ μεγαλόψυχου δοκεΐ είναι, και

φωνή Βαρεία, και λέξις στάσιμος• ού γαρ σπευστικδς

δ περί ολίγα σπουδάζων, ουδέ σύντονος δ μηθέν μέγα

26 οίόμενος• ή δ' όξυφωνία και ή ταχυτής δια τουτοιν.

Τοιούτο; μεν ουν δ μεγαλο'ψυχο;. [IX.] (3δ) Ό δ' ελ

λείπων μικρόψυχος, δ δ' υπερβάλλων χαϋνος. Οΰ κα

κοί μέν ουν δοκοΰσιν είναι ούδ' ούτοι • οΰ γαρ κακοποιοί

εΐσιν ήμαρτημένοι δέ. Ό μέν γάρ μικρόψυχος άξιο;

30 ων αγαθών έαυτδν αποστερεί ων άξιο; εστί, και εοικε

κακδν έχειν τι εκ του μή άξιοΰν εαυτόν των αγαθών, και

άγνοεϊν δ' εαυτόν ■ ώρέγετο γάρ αν ων άξιο; ην, αγα

θών γε Οντων. Ού μήν ηλίθιοι γε οί τοιούτοι δοκοΰσιν

είναι, άλλα μάλλον οκνηροί. Ή τοιαύτη δέ δόξα δοκεΐ

35 και χει'ρους ποιεΤν ■ έκαστοι γάρ έφίενται των κατ' άξίαν,

αφίστανται δέ και των πράξεων τών καλών και τών

επιτηδευμάτων ώς ανάξιοι οντες , δμοίως δέ και τών

έκτος αγαθών. (3β) Οί δέ χαΰνοι ηλίθιοι και εαυτούς

άγνοόϋντες , και ταΰτ' έπιφανώς ■ ώ; γάρ άξιοι όντες τοΤς

40 έντίμοις έπιχειροΰσιν, είτα εξελέγχονται• και έσθήτι

κοσμούνται και σχήματι και τοϊς τοιούτοι;, και βούλον-

τ«ι τα ευτυχήματα φανερά είναι αυτών, και λέγουσι

περί αυτών ώ; διά τούτο>ν τιμηθησόμενοι. (37) Αντι

τίθεται δέ τη μεγαλοψυχία ή μικροψυχία μάλλον της

46 χαυνότητος• και γάρ γίγνεται μάλλον και χείρον έστιν.

^ιίοινη) ι-Ι ιιιιΐί Ι ;ιΙιιΐνιιι (>•.•>(•, ιιί>ί ιιΐιί αιιΙ ηΐ3£ηπδ Ιιοιιιιι

ρΓοροηαΙυΓ, ηιιΐ ιιι,'ίμιιιι Γεδ ;ιμ.;ιΙιιι- : (Ιείηιΐε ι ι--, βεπ'Π',

ρ3ΐκ•3δ ίί|38 ςηίιίοιη , 80(1 ιιιημιιιικ ι•1 ηιηιιίιιιη μμίι•οιιι• ι ο•

ΙιΊ)ΐ3ΐιι1»5. (?8) ,ίιιιιι ΥβΓΟ βΐ βροΗε ευπι ίηίηιίείΐίίΐδ ςβΓεη»,

εΐ3ρεΓΐε3ΐη3ΐ•εηεο658ε85ΐ;1ίηιεηΙί8 εηίπι β&Ι οεοιιΐΐηιν μίι-

ΐΓΐιΙκιιη. Οείη<1ο πι»]οι•οπι νοιϊΐβΐίδ ςοβιιι ορίιιϊοηίδ (ΐιιηηι

1 ι.ι Ι ιι- ! <- ; 1 1111] ;ιρΐ'ΐ|ι• (Ί (Ηπτε <•| ημί'ΐΐ οιιιιιί» ; 3ροΗι18 οιιί ιιι

γΙ ΙιΙμτ ι•ν( , φΐί3 εοη(επ)ηί) ; βΐφιε (ΐΐ) Ιιοε ίη οπιΐίοηε νΐ'-

πΙ.ιΙπιι Μ'φΐίΙιιι- : ηίδί φΐιιιη ίηίοπίιιιη ίΓοηία ιιΐίΐιιι-, ςιιοιΐ

ίκ-ίΐ ;ιιΙ νυίμιΐδ. (29) ΕδΙ βΙβ]ιι«)βιη , βΐίοπυδ ηηΐιι νίνει-β

ηυη ροδδο, ηίδί βηιίοί. 8ει•γίΙε εηίπι ί<1 εδΙ. Καςυβ ιιΐ Βδκεη-

ΙβΙΟΓεδ 0Π1Π05 ΠΙΟΓΟΟηβΠί δΙΙΠί , δΙΟ ΙιΙΙΙΙΐίΙι'8 3θ]θΠΊίδ8ί Π0-

ηιίηεδ 3δ8ειιΐ3ΐοι•οδ. (30) Νεαηε ΓβείΙε 3(1ηιίΓ3(ιιι•. ΙΝίΙιίΙ εηϊιη

«'ί ιηίίρηιιιη εβί. Νεΐ|υε ιικ'πηιιΚ ίημίΓΐβδ. νίτϊ εηίιιι ιηη-

£Π3ηίιηί ηοη β»1 ηιβηιοΓειτι ε$8ε, ρΓίκείρυεςοο ηιαίοπιιιι,

μίΙ ρο(ίυ3 ρΓΟ ιιϋιϋο εα ρυΙ,ίΓε. (31) Ν'εψιεϋε ΙιοηιίηίΐΗΐϋ

ΙιιιριίΙιΐΓ : ΐ|ΐιϊρρι' ςιιί ηεο <1ε 5ε , ηεε (1ε 3ΐίί5 Ιοςιιί ειίΓεί ;

ικιιιι ηεηυε ιιΙ 1.ιικ1«ΊιΐΓ, η)3§ηορει•ε αΐΓ»1; ηεηιιβ π! αΐϋ

νίΙιιριΤΓΠΐιιι•. Ν'ει•. ΓΠΓβυβ 1ηιΐιΙ»Ιοι• εβ( , εΐ ου εηικίειη (;ιιι-

83ΙΜ ηεςυε ηιαίοϋι-ικ, ηε ϊη ίηίηιί(Ό5 ςυΜβαι , ηίβί ι-οιι-

(ιιιικΊίίΐ ίπ•ίΙ;ι(ιΐΛ. (32) ] η Π3 αιιΐΐ'πι Γ801Ι8 ιριοε ηεεε883ΓΪ8>

;ιιι Ι γ χίρικι• 8ΐιη(, πιίιιίιιιι1 ηιιεποιιηάυ: ε$( , ιιη ρκ• 5ΐιρρΙε\ :

ε$1 ΐ'ΐιίιιι Ιιικ: 1ιοιιιϊηί8 ιιίιιιίιιιιι 8(ιι<]ίυπι ίη τεβ Ιιυποηαί εοη•

ΓυιτιιΙΐΝ. (33) Αίιριε (•1ί;ιιη Ηα Γοιηρ;ι•,•ηΙιΐϋ εβ( , ιιΙ Γβ$ ρυ|-

ε1ΐΓ3δ εβκηυε δΙεΓϋεβ ροδβ'κΙεΓβ ιιι.ιΙΪΙ , ςυίηι Γιιιε(υο$38 εΐ

υϋίεβ. Ηοε εηίπι πιαβίδ ρΓορΓίυηι οϊΙ Ιιυηιίηίί δε ίρδο ουιι-

ΙιίιΙι, »Ί Ιιοικιιιμιι οιιιηίιιιιι εορϊαπι ίη βε-β ]ΐίΐΙιιηΙί>.

(34) ΜοΙυβ ςηοιιυε ηιιΐ8η<Ί»»•'' νΪΓΪ ΙβΓϋιΐδ ΓεΓε ΓιιειϊΙ , νο\

ΒΓίΐνϊβ, ογϊΙϊο δΐϋΐήΐίδ εΐ δεϋβΐϊ. Κεςυε εηϊιη Γι•*1ίηηιτ

δοΐεΐ Ϊ8 ςυϊ ρηιιείδ Γείιυδ δίικίβΐ : ηρηυε νεΙιεηιεηΙεΓ εοη-

Ιι-ιμΙϊΙ . ουί ιιίΙιίΙ ιη:ιμιιηιιι είδε νίιΙείυΓ. ΡΓορΙηΓ Ιιβδ εβυδϊδ

αιιίεηι εΐ νοχ βευΐ» εΐ οείει• ίη^Γεδδϋδ εβδε εοη<;ιιενϊ(. Αο

ιικι.ΐΐι.ιιιίηιιΐδ <|ΐιίιΙειη ΙΐΙίδ. [IX.] (35) 0»ί ,ιιιίειη ηιοΟιιηι

Ίΐ'• π ι! , ίδ ρ&Γνο ιιηίιηι) 085ε ι!ί( ίΐιιι- : ςυί δΐιρίΊ',ιΙ , ναηυδ.

Λΐ' ηε Ιιί φΐίιίειη Γηαΐϊ νϊϋεηΙιΐΓ ε$$ε; ηοη δΐιηΐ εηίηι αΐϋδ

3ΐιεΙοΓεδ πιβίϊ. Λ'θΓυηιΙ»ιηεη ρεεεαηΐ. >«ηι (]ΐιϊ ιίειηίίδο

ραι-νοςηε ηιιϊιιιο (•.-!, ([ΐιιιηι ίίΐ Γευιιβ 1)οηίδ(1ί^ηιΐδ, ϊρίε δε

ϋδ ΓπιιΐιΙ,-ιΙ ςιια» ηιεΓεΙϋΓ. Υί(1ε1ϋΓ()ΐιε ηΐΗΐί ιριίιΜ,ιιη ίη

Ιιοε ίηεβίβ εχ εο, ςιιοιίδοβε Ιιοηίδ εδδο ίπ.ΐί^ιιπιιι ;ιι1ιίΙι;ιΙιΐΓ,

βΐιμιε 3(1εο $ε ίρίϋΐιι νίιΙείυΓ ίρηοΓαι-ε. Νηηι ηί ίΐα εδδεί ,

εα εχρεΙεΓεΙ , (|ΐιί|)ΐΐδ ιϋρηιΐδ εκί, ιριιιηι 1)οηα δίη(. ΤβΙεδ

1ιοηιϊηε8 (;ιιιιγιι δΐιιΐΐί ηοη νίιΙεηΙοΓ εδδε, βειΐ ευηείαηΐεδ

ροΐίυβ. ΤαΙίδ 3ΐι(εηι ορίηίο , φϋπη ιΐο δε ΐρ-,ΐβ ΙκιΙηίιΙ ,

εΐϊαιη ϋβΙεΓίοΓεβ εοβ εΙΓιοείΌ νίϋεΙϋΓ. Εα εηϊιη ςιι»> ηιε-

γοΙιιγ, (ΐιιί»ΐ]ΐΐ6 εχρεΙεΓε εοηδίιενίΐ : 31 Ιιί ΓεΓυρίιιιιΙ βΐ) Ιιο-

ηεκίίδ ηι:1ίυιιί!ιιΐδ ιΊ δΐυιΐίίδ, φΐ;ι.Μ ίιιιΐίμηί βίηΐ, ί[οηΐ(|ΐιε 3

1)θηίδ εχίοηιίδ. (30) \.ιηί ;ιμ1ιίιι ιριπιη >1ιιΙΙί δΐιηΙ,Ιυιη δε

ίρδοδ ί^ηοΓβηΙ, ηεηυε ιά οΙΐδειίΓε. Νϊΐιι ρΓοίηιΙε, (|υ3δί

(Ιίβηϊ δϊηΐ, Γ08 •'ΐηιρΐ3δ εΐ 1ιοιιογ3(38 3§3Γ0ΐ1ϊιιηΙϋΓ : ϋείηιΐε

8β ίρ8ί, ιιιι,ί1γ.< δίη(, ίιιιϋΐΉΐιΙ εΐ 31) 3ΐϋδ ι•ο;ιγ^ιιιιιιΙιιι•. Τιιιιι

νεΓΟ οχ νοδΙΗιι, οχ ΙιβΙιϊΙιι βεδΙιΐ(]08 εοΓροπί οί εοηβίιηί-

1ίΙ)ΐΐδ αΐϋδ «ΓΜΐιΙιιιιι Μϋϊ ηυχηιηΐ, δΐιαδςιιε ΓΟδ δεειιικίαδ

οηιηίοηδ ηοΐ38 εβδε νοίυηΐ , οί ϋε δε ίρδίβ ρκίΜΐίε&ηΙ, (]ΐΐ3δΐ

εχ Ιιίδ ΙιοηοΓεηι ουηχεειιΐιιπ. (37) Μιιμί•» αιιίειιι .ιπίπιι ιηα-

μηίίικίίιιί 3(1νεΓ83(ιΐΓ ΙιιιιιιίΙίΐ3δ νεί ιίοιιιΐδβίο βηίηιί, <ρι;ιιιι

ν&ηΙΙϊβ. Νβιιι οί ΓιοιριεηΙίοΓ ΟδΙ, οί βΐίο,υίιΐ ίίοιη ϋεΙΟΓίυδ.

ΟΑΡ. IV. [Χ.]

ΊΙ μέν ουν μεγαλοψυχία περί τιμήν έστι μεγάλην, ώσ-

περ είρηται. Έοιχε δέ και περί ταύτην είναι αρετή τις,

καθάπερ εν τοις πρώτοι; έλέ/θη, ή δόξειεν αν παραπλή

σιο); έχεινπρδς τήν μεγαλοψυχίαν ώσπερκαί ή ε'λευθεριό-

10 τηςπρδς τήνμεγαλοπρε'πειαν. Αμφω γάρ αΟταιτοϋμεν

μεγάλου άφεστασι, πιρί δέ τα μέτρια και τά μικρά

Λιιίιιιί ί§ί(ιΐΓ ηι;ι;;ιιϊ(ιιι1ο ίη ηιηςηο Ιιοπογο μί>;ιΙ ιιι , ιιί

οδΙίΊΐιΙίιηιΐδ. ΥίάεΙϋΓ ηπΙοιη ίη Ιιοε Ηίίΐιη αΙία φΐα,'ϋβηι

νΪΓΐιΐ8 ε&86 οεεηρ3ΐ3, υΐ ίη 8υρεποπΙ)ΐΐδ ιΐίχίηιιΐδ, <\αχ 3ι1

Π)3{;η3' ίηιίΐιιΐιηι ρβΓεηι ΓβΙίοηεηι ΙιβΙιΟΓβ νίοΌΛΐιΐΓ, βίςιιε

3(1 ιη38ΐιίΙΐοεη1ί3ΐη Ιί1)8Γ3ΐίΙα8. Αηιίυε εηίπι ίδΐ* τίΓΐιιίεβ α

ιιΐ38ηο φΐίιίοπι Γοηιοία3 βιιηΐ, ίη ηιειίίοοπίιιΐδ τογο ει
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διατιΟέασιν ήμας ώς οεϊ. (2) "Ωσπερ δ' εν λήψει και

δόσει χρημάτων μεσότης εστί και υπερβολή τε και ελ-

λειψις, ούτω και εν τιμής όρέςει τδ μάλλον ή οεϊ και

ήττον, και το δΌεν δει και ώς οεϊ. (:ϊ) Τον τε γαρ φι-

6 λότιμον ψέγομεν ώς και μάλλον ή οεϊ και ό'Οεν ου δεϊ

της τιμής εφιέμενον, το'ν τε άφιλότιμον ώς ούδ' επι τοις

καλόϊς προαιρούμενον τιμασΟαι. (ι) Έστι δ' ό'τε τον

φιλότιμον έπαινοΰμεν ώς άνδρώδη και φιλόκαλον, τον

δε άφιλοτιμον ώς με'τριον και σώφρονα , ώσπερ και εν

10 τοις πρώτοις είπομεν. Λήλον δ' δ'τι πλεοναχώς τοϋ φιλο-

τοιουτου λεγομένου ουκ επί τδ αύτδ άεϊ φε'ρομεν τον φι

λότιμον, άλλ' Ιπαινοϋντες μεν έπι το μόίλλονί, ο: πολλοί,

ψέγοντες δ' έπ\ τι) μάλλον η δει. Ανωνύμου δ' ούσης

της μεσο'τητος, ώς έρημης εοικεν άμφισβητεϊν τα άκρα•

15 εν οίς δ' εστίν υπερβολή και ελλειψις, και τδ μέσον.

(λ) Όρέγονται δέ τιμής και μάλλον ή δει και ήττον,

εστί δ' ό'τε και ως δει • επαινείται γοϋν ή εςις αΰτη ,

μεσάτης ούσα περ'ι τιμήν ανώνυμος. Φαίνεται δε προς

μεν την φιλοτιμίαν άφιλοτιμία , προς δέ την άφιλοτιμίαν

50 φιλοτιμία , προς αμφότερα δέ αμφότερα πως. (ο) "Εοικε

δ; τοΰτ' είναι και περί τας άλλας άρετάς. Άντιχεϊ-

σθαι δ' ένταΰΌ' οί άκροι φαίνονται δια το μή ώνομάσΟαι

τον με'σον.

Ρ»ιλΪ5 ηοδ ίΐ,ι υΐ ραΓ («Ι αΐΐιοϊιιηι. (2) Ροιτο ηΐ ϊη βοοίρίεη-

ιΐίδ οί <1αη<1ί8 ρεοιιηίίβ Ιοευιη 1πι1κ•ηΙ οί ηιεοϊοοηίαδ, οί Μ

ιριοιΙ ονΙ ιηππιηπ 30 ραπιιη : 5Ϊο βΐίβηι ίη Ιιοιιογϊ8 αρρβϋ-

Ιίοηο ίιιι οηϊΐιιΐ' οί ϊΙΙικ] φΐοΛ οβί δορι•» ςιιαηι οροιΊεΙ , ιΊ

ϋΐιιιΐ ο,οοιΐ ϊιιΓγλ : εΐ ι πι δΐιπι , υηιΐε , οί φίοπκκίο οροιΊεΙ.

(3) Νϊΐη εΐ »ηι1>ίΙίθ5υηι ΟδΙ ιιΙ)ϊ νίΙηρεΓβηιιΐδ, Ιηιΐφκιιιι ηί-

ηιί» Ιιοηοπδ οηρίιΙίΐΒίο ίπΠηηιηιβΙιιπι , ΙιοηοΓεηια,οο ιιηιΐε

ηοη οροιΙεΙ ίΐιρ.ηραηίειη : οΐ Ιιοηοι-ίδ οοηΙοιηρΙοΓοιη ίίοιιι,

οί ειι ηι ιμιί ηο οχ Ιιοηοδίίδ ιμιίόΌιη Γοίηΐδ αιΐίμίβιοηο'ί Ιιοηοπδ

οοη*ίΙίηιιι οηρί»1. (4) ΗυΓβυδ εδί ςιιιιιιι 3πιΙ>ίΙίο8οηι Ι»ικ1α-

ηιιΐδ ιιΐ νίι-υιιι ΓοιΊεηι οΐ ΙιοηοβΙβΙίβδΙυιΙίοδίιηι : Ιιοηοπ» οοη-

Ιΐ'ΐιιρΙοΓοιιι ϊΐι'ΐιι , Ιηιΐφΐ;ιιιι ιηοι1ο$1ιηη εΐ ΙβηιροΓΗηΙοηι , υι

61Ϊ3Π) διιρΓα <1ϊχίιτιιΐ5. ΡεΓβρίευαηι ο$1 αιιίοιτι , ιηυΐΐίβ ηιοιίίδ,

φΐί8ΐιιι]υ8 νβΙ ίΙΙίυίΓοί βηιβη» (ΙίοαΙιΐΓ, ηυιι ΓεςρεεΙιι οοιίεπι

δοηφΟΓ ιιοιηοη φιλότιμου οΙΙβιτί ; δοο" δι πι ΙβοιΙκ ίιΐ ροηβηιιΐδ,

αϋ οπηι γοΓογν, ςπί «ΙηΟίοΜΟΓ δίΐ Ιιοηοι-ίδ ςιιαηι λίιΙ;;»*;

δίη ίη νίΐηρεηο, η<! ίΙΙπιπ φΐί βΙπιϋοίίοΓ δίΐ ίΙΙίπδ ιμιηιιι

οιχίΓίοαΙ. ρποιπαιη αιιίοηι ιηοιϋοΐα^ ίρδα νβοαΙ ηοπιίηο,

ίιΙοίΓοο ίίΐ ιιΐ βχΐΓβιιι,τ ιΐο ο]ιΐ5 ρο88088Ϊοηε, φΐΗδί (Ιείοεο νβ-

οιιο, οοιιοοιίοιιΐ. €οΙοπιιιι ςιιίΐιιι» ίη Γοΐιιΐδ ηίηιίυιιι ιο•

ρβπΙιΐΓ εΐ ραηιηι, ίη Π5 οΐϊαιη ηιοιίίοΐϋδ. (0) ΑΙ Ιιοιιογοιιι

ΙιοπιίηοίΡΐ ηίηιίιιιη ρχροΐιιιιΐ , βΐ ρ;ιπππ. Κιιιη ίμϋιΐΓ οΐίηιη

οχροΙοΓΟ ΙίοοΙ ιηοιίίο ιηοιίυ οΐ υ(ορθΓΐβ(. ΑΙιμιβ 18 1ι;ι1)ίΙιΐ8

Ι,ιπ<Ι;\Ιιιγ : ηίιπίιιιιη ιμιί εβί ιηοιίίοΐβδ ίη ΙιοηυΓΟ οχρρΙοηοΌ

οοειιρΐΐΒ, ηοιιιίηε οηΓοηβ. Υ'ίιΙοΙυΓ αιιίειη, 8ί ειιιη αιηΐιί-

ίίοηε οοιηρΗΓΟίιΐΓ, Ιιοηοπδ ο,οηίοιιιρϋο; $ί ουΓη Ιιοιιοιίδ

οοηίοιηρίίυηε, βπιΐιίΐίο : 80<1 οιιιη ύΐταιμιο οοηιρΗΓβΙα, ιιΙγιιι8•

φΐο δρεείοηι (μιοϋαιηηιοιίο ρινε δε ΓογΙ. (6) ΑΙφίο οΐίβιη ίη

ΓοΙίιμιίδ νίΓ(υ1ίΙ)ΐΐ8 οοιίοιη ιιιοιίο Γβ8 νίϋοΙιΐΓ ΙιουοΓΟ. Ι'ιίβηίΙΓΟ

ηιιΐοηι Ιιΐο \ίιίβηΙιΐΓ ίηΙΟΓ »ο οχΙγοπιι , ιμιί* οι ςιιί ηιοιϋιΐδ

ι•ϊ>1* ηοιηεη ίιιιροίίΐιιιιι ηυιι εβί.

ΟΑΡ. V. [XI.]

Πραότης δ' εστ\ μεν μεσότης περί οργάς, άνοινυμου

ϊδ δ' δντος τοϋ μέσου, σχεδόν δέ και των άκρων, έπι τον

μέσον τήν πραότητα φέρομεν, προς τήν ίλλειψιν άπο-

κλίνουσαν, άνιόνυμον οΰσαν. (•ι) Ή δ' υπερβολή δρ-

γιλότης τις λέγοιτ' άν. Το μεν γαρ πάθος έστιν δργή,

τα δ' έμποιοϋντα πολλά χα\ διαφέροντα. (:)) Ό μέν

■ίο ουν εφ' οίς δει καϊ οίς δει όργιζόμενος , ετι δέ και ώς δεϊ

και δ'τε και δ'σον χρόνον, επαινείται • πράος δή ούτος αν

είη, είπερ ή πραότης επαινείται. Βούλεται γαρ δ πράος

άτάρα'/ος είναι και μή άγεσΟαι &πδ τοϋ πάθους, άλλ' ώς

αν δ λόγος τάξη , οΰτω και επί τούτοις και ε'π'ι τοσούτον

3ί> χρόνον χαλεπαίνειν. (ι) Άμαρτάνειν δέ δοκεΐ μάλλον

επι τήν ελλειψιν ου γαρ τιμωρητικδς δ πράος, αλλά

μάλλον συγγνωμονικός. (δ) Ίΐ δ' ελλειψις, εΐτ' άοργησία

τίς ε'στιν είΟ' 8 τι δή ποτέ , ψέγεται. Οί γαρ μή δργι-

ζόμενοι έφ' οΐς δει ηλίθιοι δοχοϋσιν είναι, και οί μή ώς

40 δεϊ μηδ' οτε μηδ' οίς δεϊ• (ο) δοκεΐ γαρ ούκ αίσΟάνε-

σΟαι ουδέ λυπεϊσΟαι, μή δργιζόμενός τε ούκ είναι αμυν

τικός. Το δέ προπηλακιζόμενον άνέ/εσΟαι και τους

οικείους περιοραν άνδραποδώίες. (7) Ή δ' υπερβολή

κατά πάντα μέν γίνεται• και γαρ οίς ού δει, και έφ'

κ οΐς ού δεϊ, και μάλλον ή δεϊ, και Οαττον, και πλείω

χρόνον ού μήν απαντά γε τω αύτω υπάρ/ει. Ού γαρ

άν δυναιτ είναι• το γαρ κακδν και έαυτδ άπολλυσι,

κάν όλόκληρον ή, άφόρητον γίνεται, (β) Οί μέν ουν

δργιλοι ταχέως μέν οργίζονται καϊ οίς ού δεϊ και έφ'

50 οίς ού δει καϊ μάλλον ή δει, παύονται δέ ταχέοις•

ο και βέλτιστον έχουσιν. Συμβαίνει δ' αύτοΐς τοϋτο,

δτι ού κατέ/ουσι τήν δργήν άλλ' άνταποδιδόασιν ή φα-

Ι.εηίΙ«8 ,ίιιΙιίιι ηιοιίίοίηβ οδΐ ςιι»3 ίη ΐΓΪδ νοίΐηΐυτ. 8ει1

ιρι/;ι ιιιπίίπ-ι νβοαΐ ηοπιίηο, αο Γογο εΐϊβηι ίρδί εχίΓΟίιιί,

πιεαίο ΙεηίΙβΙίδ ηοηιοη (Ιβπιυδ, βιΐ ίιΐ εχίΓοηιυιη, ηυοιΐ ραι

Ρ3ΠΗΙ1, ρΓοροηιΙοηί : ιμιοο1 ίρδίιιη οχίΓοηιιιηι ηοιηίηο οηγοΙ.

(2) ,Νίππιππ &υ(ειη ΪΓ30ΐιηάί& ϋίεί ροΐεδί; ίρδ&εηίιιι ρεΓίυτ-

1)3ΐίο ΪΓ3 οδΐ, οιι]ιΐ8 ιιιυΐΐα! οί ν3π;Ε οβιΐδΛ! δΐιηΐ οΐίίοίοηίοί.

(3) ΑΙυ,υο ίί ιμπι 1<•ιπ φΐί ιμιβδ οό Γ08 , φΐίϋυδφΐε Ιιοιηίηί-

1ηι8 οροιίοΐ , ΪΓ880ί(ιιΐ', ρι α,ΊοΓΟ» νοιο οί φΐοηιαιίιηοιίιιιιι ,

φΐο ΙοιηροΓο, οί ιμιαιιι ιΐίιι οροΓίεΙ, ]3ΐΐ(1α1ιιι•. ΜβηδυεΙυδ

ίμΊΙπι' 3ο Ιοηί-ί 3ρρο1ΐ3ΓΪ ίΙΙε ροΐΕΓίΙ, δι ιιιοιίο ΙεηίΙΐδ 081 ί3ΐι-

(Ι.ιΙιιΙη. Λ'ιιΙΙ εηϊιη ιιι.ίπμκ.Ίιι-> ναοηιο 3ΐιίιηί ΙιιιιιιιΙΙιι , ηο-

([ΐιο Γ3ρί ροΓίιιιΙΐΒΐίϋηο ; δοιΐ ρτονιΐ Γ3ΐίο ρπΐΌομεπΙ, ί(3,

οί Ιιϊδ οο εβυδίδ, οί 1«ιη ιϋιι ίηϋί^πΒΓί. (4) Ι'οοοιιγο Ιαυιεη

νίιΙοΙιΐΓ ηΐ3^Ϊ8 ίη ο»ηι ρ»Γΐοηι, ο,ιι»! εδί ίηΓι•α ηιοιίιιιιι. ϊ^οιι

οηίιιι »(Ι υΐοίδοεηοηηι ρπιηιΐδ 08ΐ Ιιοιηο )εηί8, μίΙ ρυΐίιΐδ αά

ί^ηοδοοηιΐυηι ρΓοροιίδυβ. (ό) Ραπιιιι ουίοιη φίοιΐ «Ι ίη Ιιοο

(■ΟηοΓΟ, 8ίνο ίιΐ Ιοηΐίΐυιΐίηοηι, δίνο φΐο 3ΐίο ηοπιίηο βρρεί-

Ιοδ, νίΙυροΜΙυΓ. λαπι ςυιιιιι ϋ ιμιί ηοη δυοοοιίδοηΐ οί) 033

03Η338 , οΐι ηυβδ δυοοίΊΐδΡΓΟ ιίοοειιΐ , δΐιιΐΐί ϊίιΙββηΙπΓ, Ιιιηι ϋ

φίοιμιο, ςιιί ηοη φιο ιιιοιίο, ηοο ηιιο ΙοιηροΓΟ, ηοο φΐϋ)Π8

ϋοοεί. ((ί) Υίιΐοΐιιι• οηίιη 1;ιίί8 δειίδϋ οβγογο ηβηιιβ οΌΙογοιιι

ροΓοίροΓΟ ιιΙΙυηι : ιμιιηιιιμιο ηοη ίι•3δο»Ιυι•, ηοη ΓΗοίΙοβιΙ ρΓΟ-

ριιΐίαηιίβηι ίη]υΓΐ3πι οχοίΐΒΓί. ΑΓΛοί λόγο οοηΐυπιβίία δβ

δίιιοΓΟ, οί 8008 οοιιΐοηιοΐί» αίΓεοΙοδ ηο^Ιί^ΟΓΟ, ηιβηοίρίοπιη)

ε?1. (7) Κίηιίοιιι βοίοιη 1ιιι]ιΐ8 μοηοΓίδ δοοιιηιίοιη οηιηοδ

φΐίιΐοηι 3ΐΙιί1ιοΙίοηε« οοηΐΓϋΙΓιΙιΐΓ ( ηαηι οί ςιιί!)ΐΐ8 εΐ ρΓθρ(0Γ

(|038 030538 ΪΓΛδοί ηοη ιΙιΊιοηιιΐδ , οί νιΊιβηιοηΙίοδ ςιΐ3ΐο ιΐβ-

1)011105, οί π'Ιίοβ , οί ιΐίιιΐίιΐδ φκιηι οροΓίοΙ , ίΓ35θίηιιΐΓ ) ; ηοη

(.ιιιιοη Ιιιεο ίη ιιηο ίηδηηΐ οπιηί». Νοφίο οηίηι ίηρδδβ ροδ-

δίηΙ. Νβηι ςιιυηι ιιι.ίΙοιιι 8β ίρίΐιπι ροη]3ΐ , Ιιιπι δι ίηΐΐ'βπιηι

δίΐ, ίη(ο1θΓ3ΐ)ίΙο ομΊοϊΙογ. (8) Όργίλοι ίβίΙυΓ >«ο ίΓ3θυιΐ(1ί ,

δοιιΐ ίΙΙί φΐίοΌηι ίΐΓίίΒηϋβδ , οοΙεπΙεΓςυβ ίΓ880ΐιη(ιΐΓ, εΐ

φΐίΐΐυί οί ρΓορΙεΓ (]ΐΐ38 030838 ηοη οροΓίεΙ , εΐ νοίιεπιεηΐίιι*

φίΛηι 0|Η)γΙοΙ : δοιΐ ϋϋοιη Ιβιιηίι ρΐαεαηίΐοβ βιιηΐ, ίΓ3δοεη-

οίι]ΐιε Πηεηι οϋο ΓαοίοηΙ; φιοιΙ ιμιί<!ι>ιιι οβί ίη ίΙΙίδ νβΙ ορίί-

ιιιοιιι. ΑΙο,οο Ιιοο οϊδ ρΓορΙβΓΟβ ΒοοίιϋΙ, ςιπ3 ίΓβπι ηοη

οοΜίρΓίηιιιιιΙ , 50(1 δίβΐίιη ίη]οπ3 βοοορίβ νίοβπι ιοιίιΐοηΐ ηί-

ΙιϊΙ οοοιιΙΙϊηιΙο, δθ<1 |)γιβ δε ΓογοπιΙο οιηηίβ, ρΓορΙεΓ ίΐιιίιιιΐ
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νεροί εϊσι δια τήν οξύτητα , εΐτ' άποπαύονται. (β) Υ

περβολή δ' είτιν οί άχρόχολοι δςεϊς καΐ προς παν δρ•

γίλοι και έπ'ι παντί• ίθεν και τουνομα. (ιο) ΟΊ δε

πικροί δυσδιάλυτοι, και πολύν χρόνον δργίζονται• κα-

5 τένουσι γαρ τον Ουμόν. Παΰλα δε γίνεται , δταν αν

ταποδίδω• ή γαρ τιμωρία παύει της οργής, ήδονήν

αντί της λύπης έμποιοΰσα. Τούτου δέ μή γινομε'νου

το βάρος έ/ουσιν δια γαρ το μή επιφανές είναι ουδέ

συμπείθει αϋτοΰς ουδείς , εν αυτϊϋ δέ πέψαι την δργήν

ίο νρο'νου δει. Εϊσί δ' οί τοιούτοι Ιαυτοϊς δ/ληροτατοι

χαι τοις μάλιστα φίλοις. (ιι) Χαλεπούς δέ λε'γομεν

τους έφ' οΐς τε μή δει χαλεπαίνοντας καί μάλλον ή δει

χαι πλείιο χρόνον, χα'ι μή διαλλαττομένους άνευ τιμω

ρίας ή χολάσεοις. (ΐί) Τη πραότητι δέ μάλλον τήν

15 υπερβολήν άντιτίθεμεν χαι γαρ μάλλον γίνεται• άν-

θρο>πικώτερον γαρ το τιμωρεΐσθαι. ΚαΙ προς το

συμβιοϋν οί χαλεποί χείρους. (») *0 δέ χαι έν τοις

πρότερον είρηται , χαί Ιχ των λεγομένων δήλον ου γαρ

έάδιον διόρισα ι το πως χαι τίσι χαι έπι ποίοις χαι πόσον

20 νρόνον δργιστέον, χαι το μέχρι τίνος όρθως ποιεί τις

η άμαρτάνει. Ό μέν γάρ μιχρον παρεχβαίνων ου

ψε'γεται, ουτ' έπί το μάλλον ουτ' έπί το ήττον ενίοτε

γαρ τους ελλείποντας Ιπαινοϋμεν χαι πράους φαμεν,

χαι τους χαλεπαίνοντας άνδροιδεις ως δυνάμενους άρ

α χειν. '(.) δή πο'σον χαι πως παρεχβαίνων ψεχτο'ς, ου

όάδιον τω λόγω άποδοΰναι• έν γαρ τοις χαΟ' έχαστα

χαι τη αΊσΟήσει ή χρίσις. (ΐ4) Άλλα τό γε τοσούτον

δήλον, ότι ή μέν μέση έςις επαινετή , χαθ' ήν οΤς δει

δργιζόμεθα χαι έφ' οΐς δει χαι ώς δει χαι πάντα τα

το τοιαύτα, αϊ δ' ΰπερβολαί χαι ελλείψεις ψεκταί, χαι

έπι μιχρον μέν γινόμεναι ήρεμα , έπί πλέον δέ μάλλον,

έπί πολίι δέ σφόδρα. Δήλον ουν 3τι της μέσης έςεως

άνθεκτέον. (ι&) Αί μέν ο3ν περί τήν δργήν εςεις εί-

ρήσθωσαν.

ιοιιπί,ιΐί εε1ειίΐ3ΐεηι , ό'ρίηϋ'εςιιε ίι-αδοί «Ιρβϊηιιηΐ- (9) 'Αχρό-

χολοι νει-ο η,ιιί (ΙίευηΙιΐΓ (ίάίίΐ, ςιιίϋιΐδ ΜΙϊ» διιρΓβ ηιοιίυιη

εΙΤεΓνβδοίΙ) δΐιρΓ» ηιοιίιιηι δΐιηΐ ερ|ρι•ε3, εί 3(1 οηιηίϊ οί

οπιηίΐιυδ ιίβ εβυδίδ ίΓ3ειιη<1ί3 εχΒπΙεδειιηΙ ; ιιηιΐβ εί ηοπιεη

Μ,ιΙΙΙΙΙΙ ΡδΙ. (10) ΑΙ 3Η13Π δίνβ 306Γΐ)ί ρΓΟρΡηίοΟίΙΠΙ 811111

ΐΓηρΙ»οβΙ>ϋοΒ, ιΐίιΐφΐε ΐη ίηεηηαΊβ ρεηβνεκιιιΐ; ιγηπτι βηϊιη

εοηΐίιιεηΐ εί οοηιρΓΪιηυηΙ, <|ΐια! Νιπιφιιι'ΛοΊΙ, φΐυπι ίιι]ιιιήιιιι

ιιΙΙί ΓηβπηΙ. ΙΙΙΙίο εηίηι ιγβιιι βοάΐΐ, εο ςιιοα1 ϋοίοι-ε δυί>ΐ3ΐο

νοίιιρίβίεπι βΓΓθγΙ : <ιυο<1 ιΐυηι Βδδεφίί ηοη ροββιιηΐ , βτβνβ

ίΙΙιΐιΙ οηιΐδ πιοΐβδίία! ΓεηιαηεΙ. Νβηι ςυϊ3 οηιΐδ εοπιιη ηοη

681 βΐϋδ ηοΐυιη, ϋδ ηεηιο, υίβε ρίικ-βΐιίΐε•; ρι•3?ΙΐΒ3ηΙ, βιιβ-

άεΐ. Αιΐ ίΓ3ΐιι 3ϋ(εηι ίη δβ φδο εοηεοηυεηιίβηι Ιβιηροι-ο

οριΐδβδΙ. ΕδΙνεΓοΙιοε Ιιοιτιίηυηι βεηυδ φίπηίδίΐιϊ ϊρβί ιηοΐε-

δΐίδδϊιηιιηι , Ιυιη ΒΠΐίοίδδίιηίδ α,ηίΐιιΐδφίρ. (11) Χαλεπούς βιι-

ίεηι, δίνε βδρεΓΟδ εοδ αρρίΙΙαιηιιβ, φΐί εί ρΓορΙεΓ φΐβδ εβιι-

63δ ηοη άεΐιεηΐ, εΐ βΓβνίυβ εΐ άϊυΐίιΐδ ςιΐ3ηι άεϋεηΐ , ίΓ38ειιη•

Ιιιγ, εΐ φ>ί ηιιηΐ|ΐιηιιι |ι1αε;ιηΙιΐΓ, ηϊβί βιιαιη ίιφιπβηι ιιΙΙί δίη(,

νεί 3(ΙνεΓδ3Γίοδ ('3δΐί^3ΐ'ίηΐ. (12) ίεηίΐ3ΐί βιιίειη πΐ3£ΐ8

ορροδίΐυηι βδδε εεηδεηιιΐδ ηίηιίυιη, ςιιβιη ρηηιιη. ΓΓοηιιεη-

Ιίιυ εηίηι ε&1 ϋΐιιιΐ : ςυβηϋοςυΊα'εηι εδί Ιιυηιίηϊϋιι» ίπμοιιϊππι

βιΐ υΐοϊϊεεικίϋπι ρΓΟοϋνίυδ. ΡΓβ3ΐεΓ83ςυε βδρεΓ'ι ηοηιϊηοίΐ

:ιΊ νϊΙίΕ (•ι ιιι^π.Ί ιΐιΙίιΐιΊη ηιίηιΐδ ;ι< ι-ιιιιιιιιι κ1:<1 Ί μι ιι Ι . ( 1 3) Κειΐ

φιοιΐ ]»ηι δΐΐ|)Γ3 φΐι>ι|ΐι<.' ιϋι Ιιιιιι ββΐ, εχ ϋδ ()ΐιοςιιε φΐχ ηιιηε

(Ιίΐ'ίιιιιΐδ, ίηΐεΐΐί^ϊ ροΙε$1 : ηοη εδβε νίίεϋεβΐ Γ3(:ί1ο , ΟΓβίίοηβ

(]ί5Γιη§ιιεΓ0 , ο,υοηιοαΌ , εΐ ΐ)ΐιί1ιιΐί 1ιοηιίιιί1ιπ>, ε( φΐίϋηδ <1β

εβιΐδίδ , εΐ φΐβπιιΙΊιι βίΐ ίι•3δε«ηαΊιηι , εΐ ςιιουίο,υε ίη ΪΓ3--

ειιηο'ίΒ ρΓΟβΓειΙί ΓΡεΙιιιη ρΓβνυηινε οβδε τίιΙεαΙπΓ. Νοη

νίΙιιρεΓ3ΐιΐΓ εηίπι βΐίΐίιτι , ςηί ρβιιΐΐιιηι (ΙοεϋηίΙ 3 ηιβ(1ί<ι,

δίνβ ίη ίιί ςιιοΛ εδί ηίηιίυιη, δίνε ίη ίο" ηυοιΐ |κιπιιιι. ΙπΙργ•

«ίιιπι εηίηι εοβςιιί πιοΟιιπι ιΐβδβηιηΐ, ΙβηιίΒηηΐδ, ιηβηδίιείοδ-

<)ΐιε βε Ιεηοδ βρρβίΐβιηπδ : ίηΐεηΐυηι εοδ ςιιί βΓ»νίΙεΓ ίι•3δ<•.ιιη•

4ηγ, εδδε 3ηίηιο νίι-ίΐί ιίίπιιιιΐδ, Ιηηηικιιιι 3(1 ϊιτιρβΓβηιΙιιιιι

ίιίοηεοδ. ΟιιβηΙυηι ϊ^ίΙιΐΓ εΐ φΐοηιοιίο ρβεεαηβ νίΙπρεΓβη-

ύιΐδ δίΐ, ηοη ίβείΐε ροΐε.* νεΓίιίδ εχρΙίεβΓΪ. Ιη τείιυδ εηίιη

δϊηί!ΐιΐ3π1ιιΐ'> εΐ δεηδυ ] ιΐιϋπ πιιι 1ιιι]υδ τεί ροδϊΐυηι εβί. ( 1 4) Ι η-

ΙΐΊ'ίιιι ΜΙιΐιΙ (ιίΙγ |ΐ(•ΐ|ιίιοιιηι ('!>!, ιιηίΙμιιιι (|ΐιϊιΙεηι ΙιαΙιίΙιιηι

εδδβ Ι3υα3ΐιϋεηι ( ρεΓςυεηι εΐ ςιιίηυδ εΐ ρΓυρΙει• ςιιβδ εβι-

838, εΐ ηυοπιο(1ο οροΓίεΙ, ΪΓαδείηιιΐΓ, εεΙβΓίο,υο ίιί κεηιΐδ

οηιηΪ3 ) ; ηϊιιιϊιιιη βυΐεπι εί ρηηιιιι νίΙυ|)ΡΓ3ηϋί3 : ςυα• δι ηοη

Ιοημε 3ΐΐΜΐη( ιι ηιειίίο, ΙενίΙεΓ; δι Ιοηβίιΐδ, (ξΓβνϊΙεΓ; δι Ιοη-

βίδδίηΐΡ,ΐξΓβνϊδδίηιε δΐιηΐ νίΙιιρεΓβηιίβ. Ι'βΓκρίουυηι ϊ^ϊΙυΓ εϋΐ,

ιιιπίίιιιιι ΙιιιΙιίΙιιιιι (ΙΠί^επΙεΓ είδε ΓεΙίηρηαιιιη. (15)Α1ςιιεϋ

βηίηιί Ιΐϊΐιίΐυδ φ^ιί ίη \γά νοΓδβηΙυΓ, 1ΐ3θΙεη«8 δίηΐ 3 ηοΰΐδ

εχροδίΐί.

ΟΑΡ. VI. [XII.]

35 Έν δέ ταϊς δμιλίαις χαι τω συζήν χαι λο'γων χαι

ττραγαάτων χοινοινειν οί μέν άρεσχοι δοχοϋσιν είναι,,οί

πάντα προς ήδονήν έπαινοϋντες χαι ούΟέν άντιτεινοντες,

άλλ' ο'ιόμενοι δεΐν άλυποι τοϊς έντυγχάνουσιν εΤναι.

(ι) ΟΊ δ' έξ εναντίας τούτοις προς πάντα άντιτείνοντες

40 χαι του λυπεΤν ουδ' δτιοϋν ιρροντίζοντες δυσχολοι χαι

δυσέριδες καλούνται. (3) "Οτι μέν ουν αί είρημέναι

έ'ξεις ψεχταί είσιν, ουκ άδηλον, χαι δτι ή μέση τούτων

επαινετή, χαθ' ήν άποδέξεται ά δει χαι ώς δεΤ, ομοίως

δέ κα\ δυσχεράνει. (4) "Ονομα δ' ουκ άποδέδοται

«ί αυτή τι , εοιχε δέ μάλιστα φιλία • τοιούτος γάρ έστιν

δ κατά τήν μέσην εξιν οίον βουλόμεθα λέγειν τον επιεική

φίλον, το στέργειν προσλαβόντα. (β) Διαφέρει δε της

φιλίας , ίτι άνευ πάθους εστί χαι τοϋ στέργειν οίς δμι-

λεϊ• ού γαρ τω φιλεΤν ή Ιχθαίρειν αποδέχεται έ*χαστα

50 ώς δεϊ, άλλα τω τοιούτος είναι. Όμοίως γαρ προς

άγνωτας χαί γνοιρίμβυς χαι συνήθεις χαί ασυνήθεις αύτο

ποιήσει πλην και έν έχάστοις ώς αρμόζει ■ ου γαρ

Ιη οοη^Γεδδη ηιιίειη Ιιοηιίηυηι εί νϊΐηε φιοΙίιΙίβηαΒ εοη•

δΐιοίικϋηε, ίη ίει-ηιοηυηι ΐΐεηι 30 ΓβεΙοΓυηι ευηιηιυηίεοΐίοηρ

:ιΙπ οίαηάί δρυ ρΐβοεηϋί δΐιιιΐίοβί \ίιίεη1υΓ εδδε : φΐί οΙ)8β•

φ,ιρηιΐί δΐυιΐίο ΙιιιιιΙ^ιιιΙ οηιηί3 ιπιΙΙβφΐε ίη ι•ε ΒΐΙνεΓδβηΙιΐΓ,

δεςυε οροΓίεΓΟ ριιίβηΐ εδδβ βοβ, ςιιί ηϊΐιίΐ ιηοΐεδίίίο εχΐιί-

1)83ηΙϋδφ^ιίΙιυδειιηι ςυοίϊιί'ιβ νεΓδβηΙιΐΓ. (5) ΑΙϋ εοηΐΓβ,

()ΐιίνίο'εηΙιΐΓίηοηιηί Γβ 3θ"νεΓδ3Γί, ηεφίε ηιαίξΐιορβΓβ ΐ3ίιο•

Γ3Γ0 ηβ ςυρπι οΙΐεη(1»ηΙ, βρρβΙΙβηΙυΓ ιηοΓΟδί , βίςιιβ ϊη

εοηΙεη(ίεη(1ο ρεΓνίεβεεδ. (3) Ηί ίβίΙιΐΓ, ηιιοδ (ίίχίιηηβ , βηίηιί

Ιιπ Ιιίΐιΐδ $ιιηΙ ηίιηίΓυηι νίΙιιρεΓβηίΙεδ, ΙιοΓυηιςαο ηιειϋυδ 1»η-

(Ιιιΐιίϋι : φΐο \ϊγ ηοηηδ ε» οηιηίβ φΐ» ρΓθ1)3ΐκΐ3, εί «Ι ργο-

1)8ηι]3 δΐιηΐ , ρΓοοαίιίΙ : οΠρηίΙεΙιΐΓφΐε δίηιϋίΙβΓ εοηΐΓβΓϋδ.

(4) Νοηιεη βυΐεηι εί ΙκιοίΙυί ηιιίΐιιιη ίιηηοδίΐιιιη «δ(; δριΐ

3ΐ1 βηιίείΐία: δίιιιίΐϊΐιΐιΐίηεηι ρΓοχίηιε νίιίεΙυΓ βεεεϋεΓΡ. Νβιη

ςιιϊ Ιιοε ηιροΜο Ιΐϊΐιίΐιι βηίηιί ρΓίεάίΙιΐδ εδί , ρ,ρίδηιοιΐϊ βδί,

(Ίφίκηιοιίί Ιιοηιίηεηι εοηιιηοιίυηι εί βιηίειιηι Ιίοηυηι δίμηί-

Πεβιυυδ, ςιιυηι ςυίιίεπι ίΙΙε βηιβικίί 3ίΓεεΙιιιη Βδδΐιηΐ|ΐδεΓίί.

(5) Εο βιιΐοηι «ΠΠργΙ 3ΐ> βιηίρίΐίβ, ηιιοιΐ βηίιηί ηιοΐυ βηιο-

Γίδ(|υε βΙΤεεΙυ ίη εοδ , ςυίΐιυδουιη νεΓδβΙυι•, ε»τεΙ. Ν«ΐ|ΐιβ

εηίηι εο ψιοά νεί βηιεί νεί οιίεπί, ιιιιυπίφΐίιΐφΐε δίο ιιΐ

οροΓίεΙ βρρΓΟίΜΐ; δρα1 ςιιί3 εο ίη^επίο ΡδΙ. /Εφίβ εηίηι

Ι13Π0 Γ3είΙίΐ3ΐεηι ργ)?3 ηοΐοδ βίςυβ ίβηοΐοδ, ίτςιιε ε^3 ροδ

(|ιιοιίιιιι εοηδυείυιϋηε ιιΙίΙϋΓ, αίςηε ίΐΐοδ ςιιίΐιιΐδευηι ηυΙΙα

εοηδϋεΐυαίηε εοηίυηείυδ εδί, βάΙιίοεΜ, δειΐ Ιιοε ίΐβ, υΐ
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ομοίως προσήκει συνήθων και δθνείων φροντίζειν, ούδ'

αυ λυπεϊν. (β) Καθόλου μέν ούν είρηται ότι ώς δει

ομιλήσει , αναφερών δέ προς τι) καλόν και το συμφέρον

στο/άσεται του μη λυπεϊν ή συνηδυνειν. (7) "Εοικε

& αεν γαρ περι^ήδονάς και λΰπας είναι τάς εν ταΐς δμι-

λίαις γινομένας , τούτων δ' δσας μέν αυτω έστ! μη καλόν

ή βλαβερδν συνηδυνειν, δυσχεράνει, καΐ προαιρήσεται

λυπεϊν. Καν τίο ποιοϋντι δ' άσχημοσύνην φε'ρη, και

ταύτην μή μικράν, ή βλάβην, ή δ' έναντίωσις μικράν

ίο λύπην, ουκ άποδέζεται αλλά δυσχεράνει. («) Διαφε-

ρο'ντως δ' δμιλήσει τοϊς Ιν άξιώμασι και τοϊς τυχοϋσι ,

και μδλλον η ?[ττον γνωρίμοις , δμοίως δέ και κατά

τοις άλλας διαφοράς , εκάστοις άπονέμιον τδ πρε'πον,

και καθ' αΰτδ μεν αίρούμενος το συνηδυνειν, λυπεϊν

16 δ' εΰλαβοΰμενος, τοΤς δ' άποβαίνουσιν, ε'άν ημείζω,

συνεπόμενος, λέγω δέ τίί καλώ και τω συμφέροντι.

Και ήδονης δ' Ινεκα της εΐσαϋθις μεγα'λης μικρά λυ

πήσει. (») Ό μένουν μέσος τοιοϋτός εστίν, ούκ ώνόμα-

σται δε, τοϋ δέ συνηδΰνοντος δ μέν τοϋ ήδΰς είναι στο-

ιυ ναζόμενος μή δι' άλλο τι άρεσκος, δ δ' δπιος ωφέλεια

τις αΰτω γίγνηται εξς χρήματα και ίσα δια χρημάτων,

κόλα;• δ δέ πασι δυσχεραίνων είρηται #τι δύσκολος

και δύσεις. Άντικεΐσθαι δε φαίνεται τά άκρα έαυτοΐς

διά τδ άνώνυμον εΤναι τδ μέσον.

ουία,ηε οοηνβηίβΐ ; ηοη βηίπι οίηηο ηιοόΌ εοηνεηίΐ Ιιοηιίηρ<

εοηδυείιιά'ίιιε εί ϋιιιιίϋίΐπΐηΐΐ' (•οη]ιιικΙο< βίςυβ «Ιίεηοδ αι-

Γ8Γ6, ηεαυβ ι-ιίΓδίΐδ οΠεηαει-ε. (6) ϋηίνει-δβ ίιιίΙιΐΓ^ιιη άΊ-

(Ιιιιιι ι•>1, πιπί αιιη Ιιοη>ίιιί1)ΐΐδ ί(3 ιιΐ ά&ΐΐ νοικιΐιιπιηι

(»8β; »ι1 ΙιοηεβΙυηι Ιαηιεη εί υΐίΐβ βυβδ βεϋοηεδ ΓβΓεΓβηοΌ

ίΐβΐιοε δίΐιί ρι-οροδίΐυπι ηβοεϋίΐ , ηβ α,υεηι οΓΓβηάαΙ, 3υΙ, υΐ

(ΙεΙεεΙεΙ ροΐίιΐδ. (7) ΕΙδί εηίπι ίη ίίδ νοίιιρίηίϊΐιιιχ 3ε ηιο-

ΙββΙίϊβ νιτίίΐΐ'ϊ νίιΙοΙιΐΓ, φιχ ίη εοηδηείυόϋηε νίΐίβ ίηίβι- Ιιοοιί-

ιΐΓ8 (ΉρίιιηΙιΐΓ : δι ιρίΛίκΙο Ιαιιιεη ηοη ηίδί εηηι ΙηΓρίΙιιάίηβ

3ΐιΙ ιΙ,ιπιηο (ΐιιίΑίιΙιιν ;ι|1βιίιΐ8 (ΙβΙεεΙαΙίοηί ροΐβδί, (ΙβΙεεΙβΓβ

ιηίηίιτιβ νοίεΐ ; βεά" Ιιϊδίίΐί» ροΙίυ8 αίππβΐ &ΙΙβηιπι. Ιάεπιςυβ

ΓβείεΙ , β> (]υίι1 επί ςιιοι] βί φιί Γβοίί άβίΙβεοΓί δίΐ ηοη ρβηο,

:ιιι| ιΙ.ιιιιιιιι; ίρ.Μ• ίΐιιΐι'ΐιι 3(ΙνβΓ83η(1ο ΙβνπΙΙιιιη πηοίβδίίβ βίΚ-

π.ι! , νεηιηι Ιυηι ϋιοΐιιιη ϋΐιιιΐ ηοη ριοΐκιΐιίΐ, 86(1 ηιο-

ΙεϋΙε ΓβΓβΙ ροϋιΐΛ. (8) ΑΙίΙβΓ αυΐοηι αιηι ϋβ ι•οιιιιιιιιηίι•.•ι1ιίΙ

εί ΙοςυεΙυΓ,φΐίάί£ηίΐ3(8 3ΐίφΐ3ρι-33α,ίΙί5ηηΙ, ίΐΐϋιτπιιη ιρια-

Ιίουδευιηφίε ήοπιίηίϋυδ, βϋΙβΓ πιιιι ηοΙίθΓί1)ΙΗ, ,ίΙΪΙιτ πιηι

ηιίηοδ ηοΐΐβ; ΝΐιιιίΙίίΓΓιρίΗ ίη ;ιΙϋί (1ί-;ίηιίΙιΊιιιΙίιιίΙ)ΐι> βιιιιηι

ουϊηηειηοιιβΐ, ιριοο! (ΙεεεΙ. Αε ΛεΙεεΙίΙίοηειη (ριίιίεηιεοπιηι

ρεΓ βε δεςιιοΙιΐΓ, οΙΤεηβίηηειη εοηΐΓβ νϊΐ3|)ΐΙ : (ρίοπιιη 3(1

ΐ';ι ιριιι' βυηΐ ενεηΙιΐΓβ, 8ί ιη,ι]ιιι-η 86 βίηΐ, ηι ■π>ιιιηΐ('ΐΙ;ιΙ)ϊι>

ηοηεβίβίειη, ϊηηιιαιιι. ε( ιιΐϊΐίΐηΐεηι ; (Ιεηίςυε πιπ^η»• ίη ρο-

κΙ (τιι ΐιι ΜΐΙιιρΙϋΙΚ(-;ιιι<3ΐενίΙι•ΓθΠΌη(1ε1. (9) Τβΐίβ ίρΙΟΓ ίΐΐο

ιιιπίίιι^ εβί, ρΓορπο ηοηιίηε εβΓβηδ. Οη^εηοίο ροΓΓο

ίηίΐιιΐ^οηΐίιιπι ί•. ςπί ηϋιίΐ ίΐΐιιιιί 8ίυί ρΓοροηίΙ ιμιιιιιι ιιΐ »!(

]υειιη(1ιΐ8, ΙιΙ,ιικΙιΐί, ε( ρΐηιιτίιΐί 8ΐυάίθ8Π8 »ρρεΗ3(υΓ : ηυϊ

νεΓΟ ίιί Ιιΐε 8ρβεΐ3{, υΐ βϋηηβηι εχ εο ιιΐίΐίΐαίειτι Ρ3ρί3ί,

νεί ίη ρεαιηίβιη, νεί ίη Γβ8 ςπ,τ ρεειιηΪ3 ρ3Γ3ηΙιΐΓ, 35-

8βηΐ3ΐθΓ. ΑΙ ειιηι ςιιί οιηηίΙιιΐ8 ίηΓεη8ΐΐ8 βδΐ βί ίικΙ^ιι.ι•

Ιογ, ηιηΐΊΐ- ιιιπ , εΐ ίη εοη(βη(1εη(1ο ρυβη»εεπι ίίίχϊπιιΐί βρ-

ρεΙΙβπ. Ριι^ηϋΓε 3ΐιΙειη ίίΙεΪΓΟο ϊιιΙβγ βε νί(1εηΙϋΓ εχίΓεηιη,

• (ΐΐιιι! ιιΐ(•(1ί(ΊιιΙί ηυιΐΗΊΐ ίηιροδίΐυηι ηοηββί.

ΟΑΡ. VII. [XIII.]

ϊϋ Περί τα αύτα δέ σχεδόν εστί και ή της αλαζονείας

μεσάτης ■ ανώνυμος δέ και αύτη. Οϋ χεΐρον δέ καΐ τας

τοιαύτας επελθεΐν • μαλλόν τε γαρ αν εϊδείημεν τα περί

το ήθος, καθ' έχαστον διελθόντες, κα\ μεσότητας εΤναι

τάς άρετας πιστεύσαιμεν άν, Ιπ\ πάντων οδτως έχον

30 συνιδόντες. Έν δή τω συζην οί μέν προς ήδονην και

λύπην δμιλοϋντες είρηνται, περί δέ των άληθευόντων

τε και Ψευδόμενων εΐπωμεν δμοίοις Ιν λόγοις καΐ πρά-

ξεσι και τω προσποιηματι. (ϊ) Δοκεϊ 3ή δ μέν άλαζών

προσποιητιχδς των ενδό$ο>ν είναι και μή ΰπαρχόντοιν

35 και μειζόνοιν ή υπάρχει. (3) Ό δέ είρων άνάπαλιν

άρνεϊσθαι τά υπάρχοντα ή έλάττο» ποιεϊν. (ί) Ό δέ

μέσος αύθέκαστός τις ων άληθευτικδς και τω βίω και τω

λόγω, τά υπάρχοντα δμολογων είναι περί αυτόν, καϊ

ούτε μείζο) ούτε ίλάττο». (δ) "Εστί οέ τούτοιν ίκαστα

40 και ένεκα τίνος ποιεϊν και μηθενός. "Εκαστος δ' οιός

Ιστι, τοιαύτα λέγει και πράττει και οδτω ζη, Ιάν μη

τίνος ένεκα πράττη. (β) Καθ' αΰτδ δέ τδ μέν ψεϋδος

φαΰλον και ψεκτόν, τδ δ' αληθές καλδν και έπαινετο'ν.

Ούτω δέ και δ μέν άληθευτικδς μέσος ών επαινετός , οί

»:, δέ ψευδόμενοι αμφότεροι μέν ψεκτοί , μάλλον δ' δ άλα

ζών. Περί έκατέρου δ' εϊπωμεν, πρότερον δέ περί τοϋ

άληθευτικοϋ. (7) Ού γάρ περί τοϋ έν ταϊς δμολογίαις

άληθεύοντος λέγομεν, ούδ' οσα είς άδικίαν ή δικαιοσύνην

συντείνει ( άλλης γάρ άν είη ταϋτ' αρετής ) , άλλ' έν

Μ) οις μηθενδς τοιούτου διαφέροντος κα'ι έν λόγω και Ιν

βίω αληθεύει τω τήν ίξιν τοιοϋτος εΤναι. (β) Αόξει»

δ' άν δ τοιούτος επιεικής εϊναι. Ό γάρ φιλαλήθης,

ΑΚΙ5ΤΟΤΚΙ.Ϊ8. 11.

Ιη ϋίΐΐι'ΐιι 3ΐι(εηΊ ΓβΓε §1ογϊο836 ηιιαφίε ν3ηί(3ΐί8 ιικ'ιΙίιΊη*

νεΓίβίηΓ. ΑΙφίβ 1ιβ?ο ίρββ εΐίβπι ηοηιίηε τβεβί. Νοη επί

.ίιιΙιίιι ίηιιιιιιιιιυιΐιιηι [ηΙΐ'5ΐρκιΐ]ΐιο Ιι,ιΐιϋιυ ρΐ'ΐ'ϋριριί. Νβηι

βί ιιΐηιιίιι-. 63 φΐοε 30* ηιΟΓεβ ρεΓίίηεηΙ, εοΒηοδεεπιυδ, 8ίη-

βυΐίδ βχρίίεβίίδ ; εΐ νίΓΐυΙβδ ηιβο'ίβίΒίεδ 6386 ηΐ3§ίδ ει-ίί ηοΜ8

ρεΓδυ3δυηι 3ερΓθ1)3ΐιιιη, ςιιιισι ί(3 688είη οηιηίουδ ρεΓβρεχβ-

πηΐϋβ. ϋε ίϊ3 ί^ίΙυΓ ςηί ίη εοηνίείυ νίίβεςιιβ βοείείβίε νο-

1ιιρ(3)εηι 61 οΓΓεηδίοηεηι εοπιπα ςιιίυυκευηι νοΓ«ιηΙιΐΓ

δρεείαηΐ, βδΐ (ΙίοΙιιιη. Νιιηε άβ ίίβ φΐί νιτίΐηίειιι ειιΐιιηΐ 3ΐι(

ηιεηΙ ί 1 1 η [ιι ι-, ί<1 ριβ νεΓΐ)ίδ ρ;ιι•ί( ι•ι• 3ε Γ;κΊ ί< ε( δίηιιιΐβΐίοηε ,

ρβυείδ <!ΪΓΐ•ιΐ(1ιιιιι 8δΙ. (2) νίάβΙϋΓ ίζίΐυι- ν3ηε β1θΓίθδυ8 Γβ»

δΊ1)ί βίοιϊοδβδ νίηάίεβΓε δοΐβΓβ, ςιίδε ηοη ίη$ηη(, ιρι,τηπε βυηΐ

ίίβ ιμι.τ: ίιΐίΐιηΙ ιη.ψιΐ'Ρϋ : (3) (1ίδδίπιυΐ3(θΓ (οιιίπι νεί 63

ςιι» ίη-ιηιΐ, εδδε ηεββΓε, νεί ηιίηοΓβ Πη^ΟΓε βίαυε βχίε-

ιιυβΓε. (4) Μεοϋυβ νει-ο ίΙΙβ βΐία,υίβ εβί , α,ηί άβ δε ίρβο τε-

Ιιιΐδφΐε δυϊδ τεείε δεηΐίεηδ εΐ νει-3χ ίΐβιη ίη θΓ3ΐίοηβ , ει

φΐίΐ' Ιι.ιΐκα ίη δε βδβε οοηΙίίβαΙιΐΓ, ηειμιε 83 νβΓηίδ 3ΐΐ|;β3(,

ηειριε εχ(εηιιε). (5) ΚίΙ ηηΐΐ'ΐιι πΙ ιριί* Ιι.τεο δίη@υΐ3 εΐ βϋ-

ειφιβ ιΊ ηιιΙΙίιι-. τεί 031133 Γ.κ-ί.ιΙ. 0ιΐ3ίίδ νεΓΟ ςυίδ(|ηε βδ(,

Ι3ΐίδ (•]ιΐδ (Ί βεΐίο εΐ ογ.ίΙιο εβί, Ι3ίίδ(1ειιί(|ΐιε είνίΐα : ηίδί τεί

αΙίοιι]υ» 3^βΙ εΐ 1οί|υ3ΐυι- @Γ3(ΐ3. (6) ΡεΓ 8ε ΒΐιΙεηι ηιεηιΐβ-

είυηι ςυίίεπι ηκιΐιιιη εί νίΙυρβΓβοίΙε εδί, νεΓυηι .ίιιΙιίιι Ηο-

ηεδίυιη ι•1 Ι3νκ1α1>ϊ1β. Ηβ εί νβΓ.ιχ (ριιιιη δί( ηιειίίιΐδ, Ι.ίιι-

ιΐιιΐιϋί* εβί : 31 ςιιί ΓηβηΙίηηΙϋΓ, βηιοο δυηΐ ίΙΙί ςηί^εηι νί-

ΙιιρεΓβηιΙί , 6(•(1 Πΐ3£ί8 (βπιεη βΓΓΟξβηδ. ϋβ ηίΓΟφίβ βυίειη

(Ιίεβηιυδ; 30 ρηπιυιη ύβ νεΓβεί. (7) Νοη βηίπι άβ εο Ιο-

ςυίηιυΐ', ςηί ίη ρβεΐίδ εοηνεηΐίδ εβί νεΓβχ , ηεηυβ άβ εο

ΐ)ΐιι ίη Γβυιΐδ ιμιηε 3(1 ίη]υδΙί(ί3Γη ]υδ(ίΙί3ηινε ρειϋηεηΐ

( βΐίυβ βηίηι Ηβϊο βιιηΐ νίΓΐυΙίδ ), ββα" άβ εο ςυί, ςυίΐιιΐδ

ίη Γβϋυδ ηίήίΐ ΓβίβΓί υίΓυπι δίΐ ε]υ$πιοάί ηβεηε, Ιηηι

ίη 0Γ3ΐιΌηβ Ιοηι ίη νΐΐβ, νβΓίί3ΐβπι εοΐίΐ 30 δβηυίΙιΐΓ,

εο ίρβο 4ΐιο(1 (3ΐί αηίηιί ηβοίΐυ δί( ρητπίΐυδ. (8) Τβΐίβ

3ΐιΙβηι ςυίβδί, νίΓ Ιιοηυδ ηοη ίηιιηεπίο νίο"βΓί ροδδίΐ. Νβηι

ηιιΐ νεΓίΙβΙεπι βπι»1, νβΓβςαβ ΙοςηίΙϋΓ, ςυίυΐΐδ ίη τείιιΐδ
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και εν οίς μή διαφέρει άληθεύων, άληβεύσει και εν βίς

διαφέρει ετι μάλλον ώςγάρ αίσχρόν το ψεϋδος εΰλαβή-

σεται, δ' γε και καθ* αυτό ηϋλαβείτο• δ δι τοιούτος επαι

νετός, (β) Έπί το ελαττον δέ μάλλον τοϋ άληβοϋς άπο-

0 κλίνει• έμμελέστερον γαρ φαίνεται δια το επαχθείς τας

δπερβολάς είναι, (ίο) Ό δε μείζω των υπαρχόντων

προσποιούμενος μηθενδς Ινεκα φαύλω μέν εοικεν ( οΰ

γαρ άν έχαιρε τω ψεύδει ) , μάταιος δέ φαίνεται μάλλον

ή κακός, (ι ι) Εί δ' ενεκά τίνος, δ μέν δόξης ή τιμής

ιο ου λίαν ψεκτός, ώς δ άλαζών, δ δέ αργυρίου, η δσα εις

άργύριον, άσχημονέστερος. (ι-ί) Ουκ εν τη δυνάμει

δ' εστίν δ άλαζών, άλλ' Ιν τη προαιρέσει• κατά τήν

ίξιν γαρ και τω τοιόσδε είναι άλαζών έστιν, ωσπερ και

ψεύστης δ μέν τίο ψεύδει αύτω χαίρων, δ δέ δόξης δρε-

ιι. γόμενος ή κε'ρδους. (|3) Οί μέν ουν δόξης χάριν άλα-

ζονευόμενοι τά τοιαύτα προσποιούνται Ιφ' ο!ς έπαινος

ή ευδαιμονισμός, οί δέ κέρδους ,: ων κα\ άπόλαυσίς

εστί τοις πε'λας και & διαλαΟεϊν εστί μή Οντα , οίον

μάντιν σοφον η Ίατρόν. Δια τοϋτο οί πλείστοι προσ-

ΐι ποιούνται τα τοιαύτα και άλαζονεόονται ■ ϊστι γαρ εν

αύτοΐς τά είρημενα. (14) Οί δ' είρωνες επί το ελαττον

λέγοντες χαριέστεροι μέν τα ήθη φαίνονται • ου γαρ κε'ρ

δους έ*νεκα δοκοϋσι λέγειν, άλλα φεύγοντες το όγκηρόν

μάλιστα δέ και ούτοι τα ένδοξα απαρνούνται, οίον και

■α. Σωκράτης έποίει. (ΐδ) Οί δέ και τα μικρά καί τά φα

νερά προσποιούμενοι βαυκοπανοϋργοι λέγονται καί ευκα

ταφρόνητοι εϊσιν. Καί ενίοτε αλαζονεία φαίνεται ,

οϊον ή των Λακώνων Ισθης • καί γάρ ή δπερβολή και

ή λίαν ελλειψις άλαζονικόν. (ιβ) Οί δέ μετρίως χρώ-

μενοι τη ειρωνεία καί περί τα μή λίαν έμποδών και

φανερά ε'ιρωνευόμενοι χαρίεντες φαίνονται. (17) Άν-

τικεϊσθαι δ' δ άλαζών φαίνεται τω άληθευτικω • χείρων

γάρ.

ί(1 Γβοογο ηϋιίί ηΙΙίηιΊ, ίδ ιηιιΙΙο ιηβμϊδ ίιι ίίδ νειε Ιοιριι•-

(ιΐΓ, ίιι ο,αίηυδ ιιι.ιμιΐιι[ιι•ΐΊ• ΓβΓβΓΙ. ΛΙ(Ίΐι1;ιι-ίιιιιι ιίιιιιι ιιΐ

πίιι ΙιίΓροιη Γυ§ίεΙ, ςιιοιί ]αιη εΐίβιη ρεΓ $6 8ΐια|>Ιι•<μκ• ηα•

ίΐ)Γ3 ΓυμίιΦβί. ΛΙ Ιαΐίβ νίι• Ι3ΐκ1;ι1ιϊ1ίδ εδί. (9) Λ<1 ιηίηιιβ

.111 Ιι Ιιι 80 ι|ΙΙιιι1 Υ6Γ6 ροΙί'Ι','ΐΙ , ιΙίαΊκΙΐΙΙΗ ΓβΓ6 ρΓορεηδίοΓ

εδί; οοηοϊηηίυδ ιίιιιιι Ικκ' εδδβ \ίι1ι•1ιιΐ', ιμιοπιαιη οηιηε ιιϊ-

ιπίιιιιι μπίΜ' ι•1 οιΐίοδίιιη εδί. (10) <}οί μίιι ηΐ3]0Γ8 μΙί

ιριιιιιι ιριιι- ίηδυηΐ Ιι ΜιιιίΙ ηιιΐΐϊιιβ ιίί' οηιΐδΐι , βδί ίΙΙε ψιίι Ιβηι

ίηΐ|ΐι•ο1ιυ βϊπιϊΐίβ ( βΐίΐβτ οηίιιι πηίκΙ.ίπο ηοη (ΙβΙβοΙϊΓβΙυΓ ) ,

νπΊΐιιιΙίΐιηΐΊΐ 1ι•νίί Ιιοπιίηίίί ροΐίιΐδ 30 ηιιμηΙοΓΪΑ , ιρκιηι ιιΐίΐΙί

ίηδίΗΓ ΙιαΙκ•1. (Ι Ι) Ουοϋδί 3ΐίου]ιΐδ Γβί βΓβϋβ ίΙΙυιΙ ΓίΐοίαΙ, ίδ

ςυίιίεηι ςυί βίοπ»: νεί ηοηοπδ 03υδ3 ίϊκΚ , ηοη εεΐ νϊίιΐε

νϊίιιρεΓβηόΌδ , νεί ιιί 3ΓΓ0<;3ηδ : ;ιΙ ιριί ροοπηί,χ' ςΓ3ΐί3 3ΐιΙ

.ιΐι'.'ίπιιη Γί'πιιη ςιιχ ρεηιηίίκ Ιοεο δηηΐ, ηιιιΙΙο εδί ΙηΓρίοΓ.

(12) ΟΙιίίιιιι ηοη ΓαεοΙΙαΙβ κευ ροΙβδ(3(β, 8βίϊ ίηκίϊΐυΐα

νϋιν ηΐίοιιε ίη(ε11ί§ί(υΓ βΓΓοββηβ. Εχ Ιι,ιΐιϋ ιι ιιιίιη , ι•Ι εο

ςιιϊ3 {3ΐί$ 8ίΙ, ;ιπι)^;ιιι.•ί εβι; ςιιοηοοΌ εί ιπιίιιΙ.ι\. Αΐίυ»

εηίιη ηιεη<ΐ3εϊο ίρκο (ΙεΙεοΙβΙυΓ, βΐίιιβ νεΓΟ μ1ι.ιι•ί;ι• ςυα^Ιηδνε

03ϋ*3 5ίπί ρΐυ&ηυβιη ρ3Γε8(, ιιιίίιι;»!. (13) ΑΙψιο ϋ ςιιί-

(!ι•πι ηιιι (ΊΐρίιΙίΐ3ΐε μΙοΓία; ίηοοηδί $ί!)ί ρΐιΐδ «ο,ιιο ΐΓίϋιιυηΙ ,

(•.ι 8ΪΙ)ί νίηιΐίι.'ηηΐ, ρΐ'ορίιτ ςυχ 1ιιιιι.ιίικ•ί νεί 1;ιιΐιΙ;ιιί νεί Ιιγ.ιΙι

|)Πι•(Ιί<:ιιί «ιιΐι-ιιΐ. (,)ιιί ηιιΙιίιι ι|Ιι;ι>1ιη 031153 κΐ ΓαείυηΙ, ι•:ι ϋ!1)ϊ

δΐιιιιιιηΙ, ιΐι• ΐ|ΐιϋιιι> βΐϋ Ι'πκΊιιιη ρεΓείρίβηΙ, εί ιρι.τϊημίο-

ΓΪ080 ίΙΙο ηοη ίηεββε ηιίηίιηε ηΐϋ ίη(εΙΙί§3ηΙ ; νεΓίιί μΓ3ΐίη ,

]3ε(3Γε κε ηιεύίευηι εκβε 3ηΙ νβίειη ριτίΐιιιιι. ΑΙηυβ Ιιϊικ- Ιι)

ιιΐ |ιΙιιιίιιιί μΐιιι ΪΙ1Μ1Π1Μ1 (3ΐί3 ίιι 8ε ίιΐΡίϊε ΜΐηηΙΐΊΐΙ , (Ί Ίΐ'

ι.ιΐιΐιιι-- ν ;ιηι• μΙοηεηΙυΓ. Ιη ϋ8 εηίπι τείιυί ίηΐΐιηΐ ε3 ο,ιι»;

β ηοοίδ βιιηΐ (Ιίιΐη. (14) ϋίδδίιηυΐ3(0Γ68 3υ(επι, ςυί «ιιιιικι

803 νεΓϋίδ είενβηΐ, ιικιπίιιΐδ νϊιΙεηΙυΓ ίΙΙί (|ιμ(Ιιίιι β«$β ρο-

ΙίΙίυήΙιιΐδ ; ηοη ιίιιιιι Ιικτί 031183 ίΐιι Ιοςηί νίοΌηΙυΓ, &ει1 ο,υου'

]Λΐ1ίΐ1ίοιΐι•ιιι ΙημίίΐιιΙ. Μ3\ίπιε 3υ(εηι ε1ΐ3ΐη Ιιι μίοιίϋδ»

οιιιηίίκΐυ 8ε ΙΙι'^,ίπΙ ; ιριοιΙ Γηιί(•1),ι1 »•[ 8οεΓ3ΐεβ. (15) (,ΐιιι

νεΓΟ Γ£8 ιριπιη ρβΓνββ (ιιηι ίηδίμηεββΓΓβεΙβηΙ, νείδΐιΐι μίι

(ΙιΊίπιΙϊ νεΙεΓ3ΐθΓββ 3ρρβ1ΐ3η(ιΐΓ, ΜΐηΙιριε Ι3ΐε8 εοηΐεηιηεηϋί.

\!•|1ΙΓ 3(1εθ 08( Ιΐΐιί Ιιι ΙΓ νίΐίΐΐηΐ $ί(, Ο,ΙΚίΙί» ί,.ΚΌιΙ.ι'ΙΙΙΟΙΙΪοΠΙΙΙΙ

Μ'δΐϊΐΐΐδ (113111 8Ι0Ϊ εί ΙΐίΐΙΐίΐΙΙΙΙ ΜδΜΙΙΙΙΙ'Π' , (Ί »ι|ΐ1)0<||||11 ρ3-

πιηι Ιπί)υει•ε , ρ3ΓΪΙεΓ Υ3Π32 3ΓΓ0§3ηΙί»3 βδΐ) ; (16) Γυηιιιη ,

ςυϊ ιηοιΙιτ,Ίΐε πΐιιηΐιιΐ' ιΐίδδίιιιπίιιΐϊοηι', εβςιιε ΟίκβίιηιιΙβηΙ,

ιρι.ΐ' ηοη .ι. Ιιιιοιίιιιη ηο(3 ηεςυε ίη μιοιηρίιι ρο8ίΐ3 βυιιΐ , ίί

ροΐϋί Ιιοηιίηεδ νίϋεηΙιΐΓ. (17) ΛΓΓ0£3ηβ 3ΐι(ειη βειι ^Ιογιοιι»•

νβηιιβ νεΓ3εϊ νΜεΙυΓ ορροηΐ : άεΙοποΓ εηϊπι ε«1.

€ΑΡ. VIII. [XIV.]

Οίσης δέ και αναπαύσεως έν τώ ρίω , καί εν ταύτη

36 διαγωγής μετά παιδιας , δοκεϊ καί ΙνταϋΟα είναι δμι-

λία τις Ιμμελής , καί οΤα δει λέγειν καί ώς , δμοίως δέ

καί άκούειν. Διοίσει δέ καί το εν τοιούτοις λέγειν ή

τοιούτι>>ν άκούειν. (ϊ) Δήλον δ' ώς καί περί ταΰτ' εστίν

υπερβολή τε καί ίλλειψις τοΰ μέσου. (3) Οί μέν ουν

4ιι τφ γελοίω υπερβάλλοντες βωμολόχοι δοκοϋσιν είναι καί

φορτικοί , γλιχόμενοι πάντως τοϋ γελοίου , καί μάλλον

στοχαζόμενοι τοϋ γέλωτα ποιήσαι ή τοϋ λέγειν εύσχή-

μονα καί μή λυπεΐν τον σκιοπτόμενον ■ οί δέ μήτ' αυτοί

αν είπόντες μηθέν γελοΐον τοις τε λέγουσι δυσχεραίνον-

48 τις άγριοι καί σκληροί δοκοϋσιν είναι. Οί δέ εμμελώς

παίζοντες ευτράπελοι προσαγορεύονται , οίον είτροποι ■

τοϋ γάρ ήθους αί τοιαϋται δοκοϋσι κινήσεις είναι-

ώσπερ δέ τά σώματα έκ των κινήσεων κρίνεται , οδτω

καί τά ήβη. (4) Έπιπολάζοντος δέ τοΰ γελοίου, καί

Λο των πλείστοιν χαιρόντων τη παιδιδ καί τω σκώπτειν

μδλλον ή δει, καί οί βιομολόχοι ευτράπελοι προσαγο

ρεύονται ώς χβρίεντες. "Οτι δέ διαφέρουτι, καί ου

Νπΐ ιριιιιιι δί( ίη νίΐα ιΊιλιιι τεςηίεί, 3(ςυε ίη Ιι.ίγ ι(λ <Ιο

£8Γε ίοΐββηΐ Ιιοηιίηεί, ιιΐ ΙυΛο εί ]οεο νβεοηί : ηβο ςιιοςυε

ίη ρ.ΙΓίΐ• ν»1ι'1ΐΙΓ(ΊΙΙΙ»ΓΙ'δ'.|ΙΙΙ111 Γ3ΐίθ Ι|11ί1'ι1ί•1111 ('δίΐ' ((Ί'ΙΠδίρΐΙ•

ιιιιιιΐικ ιριιιιιι ιΙίιΐΊκΙί, ιρκιΐί,ι ε( ι|ΐΐ(Ίΐΐ3ΐ1ιηοιΙιιηΐ(Ιί('ί ιΙιΊκ,ίιΙ,

Ιιιιιι ε1ί3ΐη ΗΐιιΙίηΐιΙί : ίιιΙίΊτπΙιρκ• ίη <■» ΓβΙϊοηε ηοη ριιιυιιι ,

ιίιιιιι- ;ιΙϊιριίδ Ιικριί ιιιΐιτ ΙαΙι'Λ , ,ίιι ΪΙιίιι ΙαΙί'δ Ιοιριι'ΐιΙι'ί 30-

ΛίΓε άβοβαΐ. (2) ^^111 νβΓΟ ρεΓ«ρίοιηιηι ε«1 , ίη 1»8 ςοοςιΐί

ει ιιίιιιίιιιιι ε88ε εί ρ3Γοηι , ι[ιικιίιιιι υίπιηιο,ιιο 3ΐ)εδΙ β ηιε-

(Ιίο. (3) ΛΙιριο ϋ ιριίιΙΐΊΐι ιριί ΓΪ8Ι1 ιιιομίιιΙιι ιιΗιιι ιικχΙιιιιι

ρΓοεειίιιηΙ, βειίΓΓ»; νίϋεηΙηΓ 8858 , εί ηιοίεβίί Ιιοηιίηεδ, πϋί-

οοίοπιηι δίιιμιιΙιΐΓί ηιρΊιϋ(3((' 3(ΤβοΙί, ιηβ^ίδςυε δίίιί Ιιιιηο 8εο•

ριιηι ριοροδίίπιιι Ιι.•ι1ΐϋη1('8, ϋΐ Π5ϋηι ηιονεβηΐ , ιρκιιη ιιΐ

1)οηε8ΐ3 ε( <1εεοΓ3 ΙοςυβηΙυΓ , εί ηε ε]η8 Ιη α,ιιοηι 53ΐ8ε (1ί-

(■ιιιιΐ, .'ππιιπιιη ιιΙΙιίιιΙιιπΙ. Ο/ηί 3ΐιΐ8ΐη ηεε ίρβί ςυίιίςυβηι

Γκίίειιίε 3ε 83158 (Ιίπιηΐ , ε( ΪΪ3 ιριί ιϊίειιηΙ, ίηΓοη-ί βαη( ,

3£Τ85(β8 ει ίηδίιΐδί ηοηιίηεβ Ιΐ3ΐ>εηΙυι•. ΑΙ ο,ιιί εοηείηηε ε(

Ιΐ'ρίιΐΐ' ]οι•ίδ ιιΙπηΙιΐΓ , ευτράπελοι , χά βιί ΓικιΊί ιΊ ιιγΙηιιϊ

ηοιιιϊιΐ3η(ιΐΓ : ςυ35ΐ εϋτροποι , ίά β$1 Πι>νί1)ί|ί 80 νεΓ83(ίίί

ίηπεηίο ρΓ.-ηιΙίΙί ; νίιΙοηΐιΐΓ βηίηι Ϊ8(3 ηιοηιηι 8588 ςηίιίβηι

ψι.ΐδί ηκιΐιΐδ. Ρογγο ηΐ οοι-ροΓ3 εχ πιοΐίόιΐδ 8υί8 ίπιϋι.'ΐη-

Ιιιγ, ί(8 εί ίη ηιοπίχικ Γ88 ΙκιίιεΙ. (4) ^^η1 νβΓΟ ςηηηι 83ΐβ.ι

ε( Γίι)ίοιΐ3 ΓΓεο|υεη(βη(υΓ , οοηιρίυΓββα,υε ]οοΪ3 εί 83ί5ε ιΐίιΐίδ

ηιομίβ ςυβηι ρίΓ δίΐ «ΙείεοΙεηΙιΐΓ : ΓιΙ υΐ δοαι-ΠΒ ΓβοβΙί βρ—

ριΐΐι'ΐιΐιπ', Ι3ΐκρι.•ιιιι Ιιιιιιιιιηίΐ3(ΐ' ροίίΐί : ψιιιιιι ιριίιίειιι ιΙιΙ-

Γειεη(ί3 ιίιπιιιι ηοη ρβΓνα &ΐΙ ; ςιιοιί βχ 5«ρΓ3 ιΐίοΐ'ιβ ρεΓβρί



(ιιμ) ΕΤΗΙΰΑ ΝΙ(]ΟΜΑ0ΗΕΑ. Ε1Β. IV. ΟΑΡ. IX.

μικρόν, εχ των εϊρημένων δήλον. (&) Τη μέση ο' έ'ξει

οίκεϊον και ή Ιπιδεξιότης εστίν τοΰ δ' επιδέξιου εστί

τοιαΰτα λέγειν καΐ άκούειν οία τω έπιειχεϊ και Ιλευθε-

ρίω άρμόττει ■ εστί γάρ τίνα πρέποντα τω τοιούτω λέ-

ι. γειν Ιν παιδιδς με'ρει χαι άχούειν, χαι ή τοΰ ελευθερίου

παίδια διαφέρει της τοϋ άνδραποδώδους , χαι αυ τοΰ πε

παιδευμένου και απαίδευτου, (β) "Ιοοι δ' αν τις καΐ

εκ των κωμωδιών τών παλαιών χαι των καινών τοις

μεν γαρ ην γελοϊον ή αισχρολογία , τοις δε μάλλον

Ηι ή υπόνοια • διαφέρει δ' ού μικρόν ταΰτα προς εύσχημο-

σύνην. (7) Πότερον ουν τον ευ σκώπτοντα δριστέον τω

λέγειν & πρέπει ελευθερίω , γ) τω μή λυπεϊν τον άχούον-

τα , η και τέρπειν ; ή καΐ τό γε τοιούτον αόριστον ; άλλο

γαρ άλλο> μισητόν "τε χαι ήδύ. (β) Τοιαύτα δε και

16 άκβύσεται• & γαρ υπομένει άκοΰων, ταϋτα και ποιεΐν

δοκεΐ. (») Ού δή παν ποιήσει• τι) γαρ σκώμμα λοιδό-

ρημά τί Ιστιν, οί δε νομοΟέται ενια λοιδορεϊν κωλύου-

σιν έδει δ' ίσιος και σκώπτειν. (ίο) Ό δή χαρίεις χαι

ελευθέριος ούτως έ'ξει , οίον νο'μος ών ίαυτώ. Τοιούτος

ν> μέν ουν δ μέσος εστίν, εΐτ' επιδέξιος είτ' ευτράπελος λέ

γεται. Ό δε βωμολόχος ήττων Ιστί τοΰ γελοίου , και

ούτε εαυτοΰ ούτε των άλλων άπεχόμενος, ει γέλωτα

ποιήσει , χαι τοιαΰτα λέγων ών ούθέν αν είποι δ χα

ρίεις, ενια δ' οϋδ αν άκούσαι. Ό δ' άγριο; εις τάς

2,•> τοιαύτας δμιλίας άχρεΤος• ουθέν γαρ συμβαλλόμενος

πασι δυσχεραίνει, (ι ι) Δοκεΐ δέ ή άνάπαυσις και

ή παίδια εν τω βίω είναι άναγκαϊον. (12) Τρεις ουν αί

είρημέναι Ιν τω βίω μεσότητες, εΐσΐ δέ πασαι περί λό

γων τινών και πράξεων κοινο>νίαν. Αιαφέρουσι δ' δτι

Κ) ή μεν περί άλήθειάν έστιν, αί δέ περί το ηδύ. Τών δέ

περί την ήδονήν ή μέν Ιν ταΐς παιδιαΤς, ή δ' Ιν ταΤς

κατά τον άλλον βίον δμιλίαις.

ουιιηι ρδ(. (5) Αιΐ πΐΡ(]ίρ(3ΐί3 βυΐεηι !ι»1>ί(ιιιη ϊη Ιιοε §ρπργρ

βΐίϊΐη εβ φΐββ (1εχίεπ(38 βρρείΐβΐυι-, βοοοιηπιοϋβί» εδΙ.

ϋβχΙεΓί ρογγο Ιιοιηίιιί* ΡίΙ , ο;ι εί <ϋο.ει•ρ ρ( «υάίι-β , φιββ νΪΓο

ϋοηοβε Ιίηρι-ο ροηνεηίυηί. 8υη( εηίπι ςυίειίβιη ςυίο (βίεηι

νίΓϋΐη]ο«)ιΐ€θβαΐ6ΐι1ίοβΓ6 ρ( βυϋίΓβ. Αίφαρ ίηΐΡΓ ίπ§ρηιιρ

οΊ°ηΐ]ΐη ρΐ 5€ΐ-νίΙρπι ίοουπι πΐϋΐίυπϊ ίηΙΡΓββΙ, ΐηΐΡΓςυβ επι-

ιΐίίί ίοευπι Ρΐ ίηεπιιΐίΐί. (6) <3ποι1 φΐίιίεηι βχ νρίεπυυβ ρ(

ηοτϊ$ οοπκκίϋδ οιιϊνίδ ίη(ρΙΙί}•ρι•ε Νοεί : ί||ί8 εηίιη πϋίουΐ»

γρ$ ργ»1 Οϋί(θ(ρηϊ(48, Ιιίδ δοίΐβ δοηίβηΐίβ ροΐίικ. Ιηίει•

Ι|3Κ βηίριη αιΙ ΙιοηρβΙβΙριη ρΙ είεββηίίβπι ηιιιΙΙυιη ίηΙρΓΡβΙ.

(7)υΐπιπι ϊβίΙιΐΓίδ, ηαϊ 1)εηε ϊη βΐίεπιιη ιΐίρΐβ 8Β]83]8θϋ,

εχ 60 ιΐεηηίρηάυδ ρχί, ςυοϋ 63 ιϋπιΙ ςιΐΒβ Ιίηεηιηι (ίρρρηίί

βη, ςιιοιΐ ρυηι ςιιϊ βικίίΐ , ηοη οίΤβηο'βί, 3υ( βΐίβπι άρ1εοΐρ(?

8η τργο Ιιοο ΙβΙρ ίπιΐι-ϋπίΐιιιιι Ρδ(? ηβιη ι ( (χϋοΜε γρβ ρ( ]υ-

αιη()33 3ϋ33 δΐιηί βΐϋδ : (8) ΡΛφίε ίβίρβ ίρϊίβ βαηΐ ρΐϊβηι

βυιΐίΐιι. Ν3ηι ςιια; ςιιΐδα,υβ ΙίΙκ'ΐιΙιτ βοιίϊΐ, Ιΐ3>ο ΓβοβΓΡ ςυοςιιη

ρϋΙβΙϋΓ. (9) Νοη ργ^ο ηϋϊιΐνίδ ΓβοίρΙ υΓόβηιΐδ ]οο31ογ. Οβ•

νίΙ Ι.ιΙ ίο ρηίπι δβα δβίββ ιΙίι-1 ιιιη , §ρηο8 <ιιιοιΜ;ιιη βδΐ <:οηνϊ<:ϋ.

ΑΙ δΟΓίρΙοΓβδ Ιρβππι ςυίβιΐβιη οοηνίοίβ νρίβηΐ ΠβΓΪ ; 6Γ3ΐς«Ε

ίθΓ(3δδβ χςυυιη, 03νί11αΙίοηπηι ςυοηυρ βΐ ββίδβ άϊι:ιοηιηι

3ϋ(]υ3 νβ(3Γί. (10) Ηοπιο ϊβίΙιΐΓ ροϋΐϋβ ΡΙ ίηβρηυυβ βϊο βιίί

ΛΠροΙϋδ,ςυίρρρ ςυϋρδβ δΐ1)ί Ιρχ βίΐ. Αο ηιριΐίπκ φΐκίρηι

(»1ίδ ΡδΙ , «ϊνρ (ΙρχΙργ , βίνρ Γβορίιΐδ ρΙ υΗΜηιΐδ βρρρΙΙβηΟϋϊ

681. Ηγπγπι ;ιηΙοιη Γίϋϊουΐο πιοάΡΓΐΓΪ ποη ροΐρβί, ςυυ™ ηρο

8ίΙ)ΐ ηρο βΐίίδ ραπ:3(, ιΐηηιιιιοιίο ΓΪδυπι ηιονρβί : ςηυπι Ιβΐί»

<1ΐΊΐίί|ΐιο (Ιίι;ιΙ, ιμΐΕΐ> ΙιηιηαηίΐΛΐρ ρο1ί(ιΐ9 Ιιοηιο ηιιηςυαιη ιΐί-

(ΊΊΐ-1, ιιοηηιιΙΙα βυίρηι ρΐϊβιη νρΐ 3υι-ρδ ρ]υβ ΓΡδριιρΓΡηΙ.

Α§Γ68(ίδ ηιιΐιτη ίΙΙο β( ϊηδηίδιίδ 3(1 Ι3ΐρδ ρηη^ΓΡδδϊυηΡδ ρι-οι--

8115 ϊηρρίπδ ββΐ. Ν3ΐιι ψιιιιιι ί|κι• ιιιΙιίΙ ικΐ Ρ38 ομβι-κ οοη-

ΓρΓβί, Ιυπι οηιηίΐιιΐί οΐΐριιιΐίΐιιι-. (11) ΥίιΙρηΙυΓ 3υ[ρπι 3ι1

Ιιιιιηίηιιιιι νϊΐβπι Γρςυίρδ ιΊ ]οριι.ι Ρδδβ ηβορβδηπβ. (12)ΤΓΡ8

ι;4ΐΙιιι• δηηΐ ιΙΙ.ι•, ςιιβδ <1ί\ίηηΐ8 , ϊη νίΐα ηιι.Ίΐίρ|»(ρδ : (|ΐι:ν

οιηικ'» ίιι ψιοηιιιιΐϋπι δρηιιοηυιιι ε( »ι:Ιίιιιιιιιιι ι ιιΐηηιιιιιίΐ'3-

Ιίοηρ νρΓδίηΙϋΓ. 1ιίΙΐΊ:ι•ιιιι( 3ΐι1ι-ιιι ιίι, ςυοΛ υηβ ίιι νρτίΐϊΐε,

Γΐ-Ιίιμια• (Ιπ,Ί'. ϊη ]π(ΐιηιΙίΐ3ΐ.• ;ιο-.ίΙ;ι• δπη(. ΑΙςυρ Ικιπιιιι

ςυκ 3(1 ]ιιπιιΐ(1ί(α((Ίΐι ρρΓίϊηρηί, βΙΙιτβ ίη]ορίδ, 3ΐΐπ•.•ι ίη εοη-

μΓΡ?δϊυιιί1)Η> τρίίηυχςιιρ νί|;ρ ροιηιηιιηϊ(;ιΙίΙ)υ<ί νιτίίίπι-.

ΟΑΡ. IX. [XV.]

Ιίερ\ δε αίδοΰς ως τίνος αρετής ού προσήκει λέγειν

πάθει γαρ μάλλον εοικεν ή έ'ξει. Όρίζεταιγοΰν φόβος τις

36 άδοξίας , (ϊ) αποτελείται δέ τω περί τα δεινά φόβω

παραπλ>ήσιον Ιρυθραίνονται γαρ οί αίσχυνόμενοι , οί δέ

τον θάνατον φοβούμενοι ώχριωσιν. Σωματικά δή φαί

νεται πως είναι αμφότερα , όπερ δοκεΐ πάθους μδλλον

ή έςεως είναι. (;)) Ού πάση δ' ηλικία το πάθος άρμό-

4ΐι ζει, άλλα τη νέα• οϊόμεθα γαρ δεΐν τους τηλικούτους

αίδήμονας είναι δια το πάθει ζώντας πολλά άμαρτά-

νειν, ΰπ6 της αιδοΰς δέ κοιλύεσθαι. ΚαΙ Ιπαινοΰμεν

των μέν νέων τους αίδήμονας, πρεσβύτερον δ' ουδείς

αν Ιπαινέσειεν ίτι αίσχυντηλός• ούθέν γαρ οϊόμεθα δεΐν

4ϊ αύτδν πράττειν Ιφ' οίς Ιστιν αισχύνη. (4) Ουδέ γαρ

επιεικούς ϊστιν ή αισχύνη, είπερ γίγνεται Ιπι τοις φαυ-

λοις• ού γαρ πρακτέον τα τοιαΰτα. (6) Εί δ' Ιστί τα

μέν κατ' άλήθειάν αισχρά τ& δέ κατά δόξαν, ούθέν δια•

φέρει ■ ουδέτερα γαρ πρακτέα, ώστ' ουκ αίσχυντέον.

60 (ο) Φαύλου δέ και το είναι τοιοΰτον οίον πράττειν τι

τών αισχρών. Τό δ' ούτως έχειν ώστ' εί πράξειέ τι

τών τοιούτων αίσχύνεσθαι,καί δια τοΰτ' ο?εσθ»ι επιεική

ί)ι' νρΐθ(ΊΐΠ(Ιί3 3ΐι|('πι ηοη ΓοηνρηίΙ ί(3 3§ί , φΐ3δί νίΓΐιΐδ

8ί( 3ΐίΐ|ΐΐ3. Ι>ΡΓΐιΐΓΐΐ3ΐίηηί ριιίηι (|ϋ8ΐη Ικι1)ίΙυί δίηιίΙίοΓ ρ*(.

Ιΐ3(|ΐιο (Ι(•Ιίηί[ιΐΓ ίΙΙ,ι (]ΐιί(1ΐ'πι ίπΓ3ΐιιί;«' πιρ(ιΐδ ΐ|ΐιίι!3ΐιι : (2) ρχδϊ-

δΙί( Ηΐιίριη δϊιηίΐίίρι- 3(ηυρ ηιρίιΐδ γργιιπι βίΓΟοίιιιη. Κιυΐιρ-

κπιηΙ ρηίπι ίί ςιιί ρικίοη» 3ΓΙίοίιιη(υΓ : ρβΐΐρδευηΐ ,ιιιΐοηι, ςυϊ

οίοι Ι. ιίι Γχΐίιιιΐ'ίπιηΐ. ΑρρβΓΡΐ ί^ίΙιΐΓ, ιιίΓυηιςιιρ ςιιοιίβηι-

ηιοιίο 3(1 εοΓρϋδ ρρΓίϊηβΓβ. Ουοιΐ φίκΙρηι ρριΊυΓηβΙίοηίδ

ροΙίΐΗ ιρΐ3ΐΐ) η&Ι)ί(ιΐ8 ρπιριίιιηι νϊάρΙυΓ ΡδδΡ. (3) Νοη υιιιιιί

Ρογγο αοΐβίϊ , 8Ρ(1 ρι-ίηιιΐ! ιηοοΌ 1ι»30 ρρΓίϋΓΟβΙίο εοηνρηι'Ι.

Οιιί ιηίιιι 1>30 8ο(3(ρ δυη(, ρηιΙρηίΡδ Ρ( νρπ•πιη(1ο8 ρυ(3ΐηιΐδ

<Κ8Ρ ορογ(ργρ , ρο ςυοά οοπιιη νίίβ «βδίαυίβ (κτΙιΐΓΐ)3ΐίοηί-

1)118 3ίρ(ρίιΐΓ β( ηιυϊίβ ροοορί, 3 ςυϊΐΐϋδ ρυιΙοΓβ ΓενοοβιΚυΓ.

Λ(1οΙρ-•»•ρη(ρδ ί(3ςυρ Ι3ΐκ1»ηιιΐ8 ροδ ςυί μιιι( ρυαβη(βδ : 8Ρ-

ηΐΟΓΡηΐ Μ'ΓΟΙΛ (ΊΙ(|ΙΙ()ι1 (;κϋι• ΐρΜΙΙΪΙ ρΐΙ(1ι•3ΐ, ΓΚΊΙΙΙ) 1311(13-

νρη(. ΝίΗίΙ ρηίηι Ιιιιηο &^6Γβ οροιίΡΓβ 3Γΐ>ί(Γ3Π)υΓ ροπιηι

ρηιρΙ(•ι• ()ΐΐ33 ρυάοΓ 6Χ8Ϊδ(βΓΡ «οΐρί. (4) Ν'3ΐη ηεε νίι-ί ηηιιί

Ρδ( ρυιΙιΐΓ,κί φΐίιίριη ρχ γοΙιιικ ιηηΐϊδ η3ϋιί(ιιΐ' : ιμκι' Γβ8

ηρ Λζΐηάχ ηιικίρηι δοΊίορΙ βιιη(. (5) <}ιιο(1 3»(ρηι αΐία δΐιιι).

γρ ΙιίΓρίβ, 3ϋ3 ορίηίοπρ, ϊ(1 ηίΐιίΐ 8(1 γ«πι. Νρυ(Γ8 ρηίηι

ίΐιηΙ 3»ριιιΐ3. Εγ^ο ρικΙοΓί Ιοευβ ηυΐΐυδ; (6) 3(ηαρ β$( ίΙΙικΙ

φΐοφίβ ίιηρΓοΙ)) ηοιηίηίδ , ϊ(η οοιηρηι-α(ιιηι Ρδββ , ιιΐ Ιπι-ρι•

3ΐί(| ιιί(1 δηδείρρΓΡ ροδδΚ. δοιΙ ί(3 3ηίηΐ3ΐυιη βδδε, ιιΐ, δι ςηίιΐ

(ηΙρ 3<1ηιίδΡΓί$, ρικΙΡΓΡ (ε νρΐίδ Πκ-.Ιί 3((|υε οο Ικιπι: 031153111

Ιχιΐιιΐδ νίΓ Ιι3|ίργϊ , Ηΐ)δΐιΐ'(1ιιιη Ρδ(. Εοηιπι ρηίηι (|ιι;γ δροηΐβ
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εΤναι, άτοπον έπι τοις έκουσίοις γαρ ή αιδώς , έχων δέ

δ επιεικής ουδέποτε πράξει τα φαΰλα. (7) Ε?η δ' αν ή

αιδώς εξ υποθέσεως επιεικές ■ εί γαρ πράξαι, αίσχΰνοιτ'

άν• ούκ εστί δέ τοϋτο περί τας άρετάς. Ει δ' ή άναι-

6 σχυντία φαϋλον και τι) μή αίδεΐσθαι τα αισχρά πράτ-

τειν, ούθέν μάλλον το τοιαύτα πράττοντα αίσχύνεσθαι

επιεικές, (β) Οΰκ εστί δ' ούδ' ή εγκράτεια αρετή, άλλα

τις μικτή ■ δειχθήσεται δέ περί αύτης εν τοις ίίστερον.

Νϋν δέ περί δικαιοσύνης εΐπωμεν.

ηοδΙι-3 ημίιιιικ, 1105 ρηιΐοΐ : α Ι νΪΓ Ιχ>ηιΐ5 ηιιιΐφΐ.ιιιι ιριίιΙ-

φι;ιΐιι ιιι,ιΐί δρυηΐε ευΐ 3(1ιιιί(ΙιΊ. (7) Νεφιε «ΙίΙιτ ιριαιη εχ

οοηιΙΗίοηο [ΠκΙογ ροΐεδί ήοηηιη νϊάεπ. Ναηι δι φΐίι]

Ι ιιι [»■ ,ΐι!ιι,ιΙΙ;ιΙ ςιΓιδ, Ιιιιη βΐϊαιη ριιιΐοΐ'ο ϋΓΙκί,ιΙιΐΓ. 5ε(1 Ιιιι-

ίιΐδηΊοάί ηοη β8ΐ ΓαΙίο τίΓΐυΙϊδ. Νβςυβ νεΓΟ, δι νϊΙϊοΜίπι

ι•5ΐ ίηιριιιΐοηίοιιι εβδε (Ί πιίηίιηο νβτεπ ίΐι<(•ίροΐ'ο Ιυτρία;

ιιΙοΙγοο ίϋΓρί» 3<>εηΙβηι ρικΙοΓε βΓΠοί ΙιοηβδΙιιιιι βτϊΐ. (8) ^ιη

νεΓΟ ηε εοηΐίηοηΐία φιϊιΐοηι νίίίυβείΐ, δεά" φΐί(1ιΐ3ΐιι νΪΓ-

ΙυΙίδ ηβοεί 3<1π)ί$1πιη : ιΐο ςυβ ιιο.Ιοίΐϋ ϋίοοπιιΐδ. Νυηο 311-

(βιη ι1<• μΐίΐίΐί.ι (1ί550Γ3πιιΐ5.

υΒΕΚ ν.

οαρ. ι.

ίο ΠερΊ δέ δικαιοσύνης χαι αδικίας σκεπτέον, περί ποίας

τε τυγχάνουσιν ουσαι πράξεις , και ποία μεσότης έστιν

ή δικαιοσύνη , και το δίκαιον τίνων μέσον. (2) Ή δέ

σκέψις ήαϊν εστο> χατα την αυτήν μέΟοδον τοϊς προει-

ρημένοις. (ί) Όρώμεν δή πάντας την τοιαύτην έ'ξιν

ϋ βουλομένους λέγειν διχαιοσΰνην , άφ' ής πρακτικοί των

διχαίοιν είσι χαι άφ' ής δικαιοπραγοΰσι και βοΰλονται

τα δίκαια• τον αΰτον δέ τρο'πον χαι περί αδικίας , άφ'

?)ς άδικοΰσι και βοΰλονται τα άδικα. Διί) και ήαϊν

πρώτον ώς εν τΰπω ίιποκείσθω ταΰτα. (4) Ουδέ γαρ

ίο τον αΰτον έχει τρόπον επί τε των επιστήμων καΐ δυνά

μεων και έπ'ιτών έ'ξεων. Δΰναμιςμένγαρκαι επιστήμη

δοκεΐ των εναντίων ή αυτή είναι , Ι'ξις δ' ή εναντία των

εναντίων ου, οίον άπο της ΰγιείας οϋ πράττεται τα εναν

τία, άλλα τα υγιεινά μόνον λέγομεν γαρ ΰγιεινώς βαδί-

1& ζειν, ίταν βαδίζη ώς αν δ υγιαίνοιν. (δ) Πολλάκις μέν

ουν γνωρίζεταιή εναντία £ξις άπο της εναντίας, πολλάκις

δέ αί ϊξεις άπο των υποκειμένων έάν τε γαρ ή ευεξία

ή φανερά, χαΐ ή καχεξία φανερά γίνεται, χαι έχ των

εύεκτικων ή ευεξία και εκ ταύτης τα εΰεκτικά. Εί γάρ

30 εστίν ή ευεξία πυχνότης σαρκός, ανάγκη και τήν καχε-

ξίαν είναι μανότητα σαρκός, και τι) εΰεκτικον τι) ποιη-

τιχδν πυκνότητος έν σαρκί. (β) Ακολουθεί δ' ώς έπι

το πολΰ , έαν θάτερα πλεοναχώς λέγηται, και θάτερα

πλεονα^ως λέγεσθαι , οίον εί τό δίκαιον , χαι τι) άδικον.

ϊ! [II.] (?) "Εοικε δέ πλεοναχώς λέγεσθαι ή δικαιοσύνη

καΐ ή αδικία , άλλα δια το σύνεγγυς είναι τήν δμωνυ-

μίαν αυτών λανθάνει και ούν ώσπερ επι των πόρρω

δήλη μάλλον ή γαρ διάφορα πολλή ή κατά τήν ίδέαν ,

οίον δτι καλείται κλείς δμωνύμιως ή τε υπό τον αυχένα

40 τών ζώων και ή τας θΰρας κλείουσιν. (β) Είλήφθω δή

δ άδικος ποσαχώς λέγεται. Δοκεί δέ 8 τε παράνομος

άδικος είναι και δ πλεονέκτης κα\ δ άνισος, ώστε δήλον

δτι χαι δ δίκαιος έσται 8 τε νόμιμος καΐ δ ϊσος. Ίο

μέν δίκαιον άρα τό νόμιμον και το ίσον, το δ' άδικον

45 τι) παράνομον και το άνισον. (9) Έπε\ δέ και πλεο

νέκτης δ άδιχος , περ\ τάγαθα εσται, ου πάντα , άλλα

περί ίσα ευτυχία και ατυχία, ά έστι μέν απλώς άει

άγαΟά,τινι δ' ούχ αεί. 01 δ' άνθρωποι ταΰτα ευνον-

ται και διοικουσιν δει δ' ου , άλλ' ευχεσθαι μέν τα

1)ο ]ιυΙίΙί.ι .ιιιίοιη ιΊ ΐη]τΐ8(ΐϋα Ιιοε νίιΐοηιΐιιιιι βδΐ, ςιιίοηβ

ίη 3ε(ίοηίΙ>υβ νιτ^οηΙιΐΓ : φι,τπ.'ΐιιι πιε(1ίεΐ38 «Ί( ίυ$(ίΙία, ςιιβ-

Γϋπι ι1οηί([πι> ΓεΓϋπι ηιπίίιπη 8ί13ιΐ8. (2) Ουϊυο» εχ(|υΐΓεη-

ιϋί εαιίοιη αίςιιε ίη 8ΐιρ6ΓίθΓΪπυ$ Γΐΐίοηε ιιίαιιιιιΐ'. (3) νϊιΐο-

ιηιΐί ί^ίΙϋΓ, ('ΐιιη αιιίιιιί ΙΐίΐίιίΙΐιΐη , ΐ|πο ηιΐ τε» ]ιΐ8ΐ38 μοίΐηιΐίΐι)

Ιιοιηίηΐ'ί οίΙίΐ'ίππΙιΐΓ ίώιιιοί , (]ΐιοςιιε Γ85 }αίΙ»8 3§υηΙ εί νο-

ΙιιηΙ, :ιΙι υιιιηϋιιιχ,ίιΐϋϋΙί.Ίΐη ίηΙιΊΙίμί ι•1 ϋρρεΙΙΐη 8θ1εΓε : εο-

(Ιεηιηυυ πιοόο ίΐφΐ«Ιί1ίΗΐιι ΙκιΙιίΙιιιπ ευιη, ςυο εί ίιιπιικιιιι Γα.

είιιηΐ εί Γ08 ίη]υ8ΐ3δ νοίυηΐ. Ιΐβςιιε ηοΐιίϊ (|υοςιιε , Ιιυτ.

ιιί ίη ηιιϋ ηιΙιιηιΙΐΓίΐΙίιιηο, ρΓΪιιιιιηι 8ίηΙ ρο$ί(3. (Ί. Νεφίε

οηϊιιι ΐ'οιίοιιι ιηικίυ 8ε π>> Ιι;ιΙ>ιΙ ίη κποηΐϋβ εί Γ3ουΙ1;ιΙίΙ>ιΐ8

8ίτε ρο(ε8(3ΐίΙ>ιΐ8 , ιιί ίη ΙιαΙιίιίΙιιιι. Ρ3οιιΙΐ38 εηϊπι 8ευ ρο•

1θ8ΐ3δ εί δείεηΐίβ κβίΐεηι ιιιηΙπιΐΊοπιιιι νίάεΙιΐΓ ρ,ίδε : ηβ-

1)ίΙιΐ53υ1οηι οοιιίΓαΓ'ΐίίπιιιι ίρ8ΐ8 γοπιιιι Ιΐίΐ1ιίΙιΐ8ΐιιίηίιιιο 8υη(;

νιτίιί κπιΐί» , 3 Ιιοπα ν;ιΙοΙη<1ίηε ηοη [ΐηιϋΐΊΜΐιπΙιιΐ' εοηΐΓβ-

Γίβ, Μ'ιΙ ΙιιιΙΙ.Ί' \,ΐ||•|ΐ1ι|||ΐί- ρΓ0ρΠ3 (1|ΙΙ)ΐΐ3Χ3ΐ. Κίοίηπικ

εηίιη, ;ι1ί(-|ΐιοιιινϋΙοηΙεΓί>ιιι1)ΐι1»π.•, ηιιιιηι ίΐιιβιιι^ιιΐ»! υΐ ίβ

ςιιί ηεηε \ ,ίΙιΊ. (5) δαηε αυίάΌπι δ,τροηιιηιοΓΟ ε ιίιιιΙι•»-

γϊο Ιι.-ιΙιίΐιι Ιι»Ιιί(ιΐ3 ίηΙεΙΙί^ίΙιΐΓ εοη(Γ3ΓΪυ8 : 8.•ερε νεΓΟ εΐίαηι

οχ Γε1)ΐΐ8 Ιιιιΐιϋιιί δϋ^οοίίδ Ιι.ι1)ί1ιι> ίρ«ε. Ν3ΐ« βϊ Ιιοηβ οογ-

[ιογιλ ΙΐίΐΙιίΙυιΙ» ηοΐ3 βίΐ , ηοΐ3 επί εΐίβηι ιηβΐβ ; εί ιο^ιιίϋϋ

ϋ8 ι|ΐι.ι• ΙίΐΊΐκιιη εοΓροΓίβ οου$(ί(υ1ίοηεηι εΓΙίο,ίυηΙ , Ιίιηκι

([ΐιηιίπο εοΓροπβ ΓοηΜίΙιιΙίο οι ί! ιιιμιιϋίΐ : (Ί ηΐΓ$ιι$ εχ Ιιαο.

ί|)83 83 ([ΐιχ• Ιχιικιιη εοΓροΓίβ ΙΐίΐΙιίΙιΐιϋιιειη οΙΙκίππΙ Κϊ

ιιιίηι Ιιιιιιμ εοΓροηβ Ιι.ίΙιϊΙιιιΙο 8θϋ(1ϊΐ38 ι•απιί« »•>1 , ηεεε88ε

ε$1 ιιιαίαιιι 0θΓροΓΪ8 ΙιβϋίΙυοϋιιειη οΛπιίί γλπΙβΙοιιι οωο; οΐ

ςυοιΐ νϊηι ΙιβΙιοΙ εΠΊοίεηΙεηι (ίπηχ οοηβΐίΐιιΐίοηϊκ εοΓροΓϊδ,

«1 Άά εαι•ηί8 8θϋ(1ί(3(οηι βίμηοηο'βπι ηεοεβ&βηο νβίβοίι.

(6) ΙΊεΓϋηιαιιο αιιΐβιη δοηιιίΙιΐΓ ιιί, δι 3ΐΙεΓ3 |ιΙ«ι•ΪΙιιιλ ηιοιίϊδ

ιϋΐ'3ΐι1ιΐ)• , 3ΐ1οπ)Πΐιιι ((Πϋΐ[ΐιι• ιιιιιΐ 1ϊ δίη( δίμηϋίοιιιιιΐί ιιιιιιϋ ;

νεΓΰί βΓ3ΐΪ3, 81 ιιιιιΙΙκ' 8ίηΙ 8Ϊ};ηι'Ηε3ΐίοηοδ ]ιΐ5(ί, ιπιιΙΙίο

εΐίβιη ΟΓϋηΙ ίη]ϋ8ΐί. [II.] (7) ΜυΙΙίδ βιιίεηι ηιοίΐίϋ ϊιΐκΐίΐΐα

εί ίη]ιΐδ1ίϋ3 ιϋοί νίαΌηΙιΐΓ : μίϊ «[ΐιϊ.ι \ : 1 1 < 1 1 • ι•-1 ριορϊιιςιιβ

03ΠΠ11 Ιιοηιοηνιιιίβ, ίοΌΪΓεο οΙΐδοηποΓ ίΙΙβ 8δΙ, ηρίΐιιε ίΐ3,

ιιί ίη ίίβ φΐί» Ιοημο ίηΙΟΓ βε (ΙίδΙαηΙ, ΗρρβΓβΙ. Μ»^η3 εηίιη

(ΙίΓΓβΓβηΙίβ 83 εβί φΐ33 εχ δρεοίε οδΐ ; η{ οίβνίδ βρίιιΐ Οπο-

008 ιιηο εί οοπιιηυηί ηοηιίπε »ρρεΙΐ3ΐυΓ εβ ςηα; εεΓνίεί•

Ιιιΐδ 3ΐιίιιΐ3ΐίπιιι δϋοεδί , εί 83 0,113 08ΐίβ οΐβιιιΐιιηΐ. (8) Ηοο

ι'ίξίΙυΓ δΐιιηρίιιηι εΜο , ςιιοί πιοϋίβ Ιιοηιο ίη]ηδ1ιΐδ (ΙίΓίΙϋΓ.

νίιίεΙιΐΓ νβΓο Ιιοηιο ίηρηςίυδ 8888 εί ίδ (]υί οοηΐι-α Ιο^επι 3§ίΙ,

(Ί ίδ ι(ΐιί δίΐιί ρΐηδ \ ϊιιιΙ ίι.ιΙ .| ιι,ιιιι ρβΐ' δί(, οΐ ι |ΐιί ίηχφίβϋδ εδ(.

Εχ φΐο ρεΓδρίοιηιηι εδί, ]υδ1ιιπι ςυοςυε ΓυΙοπιηι ει ευιη

φΐϊ Ιερίουβ ρβΓεβΙ, εΐεηηι ηυί Η>φΐιΐδ, εί ΐ]υί α-ςοβϋδ 8ΪΙ.

,1υ$ ίμίΐιιι (ίιΙ Ιιιιιι ιιί φΐοό" Ιε«ί1ίηιυηι ηρροΙΙιιηΙ, Ιιιιη ϊ(1

φΐοο" ;οι[ΐιιιιιι εβί : εί οοηΙι-3, ίΐφίδΐιιηι Ιηιη ί(1 φιο (οπίΐ'α

Ιο^βΠ) ι πιπΓΐιίιΙίΙιΐΓ, Ιϋηι ϊ<1 ςυοά ίηίφΐυπι εδί. (9) Ουίβ

νβΓΟ βχ ίη]ιΐδ1ί3 βΙΙογ ρΐυδ ]ϋ5(ο Ιιβίιοηο'ί ειιρΜιΐδ εδί,

οίΓΟΛ 1ιοη3 ίΙΙε νεΓδβΙϋΓ, ηοη ΐ|ΐι;ι•Ιί1ιοΙ, δεα" εΪΓεβ ΪΙ|3

ι1πιιιΐ3χ3ΐ, <1ε ςυίήυδ ρΓο»ρεΓ3 ΓοιΊιιηα 3οΙ βάνεΓδβ

(ΐΜΐΓ[>3ΐιιι-; φι» κιιηΐ β1)8θΙιι(ε ΐ[ΐιίι1οηι ίΙί3 δεηιρεΓ Ιιοηβ ;

δεό Ιιιιίε νβΐ ίΙΙι ηοη βεηιρεΓ : εί νεΓΟ Ιιοεο Ιιοηιίηεδ ορ(3ηΙ

εί ρεΓδεςοηηΙυΓ, σ,ηιιιη πιίηίιηε ίΐ3 Ιΐεπ ορθΓ(β3ΐ : νε-

Γυηπ (ΐρίπικίιιιιι φΐίάΌηι είΐ ιιηίεαίηιιε, ϋί, ςυβί βιιηΐ βίηι-

•
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απλώς αγαθά και αυτοϊς αγαθά εΤναι, αίρεΐσθαι δε τα

αότοϊς αγαθά, (ίο) Ό 3* άδικος ουκ άεϊ τδ πλε'ον αί-

ρεϊται , άλλα χαϊ τ6 ελαττον έπϊ τών απλώς κακών

αλλ* ίίτι δοκεϊ χαϊ τι) μείον κακόν άγαθο'ν πως είναι ,

& τοϋ δ' άγαθοΰ έστιν ή πλεονεξία , δια τοΰτο δοκεϊ πλεο-

νε'κτης είναι, (ιι) Έστι δ' άνισος• τοϋτο γαρ περιε'νει

καϊ χοινόν. [III.] (12) Έπεϊ δ' δ παράνομος άδικος ^ν,

δ δε νόμιμος δίκαιος, δήλον δτι πάντα τα νόμιμα εστί

πως δίκαια- τά τε γαρ ώρισμενα ϋπδ της νομοθετικής

ιο νόμιμα έστι, καϊ έκαστον τούτων δίκαιον εΤναι φαμεν.

(|3) ΟΙ δέ νόμοι άγορεύουσι περί απάντων , στοναζό-

μενοι ή τοΰ κοινή συμφε'ροντος πασιν ή τοΤς άρίστοις

ή τοις κυρίοις , κατ' άρετήν ή κατ' άλλον τινά τρόπον

τοιούτον ώστε ένα μεν τρόπον δίκαια λε'γομεν τά ποιη-

16 τικά καϊ φυλακτικά της ευδαιμονίας καϊ των μορίων

αυτής τη πολιτική κοινοινία. (μ) Προστάττει δ' δ νό

μος και τά τοΰ ανδρείου έργα ποιεΐν , οΤον μη λείπειν

τήν τάξιν μηδέ φεύγειν μηδέ ρίπτειν τά δπλα, και τά

τοϋ σώφρονος, οΤον μή μοιχεύειν μηδ' υβρίζειν, και

βο τά τοΰ πράου , οΐον μή τύπτειν μηδέ κακηγορεϊν, δμοίως

δε και κατά τάς άλλας άρετάς καϊ μοχθηρίας τά μέν

κελεύων τά δ' άπαγορεΰων, ορθώς μέν δ κείμενος ορθώς,

χείρον δ' δ άπεσχεδιασμε'νος. (15) Αύτη μέν ουν ή

δικαιοσύνη αρετή με'ν έστι τελεία , άλλ' ούχ απλώς αλλά

Μ προς έτερον. Και διά τοΰτο πολλάκις κρατίστη τών

αρετών είναι δοκεϊ ή δικαιοσύνη, και οϋθ' έσπερος ούθ'

έώος ούτω θαυμαστός• και παροιμιαζόμενοί φαμεν « έν

δέ δικαιοσύνη συλλήβδην πασ' αρετή ενι. » Καϊ τελεία

μάλιστα άρετη, ίίτι της τελείας αρετής χρήσίς εστίν.

Μ Τελεία δ' εστίν , δτι δ έχων αυτήν καϊ προς έτερον

δύναται τη αρετή χρήσθαι , άλλ' ού μόνον καθ' αυτόν

πολλοί γάρ έν μέν τοις οίκείοις •;ή αρετή δύνανται νρή.

οθαι, έν δέ τοις προς έτερον άδυνατοΰσιν. (ιβ) Και

ίιά τοΰτο ευ δοκεϊ έχειν τό τοΰ Βίαντος, δτι άρ/ή άν-

Ϊ6 δρα δείξει- προς έτερον γάρ καϊ έν κοινωνία ήδη δ άρ

χων, (π) Διά δέ το αύτδ τοΰτο καΓάλλότριον άγαθδν

δοχεί είναι ή δικαιοσύνη μόνη τών αρετών, δτι προς

έτερον έστιν άλλο) γάρ τά συμφε'ροντα πράττει, ή άρ-

χοντι ή κοινωνώ, (ιβ) Κάκιστος μέν ουν δ καϊ προς αυτόν

40 και προς τους φίλους χρώμενος τη μοχθηρία , άριστος

δ οϋχ δ προς αοτδν τη αρετή άλλα προς έτερον • τοΰτο

γάρ έργον χαλεπόν. (ίο) Αυτή μέν ουν ή δικαιοσύνη οΰ

μέρος αρετής άλλ' 5λη άρετη έστιν, ούδ' ή εναντία αδι

κία μρρος κακίας άλλ' 5λη κακία. (20) Τί δέ διαφε'ρει

45 ή αρετή καϊ ή δικαιοσύνη αυτή, δήλον έκ τών εΐρημε'-

νων ε'στι μέν γάρ ή αύτη , το δ' εΐναι ού το αυτό, άλλ'

Ι μέν προς έτερον, δικαιοσύνη, ^ δέ τοιάδε Ιξις, απλώς

αρετή.

ρΐίοίίει- 1)οη3 , εβ ίρδί αυοαυε βοηβ δΐηΐ , βϋ^ηϋ» βιιΐβπι ,

(|Μ8Ε δίηΐϊρδί Ικ>η3. (10) δϊηβνεπ) πυ'ϋβΐιΐδ ϊβίε ηοη δεπιρεΓ

Γει-ΙιΐΓ ι'π Μ ςυο(1 ρΐαβ ββΐ : νβρυπα βΐίβηι ηοηηυηηυβιη ίιι

Πΐυά <]ϋθά πιίιιυδ, ίη ϋδ ιιίιιιίηιιιι αυεεβυδοΐιιΐε βπηΐ πιβίβ;

ηοϊ Ιβηιεη ΐδΐυά Ιιβο ηΐίοηε βϊ εοηΙίη§ι"1, ςιιία νΜοΙιιι- βΐίβηι

ηιίηιΐδ ιιμΙιιι» ςηοάβπιηιοαΌ 1>οηιιιη εβββ, ηιιιιυιφιβ ρΐιΐδ

ίυβΙοροδδίϋεηάΊ ευρίοΌ Ιιοηιιηι ββσ,ϋβΐυι•, νίάβΐυι• βΐϊβηι Ιιοε

ΓβδρβεΙαββ βΠβεΙηδ βδδβ. (Μ)ΕβΙ βυΐεπι Μεπι ίηιεςϋβΐίί

δίνβ ϊηΐςαυβ. Ηοο βηϊπι ίηεΙιιάΊΙ βΐΐβπιπι, εί βδΐ εοηιπιοηβ.

[III.] (12) Οιιοηίβπι βυίβωβιιιη ςιιϊ εοηΐι-β 1ε§εβ 3(>ίι,

ϋηυπι εδδβ άίχίηιυδ εοι-υηι ςυί ίη]υβΙο εοηιρΓεηεηάυηΙυι- '

ίΙΙυπι νεπ> αυί Ιβββδ ββΓνβΙ , ]υδΙηπι : ρβΓδρίευυηι βδΐ, εά

οιηηίβ ςυ«3 ΙεβΗίΐΜ δυηΐ, ςυοϋ3πιπιθ(1ο βββε ]ιΐδΐ3. Νβπι

αοιιω εβ ςυβϊ β βοίβηΙίΒ Ιεβιιηι ΓεΓεηιΙβΓυπι ϋεΐΐηίΐβ 5ιιηΙ,

8ϋΐ11Ιε§ϊΙίιη3, ΙϋΜ υηυηιςυοιίςυε ΙιοΓαω ϊυβ εββο «ϋοϊηιυβ!

(13) 1.β8β8 ροιτο οπιηίυϋδ <1ε Γβυιΐ8 ϊΐ3 ΙοςυιιηΙυι• , υΐ τεϊ

οοιηιηϋηεπι οηιηϊυιη υΐίΐίίβίβηι δρβείεηΐ, νεί ορίίήοπιπι ,

νεί εοπιηι ρεηεβ ςυοβ δυηιπίϊ Γβι-υηι .ε.ιΐ ροΐεδίβδ : Μςυβ

νρ| δεευηιΐϋηι νΪΓΐυΙειη νεί δεουηιΐυπι βϋςυεηι βΐίιίπι πιο-

(Ιιιηι Ιβίεηι. ΟυοοίΓοβ υπο πιοιίο ]ιΐΓβ βρρεΙΙβηΐϋβ ε3 αυ,ε

νιΐβπι ϋεβίΒπι ε]υδςυε ρβΓίββ είνίΙΪ δοεϊείβίε οοηειΊΪ3Γ8 βϊ

οοη&βΓ¥3Γ8 ροδδΐιηί. (14) ΑΙςυε Ιεχ δβηε βϊ νίτί Γοπίδ πια

ηεπίιυδ Γυη8ΐ ]υΙ)βΙ , νβτΜ βΓ3ΐί3, Ιοευπι βίςυβ οηΐίηβιη ΐη

88ΐβ ΙεηεΓβ ηε(|ΐιβ Γυ^βΓβ ηβςοβ 8ΓΠ18 3ΐ)]ίοεΓβ : βϊ Ιβιηρε-

Γ3ηΙίδ, ιιΐ, ηοη βιΙυΙΙεΓβπ ηβ^ηε νίΐίυιη βΠειτβ : εΐ Ιειιϊβ

3ε ηιβηδυείί, υΐ, ηεηιίηεπι νεΓίιβΓβΓε, ηεηιίηί ηΐ3ΐβ(1ΐεβΓ8

ΙΙειηςυβ ιη εείεπβ νίΓΐιιΙίυυδ 30 νίΐίϊδ, ρβΓίίαι ϊιιΐιβικίο'

ρβΓίιιη νεΟηίο ; ΓβεΙβ ςυίϋβιη εβ Ιεχ α,ιΐΗ! τεείε, ρβΓρεΓβιη'

3ΐιΙεηι 88 ςυκ ίηεοηδΐϋεΓ3ΐβ !3ΐ3 εδί. (ι 5) Ηκε ΪΗΪΙιιρϊαβΙΪ

113 νιπυδ βδΐ 1113 ηυϊ(1βηι ρβΓΓεε(3 ; δεά ηοη Οιηεη βηδοΐυΐβ'

νιΠηδ, νβι-ηη) υΐ ΓοΓ3β ρΓ0«Γβ(]ίΙϋΓ; εχ ςυοπισι ροδΙεΓίοΓβ

ΠΙ δ33ρβ «Ι οηιηίυηι ρΓ36δΐ3ηΙΐδδΐηΐ3 νϊιΐυΐηηι νΜβαΙιΐΓ βδβε

ίιΐδΙϋϊ3 , 8ε ηεε ΗβδρεΓΗδ ηεε ίυοίΓβΓ ίβηΐβ ε«1 βϋπιίΓβίίοηβ

{1ΐΒπυδ;δοΙεπιυδαυερΓονεΓηϋ νίεε ΓεΙεΓΓβίΠυα : « ,ΙυδίίΙία

υηϊβΠβδνίΠυΙββεοηΙίηβΙοηιηεδ; .. βϊ ρβΓίεεΙβ ιηβχίηιο

νίΓΐυί, ηιπιιπιιη ρεΓΓβεΙα) τίΓΐυΙίδ υ8π8. ΙΙΙηιΙ βιιίβηι ηηοΛ

ρ«Γίεεΐ3 νίι-Ιιΐδ Ιιηγό εδί , ίηάβ εβί , ςιιία, ςϋί Μ ΡΓ8κΙίΐίΐ8 εδ(

εΐιηηι 8Γ§3 βΐιοδ, ηοη δεευιη 8ο1υηι τΪΓΐυΙειη εοΙεΓβ ροΙεδί'

ΜυΙΙι εηίπι ϊη βυίδ ςυΜεηι Γβ6η8 τίΚυΙε υϋ ροδδηηΐ- ίη ϋ«

βυΐεηι, ς«8δ ΗβηβηΙειιπι βΙΙβΓΟ, ηοη ροδδυηΐ - (ιβ) Ουο-

εΐΓ03 ρΓΟ-εΙβΓβ ίΙΙυα- ΒΪ3ηΙί3 νϊιΙβΙιΐΓ βδββιΐίεΐυηι ■ « Μβκί-

8ΐΓ3ΐυ8 νίΓΐιιη <Ιεεΐ3Γ3ΐ)ίΙ. > Ν8ηι ςηΐ ιη^ίδίΓβίυιη οεΓίΙ

ΐδ ]3Μ ευπι βΙΙβΓο ΓβΙΐοηεηι 1)3ΐ)εΙ βϊ ΐη εοηιιηϋηίοηβ νί^'

νεΓ-οΙιΐΓ. (17) ΑΙςυε οΐ) Ιι3ηε εβηιίεηι εβυδβιη βοΐβ βχ οηιηϊ-

1•ιΐδ νίΓΐιιίίυϋδ ίηβΐίΐίβ βΐΐεηυηι νΜβΙυΓ εβδε οοηυηι αυΪ3

3(1 βΙΙεπιιιι ρεΓίίηεΙ. Λϋοι-υη εηίπι υΐίϋΐβΐϊ εοηδυϋΐ , η'επψβ

βυΐ ρπηεϊρίδ, βυ( είνίηιη. (18) ΟεΙβι-πωυδ ι'ίίΐυρ 88ηβ

ιΐΐβ Ιιβηεηάυβ βδΐ, ςυϊ ϊηιρΓοοίΙβίε εΐ βάνεπΗίδ δβ ΐρδίιιη οΐΐ-

ίιΐΓ, βϊ βά-νβΓδηβ βηιίεοδ : ορίϊιηιΐδ ίβηιβη, ηοη αιιί δβ-

εηηι εΐ δώι, βεά ςυΐ ευιη 3ΐϋδ εί εΓβ3 3ϋο8 νΪΓΐϋΙεηι

εοΙΚ. Ηοε εηϊιη ορυ8, Ιιϊε Ιβοογ εβί. (19) Εγ8ο ϊηδίίΐίβ

11338 ηοη νίτΐυΐίβ Ρ3Γ8 εδί, βεα τίΓΐυβ ηηίνεΓδβ : ηεσυβ

εοηΙι•3π3 ιρδί ίπ]υδ1ί«3 ρ8Γδ νίΐϋ βδΐ, 88(1 νίΐίηιη ϊηΙβΒΓωη

8ΐΐ]ΐιβ υηινεκιιηι. (20) ςυί(] ρογγο ϊηΙεΓδϋ ίηΙβΓ τΪΓίηΙβηι

εί η3ηε ]υβ1ι1ΐ3ηι , εχ ϋδ ςη»; (Ιϊχίηιυδ ρβΓδρι'ευιιπι είΐ

Εδί εηίπι εβάεπι ίΙΙβ α,ηίίΐεπι , 88(1 ε]υδ εδ&εηΐίβ ηοη β«1 ββ-

(Ιεπι ; νβηιιη ςυβ ευιη βΙΙεΓΟ ΓβΙίοηβιη ΙιβοβΙ, ]ιΐ5ΐί1ί3 β^Ι ■

ςυβ Ι3ΐϊδ ςυίαβπι Ιΐ3ΐ)ί1υδ, βΐΐδοΐυΐβ ψ'ιτία» εβί.
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ΟΑΡ. II. [IV.]

Ζητουμεν δέ γε τήν εν μέρει αρετής δικαιοσύνην

εστ» γαρ τις , ώς φαμέν. Όμοίως δε και περί αδικίας

της κατά μέρος, (ϊ) Σημεϊον δ' δ*τι εστίν κατά μέν

γάρ τας άλλας μοχθηρίας δ ενεργών αδικεί μέν, πλεο-

6 νεκτεΐ δ' ουδέν, οίον δ £ίψας τήν ασπίδα δια δειλίαν ή

κακώς ειπών δια χαλεπότητα ή ού βοηΟήσας χρημασι

δι' άνελευθερίαν • δ'ταν δέ πλεονεκτη , πολλάκις κατ'

ούδεμίαν των τοιούτων, άλλα μήν ουδέ κατά πάσας, κατά

πονηρίαν δέ γε τινά (ψέγομεν γάρ ) καΐ κατ' άδικίαν.

1» (3) "Εστίν άρα γε άλλη τις αδικία ώς μέρος της ίλης,

και άδικο'ν τι εν μέρει τοϋ δλου άδικου του πάρα τον

νο'αον. (4) "Ετι εΐ δ μέν του κερδαίνειν Ινεκα μοι-

νεύει καΐ προσλαμβάνων , δ δέ προστιΟεϊς καΐ ζημιοΰ-

μενος δι' έπιθυμίαν', ούτος μέν ακόλαστος δόςειεν άν

>5 εΐναι μάλλον ή πλεονέκτης, εκείνος δ' άδικος, ακόλα

στος δ'οί• δηλον άρα δ*τι δια το κερδαίνειν. (δ) "Ετι περί

μέν τάλλα πάντα αδικήματα γίνεται ή επαναφορά επί

τίνα μο/Οηρίαν άεί,οΤον είέμοίχευσεν, ίπ άκολασίαν,

εϊ έγκατέλιπε τον παραστάτην, έπι δειλίαν, ει έπάταξεν,

50 έπ' όργήν ί'ι δ' έκέροανεν , έπ' ούδεμίαν μοχθηρίαν

άλλ' ή έπ' άδικίαν. (β) "Ωστε φανερδν ότι εστί τις

αδικία πάρα τήν δλην άλλη έν μέρει συνώνυμος, ότι

δ δρισμός εν τω αύτώ γένει• άμφω γαρ εν τω προς

έτερον ε/ουσι τήν δύναμιν, άλλ' ή μέν περί τιμήν

» ή /ρήματα ή σωτηρίαν , ή εί τινι εχοιμεν ένι ονόματι

περιλαβεΐν ταϋτα πάντα, καΐ δι' ήδονήν τήν άπό τοϋ

κέρδους , ή δέ περί άπαντα περί όσα δ σπουδαίος.

Γν.1 7. "Οτι μέν ουν εϊσ\ δικαιοσύναι πλείους, και

δ'τι εστί τις και έτερα πάρα τήν δλην άρετήν, δηλον

3υ τίς δέ και δποία τις , ληπτέον. (β' Διώρισται δή το

άοικον τό τε παράνομον και το άνισον , το δέ δίκαιον

τό τε νόμιμον και τό ίσον. Κατά μέν ουν τό παράνο

μον ήπρότερον είρημένη αδικία έ"στίν. (ο) Έπει δέ τό

άνισον και τό πλέον οΰ ταύτόν άλλ' έτερον ώς μέρος

35 προς δ*λον ( τό μέν γαρ πλέον άπαν άνισον , τό δ' άνισον

ου παν πλέον ) , και τό άδικον και ή αδικία οΰ ταύτα

άλλ' έτερα εκείνων , τα μέν ώς μέρη τα δ' ώς δ*λα• μέ

ρος γαρ αίτη ή αδικία της ίλη; αδικίας, δμοίως δί και

ή δικαιοσύνη της δικαιοσύνης. "Ωστε και περί της Ιν

40 μέρει δικαιοσύνης και περί της εν μέρει αδικίας λεκτέον,

και τοϋ δικαίου καΐ τοϋ αδίκου ωσαύτως, (ίο) Ή μέν

ουν κατά τήν δλην άρετήν τεταγμένη δικαιοσύνη καΐ

αδικία, ή μέν της δλης αρετής ούσα /ρήσις προς

άλλον, ή δέ της κακίας, άφείσΟω. Και τό δίκαιον δέ

4& καΐ τό άδικον τό κατά ταύτας φανερόν ώς διοριστέον

σ/εδόν γαρ τα πολλά των νομίμων τα άπό της δλης

αρετής πραττόμενά έστιν καθ' έκάστην γάρ άρετήν

προστάττει ζην και καθ' έκάστην μοχθηρίαν κωλύει

ό νόμος, (ιι) Τα δέ ποιητικά της δλης άρετης εστί

50 χ2ν νομίμων ίσα νενομοθέτηται περί παιδείαν τήν προς

τό κοινόν. Περί δέ της καθ' έ*καστον παιδείας, καθ'

ήν άπλως άνήρ αγαθός έστι, πότερον της πολιτικής εστίν

•ΙιίλΙΗίαιιι βιιίεπι φΐιοπιηιυ β3ηι φχχ ρβι-δ νίιΙιιΙΙδ ββΐ ;

οβί βηίιη 4ΐϊ(|ΐΐ3, ηΐ άΊι-ίιιιιι-, : ίΐοηιςυβ ίη]υ$1ί1ίηηι 83ΐη ςιικ

ϊη ρβΓίίυυ» νίΐϋ ηιιιιιΐΊ-αΙιΐΓ. (2) ΛΙί(|ΐι.ιιη ροιτοβδδβ ηυ]θ8-

ιιιοιίί Ηΐ'μιιιΐΗ'ηΙΐ) ('.->1 ι|ιιο(1 , φΐί β<ηί αΙίι|ΐιί(1 ΐ'ιιπιιη φΐιιι

»(1 οβΙΟΓ» νίΐία ροτίίηεηΐ, ΓβοίΙ ίΐΐβ φίκΙειη ίη]ιι>(ο, δίίιϊ

ΙϋΐιιΐΊΐ ηοη ρΐιΐδ ]ϋδΙο 1>οηί ιΐίοίΐιιι• βυπιβι ρ ; νβτηί &άΙ\ά , ςηί

οΐϊροιιιη 3)>]εο11 ρι-ορίοι- ϊ^ηβνϊαπι , βιιΐ ςπί ηωΐρχίί \ίι 3ΐ1βι-ί

ιι. ι ίηοεηδίΐδ, ;πι) φΐί ρεουηίβ ηοη ρ»1 βΐίοοί ορίΐιιΐ,-ιΐιυ ρι-ο-

|ι1(Ί• ίΙΙίΙχταΙίΙ ιΐΐ'ΐη ; ςηιιπι »υΙι•ιιι &ϊΙ>ΐ ρΐιιβ ]ιΐδΙο Ιοηί κιιιιιίΐ,

βα•ρβ ηιιΙΙο Ιαΐί νϊΐϊο ρεοοιί. ΑΙο,υί ηοη οΐίβιη οιηηίΐηΐδ Ιιιιη

ρβοοβΐ : βΐ ρεοοΒΐ ΐ3ηιοη ροι- ίιηρίΌΐιίΙβΙοιη αΐίςιιαιη εί ίη-

]ιΐηΙίϋ;ιιιι : \ ίΐιιρι'ΐιιιηιι* ειιίηι εηηι. (3) Εδί Ϊ§ί1υι• ,•ιΙί;ι ςυα;-

(Ι;\ιιι ίιι]ιΐϋ1ί(ϊ;ι,ΐ3ΐκ|ΐΐ3ΐιι ίη]ιΐίΙίΙίιΐϊρ3ΐ•ϋ ιρι,πΐιιιιι υηίνβΓ8.Έ :

ϋκιηςιιβ ίη]ϋ8ΐυιη ςυυιΙ<3αηι , κίςιιε υΐ ΙοΙίϋδ ίιφ^ιί ρβΓ8,

βίιιβ, ίιΐ'ΐ π,ί ιη , ςυοιΐ εοηΐΓβ Ιεββδ οοιιιιηίΙΙ ϊΙιιγ. (4) ΡΓα3(εΓβα

8Ϊ ο,ιιίδ ςυ»;8ΐυ8 08083 βάιιΚβηυηι <•ιιΐιιπιϊ(1;ιΙ, ιηει-οειίειη-

ςυβ β1ί3πι ΓογβΙ, 3ΐίυ5 ηιιίοιι ουρίίΐίΐβΐβ ιιιΙ1;ιιιιιιι;ιΙιι-; κίοηι

Ι;ιοΪ3ΐ, (]8Π8 ιΊϊ.Ίΐη αϋΐ|ΐιίι1 <1ε 8ηο, ]»ιΊιΐΓ3ηκ|ΐιε ηΊ 8033 Γ3-

οίεηδ : Ιιΐο ηιιίι1ι>ιη ίηΙεηιρεΓβηβ ρο(ϊιΐ8ςιΐ3ΐη ρ1ιΐδ]ιΐδΙο ϋίΐιϊ

βυιηεηδ νΐιίεΙιΐΓ ; ίΐΐο βηίειιι ίη]υ8ΐιΐ3, »1 ηοη ίηίρηιρβΜη^,

ρΓορΙβΓββ δοίΐϊεεί, ςιιΐ» ηιι,τίΐιΐί 03ΐΐ83 Γ«εϊΙ. (5) Ρι•!Εΐεπ•3

ιη οεΙεΓίβ ο,ιικίι-ηι ηιηηίΐηι* Ϊη]υ8(ε ΓϊεΙϊδ 8Ϊ η,ιιίΛ ρεοεβΙιΐΓ, ίί

δεηιρβΓβά <ιΙϊ«]ΐιο«] βεηυδ ίηιρΓθ1)ίΐ3ΐίδ ΓΟίεΓίϋΓ; νοΓΐ)ί ΒΓβΙίβ,

8Ϊςηϊ8 3(1ιιΙΙεπιιιη εοπιιηίδίΐ, &ά ίηΙοηιροΓΛηϋαηι ; βϊ ειιηι

(]ΐιϊ ϊη 8οίο ρΓΟχίηιυδ ΙοεβΙυδ εηΐ, αΌδβΓυίΙ, 3ά ΙίηιίιΙίΙα-

Ιειη; δί ψιοιη ριιΐί,ινίΐ, ,κΙ ίιαιιιιιιΐίηιιι. ΑΙ δί α,ηχδΐυηι

Γι•ι•ί( , 8(1 ηιιΙΙιιιη ηϋιιιΙ νίϋυηι ηίδί 3(1 ίιιρι>Μ1ί;ιηι πΊογΙιιγ.

(6) ΡβΓδρίουοιη ί§ί(υΓ οβί, ρΓ3ΐΐ8Γ Ιο(3ηι ίΙΙ.ππ ίι^ιΐδ(ί1ί3πι ,

;ιΙί:ιιιιΐ[ΐιαι»ΐ3ηΐ08&ε, ςυ»! δϊΐ ΙαιιίΓη Ιιιιιι- ι•\ ρ,ΊΠι• συνώνυ

μος : φΐυηκιιη βοαΌιη έεηοΓβ υ(Γ3α,υβ οοηΙίηεΙηΓ. υΐηυδηπβ

(ΊΐίΐιΙ \ί•ί III ΙΌ ρΐ)Μ(;ΐ Γ»( , <|11(>ι| ;κΙ ϋΙΙι•ι•ιιιιι γοΓογΙιιγ. Υε-

ΐ'ΐιιιι Ιΐίί-ο. (]ϋί(1ειη βΙΙεΓβ νβΓδαΙυΓ ίη Ιιοπογο, ηιιΐ ρεειιηίβ,

&υ( 83ΐυ(β, 3ΐιΙ ϊη εο δί (|ΐιο υηο ηοπιίηβ Ιιοό οηιηίη οοηι-

ρίοείί ροδδίηιυδ : εί φΐίιΐι'ΐιι ίοΙοίΓοο ροδϊΐβ εδί, ςηίδ ΙυοΓί

@Γ3(ί3 ΐΜΓ.ίΙΐ' 8ΐί(|Ι1ϊ(1 (1(Ίίηι|ΙΐίΙΐΙΓ. Ι1Ι.Ί ΥΟΓΟ νεΓδβΙιΐΓ 111 ϋδ

οηιηϊυυδ, ίη ςιιίϋυβ νΪΓ υοηιΐδοαιιραΐι^ ε$(.

[V.] 7. .Ιυ.δ1ί1ί3δ εΓ§ο ρΐιιτοδ εδδβ, ,ιΐίαιη ι'Ιιίιι ιρι,-ιικΙ,ιιιι

εδβε ρΓ33ΐ8Γ υηίνΡΓδβιη νΪΓΐιιΙεηι, ρεΓρϊευυιιι 0δΙ;(ρΐ50δίΙ

ροΓΓΟ ε( ςυβίίβ, εδί ϊηνεδ(ί§8ηάυηι. (8) Ιΐοο ίμ'ιίιΐΓ ιιΐ ;ι-;ι•

ηιυδ, ίΙΙ.-ι ]αιη 8 ιιοΐιί* ρΓοροδϋβ εδ( ίη]ηδ1ϊ άίδϋηεϋο, εδδε

ϋΐιιιΐ , εί (|ΐιο(1 εοη(Γ3 Ιεςβδ οοιιιηιίΙΙΗιιΐ' , εί ςυοϋ 30 3><]υϊ-

Ιβ(ε δβυ χφΐ3ϋ(3ΐε τεηιοΐυιη εδ(. Ι1ειηι]υε ]υδ εβδε βϊ 1ε-

{^ίΐίηηιηι ιεα,ιιαίθ. ΑΙςυε εχ εο φΐίαΌηι ίη]ιι>Ιο , ςυοϋ εδί

Ιφϋυδ ίηι>ίκ.Ηΐίειι1ί3, ρπΟΓ ίιι]ιι»Ιί1ί.ρ δροοίβδ οΐ υι(α.

(9) Υιτυηι φίοπίαιιι ηοη εδ[ ίιίεηι ίη]ιΐδΙιιιιι ϋΐιιιΐ, <]ΐιο(1

εχ ιηχαηβΐίΐβίο, ουιιι ίηοΐκ'ΐΐίοιιΐίιι Ιε^ίουδ, 8ιίΙ ιιιιιιιιι

ΐΌΠΐιιι αιΙ Ηΐίυιΐ ιοίαίιιηι εδί, υΐ ρ.ιΐ'δ 3(1 Ιοίιιιη ( ηαιιι ιριίιΐ-

ιμι ίιΙ ίηίι |ΐιιιιιι εδί, εοηΐΓ» Ιβςβδ εοιηιιιϊΙΙίΙιΐΓ ; δοΙ ηοη ΐ]ΐιί(Ι ■

φΐίά γοιιΙπι Ιε^βδ οοηιηιΚΙϊΙυΓ, οοηΐίηυο εδί ίιιίιριιιιιι ■ , εΓ-

ΠοίΙϋΓ υΐ Ιιοο ίιι|ιι^Ιιιιη εί Ιιοβο ίη]ϋδϋΙΪ3 ηοη δϊηΐ εβ-

άΌπι βίςυε ίΠ3, ββιΐ 31) Ηΐίδ α'ίΙΓοΓηηΙ, ρΒΓίίηηιςυο .ίΊ ΙοΙ,ι

ΐΊΐΙίοικΊΐι οοΐίηεβηΐ. Ηχο εηίηι ίη]ιΐίΙίΙί.ι ΙοΙίυδ ίη]ιι.•,ΙίΙίκ;

ρβΓ8 οβί : ίΐεπι ΙοΙϊυδ ]υδ(ϊ(ϊχ 1ι<κε ]ιΐ8ΐίϋ.ι. Ιΐ3φΐβ ει άβ

1υδΙίΙί3 03 ι1ίει'Π(Ιιιηι εδ( , ιριιιι δρεοίεΐ πιΐίοηεηι Ιι:ιΙκ•1 , ει

(1ε ίηίϋδΐίΐίβ ίΐεηι , ςϋίε ρβΓδ βδΐ : εοα'εηιςυε ηιοιίο ιΐβ ]ιιγο

3ΐςυβ ηοη-]ηΓβ. (10) ΑΙςιιβ ΜΙβηι ιριϊιΐοηι φΐιιιιι ]ιι>Ιίϋ.Ίΐιι ,

ίυηι ίη)ιΐ3ΐίΙΐ3ΐιι , ςυ»5 ίη εοιίεηι βίςυβ νίΓΐιΐδ υηίνοΓδΒ νϊ-

Ιίηιηςοε υηϊνεΓδίιηι οπίίηε Ιοε3ΐ» δυηΐ (ο,ιιβηιηίδΗρ.ΓβΙο•

Ιίΐΐδ τίΓΐϋΙϊδ, 8110Γ3 Ιοϋϋδ νίΐϋ ϋδΐΐδεβΐ ΟΓ^β βΗβπιιη ) ρι•«-

(ΐ'πιιϊΙΐΗΐιηίδ. ^Η3 ηηοςηβ εί ηοη-]ϋ8 , <^3Ε δΐιηΐ Ιιϊδ οοη-

8βη43ηβ3 , ηυοηβηι ηιοαΌ άίδΟβΓηβηίΐβ είηί , ηοη εδί οοδοο-

ταπι. Ν3Π1 ρΙεΓδφΐε ]υι•3 ΙεμίΙίπι» εβ Γογο οΗίείβ δΐιηΐ, ςιιχ

30 υηϊνβΓ83 νΪΓΐυΙε ρι•β?δεπΙ)υηΙυτ. Ιϊηίοιιίφΐβ βηίηι νίΓ-

Ιϋΐί οοηνβηίοηΙβΓ νίνοΓβ Ιβχ ίιιοβΐ , βϊ ιιηυηΐφίοιίφΐβ νίΐίιιπι

νεΐ3ΐ δυδοίρβΓβ. (II) Αά 1ια?ο οβυδα; βΙΙίοϊεηΙεβ νίΓΐυΙϊδ

ηηίνβΓδίΕ βυηΐ 03 οηιηί3 )ηγ3 Ιο§ίΙίιιΐ3, φΐαϊ Ιβ^ΐΙΐϋϋ ο-β <1ϊκ-

είρΐίπα 3(1 Γοηιριιηίίοβηι ιιΐίϋ οοιιιρπ•Ιιι'ΐΐ83 δΐιηΐ. !)(•

|ιιίν;ι|;ι νοΓο ειι]υδφΐε άίδοίρΙίηΒ, φΐβ ςιπδ 3ΐ)δοΙιιΙβ

υϊγ υοιιιΐδ εβί, ιιίΓυιη δίΐ ρΓυάΌηϋχ οίνίΐίδ, αη βϋιΐδ
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ή ετέρας , ύστερον διοριστέον ού γαρ ίσο)ς ταϋτόν άν-

δρί τ' άγαθω είναι χαι πολίτη παντι'. (12) Της ιέ κατά

μέρος δικαιοσύνης και τοΰ κατ' αυτήν δικαίου έν μεν

έστιν είδος το εν ταϊς διανομαϊς τιμής ή χρημάτων

5 ή των άλλων ίσα μεριστά τοις κοινιονοΰσι της πολιτείας

( έν τούτοις γαρ εστί και άνισον έχειν και ίσον έτερον

ετέρου), εν δε τό εν τοις συναλλάγμασι διορΟωτιχόν.

(13) Τούτου δέ μέρη δύο- των γαρ συναλλαγμάτων τά

μεν εκούσια έστι τα δ' ακούσια , εκούσια μεν τα τοιάδε

ι« οΐονπρασις, ώνή, δανεισμός, έγγύη , χρήσις , παρα

καταθήκη , μίσθωσις• εκούσια δέ λέγεται , δ'τι ή αρχή

των συναλλαγμάτων τούτιον εκούσιος. Των δ' ακου

σίων τα μεν λαθραία , οίον κλοπή , μοιχεία , φαρμακεία,

προαγωγεία , δουλαπατία , δολοφονία , ψευδομαρτυρία•

15 τα δέ βίαια, οίον αΐκία, δεσμο'ς, θάνατος, αρπαγή, πή-

ρο>σις, χακηγορία, προπηλακισμός.

ΓαειιΚβΙίί, ροδίοπιΐδεπί άΊδρυΙβηάυηι. Νοη εβί εηίηι Γογ•

(3886 κίεηι, νίι-υηι ηοηυπι ε$5β, 61 είνοιηΐκιηυιη. (ΐ2)Ε)υ&

βηΙιίιι ϊυβΙϊΙΪΒΒ ψια: 681 ραιίϊ•» , μιπδφίο ίΐεηι ε]ιΐ8 ςυοα ίρδί

εοηδβηίβηευπι εδί , υηβ δρεεϊεδ βδί , ςυβε ίη αίδίηουΐίοηβ νβΐ

1ιοηοΓί8, νβΐ ρίΜΊΐιιίίΐ•, νεί ;ιΙκιι ιπιι ι-επιπ), ςθ36 ίηίει• βοβ άΊ-

νΐ<1ϊ ρθ53υη(, ςυί ε]ηδ(1εηι ΓείριιηΙί«ε εοπιπιυηίοηε ΪηΙβΓ 8β

(οημιηοΐί μιηΙ , υιίνιΙπγ ; ίη ΙιΪ8 βηίηι ι-.,Ι ιιί ιιΙΙιτ ( ιιιιι βΐ-

ΙεΐΌ βΐ »'(]ΐιιιηι βΐ ίηίφηιιη οοπδβςυΗΐϋΓ. Α116Γ3, ςυβϊ ίη

Γεηηβ Γΐιιι(Γ;ιΐκ-π(Ιί5 νίπι οοΓΓίβεηιΙί Βίςιιε ΡΐΐΗ'ΐκΙ,'ΐηιΙί Ιιβ&βΙ.

(13) ΙΙιψίίΐ ριιπο ίΐιΐδβ 5ΐιηΙρ3Γ(ε3 : εοηΐΐΐεΐιιυηι εηίηι &1ϋ

5ροη(ε ηοδίΓβ, ιιΐϋ ηοί)ίδ ίηνίΐίδ ΙίιιηΙ. δροηΐβ ΙίιιηΙ εχεπι-

ρΐϊ 03Η83 Ιιί , νεηαΜΙίο , επφΐίο, ιιιιιΙ ιιιηιι , π(1ε]ιΐ55Ϊο, εοπι•

ιιιικίιιΐιιηι, ΰεροδίΐηπι , ΙοεβΙίο εί εοηάΊιεΙίο. ΙιίπιηΙπι• νεΓο

δροηΐε Ιίεπ , αυί3 εοηΐι-βεΐιιηπι ρπηοίρίιιιη είΐ ίη ηοδΙι-3 νο-

ΙιιηΙ.ιΙε ρ05ί(ιηη. Κοπιιη Βΐιίοπι ςιιί ηοηίδ ΐηνϋίβ ΙίιιηΙ, .'ΐΐιί

βυηΐ ι ίιηιΙυ-,Ιίιιί, ιιί ΓιιιΊιιηι, ΒΐΙιιΙΙεπιιηι, νεηεΓιοίιιπι, Ιεηο-

ΐ'ίπίιιηι , 86Γνί ιιΐίεηί εοιτιιρίίο, αι>(1θ5 (Ιοίο ΓβεΙβ, ϋιΚιιιιι Ιο

ίΐϊηιοηϊιιηι. Αΐίί 8ΐιηΙ νϊοΐεηΐί, υΐ νεΓοεΓβ, νϊιιι-ιι|;ι , εβΒίΙβ»,

Γθρϊιι;ι, <Ιι•1)ίΙίΙίΐΙίο εοΓροηβ, ιικιΐπΐίιΐιιηι , πιηΐιιηιείι.ι.

ΟΑΡ. III. [V.]

Έπε'ι δ' 8 τ' άδικος άνισος χαι το άδικον άνισον,

δήλον δ'τι και μέσον τί εστί τοΰ άνισου. (•2) Τόϋτο

δ' έστι το ίσον εν δποία γαρ πράξει. έστ! τί) πλέον και

30 τί) έλαττον, έστι και το ίσον. (») Εϊ ουν το άδικον

άνισον, τό δίκαιον ίσον δπερ καί άνευ λόγου δοκεΐ

πασιν. Έπεί δέ τί) ίσον μέσον, το δίκαιον μέσον τι

αν εϊη. (ί) "Εστι δέ τί) ίσον εν έλαχίστοις δυσίν άνάγχη

τοίνυν τό δίκαιον μέσον τε και ίσον είναι [και προς τι]

36 και τισίν, χαι ή μεν μέσον, τίνων (ταΰτα δ' έστι πλεϊον

και έλαττον), ή δ' ίσον εστί, δυοϊν, ή δέ δίκαιον, τισίν.

(δ) Ανάγκη άρα τό δίκαιον έν έλαχίστοις εΐναι τέτ-

ταρσιν οΐς τε γαρ δίκαιον τυγχάνει όν, δύο εστί, χαί

έν οΐς τα πράγματα, δύο. (οΐ ΚαΙ ή αύτη έσται ϊσό-

30 της, οΐς καί έν οΐς• ώς γάρ έκεϊνα έχει τα έν οΐς, ούτω

χάκεΐνα έχει• εί γαρ μή ίσοι, ουκ ίσα έςουσιν, άλλ' εν

τεύθεν αί μάχαι και τά εγκλήματα , δ*ταν ή ίσοι μή

ίσα ή μή ίσοι ίσα Ιχωσι καί νέμωνται. (7) "Ετι έκ

τοΰ κατ' άξίαν τοϋτο δήλον τό γαρ δίκαιον έν ταϊς δια-

3& νομαΐς δμολογοΰσι πάντες κατ' άξίαν τινά δεΐν είναι,

τήν μέντοι άξίαν ου τήν αυτήν λέγουσι πάντες ΰπάρ-

χειν, άλλ' οι μεν δημοκρατικοί έλευθερίαν, οί δ' ολι

γαρχικοί πλοΰτον, οί δ' εύγένειαν, οί δ' αριστοκρατικοί

άρετήν. (β) "Εστίν άρα τό δίκαιον άνάλογόν τι. Τό

«ο γάρ άνάλογόν ού μόνον εστί μοναδικού άριθμοΰ ίδιον,

άλλ' βλως άριθμοΰ ■ ή γάρ αναλογία ίσότης έστι λόγων,

και έν τέτταρσιν έλαχίστοις. (9) ΤΙ μέν ουν διηρη-

μένη ό'τι έν τέτταρσι, δήλον. 'Λλλά και ή συνεχής•

τω γάρ ένί ώς δυσί χρήται καί δίς λέγει, οίον ώς ή τοΰ

45 Α προς τήν τοΰ Β, ούτως καί ή τοϋ Β προς τήν τοΰ Γ"

δίς ουν ή τοΰ Β εϊρηται• ώστ' έάν ή τοΰ Β τεθή δίς,

τέτταρα εσται τά ανάλογα, (ιυ) "Εστι δέ χαι τό δί

καιον έν τέτταρσιν έλαχίστοις, καί δ λόγος δ αυτός•

διήρηνται γάρ δμοίως, οΐς τε καί ά. (ι ι) "Κσται άρα

5" ώς Α £ρος προς τον Β, ούτως δ Γ προς τον Α, καί εναλ

λάξ άρα , ώς δ Α προς τον Γ, δ Β προς τον Δ. &2στε

καί τό #λον προς τό δλον δπερ ή νομή συνδυάζει1 καν

()υοηί3ηι 3ΐι(επ) οί ίιι]ιΐ5ΐιΐ5 ίπίιριιΐί, ε( ίιιίικίιιιιι ίιιίΐ|ΐιί•

(38ε5ΐ : |>«•ι -[ιΊ<•ιιιιι>ι ε5(, βΐίηιιοιΐ 655ε ιΊί,ιιιι ίϋίιμιί^ιΐί•. ιιιε-

(Ιίιιιιι. (2) ΙΙοο β'.ιΙιίιι ι•>1 ιΐεςυιιιη 5ειι ίΐ'ιμιαίι'. Ιη ((ΐιηοιηι-

ςηε εηίπι βεΐίοηε ρ!υ8 εβ( >Ί τηίηιΐδ, ίη 63 <> ■• 1 1 1 1 1 1 1 1 (|υο(|ηβ

86η γπ|ιι;ι1γ (•,(. (3) 5ί ίξϋυΓ ίη]ιΐ5ΐιιιη ε$( ίηίςιιί(38 8ειι

ίηΐΓ(|Μ3ΐίΐ35 , ]ιΐ8 ειίΐ ί»ςυ3ΐί(38; ίιΙιρΜ', ε(ί3ηΐ8ί ιηΐίο ειιι- ί(3

8ί( ηοη αΠείΉΐιΐΓ , ί(3 νίύεΐυτ. οηιηίΙ>ιΐ8. 1}ιιοηί.ιιη ίΐιιΐοηι

η>ΐ|ΐι;ιΙ« ηιειϋιιιιι ε»! , ]υ8 (|ηοςιιε ηιειίίυιη ιριοιίιίαηι βΓΗ.

(4) ΛΙΐ|<ιε ;πρι;ιΙε (ριίιίειη ίη (1ιιο1)Η8 ηιίηίιηυηι -τερεπίυι-.

όείεηιηι ηεο888β εδί ]υ8, ςιιού εί πιειϋυιη 881 βΐ οεςυβίε,

[(■Ι ;•..! ,ιΐίικί ΓβΓβΓή,] εί 3ϋφΐί1>υ8 ε556. Αν ηιΐ3 Ηίειίίηιιι

β5ΐ , 3ΐϊςυοηιηι ε«1 ; ( ιμικ ι] ιιίιίειη δυηΐ ρΐυδ εί ™ίηυ3 ; ςιι»

ίνφΐ.-ιΐε, ίη όΊιοουδ οοηηϊϋΐίΐ : ιρι.ι ίιι-, .'ΐΙίΐ[ΐιίΙιιΐΛ 68(. (5) λε-

εε553ΓΪο ίβϋυΓ )υ8 ίη ηιιΜηοΓ ιηίηίιηιιιη νεΓ83ΐϋΓ. Νβηι εί

φΐίηιΐδ ιιί 8ίΙ ]ϋ8 3εεί(1ί(, ιΐυο (Φια; ρβηοηα;) βοηΐ; εί ίη

φΐϋιιΐί ]ιιβ ίρδυηι δίΐυηι 681, ι!ϋ33 Γ88. (β) ΑΙςηε εαάεηι

εΐ'ίΐ ίπ|ΐυιΙϊΐ35, εί ρεΓ$οηΪ5 εί ίιι πΊιιια. Νηιη ιιί τεδίΙΙχ, ίη

φΐίηηδ ]ιΐ5 ροδΗιιηι εβ(, 8β ΙιηΙκίιΙ : δίε <Ί ίΙΙί φΐίΐιιι* ]υ»

(ΓίΙ)ΐιί(ιΐΓ. Νίδί εηίηι δίηί βεφίβίεβ, ηοη Ιι,'ΐΙιεΙ)ΐιιιΙ ;ΐ'ΐριηΙί3 •.

ββίΐ Ιιίηο ρΓσ;Ιι'3 φΐ6Γεΐ3?ςυβ εί εχροδίιιΐβΐίοηε» , (|υηιη 3υΙ

ιιί ρι,-ιΐε- ηοη ιι ί ρκιΐία , .πι Ι ηοη-κςυΐΐεβ ;ΐ'ιρι;ιΙί.ι , ΙιιιΙκ-π! <Ί

πιΐΐΜΊ|ΐιιιιιΙιιι•. (7) ΕβΙ ρΓ3?ΙεΓε3 ηοε ρεΓδρίεπυηι εχ ίΙΙο

ο,υοιΐ βδί Γ3ΐίο ιϋ^ηίΐβΐίδ. Νβηι φιοιΐ ί»5 ίη ο'ίδ(ΓίΙ)ΐι(ίοηίΙ)υδ

ροδίΐιιηι βδί, ί(1 ΓβΙεηΙυΓ οπιηβδ ργο ευ]υ5<ιιιε ϋΊ'^ηίΙβΙε εδδβ

οιιοΓίεΓε; ςηβηφααηι ίηΐεηιη ο'ίβηίΐΒίεηι ηοη ειιικίειη οπιηβδ

«ΙίοιιηΙ εδδβ : δεο" ςιιί ΓοΓΠΐβ Γεϊρυ1)1ίε»! ιιιΐιηίηίί-ίπιικίιΐ' υΐυη-

Ιιιγ μυριιΙ,ΐΓί, Η1)ε<•ΐ3ΐειη ; ςηί ρκυοοηιηι ρπηεϊρβίυ υΐυη-

ΙυΓ, εχ ΙιΪ8 3ΐίί (1ίνί1ΐ3δ , βΐϊί ηο!)ΊΙίΐ3ΐειη {ςεηβιϊβ; ςυί 3 1)

ορ(ίηια(ίΙιιΐ5 ΓεβηηΙυΓ, νίΓΐυΙεηι. (8) .Ιυδ ίκίΙιΐΓ ρΓοροΓ-

Ιίοηε εί εοπιρβΓβϋοηε φ)3(ΐ3ηι οοηβίβΐ. Νοη εηίηι δοΐυηι

ε]ιΐδ ηιιηιεπ φΐο βϋηιιίά ηυιηεΓβηιιΐδ, ρπ>ρπυηι εβί, ριο-

ροΓίϊοηε εοηδΙαΓε; δεο1 εΙίΛηι βίυδ ςιιί ιιηίνεΓβε εί οηιηίηο

ιιηηιείΊΐδ ι>1. ΡΓοροΓίίο εηίπι ταΐίοηίδ ε*1 α•(]Η3ΐίΐ35 , ς«83

ίη φΐιιΙΙιιοι- ιηίηίηιιιιιι ιερβπΙυΓ. (9) Αε (1ί8]ιιηεΐ3ΐη φ^^-

(Ιειη ρΓοροΓίίοηεηι ίη φίαΙΙιιοΓ εοηδίδΙεΓε ηοη 6*1 οίκαιπιπι.

ΕΙ νεΓΟ δίιηϋίΙεΓ εΙίαιη εοηΐίηιι» δεη εοηΐίηεηβ ίη ΙοΙίο"βηι.

Ηοιε βπίιη Ιοεο ιΐιιοιιιιη , υηο ιιΙβΙιΐΓ, εί 1)15 ιιηιιιη ΜίπιβΙ ;

εχειηρίί Ι4Γ31Ϊ3 , ςηοε ρΓοροΓίίο εδί ΙίηβιΕ Α 3<1 Ιίηεβηι Β,

β3ΐ1ειιι 881 ΙίηεΒ3 Β αά αααι ο,ιιβ; βδί Ο ; 1)ίδ δβηε Ιιίε δυηιρία

βδΙδεειιηοΒ. ρηοιίδί Ιίηββ δεευη<ΐ3ΐ)ίδ δΐιιηρίβ ΓιιειϊΙ, ςιιβί-

ΙηοΓ βΓηηΙ φΐίΒ δΐιηΐ ρΓοροΓίίοηο ίηΙεΓ 5ε εηοιρβΓβΙβ.

(10) Εδί βιιίειΐ) εί )ιΐδ ηιίηίηιυιη ίη φΐΒΐΙιιοΓ, εικίεηκριο

εΐϊαιπ ίϋίυδ ΓβΙίο εδί. ϋίίΐΗηΙ δίιηιΙίΙεΓ εί π φΐίηυδ (|ΐιί(1

ΐΓίΙιιιίΙιιι-, εί εβϊ Γ68 ςυοο (ΙίδίΓίοιιιιηΙυΓ. (19) ΑΙφίβ ίΐιι

ςϋίοβϋΐ ΙεΓηιίηί Α 3ά Ιεπιιίηιιηι 1! ρΓοροΓίίο, εβιίειη ειίί

βΐ (εηιιίηί Ο »ά ΙεΓηιίηυηι ϋ. Ε(3ΐ(εΓ3 ίμίΙιΐΓ εΐίβηι ταϋοιιε

υΐ (εηιιίηιΐδ Α 3(1 ΙβΓΠΐίηηπι Ο, βίε Β 3(1 1). Εγ(;ο εί ΙυΙιιιιι

εηηίΐ ΙοΙο εοιηρβΓ3ΐ)ίΙιΐΓ : ιριοί) ιριίιίπιι ΟίδΙπϋηΙίο εοριιΐ»!;



ΗΘΙΚΩΝ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΩΝ Ε, 8. (ιιβψΐίϊ)

ο'ίτως συντεΟή , οι/.αίιος συνδυάζει. [VII.] (ΐί) Ή

άρα τοϋ Α 8ρου τω Γ και ή τοϋ Β τω Δ σΰζευξις το ίν

8ιανου.ή δίκαιον έστι, και μέσον το δίκαιον τοΰτ' εστί

τοϋ παρά τι» άνάλογον το γαρ άνάλογον μέσον, το 8ε

6 δίκαιον άνάλογον. (ιβ) Καλοϋσι δε την τοιαΰτην άνα

λογίαν γεοιμετρικήν οί μαθηματικοί ■ εν γαρ τη γειομε-

τρική συμβαίνει και το 6'λον προς το δλον 8περ Ικάτερον

προςέκάτερον. (ΐ4)"Κστιδ'ου συνε/ήςαυτη ή αναλογία"

οΰ γαρ γίνεται εις αριθμώ ορός , ω και δ. Το μέν ουν

1» δίκαιον τοϋτο τι» άνάλογον, το δ' άδιχον το πάρα το άνά

λογον. Γίνεται άρα το μέν πλέον το δε ελαττον. Οπερ

χαι έπί τών εργοιν συμβαίνει• δ μεν γαρ αδικών πλέον

έχει, δ δ' αδικούμενος Ιλαττον του άγαθοϋ. (η) Έπ\ δέ

τοϋ χαχοϋ άνάπαλιν έν άγαθοϋ γαρ λόγο) γίνεται το

ι* ελαττον χαχον πρδς το μείζον χαχόν- (ιβ) εστί γαρ το

ελαττον χαχον μάλλον αίρετδν τοϋ μείζονος, το δ' αίρετδν

άγαθο'ν, χα\ τδ μάλλον μείζον, (π) Το μεν ουν £ν είδος

τοϋ διχαίου τοΰτ' έστιν.

8ί(|ΐιε ί(;ι ]«ηι «ΊίΛηι ίιιίει• εε εαπιροΗβηΐΒΓ , ]Ηδ1ε ε» ευ•

ριιΙ.'ΐΙ Ϊρδ3 (ΙΜιιΙιηΙίο. [VII] (12) Ι;;ίίιιι• ίρΓηιίώ Α αιηι

Ιεηηίηο Ο ε( Ιεηηίηί Β πιιιι Ιεηηίηο Ο εοηριρίϊο , μκ

ίΙΙΐΗΐ ββΐ ςιιοά ίη (ϋδίπηυΐίοηβ εοηκίβΐίΐ , εί ηιειίίιιηι ιΊΙιιά

Ιιοο 6»1 ςιιοίΐ ρΓοροΓίϊοηρ εοηδίβΐ. Νβπι ςιιοά ρι-οροι-Ιίοηε

Γ.οηδΙαΙ, ιηβιΐϊιιπ) «*1. .Ιιΐδ βιιίβπι ρΓοροΗίοηε οοη&ΐβΐ.

(13) ΑμρβΙΙβηΙφίβ ιηβΙΙιεπίΒΐίοί ΙβΙεπι ρι-οροι-Ιίοηεπι βρο•

πιείιϊοΒίιι. Ιη ρροιηεΐΓίΐ'3 εηίηι ρΓοροιϋοηε ενεπίΐ ιιΐ,

φΐοηαοιίο ιιίπιιηφίε ειιηι ιιΐι-οςιιε, «ίο ΙοΙιιπι ειιηι ΙοΙο

Γοηιρ»ΓεΐΗΓ. (14) Νηη βίΐ αιιίεηι εοηϋηιΐΒ Ιιβεε ριορπιΐίο.

Νηη (Η εηίηι ιιΐ ίεηηίηυί υηυδ ηιιηιει•ο «Ι, ρει-ίοηβ εηί

Ιπΐιιιίΐιιι- , εΐ ΓΡ8 ςιι«" ΙπρηίΙυΓ. Εχ ηϊί ίίίίΐιιι• δβΐίδ ίηΙεΙΗ-

§Ηιιι• . Ιιοο }ιΐ8 ρΓοροΓίίοηε οοηίΐβι-ε ; ίημιπαπι βηΐεηι βΐ

ορρο5Ϊ(»ηι βδδβ βΐίφΐίιΐ 8 ρΓοροΓίίοηε βΙΓεηιιηι. ΙΙηφίε εδί

ϊΙΙιιιΙ 8ΐίιΐ(3 ςιιίιίεπι ρΐιΐδ , βΐίιιιΐ νεΓΟ ηιίηιΐδ. Οικχ) φίκίεηι

εΐίηηι ίη τΐΐβ» ιΐδη ίΐη «»β ΓερβπΙιΐΓ. Ν»ηι ί» ςιιΐ ίιφιπιιηι

ΙβεϊΙ, ρΐιΐδ ]ιΐδΙο δίΐιϊ δΐιπιρδίΐ; ει οοη!ι•3 φΐί βίΠείΐυΓ ΐη]π-

ΓΪ8, ηιίηιΐδουΐίρίΐ, ίη ΙιοιιοψιίιΙΐ'ηι : (15) οιφίδ οοηΙι•3πυπι

ΠΙ ίη ηιβίο ; Ιιηιιϊ εηίηι ΓβΙίοηείϊΐ ι ιΙιΙίιιιΊ Ιενίιΐδ ιιιηΐηηι , ίί

ειιπι βΓ3νίοι•β ηΐ8]ο εοπιρβΓεΙιιι•. (1Γ>) Νβηι Ιετίιΐδ ιηηΐιιηι

ορ(ηΙ)ί1ίιι* ρ-ΛνϊοΓβ βδΐ ,• εείεηιηι <ιυο<1 ορίβυίίε ε*1 ΐ(Ι \μ-

ηυηι ε$( ; εΐ ςυοά ορίΐϋίΐίυί , ϊ(1 ιιιιΊίιι». (17) Αίςυβ ποο

88ηε ]ιΐΓΐ3 ιιηιιιη ρειιιΐϋ ε$(.

ΟΑΡ. IV. [VII.]

Τδ δέ λοιπόν §ν τδ διορθωτιχόν, δ γίνεται £ν τοΤς

2ΐι συναλλάγμασι χαι τβϊς έχουσίοις χα\ τοϊς άχουσίοις.

(ϊ) Τοϋτο δέ τδ δίκαιον άλλο είδος έχει τοϋ προτέρου.

Τδ μέν γαρ διανεμητικδν δίκαιον των κοινών άεϊ κατά

τήν άναλογίαν έστι τήν είρημένην καΐ γαρ άπδ χρη

μάτων κοινών έαν γίγνηται ή διανομή , έσται κατά τον

2:> λο'γον τον αύτδν δνπερ εχουσι προς άλληλα τα εϊσ-

ενεχθέντα• χαι τδ άδικον τδ άντικείμενον τίο δικαίω

τούτω πάρα τδ άνάλογο'ν έστιν. (3) Τδ δ' έν τοις συν

αλλάγμασι δίκαιον έστι μέν ίσον τι , χα\ τδ άδικον

άνισον, άλλ' οΰ κατά τήν άναλογίαν έκείνην άλλα κατά

.Κι τήν άριθμητιχήν. Οϋ6έν γάρ διαφέρει , ε! επιεικής

φαϋλον άπεστέρησεν ή φαϋλος επιεική , ούδ' ε! έμοί-

/ευσε» επιεικής ή φαϋλος- αλλά πρδς τοϋ βλάβούς τήν

διαφοράν μδνον βλέπει δ νο'μος , και χρήται ως ισοις ,

ει δ μέν άδικε! δ δ' αδικείται, καΐ ει έβλαψεν δ δε (5έ-

2ΐ> βλαπται. (4) "Ωστε τδ άδικον τοϋτο άνισον ον Ισάζειν

πειράται δ δικαστής• και γάρ 3ταν δ μέν πληγή δ δέ

π«τάξη , ή και κτείνη δ δ' άποθάνη, διήρηται τδ πάθος

και ή πραξις εις άνισα ■ αλλά πειράται τη ζημία ισά-

ζειν, άφαιρων τοϋ κέρδους. (&) Λέγεται γάρ ώς απλώς

4ΐι είπεΐν επι τοις τοιοΰτοις , καν ει μη τισιν οίχεϊον

Ονομα εΐη, τδ κέρδος, οίον τω πατάξαντι, και ή ζημία

τω παθόντι ■ (ο) άλλ' 5ταν γε μετρηθή τδ πάθος , κα

λείται τδ μέν ζημία τδ δέ κέρδος. "Ωστε τοϋ μέν

πλείονος καΐ ελάττονος τδ ίσον μέσον, τδ δέ κέρδος καΐ

45 ή ζημία τδ μέν πλέον, τδ δ' ελαττον έναντίοις , τδ μέν

τοϋ άγαθοϋ πλέον , τοϋ κακοΰ δ' ελαττον κέρδος , τδ

δ' εναντίον ζημία ■ (ον ?[ν μέσον τδ ίσον, 8 λέγομεν είναι

δίκαιον ώστε τδ έπανορθωτικδν δίκαιον αν είη τδ μέσον

ζημίας και κέρδους. (7) Διδ καΐ δταν άμφισβητώσιν,

50 έπι τον δικαστήν χαταφεΰγουσιν τδ δ' ΙπΙ τον διχαστήν

ϊέν«ι ίέναι έστιν επί τδ δίκαιον δ γάρ δικαστής βούλε-

ται είναι οίον δίκαιον έμψυχον χαι ζητοΰσι δικαστήν

ΚεΙίςυιιηι »ιιΙειη ηΗεπιηι ]ιΐϋ ΠΙηιΙεΜ, (]πο(1 εοΓΓβείο-

Γίϋπι τοοβΙϋΓ : τβΓ88(ϋΓςιιε ίη ΓβΙ>ιΐ5 εΐ βροηΐε εί ίηνίΐβ

οοηΐΓ3εΙί8. (2) ΙΙτφΐί αιιίεηι ]ιιγΪ3 Γιιπη.ι (ΜνοΓκα ε$( α

ρήοΓε. ^υ3 εηίηι ςαού μτ>,ιΙιιγ ίη (ΙίϋΐΓίΙιιιεικΙϊβ πΊιιιη,

Γοηιηιιιηίιιιη ιοκιπι ε$Ι , εβηιρεΓςηε ίη εα ι]ιιϊιιιι (Ιίιί

ρΓοροΓίίοηε εηη5(8ΐ. Ν'ηιιι άε ρεευηί3 ρυυΐίεβ φκχΐ ιΐ,ιΐιιι-,

ί.ί(:ιιί)ί εβπιιιι ιϋδίΓΪΙχιΙίυ ΓιβΙ , ίιΐ ('λιΙιίιι ΓβΙίοηε (Ιαιχίιιηι

(ΊίΙ , (ρΐϋΐιι Ιΐ3ΐ)εη( ϊηΙβΓ βε τεβ εικ (](ΐ,•ε ;ι1> ιιηοηυοςυε ίη

ηιειίίιιηι ;ι!1ηί.'ι; ΜΐηΙ . ΑΙςυε Ίιι]ιιιϊ ;ι ε8 ςυκ Ιιιιίι- ]ιιγϊ ορ.

ρηηίΙιΐΓ, ίη οαιυ ρΓοροΓίίοηεπι ρεοο3ΐ. (3) .)ιι< ,ιιιΙιίιι

ηηοί εοηΐΓβεΙίουβ τβηιΙαΓ, εβί ΠΙικΙ ςιιίιίεηι ίβςυβίε ςυίά-

ιΐ.ιιιι , γΙ οοη(Γ8 ίη]υπ'3 ιιιΐΓίμι.ιΙι' : μίίιιπ ηυη ί$(8 |ΐι <>-

ροΓίίοηε, 8β(] αιίΙΙιιιιοΙίια, ΝίΙιίΙ εηίιη ΓβΓβΓΐ , ιιΙιίιιιι

τΙγ Ιιοηιι* ιιιηΐιιιη Ιιοιιιίιιοιη ΓΐΉΐιιΙϋΐ'ίΙ, ;ιιι ηιβίυδ Ιι.ιη;»

νίηιιη Ιιοηιιιιι , ηεςυε ιιίπιηι νίΓ 1»ιιιπ> , 3η πιψι-οΐιιι•,

ίΐιΙιιΙΙοι ϊιιηι Ιιί'(•ι ίΙ : 58(1 (Ιηηιιιί ΙλιιΙιιιιι (ΙίΠεΓειιΙίηιη ίηΐυε-

Ιιιγ Ιεχ , ρεΓ8θηί8 ίρβίδ υΐίΐυτ Ιβικρκιηι <Τ(|ΐΐίΐΙίΙιιΐ3, βϊ ΛκίΙ

ίιφιιίίΐιη ηηυ$, . βΠκίΙιιγ Ϊη]υη8 3]1ογ; ϊΐεπι 8Ϊ ηίε <Ι;ι-

ιιιηιιιη ίηΐηΐίΐ , ίΙΙβ βεεερίΐ ; (4) ρι-οίηύεςυε Ιιοο ηοη ]ιΐ8ΐυηι ,

(]11(Ι(1 Ϊ1Κ(>(]ΙΙ31Η (1111(1 1'8ΐ,] ΙΚΙΟΧ ('Χϋ'ίΙΙΙϋΙΌ ΟΌΠίΐΙΐΙΓ. Ν8Ι11

(]ΐιιιιη1ιίορεΓ(Ίΐί>$ιΐ8 ΓυεηΙ, ίΐΐε ρεΓουδβεπΙ; 8υ(ε(ί8ΐη οκ-

ιϊιίοπΐ ίΜε, Ιιίο λιιΙριιι ιιιογ(•ιιι^ ΓιιρπΙ, ριτρείκίο «8 εί

30ΐίο ίΐεηι ίη ρβΓίεβ ίη,τ(]ΐΐ3ΐ(« (Ιίνϊββ εβ( ; ((■Ι(μπιιι (Ιβηιηο

«Ι ηιιιίεία οοηβΙϋΓ εβδ ]ιιάεχ εχα?ςυ3Γβ , <1ε Ιηογο νίιίεΐίεεί

(1οΐΓα1»Ίΐ>. (5) Ν 3ΐιι £εηει•8ϋ(εΓ οοηιιιιπ ηίΐοη ρκ• ίη 1 ,ιΐ ί Ι ιιιλ ,

εΙίαπΐ8ί (ΐιιί1)ΐΐ5(ΐ3ΐιι ηοηιεη ηοη εοηνεπίβΐ, Ιικιιιιη «ρρείΐβ-

ΙυΓ, νεΛί μΐϋΙΪ,ί ίη βο ςηί ρεΓΟϋδίεΓίί, εοηΐΓβηυε όβ-

ιηυιιηι ίη εο ςυϊ ρειτηϋδΐΐδ ΓιιοπΙ. (6) Ι.Ίιί Ιιιπκμι ρεΓρεδδίο-

ηεηι ηιεηβυδ ίικτί! ]υ(1εχ , ίυί (Ιΐ'ΐηυηι Ιιοο ϋ:ιιιιηιιηι , ίΐίικί

Ι'.κ ίίιιιι ικιηιίικιΙιΐΓ. 1ΐ3()ΐι« εοΐ'ΐιηι (|ΐιίι1ι'ΐιι ςυβεδυηΐ ρΐυδ

εί ιηϊηιΐδ , ί(1 ςιιοιΐ χηυΐΐβ ε$( , ηκιΐίιικι 08( : Ιιιγπιιιι βυ-

! ι-πι εί (Ιαηιηιιιιι , ϊ 1 1 «■■ 1 ςιιίίΐεπι ρΐιΐδ β«1; Ιιοο νεΓΟ ηιίηιΐί

ηιΐιΐΓ.-ιι-ίι' : Ιιοηίρΐιίδε) ηιίηιΐ8 11131 ί, Ιικ-πιηι; εοηΐΓβπε νεΓΟ

εοιιιρ3Γ3(ιιιιι, (Ι3ηιηιιηι : φΐοηιηι ιικ'ΐΐίιιιη ε*1 δβφαβίε, φίο<1

ιιιικίιι (1(•ιιιίιιΐ8ΐι•3ΐΐ3ΐιιιΐί είβε ίιΐ ςυοιΐ ]ιΐδ (1ί(ίιηιΐί. ΕγιΙ

ίμ,ίΐιιι- ΪΙΙιιιΙ ]ιΐ8 εοΓΓεεΙΟΓίυηι , (Ιίΐηιηί εί Ιικ-ιί ηιειίίιιηι.

(7) 1Ι,•ιΐ|ΐιε εί ((υυπι βΐίςυα <1β τε ϊπΙογ δε (1ίδδί(1βη(, βά ]υ-

(Ιίι-ΐΊΐι ιοιιΓιιριιιιΙ. Αάίτβ ρΟΓΓΟ 8(1 ]ιΐι1ί('ειη ικϋπι 3(1 ]ιΐί

εδ(; ηϋιίΙ ι-ιιίιιι ν ϊ < 1 1 ■ 1 1 1 γ ΒΐίυιΙβδβείΗάεχ, (ριπιη φί,-ιιιίιη.ι-

Ιπιιι : (|ΐΐϋ-πιιιΙιιιΐ(-ίιΐ(1ίΐ(•ιιι ιιιειίϊιιιη, εί νιιπιιιΙ ηοηηυΙΙί ]■!-
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αέσον, καί καλοϋσιν ενιοι μεσιδίους, ως έάν τοϋ μέσου

τύχωσι , τοϋ δικαίου τευζόμενοι. (β) Μέσον άρα τι τι)

δίκαιον, είπερ καί 6 δικαστής. Ό δέ δικαστής έπανι-

σοΐ, χαϊ ώσπερ γραμμής εις άνισα τετμημένης , ω το

6 αεΐζον τμήμα της ημισείας υπερέχει , τοΰτ' άφεϊλε και

τω ελάττονι τμήματι προσέθηκεν. Οταν δέ δίνα

διαιρεθή το δλον, το'τε φασιν εχειν τα αυτών, δταν λοί-

βωσι το ίσον. (9) Το δ' ίσον μέσον εστί της μείζονος

και έλάττονος κατά τήν άριβμητικήν άναλογίαν. Δια

ιβ τοϋτο και ονομάζεται δίκαιον, δτι δίνα εστίν, ώσπερ

αν εϊ τις είποι δίχαιον, και δ διχαστής διχαστής,

(ίο) Έπαν γαρ δύο ίσων άφαιρεϋή από δατέρου, προς

Οάτερον δέ προστεΟή , ουσί τούτοις υπερέχει βάτερον ει

γαρ άφηρέθη μέν, μή προσετέθη δέ,ίνΐ αν μόνον Οπερ-

ι:. εϊχεν. Τοϋ μέσου άρα ένί, και το μέσον, άφ' οΟ

άφηρέθη, ένί. (ιι) Τούτω άρα γνιοριοϋμεν τί τε

άφελεϊν δει από τοϋ πλέον έχοντος , και τί προσΟεΤναι

τώ έλαττον έχοντι ■ ω μέν γαρ τό μέσον υπερέχει , τοϋτο

προσθεΐναι δει τω έλαττον εχοντι, ω δ' ΰπερέχεται,

3) άφελεϊν από τοϋ μεγίστου, (ΐϊ) Ίσαι αί έφ' ων ΑΑ

ΒΒ ΓΓ άλλήλαις• από της ΑΑ άφηρήσΟω τό ΑΕ, και

προσκείσθω τή ΓΓ τό έφ' ων ΓΛ , ώστε ολη ή ΔΓΓ

της ΕΑ υπερέχει τω ΓΛ και τω ΓΖ" της άρα ΒΒ τω

ΓΔ. ["Εστί 2έ καί επί των άλλων τεχνών τοϋτο- ανη-

55 ροϋντο γαρ άν, ει μή έποίει τό ποιοϋν και δ'σον και οίον,

χαί τό πάσχον έπασχε τοϋτο και τοσούτον και τοιοϋτον.]

(13) Έλήλυθε δέ τα ονόματα ταϋτα , η τε ζημία και τό

κέρδος, εκ της εκουσίου αλλαγής• τό μέν γαρ πλέον

εχειν ή τα έαυτοΰ κερδαίνειν λέγεται, τό δ' έΤ,αττον των

30 1\ αρχής ζημιοϋσΟαι, οίον έν τω ώνεΐσθαι και ποιλεΐν

και έν ίσοις άλλοις άδειαν εδωκεν δ νόμος, (μ) "Οταν

δέ μήτε πλέον μήτ' έλαττον άλλ' αύτα δι' αυτών γέ-

νηται, τα αυτών φασιν εχειν καί ούτε ζημιοϋσΟαι ούτε

κερδαίνειν ώστε κέρδους τινός και ζημίας μέσον τό

36 δίκαιον Ιστι τών πάρα τό έκούσιον, τό ίσον έ^ειν καί

πρότερον καί ύστερον. '

ΟΑΡ. V

Δοκεϊ δέ τισι και τό άντιπεπονθός είναι απλώς δί

καιον, υισπερ οι Πυθαγόρειοι εφασαν ώρίζοντο γαρ

απλώς τό δίκαιον τό άντιπεπονΟός άλλω. (ί) Τό δ' άν-

«ο τιπεπονΟός ούκ έφαρμόττει ουτ' έπι τό διανεμητικόν

δίκαιον ουτ' έπϊ τό διορβωτικόν (3) καίτοι βούλονταί

γε τοϋτο λέγειν καί τό 'ΡαδαμάνΟυος δίκαιον

Εϊ κε πάΟοι τά χ' ίρεξε , δίκη χ' ίΟεϊα γένοιτο.

(ι) Πολλαχοϋ γαρ διαφωνεί- οΐον εϊ αρχήν έχων έπά-

40 ταξεν, ου δεϊ άντιπληγήναι , και εϊ άρχοντα έποίταξεν,

ου πληγήναι μόνον δει άλλα καί κολασδήναι. (&) "Ετι

και το Ιχούσιον και τό άκούσιον διαφέρει πολύ. (β) Άλλ'

έν μέν ταΐς κοινωνίαις ταϊς άλλακτικαϊς συνέχει τό

τοιοϋτον δίκαιον τό άντιπεπονβός , χατ' άναλογίαν καί

60 μή κατ' ισότητα• τώ άντιποιεϊν γαρ άνάλογον συμμένει

ή πόλις. *Η γαρ τό κακώς ζητοϋσιν εϊ δέ μή, δου-

ιΙίι-ΐ'ΜΐιιΙιτηιοΙιΊϋ βίνβ ηι«3ία1θΓβ3; ψκΐΜ νΜεΙίεει ΓυΙυηιηι ,

υΐ ]μ- μιπιιι οοΐίηρβηΐ, 51 ηιράΊιιιη οοη$βα,ι>3πΙιι|•. (8) .Ιιΐδ

ριμο ιιιιίΙμιιιι <|ΐιίιΙ(Ι»ιη εδί, δι π,ιιίιίεηι ι•Ιί;ιηι ]ιι^εχ ηιριΐίυδ

681. Λ ο ]ιι<Ιεχ (]πίι1(Ίΐι ρχ.τιριαΐ ρΙ νείυΐί 1ίηβ3 ιη (Ιιιηκ ρβΚββ

.Ί'ψηΙΡδ δεεΐ8, αηο ΠΜη'ΟΓ ρβΓδ ιϋιιιίιΐϊηηι 8<ιρει*31, Ιιορ <]ρ

ΜΙ;ι (]<•!γ;ιΙη( ιΊ 8(1 ρ;ΐΓί<-ηι ιηίιιοΐΊΊΐι βοΜίι. ΤοΙο .ίιιΙρμι

ίη ι1ιΐϊ5 ρβι-Ιβδ Ββα,υΒίβδ άΊνίδο, Ιιιητι 8β δυυηι (ΙίειιηΙ οοΙί-

ηβΓβ, ςυοπι ρβι-Ιεβ βρςιιβίβδ βυδίυΐεπηί. (9) Εδί .ιμΙ.ίιι

ί•ΐ|ΐι;ιΙ(' ίΐίικί ιιιιίΙμιιιι γρι ιιΐίΐ](ΐπ'ϋ <Ί ιιιίποπ.•., 3(1 ρι <>;•■ •■!;.>-

ικίιι απίΐιηιρίίοηιιι ; ρΓορΙει-ςυε Ιιβηε ιιιΙιό εβιΐδ&ηι βΓίεεβ

δίκαιον ΗρρεΙΙαΙιΐΓ , ςιιία δίχα Ίά εδί ίη (Ιιιο ίτη,ΗΗΐίη (ίίνίδίο

ίδ(, ρεπηο'β 3ε δι δίχαιον άΊαΐδ : βΐ δικαστής ηοιιιϊιι;ιΙικ βδΐ

ςΗαδί διχαστής, ί(1 εβίςιιί ϊη (Ιιιο γοιιι δβεβί. (ι ο) Νίπι

δϊ, ΐ]ΐιιιιτι όυβ5 τεβ δυηΐ κ<]ΐι»1εδ, ίιΐ ςυο<1 ;ι1> ιιπ.ι ΓιιριίΙ

(Ιγ(γ:ιι-|μιιι, .ίιΙιΙιΙιιι' &ΗεΓί : Ιιϊδ ιΐιιιιΐιικ Ιι.ιί' ϊΙΙαιτι Η1-

|κ•ιιι1ιίΙ. 8ί (ΐιίπι ιΐιΐπκΐιιιη ι| ιι ίιΐΐ'ΐη ηιιί Γεί ΓυϊδδεΙ, ηοη

ηηΙΐΊΐι οΐίίΐιη ηΙΙργι ικΚΙϋιιιιι , ιιηο <Ιμιιι(.ί\<ιΙ ;ιΙ|ιτα αΙΙι•ι ,ίμι

8ΐιρρι•;ιΐΐ(. ΜριΙίιιιιι ίμίΐιιτ βα τεδ, <:ιιί βεεεδδίΐ ηϋςιιίιΙ , μπο

μι|ιργ;ιΙ ; εϊ ιικ'ΐ1ί;ι ιμιν , ειιϊ ςυίιΐ ιΙιΊκκ:Ιιιιη βδΐ, υηο.

(1 1 ) Εχ Ιιοε ίΐβφιε εο§ηοδεεπιυδ εϊ ςϋίά ει ςιιϊ ρΐιιβ ηβορί,

(ΙοίΓΐιΙιρηιΙυηι δί(, εϊ ψικΙ ει ςυί ιιιίιιιι.-, ,ίιΙιΙρικΙιιιιι. Ναηι

ΐ]ΐιο π-δ ιηεάί» ηιίηοΓΡίη 6ΐιρβΓ3(, ίιΐ εϊ ψαα ηιίηιΐδ η3οε(,

ιΐιΙ.ΙιΊΐιΙιιιιι εδ( : ιριο ιηριΐκι δυρεΓ3(0Γ , ί(Ι ιη,ιχίιιιο (ΙεΙι ϋ-

Ι-.ρικΙιιιπ. (12) 8ίη( (Γβδ Ιϊηειε ΑΑ , ΒΒ, 00, ϊιιΐιτ $ε

«1)113103. Ι.ΙΙΙιΜ' ΑΑ <Ιι•Ιι\ιι Ι ι δίΐ ρ3Γδ ΑΕ, :ιιΙιΙ;ιΙιιι-.ιιιρ 3(1

Ιίίτριιιη 00, δϋφιε ρ.ι ρ3Γ8 ΟΟ. 1(3 (ο(3 Ιίηεα 000 Ιίιιρ,ιιη

Γ.Λ ΜίριτίΐϋίΙ Ιίιιρίι 00 εϊ ΜιιρΛ ΟΡ. Εγ§0 ρ( Ιίηριιιιι ΒΒ

ΙίιΐρΓιΟΙ). (13) ΝαΙιι δΐιηΐ «ιιΙριιι Ικιί; ιιοιιιίιι,ι , ιΙ,ιιηιιιιιη

εϊ Ιιιιίίιμι, 80 60 (οιιΐϊ.ιρίιι <|ΐιί δροηΐε ίηϋιιι•. Λ,ιπι

ρΐΐΐδ δΙΙΟ ιιΙιΙίΐΙΡΓΡ, ΙΐΙΙΙΊΜΙΙ ΓίΚΡΙ'Ρ .Ί|)|ΐρ||α||||•; ||]ί|]||Μ8Π-

Ιριιι ιριιιιη τε ίιιίι-μπΛ οροΓίιιρι,ιΙ ΙκιΙ.ιριρ, ιΙ,ίπιιιο ίίΓΙίι-ί :

υΙ Γι( ίη τεοοδ νεηϋεικίϊδ ε( επιεικίίδ, βΙίίδςΜε εοηΐΓβ-

εΐϊόιΐδ Ιε^β ρΡΓίηίδδίδ. (14) υΐ)ϊ χ'ργο ηεςυερίιι; πειριε ηιί-

ΠΗ5 ΙιαΙιβηί, δριΐ ϊϋβΐΏ ρεΓ υεηι εΓΓιεϋιΐΓ (τβ$ ίη πηιιοαΐ),

δΐιβ 5ε1ι.ι1)θΓ0 (ΙίειιηΙ,οΙ προ (Ιαιηηιιιη βερρρί^ρ ηεε α;υί(Ι-

ιΙ,ίιιι Ιιιιίί Γεεϊδδβ. ΙΙικρκ' Ιικτί πψΐίιΙ,Ίΐιι ρ| ιΙ,ιηιιιί ιιιι•ιΙίιιηι

]ιΐ3 Ρδί, ίη ϋδ(]Π8? ρπτΙοΓ νοΙιιηΙιιΐΡΐιι οΙινεηεΓΪηΙ, ιιίιιιίπιηι

ιιΐ ΙίΐιιΙιιικΙοιιι ιιΙργι|ιιρ ΙιηΙιρ3( ροΛίρπιΐδ, (|ΐιυιιΙιιιιι ρηυδ.

[VIII.]

ΥίϋεΙυΓ βυΐοηι ιριίΙιιι^Ιβηι (βϋο ςυοηιιβ ]υβ βδδε δϊπιρίί-

οϊΙβΓ εϊ ιιΙιμιΙιιΙρ , υΙ ΡγΙΗβ^ΟΓεί (ϋχρηιηΙ. Ορ1ίηίρ1):ιη1 εηϊηι

]υβ :ι1ι?ΐ)|ιι(ρ, ί<1 ηικκΙ ςυίδ 8 δε Γ»(Ίιιηι νίεϊδδίιη ηΐι βΙΙεΓο

ρηΙΡΓοΙιΐΓ. (">.) .Ιιΐί; ροΓΓΟ ΙβΙίοηί: ηεςυε άΛ \Λ ]ιΐϋ, <\\ιηά Ιη (Ιίδ-

Ιιϋιιιΐίοιιρ Ι)ΐ)ΐιιιπιιιι νοΓδϊΙυΓ, ιΐΡ(|ΐκ• 3(1 \ά (]Μ0(1 8(1 επιεη-

(1;ιΙί«ιΐριη ΙμρΙογιιιμ νβίεΐ, ιιπ ιιιίιιιι. ι- Ι,πί ρο(Ρδ( : (4) (βιηείδί

εΐίβηι Β1ΐ3(ΐ3ηΐ3η(1ιί ]υδ Γυίδδε νίιίριιΐιιτ δϊςηΚΐεβΓβ 1;ιΙο :

5ί (ΐιιίβ ηυοά ΓιοίΙ ραΐί.ιΐιιι-, ^I1.1^^^I ιηριπιπ.

(4) ΜυΚϊδ εηϊηι Ιοείδ η |ιιγρ Ιιοε άίδεΓβρβΙ; νρΐιιΐί εϊ ςηίδ

ιιμ^ι-ΙπιΙιιηι ξΡΓβηδ 8ΐίςιιεπ) ρυΙδβνεΓίΙ , ηοη Μριιι εδ( ρη|•

.^ιπιΐιι•. ; ιΐ δι ηυίδ ιιΐίΐ«ί*ΐΓ3ΐιιηι ρυίδβνεηΐ , ηοη ιηοϋο ΠΙβ

νβΓΟΓΓβηοΊΐδ , δ6(1 βΐϊβηι δυρρϋείο ;ιΠϊ( ίρηιΐιΐϋ εδί; (5) ρπϊ-

1ι•π•ίΐ πιιιΚιιηι ιμΙργοΙ ιιιΙργ ίιΐ ςιιοά δροηΐε πι)-! ι η , ρ| ίιΐ

(]υθ(1 ίηχΚε Ι;μίιμμι. (6) ΗριΙ ίη εοηιηιυηίΐαΐίΐιιΐδ πίίιιι)

ροηΐΓ,ΊΐίρηιΙϋπιιη δηιιρ (3ΐβ]υδ ιπίριοικ• ρεΓρεδδίοηϊδ δειι

(3ΐίοηΪ8, ρΓοροΓίίοηβ, ηοη .•<| ιι.ιΐι ί;ιΙ<• είτίίειη ίοείείβίεηι

εοηΐίηβΐ. ΡβεΙίδ εηϊηι ρΓοροΓίϊοηε ΓεεϊρΓοεϊβ ηιβηεΐ εοη]πη-

ιΊίο('ί\ί(Η(Ι.'ί. ΑιιΙεηίιιιηι:ιΙυιη αρρρρΙιιηίΓρροηΡΓΟ οοηαηΐιιι
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λεία δοκεΐ είναι, ει μή άντιποιήσει• ή το ευ • ει δέ

μή , μετάδοσις ού γίνεται, τγ) μεταδόσει δε συμμέ-

νουσιν. (7) Διό χαϊ Χαρίτων ίερόν έμποδών ποιούν

ται , ?ν' άνταπόδοσις ή • τοϋτο γαρ ίδιον χάριτος• άν-

6 θυπηρετησαί τε γαρ δει τω χαρισαμένω , καΐ πάλιν

αυτόν άρξαι χαριζόμενον. (β) Ποιεί δέ την άντίδοσιν

την κατ' άναλογίαν ή κατά διάμετρον σύζευξις , οίον

οικοδόμος ίψ' ω Α , σκυτοτόμος Ιφ' ω Β , οϊκία έφ" ω Γ ,

υπόδημα εφ' ω Δ. Δει ουν λαμβάνειν τον οΐχοδόμον

ίο πάρα τοΰ σχυτοτόμου τοϋ εκείνου έργου, και αύτον

εκείνοι μεταδιδόναι τι) αΰτοΰ. Έαν ουν πρώτον ή το

χατα την άναλογίαν ίσον, είτα το άντιπεπονΟίις γένηται,

Ισται το λεγο'μενον εϊ δέ μη , οΰχ ίσον, ουδέ συμ-

μένει• ούθέν γαρ κωλύει χρεϊττον είναι το Οατέρου

15 έργον ή τι) Οατέρου• δει ούν ταΰτα ισασβήναι. (β) "Εστί

δέ τοΰτο χαι έπι των άλλιον τεχνών άνηροΰντο γαρ

αν, ει μή έποίει το ποιοϋν χαϊ δ'σον και οίον, χαι το

πάσχον έπασχε τοΰτο και τοσούτον και τοιούτον. Ού

γαρ ίχ. δύο ιατρών γίνεται κοινωνία, άλλ' έ; ιατρού

20 και γεωργού, και δλως έτερων και ούκ ίσων άλλα

τούτους δει ίσασθήναι. (ιο) Διό πάντα συμβλητα

δεϊ πως είναι, ων εστίν αλλαγή. Έφ* β τό νόμισμ'

έλήλυθε, χαϊ γίνεται πως μέσον πάντα γαρ μετρεϊ,

ώστε και τήν ύπεροχήν και την ελλειψιν, πόσα άττα

Ϊ5 δή ύποδηματ' ίσον οικία ή τροφϊ|. Δει τοίνυν δ'περ

οικοδόμος προς σκυτοτόμον, τοσαδί υποδήματα προς

οίκίαν ή τροφήν. Ει γαρ μή τοΰτο, ούκ εσται αλ

λαγή ουδέ κοινωνία. Τοΰτο δ' εϊ μή ίσα είη πως, ούκ

Ισται. (ιι) Δει άρα ένί τινι πάντα μετρεϊσθαι,

30 ώσπερ ελέχθη προτερον. Τοΰτο δ' Ιστί τη μέν αλή

θεια ή χρεία, ή πάντα συνέχει• ει γαρ μηθέν δέοιντο

5} μή ομοίως, ή1 ούκ εσται αλλαγή η ούχ ή αύτη.

Οίον δ' ύπάλλαγμα της χρείας τό νόμισμα γέγονε χατα

συνθήχην και δια τοΰτο τουνομα £/ει νόμισμα , ότι

36 ού φύσει άλλα νόμο) εστί, και εφ' ήμϊν μεταβαλείν και

ποιήσαι άχρηστον. (ΐϊ) "Εσται δή άντιπεπονθός , δταν

ίσασθη , άστε δπερ γεωργός προς σκυτοτόμον, τό ίργον

τό τοΰ σκυτοτόμου προς τό τοΰ γεωργοΰ. Εις σχήμα

δ' αναλογίας ού ίεϊ άγειν, έίταν άλλάξωνται- ει δέ

40 μη, άμφοτέρας έ'ξει τας υπεροχας τό έτερον άκρον"

άλλ' δταν έχο>σι τα αυτών, ούτως ίσοι χαϊ κοινο)νοί,

δτι αίίτη ή ϊσότης δύναται έπ' αυτών γίνεσθαι. Γεωρ

γός Α, τροφή Γ, σχυτοτόμος Β, τό έ'ργον αύτοΰ τό

ΐσασμένον Δ. ΕΊ δ' ούτο) μή ήν άντιπεπονΟέναι, ούκ

45 άν ην κοινοινία. (ΐ3) "Οτι δ' ή χρεία συνέχει ώσπερ

έ*ν τι δν, δηλοϊ δτι δταν μή έν χρεία ώσιν άλληλο>ν, ή

αμφότεροι ή άτερος, ούκ άλλάττονται, ώσπερ δταν οδ

έχει αυτός δέηταί τις, οίον οίνου, δίδοντες σίτου εξα

γωγής. Δει άρα τοΰτο ισασΟήναι. ([4) Υπέρ δέ της

ίο μελλούσης αλλαγής, ει νΰν μηδέν δεΐται, δτι εσται,

έάν δεηθη , τό νόμισμα οίον εγγυητής έσθ' ήμϊν δει γαρ

τοΰτο φέροντι είναι λαβείν. Πάσχει μέν ο3ν και τοΰτο

τό αυτό- ού γάρ άει ίσον δύναται- όμως δέ βούλεται

μένειν μάλλον. Διό δει πάντα τετιμήσθαι• ούτω γάρ

( φίοι] 9ΐ ηοη 1ίεβ3ΐ, δβΓνίίυδ βδββ ρυΙϊΙϋΓ , ίη]ιιιϊαιτ>

ΓβΓϋΓΓβ ηοη ροβδβ), βυΐ βϊ φιΐ ϋβηκ ηιρηίιι* βίΐ, ΓβΓκΓΓβ

(,Τ3ΐίϋΐη νοίυηΐ; ςπο(3 δι ηοη ηβι, δΐιοΙ»(3 ε«1 ΓβΓηιη ΐοτα-

ιιιιιιιί(-,•αϊο; Λΐ Ιΐ30 ιρπιηι ι•οιηινηιηί<•,•ιΙίοηρ εοηΙίηβΙιΐΓ 8θ-

είεΐ38. (7) ΙΙβςυβ βί Ογ»Ικιγπιιι (οηιρίιιηι ίη ρΓορβιιιΙο

υι-βίβ Ιοεο ροηυηι , υΐ δίΐ Π'ΠηιηΡΓΛίίϋ : Ιιοο ρηίπι ΚΓβΙί,-κ

ρΓορΓίυηι β$ί. Νβηι βί ςιιί ηεηεηείιιηι (ΙβϋβΓΪΙ, ι-εΓβΓεη-

ιΐιιιη ηεηεηείιιηι β8ΐ; βί Ϊ8 ιίιιμη βΐίειυπ) ^πρΠοιο ρΓο-

νοοαΓβ (1β1)βΙ : (8) Γβοίί αιιίειη Γί'ΐιιιιηρπιΙίιιηεηι ρΓοροΓ-

Ιίοηβ εοικίίΐηίειη ρη ηιιιυ ιηοιίϋ•; ΐΓ3Γι8νβΓ5ΐ8 Ιίηβίί ΓιΙεοη]υ-

β»Ιϊο, τοίπΐ : 6ίΙ ίεάίΠοίοΓϋηι ορίΓρχ Α , δΐιίΟΓ Β, (Ιοιιιιιμ

Ο, Γβίοειι» ϋ. ΛίΙίΗοΐοππη ϊρϊΙυΓ ορίΓιεβηι οροΓίεΙ α 5ΐι(0Γβ

οριΐδ ίΙΙίυί ΒυηιεΓβ, εϊςυε τίείδίίπι δΐιιιηι ίπιρεΠίπ. Εγ§ο

51 ρΓίηΐιιΐη ΧςΐΙ3ΐίΐ39 8ΪΙ β3 (\Μ!Ρ. ρΓοροΓίίοηε εοη<:(3(,

(Ιβίηιΐβ (ηιιΐιιιικίεηι βεείρϊβιυΓ, (ρι:ιιι|ιιιη ιΐιΐιιπίίίΐ εχϋΐβοΐΐ

ί«3 ςιιοίΐ 3 ηοΐιίδ (ΙίιίίιΐΓ; δίη ηιίηιΐϋ, ηεηιιε επί Εεςιιβίίΐβί,

ηεηηε ηιηπιΊιϊΙ ΒοείβΙαδ. Κϋιίΐ βηϊπι ρι•οΙιί1)βΙ ηιιο ηιϊηιυ

ιιηϊιιβ ορυ8 βΐίει-ίυβ ορβΓΡ βϊΐ ρΓ.τ<ι1«!)Πϊιΐ5. Ηη-ε ΐ^ϊΐιιτ

©χΒΡφίοίϋ δΐηΐ οροΚεΙ. (9) Οικκΐ ϊίΐεηι 01 ίη εε(εΓΪ8 φΐο-

(]πβ 3Γΐϊήιΐ8. ΤοΙΙβηΙυΓ βηϊπι (ΊιηιϋΙπ*, ηϊίί βΓΓιείεηΛί νίβ

β(ϊΐεΪ3ΐ (ρι.ιπ)ιιιη βί φΐ3ΐε , 3ΐ(ΐιιβ ί(1 ςιιπ<] ρβΙϋιΐΓ βΓ.εϊρΐβί

ίι1 ϊρδίιηι βί ίβηΐυηάρπι εϊ (3ΐβ. Νοη εηίηι ρχ (Ιηοΐιιι» ηιβ-

ίϊεϊβ 8οο.ϊβΙβ8 εοη8ΐ3Γβ ροΐβίΐ. 8Ρ<1 βχ πιρίϋεο βί β^ΓίεοΙβ,

βί οηιηίηοεχ (ΙϊνβΓβΐδ 30. <1ί88ίηιϊΙίηιΐ8 , φΐο» ΙηηιοηοροΓίρ,τί

ρχδΡφίβιϊ. (10) ΟπβρΓορΙΡΓ ιρι,'ίπιηι Γρπιηι δίΐ ριτηιιιΐηΐίο,

ε.ΐ8 οιηηρ» οροΓίβί βί8β ε]ιΐ8ηιο<1ϊ, πί ίη(8Γ βε ψιο,]:ιη»ιιιι.|ι>

ροηιρβΓΗΓΪ ρο88ίη(. Αίςιιβ άΑ ηβηε γρπι ηηηιιΐ8 ίπνρηίυβ

βίί, ρυϊ οιηηΐιιηι Γβπιηι φΐο<)3ηιηιο(1ο 9ϋ ηιειίίιΐί : ηβηι

Γβ8 οηιηΡ8 ηιβΙίίυΓ,ήυβΓβ ο! ηιιιπηηι βί ρηπιηι ηΐρ(ί[ιΐΓ : φ^•

ηβηι νίίΐρΐίερί εαίεβί ίοηΐϋϊ νβΙ 3ΐίηΐρη(ο 8ίηΙ ,τηιιβίεϋ.

ΟροΓίβΙ νβΓΟ φΐίηι ρΓοροΓίίοηεηι ΙιβΙιβΙ !ϊ>(ϋ1ΐβ.3η(1ί βι-ΗΓβχ

8(1 81)<ογριπ , (οΐ ηηηιβίΌ οβίεεοδ ειιιη Λοηιο βιιΐ ηϋιτιρηίο

Γθηιρ3Γ3Γί. Ν3ΐη βί Ιιοε ηοη Μιι ΠίΙ, ηοη ργϊΙ ριτηιπίηΐίο

ηβο, εοηιηιιιηϊΐηδ. Νοη ροΐεπιηΐ ιιπΙιίιι εοηιραηιπ', ηΪ3ί ςηο-

ιΙ:ιιιιμι.ιι1ιι 8ίηΙ .Χφΐ3ΐί3. (II) Εγ^ο, υΐ «ηρι-Λ (Ιϊχί, ιιηπιιι

φιϊ(Μ:ιιη β88β οροιίεΐ ςιιοίΐ εβΙβΓΗ οιιιηί.ι ιιιρΙϊ,ίΙπγ. Ηοε

ροΓΓΟ τε ιριϊιίεηι νβΓβ ιυιΐδ 8εα ϊιΐιΙίί>ρηϋα βδί, ηη» οιηηϊβ

εοηϋηβί. Ν«ηι βί ηηΙΙβ Γβ βββΓβηΙ Ιιοηιίηρ», 3πΙ •ϊ ηοη

ίίηιίΙϋοΓ βκβΓβηί, νεί ηπ1ΐ3 νεί ηοη ε»(1ρηι εβίβΐ ρεπηηΐβΐίο.

δβ<1 ηιιη8ί νϊεαη'ιιβ Ϊη(1ί<ίρη1ί2β βχ Ιιοηιίηιιηι εοηνβηΐο Γ3ο(υλ

βδΐ ιιιιηιιΐ8 ; η(φΐρ 18 ηβηε οΐι εβηδβηι νόμισμα (ϋείΙιΐΓ, 3 Ιε-

ρβ Ι νόμου) νοεβίηιΐο : φΐίβ ηηη ηβ(ιΐΓ3 8εόΙ 1ρ§ε τηΐβΐ,

ρκίο,ιιβ ρβηβ8 ηοί, βυιη ηιιιίβΓβ, ίηιιΐϊίβηιςιιβ Γβ<1«1βΓβ.

(15) 8εευη<1ιιπι Ιιίβε ΐκίΙιΐΓ ΓβοϊρΓοεβίίο Ιιιηι επί, φΐιιηι

Γβ8 ΓιιρπηΙ βχ,ΤΓΐιιβΙ,ηΒ. ΙίΛςιιβ ππ,ιηι ΓβΙϊοηβιη οΜίπεΙ β^τϊ-

εοΐα 3<Ι 8ΐι(θΓβηι, ββηιίεηι ΓβΙίοηρτη πβοργρ (1ρ^ε1δυ1οΓ^8ορ1Iί

Η<1 οριΐ8 3(»πεο1.-Β. δηηΐ βιιίεηι ίη ϋςιΐΓβπι ρποροΓΐϊοηι'8 άβ-

Λιιεβηιίί ηοη Ιιιηι, ςυιιηι ρεπηιιιβίιΐΓί ?πηΙ : 3ΐίοφΐϊ βΐΐβ-

πιηι βχΐΓβηιιιηι ιιΐΓβηΐφΐβ βχδΐιρβΓΒηϋβηι ΙκιΙκΊιϋ ; ββ<1 Ιιιηι,

φΐιιηι 81138 δίηβΐιΐί Γβ3 ηβηεηΐ : ί(3 νϊιίεΐίοεί 8βφΐ3ΐβ9 ίηίβι•

8β 30 δοεϋ , φΐί3 1ΐ3Ρ0 ηιο<1ο ποΙ;ι1α η?φΐ3ΐί(38 ίηίβι" ίρβοδ β|-

Πει ροΐβδί. ΑκπεοΙα Α , Λΐίιικ'ΐι Μιιη Ο , δυΐοΓ Β , οριΐδ δΐι-

ίΟΓίβ βχΛ'ςιιβίιιηι οαηι αίίιηρηίο ϋ. Ρογγο δι ηοε ιηο«Ιο ηοη

Γιει-εΙ ϊδ(3 νίοίδδΐ'πι ρεΓρρ«8ίο δβιι βεοερίίο , ηυΐίβ 8οεϊε(38

βδδεί. (13) ^^Π1 ςυοι] ίικΙίρ'ηΙι'Λ 8οείρ(38 Ιιοηιίηιιιη εοηΐί-

ηρβΙιΐΓ, (ηηιρκιιη ιιηο φίοιίβιη νίηεηίο, εχ βο ρβΓδρίεί |>ο-

ίεβΐ, ςποιΐ «1)ί ηβιιΙβΓ βμβΐ Γβ βΐΐεπυδ, 3π1 πΙΙργ οιηπίπο ηοη

β!!Ρΐ, ρβΓηιιιΙβΙίο ίηΙβΓ βοκ βδββ ηοη βοΐεΐ : ςυ* Ιιιηι ιίριηιιηι

εδί , φΐυιη εο ςυοιΐ ιιηυδ Ιι»1ιοί, ιιΚογ ϊηιΐί^εΐ : ριιΐη , ιριιιιιι

νϊηο Ρββηδ βχροΓίβηιΙί ΓηιιηεηΙί Γβεϋ ροΐεδίαΐεηι. 1 Ιί- ι'-ί-

Ιογ οροΓίεΙ εχίβςηΒΐιιηι 88?ε. (14) Α<1 ηβΓηιυί3ΐίοηεπι νβΓΟ

ΙπΙυι.ιιι) (φΐθ(1νϊ(1β1ίοβΙ, δϊ ηιαχΐηιε Γβ βΐίςιιβ ηυηε ηοη

ιϋεαιηιΐδ , β]υ9 Ιβτηεη ηοΐιίδ Γ3ευί(3δ εοη8ΐ3ΐιΐΓ3 βίΐ , βι

ιριαικίο ειι ρ^ρΙηΙηγ ) νιΊιιΙ ί δροηδΟΓ ιιοΐιίδ ίιιΐβΐΐριϋΐ ηιιηιιΐϋ.

ΟροΓίεΙ εηίηι ηιιηιιιιη 3(ΤβΓεηΙί ιιηίευίςυε οβηι Γβιη , <\α»

ίηιϋρρβί, βοείρβΓβ ΙίεβΓε. 8«1 ίιίεπι ηηπιο α,ηοςιιε ίηΐεηΐιιηι

8οοίίΙί(;ηοη εηίιη δειηρβΓ 86φΐ3ΐεηι\ίηιί)3ΐ)εΙ : νεπιηίΛηιεη

δΙβΡϋίοΓ ββδε &ο!βΙ. ΙΙβφΐε (ΙεοβηΙ εδβε Γββ οιιιηεβ ΚδΙί
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άεί έσται αλλαγή , ει δέ τοϋτο , κοινωνία, Τδ δή νό

μισμα ωσπερ μέτρον σύμμετρα ποίησαν ίσάζει• ούτε

γαρ άν μή ούσης αλλαγής χοινοινία ην, ούτ' αλλαγή

ίσότητος μή ούσης, ούτ' ίσότης μή ούσης συμμετρίας.

& Τη μέν ουν άληθεία αδύνατον τα τοσούτον διαφέροντα

σύμμετρα γενέσθαι, προς δ! την χρείαν ενδέχεται

ίκανώς. (ΐδ) *Εν δη τι δει είναι, τοϋτο δ' ές ΰποθέ•

σεως• οίο νόμισμα χαλεΐται • τοϋτο γαρ πάντα ποιεί

σύμμετρα• μετρείται γαρ πάντα νομίσματι. Οικία

ΙΟ Α, μναϊ δέχα Β, χλίνη Γ. Το δη Α τοϋ Β ήμισυ,

ει πέντε μνών άςία ή οίχία , ή ίσον ή δέ χλίνη δέχατον

μέρος τό Γ τοϋ Β ■ δηλον τοίνυν πόσαι χλΐναι ίσον οίχία,

έτι πέντε, (ιπ) Οτι δ' ούτως ή αλλαγή ην πριν το

νόμισμα είναι, δήλον διαφέρειγαρ ουδέν ή χλΐναι πέντε

15 αντί οίχίας , ή όσου αί πέντε χλΐναι.

[IX.] 17. Τί μέν ουν το άδικον χαΐ τί το δίκαιον

έστιν, είρηται. Διαιρισμε'νων δέ τούτων δηλον δ'τι

ή δικαιοπραγία μέσον έστι τοϋ άδιχεϊν καί άδικεϊσθαί'

τί) μέν γαρ πλέον έχειν το δ' ελαττόν έστιν. Ή δέ

2» δικαιοσύνη μεσάτης έστιν ού τον αύτδν τρόπον ταΐς

πρότερον άρεταΐς , άλλ' δ'τι μέσου εστίν ή δ' αδικία

των άχροιν. Και ή μέν δικαιοσύνη έστι καθ' ή1ν δ δί

καιος λέγεται πρακτικός κατά προαίρεσιν τοϋ δικαίου,

και διανεμητικός καΐ αυτί) προς άλλον και Ιτέρω προς

«5 έτερον, ούχ ούτως ώστε τοϋ μέν αίρετοϋ πλέον αυτω

έλαττον δέ τω πλησίον, τοϋ βλαβεροϋ δ' άνάπαλιν,

άλλα τοϋ ίσου τοϋ κατ' άναλογίαν, δμοίιος δέ και άλλω

προς άλλον, (ιβ) Η δ' αδικία τουναντίον τοϋ αδίκου.

Τοϋτο δ' έστιν υπερβολή καΐ έλλειψις τοϋ ωφελίμου

3υ ή βλαβεροϋ πάρα το άνάλογον. Διδ υπερβολή καΐ

έλλειψις ή αδικία, ότι υπερβολής καϊ ελλείψεως έστιν,

έφ' αύτοϋ μέν υπερβολής μέν τοϋ απλώς ωφελίμου,

ελλείψεως δέ τοϋ βλαβερού • επί δέ των άλλοιν το μέν

ίίλον δμοίοις, τί) δέ πάρα το άνάλογον, δποτέροις έτυ-

36 χεν. Τοϋ δέ αδικήματος τί) μέν ελαττον το άδικεϊσθαί

έστι, το δέ μεϊζον το άδικεΐν. (ΐ9) Περί μέν ουν δι

καιοσύνης χαι αδικίας, τίς έχατέρας εστίν ή φύσις, ει

ρήσθω τοϋτον τον τρόπον, δμοίως δέ καϊ περί τοϋ δι

καίου καϊ αδίκου καθόλου.

ιιιαίίο. δΐο οιιίιιι η-ηιιιι ρβηηυΐβΐίο δεηιρβΓ ΓιιΙιιγ» ββΐ.

1}ιιυιΙ*ί ιτϊΐ ρεπιιυΐ3ΐϊο, κπΐ εΐ δοοίείβδ. Νυηηΐί ϊςίΙυΓ Ιηιι-

φΐιιηι ιιηίιαιιπι ηι<!ΐΙίη ϊηΙ(•Γ(ΐ'(1(Ίΐ5 3(1 εοηδβηΐίβηΐβιη πιο-

ιϊιιιιι οηιπίϋ εχκςυβηόο γγιΙϊ^ϊι. Νηιιι ηεςυε »ί ηοη ΓυίβδβΙ

ρβπηιιΐβΐίο, 8οείεΐ38θοηδΐ3ΐ•εροΙιιίδδε1, ηεςιιβ μιιι• χηυβίί-

131ο ροΓηιιιΙαΙίο 6886, ηεηυε δίηβ εοηιπιεηδυ α'φΐίΐΐίΐαδ.

Κρ» ί{;Ηυτ ίηΙεΓ δβ Ι3ηι (Γίδδίηιίΐβδ, δι νεπιιιι φκιτίιηυδ,

ηιιΙΙη ακηπηιηί ιιιειίδΐιπι ίηΙβΓ δε οοηνεηίΓβ ροδίΐιηΐ : 8β<1

φΐιχΐ η<1 ϋδυηι «(ΙίηεΙ, εοπιιηοίΐε ροηαηΐ. (14) <3ιΐ3Γβ

υηυηι ςιιϊά οχΜβΓβ οροιΊεΙ, ίιΐϋ,ιιε οοηδίίΐυΐο : ηυβΓβ νόμισμα

ίίρριΊΙαΙιΐΓ. Νιιιηιι-. ιίιιιιι οιιιηία ίιιΐιτ 86 εοιηιηειΐδΐΐΓ3ΒίΙί3

εΠΊοίΙ; ηβηι υιιιιιί»ιιΐ)Ίί(ιιΐ'. δίΐ (Ιοηιυδ Α, ηιίηβ; (Ιεεειη Β,

ΙεεΙυβ Ο. ΛΙςυε ίρδίιηι Λ (ΙίιιιίιΓιιιηι είΐο ίρδίιΐδ Β. Ηίε]3ΐιι

δϊ φΐίηφίβ ηιίιιιιηιιιι δϊΐ ιίοπίϋβ , βιιΐ Ι3η1ί : ΙβεΙυδ ΗυΙεηι

δι ι!.< ιιιι,ι ρ3Γ» ίηΙιΊΙϊ^ιΙιΐΓ, ίρδίιηι ηεπιρε Ο' ίρδίυδ Β : ρεΓ-

δρίοιιιιηι ι.ιΐιι ργιΙ, ((υοΐ ΙεεΙίβ (Ιοιηιΐδ εχίΡφίεΙυτ, ηειιιρβ

ΐ|ΐιίιιΐ|ΐιι•. (10) 8ίε ;ιιιΙιίιι τεπιπι ρεΓΠΐυΙηΙίοηεηι Ιίειί δοΐίΐϋπι

εδδε 3ηΙβ ηιιηιί υδυιιι, ρΐαηιιιη εδί. ΝίΙιίΙ εηίιη ίιφτεβΐ

υίπιιη ΙεοΙί φΐίηφίε, αη ^ιιοιΐ ΙαηΙί δίΐ ςυβηΐί ΙεοΙί ιιιιίικριε,

ρΓΟ ιίοιιιο ιΐεΐυι•.

[IX.] 17. ΟιιίιΙ ΐβίΙϋΓ δΐΐ Ϊη]υπ3, βΐ ςαίιΐ ]ϋβ, βυρΓβ εδί

οχρίί^ΐιιιιι. Ηίδ «ιιίπιι (ΙίδΙίηεΙίδ ρεΓδρίειιαιη εδ(, ]υ-

6ΐ3Πΐ ίΐεΐίοιιι.'ΐιι ϊιιΙιί' ί(Ι ιριυιΐ εδί ΙβεεΓβ ι•1 βεείρεΓε ϊη-

]ιιΐ'ίαιη , ηκ'ΐΐίαιιι 65&ε. ΙΙΙυιΙ ι•ηίιιι ρΐιΐδ οϋΙίηεΓβ εδ(, Ιιοε, ιιιί-

ηιιε.,ΐιΐδΐίΐίβ ρογγο ιηι-ΐίοίηδ ΒδΙ, ηοηςιιοηιοιίο νΪΓΐυΙεδδυρε-

ποΓΡί, δβιΐ ςιιία ηιριΐίί εδΙ;ϊιΐ]ΐΐδΙί[ί3 3ΐιΙοιιι εΐΙεχίΓειηοΓυηι.

ΕΙ ]ιΐδ!ί1ί& ςυίιίεηι νίΓΐυδ εδί, δεοϋηιΐυηι ςυβιη Ιιοπιο ]υβΙυδ

(ΙίοίΙιΐΓ, βρίυδ νίιίεϋεεί βά 3^ι'ΐιιΙιιπι εοηδϋΗο ί<1 ςυο<1

μι-.1ιΐ!ΐι 6δΙ, ίΙΐΊΐκμιε 3(1 ϊιΐδ ΐΓίΙιυεικΙιιιη εΐ δίϋί, δι ηιιιι

«υπ ο (-(ΐιιΐι-.-ιΙκιΐ, ε( ίΐΙΙι•ι ί ι-ιιιιι 3ΐ(6Γ0 εοηΐΓβΙιεηΙί : ηοη

ί(3, ιι( δϋ)ί ρΙιΐΜΐ']ιΐδ ιριοιΙ ορίβύϋε βδΐ , ιηϊηιΐδ 3Ηεπ , εΐ

εοη(Γ3 δίηϊ ιηίηιΐϋ (Ιηιηηί , ρΐιΐδ .ιΙΙιμϊ : 8εά δίηί <Ί αΐϋι ί<1

ςιιοιΐ ϋ-•|ΐιιιιιι ρΓοροΓίίοηε εβί , ΐΓΪυαβΙ : ίίΐεηκιοε βΓβ»

»Ιίιιιη (ιΙιμτιγΙ πιηι 3ϋο εοη(Γ3ΐιεη(εηι. (18) (ΊιιιΙγ.ι μί.ι

ίιι.ϊΐΝ!ίΙ ιλ ι ίΐίιιιιι εβ( , ι|ΐιο 3(1 ιιΐ φιιχΙ ίημιΜπηι 6δ( , <•ιιιι-

δυΚο ;ι^(ΊΐιΙυιιι ηοΐιϊβςυε <•1 βΐϋδ ΙπΙηηίηΙιιιιι ρβΓ3(ϊ δυ-

ιηικ. Ηοε <•ιΐ]|(•ηι (■»(, ιιιιιιίιπιι β( ραηιιη εοιιιηιοιίί 8υ( ίιι-

ευηιηκχΐί, 3 ρΓοροΓίίοηε αΐίεηηιη. Ιΐβφΐε ίη]υ$1ί(ί3 εδ(

ιιίπιιιηιι ε( ρΗΜίιη : (|ΐιί3 εδ( ε]υδ ΐ]ΐιοι1 ηϊιηίυιη εδί, ι•1 (•]».•>

«1110(1 ρηπιηι : φιιιιη ςιιίβ ίη >ικι (ριίιίειη 03083 ηϊιηίιιιη πί

3|>δθΙυ1β υΙΝίδ δίυί (ΓΪυηΚ, (ΐ3ηιηοδβΒ ρ,ιπιηι; ίη αΐίοπιιιι

»ιιΙ(Ίΐι ηε^οΐίο ΐί<-ικ-ι;ιΙϊΙι•Γ 3(1 εηιιιΐοη ιιιηιΐιιιη δε μ<ι ι) : -γ, Ι

ίιι ιυ (| ιιυϋ ίη ρΓοροιΊϊοηεηι ρεεεβΐ, ιιΐι-οευηιηυε ηκχίο εβ-

δϋδ ΙοΙεπΙ. ΙιιμιΜί' Γ.-κΊί ίΐιιίειη (|ΐιηηι (Ιηο δίη( εχίπ'ηιη,

ηιίηυδ εχίΓειηυιη ίη] η ιίιιιιι αα;ίριτε εβί, ηια|ΐι$ βυίριιι ίη-

]ΐΐδ(ε Γ.ιγι'π•. (19) 1)6 ]υδΙί(Ϊ3 ίίξίΐιιι- οΐ ίημυΙΗίβ, φΐίΊΐ3ΐιι

δίΐ ιι1ιίιΐΜ|πι• ιι,ιίπια, Ιιοε ιηοιίο (ΙίεΙιιηι δϋ; ίΐεπιςυε (Ιο

]ιΐδ(οε( ίιι]υβ1ο υηίτεΓβίιη.

ΟΑΡ. VI. [Χ.]

«ο ΈπεΊ δ' έστιν άδικοϋντα μήπω άδικον είναι, δ ποία

αδικήματα άδικόϊν ήδη άδιχός έστιν έκάστην άδιχίαν,

οίον κλέπτης ή μοιχός ή ληστής ; ή ούτο) μέν ουδέν

διοισει; χαΐ γαρ αν συγγένοιτο γυναιχι είδώς τί) ή, άλλ'

ού δια προαιρέσεως αρχήν άλλα δια πάθος, {ή Αδικεί

46 μέν ουν , άδικος δ' ούκ έστιν , οίον ουδέ κλέπτης ,

έκλεψε δέ, ουδέ μοιχός, έμοίχευσε δέ- δμοίως δέ καί

έπι τόϊν άλλων. (3) Πώς μέν ουν ε/ει το άντιπεπονδδς

προς το δίκαιον, είρηται πρότερον (•ι) δει δέ μή λαν-

θάνειν βτι το ζητούμενόν έστι και το απλώς δίκαιον

6ΐι και το πολιτικον δίκαιον. Τοϋτο δέ έστιν έπι κοινοινών

βίου προς το είναι αύτάρκειαν, ελευθέρων και ίσων

ή κατ' άναλογίαν ή κατ' αριθμόν είστε δ'σοις μή έστι

8(•(1 φΐοηί,-ιιτ) (Ίριί ροΐεδΐ ιιΐ !δ ςηί ϊη]ηδ(ε Ι»(ΊΙ, ηοηα'υιη

|3ιιιιίι δί( ίΐφΐ.-Ίιΐδ, (|ΐιί1ιιΐΜΚΐηι ϊη]υδ(ε ΓβοΙίδ ]3ΐη ίιφίίΐιΐϋ

εδί ίη υηοφίοφίε ίΐφΐ*ΙίΗ»' μεικτι•, ιιΐ Ιιιΐ', ;ιιι( 3(1υ11βΓ,

ϋΐιΐ ΙίΐΙηι :' Λιι δίε ιιίΙιϊΙ ϊηΙεΓεπ(? ηυίρρε φΐυιη (ίεη ροδ-

δί( ιι( φΐίδ πιπί ίΐϋφΐη ιιιιιΐίιτε π•ιιι ΙμΙιγ,ιΙ . δίοί ηο(3 ςιιί-

(1(•ιη, νεηιηιίαηιρη ηοη εοηδίιΚο, δ6(1 αηίηιί ικτίιιιΐιηΐϊοιιο

ι-ΙΙΊ1ιί(Ιίιιι•. {■>) ΙΊιιίΙ ϊ»ί(ιΐΓ Ιιίε ιριί(Ι('ΐη ίη]υδ(6 : δ£(1 ηοη ίϋ-

<•ίΓ(« ίιΟυδίιΐδ ε$( : (ΐικ'ΐηηιΐιιιικίιιηι ηβε Γιιΐ' εδ( , βΐίβηίδί

ΓυΓβΙιΐδ δί( ; ικτ 3(1υ1(εΓ, εΐίβηίδί ιιιΙιιΙΙιί ίυιη εοηιιηίδεηΐ ;

ίΙΐ'ΐιιι|ΐιι• ίη οεΙεΓίδ. (3) Οιιοηιοιίο ί§ί(υΓ τεείρΓΟΟθ ρει-

ρεδδίθ8ίνε(8ΐίο8(Ι]υδ3(Τεε(3 δί(, ιΙί(Ίιιιιι εείβηίεβ. (Ί) 8«Ι

.«■ίΐ'ηιΐιιιικ'-ι,ίιΐδ ί(1 φΐοϋ φΐατίπιιυ, είδεείφίοα1 δίιηρΙίείΙεΓ

ίιι» ββΐ, εΐ φίοιΐ ]ιΐδ 'είνίΐε. Ηοε ίΐιιίειη ίηΙβΓ «οβ εδί, φΐί

εοιηηιυηί(3(β ε( δοείείβίε νϋα' ίηΙβΓ δβ εοη]υηε(ί δηηΐ 3(1

π'ΐΊΐιη εί ηβεεδδ3ΓΪ3Γυιη ρίβηυηι Γπιείυιη, Ιιοηιιηοβ νίϋεΐί-

εεΐ Ιίΐιεπ οΐ χφίβίεδ νεΙ ρΓο|)θΓΐίοηε νεί ηυηιεΓΟ. Κβςιιε

φΐίυυδ Ιιοε ηοη εβ(, είδϊηίεΓ φδοβ ηοη 661 ^8 είνίΐε, μί!

Χ
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τοϋτο , ουκ εστί τούτοις προς αλλήλους το πολιτικδν

δίκαιον, άλλα τι δίκαιον καί καθ' δμοιότητα. "Εστι

γαρ δίκαιον, οΤς και νο'μος προς αυτούς• νόμος δ', έν

οΤς αδικία• ή γάρ δίκη κρίσις του δικαίου καί τοϋ άδί-

6 κου. Έν οΐς δ' αδικία, καί τι) άδικεΐν εν τούτοις, έν

οΐς δέ το άδικεϊν, ού πασιν αδικία• τοϋτο δ' έστι το

πλε'ον αύτώ νέμειν τών απλώς αγαθών, ελαττον δέ των

απλώς κακών, (β) Διδ ουκ έώμεν άρχειν άνθρωπον,

άλλα τον λόγον, δτι έαυτώ τοϋτο ποιεί , χαϊ γίνεται τύ-

ιο ραννος. "Εστι δ' δ άρχιον φύλαξ τοϋ δικαίου , εΐ δέ τοϋ

δικαίου, και τοϋ ίσου. (β) Έπε'ι δ' ούθέν αύτώ πλέον

είναι δοχεΐ , Είπερ δίκαιος • ου γαρ νέμει πλέον τοϋ απλώς

άγαθοϋ αύτώ, ε'ι μή προς αύτον άνάλογόν εστι. διδ έτέρω

ποιεί• καΐ δια τοϋτο άλλότριον είναί φασιν άγαθδν τήν

15 δικαιοσύνην, καβάπερ ελέχθη και προ'τερον. (7) Μισθός

άρα τις οοτέος , τοϋτο δέ τιμή και γέρας • 8τι•> δέ μή ίκανα

τα τοιαϋτα, ούτοι γίνονται τύραννοι, (β) Το δέ ίε-

σποτικδν δίκαιον και τό πατρικδν οϋ ταύτδ τούτοις άλλ

δ"μοιον• ου γαρ έστιν αδικία προς τα αότοϋ απλώς, τδ

20 δέ κτήμα και τδ τέκνον, έως αν η πηλίχον και μή χω-

ρισθή,ώσπερ μέρος αύτοϋ. (9) Αΰτδν δ' οΰθε'ις προαι

ρείται βλάπτειν διδ ουκ εστίν αδικία προς αϋτο'ν.

Ούδ' άρα άδικον ουδέ δίκαιον τδ πολιτικο'ν κατά νόμον

γαρ ην, και εν οΤς έπεφύκει είναι νο'μος • ούτοι δ' ήσαν

ϊβ οΐς υπάρξει ίβότης τοϋ άρχειν καί άρχείθαι. Διδ

μάλλον πρδς γυναικά έστι δίκαιον ή προς τέκνα και

κτήματα • τοϋτο γαρ έστι τδ οϊκονομικδν δίκαιον έτερον

δέ καί τοϋτο τοϋ πολιτικοϋ.

μίδηιιοΛΙαιιι οβΓίιιιη βΐ 3(1 ίΙΙίηδ ^ίιιιίΠΙιι ιίϊηριη. ,!ιι» εηϊιιι

ίηΙΟΓ ίΐΐοβ ροιιιιιιιιιιρ εβί,ςυίοαβ εΐ Ιρχ ιηΐιτ ί|>-<»- οοιιιιιιμιιιε-

68ΐ.ίεχρθΓΓθεοΓυηιβ$(,ίη ςυοβεΐ ίη]ΐΗ>Ιί[ί3ΐ•αάΊΙ;£ίχη εηϊιιι

(εχ <|ΐι;ι ίημίδΐίΐίίϊ ιιοηιεη Οπεείδ ιΐιιηΐιιΐ') ]ιιιίϊιΊ ίιφιπ.ι•

ιΐίδοερίβΐίο 8δ4. Ιη(βΓ(|»03 αιιΐΐ'ΐη ίηρίίΐίΐίαίορυηι ΙιαΙιιΊ, ϊη-

Ιιτ Ιιομ ε( ίιιμιπίε ΓβείεηοΌ: Ιοευδ ε*56 ροΐββί. ΕΙδϊ ίη ςιιοβ

Οίκϋΐ ϊηριιϊίΐιη ίίΐοβπ', ηοη εοηΐίηηο ίη ίίδ οηιηίουδ ίη,ίυδίίΐϊβ

ΓΡρ8ΙΪΙΐ1Γ. Κ*1 ΛΙΐΙίΜΙΙ ίΐΐρίΠ.ΊΙΙΙ Γ.ΙΟΤΙ' , 0ΟΠ1Ι1Ι 0,1136 ίΐΐΐίΐΐΐΐΐΐρ

Ιιοιη μιιιΙ, μΙιι ρΐαδ ΙπΙιιιρπ•, ιιιίηιΐίφιρ βοΓυιη ιρι.ΐ βϋδοΐυΐρ

ηωΐβ. (5) 1(;ιιριο ήοιηίηειη ηοη δίηίιηιΐδ ίηιρει•3Γ6, βρά" Ιε§βιη

&υ( Γβϊίοηοηι : ςιιίβ ίδΐί ςυδε ιηοιίο όΊχίηΐϋδ, ίΐΐρδίΐιί Γβοεπ•

('ΟΙΙΑΙΚΛίΙ, ί ϊ Ι < 1 1 3 ■ - |\|',11|||||<ί. Εδΐ3Ιΐ(Ρ1Ι1 19, ΐρΐϊ ρι-χεβι, μη Κ

ευδίοβ. Οιιοϋδί ρι-ίδ, ει^ο εΐ ΕβηυβΙίΙαΙίδ. (ϋ) 06)κίΙητ : δι

ιριί* ]ιΐδΙυδ δίΐ, ηίηίΐο ρΐυδ »<1 ευιη Ιχιιιϊ , φιαηι 3(1 ρρΙρπκ

νίιΙβΓί ροΓνβηίΓβ : ηοη βηίιη βοΓηηι ςιίΕβ 3ΐ>*οΙιιΙρ ηοηα &ιιη(,

ρΐηδ &Ϊ1>Ϊ ιρκιηι ίΐΐϋί (ιίΙ)ΐιιΙ, ηίβί εχ ρΓοροιΊίοηε εϊ ίί>1η<] Λβ-

οεβΙιΐΓ : βίο,ιιε ίιΐρίιτο Ιβίεπι βΐΐβπ Ιβοογβγε , εΐ οϋ Ιιβηο

03ΐΐ88ηι Ιιοηιιπι βΐίεηηηι οϋουηΐ ε&ββ ]ιΐδΓιΙί3ΐη, ιιί ρ Ι

βηΐε ιϋοΐιιιη εδί. (7) ΚΐχροηάεΙητ : Λ-μ\Λλ ί)»ΐΙυΓ εϊ

εβί ηιβΓΡ08 ϊϋςιιβ. Ηχο βυΐεπι εδί Ιιοηοδ βΐ ίίρριΐί. όιπ νεΓΟ

Ιιίβ (πιιΐΐ'πΐί ηοη δΐιηΐ, Ιιί ΙΊιιηΙ 1\ι•;ιιιιπ. (8) .Μΐ8 .ίιιΙιίιι νρ|

(Ιοιιιίπί ίη δβΓνοβ, νεί ρβΐηδ ίη ΙίοεΓΟδ, ηοη εδί ίίίβηι βίςυβ

Ιιοεε ; δβο' βϋςιιίιΐ Ιιοιιιιιι δϊιηϊΐε. Νεςυε εηίηιοιιίςηηηι ίη Γβδ

δυβδ ίη^δΐε 3@εη(1ί Ιοοιίδ εδδεροΐβδί ;ιΙιμ ιΙιιΙρ. Α Ιι| ιιί εϊ [μκμ•*.

δϊο δειι ηιηηί'ίρίοιΐ), εϊ 1ί1)επ, *ι-< )ΐ κίΙχιιι ι ρβΓνί δηηΐ ηρηίιιηι

α ρβίΓβ δείυηοΐί, ρβΓίίβ ίηδ(3Γ8υηΙ. (9)3είρ>υηΐ3ΐι1εηι ηοηιο

ιΐιιηιηο :ι|ιίιί[ ι οη^ιιΚο. Νοη ε«1 ίβίΙιΐΓ πιί(|ΐι,ιιιι ίη δβ

ίρ$υιη ίη]υδ1ί1ί36 βχοΓοεηιϊβ; Ιοοηδ : εχ φιο εΓΙΊπΙηΓ, ηρ(]πο

ί|Ι)ΜΓΪί1Ι11 ΠΡ()ΙΙβ ίϋδΟίνίΙβ Γ1ΐί<]Ι1ΗΙ11 Ρ858 3(1\βΓ8ϋδ8β ΙΟδυΠΙ.

ίε^ε εηίιτι ]ϋ5 οοηίΙβΓΟ, ίη ϋδςιιε Ιοοιιηι ΙιβηεΓΡ, βριιιί ςυοδ

1ε§εηι ε&βε «οιιιιιιιιγκίιι πβΙιιγβ ΓεΓΐ, ρβιιΙΙο 3ηΙε ιΐίοεηβηΐϋδ.

Ηοδ «ιιΐΐ'ΐιι εδδβ (Ιηπιπιιιιχ , ςιιίόυδ ε«1 ίηΙεΓ ίρβοδ ίιιιρρπιιιιϋ

εϊ ρ:»Γ('Π(Ιί α>(|υ3ΐί[38. ΙΙιιιρκ' ίιιίρι- νίπιηι ρΐ υχοτρηι ιηπ^ίδ

ςυβοι ίηΙεΓ ραίΓβιη εϊ 1ίΙ)ΡΓ08, εϊ <Ιηηιίηιιηι ίίβηι ηρ δΡΓνιιηι

ϊιιΐ'ίκιΜ ι:πιιιιιιιιιιίΐ3<;. ΙΙΙυιΙεηίηι ε$Ια>οοηοηιίρυιη ]ιΐδ : ;ιΙίιιιΙ

υργο ιΐί,ιηι ίρδυοι 6δ( ;ι]ιιγρ ρίνίΐί δευ ροΐίΐίοο.

βΑΡ. VII. [Χ.]

Τοϋ δέ πολιτικού δικαίου τδ μ=ν φυσικο'ν έστι τδ δέ

30 νομικδν, φυσικδν μέν τδ παντα^οϋ ττ,ν αυτήν ενόν δύ-

ναμιν, καί ου τώ δοκεΤν ή μή, νομικδν δέ & 1\ αρχής

μέν ούθέν διαφέρει ούτοις ή άλλως, ίίταν δέ θώνται,

διαφε'ρει, οίον τδ μνας λυτροϋσθαι, ή τδ αίγα θύειν

άλλα μή δύο πρόβατα, έτι δ'σα έπι τών καθ' £καστα

Κ νομοθετοϋσιν, οίον τδ θύειν Βρασίδα, και τα ψήφισμα•

τώδη. (ϊ) Δοκεΐ δ' ένίοις είναι πάντα τοιαϋτα , δτι

τδ μέν φύσει άκίνητον και πανταχοΰ τήν αυτήν έ/_ει

δύναμιν, ώσπερ τδ πϋρ καί ένθάδε και έν ΙΙέρσαις

καίει, τα δέ δίκαια κινούμενα δρώσιν. (β) Τοϋτο

4ο δ' ουκ /στιν ούτως έχον, άλλ' έστιν ως. Καίτοι παρά

γε τοις θεοϊς ίσοις ουδαμώς • παρ' ήμϊν δ' έστι μέν τι

και φύσει , κινητδν μέντοι παν. Ι4λλ' δμιος έστι τδ

μέν φύσει τδ δ' ού φύσει, (ί) Ποίον δέ φύσει τών

ένδε/ομένο>ν και άλλως εχειν, καί ποίον ου άλλα νο-

45 μικδν καί συνθήκη , είπερ άμφω κινητά δμοίως, δήλον.

Καί έπί τών άλλων δ αΰτδς αρμόσει διορισμός• φύσει

γαρ ή δεξιά κρείττων, καίτοι ενδέχεται τινας άμφιδεξίους

γενέσθαι. (5) Τα δέ κατά συνθήκην καί τδ συμφέρον

τών δικαίων δμοιά έστι τοις μέτροις • ού γάρ πανταχοΰ

60 ίσα τά οίνηρά καί σιτηρά μέτρα , άλλ' ου μέν ώνοϋνται,

μείζω, οΟ δέ ποιλοϋσιν, έλάττο). Όμοίο>ς δέ και τά

μή φυσικά άλλ' ανθρώπινα δίκαια ού ταύτα πανταχοΰ ,

■Τικ εϊνίΐε ηιιίοτη .-ιΐίιιιΐ ππΙνιλΙρ εδί, βΐίυά ΙεςίΙίηιυηι. Νβ-

ΙϋΓβΙε, ςιιοιΐ υΐιίαυε ^ρηΐίιιηι είίικίοιη νϊιη οΙ»Ιίιΐρ|, ηοη ιριοιΙ

ίΙ;ι μ•Ι (Ιΐ'ΡΓί-Ιπηι δί(, νεί ηοη (ΙρργρΙιιιιι. ίΐ'κίΐίηιιιηι βιιίεηι,

(μιοιΐ ;ιί) ίηίίίο Ιιορ. 3η ίΙΙο ιιιιχίο Ιί;ιΐ ηίΐιϋ ΓεΓβΓΐ : α,υιιιυ

νοΓΟ ρηηνΙ ίΐιιΐιιηι ΓιιιτϊΙ , Ιηηο ιΐεηιιιιιι γρΓργΙ ; ςυΛίε εδί

ΙλΙικΙ, ηΐίη3 ε3ρΙίνΐ1Ι1)ΓΡ(Ιί|Ι1ΡΓβ; ίΐιΐΐ, (:ιρι,1 ^()V^ δ30ΓΪίΐΡ3Γβ,

ηοη ονϋ)ΐΐ8 ιίικιΐιιικ. Ι'ΓηΊεΓοη Ιε^εδ οηιηεδ, ςυββ Λε ΓεΙ)ϋ8

δίπ§υ|3Γίοιΐδ ΓεπιηΙ, ιι( ϋΓίΐίίιΙίϋ 83ΡΓ3 Γ30βΐ'β, εϊ ηιΐΛΌΐιιη-

ηιιε 3 ρορυΐίδ «:ί!α ε( ιΙιίίιΊιι μιιιΙ. (■> ι ΕχίδΙίιηβηΙ ηιιίριη

ηοηηυΙΙί, ]ιιγ3 οηιηίίΐ ο-.(• Ιιιφίίΐηοιϋ , ί(1 ι•-1 ΙρςίΙίηιβ :

ηιιοηί3ΐη κ Ι ιριοιΙ ροηδίαΐ η?.1ιιια, ίηιιιιιιΐιιΐιϊΐρ ι'-ί εϊ ιιΙ)ίαιιβ

ι'»ιιι1ιίιι νίιη ΙιλορΙ; υΐ ίι^ηίδ εϊ Ιιί•.-. ιΊ ορηιΐ 1'εΓδ39 ιιπί •.

]ππι ;ι 1 1 1 1 ■ 1 1 1 ςποΐίϋίρ νίιίεηΐ ίηιιηιιΐ.ιπ. (3) 5ρι1 Ιι• ■■■ ηοη εδί

ίΐβ, (|ΐιιιπι δί(ΐ3ΐηρη βϋςυ» εχ ρ3Γ(ε. ς)ιιηηΐ|ΐι.τιιι ηρπιΙ ι1ρ<«

ΓθΓ(3δ8θ ηρίΐιιβςιΐΒΓη ίΐβ Ιΐ3ΐ)Ρΐ : 3ρικ1 ηοδ ερΓίο ΡδΙ ΜΐιΊριίιΙ,

ε( (ριίιίειη ιιιιΙιιγ.ίΙρ , Ιιιιιιριι ηιιι(,ιΙ)ίΙρ εδί Ικιρ οιηηε. Υρπιιιι•

Ιλιικίι Ιιοεηοη ο(>8[3η(ρ ,ίΜ.κΙ ιι,ιίπηιι \ .ιΙ;Ί, αΐίυϋ ηοη ιι.ίΙ ιιπι.

(4) Ι'ογγο ιριΐ)ιΙη»ιιι οΐ ιριβίβ εΐίβιη εοΓηηι ςιι»; αΙίΐΡΓ βνε-

ηίκ• (]ΐι;ΐ'ΐριρ ιηηΐ3Γί ροδδηηΐ, η;ιΙιΐΓ3 εοιίδίεΐ , εϊ ιριοιΙ ΠΙΓ-

81ΠΙ1 ηοη ηαΙυΓη νηΐρ»! , βρϋ 1ε<{β εϊ ωιΐδοηδυ , δι ιριίιίριη

πιιιΙμι δΐιηΐ ρρηί'ίριρ ιιιιιΐ,ιΐιίΐί.ι , Γαοίΐβ ίηΙεΙΙίξΗιΐΓ. Αρ εείβ-

ηδ ιριοιριρ Γρπαδ ρηΐΐ'ΐ'ίΐ εικίριιι (ίΐδϋηείίο βεεοηιηιοιΙβΓί.

Μ3Π08 Ρΐιίιη ι1ρ\Ιγ;ι \'3ΐεηΙίθΓ εδί δίηίδίΓΗ ιι;ι(ιιγΛ : ιιΐιριί

ονβηίΓβ ροΐεδί ιιί «Ιίιριί ίίηίίΐια ρργιικΙρ ιιί ιΙρχΙγ.ί ιι);ιι4ιιγ.

(5) ^3η1 νεΓΟ ςυ<ΐβ ]υΓ3 εχ οοηεεηδϋ εϊ ιιΐίΐϋ,ιΐρ Ιιοηιϊηηηι

η»(3 βιιηΐ, 63 ηιεηδίΐΓίδ δίιηίΐίβ δυηΐ. Νεςυε εηίιη οιιιηϋ>ιι<<

ίη Ιοείδ δΐιηΙ η'ηιιαίΡδ νίιιί (ηΐίρίιριρ ιηεηδίΐΓΐΓ : &βά ίί< ίη

Ιορίδ, υήί ριιιιιηΐ <]>ι;ι• ίΙΙίε ηηΐ3 βΐίο εχροΚεηΙυΓ, ηΐ3]θΓ68 ;

βρηιΐ ίΐΐοδ, ιΐϋί «3 τενεηοίηηί, ηιίηοΓεδ. ΙΙεηιαηβ ]υπι ηοη

ιι.ιΐιπ ϋΐι,ι, δού Ιιΐιηι,ιικι, ηοη δΐιηΐ οηιηίϋϋδ Ιοοίδ οϊΐΐεηι. Νβηι
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έπε! ούδ' αί πολιτεία ι, άλλα μία μόνον πανταχού κατά

φΰσιν ή άριστη, (β) Τών δέ δικαίων και νομίμων

έ'καστον ώς τα καθόλου προς τα καθ" έκαστα έχει• τα

μεν γάο πραττόμενα πολλά , εκείνων ο" έ'καστον εν κα-

6 θόλου γαρ. (7) Διαφέρει δε το αδίκημα και τι) άδικον

και τδ δικαίοιμα και το δίκαιον άδικον μέν γαρ έστι

τη φύσει ή τάξει• το αυτί) δε τοϋτο, δ'ταν πραχΟή ,

αδίκημα εστί, πριν δε πραχθήναι, ούποι, άλλ' άδικον.

Όυιοίως δε και δικαίωμα. Καλείται δέ μάλλον δίκαιο

ι» πράγημα το κοινόν, δικαίωμα δε το επανόρθωμα του

αδικήματος. Καδ' έ'καστον δέ αυτών, ποϊά τε είδη

και πόσα και περ\ ποία τυγχάνει όντα, δστερον έπι-

σκεπτέον.

ιΐι' ι>ΊΐιιιΙιΙίπι-(|ΐιίι!ι•ηι Γβ^βικίχ Γοπηα ιιιια ρίραιίριιι 6δΙ .ιρικί

ιιιιιιιιχ; είδί ιιιι;ι «ΙπιιιΙανιΙ ιιΐιίφΐε Ιοοοπιπι οοιίϋεηίβηεα

η;]|ΐΜ'.-ι• ββΐ, 63 φκκ 054 ορΙίηΐΛ. (6) •ΐ3ΐη υηιιιιΐφκχΐφΐΐ! ]ηβ

εΐ ιιπιιΐπΐ|ΐκ»Ιΐ|ΐΐΓ Ιΐ'μίΙίιιιιιιη ΐ'ΐιηιΐι'ΐη ι;,!ίοη<-ιη ΙκιΙκΊ ίΐιΐ 6ο-

ιιιιιιι::ιι .-» Ιιοιιιχ , φιαπι Γβδ ιιηίνει 886 »(] 8ίη£ΐιΐ3Γεδ. Ν»Π1

ιριιι' ,ι^ιιηΙιΐΓ, ιιιπΙΙα δΐιηΐ : 86(1 Ιιοπιηιιιιιιιηΐφΐυιΐιρ»1 φίΜ-

ιίιιιη ιχ| ιιηιιιιι. ΓχΙ (Ίΐΐιη ιιιιίνοιχπιη φΐίάΜβηι. (7) ΙιίΙίΓΐΙ

3ΐιΙεηι ϊη]ιιε1β Γ3θΙηπι δίνε ίιι]υπ3, 86 «ο ςιιοχΐ 6βΙ ίιι]ϋδ-

Ιιιιιι Γ;κ•1πιιι δίνβ Γ6δ ίιιίιχί,ι ; εΐ ί 1)5(6 ίαοΐιιιη δίνε ]ιΐ5ΐ»

βοΐίο, ;ι1) ΠΙο φίοιΐ εβί }ιΐ5ΐυηι ΓιιιΊυηι δίνε Γβδ }ϋδΐ3; ιιβιη

Ιίι ! ιιιιι ίιιρι^Ι ιιιιι .-ριτΙ.ιΙ πι ΐη >ρ53 η;ιΙιιι;ι νεί (<>ιι<! ίΐϋΐίυηβ :

Ιιοο νιτο ίρίΐιπι , π6ί 8(1 Γεηι ιόΙΙ;ιΙπιιι ΓιιεπΙ, ί[ΐ]»Π3 68* ;

ιριπιΐ ρπιΐδφίβιη ΙίειΐΙ,ηοηιΙιιιιι ίιψιιΊίΐ βΓβΙ, 86(1 ιιχ ίη-

ΐιΐδίβ. Ι•..κ1ιΊΐκριΐ' εβί ]υδΙβΓ30ΐί γβΙιο. ΟεΙεηιιη νοο36ιιΙυηι

διχαιοποάγημαιη!<!»ί8υδυτΡ8Ιυ:Γ8βηΘΙ"31'Ιετ ο^υβιη δικαίωμα,

φίοιΙ Γπ ι• ροηίΐυτ ρτο εο φίοι] ιχΐ οιικηιίαΐίο ίιι]υδίε Γηι-Ιί.

(,)ιΐί«• >ίιιΙ ,ίιι(ιίι) ('π]ι«ιριι> !ί(ΊΚ'Γα εΐ ραιίιχ, ε( ςυοΐ δίηί, 1 1

ίη φΐί6ιΐ5 νβΓδβηΙητ, ροδίεηηδ ηυΐιίδ οιϊΐ νίιίεικίυηι.

ΟΑΡ. VIII. [Χ.]

Όντων δέ των δικαίων καΐ άδικων των ε'ιρημένων ,

16 αδικεί μέν και δικαιοπραγεϊ , δ'ταν £κών τις αυτά πράτ-

τη• δ'ταν δ' άκων,'ουτ' αδικεί οΰτε δικαιοπραγεϊ άλλ'

ή κατά συμβεβηκός• οίς γαρ συμβέβηκε διχαίοις είναι

η1 άδίχοις, πράττουσιν. (ϊ) Αδίκημα δέ κα\ δικαιο-

πράγημα ωρισται τω Ικουσίω και άκουσίω• όταν γάρ

^υ έκούσιον ή, ψέγεται, άμα δέ χα\ αδίκημα τότ' εστίν

ώστ' εσται τι άδιχον μέν, άδίχημα δ' οΰπο>, εάν μή

τδ έκούσιον προση. (3) Λέγω δ' έκούσιον μέν, ωσπερ

και πρότερον. εΐρηται, δ άν τις τών έφ' αΰτώ όντων

ειόώς και μή άγνοών πράττη μήτε δν μήτε ω μήτε ου

ϋ, ένεκα, οίον τίνα τύπτεικαι τίνι καΐ τίνος ένεκα, κάκεί-

νο>ν έ'καστον μή κατά συμβεβηχδς μηδέ βία , ώσπερ ει

τις λαβών την χείρα αυτοϋ τυπτοι έ'τερον, ούχ έχων

ου γάρ έπ' αύτίο. Ενδέχεται δέ τον τυπτόμενον πα-

τε'ρα εΐναι, τον δ' Οτι μέν άνθρωπος ή τίον παρόντων

;ιυ τις γινώσκειν , ότι δέ πατήρ άγνοεϊν. Όμοίοις δέ το

τοιούτον διωρίσθο) και επί του ου έ'νεκα , και περί τήν

πραςιν ίλην. Το δη άγνοοΰμενον, ή μή άγνοουμενον

μέν μή έπ' αΰτω δ' ον, ή βία, άκουσιον πολλά γάρ

κα\ τών φύσει υπαρχόντων είδότες και πράττομεν κα1.

86 πάσχομεν , ων οϋβέν ου6' έκούσιον οίτ' άκούσιόν έστιν,

οΐον το γηραν ή άποβνήσχειν. (ι) "Εστί δ' δμοίως επί

τών αδίκων κα\ τών δικαίων και τδ κατά συμβεβηχός•

και γάρ άν τήν παρακαταθήκην άποδοίη τις άκων χαΐ

δια φόβον , δν οΰτε δίκαια πράττειν ούτε διχαιοπραγεϊν

40 φατέον άλλ' ή κατά συμβεβηκός. Όμοίως δέ χα! τον

άναγκαζόμενον κα\άκοντα τήν παρακαταθήκην μή απο

δίδοντα κατά συμβεβηκδς φατέον άδικεΐν και τα άδικα

πράττειν. (δ) Τών . δέ εκουσίων τά μέν προελόμενοι

πράττομεν τά δ' ου προελόμενοι , προελόμενοι μέν ίσα

45 προβουλευσάμενοι , άπροαίρετα δέ ίσα άπροβοΰλευτα.

(β) Τριών δή οΰσών βλαβών τών ίι ταϊς κοινωνίαις , τά

μέν μετ" αγνοίας αμαρτήματα Ιστιν, δταν μήτε 8ν

μήτε 8 μήτε φ μήτε οδ έ'νεκα υπέλαβε πράξη• ή γάρ

ου βαλεΐν ή ου τοΰτω ή ού τοϋτον ή ου τούτου έ'νεκα

60 ώήθη, άλλα συνέβη οϋχ οδ ένεκα ώήθη, οΐον οΰχ ΐνα

τρο'ιση άλλ' Τνα κεντήση , ή ούχ δν , ή ούχ ως.

(-) "Οταν μέν ουν παραλόγως ή βλάβη γένηται, άτύ-

,Ιιικ ροΓίο εΐ ίπ]ιΐ5(η ηιιιιιη 8ΐη( εβςιια; δπιιΐ 3 ηοΐιίί εχρο-

8ίΐ3,ίη]Η8ΐβ βΐ ]ιι$ΐ6 8§ίΐ3ΐίηιιί8, ψιιιιιι 63 μι:ι 8ροη(ε ;ιι;ί| ;

ςιΐϋπι ίιινϊΐικ 3§ί(,ηεε ίη]αβ1ε ηεε ]ιΐδ1ε βμίΐ, 8ει1 μτιιιιιΙμιιι

ενεηΐιιηι : .ι»ιπι( εηίιιι Ιιί ι\τ (ριίΐ)ΐΐί «ιτϊιΐίΐ υ(]ιΐ8ί3νε1 ίιι-

]ΙΙ813 βίηΐ. (2) Λ Ι ίιιί ιι>! ■■ ε( ,ί ιι-ΐι' Γ;ιι Ι π ιιι ί Ιίι > ιΙγΙππ Ι ιιι•, ςιΐ0(1

εβ( 8ροη(ε οΙ ίιι νίΐο Ι,ιι Ιιιιη. Ν,ίιιι ιριιιιπ ιριίιΙ 8ροηΙε ίί), Ιιιιη

ε( νίϊηρεΓ3(υΓ, ε( δίιηιιΐ ίη]ιι-ΐΓ ι'ικ-Ι ιιιιι ι• Ι . ΐ;πΐ ετ^ο 3ΐίφΐί(1

ίη]ιΐ8(ιιιιι , ιριοιΐ ηοη(ΐιιπ) ογϊΙ ίη]ιι»1ε ΓαοΙιιηι , ηί»ί βο 3εεοτ.-

86Γ11 υΐ 8ροη(ε (;ιιΊ ιιιιι 8ΪΙ. (3) 8ροηΙβ ηπΙειιι ΓιβΓί (Ιίοο ( ιιί

(Ί $ιιρΓ3 3 ηοΐιίί (ΙϊιΊιιιη ιχΐ ) 1(1 ιριικί ιριί•. ίιι ίΐκι ροΙεκΙβΙβ

ροϊϋιιιη ΓβείΙ, <Ί 5ΐ'ϊι•ιι-, ιιί ιχΐ, ηοη ί"ΐιοΓ»η5 οιιηι ςιιειη ίπ-

]υπ3 ίίΓΙκΊΙ , ηοε ίιΙ ηυοά ΓβοίΙ , ηεο ιριο ίιΐίίπιιιιΐ'ΐιΐιι , ηεο

ου]υβ Γβΐ §Γ3ΐΐ8 : ρυ(3, δι ηοη ί£ηοΓ3ΐΐ8 ςυεηι μτΙιιίγΙ,

φΙΙΙΗ! νοΛιΟΓοΙ, Γπ]υ8 (Ιοιιίιριο ιι'ί 03α83 ΜΊ'Ιΐι'ηΊ ; βΐφΐβ

β1Ϊ3ΐη Ϊ8(•ι ηηιη!» ηοη δΐηΐ βχ ενβηία, ηεο Γΐ3ηΙ ρεΓ νίιη ;

νείυΐί 8ϊ ιριίδ 3ΐίοη]υ8 ιηαιιιι αρρπΊιοηδ» »Ι(εηιιη υογΙμ-πΊ ,

Ιιίο ηοη εροηΐε Γ;κ•ϋ : ηοη εηίηι ιτ:ι( ηχ Ικιι ίιι ίρ$ο μ!;ι .

ΟοηΙΐη^βΓβ 6ΐίαηι ροΚχΙ ιιί ρηίει• 8ΪΙ 18 ςηί ριιΐ83(ιΐΓ ; 18 \ιίίι

ςιιϊ ριιίχιΐ, ίΙΙιιιιι ε886 Ιιυηιίιιι-ιη ιΐιηηίαχηΐ, αυΐ πιπί ιιι ιριϊ

αιΝιιηΙ 3ΐ!φΐεηι 50Ϊ»1, ριιίπιιι δυυηι 6886 ηβϊοία). δϊηιϊ-

Ιειτι ιιιιΐοηι (ΙίδΙίηοΙϊοηεπι ΐη εο αυοςυε βΗΙιίΙιεΓί οροΓίοΙ,

ςυο(1 681, ου]υ8 οβυδί Γ68 38'Ιιιγ, εΐ ΐη ΙοΙλ 3(Ιιη> βοΐίοηε.

ΟιιοοΙ βιιίεπι Ϊ8ηοΓ3ΐϋΓ, 3ΐιΙ φΐυηι ηιίηίιιιο ίμηοιτίπι•, 13-

ιηρη τβΐ ίη είιΐδ ςιιί βμϊΐ ροΐεδίβίε ηοη οκΐ , νεί ίη φΐο

3£εη(ί τίί βΙϊογΙιιγ, ί(1 β!) ίηνίΐο αε^ϊ ΑΌϊΙϋΓ. Ναηι ιιιιιΐΐβ

53ηε βοΓυηι ηυ* η3ΐιΐΓ3ΐί(6Γ ενεηίιιηί ίη ηοίιίί, δτίεη-

(68 εΐ 3£ξίηιιΐδ εΐ ρβΙίπιιΐΓ : ςιιοηιηι Ιβηιεη , ηϊΐιίΐ ηεο

δροηΙε ηοδΙι-3 ηεο ηοΐιίδ ίηνΐΐίδ Ιίεπ (Ιίοεηάυιη οδΐ ; ϋΐ, δβ•

ηβ806Γ6 3ΐιΙ ηιοπ. (4) Ιη ιεΐιιΐδ ίυδίίβ βυΐεηι βεφίε 3(ηιιείη-

]ιΐ8ΐί8 ϋΐαο1 ςιιο<1 άίοϋιΐΓ εχ ενεηΐυ, Ιαοηπι ΙιβΙιεΙ. ^3η1

8ί ςιιΐδ (ΙεροδίΙηηι ΓβίΙιΙϊιΙρΓίΙ ίηνίΐυδ ει ηιείυ οο3(•1ιΐδ, ε]ιΐδ

ηοΐίοηβηι ]ιΐδΐ3ηι βδδβ, 3ΐιΙ ίρδίιπι ]υδ1β 3ΐβΓ6 αΊοεηοΊιπι ηοη

681, ηίδί εχ ενεηΐυ : ίίβηΐφΐβ φΐϊ ηβοβδ?ϊ(βΙβ οοβοΐιιβ βΐ ίη-

νίΐυβ (ΙεροδίΙιιηι ηοη ΓβπΆΊΙ,ίδφίοφίε οχενεηΐιι ίη]ιΐΓί3πι

ΓβοβΓβ Γεδςυε ίη]ϋ8ΐϊ8 ακεΓβ ΛίοεηοΊΐδ 681. (5) Εοι-υιη βιι-

ίεη) φΐικ δροηίε ακηηΐιιι-, 3ΐίβ οοηίίΐϊο 03ρ(ο α^ϊηηιικ, ηΐϊ»

οοηδΐϋο ηοη οβρίο. Οοηίΐΐίο οβρΙο 3§ίηιιΐ8, ςιυο τε ρΓίιι<ι<3β-

1ί1ΐ6Γ3ΐ3 ; ηοη οβρΙο οοηβίΐϊο, φίκ; Γβ^η βηΐβ (1β1ί1)βΓ3(3

,Ίϊίηπιχ (6) Ιβηι ςηηπι ϊη -νϊΐββ δΟοίεΜε βΐ οοηΐΓ3ΐιεηο"ί*

Γείιιΐδ ΙγΪ3 8ίηΙ (Ιβπιηοπιπι §6ηεΓ3 : εβ φ)ϊ(1επ), φΐίΒ ουιη

ίη5θίβηΙΐ3 οοη]ΐιηο(3 βιιηί, ειτβΐβ νοοβηΙυΓ : ςιΐϋΐη ςιιϊδ

δοϋίοβΐ εββΓΐΙ 3ΐιΙ ίη ςηβηι , «αί ςιιοιΐ, βιιΐ (ριοιηοΛ) , βϋΐ

ουίιιβ δ'"!»*•3 ηιϊηίηιβ εχίδΐίηιβνιΐ. λ3ηι βηΙ δε ηοη ρεΓΟίικβυ-

Γυηι, βηΐηοη ΙιοοίηδίΓηηιεηΙο , βυΐ ηοη Ηυηο, βυΐ ηοη ηα-

]ιΐ9 Γβϊ οβηδβ »ΓηίΐΓ3ΐιΐ8 β8ί ; βοοίιΐίΐ βυΐβιη ηοη ίύ ου]οβ

03υ83 86 Γ306Γ6 8ΧίβΙίηΐ3ΤίΙ, 880" Ιοιί^β βΐίϋίΐ : νεΓΠΙ 6Γ31Ϊ3,

δι ηοη ηΐ τυΙηεΓβΓεΙ,δεο" υΙρϋηβεΓεΙ, Γειτϋΐη δίΓΐηχϊΙ :βυΙ

ηοη ευηι ςηβηι ρηΐβνίΐ τυΙηβηνΗ, βιιΐ ηοη φίοπιοοΌ νο-

ΙιιίΙ. (7) Οιιηηι ίβίΙϋΓ ηεοορίηϊΐο (Ιβιηηιιπ) ίΙΙβΙιιηιΓυβιϊΙ,
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/ηαα, δΊαν δέ μή παραλόγοις, άνευ δέχϊχίας, αμάρ

τημα• άμαρτάνει μέν γαρ δταν ή αρχή εν αύτω η της

αιτίας, άτυ/εϊ δ' δ'ταν Ιςωθεν. (β) "Οταν δέ εϊδώς

μέν μή προβουλεύσας δε , αδίκημα , οίον δ'σα τε

'■> διά Ουμδν χα'ι άλλα πάθη, δ'σα αναγκαία η φυσικά,

συμβαίνει τοις άνθρώποις' ταΰτα γαρ βλάπτοντες και

άμαρτάνοντες άδικοϋσι μέν , και αδικήματα έστιν,

ου αέντοι πιο άδικοι δια ταϋτα ουδέ πονηροί• ού γάρ δια

μοχθηρίαν ή βλάβη• (θ) δ'ταν δ' εκ προαιρέσεως, άδικος

ι» καΐ μοχθηρός. Διδ καλώς τα έχ Ουμοϋ ούκ εκ προνοίας

κρίνεται• ου γαρ άρχει 6 θυμώ ποιών, άλλ' δ δργίσας.

(ιο) "Ετι δε ουδέ περί του γενέσθαι η μή αμφισβητείται,

άλλα περ\ του δικαίου• επί φαινόμενη γάρ αδικία

ή οργή εστίν. Ου γάρ ώσπερ έν τοις συναλλάγμασι περί

15 του γενέσθαι άμφισβητοϋσιν, ών ανάγκη τον έτερον

είναι μοχθηρόν, αν μή δια λήΟην αυτί) δρώσιν άλλ'

δμολογοΰντες περ'ι τοϋ πράγματος, περί του ποτερως

δίκαιον άμφισβητοϋσιν. Ό δ' έπιβουλεύσας ουκ αγνοεί,

ώστε δ μέν οίεται άδικεϊσθαι, δ δ' ου. (ιι) *Αν δ' εκ

2ο προαιρέσεως βλάψη, άδικεϊ. Και κατά ταϋτ' ήδη τά

αδικήματα δ άδιχών άδικος , δταν παρά το άνιλογον

ή ή παρά τδ ϊσον. Όμοίως δέ και δίκαιος, δ'ταν προε•

λόμενος διχαιοπραγη. Δικαιοπραγεΐ δέ , αν μόνον

εκών πράττη. (|2) Των δ' ακουσίων τά μέν έστι συγ-

25 γνωμονικά τά δ' ού συγγνωμονικά• δ'σα μεν γάρ μή

μόνον άγνοοϋντες άλλα και δι' άγνοιαν άμαρτάνουσι,

συγγνωμονικά, δ'σα δέ μή δι' άγνοιαν, άλλ' άγνοοΰντες

μέν διά πάθος δέ μήτε φυσικδν μήτ' άνθρώπινον, ού

συγγνοιμονικά.

ίιιΓιιιΊιιιΓιιιιιι ικμπνιιιΙιπ• : ςυυηι ;ιιι(ι-ιη ηοη ίηορίηαίο

φιίιΐοηι, 80,(1 ηοη (αιηεη ηιαΚΙίοδε, οιταίπηι μίι ροοιαίιιηι

ε$1. Ρεεεαΐ εηίηι Ι ιιιη φιίδφίο, ςιιυιη ίη ίρδο ο;ιιι»;ι• ριίιη ί-

ρίιιιη ίηο>( ; ιπΓθΓΐιιηα(υ& ο-Ι , α,ηιιηι ρΓΪηοϊρϊαιη εχΐι-α εβί.

(8) ΑΙ νεπ> φΐιιιιι ΐ|ΐιίϋ δείεηδ Ιίι'ίίΙ ;ιΙΙοπιιη , δεά ιΐοΐίΐιο-

Γαΐίοηε ηοη αηΐ8};Γεδδα, ίη}υδ1ε ίηοΐιιιη 881; εχειηρίϊ εαυδ3,

ψι.ι•(ΊΜΐιι|ΐχ' νεί .ιΐι ίια νεί «ι.Ι > αΐίίδ αΙΊΊ'ίΙΪΙιπί <|ΐιί ηιιΐ ηε-

εεδδαπί δυηΐ αηΐ ηαΙυΓαΙεβ, ΙιοηιίηίΙ)ΐι« αοχκΙυηΙ. Ηο]ιΐ8ερ-

ιηοιίϊ ηαηΐφΐε ιΙ,ιηιηιιηι ιΐηηΐο*, αίφΐε ϊΐα ρειταηΐεβ, ίηριπίΐηι

ΐ|ΐιί(Ιι•ηι ΙΙι ΐιιιΊπιιί , εΙ Ιιοεε ςιιηΐ ίημίδΐε ΓαεΙα. : ηοη(1υιη ΐα-

ηιΐ'ΐι ριηρίοι Ιιιιί; ίρδί ίηρίδΐί ηεςυε ίιηρΓουί δΐιηί; ηοη ειιίηι

ηιαίίΐίοδε ιΐίΐηιηιιιιι ίΙΙ.ιΙιιηι εδί. (9) ΑΙ νβΓΟ δι φΐίδ εοηδίΐίο

εαρίο εΙ (1ε ίηϋηδίπα ιδία αρϋ, Ιιιιη νεπι βΐ ίη]υδΙιΐδ εΐ ίηι-

ρΓΟίιιΐδ ΡδΙ <1ίΓ»•ηι1(ΐδ. ς)ιι;ιριυρ|ιτ τεείεςη* ρβΓ ιγβιπ ΠιιηΙ.

ΓαεΙα ηοη ρυ(αη( (1ε ίηιΐιΐδίπα. Νοη εηίηι Ιαΐίυιη αιιεΙοΓ εβ(

ίδ α,υί ΐΓβΙυδ Γαοίί , δειΐ ίδ φΐί ΪΓΠΙανϊΙ. (10) ΡπεΙεΓεα ηοη

631 εοη(ΓθνεΓ8ΐΐ <1ε Γαείο, 88(1 ϋε ]υΓβ. Οο ίΐφίδϋΐίίε εηίηι

δρεείειη αηίιηο οΐιίοοίαηι \τ& εοπιπιονεΐυι•. Νεφιε βηίπι ΙιΙε

(!(' ΙίιιΊιι (ΊΐηΙιιΛ.ΐΜ.ι εδί, ιιΐ ίη ΓεΟϋδ οοηίΓαΙιοηιΙίβ ϊιιΐιτ

εοδ φΐϊ εοηίΓαχεηιηΙ ( ιριοηιιιι ηβεεδδε ε«1 αΙΙεηιπ ι ρ«δε ίηι-

ρπιΐιιιηι, η'ιδί οΐιϋΐί Μ ΓαοίβηΙ), βριΙ (1ε Γαείο ηηηιη ε( Μοιη

δεηΐίεηΐεδ , (1ε ^ΠΓβ ϋηιΐιί^ιιηΐ. ΑΙ ςιιί εο^ίίοΐο εΐ ΓΓβηιΙε εοη-

(■('ρΙ.-ι Ι;<•λ;1 ιιΙ1(Ί ιιιη, ιιοιι ίςηθΓ»(. ΙΙ.ιι|ΐκ• ;ι||ι•ι• ϊη]ιιηθ $ε

ε*88 ΐιΙΙΐΊ-Ιηιιι ;ιι ΙιίΙι ■ιιΙιιγ, »ΙΙεΓ νεΓΟ ηοη ίΐεηι. (4) ςικκίβί

φΐίδ ιοιίΜΐΙΙο (Ι:ιιιιιιιιιη ίηΙ'οπιί , ίη]ιιιί:ιιη Γ:κ ίΐ : ιΊ :ιΙ) Ιιί-ί

(Ιρηιυηι ίΐφίπΝ ϊιιΓείΊ'ΐιιΙίϋ ίη]υδ(υδ εδί,ηιιυιη νίϋεΐίεεί α

ρΓοροΓίίοηε νεί αι> βεςιΐϋΐίΐβίε (ΙίδοεβίεπΙ. Ουο ιηοοΌ ϋεηι

,ρΐϋΐιυείΐ αϋςυίδ Ιυηι, φΐιιιιι εοηδηΚο ]ηι>1ε &%Λ. ,ΙιΐδΙε .'ι^ίΐ

απίβιη , δί ηκΐιΐο νοΙυηΙ»(ε δϋϊ η^ιΐ. (12) ΟεΙεηιιη εοπιηι

ιριη' ϊηνϋβ ΙίιιηΙ, :ιϋη νεηϊΐ ά\%ΠΛ βιιηΐ, »1ίΐ ηοη ίίειη. 0»ίΐ'-

ειιιηφίε εηίηι ηοη «ιΐιιιη ίηδεϊεηΐεδ, δεά ιΊί,ιιη ρεΓ ίπδείεη-

1ί:ιηι ρεεεαηΐ Ιιοπιίηεβ , ϋδ ίμηοΜΊΜκΙιιιιι εδ( ; ςυίεευιηφίβ

νβΓΟ ηοη ρπιρΙεΓ ίη*είειιΙΊαιη ρεεο,βιιΐ , δεά ίηδείεπίεδ , ςυίβ

ρεΓίυΓίιηΙίοηίουδ ηεε ηαΙιΐΓ»1ίυυ•> ηεε Ιιπηιαηίδ ϊηείΐιιΐί , ίί3

ηοη εβί ίκηοδεεηιΙυηΊ.

ΟΑΡ. IX. [XI.]

ίιι Άπορήσειε δ' άν τις, ει ίκανώς διώρισται περ'ι τοϋ

άδικεϊσθαι και άδικεΐν, πρώτον μέν ει εστίν ώσπερ Εύ

ριπίδης είρηκε, λέγοιν άτο'ποις•

Μητε'ρα χατε'χτα τί,ν έμήν, βραχύς λόγος ,

έχων άκουσαν, ή θέλουσαν οϋχ έχων ■

36 πότερον γάρ ώς άληβώς εστίν έκόντα άδικεϊσθαι , ή ου

άλλ' άκούσιον άπαν, ώσπερ καΐ τδ άδιχεϊν παν έχοΰ-

σιον. Και αρα παν οΰτως ή έχείνως, ώσπερ και τδ

άδιχεϊν παν Ιχοΰσιον, ή τδ μέν Ικούσιον τδ δ' άκούσιον ;

(•ϊ) Όμοίως δέ και έτά τοϋ δικαιοϋσθαι • τδ γάρ δικαιο-

4ΐι πραγεϊν πδν έκούσιον, ώστ' ευλογον άντικεϊσθαι δμοίως

καθ' έκάτερον τό τ' άδικεϊσθαι και τδ δικαιοϋσθαι ή έκού

σιον ή άκούσιον είναι. "Ατοπον δ' αν δόζειε και έπι

τοϋ δικαιοϋσθαι, εί παν έκούσιον ενιοι γάρ δικαιοΰνται

ούχ έχοντες, (β) ΈπεΙ χαΐ τόδε διαπορήσειεν άν τις,

45 πότερον δ τδ άδικον πεπονθώς αδικείται πας ή ώσπερ

καΐ επί τοϋ πράττειν, καΐ έ"π\ τοϋ πάσχειν Ιστίν • κατά

συμβεβηκδς γάρ ενδέχεται έπ' αμφοτέρων μεταλαμβά-

νειν των δικαίων. Όμοίως δέ δήλον ότι και έπι των

αδίκων ■ ού γάρ ταύτδν τδ τάδικα πράττειν τω άδιχεϊν

50 ουδέ τδ άδικα πάσχειν τώ άδικεϊσθαι. Όμοίως δέ και

επί τοϋ δικαιοπραγεϊν και δικαιοϋσθαι• αδύνατον γάρ

ΠιιΙιίΙ,ΐΓΡ ,ιιιίοιιι ροδδεί αΐϊςυίδ , ιιιιηο 83(ϊδ άΊδΙίηεΙε (1ε

.-((■(•ίρίοκία ε( Γ:κίιίκΙλ ίη]υΓΪα 3 ηοηίδ (ϋδρυίαΐυιη *ϋ. Αε

Ι» ίιιιιιιη ιριίιΐΐ'ΐιι ιριιιτί ριιΙΐ'.-Ι, ιιΐιιιηιπ.ιηι ί(;ι κετεδ ΙιαΙιεαΙ,

υ( ϋίχίΐ Ευπ'ρϊϋεδ , ευ]ιΐί Ιι.'•ΐ' δηη( »1>δΐΐΓ(1ε δ»ηε (Πο1;ι :

ΗαΙινιη 13 ιιιεαηι ριτεηιίΙ, υ( ραιιεί» 1θι|ϋ3Γ,

νοίεηβ νοίεηίειη , νεί νοίεηίειιι ηοη νοίεηβ.

ΙΊπιιη εηίηι ροΐεΐΐ ιι•μτ:ι Ιΐετί πΙ δΐια νοίιιηίαίε ςηίβ

αερίρίαΐ ίη]ιιη<ιιιι , »η ηοη ρο(εδ(; κιίΙ ροΐίυδ οηιηίδ ίηνίΐο

ΙίΙ ίηίιιιί:ι ? φκΊΐι,'κΙιιιοιΙιιιη δΕίηβ ΓαεεΓε ίη]ιιι ί;ιιπ οηιηίηο

εδί νοίυηΐϊπυιη. ι Ι ιίιιιι , ίιιηυαηι , οπιηίβ ίΐφίπα οεείρϋιΐΓ

Ιιοε ροδΙειϊοΓβ ιικκίο (οοηΐτα νοίνηίαΐβη ) , »η ροΐίυδ

ίΙΙο ρποΓε ηαοϋο (νοίαηίαΐβ), ςιιειηβιΐιηοιίυπι ΓβεεΓε ίη-

ίιιΐ'ίαηι οηιηίηο εδί νοίιιιιΐηι ίιιηι ? 3η νιτο αΐί,ιιη ιριί» βιια

δροηΐε .■«■είρίΙ,βΙίίΐη ίηνί(υδ? (2) ΑΙηηε ηοε ϊιΙιίμ εΐϊαπι (Ιε

]ιιπ8 3ε(ίοηίΙιιΐδ ςυιεπ ρο(εβ(. ΥοΙιιιιΐ3πιιηι εδί εηίηι φΐίιΐ-

φΐί<1 ]ηδ1ε ,ιΙίφΐΪΛ α.ψΐ. Καίριε ορροδίΐίοηίδ ςηοςυε ίη 3πι-

όοηιΐί είηιΐθίτι εβδε ΓαΙίοηεηι εοηβεηίΒηεηπι ε«ί , :ι!φΐο ίιβ

π1ι.Ί,|ΐκ• δίιηίΙίΙεΓ, ϊη]ιιπαιη βείΐίεεί αεείρβΓε, βΐ ϊυβ «ιυιιιιι

οΙιΙίηβΓε,τεΙ νοΙπηΙβΓίβ εδδε, νεί ηοη νοίιιηΐβπβ. δαηεφίηπι

831Ϊ8 εοηδίεΐ, ίηδ βυυηι ηοηηηΙΙοδ ρηΐί ηιίηίηιβδίΐϊ δροηΙε.

νεί οΙ) ίΐίικίφίοςπε νίάββΙυΓ αΐι^ιιι ιίπιιι <1ϊ(« Γί', ]π* ικιιι ηίδϊ

β νοίεηΐίΐηΐδ ρεΓοίρί. (3) ^(10(1 ςυχΓί (1ε εο φίοςυβ ροΙε»1,

ιιιιιιι, φΐίπιηκριε «Ιίιριίιΐ ρβΓίιιϋΙ ίη]υδΙί , ίη]υηβιη 3εεε-

ρίδβε ■ Ι ί (('ΐκΙ 1 1;, δίΐ ; 3η νεΓΟ υΐ ίη α^βικίο, βίε ιε Γεβ 1 ι.ι 1 κ μ Ι

εϋβηι ίη ρβτρεΙίεηοΌ. ΟιιιΙίη^ιτε εηίηι ροίεβΐ βχ ενεηΐιι ,

υΐ ςυίβ ίη ηίΓοςιιε ]Η8ΐ3 ρβΓοίρϊαΙ. δϊηιιΙίΙεΓςιιε νΐάεΐίεεί

εΐίβπι ίη ίη]ιΐδ1ίβ. ΡΙιιπηιυιηηβηιςιιείηΙεΓεϊΙΙηΙεΓ, Γ8δίη]οδ-

(883£εΓε, εΐίηίηπ»™ ΓαεεΓε: ϊΙεηιςϋεϊηΙεΓ,Γεδίη]ηδΐ38 ρεΓ-

ΓεΓΓε, βΐφΐβ ίιι] π ιίίΐηι βετίρετε. Ιάεηιςυβ εδί άε ]ϋδ1ε αςεικίυ,
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άδικεϊσΟαι μή άδιχοϋντος ή διχαιοϋσΟαι μη δικαιοπρα-

γοϋντος. (4) Ει δ* εστίν απλώς το άδικεΐν το βλάπτειν

έχοντα τινά, το ο" έκόντα είδότα και βν και φ χα) ώς,

ο δ' άκρατης ίχών βλάπτει αυτός αυτόν, Ιχών τ' αν

6 άδικοΐτο χαΐ ένδέχοιτο αυτόν αυτόν άδιχεΐν. Εστί δε

και τοϋτο έ'ν τι των άπορουμενοιν, εί ενδέχεται αύτον

αύτον άδιχεΐν. (δ) Έτι έχων αν τις δι' άκρασίαν υπ'

άλλου βλάπτοιτο έχοντος, ώστ' εϊη αν έχο'ντ' άδικεΐσθαι.

*Η ούχ δρθός 6 διορισμός, αλλά προσθετέον τω βλάπτειν

'<ι εϊδοτα και ον και φ και ώς το πάρα τήν εκείνου βοΰ-

λτ,σιν ; (β) Βλάπτεται μεν ουν τις εκών καί τάδικα πά-

8761, αδικείται δ'ούΟεΙς ίχών* ούθεις γαρ βούλεται, ούδ'

ό άκρατης, αλλά πάρα τήν βούλησιν πράττει• ούτε γαρ

βούλεται ούθεις β μή οίεται είναι ιπουδαΐον, 5τε άκρα-

15 τής ούχ ά" οίεται δεΐν πράττειν πράττει. (7) Ό δε τα

αΰτοϋ διδοΰς, ώσπερ "Ομηρος φησι δοϋναι τον Γλαϋ-

κον τω Διομήδει

χρύσεα χαλχείων, έχατόμ,βοι' έννεαβοίων,

οΰκ αδικείται ■ έπ' αύτώ γάρ Ιστι τό διδόναι , το δ' άδι-

2υ κεΐσβαι ουκ ε'π' αύτώ, άλλα τον άδιχοϋντα δεϊ ΰπάρ-

χειν. (β) Περί μέν ουν του άδικεΐσθαι, δτι ούχ έκου-

σιον, δήλον.

[XII.] "Ετι δ' ων προειλόμεθα δύ' εστίν ειπείν, πό-

τερόν ποτ' αδικεί δ νείμας πάρα τήν άξίαν το πλεΐον ή

21 ο έχων, και εϊ εστίν αύτον αυτόν άδικεΐν ■ (ο) εί γαρ

ενδέχεται τό πρότερον λεχΟέν και δ διανέρ,ων άδιχεϊ

άλλ' ούχ δ έχων το πλέον, εί τις πλε'ον έτέρω ή αύτώ

νέμει είδώς και ΙκυΊν, ούτος αύτος αυτόν αδικεί. "Οπερ

δοκοϋσιν οί μέτριοι ποιεΐν ο γαρ επιεικής έλαττιοτι-

3" κός εστίν. *Η ουδέ τοϋτο άπλοϋν ; έτερου γαρ άγαΟοϋ,

εί ετυχεν, έπλεονέχτει, οίον δόξης ή του απλώς χαλοΰ.

"Ετι λύεται και κατά τον διορισμδν τοϋ άδικεΐν ούΟέν

γαρ πάρα τήν αΰτοΰ πάσχει βούλησιν, ώστε ούκ αδικεί

ται διάγε τοΰτο, άλλ' είπερ, βλάπτεται μόνον. (ιυ) Φα-

35 νερον δέ και δτι δ διανέμων άδιχεϊ, άλλ' ούχ δ το πλε'ον

έχων άει'• ού γαρ ω τό άδικον υπάρχει αδικεί, άλλ' ω

τό έκόντα τοϋτο ποιεΐν • τοΰτο δ' δ'Θεν ή αρχή της πρά

ξεως, ή* εστίν έν τω διανε'μοντι άλλ' ούχ εν τω λαμ-

βάνοντι. (ιι) "Ετι επει πολλαχώς τό ποιεΐν λέγεται,

ίο και εστίν ώς τα άψυχα χτείνει και ή χειρ και δ οίκέτης

έπιτάξαντος, ούκ αδικεί μέν, ποιεί δέ τα άδικα, (ιϊ) "Ετι

εί μέν άγνοών εκρινεν, ούκ αδικεί κατά τό νομικόν δί

καιον ούδ' άδικος ή κρίσις εστίν, εστί δ' ώς άδικος ■

έτερον γάρ τό νομικόν δίκαιον και τό πρώτον • εί δε γι-

4$ νώσκων εκρινεν άδίχιος, πλεονεκτεί κα\ αύτος η χάρι

τος ή τιμωρίας. (13) "Ωσπερ ο3ν καν εί τις μερίσαιτο

τοϋ αδικήματος, καΐ δ διά ταϋτα κρίνας αδίκως πλέον

έχει ■ και γαρ Ιπ' εκείνων ο τον άγρόν κρίνας ούκ άγρόν

άλλ' άργύριον ελαβεν. [XIII.] (η) Οί δ' άνθρωποι

10 Ιφ' έαυτοΐς οΐονται είναι τό άδικεΐν, διό και το δίκαιον

είναι δάδιον. Τό δ' ούκ εστίν • συγγενέσθαι μέν γάρ

τ5) τοϋ γείτονος και πατάξαι τον πλησίον και δοϋναι τη

χειρι τό άργύριον βάοιον κα'ι έπ' αύτοϊς, αλλά τό ώδϊ

;ι1ι|ΐιΐ' (Ιι• )ΐι-Ιιιιιι ρειφεΐίεηιΐο λΙ,ιΙποιιιΙιιιιι. ,Ν,ιιιι Ιίιτί Π01Ι

ροίεδί ιιί ηυΪ8 ίιιμιι-ίιιιιι 3εείρί3ΐ, πίδί δί[ φΐϊ Γ;κί;ιΙ, αιιΐ ιιΙ

ίυβ βιιυπι οΜίηεβΙ, ηίδί 8ίΙ ςιιί )υ8ΐε βββί. (4) ΟιιοιΝ ϊηυ-

πβπι ίβεει-ε, ^ ϊ ί 1 1 [ > Ι ϊ < ϊ ( « ■ ι- οβί βίίειιί δροηΐε βιια ιΐ4)ΐ•ι-ι ο (δροηΐε

βιιίεπι ηοεεΓε εδί, δοίεηίοπι εί εηί, εί ςιιο, βΐ φΐο ηιοόΌ

ιιοι ρ,Ί5), ίηεοηΐίηει» αιιίειη 8ροηΙε 8ΐι& βίηί ίρδε ηοεεί :

«βο δροηΐε βιια ίιι)ιιιί;ι βΟϊείεΙυτ, εί βεπ ροΐεπί υΐ ηιιίδ δε

ίρ88 Ϊιι)ιΐϊί9 βίβοίϊΐ; φιοιΙ ίρΜϋΐιι εΐίιιπι ιιηιιιη 8δΙ ΟΧ ϋδ φΐίε

αΊιϋίίαηΙϋΓ, Ωεπηε ροββϊΐ ιιΐ φΐίδ δίυί ίρ«• ίη]ιιιίίΐιη Γιιι-ίηΙ .

(.ι . ΙΊ•ϋΊι•π-;ι|ΐ()Ι(•ι•ιΙίΐΙίι|ΐιΚ>ι Ιεδίιαρί'ορΙοΐ' ίικ'οιιΙίιιειιΜαιιι

803111 31) :ιΙΙι'|•<> ϊΐΐ'111 ΜΐΙ.ΊΙΙι' <|.ι|1|11ιι ΙιΓΙίι'ί. ΛΙιρίι- Μ'ΓΙΙΙΙιΙνιιι

Ιιβε Ιίπ'ί (ιιιΐι-ΐ'ϊΐ ιιΙ ςυίδ 8ροη(ε μιιι ίη]ιπ ί:ι ;ιΙίί<ί,ιΙιΐΓ. Λιιί

ηοη εδί ι•εοΐ3 βυρεποΓ (ΙοΠηϊΙίο , 8ε<1 ϋΐίδ τεγ))ϊ8 λοεει•ε δεΐεη-

ΙεηιεΙ ευί, είςυο, εί φίοπκκίο ηοεεαδ , αιΚΙεικΙαπε δυηΐ

Ιικο : 0οηΐΓ3 ίΙΙϊυβ νο1υη(8ΐειη? (6) ββηιηο ίμίΙυΓ $ιια

κρηηΐε ι|ΐιί^ιί»ιιι βΓΠοί τεδςυβ ίιφίδΙ.ΐδ ριτΓείΐε ροΐεδί ; ϊιι-

]ϋΠ3ΐη ίιΐιΐηιι δΐΐ3 δροηΐε 3ΐ•οίρεΓβ ηοιηο ροίεβΐ Νεηιο εηϊηι

μιΙΙ ίιι]ιΐΓίίΐιιι ηιτίρΐΊΌ, 3ε ηε ίικ-οιιΐίηι-ηί (ριϊιίεηι : ίε<1

ρΐ'.Ί'ΙεΓ δΐΐ3ηι νοίιιιιΐκΐι'ΐη 3ςίΙ. >•πιι ηεε νιιΙΙ (|ΐιί.ιι|ΐΐ3ΐιι (|ΐιο<ΐ

ιι»» .ΊΐΙιίίΐΊΐΙπι εβδε Ιιοηυιη, εί ίπεοηΐίηεηδ ϊιΐ αιιοά 3§εη-

(Ιιιηι ε$8ε ηοη ριιΐίΐΐ , ιι^ίΐ. (7 ) Νεςυε νεΓΟ ςυί ιΐβΐ δυ3 δίε

ιιΐ 8(ΓΪοί( ΙΙοιιιεηΐδ ΟΙηπιππι 1)ίιιιικ•(1ί

ΑιηΐΜ ιΙυπ:ιηΙι>ιιι ;ιηηα, δΊΙιί ίηνίεειη ηΙιεη;ι Γεεερδε ,

1)ΐι1)ΐ» ΐ'πκΊΐιΙα ηονεηι Ιιοβο, εεηΐυπι Χ(]αίρΐΓ3η1ί1>ιΐ3 ίΙΙίβ,

1η]ιΐΓΪα ίίΓΙίΐ'.ίΙιιΐ'. Ιη ε]ιΐδ εηϊηι ρο(εδ(3(ε βϊΐυηι εβί ιΙ.ιι ι• .ιιιΐ

ηοη (Ιίΐιε : ηΐ ϊιφιιίιιιη ί(ιχί|κ•ιε ηοη 8δΙ ίη ε^υ8 ί)υί βεοί-

ρϊΐ ρο(ε8Ϊ3<ε δϊΐιιιη, μ•(Ι οροΓ(ε( δϊ( ςυί ίιφιιί;ιιιι ΓβεϊαΙ.

(8) 1η,)ΐιπαηι ϊ^ϊΙυΓ ηοηαεεϊρϊ βροηΐε, λη• «ρραπΊ.

[XII.] δει) εχ ΪΪ8 ιριοϊ ΐΌΐΐίίΙίυηι ειιιΐ ρΓοροηεΓβ, ιίικι

ηο1)Ϊ8 Γεδ(3ηΙ εχρ1ϊε&η33 : ιιΙιιιιι.η.•πιι ίιψιιί.ιιη Ι,ιι-Ϊ;ι( ί.ι

φΐϊρΐηδ 3ΐϊειιί ΙιίΙιιιϊΙ, ρπι•1(τ ε]ιΐδ πιεπίιιηι 3ε άϊ§ηίΐ3(εηι;

3η ϊδ ηυί ρΐυδ εοηβεευΐυδ «$1; εί (ίεηηε ροδδϊ( πΙ ςυίβ 8ίηί

ίρ8ί ίη]ιΐΓΪ3ηι 1ίιεί»1. (9) Νηηι δι εοηΙίηςεΓε ρο1ε:( \ά , ςυοιΐ

ρποΓε Ιοεο ιΜεΙιιιη εδί, ιιΙ ίβ ςυΐ ρΐυβ Ιι ίΐιιιίΐ, Ι,κίιιΙ ίιι]η-

Γΐ3ΐη, ηοη ίδ ([ΐιί ρΐυδ οϋΐίιιιιϊΐ ; δεςιιίΙηΓ ιιΙ , δι (]υΪ8 ρΐιΐδ

ηΚιτί ΐ|ΐΐ3ΐη δίΐιί Ιι ΠιιιίΙ δοϊεηδ ε( μι. ι νο1ηη(3(ε, ίβ δε ίρδο

ιιΙΜι ίιιΙ ίη]υΓΐ3. 1(1 ιριοιΙ ιιιικΚ^Ιί Ιιοηιίηεδ ίίΐΐ'πΐ' εοηδυενε-

ιίιιιΙ. Κ3ΐη νίι- 1)οηιι* ιΐε 8ΐιο ]ιιπ', ΗΙηίιΙι'γ εί Γαοίΐβ βΐϋδ εοη•

εειΙεΓε δοΐεΐ. Αη ηεΙιοε((υκ1ειηεΙΪ3πΐ8ίηιρ1εχ εδ(?η3ΐη ρΐιΐδ

δϊηΐ 3ΐΙεΓίιΐ8 Ιιοηί ΓοΓδβη νίικίίκινίΐ, νείιιΐί μ)οΓί»3, »ιιΙ ε]υ.Ί

ςυοιΐ 3θδο1υ(ε ΙιοηεβΙιιηι ε«1. ΡΓ2εΙεΓ0» εχ (ΙεΓιηϊϋοηε ε]υκ

(μιπιΙ ι•,ι ίιψιΐ'Μΐιι Ι.ιπ-π•, πΊΊΊΙίΙιΐΓ ,ί1Ιιί;ι δεηΐεηΐία. ΛιΙιίΙ

εηίιη Ιβΐί 3εεί(1ίΙ ρΓ9?ΙεΓ ϊρδίηβ νοίιιηΐβίεηι. (}υ3ΐ•ε ρΓορΙει'

ϊδΐιΐιΐ ΐη]ιΐΓί3 ηοη ιιΓΝπΙιπ-, δι•<1, 51 ΓθΓ(ε, ιΐηιιιικ» βΠΊεϊΙιιΐ'

<1ιιηιΐΗχΉ(. (10) ΡεΓδρίειιυιη απίοιη οΐίιιιη ϋΙικΙ εϋΐ, ειιιιι (|ηί

ρΐηδ 9(1 ιιο (1ίΐ( ιιηί, ιμιιιηι (Ιί>1ιίΙιιιί( , ϋκτιν ίη]ιΐΓίιιιη; ιιε-

ηιιε νεΓΟ δεηιρεΓ ευηι ςυϊ ρΐηδ οηϋηεί. Νοη εηίπι ίβ ίη

ι|ΐιο ί(1 ίηεδί, ιριοιΐ ίη]υ8(ιιηι εδί , ίη]ιιηαηι Πκ-.ίΙ ; 88(1 Ϊ8 ίη

(|υο ίηεβΐ βροηΐε Ηοε ΓβεοΓβ, Ιιοε ββΐ, 3 ςυο 3οΙίοηί8 ρΓίη-

είρίιιηι ρΓοΙΐείδεϋυΓ, ςιιοιΐ δβηβ εδί ϊη εο ςιιί (Ιί^ΐι ίΐιιιίΐ ,

ηοη ίη εο φΐί εβρίΐ. (II) Ι'πιΊιτεη ηυοηίβιη Ρβεειε ιιιιιΙΙίδ

ιιιιιιΐί-. (ΙίείΙοΓ, εί ιιμι νεηίΐ ιιΙ ίηηηίιικι ςιιοςηε ίηΐιτίίι ϊμιιΙ ,

ε( Ι113ΙΗ18, ε( βεΐΎΊΐδ ίίειιι ιίοιιιίπί )ιι^ιι : ηοη ίπ)ιιι ϊιιιιι ςιιί-

ϋεηι Γ3είΙ Ιβίίδ, 88(1 Ιβηιεη τεπι ίπ]ιΐ8(3ΐη ΓβείΙ. (12) ΡγηΊογ-

83 8ΐ ηιιίβ ί^ηοΓβηδ ίικίίεβνίΐ, ηεςιιε Γπείΐ ϊη)ιιπϋΐιι , ςυοιΐ

ςυκίεπι 3(1 ]ιΐϋ Ιε^ίΙίιηιιιιι 3ΐ1ίηε(, ηβςηε )ιΐ(Ιί('ίιιιιι ίη]η8(ιιηι

8δΙ, 88(1 ΐΗΐιιεη (]ΐΐ3δί ίη]ιΐδ1υηι. ΪΝαπι )ιιν Ιε^ίΙίαιυιη »ΙίικΙ εδ(

3)ι ίΙΙι > ρΐΊίικι. ΟικκΙϋί δείεηδ ίη]ηδ(ε )υ(1ίε3τίΙ , ]3ΐη ίρ8ε ςυο-

(ριΐ' ρΐιΐδ εοηδεεηΐυδ 88( νεΙ ίη εο φκχΐ ^ΓβΙίαπι ίηίίΐ ηΐι

3|(8γο, νεΙ ίη εο ιρίιιιΙ ίηίηιίεί(ί38 8υ38 υΐΐιΐδ εδ(. (13) Ι^ϋπι-

δι ςιιίβ ίη]ιιΐ'ία! ΓβοΙ.τε δί( δοείυβ, δίε εΐίβηι ίη ίΙΙίδ ίδ ιι*

ςαί ρΓΟρίεΓ 1ΐ330 ίη]πδ1β ίιιόϊοβνϋ, |)Ιιΐ8 ηηΐίικτε ίηΙ.ε]|ί§ί(ιΐΓ.

Ν3πι εί ςυί αμπιιιι βΙΙβΓΪ 3(1)ιι<1ίοανί( οο 1ιιι)ιι<ιιιηι1ί πίιι, ηοη

3ΚΠ1Ι11 ιηοχηεεεδδε εβί υί βεεερεΓίΙ, βειίρεοιιηίβηι τεί ςυίιΐ

βίηιίΐε. [XIII.] (14) Ηοπιίηεβ ίυΐεπι ίη χικι ροΐεδίβίε ροδίΐιιηι

εβδε ρυίβηΐ ίη]ϋπ'3ΐη ΓβεεΓε ; βοςυε ε$βε ΓβείΙε , )π*1υηι εβββ.

88(1 ηοη ίΐβ 881. Ν3ηι εηηι νΐεΐηί ηχοΓβ ΓβιτιηβΙιεΓβ, βΐ βΙ-

Ιεπιηι νιτοεΓβΓε, εί πιβηυ ρεειιηίβιη άατβ, Ιιιιη ΓβείΙε εβί,

(ιιηί ίη εοιιιηι (ηιί ΓβείιιηΙ ροίεβίϋΐε βίΐιιιιι ββΐ : 58(1 εχ Ιιβ
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ενόντος ταϋτα ποιεΐν ούτε ^άοιον ουτ' έπ' αύτοΐς.

(ι&) "Ομοίως δέ και το γνώναι τα δίκαια και τα άδικα

ουδέν οίονται σοφδν είναι , οτι περί ών οι νόμοι λέγουσιν

ού χαλεπδν ξυνιέναι. Άλλ' ου ταϋτ' εστί τα δίκαια

6 άλλ' ή κατά συμβεβηκός, άλλα πώς πραττόμενα και

πώς νεμόμενα δίκαια• τοϋτο δέ πλέον έργον ή τά

υγιεινά είδέναι, έπεί κάκεϊ μέλι και οινον και έλλέβο-

ρον και καΰσιν καϊ τομήν είδε'ναι (ίάδιον, άλλα πως δει

νεΐμαι προς ΰγίειαν και τίνι και πότε , τοσούτον έργον

ιο δσον ίατρδν είναι, (ιβ) Δι' αυτί) δε τοΰτο και του δι

καίου οίονται είναι ούβέν ήττον το άδικεΐν, 8τι ούθέν ήτ

τον δ δίκαιος άλλα και μάλλον δύναιτ' αν Ικαστον πρα-

ξαι τούτων και γαρ συγγενέσθαι γυναικΐ και πατάςαι,

και δ ανδρείος την ασπίδα άφεϊναικαί στραφείς έφ' δπο-

15 τεραοϋν τρέ/ειν. Άλλα τδ δειλαίνειν και το άδικεΐν

ού το ταΰτα ποιεΐν εστί , πλην κατά συμβεβηκός, άλλα

το ώδί ενόντα ταϋτα ποιεΐν, ωσπερ και το ίατρεΰειν κα'ι

το ΰγιάζειν ού τ6 τε'μνειν η μή τε'μνειν η φαρμακευειν

ή μή φαρμακευειν εστίν, άλλα το ώδί. (π) "Εστί δε

2ο τά δίκαια έν τούτοις οις μέτεστι των απλώς αγαθών,

ε/ουσι δ' ίιπερβολήν έν τούτοις και ελλειψιν τοις μεν

γάρ ούκ Ιστιν υπερβολή αυτών, οίον ίσως τοις θεοΐς,

τοις δ' ούθέν μόριον ώφέλιμον, τοις άνιάτως κακοΐς, αλλά

πάντα βλάπτει, τοΤς δέ μέχρι του- διά τοΰτ' άνθρώπι-

2& νόν έστι.

1)ίΙυ εΙ βϊο «ίΐεοΐοδ Ιιιεο ΓβοβΓβ, ίιΐ ηβςυβ Γαοίίβηβςηβ ίη εο-

ιιιηι ροΐβδίβίε ίίΐιιηι ββΐ. ( 1 5) δϊπιϊΗΙβΓ] ηβία εΙ ίηιιΐδΙίΐ ηοβδβ

ηυΙΙΐυδ 8ηρίι:ιιΙί;ι• εδδε ριιΙ<ιηΙ : φΐί3 63 «Ιβ φΐίοιυ Ιοφίιιη-

1»Γ Ιβι^βδ, ίη(ε11ί£βΓβ (ΙίΓΓκίΙο ηοη β8ΐ. Υγπιιιι 18(8 ικιιι μιιιΙ

Ιιι-Ιλ, ηίδί βχ ενεηΐυ : φηιιιι ιιιιίπη εειΊο <]ΐιοι1αηι ηκχίο βΐ

«μυηΙιΐΓ ι•1 (ΙΜπήυιιηΙιιι•, Ιιιιικ ]ιΐδΐ3 ίΐιιιΐ. Ηοε αιιΐΐ'ΐπ 1113-

]ιΐ8 οριΐ8 081, <|ΐι;ιιτι νβιΊιϊ μπιΐία γκ> 8»Ιυ1)Γ68 εο^ηοδοβπ;. Νβηι

ίΙΙίι- ΐ|ΐιιιι|ΐι<• ιιιγΙ, μ'ιιιμιι, μτ,ιΙπιιιι, ιΐιΐίοηοιπ εΙ βεείίοηεηι

110886 ΓίκίΙΐ' 681 ; 8βι1 ΐ|ΐιιιπιΐ)(1ο , εΙ ευί, βΐ ςυ3ηαο αά 83ηί-

ΙιιΐΓΐιι αιΐΐιίΐΐ'ΐκία δίηΐ, οο§ηοδεεΓε, (αιιι ε8ΐ ιηα^ιιαυι ει ορε-

Γ08υπι, φΐηιιι πιε(Ιίευηΐ6&δβ.(16) ΡΓορΙεΓήβηοίρδβηιεβυδβηι

ηοη ιιιίιιιιβ ]υδΙί φΐιιιιι ίιι{ ιι»1ί ηοιηϊηίδ 6886 ριιίαηΐ, ίημιπαιιι

ΓβεεΓβ : ιηιί» ]ιΐ5[ιΐ5 ηοη ηιίυιΐδ ςοίΐηι ίη)ΐΐδΙιΐ5, ίηιο νβΓΟ

ιηβ^ίβυηιιιηαυοάφΐε ΙιθΓυηΐ8§εΓ6ροδδίι. ΝιιιηοΙ Ιιιπκ γιιιιι

βΐίεηα υχοΓβ Γβηι ΙΐίϋεΓε, βΐΐεηιηςυβ νβτοβΓ&Γβ, εΙ νίπιηι

ΓοΓίεηι οίγρευηι 3ΐ)]ίοει•ε , εΙ ίη ιιΐι•3ΐηνίδ εοηνεΓδυηι ραιΊειη

ειίΓΓβΓε ρο&δε ιΐίαιηΐ. Αίφΐί ί§Π3νυηι β&δβ εΙ ίιιιιπί,ιιιι Γ3-

ι ('ΐν, ηοη βδΐ Ιΐίβε ΓβοεΓε , ιιι.-ί βχ βνεηΐιι : 88(3 « ιι: ϊΠβ< Ιιιιη

ΓηΐΊΊΊ' ; φΐοηιαιίιιιυιΐιιιη ιιιβιΐβπ εΙ δ3η3Γε ηοη βδΐ βεοαι-ρ αυΐ

ηοη 8603Γ6 , ηιεάίθ3ΐιιειι1ο ριιι•{;;ιιτ α υ Ι ηοη ρυΓ@8Γβ ; 86(1

βίο βΓΓεεΙυηι Ιικο ρΓΚδΙ&Γβ. (17) ΟεΙεΓυω ]ϋΓ3 Ιοαιιη Ιιβ-

ΙιιίιΙ ΙιιπΙιιιΐ) ιιιΙιί εο8, ίηΙβΓ φΐ03 ιόπιπι ςιιββ 3ΐ)8θΙιιΙε

1>οη3 βαηΐ, εοηιπιιιηίΐ38 ε8(, εΙ φΐίϋΐΐδ Ιιοπιιη ηίιηϊυηι εΙ

|ι;ιπιιη 6886 ροΙβ8(. Λ1ίΐ]ΐιϊΙιιΐ8 οιιίιιι ηοη ρο(ε8ΐ 6886 εοιυιη

ιιίιιιίιιιιι, ιι ί (01-13886 ιΐίί-. : 3ΐϋ8 ηιιίΐ,ι ρΓ0Γ8υ8 ΐ'οπιιιι ριινΙ ί-

αιΐ3 υΐϊΐίδ 8δΙ, ηεηιρβ Ιιοιιιίηϋιυϋ ίιΐΜΐΐϋΐΙιΊΙίΙεί1 ίιηρΓθΙ)Ϊ8,

86<1 ιιΐιιηί.ι ιιικ ι-ιιΐ : 3ΐίΪ8 3ΐϊφΐ»(εηυ8 ιιΐίϋ» ί,πιιΐ. ΑΙςηβ ίη

ευ ΐ'ίΐ Ιιιιιηαηα ι:οηιΙί(ίο.

ϋΑΡ. Χ. [XIV ]

Περί δέ επιεικείας κα\ του επιεικούς, πώς ενει

ή μέν επιείκεια προς δικαιοσύνην, το δ' επιεικές προς

τα δίκαιον, εχόμενόν εστίν ειπείν • ούτε γάρ ώς ταύτδν

απλώς ούθ' ώς έτερον τώ γένει φαίνεται σκοπουμενοις,

3ο και δτέ μέν το επιεικές έπαινοϋμεν και άνδρα τον τοιού

τον, ώστε και έπι τά άλλα έπαινοϋντες μεταφέρομεν

άντι τοϋ άγαθοϋ , το έπιεικέστερον έίτι βέλτιον δηλοΐν-

τες- δτέ δέ τώ λόγο) άκολουθοϋσι φαίνεται άτοπον ε'ι το

επιεικές παρά το δίκαιον τι ον έπαινετόν έστιν ή γάρ

35 το δίκαιον ού σπουδαΐον, ή το επιεικές ού δίκαιον, ει

άλλο• ή ε'ι άμφοι σπουδαία, ταύτόν έστιν. (ϊ) Ή μέν

ουν απορία σχεδόν συμβαίνει διά ταϋτα περί το επιει

κές, ε/ει δ' άπαντα τρόπον τινά ορθώς και ούθέν όπεν-

αντίον έαυτοΐς• τό τε γάρ επιεικές- δικαίου τινδς ον

4ο Βέλτιόν έστι δίκαιον, και ούχ ώς άλλο τι γένος δν βέλ

τιον Ιστι τοϋ δικαίου. Ταύτδν άρα δίκαιον και επιει

κές, κα\ άμφοΐν σπουδαίοιν οντοιν κρεΐττον το επιεικές,

(α) Πο'.εΐ δέ τήν άπορίαν ό'τι το επιεικές δίκαιον μέν

ίστιν, ού το κατά νόμον δέ, άλλ' έπανόρθωμα νομίμου

48 δικαίου. (4) Αίτιον δ' δτι δ μέν νόμος καθόλου πας,

περί Ινίων δ' ούχ οΐόντε δρθώς είπεΐν καθόλου. Έν

οΐςουν ανάγκη μέν ειπείν καθόλου, μή οΐόντε δέ δρθώς,

το ώς επί το πλε'ον λαμβάνει δ νόμος, ούκ άγνοών το

άμαρτανόμενον. Και έστιν ουδέν ζττον δρθώς• το γάρ

60 αμάρτημα ούκ έν τώ νόμω ούδ' έν τώ νομοθέτη άλλ

έν τη φύσει τοϋ πράγματος έστιν ευθύς γάρ τοιαύτη

ή των πρακτών όλη εστίν . (β) "Οταν ουν λέγη μέν

δβφΐίΙιΐΓ ιιΐ (Ιβ %ςϋί(3(ε ε( ι1»' »'(|υο οοηο άίεβιηυβ, ςηβηι

Γ3ΐϊοηβιη κςηί(38 αιΐ (υδΐίΐίαηι , φΐ,ιιιι εβςιιαηι 1>< >ιιιι ιιι αά

]ιΐδ Ιι»1κ*3(. Ναιηφίβ ρηιρίιιβ ίιι1ικ•ηΜΙ)ΐΐ8 ηβςυε υΐ ίιίειιι

οιηηίηο, ηβςαβ ηΐ 3ΐίυά@εηεΓβ νϊϋιΊιιι-. Λΐιρκ: ίιιΐιτιΐιιιιι

ί(Ί|ΐιιιηι Ιιιιιιιιιιι Ι3ΐκ1αηιυ8, ειιηΐφΐε \ ϊηιιιι ςιιί ϋβςυυβ εΙ

Ιιοιιπ> ε8ΐ. Οιιίη ιΊίίΐηι Ιωε ηοηιεη 3(] 3ϋ3 ΙιιικΙ.ιικΙυ (γ;ιιι*-

1'επιιιιΐίί, ρΓοοοηοιιβυΓρβηυΌ ί<1 ςηοίΐ (ϋοίηιυβ τό έπιεικέστε

ρον, ηιείίυβ δείϋεβΐ αϋφΐίιΐ βί^ηίΠεαηΙεβ. ΙηΙιτιΙιιιη γιιΙι'οιιιίιι

8εΐ{ΐΚ'η(ίΙιιΐ8 ιιΙΐΜΐιιΙυηι νίιΙεΙιΐΓ, ;ι•(]ΐιυιιι Ικιιιιιηι, φΐυιη ίίΐ

ιριίιΐρϊι'ΐηι 3 ]υΓβ (ΙίνεΓβυηι, 6886 Ι,ιικΙ.ίΙμΙγ. Νβπι νεί ^υδηοιι

εδί Ιιυιιιιιιι, νεί ί(ΐ|ΐιιιιιι Ι)οηησιηοηε3ΐ]υ8(υπι,δί φΐίιίπιι Ιιογ

η ϊιιγο Βΐίφΐίιΐ ιΙίνβΓδίιηι 6δ(, νεί 81 υΐιυιηςικ! ηοηιιιη 681,

ίιΐΐ'ΐιι δΐιηΙ . (2) Το(3 ίμίΙιΐΓ >3ε κηυο Ιιοηο φίΕΒδϋο εχ Ιιίβ

ρΓορεηιοιΙιιιη φίκ' ιΐίχίηιιΐί η38είΙιΐΓ. δβι] Ιι.τε οηιηίιΐφίο-

ιΙίΐηιηιυυΊ) 1)εηβ 1ιι1)ΐ•ιιί, ηεε φΐϊιία,ικιιη ΐ'ΟΓϋΐη βδΐ ιριοϋ 86-

ειιιη ρυ§ηε(. Κ3ηι ;ικ|ΐιυιη οοηυηι ]ΐ)ΐι• ςυοάβιη ηιείίυδ ]ιΐδ

ε8( ; ηβςηε ϋ» ]ιιγ6 ηιείίυδ 6δΙ , υΐ δίΐ βΐΐυά φΐο<1οΉιιι ^εοϋδ.

ΙιΙιίιι γπι'ι εβ( ]ιΐ8 ο( ίι•ιρπιηι οοηυηι : (]ΐιιιιιιι(ΐιο ιιηιΐιο δίη(

Ικριι,-ι, ηιείίυδ εδ( ;ι•ιριιιιιι Ικιιιιιηι. (3) δει! Ιιϊιιι' ιι<ι(3 ιΐιιΐιίΐη-

Ιίο εδ(, φΐηιΐ, (ΐυβηινίδ ινιριιιιιι Ιιοιιιιπι ]υδ δϋ, ηοη εδ( (3ΐηεη

)υδ 1ε§β εοηδίίΐυΐυηι βυΐ Ιβ^ίΙίπιυιη, δεο1 ]υπ8 Ιε^ϋίοιί εο»

!••< 1 ί<>. (4) Οιι]ιΐί Γβί Ιι;οο εβυδ3 βδΐ, ιιιιοιΐ Ιεχ οηιηίβ μεικτή•

Ιϊί βδΐ ; (1ε φΐίΙ)ΐΐ!><1ίΐιη μιιΙιίιι «Ίιιι.-. υηίνβΓδβ βι ^εηβΓβΙίΙβΓ

ΓβεΙε ρΓίκείρί ηοη ροΐβδί. Ι(3ςυε ιριίΙιιι> ίη τεηυ» 1ε§ίδ νοεεηι

υηίνβΓ83ΐιι 30 ΒεηεΓβΙβηι ββδβ ηεοββδε 681, ίά βυίβηι 681 ιιΜ

ηοηδβΐίδ ΓβεΙβ Γιβπ ροΐβδί, ίη ίίδ ίιΐ βυιηίΐ Ιεχ ςυοά ρΙεΓυπι-

ςηε δοΐβί βνβηίΓε ; ςιιβηινίδ ί<1 ςυοά ίη ηοο ρεεεβΙυΓ, δβ1ί$

ϊηΙε1Ιί£3(. Νεε Ιβηιεη ίάείΓεο ηιίηυδ τεείε ηοε Γι(. Νοη ειιίιιι

ευ1ρ3 1«§ί8βδΙ, ηβςυε ε]υδ ςιιί Ιεςβηι (υΙΗ, δει) πλΙιιγ,ί•

ΓεΓϋηι. Είΐιιιηι εηίπι ΓβΓυπι ςυβί ίη βεΐίοηβηι (ίιιΙιιιιΙ, Ιιυ-

]ιι»ηιυ(1ί ρΐ3ηβ ηΐ3ΐβΓί3 ε8ΐ. (5) Ουυιη ί^ΙηΓ Ιεςε βεηεΓβΙίΙβΓ
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δ νόμος καθόλου, συμβή δ' έπί τούτου παρά τδ καθό

λου , τότε δρθώς έχει, ή παραλείπει δ νομοθέτης χαι

ή'μαρτεν απλώς ε'ιπών, έπανορθοϋν τδ έλλειφΟέν, δ καν

δ νομοθέτης αυτός ούτως αν είποι έχεϊ παρών, και ε!

.6 »;δει , ένομοθέτησεν άν. (β) Διδ δίκαιον μέν έστι, και

βέλτιόν τίνος δικαίου, ού του απλώς δε άλλα του δια τδ

απλώς αμαρτήματος. Και εστίν αύτη ή φύσις ή του

έπιειχοϋς , έπανόρθοιμα νόμου , ή ελλείπει δια τδ καθό

λου. Τοϋτο γαρ αίτιον και του μη πάντα κατά νόμον

Κι είναι, δτι περί ένίων αδύνατον Οε'σΟαι νόμον, ώστε ψη

φίσματος δεΤ. (7) Τοϋ γαρ αορίστου αόριστος και

δ κανών έστιν, ωσπερ και της Λεσβίας οικοδομής

δ μολίβόινος χανιόν προς γαρ τδ σχήμα τοϋ λίθου με

τακινείται χαι ού μένει δ χανών, και τδ ψήφισμα πρδς

15 τα πράγματα, (η) Τί μεν οϋν έστι τδ επιεικές , και

δ,τι δίκαιον, και τίνος βε'λτιον δικαίου , δήλον. Φανε-

ρδν δ' εκ τούτου και δ επιεικής τίς έστιν δ γαρ των

τοιούτων προαιρετικός και πρακτικός , και δ μή ακρι

βοδίκαιος έπί τδ χείρον άλλ' έλαττωτικός , καίπερ έχων

2υ τον νόμον βοηθόν, επιεικής έστι, και ή έξις αίίτη επιεί

κεια, δικαιοσύνη τις ούσα και οΰχ Ιτέρα τις έςις.

ΙοαιΙα, αΐίφιίιΐ ενειιίΐ ροδίω ρι-αΊβι- βρηοδ ίίΐιιιΐ ϋηίνβΓδυπι ;

ίιιηε ρ»Γ «Ι, οπβ ρΓα:ΙβητιΪ5ίΙ βΐίφίκΐ |3[0γ Ιε§ί3 «ι ρβεεβ-

νϋ ϊιι ι•ο ο,υοό" ϊϋδοΐυΐβ ΙοευΙιυ εδί, ί<1 ςοοιί (ΙβββΙ φίοιί-

αυε οηιίδδυιη «Ι, εοιτίβοΓβ : φίοιΐ οΐίαπι ΙϊΙογ Ιβ^ϊβ, βϊ ϊΙΙίε

βιίεδδοί , ίΐβ βΙοςυΒΓβΙιΐΓ, οΐ <1β βο 1ε«6ΐη ΐιιΐϊ^εβΐ, 8ϊ ρπκδεί-

νϊίββί. (0) ΙΙασ,υβ ςυυπι ]α$05ΐ κςοιιηι όοηιιιη, Ιυηι ςυο-

<ΐ3πι ίιΐΓβ ηιείίυδ, ηοη βο φιοιΐ 3ί>5ο1ιιΙβ ]ιΐ8 ββι, βεο1 εο

φΐοά ρι-ορΙβΓ βεηει•3ΐεηι (κϋοΐϊοηεηι ρβοεβίο ηοη οβι-εΐ.

υοηίφΐε ηα;ο χφι\ |)οηί η3ίοι•3 β$1, αϊ 1β8« εοιτεοΐίο ϊίΐ ,

φΐ3 Βΐίφΐίά ει ιίεβδί, ρι-ορίβι-βα ςυοά §βηει•β1ίΙβΓ ΙοφίίΙηι-.

Ηιο εηίηι εβυβΒ εδί ειΐΓ ηοη οηιηία δίηΐ 1ει;ε εοιηρΓεΙιεηβΒ,

φΐο<] <1β ςυί1)ιΐ5ο"!ΐηι Ιβχ Γεγγϊ ηοη ροΐβδί ; υι ρΓοίηιΙβ ρΐβ-

οίεοίΐο ορυ.5 δίΐ. (7) Κβί ειιίιη ηοη (ΙβΠηίΙίε ίηΐίηίΐβ ςυοςυκ

ΓΡ8"Ι3 β8ΐ, υΐ εΐ8ΐ™εΙυΓ3οίε8ΐιί3β π^υΐα ρΙυηΐϋεΛ; η,-ιιηβιΐ

ΐΒρΜίβ «8υΓαηι ίηίίβεΐίΐυι•, ηβςυβ ι•ρβϋί3 εβη^ιη σ>3ηρΙ; βίο.

εΐ ροριιΐι δείΐυηι βά ιρ8 ΒοεοηιηιοϋβΙυΓ. (8) (}υί<1 βϊΐ ίβΗυι-

κψιυιη οοηυαι, ςυίιΐ }υ8, φιο (Ιεηίφΐε }υι•ε ηιρίίιΐ8 βίι

ίρςυυιη οοπυηι , εχ ΙιίδρεΓδμίιυυηι εβ[. Εχ Ιιοο εΐίίΐιΐ) βρ-

ρβι-βι, ςιιΐδ δίΐ νίΓ ίεηυυβ βΐ Ι)οηα3. Ν3ΐη ο,υί εοηδϋίυηι Ιιιι-

ϊυβηιοιίί εερίΐ υΐ Ιια-ε βεφϋΐυι•, ^ιιϊ^υβ βιΐ 83 ίρδβ 3£εηά3

αριιιεεδί, ρΙ ψιί ηοη ηίηιίβ υι^εΐ ]ιι5 δΐιηιηΐϋΐη, ηρ<|ΐιε ίη

(ΙεΙεποΓριη ραΓίεηι, 8ε<1 άβ ]ιιγο βυοεοιιεεϋίΐ ροΐίιΐδ, εΙι.ιηΐ8ί

[ρβίδ βυχϋιοηίΐί ρο&δίΐ, ϊβ ε»ι ϋραυιΐδείηοηυδ : βίςυρ Με Ιιβ-

!>ιΙιΐδ α•(ΐυίΐ3δ βρρβΙΙατιΐΓ , ςυ* ]υδ(ί1ίβ ςυαϊα'ϊηι 08( ηοη

Βΐίιΐί φίκΚιιη 1ΐ30ί[υ3.

€ΑΡ. XI.

Πότερον δ' ενδέχεται Ιαυτδν άδικεϊν ή οΰ, φανερδν ε'κ

των εΐρημε'νοιν ■ τα μεν γάρ έστι των δίκαιων τα κατά

πασαν άρετήν ΰπδ τοΰ νόμου τεταγμε'να , οίον ου κελεύει

«:> άποκτιννύναι Ιαυτδν δ νόμος, α δε μή κελεύει, απα

γορεύει. (2) "Ετι δ'ταν πάρα τδν νόμον βλάπτη μή άν-

τιβλάπτων, Ικιόν, άοικεϊ, εκών δ= δ είίώς και ον και

ω. Ο δε δι' όργήν έαυτδν σφάττιον έχων τοϋτο δρα

πάρα τδν ορθόν λόγον, δ ούχ έα δ νόμος• (:ι) άδικε" άρα!

3ΐ> Άλλα τίνα; ή τήν πόλιν, αυτόν δ' ου; έχων γαρ πάσχει,

αδικείται δ' οΰθεϊς εκών. Διδ και ή πόλις ζημιοΓ, καί

τις ατιμία πρόσεστι τω έαυτδν διαφθείραντι <Ός τήν

πόλιν άδικοΰντι. (4) "Ετι καθ' 8 άδικος δ μόνον αδι

κών κα\ μή δίοις φαΰλος , οϋκ εστίν άδιχησαι εαυτόν.

35 Τοϋτο γαρ άλλο ε'χείνου. "Εστι γάρ πως δ άδικος ούτω

πονηρός ωσπερ δ δειλός, ούχ ως δ'λην έχων τήν πονη-

ρι'αν, ώστ' ουδέ κατά ταύτην άοικεϊ• άμα γάρ αν τω

αϋτω είη άφηρησθαι και προσκεΐσθαι τδ αυτό• τοϋτο δε

άουνατον, άλλ' άει εν πλείοσιν ανάγκη εΤναι τδ δίκαιον

«ι, και τδ άδικον. (•,) "Ετι δέ εκυύσιόν τε και έκ προαι

ρέσεως καί πρότερον. Ό γάρ διότι έπαθε , και τδ αύτδ

άντιποιών ού δοκεΐ άδικεΤν • αυτός δ' εαυτόν, τά αυτά

άμα καί πάσχει και ποιεί. "Ετι είη αν Ικόντα άδιχεϊ-

«θαι.^ (β) ΙΙρδς δέ τούτοις , άνευ των κατά μέρος άδι-

45 κημάτων ουθε'ις άοικεϊ, μοιχεύει δ' ουδείς τήν Ιαυτοϋ

ουδέ τοιχωρυχεϊ τδν εαυτού τοΐχον ουδέ κλέπτει τά

έαυτοϋ.^ "Ολο>ς δέ λύεται τδ Ιαυτδν άδικεϊν κατά τδν

οιορισμδν τδν περί τοΰ ίχουσίο; άδικεϊσθαι. (7) φα

νερός δέ και ϊπ άμ?ω μέν φαϋλα, καί τδ άδικεϊσθαι

6υ και τδ άδικεϊν • τδ μέν γάρ ε"λαττον τδ δέ πλέον ε'χειν

εστι τοϋ μέσου καί ωσπερ υγιεινδν μέν έν ιατρική ,

εύικτιχδν δέ έν γυμναστική• άλλ' όμως χεϊρον τδ άδι-

ΑΒΙ8Τ0ΤΕΙ.Ε8. II.

[XV.]

Κχ,ϋδΒυίεη) ςιια; άίιΊ&βυηΙ, ρεΓδρίιιυυηιεδί,υίΓυπιΠεπ

ροδδΐΐ ιιΐ α,υίδ βίοϋρβε ΓβείβΙ ιη]υπ3ηι, ηβεηβ. Νβιη είςιιαϊ

οηιηι νίΓΐυΙι εοη§ιιιεηΙί3 1ρ§β εοηδίίΐυΐβ κυηί, ϊιι ίυπίιυί

βυηΐ Ιΐ3ΐιεη(ΐ3; εχοιηρίί ^3|ί3, ηοη ίυ6β11εχ8β ίρβιιηι ίηΙβΓ-

Ιιιβιε, εΐ ςοα; ηοη ίιιοβΐ, εβ νεΟΙ. (2) ΕΙ ρΓ36ΐρΓε3 ,ππιιιι

<1»ΐ8 εοηΐΓβ Ιβι,ρ,ιι ηοη ηοεβΐ 3ΐ1ει•ί ηυΙΙο βο βο ίηεοιηιηικίο

Βοοεριο, βροηΐβ ηυίιΐβιη, (ΜΙ ί^υπβω; «ροηίβ 3υΙβηι Γβ-

ωΐ, ί|ϋΐ βειειίδ ειιι ειο,ηοηιοοΌ ίιι^ιΐΓΪαηι Γαείι. ΑΙ αυί ιγ3

ιηιρυΐδίΐδ ,ιΙ>, ϊμβκ ηιοιίβηι εοηδείβιίΐ, ΗοεδροηΙβ 1ϊΐ(-ίι εοη-

ΙΓ3 ι•εοΐ3ΐηι•3ΐιοηειη, «,υοιΐ Ιβχ ηοη ρεπηίΚίΙ. (3) Ιηί,ι-

γ.3.1. ΐίμΙϋΓ ί3οί(. ϋβ,Ι ευί ? 3η ανϋ81ί, εΐ ηοη δίοί? 5μοη(β

βηιηι |.υηε οββυιη βοόίΐ. ΑΙ δροηΐβ δυβ ηβη.ο βπίοίΐιιΓ

ιη]υηβ. |(3ςυβ εΐ ιηιιΐοίβΐ ευ», είνί(3δ, βί ί§ηοιηίηί3 3Ι-

"κιΙϋΓ, ηιιιββ ιρ8ε εχΒηίιηβνίΙ , υΐ ο,ιιί είνίΐβίριη ΐηίυΐΊββΓ-

ηοΐϊΐ. (4) ΑΙο,ιιβ εΙίΗΐη δεευηϋιιηι ίΙΙ;ιιη ίιυυδίίΐίβη), 003

Φΐιβ Ρ3Γΐιουΐ3π(εΓ Ηΐ]ιΐ8ΐιΐ8 ββί, ει ηοη ρΓΟΓδϋί ϊιηρΓοΙϊϋδ

ΐιίτπιιοη ροίρδί υΐ (ΐυΪ8ο.υαηι δίϋί ίρ8ε ϊπ]ιιιί3ηι ίηΓεΓβΐ'

ςηβηϋοςυιιίειη Ιια.•ε ί^ϋϊ1ί1ί3 βϋιιά βδΐ βί) ί)ΐ3. λβιη Ιιίό

ηιοοΌ άιε1ιι3 ίη]υδ1ϋ3 βίε φ^οο,3η1Π10(1ο ίιηρΓο5ϋ8 εδΙ, ιιι

ΐΒΐιβνιΐδ, ποηυΐί» ςιιϊ οιηηί βεηεΓβ ίιηρΓοόίΐΒΐίδ βΓΓβόΐυκ

εβί. Εγβο ηο Ιιβε φΐίάοηι οΐίβιη ίιηρΓο1)ίΐ3ΐβ δί1)ί Ϊη(ιιι•ί3ηι

Γ3βιΙ; βΐιοςοϊ η3πιαυβ ίο"βηι είιΐβπι ιΙεεειΙεΓβ δίιηιιΐ εΐ 3οεβ-

άβνε |χ)85εΙ : ςηοι) (ιργι ηιιΙΙο ηιοιίο ροΐεδί : δεά δεηιρβΓ ίη

ρIυΓ1^υδ^ι1δ οΐ ίι^υηαω οδδε ηεεε»δε εδί. (δ) Ι»Γ35ΐ8Γε3 ϊη-

|υΓί3ΐη ΓβεβΓε ςιιιιιη 3 νοΙιιηΐ3(ο εΐ εοηίϊΜο ργο(ϊοΪ8ο'(μγ

Ιιιιιι οΐΐίΐη (βιηροΓβ ρΓίϋδ εδί. 18 εηϊηι ςαί πιβΙο βοεβρίο

ρηβίοιη ΓβίεΓΐ, ίιιίιιπβιιι ΓβεεΓε ηοη νκΙείυΓ; βί ςιιΐ δε ϊιι—

Ιι,?ι« ΙηχΙιΙ, εβο'εηι ίρβε εΐ ραίιΐυτ κίιηιιΐ ει ΓβείΙ. ΚριγκΙρ

εΐιβιη βεείρεΓεΙ βΐίο,υίδ δροηΐε βυβ ϊιυ ιιγϊ.ίιιι. (6) Ηίδ βοοε-

αιΐ ςυοί ηειηο ίη|υπ3ΐη ΓβείΙ, ηίδί <|ΐιοι!,.ιιι εεΓίο ίιι]πΓϊ,•|.

ρβηβΓε. ΑΙ υχοΓειη 8η3ΐη ηριηο 3(1υΙ(8Γ3ΐ, ηειηο ρβπ'βίεηι

δϋυιη ρειΐοϋίΐ, ηβηιο γρι δυβ; Γιιτίαιη ι-οιηιιιίιιίι. Αϋ δυηι-

ιηιιηι,δίΐιί Βϋυ,ιιριη ίη]υπ3ΐιι ΓαεεΓε ηοη βίηυηι ββ αυεβ &

ηοϋίδ άεείδβ δηηΐ, ςιιοο" ηειηο ροβδίΐ δροηιε δυ3 ίη]ιιπ&ιη βο-

οίρβι-ε. (7) ^3I1ι νρ™ ηε ΗΙιιιΙ (ΐυίιίεηι οΟδευΓυιη βδΐ, ιιίπιιη-

ο,υβ εδδβ ιηβΐυηι , 3εείρεΓ« εΙ ί'βοβΓΡ ίη]ιιη»ιη. ΑΐΙοπιιη εηίηι

πιιηιΐδ ιηιιίίο, ηΐΐεπιιη ρίυδ βο οηΙίηεΓΡ εδΙ; ςυοί δίηιίΐβιιι

Γβΐίοηειη οοΐίηεΐ, 3ίΐ)υε ίη ηιρϋίείη» φίΜεηι ίο! ςυοά 3ο"

Ιχιιιβηι νβίρΐυιϋηριη ρειΊίιιεΙ, ίη 8ν"ΐη3δΙίο3 βυΐεηι ίο" οικι

ΙίΓΠΐ3 οοΓροΓίδ εοηδ(ίΙυ(ϊο οοηιρβΓΒΐηΓ. νει-υηιιβιηβη οΌ•

ΙΡΓίυδ Ρ5( ΓβερΓε ίη]πιϊ3πι. ρ,'βηι ίη]ιΐΓί3ΐη ΓβερΓε πιηι νί-
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χεΐν • τό μέν γαρ άδιχεϊν μετά κακίας και ψεχτόν, και

κακίας ΐ, της τελείας και απλώς η εγγύς ( ου γαρ άπαν

το Ικούσιον μετά αδικίας ) , το δ' άίικεϊσΟαι άνευ κα

κίας και αδικίας, (β) Καθ' αυτό μεν ουν τό άδιχεϊσΟαι

6 -^ττον φαΰλον, κατά συμβεβηκός δ' ούθέν κωλύει μείζον

ε"ϊναι κακο'ν. Άλλ' ουδέν μέλει τη τέ/νη , άλλα πλευ-

οϊτιν λε'γει μείζω νόσον προσπταίσματος • καίτοι γε'-

νοιτ' άν ποτί Οάτερον κατά συμβεβηκος, εί προσπται-

σαντα δια τι) πεσεϊν συμβαίη υπό των πολεμιοιν λη-

I» φθηνοί και άπυΟανεΐν. (β) Κατά μεταφοράν δέ και

ομοιότητα εστίν ουκ αΰτω προς αυτόν δίκαιον άλλα των

αΰτοΰ τισίν, ου παν δέ δίκαιον άλλα το δεσποτικον η

το ο'ικονομικόν ■ έν τούτοις γαρ τοις λο'γοις όιέστηχε το

λο'γον ε/ον με'ρος της ψυχής προς το άλογον. Ι'.ίς ά όή

ι;• ίλέπουσι και δοκεϊεϊναι άδιχίαπρός αυτόν, 6'τι έν τού

τοις έστι πάσ/ειν τι πάρα τας εαυτών ορέξεις • ωσπερ

ουν άρ/οντι και άρ/ομένω εΤναι προς άλληλα δίκαιον

τι κα'ι τούτοις, (ίο) Περί μέν ουν δικαιοσύνης και τών

άλλων τών ηθικών αρετών διωρίσθω τόν τρόπον τοΰτον.

Ιϊο οοιφιηοΐιιηι ρΙ νίΙηρρΓαικΙιιηι ΡδΙ; ιΊ ι-ηιη νίΙίοςιιΜοηι

νοί ροΓΓκοΙο βίςιιβ &1>3θ1η(ο, νοί ρο φΐο(1 Ιιιιίε (ΐηίϋιηιιηι

ΡδΙ. Νοη εηίηι φΐίιΐφΐίιΐ ίροηΐο ΠΙ, εοΐφΐηοΐυηι ειιιη ίη-

]ιΐϊΙί(ία βδΐ. ΑεείροΓε βηίριη ίημιπαηι νίΐϊο εί ίιι]ιι^ΙΗία

νβεαί. (8) Ρβι• δβ ί^ίΙιΐΓ 1ον'ιΐ)8 ηκιΐιιιη 0*1 βεείρΡΓβ ίΐφπ ί.ιηι,

(ρικιιινίί οχ βνοηΐυ §Γ3νίιΐδ Ρί80 ηίήίΙ ρΓοηίϋοβΙ. 8βι1 ϋο

Ιιοε 3Γ5 ηοη ΙβυοΓβΙ ; ςυίη Ιίΐρπδ (ΙοΙογρπι βρπφρι• Ρδδε

ϋίοίΙη)θΐΊ)ΐιιιιρρ(]ί8θΓΓΡΐΐ5ίοιιο^Γ3νίθΓΡ[ΐι,ρΙ(3Πΐοιιβχ6ΤρηΙιι

ρριΐίδ οΓΓοηδίο ηιοι•Ι>ο ΙβΙρϊϊ ηΐ3]ιΐ5 ηκιΐιιιη ροίοπΐ ρ-κο; ιιΐ

81 Οϋί οΠ'ΟΙΙδΟ ρΡΐΙρ ΡνΡΠΡΠΐ Ηΐ ρΓθΐ3ρ8118 ΡβρΡΓΡίϋΓ 3ΐι

ΙίΟδΙΪΠΙΙδ Ρΐ ΟΧεϋΙεΓΟίΐΙΓ. (9) Εχ ΐΓ3ηδΐ3ΐίθηβ 3ΙΙΙΡΙΜ νριΊίί Ρΐ

δίϋΐίΐίίικίίηο ςιι»(ΐ3πι ροΐρπΐ ρ«8ρ ηοη ιρ.-Ί φΐίαΌιη βρουπι,

8ρ<1 8Ι1Ϊ (αιηριι ρβιΐίιιπι βΐίφΐίΐηΐδ ιιιΙογ ίρδβδ υ,υιηΐβιη ]υπί

εοιηιηιιιιίΐηβ : μίίιιιι ηοη οιηηίδ )οΗβ , δρι) νρΐ ρ]ιΐδ φιο

(Ιοηιίηιΐδ ίη δΟΓνυιη, νρΙ ρ]ιΐδΐ)υορ3ΐρΓΓ»ηιί1ί38ίη ΓαιηϊΙίαΓη

Μίαιιι υϋ βοΐρΐ. ΙΙίδ ρηίιη κιίίοιιίΐιιΐδ ρβΓ8 .'ΐηίιπί ΓαΙίοηί»

ρβΓίίρρρδ , αϊ) Ρ3 ιΐίδΐίΐ , φΐ.χ• ΓβΙίοηο ν»ρη(. Α<1 φΐη» ίρδ»

ΓΟδρίείυηΙ , οΙ Ιιοε ΓΡδροεΙιι ΥκΙρΙηΓ ΙιοηΓιηί φιοφίρ ϊη^δβ

ίρ,Μΐιιι ίημίδΐίΐίίο Ιοειι* Ρδβρ, ςυίβ Γιοιϊ ροίεβΐ ιιΐ ίη Ιιΐ5 ρατ-

ΙίΙιυβ 3ΐί(ριί(1 3 δυίδ βρρρίίΐίοηίΐιιΐδ ιϋνΡΓδυιη ρρι-ίρι-βι. 113-

(]υο Ρΐί3ηι ίιιοηίπιί ρίΓΐίυιΐδίηΐΡΓ ίρδβδ, ιιΐ ίηΐΡΓ ριιηι ι\\ύ

ρπΒΡβΙ, εί ρυηι ςιιί ρβγρΙ ίιιιρρΓίο, ]υ8 Βΐίιιυοιΐ ίηΙΡΓρριΙΡΓβ

νί(1ρΙ»|•. (.10) ϋρ ]ιΐδΙίΙί» ί§Ί(ιΐΓ ρρίβπδΐιιΐβ νίιΐιιΐϋιιΐί ηιο-

Γ.ιΙιηιΐδ ■ ιιΐιι Ιιικ' (ΙΜίηιΙίοιιΐ' δίε α ηοϋίδ 8Ϊ( ρ\ρϋΐ3ΐιιηι.

1.ΙΒΕΚ VI.

ΟΛΡ. Ι.

ι» Έπε ι δε τυγ•/άνομεν πρότερον εϊρηχότες ίτι δει τό

οιε'σον αίρεϊσΟαι και μη την ΰπερβολήν μηδέ την ελλει-

ψιν, το δέ με'σον εστίν ώς ό λόγος δ ορθός λέγει, τοΰτο

διέλοιμεν. Έν πάσαις γαρ ταϊς είρημέναις εςεσι , χα-

Οάπερ και έπι τών άλλοιν, εστί τις σκοπός προς 8ν άπο-

ϊ5 έλέπιον ό τόν λόγον ΐ/ων επιτείνει και άνίησι, χαί τις

έστιν δ'ρος τών μεσοτητων, άς μεταξύ φαμεν είναι της

υπερβολής χαι της ελλείψεως , ούσας χατα τόν ορθόν

λόγον. (2) Ίϊστι δε τό μεν ειπείν ούτως αληθές με'ν,

ούΟέν δέ σαφές• και γαρ εν ταϊς άλλαις έπιμελείαις,

30 πιρ'ι ίσας έστιν επιστήμη, τοΰτ' αληθές μέν ε'ιπεΐν, δ'τι

ούτε πλείω ούτε έλάττω δει πονεΐν ουδέ δαΟυμεϊν, άλλα

τα μέσα και ό)ς ό ορθός λόγος • τοΰτο δέ μο'νον ε/_ων άν

τις ούθέν άν είδείη πλέον, οίον ποϊα δει προσφέρεσΟαι

προς τό σώμα , ει τις είπειεν δ'τι δσα ή ιατρική κελεύει

Μ και ως δ ταύτην έ/ων. (η) Λιό δει και περ'ι τας της

ψυ/ης έ'ςεις μή μόνον αληθές είναι τοϋτ' εϊρημένον, άλλα

και διοιρισμένον τίς τ' έστιν δ Ορθός λόγος και τούτου

τίς δ'ρος.

[11.] (ΐ) Τας δη τη; ψυ/ης άρετάς διίλο'μενοι τας μέν

40 είναι τοϋήΌουςεφαμεντάς δέ τηςδιανοίας. Περί μεν ουν

τών ηθικών διεληλύΟαμεν, περί δέ τών λοιπών, περί

ψυ/ης πρώτον ε'ιπόντες, λέγο>μεν ούτως. (5) Πρότερον

μέν ούν έλέ/Οη δύ' είναι μέρη της ψυ/ης, τό τε λόγον

έ/ον κα\ τό άλογον νυν δέ περί του λόγον ε/οντος τόν

«5 αυτόν τρόπον διαιρετέον. ΚαΙ ΰποκείσΟοι δυο τα λογον

ε/οντα, £ν μέν ώ θεοιροϋμεν τα τοιαύτα τών όντων δσων

αϊ άρ/αΐ μή ένδέ/ονται άλλιος έ/ειν, £ν δέ ώ τα ένδε-

/όμενα ■ προς γάρ τα τώ γένει έ'τερα και τών της ψυ-

'/ης [/.ορίων έτερον τώ γένει τό προς Ιχάτερον πεφυκος,

60 «Τ-ιο χα'/ ομοιότητα τίνα χαί οικειότητα ή γνώσις

Οιιοιικιιιι 3ΐι(ριιι ϊΐιρΐ3 ιΐίχϊιηιΐδ ηιριΐίυηι ΡίεεϋεΙί^ρηιΙυιιι,

ηοη ηίιηίιιιη, πριριο |ΐ;ιπιιπ; ηιρ<1ίιιηι «ιιΙιίιι ϊ|3 Ρ5δβ ιιΐ

ΓΡΟΐβ ΐίΐΐϊο ρι-ίΡ.-(Ί'ίΙιίΙ : <\κ Ιιοε <1ίδ(ίη<Ίίιΐ8 ΟίδδΡΓβιηυδ. Ιη

οιιιηίυιΐδ ευίιη, ιριοι όίχί , Ιΐ3ΐ)ίΙΊΙιιΐ8, ιριηη.'κΐΐιιυιΐιιιη ι-Ι ίιι

3ΐϋ3 1X1)118, δΡΟρυδ 3ΐί(]ΙΠ8 Ρδ( , ιρίΡΙΜ 8ρΡΡ(3Π8 ίδ φΐί Γ3-

Ιϊοιιίβ ΡδΙ ρβΓϋεερδ, Ιιπιι εοηίρηϋοηρηι 3ΐΙΙιίΙ)εΙ , (ιιηι γρ-

ιηΊδδίοηοηι; 3Ρ ΙΡΓηιϊηιΐδ 3ΐί(μιί8 ΡδΙ ιικιΙίιΊ;ιΐιιιιι, ςιι.18 ίιιΐιτ

ηίιι ίιιιιι ρΐ ραιππι ίηΙΡΓ]εε(α5 Ρ85β (Ιίείηιυδ, γροΙχ Γ3ΐίυηί

εοηδεηΐ3ηΡ38. (2) Ουοιΐ ηιιυηϊ ΐΐα ιΐίπ'ΐυχ, ΡδΙ ΗΙικΙ ςιιίιίρηι

νεηιηι , 31 ηοη (3ηιρη 8»1ίδ ρΡΓδρίειιιιηι. λ»ηι ρΙ ίιι ορΙογη

ρχρΓείΙίΐΙίοηίϋΐΐδ, (]υ3πιιη ΡδΙ δθίρηΙτ3, Ιίιρί Ιιορυργρ (ΙίεΡΓΡ,

ιΐΡΓ]υο ρΐιΐδ ιιεο,ιιο ηιίηιΐδ Ιβϋοιίδ 3«1 ΓΡίηϊδδίοηίβ ςιιαιη τοί

ροδίυΐοΐ, δΐΐδρίρίρηιΐιιηι Ρ8ΛΡ, 8ρ<1 οιιιηί» πΐΡίΙίοίΓϊΐΡΓ ρΙ ιι(

γρρΙβ ΓβΙίο ρΓ3Ρ80Γί1)ίΙ , Ρδ8Ρ Γ3είρπ(ΐ3. Υβιτιπι φΐί Ιιοε 13Π-

Ιιιηι ρΡΓΡΡρΙυηι ρΙ εοςηίΐιιιη 1ΐ3ΐ)Ρ3ΐ, ηίΐιίΐο ιη3°ίδ δίΐ

δείρηδ; υΐ, δι φΐί3 ςιικΓΡηΙί, ςιιβίίβ βίρηιΐο ρΙ ριΐΓβηιΙο

εοΓροιί δίηΐ 8ΐ11ιί1)ρη(]3 , ΓΡδροηιΙεβΙ : (ρι,το 3Γ3 ηιριίρηιΐϊ

ρΓ.'ρείρϊΙ, εί ιιΐ Ϊ8 ηιιί Ρ3 Ρδ{ ρια'άίΐιΐδ , ρπ-είρί). (3) Ου»•

ρΓορίΡΓ εΐίαιη ίη ΙΐΒϋίΙίόυδ αηίηιί ηοη δυίιιιη Ιιοε βδδε υργο

(ΙίεΙυηι, 8Ρ<1 ρΐ3ηο βΐϊαιη ρχρίίεβίυιη 30<1ρ(ίηί1ιιιη Οδδε οροΓ-

Ιβί, φάε δίΐ ΓΡεΐ3 Γ3ΐίο, εί ςυπ' ίΙΙίιΐδ ιΐρΐίιιίΐίο.

[II.] (4) ΑηίηιίνίΓΐιιΙΡΛίΐ3(1ίδΙπ1)Ηίιηΐ]δ, ιιΐ 3ϋπδ ιηοηιηι,

Βΐίαδ ηιβηΐίδ δΡΐι ΓβΙίοηίδ βδββ <ϋεΡΓΡΐΐ)ΐΐ8. Εββ ϊί>ϊΙιΐΓ φΐ;«

3(1 ιηοΓΡδ ρΡΓίίηεηΙ, ρΡΓδΡευΙί βιιηΐϋδ : ιϊο ρρΙριί8 πιιΙριιι

ηΙ)ί ρ30Ρ3 ίιΐΡΓίηιυδ ρπιΐδ (Ιο βηίιηο Ιοευΐί , ίΙ,-ι ροδΐι'3 (1ίδ•

δΡΓβιηυβ. (5) ΟίεΙιιηι οδΐ δΐιρΓ3 , (1ιΐ38 ρδδρ »ηίηιί ρΒΓίρβ,

3ΙΙΡΓ3Π1 ΓηΙίοηίδ ρβΓίίείρριη, οχροΓίβηι ίίΐϊηβ βΙΙργβιιι. Νιιηρ.

ηιιίεηι ρ]υδ ρβΓίϊδ ςϋ33Γ3ΐίοηρρΓα'(1ίΐ3ΡδΙ, Γβοϊρηο'Β ροιΙριιι

ηιοϋο (Ιίνίδίο βδί. ΑΙςαρ Ηοο ροδίΐυηι δίΐ, (Ιυβδ Ρ88β βηίηιί

ρ3Γΐοδ Γ3ΐίοηβ ρΓ3Ρ(1ίΐ38 : ηη3Πΐ , φΐ3 ΓΡ8 Ρ3δ εοΓηίπιυί ,

(ΐικιπιιη ρπηείρί3 βΙίΐΡΓ 808Ρ Ι)3ΐ)βΓβ ηοη ροδ8ΐιη( ; αΐίβηιη,

()ΐΐ3 εαδ ςα» ηοε νρ| ίΙΙο ηιοϋο ροδδΐιηΐ ενρηίι-ρ. Α(Ι ρ»

εηϊηι φΐίβ ε;ρηβΓ0 οϋΓΓεπιηΙ , ΰίνοΓδυπι βΐϊβιη ρεΓίίηρΙ

ραιίίυηι 3ηίη)ϊ βοηιΐδ, ηίηιίΓϋηι ίιΐ ςιιοιΐ 3(1 ιιηιιηΐφίοιίφΐε

ρογηπι βρίηηι ηβίπηίφΐρ ΟδΙ, δι ςυίιίρηι οίδ οχ δίηιίΐίίικίίηβ

φϋϊιίαηι αΐηιιε ηΠίηίοΙρ ρχδίίΐίΐ δΐιοιυηι οη]ρε(οΓυηι ι>ργ•
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υπάρχει ούτοι;, (ο) Λεγέσθω δέ τούτων τι) μεν έπιστη-

μονικδν το δέ λογιστικόν τι) γάρ βουλεύεσθαι καιλογί-

ζεσθαι ταύτόν, ούθεί; δέ βουλεύεται περί των μή ενδε

χομένου άλλως έχειν. (ι)"ίίστί το λογιστικο'ν έστιν έ'ντι

6 αέρος του λόγον έχοντος. Ληπτέον άρ' έκατε'ρου τού

των τίς ή βέλτιστη ίξίς• αύτη γάρ αρετή έκατε'ρου, ή

Ο αρετή προς το έργον το οΐκεϊον.

ερρίίο. (0) ΑρρρΙΙεΙιιι- νοι-ο ΙιαηιηΐΒΐΙείΏρ&ι-β,εα ίη (\α& ϊηεδί

νίδ «αίβηιΐί ; λΙΙργβ, ςαικ α<1 ΓβΙίοοίηβηοΊιΠ] ν«1βι. Ναιη

οοηδίιΙΙαι-ο εί Γ3ΐϊοιίηαΓί ίϋεπι δυηΐ. Ιανα νβτο ηβιιιο (1β ίίι

((ΐη-ιι11;ι1, <|ϋ5ϋ αΙΊΙβΓ ενεηίΓε ηοη ροδδυηΐ. ΙΟςυε εβ ψυυ

3(1 ΓαιϊοοϊηΒίκΙιιηι ναΐβΐ , ιιιυι (ρι.τιΙ.ιηι ρ3Γδ βδΐ ε}»5 βηίιιιί

ρϊΓΐίβ, ψια> Γ,ιϋηηβ ρι-βράΐίβ βδί. (7) ΙηΙεΙΙίβρηάυπι ίρΙιΐΓ ε*1,

ιιΐηυδφιε Ιιβπιιη ριΐΓΐίιιιιι ςιιίδ ορίίιηυδ *ίΙ ΙκιΙιίΙιΐϋ. ΙΙίο

βηϊηι υΐηυδο,υβ τϊγΙιμ εδί ; 31 νΪΓΐυβ 3(1 ευαιη ςυαχμε οριιβ.

ΟΑΡ. II.

Τρια δ' εστίν εν τη ψυχή τα κύρια πράξειος και

αληθείας- αίσθησις, νους, όρεξις. (2) Τούτο>ν δ' ή αΐ-

Ιβ σΟησις ουδεμίας αρχή πράξεως• δήλον δέ τω τα θηρία

αϊσθησιν μέν εχειν, πράξειος δε μή κοινωνεϊν. Έστι

δ' δπερ εν διάνοια κατάφασις και άπόφασις , τοϋτ' εν

δρέξει δίωξις και φυγή • ώστ' επειδή ή ηθική αρετή

έξις προαιρετική, ή δέ προαίρισις όρεξις βουλευτική,

•& δει δια ταϋτα το'ν τε λο'γον αληθή είναι και τήνορεξιν δρ-

θήν, είπερ ή προαίρεσις σπουδαία, και τα αυτά τον μέν

ιράναι τήν δέ διώκειν. Αύτη μέν ουν ή διάνοια και

ή αλήθεια πρακτική. (3) Της δέ θεωρητικής διανοίας

και μή πρακτικής μηδέ ποιητικής τι) ευ και κακώς τά-

•ο ληθε'ς έστι και ψευδός• τοϋτο γάρ έστι παντός διανοητι

κού έργον, του δέ πρακτικού καϊ διανοητικού ή αλήθεια

δμολόγως έχουσα τη δρέξει τή δρθή. (■») Πράξεως μέν

ουν αρχή προαίρεσις, δΟεν ή κίνησις άλλ' ούχ ου ένεκα,

προαιρέσειος δέ όρεξις και λόγος δ ένεκα τίνος• διδ ούτ'

ϊ& άνευ νοϋ και διανοίας ούτ' άνευ ηθικής έστιν έξεως

ή προαίρεσις• εύπραξία γάρ και το εναντίον έν πράξει

άνευ διανοίας και ήθους ουκ έστιν. (&) Διάνοια δ' αυτή

ούθέν κινεί, άλλ' ή ένεκα του και πρακτική• αύτη γαρ

καϊ της ποιητικής άρχει• ένεκα γάρ του ποιεί πας

3υ δ ποιων, και ού τέλος απλώς άλλα προ'ς τι και τινδς

το ποιητο'ν. Άλλα τδ πρακτόν • ή γαρ εύπραξία τέλος ,

ή δ' ορεςις τούτου• διδ η δρεκτικδς νους ή προαι'ρεσις

ή ορεξις διανοητική , και ή τοιαύτη αρχή άνθρωπος,

(θ) Ούκ έστι δέ προαιρετδν ούθέν γεγονός , οίον ούθε'ις

•* προαιρείται Ιλιον πεπορθηκέναι • ουδέ γάρ βουλεύεται

περί τοϋ γεγονότος αλλά περί τοϋ έσομένου και ενδεχο

μένου , τδ δέ γεγονός ούκ ενδέχεται μή γενέσθαι• διδ

ορθώς Άγάθων

Μόνου γάρ αΰτοϋ καϊ θεέ; στερίσχεται ,

40 άγένητα ποιεϊν άσσ' αν ή πεπραγμ,ε'να.

'Αμφοτέρο>ν δη τών νοητικών μορίιον αλήθεια τδ έργον.

Καθ' α; ουν μάλιστα έξεις άληθεύσει έχάτερον, αύται

άρεται άμφοϊν.

Άρξάμενοι ουν άνωθεν περί αυτών πάλιν λέγιομεν.

45 Εστω δή οίς αληθεύει ή ψυχή τώ καταφάναι ή άπο-

φάναι, πε'ντε τον αριθμόν ταϋτα δ' έστι τέχνη , επι

στήμη, φρόνησις, σοφία, νους• ίιπολήψει γάρ και δόξη

ενδέχεται διαψεύδεσθαι. (2) Επιστήμη μέν ουν τί

έστιν, εντεύθεν φανερόν, ει δει άκριβολογεϊσθαι και μή

ΤΠ3 3ΐι(εηι δΐιηΐ Ιη 3ηίπιο , ςιιη> ίη ηοΙΊοηιτη εί νεπίΒίρπι

ου3δί ιίοιιιϊιιηΐιιιιι ΙκιΙηίιΙ : δρηδυδ, ηιεηδ, 3ρρβ1ϊ(ιΐ8. (2) Εχ

Ιιίδ ι.πηίΊΐ ΙιίΙιιι-, βεηδίΐδ ηυΙΙίιΐδ .ιοίίοηίδ ρηηαρίιιιη εδί :

(]ΐιο(Ι εχ εο ρΡΓκρίΓ.υυηι εδί , ςαοιΐ ΙαηΐΡίδί Γ»Ρ8ΐί.τ; δίηΐ 8ρη«ιι

ΡΓίΚΐϋΙ.τ, βρίίοηίδ Ιβπιοη οοιηπιηιιίοηρηι ηοη Ιιαοεηι. Οιιοά

«5ί αιιίεηι ίη εοίρίβΐίοηε αΠΙηηαΙίο εΐ ηρ§3ΐϊο, Ιιοε ε*1 ίη

βρρείϋυ Γβί βϋειιμίδ ηρρρίίϋο εΙ Γιι<*3. (}ΐ!3ΐ•ε ιριοπί,-ιι»

νΪΓΐιιβ ιηοΓβΙίβ β.ιΙ ευηι οοιίδίϋο 8Ρυ ρι-ορο&ϊΐο εοη]υηεΙιΐ5

Ιΐ3ΐ)ίΙιΐ5, εοηδϋίυιη ;ιιιΙι•ιιι βρρείίΐυβ εδί εχ εοηϋΐιΐΐβϋοηε :

ϊιΙοίΓΡΛ ίί εοηβίΐίυηι Ιιοηιιιη είδε νοίυιηιιβ, οροΓίεΙ εΙ Γ3ΐίο•

ηειη Ρδδε νεΓβηι, ρΐ αρρρΜΙηηι Γεείιιηι; 63<]ρηκ|υε εΙ ίΙΙαιη

3ί(ΪΓηΐ3Γε, (( Ιιιιηε ρεΓδβςιιί. ΑΙηυε Ικίρο εοκίΐΒΐίοεΙ νεπ-

(35 3(1 ;ωιιι1ιιιη νβίεΐ. (3) Οοι;ί1»1ίοηί9 3υ(ρηι ε]ιΐδ ςιι.τ;

!<(1 Γβδ εοη(ριηρΚιη(ΐ38, ηοη 3(1 βκεηιίαδ ηεο 3(1 είΐίοίεηϋββ

τβΙρΙ , ρΓχδ(3ηΙΪ3 εί νίΐίιιηι β«1 νβΓυπι εΙ 1ίιΙ<ιιιιι. Ιη Ιιοε

(•ιιίιιι (■οπ-υιιιίΙιΐΓ ιιηίιηί ρ.ιιΐίί 3(1 ρο^ίΙ.ηηιΙυηι ΤϊΙεηΙίδ οιηηί.ι

νίβ 3{(]υε ορρΓβϋο; ρ»Γΐίδ ;ιιι(ριη βηίηοί πιίημρικίιιιιι ν;ι-

ΙεηΙίί, πιηι ίΙΙη οοη]υηε1ηρ, ιρκι• 3(1 εοςίΐ3ΐΐ(1ιιιη ν:ιΙ(•Ι, οριπ

εδί νρΓίΙ«δ οοηϊπιρηί οηπι βρρείίΐα Γεείο. (4) ΑεΙίοηίδ ςυϊ-

(Ιριιι ί^ϋιΐΓ ρΐ'ίηι'ίρίιιιη εοηδίΐίυπ) β«1.: ρηηαρίυηι, ίιΐίριηιιι,

ίΙΙικΙ ιιη(1ε Π)οΙιΐ3ρΓθΙΊ(:ίδΡΪ(υΓ, ηοη ϊ(1 ρ.υ]ηδ ϋΓ3ΐία τεδ α!4ίΙιΐΓ.

ΟοηδίΙϋ αιιΐβιη εαρίεικίί ρπικ'ίρίιιηι εδί βρρείίΐηβ εΙ Γ3(ίο ρ»

ιρι;ι• ι•~Ι ιιΚίιηί δίνρ Γιηίκ ηΐίπψΐί. Ι(1ροηεηιιε δίηεπιρηίερί

(ΊιμίΙ.Ίΐίιιικ' , ηεφιβ δίηε Ιΐ3ΐ)ί1π ηιοΓίιϋ , εοηδίϋυηι ρ«δε ροβ-

δίΐ. Νβιη ηρ(|πε ηοηβ ρεΓΓεεΙαςυη βεΐίο ηεο,ϋβ εί εοηίΓ3π»

δίηε εο(;ίΐ3ΐίοηε Ρΐ ΓηοΓΪΐΗΐδ εοηδ(3Γε ροΐεδί. (5) (ΌκίΙαΙίο

3«(ρηιίρδ3 ηίΐιί! ηιονεΙ, ηίκϊ Ρβ ηιιβ! ΡδΙ άβ (ίηε εί (1ε βεΐίοηρ.

Η»>ε εηίηι εΐίαιη εί ιρια; 3(1 ρΓΙίρ,ίοηίΙιιηι νβίεΐ, ρΓίεβϊΙ. Νβηι

ΐιπ-ιριίί βΐίηυίιΐ ΗΜαΙ, βΐίειφίδ ί(1 κταΐΐα εΙΤιείΙ : ηεηυρ

ίι! ■■ "Ι π 1 1• Ιι ιι ι» εδ(, δΡ(1 3(1 ηΐϊιριίιΐ γρΓιίΊ ιιγ ιΊ 3ΐίευ]()8 ε$( ίί Ιιΐιΐ

(ριθ(1 ι•Ηί(•ίΙιΐΓ. (}ιιο(1 ίιίρηι (Ιο εο ςυοιΐ ίη βεΐίοηειη (ΐκΙΚ,

ιΐίεί ηοη ρο(εδ( : βρίίοηίβ εηίιη ιιΙΙίιηιιιη β$( 3ε(ίοηίδ Ι)υηϊΐ85

(Ί ρι-ίΟίΙηηΙϊ.Ί, ηι! ίΙΙηιιιιρκ.' (ι-ικίίίαρρείίΐίο. Οοη&ΪΙίιιιη ίΐα-

ςπε 3ΐι1 ηιρηδ ρλΙ 0(1 βρρείρικίυιη εχείίβηδ; άοΙ 3ρρρ(ϋιΐ8

εο^ΊΙβηιΙί νίιη Ιυ1)Ρΐΐ8 : ριίπιίρίιι ιιιιριρ 131ε Ιιοηιο εβί. (6) Νυΐ-

Ιίιΐδ ηιιΙρπι π•ί ϊ . 1 1 1 1 |',ΐ(-|;ε ροηδίΐίιιηι ρηρί ροΐβδί ; ιιΐ , ηεηιο

εοηδίϋυηι 03ρίι, Ρ3ρ(υιη <ίΙ) μ• ρδδε Μίιιηι. λ',ιιιι ηεςυρ (1ε

ιι• ρι ,ιΊι'πΙα ιΙι•ΙίΙκΊ.ι( ςιιίδο,υΐη) , 5Ρ(1 (Ιΐ' (ΊιΙιιια εί 63 φιχ

Πργι ροΐεδί : εί υργο ςηοο1 Ι»(•Ιιιιυ ρδΐ , ιιΐ δίΐ ίηΙΊτΙ ιιηι , Πογι

ηοη ροΐ63(. 1(3(]υε τεείε Α§3ΐίιο :

ηοΓιοϊΙιΐΓ Ιιοε υηο νοί ίρββ βΗίίτι ϋευβ,

ιριοιΙ ΓαΠιιηι ωΐ Ιιοε «Ι ίπΓαΊιιιη ςιιο.ιΐ (Ι.ιγρ.

(,ιιιπ' ιιηι ;ι;ιιΙι.ιπιιιι ηιιίιιιί ρ3Γ(ίυιη (|ηα> αά εο^ίίβηαιιηι

ν,Ίίιπί, ορηδ εδί νρπΙ;ΐ8. Οπί ίμϋικ ΙιηΙιίΙιΐί εΓΓιείυη! πι

υ(Γ3ο,ιιε ρ.ίΓο νιτιιηι ρηυηείρι, Ιί ϊ μιιιΙ πΐι ίικιριρ τίΜυΙεβ.

ΟΑΡ. III.

Ριίηεϊρίο ί§ί(υΓ 3ΐΙί(ΐ8 ΓβρεΙίΙο αΥ ίίδ πίΓδίιπι (ΙίδδΡΓαιιπίί.

Κιιιιΐο (ριίιιιρκ' ιιιιηιοΐ'ο (',ι (ριίΐιιΐδ ηηίιηιΐ5 νβΓυπι εηιιη-

είβΐ νβΐ ίΐίρικίο νρΐ ιΐΡί•3ΐκ1ο : ΑΓδ, 8είρηΙΪ3, ΓπιιΙπιΙίιι,

53ρίεη(ί3, ΑΙεηδ δίνε Ϊη(ε11ίςεη(ί3. Ναιη εχίδΐϊπιαίίοηε κΐ

ορϊηίοηε ιι( ιιίρηΙίηΙιΐΓ οηίΓηυβ , ρνρηίι-ρ ροΐεδί. (2) Λν

δείρηϋβ ηηίο'εηι ο;ιιί(1 δίΐ, γχ ρο ρΡΓδρίευυπι Ρ558 ροΐΡδΙ (*ί

ο.
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άκολουθεϊν ταϊς δαοιότησιν πάντες γάρ ΰπολ,αμβά-

νομεν, 6 έπιστάμεΟα, μή ένδέ/εσΟαι άλλως έχιιν τα

δ' ίνδενο'μενα άλλως, όταν εςω τοϋ Οεωρεϊν γε'νηται,

λανθάνει ει εστίν ή μή. 'Κξ ανάγκης άρα Ιστι το ε'πι-

ι> στητόν. 'Λιίιον άρα• τα γαρ ε; ανάγκης Οντα απλώς

πάντα άίδια, τά δ' άίδια άγένητα και άφθαρτα. (3) "Έτι

διδακτή πάσα επιστήμη δοκεϊ είναι, και τό επιστητόν

μαΟητόν. 'Κχ προγινωσκομένων δε πάσα διδασκαλία ,

ωσπερ και εν τοις Άναλυτικοϊς λέγομεν ή μεν γαρ ίι'

κ επαγωγής, ή δε συλλογισμό). Ή μεν δη επαγωγή άρ/η'

ε'στι και τοϋ καθόλου , δ δέ συλλογισμός εκ των καθόλου.

ΕΊσιν άρα άρ^αί ί\ ων δ συλλογισμός, ων ούκ εστί συλ

λογισμός• επαγωγή άρα. (4) Ή μέν άρα επιστήμη εστίν

ί;ις αποδεικτική , και δ'σα άλλα προσδιοριζόμεθα εν τοις

"■ Άναλυτικοϊς• όταν γαρ ποις πιστεύη κα'ι γνώριμοι αύτω

ώσιν α'ι άρχαί, έπίσταται•εϊ γαρ μή μάλλον τοΰ συμ

περάσματος , κατά συμβεβηκος εξει την ε'πιστήμην.

Περί μεν ούν ε'πιστήμης διωρίσθω τον τρόπον τούτον.

Γβϊ νεπίαίριη δΐιυΙίΜΙοΓ ρχφΐίΐΌΓΡ , ήθη βϊηιΠίΙιιάΊηεκ οοη•

δΡΟίαιϊ νοίιιπιιΐδ), ςιιοιΐ οπιηοδ εχίδΙίηΐΒΐιιιΐδ ρνβηίι-ο ηοη

ροδδΡ, υΐ ίιΐ (|ΐιοϋ δείηιιΐδ, ηΗΙργ δρ*ρ Ιΐ3ϋΡ3(. Οιμρ ,-ιιιΐπιι

δρίο αΙίΐΡΓ ΙιηΙιρΓΟ ρο&δΐιηΐ, β» φΐοΐίρβ 3 ροηίρρρίυ γριποΙβ

δΐιηΐ , δϊηΐ ηρρπρ βϊηΐ, οηβειιηιηι ε«1. Εγ^ο φίοιΐ 8θϊοηΙί3

ΡοιηρΓΡίίΡηιΙί ροΐρ«1 , ηεοβδδατ'ιο εδί. Πίΐφίο ρκΙ .τΙεΓηπηι :

η3πι ηυκ ιιροβίκιπο ευηΐ δίηιρΙίείΐΡΓ , 63 ίΐιηΐ βΊργπ»

οπιηίβ. Λϊ|ρι•η3 απίρηη , ηεφίε ιιηφκιιη ογ(» 8υηΙ, ηρφιε

ίηΙοπΓΡ ροδδΐιηΐ. (3) Ργ,τΙργρλ βγ.ϊοπΙϊ3 οηιηίϋ δυΙ) (ΙοοΙπ-

113111 ρ3(1ργρ νίιΙεΙιΐΓ : ρί ςηίεςυΜ Ρη1) βτ.ίρηίϊίίπι εβαΊΙ, <1ί•

βΓΡΙΚίΟ ρΡΓΡίρί ρΟΐΡΓ.ί Ϊ3Π1 ΥΡΓΟ ΡΧ Π'Ι)Η!ί βηΐβ <•<><:ηϊ1ί<

οπιηϊβ (ΙοοΙτίηβ ρι-ορεηΜΙ, υΐ ρΐ ίη ΑηβΙνϋρίδ (Ιορρίιβηιιΐδ.

ΑΙϊα ρηϊιι» ίηιίικίϊοηρ, λΙιλ ι-ηΠοαηβϋοηρ εοηιρ3Γ3ΐιιι•. ΑΙ-

φίρ ϊη<1ιιοΙ:ο φΐίιίρηι ρπηείρίηιη ρϋΐ , ρ( υηίνρι-χί ρ<;1 : γλ-

1ίοοίη3ΐίο3ΐιΙριιι ρχ υηϊνει-δϋ ΓοηδΙαΙ. 8πηΙ επ;ο ρπηεί-

ρί3 3ΐίφι», ρχηιιίΙ)ΐι<ΓοιΐίΙπΐ![ιΐΓπι1ί(Χ;ίη3ΐίο, φΐιιιτι ίρ*»

ι-ηϋοπηβηίΐο ηοη εοηεΙυο'βηΙιΐΓ : Ιιίηο ίηιΐιιείίο. (4) Κοίρη-

(13 ΡΓβΟ Ι|3ΐιί(ΐΙδ ΡϋΙ <1ρΠ10η5ΐΓ3ΐίνΐ15, φΙ,Τφΐε 3|ί3 ίη Αη3-

ΙνΙίείβ 3(1 ρ]ιΐ8 (ΙεΠηϊϋηηεηι 8<1<1ί<1ίηιιΐ8. Οιιιιηι ρηϊηι γρπι

ιΙ<ι Ρδδο ψκκΙληιηιούΌεΓεα'ίΙ βϋφΐίδ, εΐ ηο(3 δΐιηΐ ρί ρπη•

εΐρίβ, ίυιη 8αι•ε αίεϊΐυι•. Ναηι 5ί ηοη οπιηΐ εοηοΐιΐίίοηε ηο-

Ιιογ3 , ρχ ενρπίυ ρηΠβ δείρηϋ» ΙιβΙίρΙιίΐιΐΓ. Αε (Ιε δεϊεηΐϊα

φΐίιΐβιη Ιιιιιιρ ίη ηιοϋιιηι 3 ιιουίβ ρχρίίεβίυηι βδίο.

€Λ1'. IV.

Τοΰ δ' ϊνδε/ομε'νου άλλοις ε/ειν ΐστι τι και ποιητόν

2" και πρακτόν, £τερον δ' έστι ποίησις και πραξις. (2) Πι-

στεΰομεν δέ 'περι αυτών και τοις έςωτερικοΐ< λ,ογοις.

"ίίστε κα'ι ή μετά λόγου έςις πρακτική έ'τερόν εστί της

μετά λόγου ποιητικής εςεως. Διο ουδέ περιέχονται υπ'

αλλήλων οϊτε γαρ ή πραςις ποίησις οΰτε ή ποίησις πρα-

36 ;''ς έστιν. (^) 'Κπε'ι δ' ή οικοδομική τε'ν_νη τίς ε'στι κα'ι

όπερ έςις τις μετά λόγου ποιητική , και ουδεμία ούτε

τΓ/νη έστιν ήτις ου μετά λόγου ποιητική εςις ε'σπ'ν, ούτε

τοιαύτη ή οΰ τε'/νη, ταυτον αν εΐη τε'^νη και έ;•.ς μετά

< όγου αληθούς ποιητική. (4) "Ι'^στι δέ τέννη πάσα περί

2ΐι γε'νεσιν, και το τε/νάζειν, κα'ι θεωρεΐν δ'πιος αν γε'νηται

τι τών ένδε/ομε'νιον και είναι και μή είναι, και ών

ή άρ^ή εν τώ ποιοϋντι άλλα μή εν τώ ποιουμε'νω• ούτε

γαρ τών ες ανάγκης δντων ή γινομε'νιον ή τέ/νη ε'στίν,

οίτε τών κατά φύιιν • έν αΰτοϊς γαρ '/ουσι ταϋτα τήν

86 αρχήν. ([<) Έπει δέ ποίησις και πραςις έτερον, ανάγ

κη τήν τέ^νην ποιήσεως άλλ' οϋ πράξειος είναι. Και

τρόπον τινά περ'ι τα αυτά εστίν ή τύχη κα'ι ή τε'/_νη ,

καθάπεο κα'ι 'ΛγάΟων οησ'ι

Τέχνη τΰχην έετερξε χαί τύχη τίχνη7.

4» (β) II μέν οϋν τε/_νη , ώσπερ ειρηται , εςις τις μετά λό

γου άληΟοΰς ποιητική εστίν, ή δ' άτε/νία τουναντίον

μετά λόγου ψευδούς ποιητική έ'ςις, περ'ι το ενδε^όμενον

άλλως ί/εΐΊ.

ΟΑΡ

Περ'ι δέ φρονήσεοις ούτως άν λάζοιμεν, Οεοίρήσαντες

4ΐ> τίνας λέγομεν τους φρόνιμους. Δοκεϊ δή φρονίμου εί

ναι το ίύνασΟαι καλώς βουλεύσασΟαι περ'ι τα αΰτώ

αγαθά κα'ι συμφέροντα , ου κατά μέρος, οίον ποία προς

6γίειαν ή ΐσ/ύν, αλλά ποία προς τι) ευ ζην. (2) Ση-

μεϊον δ' οτι και τους πε :ί τι φρόνιμους λέγομεν, δταν

Εοπιηι βιιίειη ςαβ3 «ΠΙργ ρι-ρπιγρ ροίβιιηί, ηΙίικΙ β«4

α,ιιυιΐ $ιι!) εΠεεΙΐοηειη νεηίΐ; β1ϊυ(1, ιριοιΐ βυο αείϊοηβιιι.

υίΙΪΡΓί βυίειιι αϊ) βεΐίοηε εΠ'βοϋο. (2) ΑΙΐ)υερχοΐΡπα8 ρΐίαηι

5επιιοηίυιΐ8 1ΐ30 ίρβ» ίη Γβ ει•ε<1ειι<]ιιηι εβί. ΙΙβηυο εΐ Ηα-

ΙιίΙιΐί ευιη ΓΒΐίοηε οοηίυηοΐυδ &ά 3μεη.1υιη ϊιΐοηειυ αΙ>

ίΙΙο (ΙίΙΓκΓΐ, φ,ί, «ρη,η, Β(] εηϊοίεηιΐιιηι νβίοβΐ, ειιηι Γβΐίοηβ

ουη]υηρΙυδ «8ΐ , ηειιίειηιιε »1) βΙΙεΓΟ οοηϋηεΙϋΓ. Ν»ηι

ΗΡ(|υε βεΐίο ρΐϊεοΐίο , ηρςυε ρ/ΤροΙίο βεΐίο εδί. (3) ςηοπίαιη

ηιιίοπι β•<Ιί(ίο3ηι1ί ΓβουΙΙϊδ 3Γ8 ςυ.ριίβηι ε$1, εΐ 1. 1 ίρβιιιιι

ςυοι3 Ιιαόϋιΐδ ςυίιΐβιη ευηι ΓβΙίοηβ εο^υηαυδ εΙΤιτϋνυδ,

ιιρΐ]ΐιβ 31-3 ιιΙΙ,ι ε-,1 ςιΐ3Β ηοη δίΐ 1ΐ3ΐ)ίΙυδ ευηι ιβΐίοηρ εοη'

ίυιΐΡΐυδ εΙΐεΟίνη, ; ηρΐ|υβ ίίειη ιιΙΙιιβ Ιβϋδ ΙιαΙιίΙιΐδ , ςιιί ηοη

δίΐ βγ$ : ίϋειιι εηιηΐ 3Γ8 ρί Ιΐ3ΐ)ϋι15 εΙΤεείίνιΐδ ιιιιη νεΓα

Γβΐϊοηε «ΜηιιποΙιΐδ. (4) ΟρΙβΓυιη 3Γδ οηιηίδ ίη ρπχΐυοίίοηβ

γρι οοουρβίβ «8(, ί(|,]υε πιοΜΙιΐΓ εΐ δρεε(»1, ιι( ιΐίςυκί ΠαΙ εο-

πιιη ςιι.ρρδδρ ροδδΐιηΐ ρ( ηοη Ρδδε, (|υοηιιηφΐε ρπηα'ριυιη

ίη εο (]ΐιί ΓααΙ, ηοη ίη ρο ςιιοιΙ ΙίΙ, ροδϋυηι εβί. Ν"3ηι ηε-

Φΐε ροπιιη (]υΐΒ ηρπρδί3Γίο ?ε! δυηΐ νρΐ ΠυηΙ , 3Γ8 ε*ι ; ηε-

φΐε οοπιιιι φΐ33 ηβΙιΐΓβ εοιΐ5ΐ3ΐιΙ. Ηίϊο ρηίηι ΙιβΙιεηΙ ριϊηει'-

ρίιιιη ίη δριιιρίίρίίδ. (ι) Οιιοηϊ»ηι βυίριη εΙΤεοΙίο ρί βιϋο

ίιιίει- 80 (ϋΠεΓυηΙ, ηρρρωε εδί αιΊρηι «ΊΤρρΙίοηίδ εβίρ , ηυη

αοΐι'υηϊδ : ίη ϋ«Ιρηιςιιρ τεουδ φΐιχΙ,ιιιιιιιοιΙο βι-β ρί ΓοΓίιιηα

νΡΓδβηΙϋΓ, αϊ πι 1 εΐ ΑβηΙΙιο :

ΡοΓίιιηα υΐ3ΐ-|εηι, βίο ΡΙ 3γ» Γοι-Ιυηαηι οηιαί.

(0) ΛΓδ ί^ίΙιΐΓ, ιιΙ (ΙίΡΐιιηι Ρδ(, Ιιβίιίίιΐδ ο«1 ψιί.Ι ιιιι ειιηι νεΓ3

Γ3(ίοηε εοη]ιιη( Ιυδ , ορεΗδ βϋοΐφΐβ ρΠΐοίρηδ. ΙηρΓίία εοηΐΓβ

Ιΐ3ηϋυ8 ριιηι Γαΐίοηε Γ»1&β οοη]ιιηε(ιΐί, ορρΓίδ 3ΐίπι]υδ οΓ-

ΓροΙογ, ίη οο (]ΐιο<1 βΝΙεΓ ενεηίι-ε |ΐο|ρ8ΐ οοαιρθίυι.

. V.

Πρ ρπιι]ριι1ί3 3ιι1ρπι βίο ορίίιηε οορηοδοοηιιΐδ , ίί, (]ΐιοβ

ρπΐιίριιΐρδ 3ρρεΙΙριηιΐδ, ρριχρρεπιηιΐδ. Αε ρηιιίεηΐ» ςιιί

ιΙρπί νίιΙρΙιΐΓ Ρδδε, ίη ίΙΙίδ ςιι.Έ δίήί Ιιοιι.-ι ρί ιιΐίϋ.ι 8υη( ηοη

δί^ίΙΙαΙίιη (νιΉιί μΐ'ΐιϋιι, ςιΐίτηβηι 3ι1 Ιιπιι.ιιη νβίεΐιιϋίηρηι ,ίιιΙ

3(1 \ίγρ«), δριΐ ιιηίνρΓ8.Ό ςιι.τ 3(1 1)ρηρ ηρ3ΐρ(|ΐι« νίνρηοΊιιη

ροηιΐιιοβηΐ, πρπρ οοηδίιΙρΓε ρο58Ρ. (ί) ϋυ]ιΐδ γοϊ ΟΓβη-

ηκ'ηΐιιιιι ρνΙ , φίοι) ρπκΙριιΐΡδ ίη αΐίφΐβ οργΙβ γρ (ΙΊείηιικ
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προς τέλος τι σπουδαϊον ευ λογίσωνται, ών μη έστι

τέχνη. "Ωστε χαι όλως αν είη φρόνιμος 6 βουλευτι

κός, (ί) Βουλεύεται δ' ούθεις περί των αδυνάτων άλ

λως έχειν, ουδέ των μή ενδεχομένων αϋτίο πραξαι • ώστ'

6 εϊπερ επιστήμη μέν μετ' αποδείξεως, ων δ' α'ι άρχα'ι

ένδέ/ονται άλλως έχειν, τούτων μη έστιν άπόόειξις

( πάντα γαρ ενδέχεται και άλλως εχειν, χαι οϋχ εστί

βουλεύσασΟαι περί των ες άνάγχης όντων ) , οΰκ αν ειη

ή φρόνησις επιστήμη ουδέ τέχνη , επιστήμη μέν δτι

ίο ενδέχεται το πρακτδν άλλοις έχειν, τέ/νη δ' δ'τι άλλο τι)

γένος πράςεοις χαι ποιήσεως. (ί) Λείπεται άρα αυτήν

εΤναι εξιν αληθή μετά λογού πραχτιχήν περί τα άνθρω

πο) άγαθα και χαχά' της μέν γαρ ποιήσεοις έτερον τδ

τέλος, της δέ πράςεοις ουκ αν εΐη• εστί γαρ αυτή ή ευ-

Ιϊ πραξία τέλος. (&) Δια τοΰτο Περιχλέα χαι τους τοιου-

νους φρόνιμους οίόμεθα είναι, ότι τα αΰτοϊς άγαθα χαι

τα τοις άνΟροΊποις δύνανται Οεοίρεΐν είναι δε τοιούτους

ηγούμεθα τους οικονομικούς και τους πολιτικούς. Ενθεν

και τήν σωφροσύνην τούτο) προσαγορεύομεν τω ονόματι,

ϊο ώς σώζουσαν τήν φρο'νησιν. (β) Σιόζει δέ τήν τοιαύ-

την υπόληψιν. Ού γαρ άπασαν υπόληψιν διαφθείρει

ουδέ διαστρέφει τι) ήδυ και τό λυπηρόν, οίον ότι το

τρίγωνον δυσιν όρθαϊς ίσας έχει ή οΰκ έχει, άλλα τας

περί το πραχτόν. Αί μέν γαρ άρχαι των πρακτίον το

Ϊ5 ου ένεκα τα πρακτά ■ τω δέ διεφθαρμένο) δι' ήδονήν ή

λύπην εύθυς ού φαίνεται ή αρχή, ουδέ δεϊν τούτου ένεκεν

ουδέ δια τοΰθ' αίρεϊσθαι πάντα και πράττειν ■ έστι γαρ

ή κακία φθαρτική αρχής• ώστ' ανάγκη τήν φρο'νησιν

εξιν είναι μετά λόγου αληθή , περί τα άνθροΊπινα άγαθα

3υ πρακτικήν. (7) Άλλα μήν τέχνης μεν έστιν αρετή,

φρονήσεως δ' οΰκ εστίν και ε'ν μέν τέχνη δ Ικών άμαρ-

τάνων α'ιρετώτερος, περί δέ φρόνησιν ήττον, ώσπερ

και περί τας άρετάς. Δήλον ουν 3τι αρετή τίς έστι

και ου τέχνη, (β) Δυοϊν δ' όντοιν μεροϊν της ψυχής

Ϊ5 τών λόγον έχοντοιν, θατέρου αν είη αρετή , τοΰ δοξαστι

κού- ή τε γαρ δόξα περί τι) ένδεχόμενον άλλοις έχειν

και ή φρόνησις. Άλλα μήν οΰδ' έςις μετά λόγου μό

νον σημεΐον δ' ότι λήθη της μέν τοιαύτης έ*ξεώς έστι,

φρονήσεοις δ' ούκ εστίν.

ΓΑΡ

*» ΕπεΊ δ' ή επιστήμη περί των καθόλου έστιν ίιπό-

ληψις και τών εξ ανάγκης όντιον, είσι δ' άρχαι τών άπο•

οεικτών και πάσης επιστήμης ( μετά λόγου γαρ ή έπι•

°"™ί!**ί ) ι της αρχής του επιστητού ουτ' αν επιστήμη

ειη ούτε τέχνη ούτε φρόνησις" το μέν γαρ έπιστητόν

45 αποοεικτόν, αί δέτυγχάνουσιν ούσαι περί τα ενδεχόμενα

άλλοις έχειν. Ουδέ δή σοφία τούτο>ν εστίν ■ του γαρ

σοφοΰ περί ένίων εχειν άπόδειξίν έστιν. (2) Ει δή οίς

άληθευομεν και μηδέποτε διαψευδόμεθα περ'ι τα μή εν

δεχόμενα ή κα'ι ενδεχόμενα άλλο)ς εχειν, επιστήμη και

10 φρονησις έστι κα'ι σοφία καΐ νους , τούτων δέ τίον τριών

μηΟέν ενδέχεται εΤναι ( λέγω δέ τρία, φρόνησιν, Ιπιστή-

μην, σοφίαν), λείπεται νουν είναι τών άρχων.

Ρθδ ιμιί Ιιπιρ ΓΜίοείπαικΙο, ηυοηιοϋο »<1 ΙιοηεδΙιιιιι Ιίιιοιη

ρΡΓΥΡΠίίΙΙΐΙ , ΒδδβφΙΙΙΙΐΙΐΙΓ III Μ3 1|11,Τ 3Γ|6 111(11 ιοιιΐίιιβηΐυι

ι,ι»"ΐ π. ;ι μι, οοη»ϊΙΗ ϊητεηίεικίί ι,ίίιΙΙιιΙρ ροΙΙε3( , ι•>

ρπιϋριΐί εΓιιιιη οιιιπίηο ρΐ ηηίνρι-δε ΓυεπΙ. (3) ΟοηδυΚαΙ

ϋΐιΐΐ'ΐιι ϋδ Οβ Γβΐηΐδ ηεπιο , ι^υηβ βϋΙΟΓ ββββ ηβίκτε, ςυα'ςιιυ

α!) ίρδο 3μΐ ηοη ροδδυηΐ. Οιιιιγο κι δοίβηΐίϊ οιιιηί* οιιηι

ι1<•ιιι<ιιι-1ι ιιΐίυιιΐ' (ΊΐιιμιικΙιι βδΐ, βι $Ί, φΐυτυιη ρπηοίρία »ϋ(οΐ'

56 Ιι.ίΙμτρ. ροίδΐιηΐ , ΐΌΐιιηι ιιοιι ι«1 ϋεηιοηδίΓΒΐϊο ( υιιιιιί»

ίηίιιι 8680 ίίΠΙΟΓ φίοςιιβ Ιΐ30βΓ6 ρο8$υη1, βΐ Λβ ϋδ φΐίβ ηε-

οεδδαπο δΐιηΐ , οοηδίιΐΐβιί ηοη ροΙοί>1 ) : ηεςυβ δοίεηΐίβ ,

ιΐι•ΐ|ΐιΐ' 3Γ8 ρπι ρι ιιυΥηΙί». Χι Ίΐ•ιιΙί:ι ηοη ι•ι ιΙ , ςηΪ3 , ςιιοιΙ

8ΐιό αοΐίοηεηι οβιΙΗ, 8686 3Η16Γ ΙιβΙκτβ ροίοδί; ηιιριε 3Γ8 ,

(]ΐιί« Ηΐίιηΐ ηΓΐίοηίί, βΐίικί ϊΓΓειΙΙοηΐδβδΙ ββηυδ. (4) Ι(ι•3ΐ;ιΐ

ίμϋπι ιι ι 8ί( 1ιαΙ)ίΙιΐ8 πιπί ταΐίοηβ τβτβ εοη]ιιηο(π8, 3<1

ιιμι-ιοΐιιιιι ίι]οηειΐ8, ιιι ϋ8 οε6υρ»Ιιΐ8 ιριιιι Ιιιιιιιίηί Ιιοιι» ι•ι

ιιι.ιΙ;ι 8ΐιηΙ. Ι.Ιίι'ΐ Ιίιιιιίί γιμιιι .ιΐίιι^ ιριιιιιι ιΊΤιΌΐίο Ιΐηίδ βδΐ ;

3θΙίοηίδ \'6Γ0 ηοη δβιηροΓ αϋυδ »1) βοΐίοηε βδΐ Ηηϊδ. Κ^Ι

βηίηι ίρ8» Γ68 Ι)6ηο μοβία «ειι ρθΓΓεοί3 αοΐίυ , βοΐϊοηίδ (ΐηίδ.

(5) Αο ρΓορίΒΓ Ιιβηο γ,ίιιμιιι Ρεποΐβπι εβΙβΓΟδςιιε ίβίοπ

ΥΙΓ08 ρΠΙ^εΠίΟδ ,ΊΓΐιίΐΓ.ΊΠΙΙΙΙ' 6886, φΙΟί! 63 ς«3Ε δίοί Ιιοηιί-

ιιιιιιιιριΐ' μεηεΓί Ιιοηα δΐιηΐ, ρΓΟϊίιΙεΓβ ροβδυηΐ : <ρι;ιΙι•8 β&'-ί

ριι(3ΐηυδ εοβ <|υί τεί ΓΗηιίΙίαπδ ΙιιειιοΌί , τείςυβ ρυΙ>Ιίεα<

3(1ιηίηί8ΐΓ»ηο'η! ρεπίΐ δΐιηΐ. Εχ ιριο οΐίβηι ηοηιεη ίητε-

ηίΐ σωφροσύνη, |;ιιιιρι;ιιιι ϊηΙεΙΙίμρηΙΐΗΐ οοηδεη'βΐπχ ;

(6) ιριιιιιι ΙΙΙ.Ι Υΐΐΐΐΐδ ρΓΟρΓίε 1)1)]|Ι8Ι110(Ιί ηθ(ΗΪ38 ΙΐΚ'Μΐιιΐ' (.•(

εοηίεΓνοΙ. Μοη 6ηίιη οηιηειη ορίηίοηειη εοΓΓυηιρηηΙ ηεο,ιιΐ!

(ΙερΓ3ν3ηΙ (ΙοΙογ εΐ νοίιιρίβδ; εχεηιρΜ <-:ιΐι>α , ΙπβηςυΙυιη

ι1υοΙ)ΐΐ3 Γ661Ϊ8 ρ3ΓΡδ οη^ιιΐοδ ΙιλΙιογο, οιιΐ ηοη ΙιβΙιβΓβ : δει!

638 (Ιιιιηΐ3\»(, ΐ|ΐι;ΐ' ιοί ί(1 ςιιοιΐ δΐι|> ηοΐίοηοηι νοηϋ , ρ6Γ-

ΙίηεηΙ. Εοηιηι εηίηι ο,ϋ<Έ 8ΐι1) ιιι (ίηιιΐ'ΐη νβη'ιυηΐ, ρηηείριβ

βιιηΐ ρ» Γ68 , «ιιιαπιιη %γαΙ\λ δΐιβοίρίιιηΙυΓ (|ιιήβ βιιΐ) βε-

Ιίοηοηι νεηίιιηΐ. Οιιϊ 3ΐι1ρηι νοίιιρίαίε βιιΐ ώοΙοΓβ οογ-

ΓΐιρΙιιβ ε.8ΐ, ει δΐιιΐίηι ρπηείρϋ νίιίεηιΐί ΓβευΚθδ εΓΪρίΙϋΓ : ηε-

()ΐΐ6 18 Βΐιίιηο οβΓΠΡΓε ροΐΡδΙ, 8ε Ιιιφίδ τεί 031183 εΐ ρΓορΙεΓ

Ιι»ηο ι.ιιι^ιιιι οιιιηίιι ορΙαΓΟ 3ΐο,ιιο αμίτο οροΓίβΓε. ΛΊΊίυιη

βηίηι ριίιιι ί|ΐϋ άβΙοηοΜ νίηι ΙιιιΙηΊ. ΟιιβρΓορΙβΓ ηβεεδδβ 6δΙ ,

ρηΐιΙεηΙί.Ίηι Ιι;ι1ιίΙιιηι ρίββ οιιηι Γβϊίοηε \ογ3 οοη]ιιηε(ιιιη

3(1 η.ϋι'ΐκΐιιιιι ίϋοηειιιη, ίη 1>οηί8 Ιιιιιιιιιιπλ οοοιιρβίιιηι.

(7) Ουίη Ρΐί»πι «Γΐίδ 681 νίΓΐιΐ8 : ρΓυιΙεηΙίΰε βιιίεηι ηοη ΟδΙ.

ΚΙ ςιιί νοΙιιηΐ3ΐ« ίη βγΙο οΓΓοηιΙερίΙ, εϊ εδί 3ηίί•Γ<τβη*)ιΐ5, (|ΐιί

ίηνίΐιΐδ : Ιη ρπιιίεηΐίη εοηΐΓ3 (ΙρΙργιογ 681 ίδ ψιί 8ροη(ο 8υ»

οΓΓεηιΙΡΓίΙ, ιιΐ εϊ ίη νίΓΐυΙίηιΐδ. ΡεΓδρίοιπυτι ίμίΐυι- βδΐ, εβηι νίΓ-

(ιιίειη 88&ε ςικιηιΐΒΐη , ηοη ιπΊριιι. (8) ψιιιιιιι δίηΐ ιιιιίρηι

Λη« βηίιηί ρηΓίεδ Γβΐίοηίδ ραΓίίοίρβδ, ρ]ιΐδ ρ3ΓΐΪ8 ψι»; ηο"

ορϊηΐηϋιιιη νβίεΐ, νίΓΐυδ βδΐ ρΓυο'εηϋβ. Ιη ϋδ εηίηι ςυη•

»Ιίΐ6Γ 8688 Ιΐ»Ι)εΓΟ ρΟδδϋΠΐ, βΐ ΟρίΐΙΪΟ 81 ρΐ'ΙΙιΙΡΙΐΙί» νεΓ83ΐϋΓ.

86(1 ιιγι' Ιιιιΐιίΐιι- 681 οιιηι ΓϋΙίοηε ' οηριιιιΐιι-ί Ιιιιιΐιιιιι. Ιι1ι|ΐιρ

(•χ βο ριτ>|ιί(•ϊ ρο(68( , φιοιΐ Ιιιι]ιΐ8ΐιιιηΙί |ι»1)ϊ(ιιηι ϋείριν

ροΙεδί οΐιΐίνίο, ηοη ροΐεδί αυΐοηι ητυιΙΐ'!ΐϋ3ΐι<.

VI.

Οιιοηίιιιιι αιιΐιιη δοίεηίϊα εχίΜίηιβΙίο 68( (Ιρ τεϋηδ ιιηί-

νεΓδίδ ϋδφιο φι» ηβι•6883πο δΐιηΐ; ςυοηίβηιςυβ τεπιηι

(\υ& 8ΐι1) (1εηιοηδΐΓ3ΐίοηρηι οηιΐιιηΐ, οπιπί-φιο 3(Ιεο δ(.ίρηΙί»;

ΜΐιιΙ ιιίκριιι ριιικ !|.Ιιι ί πιιιι ηιΐίιιΐιρ (•ιιίιιιι•ιιιιίιιιιι-|η 8(•ίι>ιι1ί;ι

ΐ'-Ι ι : οοηδρψιεηδ βδΙ υΐ ρηηοίρίί ρ.ιπιιιι πτιιιιι φΐχ δοίβηΙίΑ

οοηιρΓοΙιεηίϋ |Κ)*ϊΐιηΙ, ηου,ιΐϋ δοίρηίί» δίΐ, ηειριε «Γ8, ηεςιιβ

ρΓυιΙριιΙίη. Νηηι ψιοο" δοίρηΙίΛ ροηιρι-οΐιρηιίί ροΐβδί, (ίβ-

ιηοηδίΓηπ ρο|ρ.•>1 : 3Γ8 βηίοιη οΐ ρπκΙρη1ί3 ίη ϋδ γοΙιιμ

νεΓκβηΙιΐΓ, φΐίβ δΡδε βΗΙογ ροκιιιηΐ ΙιβΗργρ. Ρίε δ»ρΪ6ΐιΙίΗ

φΐίιίρηι Ιι.'ΐηιηι Γοιυιη ροίοδί εδίρ. δβρίεηΐίβ εηίιη εδί ,

ηοηιιηΙΙιΐΓΐιηι Γβηιιη (ΙρηιοηδίΓΒΐίοηρηι εχρειΙίΓβ ροδδρ.

(2) 8ί ίμι'ΙιΐΓ ρΡΓ ο,υ.ΐ' νρπιπι ρηιιιιε'ιηιιιυδ εϊ ηηπφίθηι

ιηεηΙίηιιΐΓ, Ιιιηι ίη ϋδ τοίηΐδ ςιΐϊβ ηοη |>055υηΙ 3ΐί(εΓ 8βδρ

ΙΐΒΠΡΓβ, Ιιιηι ίη ϋδ ςυ* ροδ^ηηΐ κιιηΐ δοίεηΐίβ , ρηιι|ρηΐί;ι ,

δαρίοηΐί» εϊ ηιειίδ ββη ίηΐρΐΐίβρηίί» ; ηιιΙΙιιιη ιιιιίρηι εχ ΙιΙδ

1π1)ΐΐ8 ρπηοίρίοηίΓη ρ>8β ροίρκΐ ( Ιτί3 Λίρο ρηιη'ρηίίαηι , 8β•

ρίοιιΙΪΒηι, δΐίρηίίβιη ) : ΓρΙίηφίίΙιιΐ' ιιΙ ιυεηδ δίΙ ρΓίηρϊρίοπιιΐ).



ΗΘΙΚΩΝ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΩΝ ς, ζ. (<"'•)

€ΑΡ. VII.

Τήν δέ σοφίαν εν τε ταΐς τε'χναις τοις άχριβεστάτοις

τάς τέχνας άποδίοομεν , οίον Φειόίαν λιθουργον σοφον

χαΐ Ιίολύκλειτον άνδριαντοποιόν, ενταύθα μέν ουν

ούθέν άλλο σημαίνοντες τήν σοφίαν ή ό'τι αρετή τέχνης

6 εστίν • είναι δέ τινας σοφούς οίόμεθα ίλοις ού κατά

μέρος ούδ' άλλο τι σοφούς, άσπερ "Ομηρος φησιν εν

τω Μαργίτη ■

Τόν δ' ούΥ άρ σχαπτήρα θεοί Οέσαν ούΥ άροτηρα

ούτ' άλλως τι σοφόν.

ιιι "Ω^τε δήλον 8τι ή ακριβέστατη αν των επιστήμων είη

ή σοφία, (ϊ) Δεϊ άρα τον σοφον μή μόνον τα Ικ τών άρχων

είδέναι, άλλα και περί τάς αρχάς άληθεύειν. Ωστ' είη

αν ή σοφία νους και επιστήμη , ωσπερ κεφαλήν έχουσα

επιστήμη των τιμιωτάτων. Ατοπον γαρ εί τις τήν

ιι πολιτιχήν ή τήν φρόνησιν σπουδαιοτάτην οϊεται είναι,

εΐ μή τι) άριστον τίον εν τω κόσμω άνΟρυιπός εστίν,

(ι) Ει 2η υγιεινον μεν και άγαθδν έτερον άνθρώποις

και ίχθύσι, το δέ λευκον και ευθύ ταύτδν αεί, και το

σοφδν ταύτδν πάντες αν εΐποιεν, φρόνιμον δέ έτερον

4ιι το γαρ περί αίιτο έκαστα ευ θεωρούν φαϊεν αν είναι

φρόνιμον, και τούτω επιτρέψειαν αυτά. Διδ και των

θηρίιυν ενια "φρόνιμα φασιν είναι, δσαπερί τον αυτών

ρίον έχοντα φαίνεται δύναμιν προνοητικήν. Φανερον

δέ και δ'τι ουκ αν είη ή σοφία και ή πολιτική ή αυτή •

35 ε'ι γαρ τήν περί τα ωφέλιμα τα αΰτοϊς έροΰσι σοφιαν,

πολλαί έσονται σοφίαι • οΰ γαρ μία περ'ι τι) απάντων

αγαθόν τών ζώων , άλλ' ετέρα περί έ'ίίαστον , ει μή και

ιατρική μία περί πάντων τών όντων. Ει δ' #τι βε'λ-

τιστον άνθριοπος τών άλλων ζωών, ουοεν διαφέρει• και

3ιι γαρ ανθρώπου άλλα πολύ θειότερα τήν φύσιν, οίον

φανερωτατα γε ες ων ο κόσμος συνεστηχεν. Έχ

δή τών εΐρημένων δήλον δ'τι ή σοφία Ιστί χαί επιστήμη

χαί νους τών τιμιωτάτων τή φύσει. Δώ Άναξα-

γόραν χαί θαλήν χαί τους τοιούτους σοφούς μέν, φρο-

■α νίμους δ' ο3 φασιν εΐναι , δταν ίδωσιν άγνοοϋντας τα

συμφέρονθ' έαυτοΐς, και περιττά μέν και .θαυμαστά-

χαί χαλεπά χαί δαιμόνια είδέναι αύτους φασιν,

άχρηστα δ', δτι ου τα ανθρώπινα αγαθά ζητοΰσιν.

[VIII.] (β) ΊΙ δέ φρόνησις περί τά ανθρώπινα κα'ι

«ο πίρί ων εστί βουλεύσασθαι• του γάρ φρονίμου μά

λιστα τοϋτ' έργον είναί φαμεν, τδ ευ βουλεύεσθαι,

βουλεύεται δ' ούθείς περί τών αδυνάτων άλλως εχειν ,

ούδ' όσων μή τέλος τί έστι, χαί τούτο πρακτδν αγαθόν.

Ό δ' απλώς εύβουλος δ του αρίστου άνθρώπω τών

41 πρακτών στοχαστικός κατά τον λογισμόν. (7) Ούδ'

εστίν ή φρόνησις τών καθόλου μόνον , αλλά δει και τά

καθ' έκαστα γνωρίζειν • πρακτική γάρ , ή δέ πραξις

περί τά καθ' έκαστα. Διο και ενιοι ούχ εϊδότες έτε

ρων είδότων ποακτικώτεροι , και έν τοις άλλοις οί

εο έμπειροι- ει γάρ είδείη δ'τι τά κούφα εύπεπτα κρέα

χαί υγιεινά, ποία δέ κοΰφα άγνοοϊ, ού ποιήσει ΰγίειαν,

άλλ' ο είδύς δτι τά δρνίθεια κοϋφα χαί υγιεινά ποιήσει

ΑΙ νείΌ δβρίεηΐίβηι ίιι »Γ(ί(>υ$ ίίδ 3ΐΙι•ίΙηιίιηιΐί ςιιί ευ-

ίιΐδφΐε βΓΐίδ 6ΐιιι! ρβπΐίδδίηιί ; ιι| , ΡΙιίιΙίηιιι 83ρίβηΙεπΐ Ι,ι-

ρίιΐυηι δευΐρίοΐ'εηι, ΡοΙνεΙεΙυπι 33ρϊοηΙοιτι δ(ίΐ1η;ιι ιιιιι Γι-

οΐυιεηι (Ιίιίιιιιΐδ : ιιίΙιιΙ Ιιίε ιιΐίιιιΐ ριτ ίηρίεηΐίαηι , φΐαηι

ατίίδ νίι-ΙυΙεπι δί^ηίΐίεβηΐεδ. Νοηηιιΐΐοβ αυ(εηι υηίνβΓδβ

ββρίεηΐβδ β$8β 3Γΐ>ίΐΓ3ΐιιυΓ , ηοη ίίμίΙΙηΙίηι, ηβφΐβ αά φΐίιΐ-

φΐ.ιιη ;ι|ίιη1 δβρίβηΐεδ, ι:1 3ίι Ηοηιεηιβίη ΜϋΓεήΙε :

Ηίε ηεηυε ΓοίβοΓ ει-ηΐ , ιιι ιε ΟΓίΙΟΓ ηιηηειτε ιΐίνηιη :

ηεε 93ρίεη5 αΐία ΐη τε αΐιφι;!.

ΟιιαρΓορΙεΓ ρβΓβρ'ιοιιιιιη εβί, βοίβηΐϊβπιηι ιχιιηίιιιιι ε.ΐΛ-

ι\ ι--!ιιι,ίιιι ι! .Ίΐ)5οΙϋΙΪ85ίπΐ3Πΐ 85ίε ΜΐρίιιιιΙίϋΐιι. (3) δβρίεηΐεηι

ί^ϋιιι• οροΓίεΙ ηοη ιίι δοΐιιηι ίη(νΙΙίι;εη', ιριΐϋ ε\ ρΓίηείρϋ»

(οΙΗμ,ιιιιΙιΐΓ, $ε<1 ιΊίίΐιη ίη ρηηείρϋ» ίρ$ί$ νεια νϊιίειτ. Κα

ίριο «ΐ]ΜΐΊΐΙί;ιηι (ΙίοβΓβ ΙϊοοίϊϊΙ εδ«8 Ιαπι ηιβηΐεπι, Ιιιηι δοίειι-

ϋαπι ; »ε κΓ,ίεηΙίαιη ςιιίιΐβιη ινπιιιι 1ιοη(ΐπι(ϊ>^ίιιιιιι ιιιιι , ψι;ι:

ιρκίϋί ΐ'ηριιΐ 851. ΛΙ»ιιιίΙ.ί ΐ'ΐιίιη ίιιιτίΐ •']ιΐ8 ηίιΙοιΙ ίιι, ςιιί

5(•ί(ΊΐΙί;ιηι είνίΐεηι ;πι( ρπΐι1ι•ιιΙίιιιιι οιηηίιιηι ορϋηίδηι 8588

ρυίβΐ, ηί8Ϊ γρπιιιι οιηιιίιιιη <ι«;β ίη ηιπικίο μιιιΙ , 1ιοιηο8ΪΙ Γβ9

ιιιΐΛ ρΓ888(3ηΙί88ίη)3. (4) όυούδί 8βΙυ1)Γβ «<■ ηοηιιηι ιιϋικΙ

»•>1 ΙιυιιιίηιΙιιι•;, ιιϋιιιΙ ρ15οι0113, υΐΐιιιηι ηηίπιι ε( κίΙιιιιι

δβιηρβΓ 881 ιϋοπι : ίιίεηι ιμιοιμιο δειηρεΓ βίδβ ιΐϊοεηΐ οηιηε$

ίιΐ ιριοι! 8ϋ 8ηρίεηϋα; ιριοιΐ νβΓΟ ρπκΐι-ηΐϊα, αΐίυι) ιΊ 'ιΐίνιτ-

•■ιιιιι. «,ίιΐι.ιιΐ ('ΐιίιιι μιι^ιιΜ» ίη ιοίιιΐϊ ίρΜίιιι ευ (ύοηιιιη ΐΐ

ρβΓ/βΰΙιιιη) ιιι ιιιιι γογηπι ρβτνίιίεΐ, ίιΐ ρηι<]εη5 β85β αΐίιιυί»

άίχειϊί,εΐ ββδί-εβ Ιιυχ εοιηιηίδεπΙ. Πκριο εΙΙ)ε8ΐί38 φιΐΜΐ.ιιη

ρΓηι1εηΐ88 ε&88 «ΙίουηΙ : ηβηιρϋ 838 ηυο; ιιτιιιιι &ά δηβιη

νίΐηιη ιιει•ΐ'8ϋΐιπ8πιιη ρπινίιΐιηιίαι ιιιιι (ιιιιιΙΙιιΙβιιι Ι)3υ8Γ6 τΐ-

ιΙι'ηΙιΐΓ. Οίνϋβηι «υΙειη 8θκ,ηϋ<ιΐι> ηοη ε$80 83η(1ειη βίςυε 83-

ρϊεη(Ϊ3ηι ιιιίιιίιηεοΐΐδειιΐ'ΐιηι εδΙ. λίπη δι 83ρϊεη1ί3ΐη (ΙίοοπΙ

8888 83Π1 ίρΐΗ! III δΐΐίδ ΟΙΐίιμίΓ εΠΙΟΐυΐΙίεηΙίδ Γ"1Ι1|ΙΙΙΙ ΛΙΙ.Ιιν μι

οα-ιιραΐα, ιιιιιΐΐα; ΓερεΓίειιΙυΓ δβρίεηΐϊα). Νοη ειιίιιι ιιιιι ο-ι

ιριηι μτμΊιιι' ίη οηιηίιιιιι ;ιιπιιι.ιηΙίιιιιι Ικιιιο ; δει Ι (Ιε υηο

ιριικριο εδΙ ρεεηΙί3Γίδ αΙίΐ]ΐΐΛ : ηί•ί ΓοΓίε οιιιιιϊιιιιι ιρι.ι' δυη( ίη

πτιιιη ηίΐΐιιπι, οΐϊ.ιιιι ιηε(1ίείη3 υιΐ3 βδΐ. ΙΝεςιιε νεΓΟ ςιιίά-

ιρκιπι :ιι) ι οιι» 3((ίηε( , ιριοιΙ ιίίι ,ι! ιιι : Ιιοηιίηεηι ία ςεηεΓε

3ΐ)ίηΐ3ΐίυηι είδε Ιιιημο ορίϊιιιπιη. διιη( εηίιη ε( 3ΐί» Ιιοιηίηβ

ιιηι Ι (ο ιΐίνίιιίοι-α ιι.ιΐιπα : ιΐ(83ςη<ε οιιιηίΐιιΐδ ηι»\ίηιε δΐιιιΙ

ίη οοη$ρβείυ, εχ ιριιΐιιΐί Ιιίε ιιιιιικΙιΐ5 γοιιμΙμΙ. (5) Εχ ίίδ ίμίΐιιι-

ΐ|ΐι.Έ ιϋχίηιυβ , ρεΓδρίεηυιη εβ( , ΝΐρΊοηΜαιη βδδε ι•ιι ιιιιι

γιτιιιιι, ιριιι: 8ΐιηΙ Ιιοηοιε (Ιί^ηίδδίηιΐΒ ηαΐυι 1 , δείεηΐίϋπι εΐ

ιιιπιΙΐ'Πΐ δίνε ίηΙιΊΙίμιΊΐΙ ίίΐηι. €}ιιοι-ϊη•η Ληιιχ.ιμθΓ.•ιηι , ΊΊικ-

Ιείεηι, εεΙεΓΟδ^υε Ι3ΐε« νίΓ03, δβρίβηΐεβ ιρικίειη εβδβ (ΙίουηΙ ,

ρΓΗ(1εηΙβδ νεΓΟ ιι<>φΐηφι»ιι> : ςυυηι \ϊ(ΙυαηΙ βοδ, ςιικ δί6ί

ιιΐίΐί.ι δίηΐ, ί§ηθΓ3Γ6 , ηΐιριε 808 Γ;ι(γ31ι(ιιγ εχίιιιί.-ι φιη•-

^αιη εΐ αίηιίΓ3ΐ)ί1ί3 βΐ (ΙίΠίείΙίβ εΐ όίνίηβ ίβηεΓε, δε<1 ίηυ-

Ιίϋα, ςυΪ3 Ιιιιιηιιιι.ι 1ιοη3 ηοη ςυχΓηηί. [VIII.] (6) Ρπι•

(ΙεηΙίβ νεΓΟ ίη γρ1)Π8 ΙιυπίΒηίδ βδΐ, ϋδςυβ, (1ε φΐϊυιΐδ εοη-

3ΐι1(3Γί δοΐεΐ. Ρπιιίεηΐίδ ειιίιιι Ιιοε ηιηχίηιε ριηριί ιιιιι ιηυηηδ

εδδβ ίϋείπιηδ, Ιιεηε εοηδυΐεΓε. ϋε ίίδ 3υ1ειη εοηδίΐίιιπι

ηυβεΓίΙ ηειηο, φΚΕ 31((ργ δε&ο 1ΐ3ΐ)ει•β ηοη ροδ&ιιηΐ; ηεςοε

ίΐΐ'ΐιι (Ιε ίίδ φιοι ιιιιι ηοη ΡδΙ ίίηίδ 3ϋφΐίδ, Γ.εηιρε Ιιοιιιιιη

(ριιιιΙ ίη .'ΐεΐίοικιιι νεηϊηί. ΛΐΐδοΙιιΙε ιιιιίειη εοηδιιΙΙιΐδ ίδ εδΙ,

ιριί ίιΐ ιριοιΙ Ιιοηιίηί εδΙ εηι ιιιιι ιρι;ε ίη πιΐίιιηειη νεηίυηΐ

ορίίηιιιηι , ΐϊΐίοηβ εοιίδεφίί ροίεβί. (7) Νεςηβ \8γο τε-

ηιηι υηίνβΓ53Γϋηι ιικηιο ριιΐιίεηΐί» εβί; δει) (ΙεΙιεηΙ εΐίϊΐη

ει εδ&εηοΐα» ΓεδδίηκιιΙαΓεδ. Ιη α^ειχίο εηίηι νίδείϋδεεΓ-

ηΗϋΓ. Ρογγο οπιηίδ βεΐίο νεΓδβΙιΐΓ ίη ΓεΙιηδ δίη^ηΐΒπηυδ.

ΙΙαφίε (ριιιιιι Ιιίε ηοηηιιΙΙί ίηδείί δΐιιιΐ 3(1 βμεικίιιιη 3ρ1ίθΓ8δ

ίείεηΐϋιιΐί , Ιιιηι ίη 3ΐίίδ ϋ ι/ιιϊ 8οη( Π8υ ρεπίί. >αιιι δι ςυίδ

δείβΐ είΓηεδ Ιενβδ εβδβ 3(1 εοηεοςυεηιΐυηι Γαοίΐεδ εΙδϊΙυΙίΓεβ ,

Ιενεδ βυΐεηι φίπε βίηΐ ί^ηοΓεΙ, Ιιοηβιη νβίεΐυιΐίηεηι ηοη

εΠϊείεΙ : 88(1 ίδ ροΐίυδ εΓΓιείεΙ , φΐί ,ν. ιιιηι ι ιιι πιν βείΐ εδδε

Ιβνεβ εΐ δβΙυΙίΓεδ. ΡΓη(1εηΙί3 αυΐεηι ίη 82εη(1ο ροδίΐβ 651.
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μάλλον. Ή δέ φρονησις πρακτική• ώστε δει άμφω

έχειν, ή ταΰτην μάλλον. Είη δ' αν τις χαΐ ενταύθα

αρχιτεκτονική.

ϋαιιύβ ίβϋυΓ ορβΓ3 εδί ιιΐ νβΐ υΐΓ&πιςυβ 008πί(ϊοηβιιι 1ι»•

Ιιρ.πηπ-., νεΙ Ιΐίηε ροίίιιβ, ςιιβηι ΠΙ;ιιη δοΐβηι : <■( ΙκιΙκΊιίπιυί

ΙιΙο φίοςυε ρΓΐηοίρβιτι βΐ (](ΐ3δϊ ηιθ(1εΓ3ΐΓίεεηι ςιιαικίαιη-

ΟΑΡ. VIII. [IX.]

Εστί δε και ή πολιτική και ή φρόνησις ή αύτη μεν

6 έξις, τί) μέντοι είναι ού ταύτον αύταϊς. (ϊ) Της οέ

περί πολιν ή μεν ώς αρχιτεκτονική φρόνησις νομοθε

τική, ή δε ώς τα καΟ' έκαστα τί) κοινδν ε/ει όνομα,

■πολιτική • αυτή δε πρακτική και βουλευτική • το γαρ

ψήφισμα πρακτον ώς το έσχατον. Διο πολιτεύεσθαι

10 τούτους μο'νους λε'γουσιν μόνοι γαρ πράττουσιν ο&τοι

ώσπερ οί χειροτέ/ναι ■ (3) δοκεϊ δέ καί φρόνησις

μάλιστ' είναι ή περί αύτδν και ένα. Καΐ έχει αυτή

το κοινον όνομα, φρόνησις• εκείνων δε ή μέν οικονομία,

ή δέ νομοθεσία , ή δέ πολιτική , και ταύτης ή μέν

15 βουλευτική ή δε διχαστική. (4) Είδος μέν ουν τι αν

εΐη γνοισεοις τί) αΰτω εϊδε'ναι• άλλ' ε/ει διαφοράν πολ-

λήν καί δοκεϊ δ τα περί αύτδν ε'ιδώς καί διατριβών

φρόνιμος είναι, οί δέ πολιτικοί πολυπράγμονες• διδ

Ευριπίδης ■

20 Πώ; ο' άν ίρονοίην , ω παρϊ,ν άπραγμόνω;

έν τοϊσι πολλοίς ήριΟμτ,με'νω στρατού

Ίσον μετασχεϊν ;

Χού; γαρ περισσού; καί τι πράσσοντα; πλέον.

Ζητοϋσι γαρ τί) αύτοΐς αγαθόν , και οίονται τοΰτο δεΐν

25 πραττειν. 'Εκ ταύτης ούν της δόξης έλήλυθε το τού-

τους φρόνιμους είναι- καίτοι ισυ>ς ουκ εστί το αΰτου

ευ άνευ οικονομίας ούδ' άνευ πολιτείας. Έτι δέ τα

οΰτοΰ πώς δεϊ διοικεϊν, άδηλον και σκεπτε'ον. (δ) Ση-

μειον δ εστί του είρημε'νου καί διότι γεωμετρικοί μέν

3ο νε'οι και μαθηματικοί γίνονται και σοφοί τα τοιαύτα,

φρόνιμο; δ' ού δοκεϊ γίνεσθαι. Αίτιον δ' δ'τι των καΟ'

έκαστα έστιν ή φρόνησις, & γίνεται γνώριμα έξ εμπει

ρίας, νε'ος δ' έμπειρος ούκ εστίν πλήθος γαρ χρόνου

ποιεϊ τήν έμπειρίαν ■ (ο) έπεί και τοϋτ' άν τις σκε'-

X, ψαιτο , δια τί οή μαθηματικός μέν παϊς γενοιτ' άν,

σοφδς δ' ή φυσικός ού. *Η ότι τα μέν δι* αφαιρέσεως

εστίν, των δ' αϊ άρχαί εξ ε'μπειρίας• καί τα μέν ού

πιστευουσιν οί νέοι αλλά λε'γουσιν , των δέ τό τί ε'στιν

ούκ άδηλον. (7) "Ετι ή αμαρτία ή περί το καθόλου

«ο ε'ν τω ΒουλεύσασΟαι ή περί τί) καΟ' εκαστον ■ ή γάρ

δτι πάντα τα βαρόσταθμα ύδατα φαΰλα , ή ότι τοδί

βαρύσταδμον. (β) "Οτι δ' ή φρόνησις ούκ επιστήμη ,

φανερόν ■ τοϋ γαρ έσχατου εστίν, ώσπερ εϊρηται• το

γαρ πρακτον τοιούτον, (ο) Αντίκειται μέν δή τω νω•

45 δ μέν γαρ νους των ό'ρων, ών ούκ έστι λόγος, ή δέ του

έσχατου, ου ούκ ε'στιν επιστήμη άλλ' αίσΟησις, ούχ

ή των ίβιων , άλλ' οΐα αίσΟανόμεΟα δ'τι το έν τοϊς μα-

Οηματικοϊς εσχατον τρίγωνον ■ στήσεται γαρ κάκεϊ.

Άλλ' αυτή μάλλον αϊσΟησις ή φρόνησις, εκείνης δ' άλλο

ου είδος.

ΟίνίΙίδ βιιΐΐ'ΐη 8είρηΙία εί ρπιϋεηΐία δΐιηί ίΙΙα: ο,ιιίιίεηι

ίιΐοηι 1ΐ3ΐ)ίίιΐ8; 88(1 η3ίυΓαβ[ βδδεηίίβ ποη ΡδΙ ίμδίδ εααειη.

(2) Α^υεε]ιΐδ■ ΒοϊβηΙϊοΒ ςυ* ιιιΐ οϊνϊΐαίρητι ρεΓίίηεί, αΐίοι-η

ρ«Γ8 θίΐ ιαηπ,υαιη μπηεερδ οί πιοϋεΓίΐΙτίχ , ρπκίριιΐία ςηκ

εδί Ιρβυιη 8ΐτϊΙ>6η<1απιιιι ίβουΐίβδ ; βΙΙρτβ «υεηοοΊιιοαιιιη

δίη,ϊπίαπ» οοπιηιυηί ηοηιϊηο είνίΐίβ ορρεΙίΛΐιΐΓ. <}υ!κ ΙοΙη

Βξκηάο εί οοικυίίβηάο οοηΐίηείιιι• : (1(>εΓεΙα εηίπι δυ1) 80|,•0.

ηοηι νβηίπηΐ, Ι3η(|ΐΐ3πι εχίΓειηιιιη. Ιΐ3φΐε Ιιοδ δοΐοδ βϋ

ηιϊηίδίΓΒΓβ ΓβπιρυΜϊοβπ) ιΐίουηΐ. Πι οηίιη δοΐί «Ι οροΓβπί ■

ςυίϋαπι ίη Γβ1)υ5 8εΓ0ΐΐ(1ίδ νβΓδβηΙυΓ. (3) 111α ροΓΓΟ^αΛίοβΙιΐΓ

£•δδβ ρηιιϊβηΐί» ιηαχίηιο, ςιΐ3 ηυϊ^ιιο δΐ"|)ί οί ιιηϊ ριΌδρίαΙ :

ίί Ιιοεο ( πιηηιιιηί ηοιυίηβ αρρεΙΙαίιΐΓ ρΓυαοηΙίβ. Εχ ιβΐί-

ιΐιιίβ βυίβπι δρβείβΙ)ΐι» αΐϊα τβί ίηηιιϋαπδ ΙιιβικΙα; Η ρΓοευ-

γάώΛχ ι-ϋΐίο, 8ϋ3 δοίρηίί» 1ε»ιιηι ΓβΓβηιΐΗΓυιη,αϋα οϊνίΐίδ. ΑΙ-

<1ιιρ Ιιιι]ιΐδ ρβΓδ βΙΙιι» 3(1 οοη5υ1ίαηι1ιιιη ρριΐίηοΐ, η.Ι

^(ΐΗ-ίΐηιΙιιηι βΙΙΟΓβ. (•,) Ορηιΐδ δηηρ φίοιΜαπι οοϋηΗϊοηκ

Ρ8*ρ νκ1ρ»ΙιΐΓ, δϋ)ί πΐϋία δοϊιρ. Υβπιηι ρ]ιΐ8 ΟϊΙϊβΓβηΙκβ

δΐιηΐ ηιοΐί,-υ. Αο νίιίεΐιιι- Ιιοηιϊιιίΐηΐί , ςηί ςιιηε 3ΐ1 δο ροι•-

ΙίπρηΙ Ιΐ3ΐ)ρ[ οοκηίΐΒ ρΙ ίη είδ νβΓδβίιΐΓ, ρπκίεηδ οδδΡ; δρ<1

ςυί «ρ Ηϋ ΓρηιρυΙ)Η«ιηι οοηιυΐεπιιιΐ, 1ια1)ειιΙιΐΓ ρπι ρογΚκΙι

1ιοιιιίηί1)ΐΐδ : (|υαΓΡ (ΙίχίΙ ΕυπρίιΙεβ :

1((πι

ΡηιύοηΙοιη ριιίηι ιριϊβ πιο ριιΙι>( ιηοΓΐ»1ίιιιη,

()ΐιί ροΐιιϊ 9ίε, υΐ ηΐίιριίβ δαρίρη|ι'88ίιηϋ9,

ίΐιίο (1(1115 ε νυΐκο ΓϋΟΪΙΙιηνο (1εΒιτε?

ι :

ΡΓ3Ε5(ηη(1θΓΡβ ηαηι:ΐϋρε( εοδ ΐ|υί ρίικίϋιΐδ

8? ιοίιιΐδ ίπιρίίαιηΐ.

Οιιί βΓΓεεΙυδ εχ εο οπΙηγ, ηυο(1 νυ1ι•ο ίϋ ((ΐιαΥίΙ υηυ^υίδ-

(]ΐιε, ςιΐ0(1 δί5ί Ιιοπο ρδΐ, ίιΐηιιρ ιιιιιιηι βββΓΟ δβ ραΐβΐ οροΓ-

ΙβΓβ. Εχ Ιΐ30 ίβίΙϋΓ ορίηϊοιιε ηβΐυηι ΡδΙ ίΙΙυ(1, ςυοΛ ριιία-

ΙϋΓ Ιιοδ Ρδ«ε ρπκίεηΐεδ. ΑΙςιιϊ δυιιηι ηε^οϋυιη ηο»ε αίςικ;

3};ειρ δίηε Γβί Γϊΐηΐΐίβηδ ΓΡίςυε ριι1>1ϊ»κ ειπ•3, ΓοΓίβδδΟ πριικι

ροδδίΙ. Ι'ΓίεΙεΓρα ηυοιηοΟο δΐιιιηι ςπΐδίριε ηβςοίϊιιηι ^ργργρ

(ΙεΙιεβΙ, οΙΐδευΓίιηι βδί, βΐ ΓΡδ ε^Ρΐ εοηδίϋρΓβϋοηε ιιΐ3§ιιϊ ,

(5) ειΐ)υδ Γβϊ Ιιοε 3Γ@υιηεη(υιη εδί, αηοίΐ ]ιινεηε9 ΓιιιηΙ ρ(

8εοιηεΐΓίΒ εΐ ηι»(1ιειη3ίίεί οί ΙβΙι'οιη (ΙίδείρΙίιιίδ επιάίΐί ;

ρπιιίεηΐεδ ηοη ίίειη. 0'3ΐΐ83 Ιι.τεο ρβΐ, (]υο(1 ίη τείιυδ δίη-

8ΐιΐ3ΓίΙ)ΐιδ ρηκίεηΐία νεΓίϋυΓ, ηιιβηιηι Γ.ο«ηϋίο υδυ ραΓβ-

Ιιιγ ; αιΐοΐεδεεηδ βυίεηι ιίδυιη τεπιπι ηοη ΙιβΙιει : ()ΐιίρρ(ί

ςιιεηι Ιεηιροιϊβ Ιυη^ίηιιπίΙαδ βΓΤΡΓαΙ. (0) Νβιη Ιιοε ςιιο^υο

εοπδίιΙεΓαΙίοηο (1ί{;ηυη: εδ{, ηιιαηιοοΓειη ρηει• ιη.ιΙΗρπιαΙϊοιίί

εΐΐίεί ρο?δίί, δβρίβηδ αιιΐ ρ1ι>-8ίειΐδ ηοη ροδδίΙ. Αη, π,υοι! ίΙΙιι

α ιηαίεπβ (ΙίνυΙδΒ 3ε δρ^Γβ^Ια δηηΐ, Ιιοπιηι νε™ ρπηεϊρία

8X11811 εΐ εχρρΓϊεηΙί3 η3δευηΙιιι? εΐ Ιιί3 ηοη αβδεηΐίιιηΐυτ

ηρ()ΐιε Πιίεηι Ιιαϋεηί ]υνβηεδ, 68(1 εα ιΐίουηΐ (βηΐιιηι : ιριι,Ι

δίηΐ ΒΐιΙβπι αΙΙεΓβ, ηοη εδί είβ ο1)δειιπιηι. (7) 1'γηΊργρλ

(|ΐιί(1(|ηί(1 ίη οοηδίιΐΐαηιΐο ρροοβίιιι•, τρΙ 3(1 τοδ υηίνεΓδβδ ρει--

ΙίηοΙ , νεΙ 3(1 δίη«ιι1ηΓΡδ. Νβηι νεΙ οηιηρδ ας(ΐα3 μι-ανβδ οϊβο

ίη53ΐϋ1)ΓΡ8, νρΐ 1ΐ3ΐιε εδϋβ βΓανειη ηεβοίΙιΐΓ. (8) Νοη εδδβ 13-

ηιεη ρπκίεηΐίβηι δοϊεηΐίαηι ρεΓδρίειιυιη ΡδΙ. ΕχΙγριιη εηίηι

εδί, πί (Ηείιιιη ΡδΙ. Τβΐβ εηίηι εδί ί(1 ()ΐιο(1 βιιΐι βοϋοηβηι

νεηίΐ. (9) Μεηίί ρογγο εειι ίηΐεΐΐϊβεηίίίε ορροηίίιΐΓ. Μει»

εηίιηςιιίιίειη εοπιιη ΙεπηίηοΓυιη ΡδΙ, ςηοπιιη Γ«ίίο βΓΓργγι

ηοη ροίεβΐ : ρπιάεηΐϊβ νρΓΟ ρχίτειηί, ιμιοιΐ ηοη δείεηΐίβ, δεο"

δβιΐδη ρβΓρίρίΙυΓ : ηοη ίΙΙο φΐηίβηι, ειιί ρΓΟρπαι δΐιηί αίΐΓ'ι-

Ιιιιί* <|υ3ΐίΐ3ΐε8 ςυβδδεηΐίβί,δείΐ ιριο(ΐ3ΐη είιΐδίηοιίίδρηίΐι ,

(ροΐί βρηίίιηιΐδ εχίΓεηιυηι ίη ηΐ3ΐ|ιειιΐ3ΐί(:ί8, ιιΐ (Γίβη^υΙιιηι.

Νβηι ίΙΙίε (}ΐιο(]ΐιε ίιΐδίδΐίίυι•. Ηίο ί^ίΙιΐΓ ροΐίυδίεηδίΐδ ςιΐΗΐΐι

ρηκίεηίίβ εδί : ίΙΙβ αΙίει- βίηςιιίαπδ 8(1 αΐίτκΐ £ρηιΐδ ρρΓίίηεΙ
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α\ρ. ιχ. [χ.]

Το ζητεϊν δέ και τι) βουλεύεσθαι διαφέρει ■ τι) γαρ

βουλεύεσθαι ζητεϊν τι εστίν. Δεϊ δέ λαβείν και περί

ευβουλία; τί έστι , πότερον επιστήμη τις ή δόξα ή εύ-

στο/ία η άλλο τι γένος, (ϊ) Επιστήμη μέν δή ουκ

ι, εστίν ού γαρ ζητοϋσι περί ων ϊσασιν, ή δ' ευβουλία

βουλή τις, δ δέ βουλευόμενος ζητεί και λογίζεται.

Άλλα μήν ούδ' εύστο/ία• άνευ τε γαρ λόγου και ταχύ

τι ή εύστο/ία , βουλεύονται δέ πολύν χρόνον, κα\ φασί

πράττειν μέν δεϊν τα/υ τα βουλευΟί'ντα , βουλευεσθαι

,,ι δέ βραδέως. (3) "Ετι ή άγ/ίνοια έτερον και ή ευβου

λία• εστί δ' εύστο/ία τις ή άγ/ίνοια. Ουδέ δη δόξα

ή ευβουλία ουδεμία. Άλλ' έπεί δ μέν κακώς βου

λευόμενος άμαρτάνει, δ δ' ευ ορθώς βουλεύεται, δηλον

δ'τι όρθότης τις ή ευβουλία εστίν, ουτ' επιστήμης δέ

υ οίτε δόξης• επιστήμης μέν γαρ ουκ εστίν όρθότης (ουδέ

γαρ αμαρτία), δόξης δ' όρθότης αλήθεια• άμα δέ και

ωρισται ηοη παν ου οο;α εστίν. Αλλα μην ουΟ άνευ

λόγου ή ευβουλία. Διανοίας άρα λείπεται• αυτή γάρ

ουπω φάσις • και γάρ ή δόξα οϋ ζητησις άλλα φάσις τις

20 ήδη, δ δέ βουλευόμενος, εάν τε ευ εάν τε κακώς

βουλεύηται, ζητεί τι και λογίζεται. (♦) Άλλ' όρθότης

τίς Ιστιν ή ευβουλία βουλής• διδ ή βουλή ζητητε'α

πρώτον τί και περί τί. ΈπεΊ δ' ή δρθότης πλεονα-

'/ώς, δηλον δ'τι ού πάσα• δ γάρ ακρατής και δ φαύλος

ϊ6 3 προτίθεται ίδεϊν εκ του λογισμού τεύξεται, ύίστε

ορθώς Ισται βεβουλευμένος , κακόν δέ μέγα ειληφώς.

(δ) Δοκεΐ δ' αγαθόν τι είναι τί) ευ βεβουλεΰσΟαι• ή γαρ

τοιαύτη δρθότης βουλής ευβουλία , ή άγαθοϋ τευκτική.

Άλλ" εστί και τούτου ψευόεϊ συλλογισμοί τυ/εϊν,

30 και δ μέν δεϊ ποιήσαι τυχεϊν , δι' ου δ' οΰ , άλλα ψευδή

τον μέσον δρον είναι• ώστ' ούδ' αίίτη πω ευβουλία,

καθ' ην ου" δεϊ μέν τυγ/άνει, ού με'ντοι δι' ού έδει.

(ιι) "Ετι εστί πολΰν χρόνον βουλευόμενον τυ/εΐν, τον

δέ τα/ύ. Ούκοϋν ούδ' Ικείνη πιο ευβουλία, άλλ' όρΟο-

3ί> της ή κατά το ώφέλιμον, και ο3 δει και ως και δ'τε.

(7) "Ετι εστί και απλώς ευ βεβουλεΰσΟαι και προς τι

τίλος. Ή μέν δη απλώς ή προς το τέλος το απλώς

κατορθοϋσα , ή δέ τις ή προς τι τέλος. ΕΙ δή τών φρο

νίμων τό ευ βεβουλεΰσΟαι, ή ευβουλία είη αν δρΟότης

.0 ή κατά τό συμφέρον προς τι τέλος•, ου ή φρόνησις

αληθής ύπόληψίς έστιν.

0ΐ1!ΒΓ6Γβ .ΙΙΐΙΐΊΙΙ βΐ ΟΟΠδΙίΙΙϊΓβ ίηίρι- 8β (ΙίίΪΡΓηηΙ. Ν*πι

εοηδΐι1ΐ3Γε ςιι<»Γ0Γβ ςικχΐιίαιη εβΙ. 8ρ(1 Ρΐίβπι (Ιο 1>οη» οοη-

8ΐιΙ|3ΐίοηβ < ι ιι ί< 1 δίΐ, οΊδΙίηΗίοηβ 30ΊιίΙ)ί1» τϊ(1εη<1ιιπι ρ*1,

ιι! πιπί Μίπιΐίι ;ι1ίΐ|ΐι,ι δίΐ, 3η ορίηίο, 311 Ικκιιι οοη]ρ-

(Ιιιπι, 3η 3ΐίιι<1 βΐίψιοιΐ ειηιίΑ. (2) Αρ ρπιππηι νιιιι' ηοη

«8ΐ κοϊβηΐϊη. Νβηι ιΐρ ϋδ ηαχ βοϊιιπΙπγ, γ[ιιπεγϊ ηοη βοΐεΐ.

ΑΙ Ι)ιιιΐ3 ΓηιΐϋΐιΙΙηΙϊ» (|ΐι»'(Ιαιιι εοηδίιΙΐΛΐίο ΡδΙ; ςιιί βιι(ρπ)

α1ΪΓ]ΐΐ3 (Ιο Γβ ΡοηδυΙΐ3(, ςιιατίΐ εΐ ΓβΙίοαηαΙιΐΓ. .Ιοιη νρι•ο

ηβο,ηρ οοη]ρρ|ιΐΓ3 «κε ροΐΡδΙ. Νβηι φΐιιηι ηοηβ εοη]<>εΙυπι

βίηβ Γ3(ίοοίη3(ϊοηε ΓιηΙ , Ιιιιιι ΐ'-Ι ρΐίβηι ,-ιΙίφΐιιΙ δΐι|>ί(ιιηι.

] η οοηδίιΐίβηιΐο «ιιίριη ηιυΚυηι Ιεηιροπδ ροηδυηιίΐυτ : βίιιηΙ-

φίρ ίιΐ ιΐε φΐο ροιίδαΙΙβνρπδ, ορΙριμΙργ ρ>«ρ ημιικίιιιιι , 31

ΙρηΙβ οοηίΐιΐΐηηιΐιιπι. (3) Ρι\τΐΡΓΡα βΐίιηΐ ΡδΙ ββμβοί-

Ιβδ, 3ΐίιΐ(1 Ι>οπ3 οοηδίιΙΙβΙίο. Ε>1 νεΓΟ δαίζβοίΐΒδ Ιηίιι» ιοη-

]εοΙυΓ3 φΐ.τιίαιη. Νειρκ• υογο ιιΜιι Ι>οη» οοηκιιΐΐαΐϊο ορίηίο

ΡδΙ. δεα φιοηίαηι φΐί πΐ3ΐε ροηίυΐΐβΐ, ρβεε»1; ηηϊ 1)εηε,

γρρΙρ ροιίδΐιΙΙβΙ : ρκΓ5ρίοιιιιπι ο>(, Ιιιιιι.ίιιι εοη$πΙΐ3(ίοηειιι

([υοιίάδίη γογ.Ιιιπι ββββ , ϋβ<1 ηρ(ΐιιρ κείεηΐίϋ! Ι.ιιιιιη ηοςιιε

ορίηϊοηϊ» πΉυιη εκί. ΚείεηΙί* εηίιη ηιιΙΙιιιιι ε^Ι Γεείιιιη :

ιΐΊΐη ιιιί|ιιι' ι^ιικ εβί ιιΙΙ» ρπινϋίΐί. Ορίηϊοηϊβ μιιΙγιιι γιτΙιιιιι

είΐΐ νβΓίΙβϋ : μιϊιιιΙι |ΐιι• ίιΐ οηιηβ, ευ3ιΐ8 Ρ8ΐ ορίηίο, (Ιίτί>ιιιιι

ϊ.ιιιι 3β 1ι.ιιΐ:-,ιι Ιιιιιι ε$1. (ίιιίιι εΐίαιιι Ικιιι.ι εοηςιιΚαϋο ιιιιιι

εδί βίηβ γβΙϊοιιβ. Οο^ίΐβΐίοηε ί»ίΙυΓ ίηΓεποΓεβΙ. Ιΐ•>ιι:ι ι ι>ιι-

8ΐιΙ(3ΐίο εηίιη ηοηιΐιιιιι (ΜΐιιηιίιιΙϊο ειΙ. Ι.Ιγιιιιιι ορίηίο ίΙΙ.ι

βδί ηοη ηιι,τίΐίο, ϋεΊ (|υί!(ΐ3ΐιι ]βηι εηυηεί3(ίο. ΑΙ ο,ιιί οοη -

ΜίΜιιΙ , βίνβ Ιιιηΐ' 8Ϊνβ πιαίβ εοη^ιιΙΙιΊ , Ϊ8 ηιι.ΤΓΪΙ ;ιΙίΐ|ΐιίι1 <•(

Γ-ιϋιιι πκιΙιιγ. (Ί)?ίε<1ρΓοΓεεΙο ηοη» ΐΌη8«Ιΐ3ΐίθΓβεΙιιηι ο,ιιοιί-

(13Π1 εοη8ΐι1ΐ8ΐίοηί8 Ρ5ΐ. ΕβρΓορΙεΓ ςιιίιΐ 8ΪΙ εοηϋΐιΙΙ«(ίο ,

ί)ΐιατεη(1υηι ρΓΐιηο ε«1, βΐ ίη ο,υο νβΓ8εΙιΐΓ. 8ε<1 ηυοπίαπι γρ-

ι-Ιιιιιι ηιυ|(ί8 ιηο(Ιί8 (ΙίείΙιΐΓ; ηοη οπιηε π τΐιιιιι Ιμιιι.ιιμ ιόιι•

8ΐιΙΙ•:Μι»πι•ιιι β58β ρβΓ$ρϊοιιΐ] πι Ρ£ΐ. ΙποοηΙίηΡηΒ ρηίιη ι•Ι ηιιιΐικ

Ιιοηιο, ςιιοίΐκίοί ρΓοροδϋΡπΙβό" ίηδρίείεηϋιιηι, Γ3ΐίοείη3ΐίοη«

οοη^εηιιΡίυΓ. Ιίικριρ γρρΙρ εοηΛϋίΐ385β νί(1ρΙ)ΐιηΙιΐΓ, (|ΐιιιηι

ϊηΐΡΓΡίΐ ιη.ι^πιιιΐ) ιηιιΙιιιη.^ίΙ ίηρνριιΐπ. (:>) ΑΙΙιριιρπιικηΙΙιιγρ

Ιηιιιιιιιι αιιί(ί(ΐ3Γη νίίΙρΙιίΓΡδδβ. ΙιΙβηίηιεοηίΐιΙΙβΙίοηίδΓΡΡίιιηι,

ηικκΐ 3(1 1)οηί 3(1ρ{)1ίοηριη νβίβΐ, 1)οη3 εοηδυΙΙαΙίο Ρ8ΐ. 8ρ(1

Ιίιτί ροΐρΜ ιιΐφΐι* ιΊ ι,ίιιι ΐ'ίΐΐϊοι-.ίη.'ιΐίοηο ΓαΙκοΓηηιΊιιβα Ιιοιιιιιη

3(1ι'ρίίε3ΐιΐΓ, εΐ κΐ ηιιίιίειη ςηο(1 ΓβοΙο οριιβ ραΙ, οοηίεο,ιΐΒ-

ΙυΓ , ηοη .ήιΙριιι ςιΐ3 ΓβΙίοηρ ορθΓΐε!)3( , βριΙ ηιριΐίιΐδ Γ3ΐίορί-

ηβΐίοηίβ ΐΡΓηιίηιΐδ Γβίδΐιβ βίΐ. Ιΐβςιιρηρρ» ςιιί(1εΓη ηοηα οοη-

6ΐι1ΐ3ΐίο βδί, (]ηα οοηδβο,ϋίΙιΐΓ ιριίιΜ.ιιιι 3ΐϊ(]ΐιίδ ηιιοιΐ οροΓίεΙ,

δβ(1 ηοη (]Η8 πιΐίοιιι• ο|>ογ1ρΙ)31. (0) ΗπβΙργρβ ρλπΙιπ-

ρτΐ' ρο(ρδ( ιι! βΐίιΐδ (Ιίιι, βΙκίδ ερΙβΓίΐΡΓ ροηδπΙΙ,ιηιΙο, ί(1

ςιιοιΐ νυΙΙ βδδεηιιαΙιΐΓ. Νοηίιιηι ί§ίΙ«Γ ηβ ΪΙΙιι ςιιΜεηι

1)οη3 οοηδίιΚαϋο ρ<1 : δεά ί<1 (]υοι1 3(1 ηΐίΐίΐβίρηι, βΐ 3(1 ί(1

ςηο(1 οροΓίεΙ οΜίηεικΙιιιη , ρΐ ςυο πιοαΌ , ρΐ ςυο Ιρηιροη•

οΐιΐίηρπ (ΙρΙ)ρΙ, αοοιηιιηοάΑίιιπι ΡδΙ. (7) ΡτϊηίΡΓΡα ΙίερΙ ρΙ

βΙιμιΙπΙρ Ιιρηε οοηδυΙΙβΓΡ, εΐ 3(1 οΡΓίυηι βΐίηιιρπι Πηριτι ροη-

«ιιϊΙηΙίοηΐΊΐι γρΓργγρ : 30 1)οη3 δβηο εοηδίιΐΐβΐίο »1)δθΙιι(ε Ρ3

ΡδΙ ο,ιι.τ ρΓοροδίΙο δίοί 3ΐ)δθ1υ(ρ, ρΙ Ιοίίιΐδ νίΐ,τε Ιιιιηιηηιρ

ροιηηιπηί ίίηβ, 1)ρηε ρι-οοβίΐίΐ; (}υ8Μΐ3ηι ,ίιιΙιίιι ηοηβ ροη-

δίιΚαΙίο ΡδΙ, ο,ικτ ΡΐΓΐυπι βΐίο,ιιρηι ρΙ ρΓορΓίιιηι Ιίηοπι δρρ-

ρ,ΐβί. (}ιιο(]8ί 1)ΐ•ηο Γοη8ΐιΙΐ3ΓβρΓυ(1εηΙίπηι βδί, Ι>οη3 εοη-

δίιΚβΙίο ΓΡοΙιιιη ςηοο'ο'απι εοηδΐιΙ(3ΐίοηίδ ρπΐ , β(1 πΐίΐίΐβίοΐϊ)

3Ρ<•οηιιηο(ΐ3ΐιιηι , 3(1 βϋψιρπι (ίηβηι γρΙβΙοπι, οι]ϋδ ίρδ»

ρΓϋ(1ρηΙί3 ΡδΙ Υ8Γ3 ΡΧΪ8ΐίηΐ3ΐίθ.

βΛΡ. Χ. [ΧΙ-1

"Εστί δέ και ή σύνεσις και ή άσυνεσία , καθ' δς λέ-

γομεν συνετούς και ασύνετους, ούΟ' όλως το αχιτο

επιστήμη ή δόξη (πάντες γάρ αν ήσαν συνετοί) ούτε

„ τις μία τών κατά μέρος επιστημών , οίον ιατρική περ\

υγιεινών ή γεο>μετρία περί μεγε'θους ■ ούτε γάρ περί

τών αεί Οντων καΐ ακινήτων ή σύνεσίς εστίν ούτε περί

τών γιγνομένων δτουοΰν, αλλά περί ων άπορησειεν αν

τις καΐ βουλεύσαιτο. Διο περί τά αυτά μέν τη φρο

νήσει εστίν, ουκ έστι δέ ταύτόν σύνεσις και φρόνησις•

Ιύνεσις βυίριη (ίη1ρ11ί!;ρη1ί3) ρΙ άσυνεσία (δίοΐίιΐΐίβδ),

ρχ ςιιίηιΐδ ίηΐρΙΙί(ζΡηΙθδ ρΙ δίοΐίιΐί ηοηιίη3η(ιΐΓ, ηρςιιρ ίιίεπι

ριοΓ8ΐΐ8 ΡδΙ (]υο(1 δοίρηίί» »υΙ ορίηίο (οηιηεδ ρηίιη ρδίεηΐίιι•

ΙρΙΙίμρηΙεδ ), ηρ(]ΐιβ ιιη3 ίΓιηυβ βχ «οίρηίϋδ δϊη|5ϋΐ3Γί1)ΐΐδ ; ιιΐ

ιιιρ(1ίιίη3 ίη'ρ,οίηίίίοηη γρπιπι δΒΐιιοππηι, 3»1 βροητιείπ» ίη

ηΐ3^η'ι(υι1ίιιίΐΗΐδ ρ*1 οεουρα(3. Νβςηε ρηϊηι ίιιίρΙΙίϊβη-

Ιϊη εβΓίιηι γρπιιιι εβί, ηνΐ3Ρ δΡπιρβι• δΐιηΐ, ηπηςοαιηςιιβ

ιΐιονρηΙιΐΓ; ηβςυριιηίίΐδριιίιΐδο,ηρ ρβπιηι ηιΐίΕ ογϊιιπΙιιγ : βριΙ

Ρ3πιιιι (1β φΐίΐιιΐδ Λ3ΐ(1β (1ιι1)ίΐ3Γί ρΙ ροηδΐιΙΐ3Γί ροΐεδί.

ΟιιηρΓορίΡΓ ίη ίίίΐίρηι 83ηε γρ!)ιι8 ρβΐ, ίη η,ιιίΐιυ» ρΙ ρπι-

(ΙρηΙία νβΓ53ΐιΐΓ : 8Ρ(1 Ιβιτιρη ηοη ΡδΙ ίιίοιη ίηΐΡΐϋ8«ηΙί3, φΐοά
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{ι) ή μέν γαρ φρο'νησις επιτακτική έστιν • τί γαρ οεί

πράττειν ή μη , τδ τέλος αύτης Ιστίν • ή δέ σύνεσις

κριτική μόνον • ταύτόν γαρ συνεσις και εύσυνεσία και

συνετοί κα'ι εύσύνετοι. (3) "Εστι δ' ούτε το εχειν τήν

6 φρο'νησιν ούτε τ» λαμβάνειν ή σύνεσις• άλλ' ώσπερ το

μανθάνειν λε'γεται ξυνιέναι , 3ταν χρηται τη επιστήμη,

ουτοις εν τώ χρησθαι τη δόξη έπι το κρίνειν περί τού

των περί ών ή φρόνησίς έστιν , άλλου λέγοντος, και

κρίνειν καλώς• το γαρ ευ τω καλώς ταύτό. (ί) Και

ιυ εντεύθεν έληλυθε τούνομα ή σύνεσις, καθ' ή\ εύσύνε

τοι, έκ της έν τω μανθάνειν λέγομεν γαρ το μανθάνειν

συνιεναι πολλάκις.

ρπιιΐοηΐί,ι : (2) ΙιβηβΙ εηίηι νίιη ςυηηιΐ&ιη ρποαρίεικϋ βίςιιε

ίιηροτϊΐκΐί ρτιιιΐυιιΐίη ( ιιηιιι ρπιρο ίΐιΐί ει ίίηίί οΛ , ψιίιΐ 3§εη•

αΊιιη Μ, αιιΐ πιχι ίΐϋοηιΐιιιυ ) : ίηΐεΐΐίςεηΐίβ βπΙοιιι, μιιϋ(:αιιιΙί

«ιιΐιιιιι. ΙιΙεηι ΐί•.ι εηίιη ίηΙε11ί§βηΙία, ςηοιΐ εύο-υνεσία, ί(1

6*1 Ι.ιιΐια Ϊη1ε11ί<;εη1ί3 ; εΐ ιρπ ίηηΐ ίη{ε1Ιί(•βηΙβ8, ίίιίπιι

υηοςιιε 8ϋηΙ ΙκΜίε ίηΙε1Ιί(;εηΙεδ. (3) ΡπκΙβΓβιι ίηίρΙΙίμεηΙίη

ηοη ιιίί ιΐΓίριΐ' Ικιίκτε ρηκίεηΐίβπι , ηοςιιε οοηβεςηί; μ ι| πΐ

ίιΐ ςιιοά" ρΓορπε ε*1 (ΙίκβΓβ, ϊηΙεΙ1ί§ει•β άιαίιιι-, ςιιιιηι νίιΐβ-

ΙίιιΙ (ΙοεεηΙίδ ί«•ί<ΊΐΙί;ι αΙί(|ΐιίί> υΙίϊιΐΓ : 8Ϊο εΐ ΐ|ΐιιιιιι α,υίκ

ορίηίοηε ί»1 ΊΑ ιιΙϊΙιιγ, υΐ φΐ.τβ αΐίο Ιοςυρηίο ϊιβ (1β ι * ■ ! > 1 1 -.

ι|ΙΙ4Πί111 ΙΊιΙ Ι'ΠΙιΙιΊΐΙί.Ι, ίρ*Ρ ]|κ1ίΐΙ'Ι, »ρ. ρη>|>ρ φιίιΙΐ'ΐιι]ιη1ί-

εβί : ηβηβ εηίιη βΐ ρι-οϋε ίϋειη βιιηι. (4) Ηίηο ιι.ιίππι εδί

1ηΙε1Ιί§βηΙί.•Ε ηοπιοη , εχ ο,ιια Ιιεηβ ίηΐεΐΐί^εηΐεβ ηρριΊΙιιιιΙιιΐ' :

βχ ίΙΙβ ΒΟίΙίεεΙ, ιρι:ι' β»1 ϊιι <Πϊ<ι•η<Ιο , ιιιΝΊ Ιϊμ<•ιιΙϊα. 8αφβ

εηίπι κ (ΙώοβΓβ » δίςηίίίεβηιυδ νει-υο « ίηΐεΐΐίςετε. »

ΟΑΡ. XI. [XII.]

Ή δέ καλουμε'νη γνυΊμη , καΟ' Ϋ,ν ευγνώμονας και

έχειν φαμέν γνώμην, ή τοΰ έπιεικοϋς έστι κρίσις δρθη.

ιι. 2ημεΐον δέ• τον γαρ επιεική μάλιστα φαμεν είναι συγ-

γνωμονικόν , και επιεικές τι) έχειν περί ένια συγγνώμην.

ή δέ συγγνυ'ιμη γνώμη έστι κριτική τοϋ επιεικούς δρθη.

Όρΐή δ' ή τοϋ άληθοΰς.

2. Είσι δέ πασαι αί έ*ξεις ευλόγως εις ταύτο τεί-

2ΐι νουσαι • λε'γομεν γαρ γνώμην και σύνεσιν και φρονη-

σιν και νουν έπι τους αύτοΰς επιφέροντες γνώμην εχειν

και νουν ήδη χα\ φρόνιμους και συνετούς• πδσαι γαρ αί

δυνάμεις αύται των έσχατων είσι καί τών καθ' έ*καστον,

κα\ εν μέν τω κριτικός είναι περί ων & φρόνιμος , συνε-

ίϊ τδς και ευγνώμων η συγγνώμων τα γαρ επιεική κοινά

τών αγαθών άπάντυιν έστ'ιν Ιν τώ προς άλλον. (.3) "Εστι

δέ των καθ' £καστα και τών εσχάτων πάντα τα πρακτα•

και γαρ τον φρόνιμον δει γινώσκειν αυτά, και ή σύνε-

σις και ή γνώμη περί τά πρακτά, ταΰτα δ' έσχατα.

ίο (4) Κα'ι δ νους τών εσχάτων έπ' αμφότερα• καί γαρ

τών πρώτων ίροιν καί τών έσχάτοιν νους έ"στι και

ου λόγος, και δ μέν κατά τάς αποδείξεις τών ακί

νητων ό'ροιν και πριότοιν , ό δ' εν ταΤς πρακτικαΤς τοΰ

έσ/άτου και ενδεχομένου και της ετέρας προτάσεως•

πι άρχαι γαρ τοϋ ου έ'νεκα αύται• Ικ τών καθ' έκαστα γαρ

το καθόλου. (6^ Τούτων ουν ε/ειν δει αίσθησιν, αϋτη

δ' έστι νους. Διδ και φυσικά δοκεΐ είναι ταϋτα , και

φύσει σοφός μέν ουδείς, γνοιμην δ' ε/ει και συνεσιν

καΐ νουν. (β) ΣημεΤον δ' ίτι και ταϊς ήλικίαις οϊομεθα

«υ άκολουθεϊν , και η"δε ή ηλικία νουν έχει καΐ γνώμην ,

ως της φύσεως αιτίας ούσης. Αιο κα'ι «ρχή και τέλος

νους• έκ τούτιον γαρ αί αποδείξεις κα'ι περ'ι τούτων.

"Ωστε δει προσέχειν τών έμπείρο>ν κα'ι πρεσβυτέρων

?, φρονίμων ταΐς άναποδείκτοις φάσεσι κα'ι δό;αις ούχ

Ιο ^ττον τών αποδείξεων οια γαρ το εχειν Ικ της εμπει

ρίας όμμα δρώσιν ορθώς. (7) Τί μέν ούν έστιν ή φρό

νησες καί ή σοφία, καί περί τίνα Ικατέρα τυγχάνει

ούσα, κα\ ό'τι άλλου τϊίς ψυχής μορίου αρετή ίκάτερα,

ειρηται.

Γνώμη »ιι1(Μ1ι ( 50ΙιΙ(•ηΙί» ) ψικ »ρρ<ΊΙ<ιΙιΐΓ, ιιηιΐο ηιιο (Ιγ.ιιι

ευγνώμονας (ϋοιι.'β «ειιΙεηϋίΕ) $εϋ εοΓϋβΙοβ ιιι>ιιιίη:ιιι[ , εΐ

γνώμην ίχειν, δβηΙΐΓβ εοηιηιοίΐε (Ιίείιηυβ : βϊ ε«1 , ίι] ιιιιοιΙ

οοηίιιη βΐΈεηιιιιιη εδί, ΓβεΙε]ιΐ(ϋθ3Γε. Οιιί γρι Ιιοε βγι;ιι-

ιηεηΐο εβί, <|ΐιού \ίπιιιι Ιχιιιιιιιι ιΊ ιηο(]εΓ»Ιυιη ηΐϋχίιιιε

υηιηίυηι »ρρε1ΐ3ΐηιΐ8 συγγνωμονικόν , \Α&1, 3ΐΙ ίςηο$εεη(Ιιιηι

ρΓορειίϋυηι : ε( ϋοηιιυιηβε Ιιοηπηι εβ&ε (Ιίι ίιιιιι•. ίη ηοιιηιιΙΙί»

ΓβεΙίδ νβηίαηι (συγγνώμην) άίκ. Οηιηίβ ροΓΓΟ συγγνώμη

( ητιαχΐ άίοαί) οοβεηΐεηΐϊα) δεηΐεηΐία ΡδΙ εχίδΙίιιΐϋΐΓίχ Αο

3ϋΐΗ0Ρΐ Ιιοιιο, εικριΐ! Γίοΐα : ταΛα. ϊυίειη ρι ε>ί,(|ΐι»' αιΙ

τεΓίΙβΙρηι ΓεΓρΓίϋΓ.

1. ΑΙπηε ι-Ι πιΐίι.ιιί εοη^οιιίαηεπηι οιηηρί Ιΐ08 Ιι^ιΐιί

Ιιίί εοιίριη ρβΓίίιΐθΐβ. Νϊιιι ίεηΐεηΐίβηι , εΐ ίιιΐρ11ί?,ρηΙί»ιιι,

ρΐ ρΓυιΙεηΙϊαηι, οΙ ηιοηίρηι ίι-;ίι-ιη βΙΐΓίήιίρηΙεί, «!η(εη1ί«!

ΙιβΙιεηιΙίΒ Γ»επΙΐ3ΐε ρΓΗΊΐίΙοί εβίβ , εΐ ιικίιΙΚ νί νβίριε, εΐ

ρηκίεηΐβϋ εΐ ίιιΐρΙΙί(}ρη1Ρ5 ιΐίείηιηϊ. Οηιηεί ρηίιη Ιι;κ βηίηιί

ροΐεκίηίεβίΐιηΐ εχΐΓβηιοΓοιη εΐ γρπιιτι 5ϊπ^ιιΙ<ιγϊιιιτι, βΙοιιρ

ίη εο 8αηρ , ΐ)ΐιο(1 αρίιιβ ηυίί ϊίΐ &Α ]ιιιΙίι,;ιιΐ(Ιιιιιι ϋ» (Ιο Γείιιΐδ

ςιι.ΐ! 3(1 ρπΐ(!θ!ΐΙί<Ίπι ρρΓίίποηΙ, δρβοΙβΙιΐΓ Ιιοηιο συνετός ( ίη-

ΙεΙΙίίΡηδ), εΙ ευγνώμων («εηίρηίίβ ίεΓΡΠ(ΐ3 ιιιοϋΡΓϋΙιΐί) βυ(

συγγνώμων (3(1 ίι;ιιοί(Ρη(1ιιιιι Γαοϋίδ). Νβηι ιΊ α^αυ» οοηβ

(μι,ι• μιιιΙ οηιηίιιηι ΙιοηοΓυιιι ροιιιιηιιηί3 , κιιιιΙ ίη βο γριίιιπ

μρηεΓΒ, (ρΐ0(1 3(1 ηΙΙεπιηι γρΓργΙιιγ. (3) (}υα! .ίιιΙιίιι ρπκίειίϊ

ηοδϋβ ίΐεηει, πραχτά (ηιΐίΒ δυηίβρίίοηί*), Ρ3 οιηιιίβ κϊηι^ι-

Ι3ΓΙ.1 ρΐ ίη ρχίΓΡίιιοηιηι ηυπίΡΓΟ δυη(. Ίιιιιι ίηΙεΙΙίμρηΙίβ εΐ

5εη1ειιΙΐ3 ίη πραχτοϊ; νβΓίΛηΙυΎ, (ρι* δυιιΐ ρχίΓεηιοηιηι ϊιι

ηιιιηΡΓΟ. (4) ΑιΙ Ιιβό ηιρηδ εχίΓειιιοηιιη ρ.δΐ ίη ιιΐΓ.ιιικρίι:

ρΗΓίειη. ΚδΙ εηίηι εΐ ρπ'ηιοπιιη Ιρπιιίηοπιιη ( ργίηοίρίο-

ηηη ηηίνϋπαίίηιη) εΙ εχίΓριηοπιηι ( ιίηρηίηηιιηι ι, εΐ

ηοη Γβΐι'ο : ε3 ηιΐ'Πδ (|ΐιί(1εηι, ςιΐίβ (1εηιοη^1ι•;ι1ίοηί1)ΐΐδοερϋ-

ρ3(3Ρ8(ίιιιηιοηίΙίυιη ρ( ρπιιιυηιιιι ΙρηιιίηοΓίιηι; ιιΙΙργ.ι 311-

Ιί'ΐιι, (ριιι• ίη |>Γ3((ίείδ (ΌΐκΊυβίοηίΙιηδ νεΓ83|ιΐΓ, εχίΓΡίηί , εΙ

ρ] 18 (]υοϋ είίβ εΙ ηοη εί8ε ροΐρδί, εΙ «ΙΐΡΓίιΐδ ρΓοιιοδίϋο-

ηίδ : Ιμβ εηίιη ρΓοροβίΙίοιιεδ τοϋ ε«]υδ ^πιΐίβ γρ8 3βίΙϋΓ,

ρπιιρίρίιι ΒΐιιιΙ. .Ν.Ίΐιι εχ ΛίημιιΙ.'ίπΙιιι.•; ιιιίιιιιΐιιΐ' εΙ εοη$(3ηι

υηίνρΓ!>3. (5) 5ίη^υΐ3Γί3 ρογγο ϋ!;ι βειιίυ εοιηρπΊιεηβα εδδβ

οροΓίρΙ : 31 Ιιίε 8ρηδα< ηιβηδ βϋΐ. ΟυοείΓοβ νίίΙρηΙυΓ Ιιημϊ

βΐίβηι Π3ΐυΓ3|ί3 εδβε : εΙ ηυιιηι κιρίρικ ηβιηο 8ί( ιιιιΙπιΛ , Ι.ι-

ηιρη ρΐ 8ρη1ρη1ί;υ ΓβπιΙΙ,ιΙι' ρπΐ(Ιϋιΐ5 0>1, εΙ εβί ίηΙεΙΙίςρηβ ,

εΙ ηιεηΐίδ εβρβχ π.ίΙιιι ,ι. ((>) Οιι]ιΐ8 γρι Ιιοο 3Γ@ιιπΐρη(ιιηι

('<Ι. ηιιο(1 Ιιη•. Ιιβίιίΐυδ αΊαΙιιιη εοηιϋε» εβδβ 3Γΐ)ίΙΐίΐηιιιι : εΙ

Ιι.το «{ΐίΒΡιίαιιι 3?ΐ3* ηιεηΐε νοίοΐ εΙ δοηΐεηΐίβ , ςιΐ3δί Ικιγιιιιι

δίΐ ρΠροΙγιχ ει ρηυ&ϋ ικιΙιιγ.ι. Α4(|υβ οΙ) ίΙΙ.ι ηιρηδ Ρΐ ρπ'η-

οίρίυιη β«1 εΙ Ιίηίδ. Εχ Ιιίδ εηίηι εηηιίαηΐ, εΙ (1β Ιιί^ί δηηΐ

(Ιειιιοπίΐτβΐίοηεδ. ΙΙβο,ιιε ιΐδΐι ρεΓϋοπιπι εΙ ίριιίοπιηι βιιΐ

ρηιϋεηΐίυιη ρΓοηιιηείβΙίβ 3ΐ<ριε ορίηίοηίΐιιΐδ, εΐϊβιη ηοη (Ιρ•

ιιιοη8ΐΓ3ΐί8, ηοη ηιίιιιΐδ ιροιη (Ιειιιοη8ΐΓ3(ίοηί1ιιΐ9 ηΙΙιίι-

(ΙρικΙιιιιι εδ(. Λ.ίιιι ςυοηίβιη ρεΓ ρχρεΓίειιΙί»ηι οηιΐιιιιι

ςυεικΚιιη εοπδρειιΐί 8υηΙ, γρρΙρ εεΓηιιηΙ. (7) Οιιίιΐ δίΐ ϊβίΙιΐΓ

$3ρίρη1ί3 ρ( ρηιι!εη!ί3 , εΙ ίη ηυϋιιΐδ υΐΓβςπρ νρΓδεΙιΐΓ, οΙ

ιιίπιιιιιριε ηοη 8658 ε]ιΐδ(1εηι βιιίιηί ρβΓίίί νίΓΐυΙεηι, ϋίοΐυιιι

Ρ5(.

/■



ΗΘΙΚΩΝ ιΝΙΚΟΜΑΧΚΙΩΝ ς, ι6. (ΐΙ1.ι,ΙΙ«.)

ΟΑΡ.ίΧΗ. [XIII.]

Διαπορησειε δ' αν τις περ'ι αυτών τί χρήσιμοι είσιν.

Ή μέν γαρ σοφία ουδέν θεωρεί ε; ών εσται ευδαίμων

άνΟριοπος ( ουδεμίας γαρ έστι γενε'σεως ) , ή δέ φρόνη-

σις τοΰτο μεν ε^ει, άλλα τίνος ενεχα δει αύτης ; εϊπερ

ή μεν φρο'νησίς εστίν ή περ'ι τα δίκαια και καλά και

άγαΟα άνΟρώπω, ταΰτα δ' ίστίν ά τοϋ άγαΟοΰ εστίν

ανδρός πράττειν , ουδέν δε πρακτικώτεροι τώ ειδεναι

αυτά έσμεν, εΐπερ έ'ςεις αϊ άρεταί είσιν, ώσπερ ουδέ τα

υγιεινά ουδέ τα εύεχτικά , ίσα μή τω ποιεϊν άλλα τω

άπό της έ';εως είναι λέγεται• ούΟέν γαρ πρακτικο'ιτεροι

τω έ^ειν τήν ίατρικήν και γυμναστικών έσμεν. (ϊ) Ει

δέ μή τούτοιν ^άριν φρόνιμον Οετε'ον άλλα τοϋ νίνεσΟαι,

τοις ουσι σπουδαίοις οϋΟέν αν είη χρήσιμος , ετι δ' ουδέ

τοις μή ενουσιν ούΟέν γαρ διοίσει αυτούς ε/εινη άλλοις

ε/ουσι πείθεσΟαι, ίκανώς τ' ε/οι αν ήμϊν ώσπερ και

περ'ι τήν ΰγίειαν βουλόμενοι γαρ υγιαίνειν δμως ου

μανΟάνομεν Ίατρικήν. (>) Προς δέ τούτοις άτοπον αν

εΤναι δόςειεν, ει -/είρων της σοφίας ούσα κυριωτέρα

αϋτης έσται• ή γαρ ποιούσα άρ/ει και έπιτάττει περ'ι

εκαστον. Περ'ι δή τούτων λεκτε'ον νυν μέν γαρ ήπό-

ρηται περ'ι αυτών μόνον. (ι) Πρώτον μέν ουν λε'γο-

μεν δτι χαΟ' αΰτάς άναγκαϊον αίρετας αΰτας είναι,

άρετάς- γ' ούσας εκατε'ραν έκατε'ρου τοϋ μορίου, και

ει μή ποιοΰσι μηδέν μηδετε'ρα αυτών, (δ) Επειτα

καΐ ποιοΰσι μεν , ού/_ ως ιατρική δέ υγίειαν , άλλ' ως

ήΰγίεια, ούτως ή σοΐία εϋδαιμονίαν με'ρος γαρ ούσα

της οΟ.ης άρετης τω ε/εσΟαι ποιεί και τω ένεργεϊν εΰ-

δαίμονα. (β) "Ετι το έργον αποτελείται κατά τήν

φρόνησιν και τήν ήΟικήν άρετην ή μέν γαρ αρετή τον

ι σκοπόν ποιεί ορθόν , ή δέ φρο'νησις τα προς τούτον. Τοΰ

δέ τετάρτου μορίου της ψυνης ουκ εστίν αρετή τοιαύτη,

τοΰ θρεπτικού- οΰΟΐν γαρ έπ' αϋτώ πράττειν ?, μή πράτ-

τειν. (-) Περ'ι δέ τοΰ μηδέν είναι πρακτικωτέρους δια

τήν φρόνησιν τών καλών και δικαίων, μικρόν άνο)0εν

άρκτε'ον, λαβόντας άρ/ήν ταΰτην. "Ωσπερ γαρ και

τα δίκαια λε'γομεν πράττοντας τινας ουπο) δικαίους

είναι , οίον τους τα ΰπό τών νόμων τεταγμε'να ποιοΰντας

τ) άκονταςή δι' άγνοιαν ή δι' έ'τερόν τι και μή δι' αυτά

( καίτοι πράττουσί γε άδει και δ'σα /ρή τον σπουίαΐον) ,

ι οδτως, ώς εοικεν, εστί τό πώς ε/οντα πράττειν έκαστα

ώστ' είναι αγαθόν, λε'γωο' οίον δια προαίρεσιν και αυ

τών ενεχα τών πραττομε'νων. (β) Τήν μέν ουν προαίρεσιν

όρΟήν ποιεί ή αρετή , τί) δ' όσα εκείνης ενεχα πε'φυκε

πράττεσΟαι ούχ εστί της άρετης άλλ' Ιτερας δυνάμεως•

, λεκτεον δ' έπιστήσασι σαφε'στερον περ'ι αυτών, (ο) "Εστί

δητιςδύναμιςήνκαλοϋσι δεινότητα• αυτή δ έστι τοιαύτη

ώστε τα προς τόν ΰποτεΟε'ντα σκοπόν συντείνοντα δύ-

νασΟαιταΰτα πράττειν χα'ι τυγ/άνειν αυτών. Αν μεν

ουν δ σκοπδς ή καλός, επαινετή έστιν, άν δέ φαύλος,

, πανουργία• διό καΐ τους φρόνιμους δεινούς χα'ι πανούρ

γους φαμέν είναι, (ίο) "Εστί δ' ή φρόνησις α\>γ ή δει-

νότης, άλλ' ουκ άνευ τις δυνάμεως ταύτης. Ή δ' έ;ις

8ε0 ςυδίΓαΙ βΐίιμιίδ, ςυβιιι ιιΙί1ί(:ι1οηι ,ιίΓοι ;ιηΙ. δαρίρηίί»

ρηίηι ηίΙιίΙ ΟΟΠ1Π1 ι•οιι>ίιΙ(Ί•:ι( , (|ΗΪ1)ΐΐ5 Ιιοπιο 1)ρ;ι|ιι-. δίΐ ΓιιΙιι-

ΠΙ8 : ςυία ηυΙΙαιη 3(1 ΓΟΐη, φ<η? ρι-οιΙιιι-.-ιΙιιι•, ]>ι•ι 1ϊιι<-1 . Ρπι-

(ΙοηΙϊα αηΐεηι ΙιβΙιοΙ Ιιοο ΜΙ,ι φίκίεηι : 5«1 ςιιίίΐ ρα ορυδ β$1?

8Ϊ φΐίϋριη ρπκίοηΐίβ β«1 03, φίκ ϊη γρΙ)ι)8 ]ιΐδΙίδ εΐ ΙιοηεβΙί*

Ιιοηιίηίςηε 1)θηΪ8 εΙ ηΐίΐίυιΐδ ο<«•ιΐ(>;ι!;ι ΡδΙ : Ιι,τ οιιΙ.ίιι γρ*

ίΐιηΐ , ((1133 3(1ηιϊηϊδ(ΓίΓ6 ηΐηπο 3ίΡΓ0 νίΓΪ βοηί Ρ8ΐ. Κίΐιϊΐο

ςιιοςυβ βιΐ Βμρηιίοιη ηθ5 βΠϊοϊβΙ βρΙίοΓΡ» Ρβηιηι Γθ•;ιιί(ίο , ίί

ςιιί'ΐρπι νίτΐυΐεδ Ιΐ3ΐ)ί(ιΐ3 βιιπΙ, ηοπ ηιιϋΙί.'Β : ηιιΐΊΐιαιΙηκχΙιιιιι

ηρςιιο ΒρϋοΓΡδ μιιιπι8 βείεηιΐο »<1 εΙΤεοΙίοηεηι ββΓίιπι γρπιιπ

ηυηρ ίΐιηΐ 8αηϋ3ΐίδ ρΐ (|ΐιηρ ιοΙιΟΓίδ : ηυ5Ρ ηιιίύρπι Ιιυ]υ& ξΐ•

ηΡΓίδ ίΐα ηρρρΙΙηηΙιΐΓ, ηοη ρχ βϋφίο ςιιοιΐ (ΐβΐ, ίοι) ρχ εο

ςυο(1 α!) ΙιηΙιίΙυ ρι-οΩοϊκοαΙιΐΓ ίΐίικί ιριοιΐ ΙίΙ. ΝίΙιΙΙο ρηίιιι

3ρ(ίθΓΡ5 Η(] ηε•οη(1ιιιη Ιαΐίβ 8ΐιηιιΐ5 ρχ ρο ηιιοΛ ιιιι•ιΙίΓϊιιαηι

3πΙ ργπιη3ί1κρη Ιρηρηηιιΐδ. (2) ΟποΛδί ηοη ρΓορΙβΓ |ι»δ

03υδ35 ρπιιίρηίρηι είδε οροΓίβΓβ , δρϋ ιιΐ ρΓοϋυδ ρΓΓιαβίιΐΓ,

οργΙρ ϋδ ςιιί )απ\ ρΓΟϋί δΐιηΐ, ηίΙιίΙ ργοΓπΙιιγ» ργικΙριιΙϊβ ρ$1.

ΡγηΊογρλ ιιοο ϋδ (ΐιιΐ νίΓίπΙβ ρΓ«ι?<ΙϊΙΐ ηοη δΐιηί. Νϋιϋ οηίηι

γρΓργΙ, ιιΐιιιιη ΙβΙϋδ ϊρίϊ ρπκίρηίοδδϊηΐ, βη ρπη]ρ.ηΙίΙ)ΐΐδ οο-

ΙοηιρρΓΡίιΙ. ΙΙοο ρηίηι &η1ίδ ΓιιβπΊ , ςιιρηιβιΐηιοιίυηι δ3(ϊδ <*ί

Ρΐΐ3ηι ίη ναΐρίικίίηε οιΐΓβηιΙβ. Νεφίε εηϊηι , φΐυηι τΛΙεΓβ

νρΐίηιιΐδ, ηιΐ'ΐΐίιίιιιιιιι ίιίπι «Ιίβείιηυδ. (3) Ι'ΐΉ'Ιιτοη 3ΐ)δΐΐΓ-

(Ιιιιη ρ$δΡ νϊ<1••ίΐ(ιΐΓ, ρηκίρηϋβηι , φΐΐΒ δί( (ΙρΙργϊογ κψίρπίϋΐ ,

Ιιαο ρ*8Ρ ροΐίοιοηι. €ιι]ιΐδ ρηίηι 30(10 ρδΐ ρΐ ρΓΓικιπΙβδ, βιϊ ίϋ

ρρΓίϊηρΙ ρπηοΐρβίιΐδ ι•1 ίπιρεΓίιιηι ίη δίη^ιιΐβ. Ι)ο Ιιίβ ίμίΜιτ

ιιπικ- ιΙϊΐΊΊΐιΙιιιη <■-( ; 3(1)ιυε εηίηι <1ε ίίδ ιΐιιιιιΐηχηΐ φΐ.ΐΝΐίο-

ηεδ ρΓοροδίιϊιηιΐδ. (4) Λ<• ρΐ'ίιηπιη ι|ιιϊι1ιίιι (Ιίιίηιικ , ηηιΐιηδ

ρηδ ρρΓ 8β ηοοΡδδβΓίο. Ρ8δβ ρχροΐεηϋηδ , ςιιυηι νίΓΐυΙεβ δίη(

ϋηιΐιιΐ', ιιιιιι Ιιιι]υδ, βΙ(ΡΓ3 αΚεΓίυδ ριιιΊίδ .ιηΐιιιϊ. Ιιίςιιε τεΙ

Ιιιιιι ςιιοφίρ, 8ί μ Ι ιιιίιΙγιι ΐ'.-ιπιιη (|ΐιί(1φΐ3ηι εΓΙϊείηΙ.

(5) Ρογγο ρΓΓιείυηΙ εΐίβηι ίΙΙ.-ρ βϋφίκΙ , ηοη βαηβ ιιΐ 8«ηίΙ«-

Ιοιιι ιηΐ'ΐΐίί'ίηη , κγίΙ ιιΐ δ3ηί(3δ εα ηιι;ο 8ΐιη( κ\ηί Ιιοιηίηκ

ρΓορΓία, μι' δαρίρηίία \ϋίΐιιι ΙιιίιΙιιπι. ΝΊΐΙΙΙ φΙΙΙΙΜ >ί! ρ»ι-8

υηίνΡΓδα^ΐΓΐιιΙίδ, εο φ^ιοιΐ ϊηοϋΐ ηΐ 1ι»ηΐ(ιΐδ, εΐ ςπο<Ι 8ΐιο

ιτηιιΐΡΓΡ ΓιιημϋιΐΓ, ορηίιιηι Πιγϊι. (Ο ΡπρΙργρ» ρχ |ιιίκ1πιΙϊ.ι

εΐ νίΓΐιιΙβ ηιοΓ.ιΙί ορυδ νΪΓΐιιΐιβ 8|}!;οΙνί[ιΐΓ. ΎίΓΐιιβ εηίηι

Η-ηριιηι ρΓοροδίΙιιπι βρεηΐί Γεείιιηι βΙϊίεΊΙ, ρΓυ<3οη(Ϊ3 νεΓΟ ε»

Φ^ΐ33 3(1 δοοριιηι (ΙιιπιιιΙ. ί,ΐιΐΜΐ'Ι;ι• λιιΙριιι ηιιϊιηη• ρηΐ'(ί>, ίη

(|ΐιιι νίδ ίηρβί βίρικίί, ηιιΙΙ.Λ ΙβΙίδ τίτΐυκ ε8( : ηίΙιίΙ ε$( εηίηι

ίη εη ροδίΐιιηι, υ( νοΙ »?31ιιγ, νρΐ ηοη 333Ι11Γ. (7) ^-ιηι φΐθ(Ι

δΐιρΓβ οηίρείιιηι εδ(, ηίΐιίΐο ηοδ βρΙίοΓεβ 3(1 γρβ ΙιοηβδΙαδ οί

}ιι>ΐ3δ 3 ρΓη(1ρηΙί3 είΤΊεί, ρηιιΙΙο ιιΙΙίιΐί ηοϋίδ Ιιιφίδ γρι τορρ-

ΙρηιΙιιηι ρι ίπι ■ίρίιιιη εδί, ίιίηε οπίίεηΐίΐιιΐδ. III ρηίιη γρ$ ]ιΐί(3δ

3§ρη(βδ 3ΐί(|ΐιοδ , ηηιΐιΐιιηι (3ΐηεη ]ιΐδ(03 ββίβ άϊείηιηδ, ιιΐ φΐί

εα φΐ:ε 1ρ§ί1)ΐΐδ οοηκΙϊΙιιΐΛ δΐιηΙ, ΓαείπηΙ τρΙ ίηνίΐί, νρΐ

Ϊ8ηοΓ3ηΙί3, νοί ρΓορΙοΓ βΐίιιιΐ φΐίιΐρίβηι, ηοη ρΓορΙΡΓ ίρδβ;

ει αμεηΐ Ιβσιοη Ρ3 φΐα? δΐιηΐ 33Ρηιί3, ςιι,τςιιο νίπιιη Ιιοηιιιιι

οροΓίρΙ 38ΡΓβ : δίε γο5 1ι31)ρΙ, ιιΐ νί(1ρΙιΐΓ, ρΐίαηι ίη ΐδΐί* : ιιΐ

δοίΐίορί, ςιιί εΡΓίο φΐο(1ηηι ηιοϋο βΐΐρείιΐδ ιιιιιιηίφΗχΙφίρ

3ί;ίΙ , ίδ ιίρηιηηι 8ΪΙ Ιιοηιιβ : (Ιίεο ;ιιιΙ.•ηι ( νοΓίιί μΓβΙίβ ) ηΐ

ΙβΙο οοιίδϊΐίυηι ορρρπΐ, βΐ ίρδοπιη) φΐίε 3§υηΙυΓ εβιΐδβ φ)*-

ςυο .1831. (8) ϋοηδίΐίϋηι ίμίΙιΐΓ γροΙηπι νίΓΐιΐδ είΤιείΙ. Εβ

»υ|ρηι (ΙίδρίεεΓε, φΐί» ϊΙΙίυδ οβηδ» δυδΡίρί εοηδυενρΓυηΙ ,

ηοη νίτΐηΐίδ, δΡ(1 ειι]υδά3ΐιι πΐίοπιΐδ ΓαειιΙΙαΙίδ ιηιιηιιβ ΡδΙ :

(1ρ φΐίΛιΐδ αοειΐΓ3ΐίιΐδ εΐ ρΐαηίιΐδ οβί (ϋοεηΛπηι, ίηδίδίεη-

(Ϊ1)ΐΐδα1ίφΐ3η1ιι1ηηι ίη Ιιοε Ιοεο. (9) Εδί ϊ§ϊΙιιγ νίδίειι ρο•

ΙεΜαδ ςιίΒΡίΙβηι, ςπβηι δεινότητα, δοΙΙεΓίίβηι, τοεαηΙ. Η«ρο

3ηΙειη ρ]υδηιο(1ί εϋΐ , υΐ 83 ηιι.χ 3(1 δεορηπι ρΓοροΜΙππι ρΡΓ-

ΙίιιεηΙ, 3βΡΓΡ ρ| εοηδΡφίί ρο$δίί. Εα , δι δεοριΐδ ίΙΙβ Ιιοηε-

δΙη8 δί(, Ι3ΐΐ(1η1)ί1ίδ; δίη ηιβίυδ αυΐ 1υι•ρί$, νοΓϋΐιΙί» εδί ηοιιιί-

Π3η(ΐ3. ΡΐΌίηιΙε ρΐ ρπηΙεηΐΜ εΙ νεΓδηΙοδ «Ιϊοϊηιιιβ οεινού;

δίνε δοΙΙεΓίεβ. (10) ΡπκΙεηΙία ρογγο ηοη ε*1 Ικτε δυΙΙκΓ-

Ιι,τ, 5(•(Ι ΐ3ΐηοη ηοη &ίπο Ιιαο Γαειιΐΐαΐο. Η»1)ί1α5 βηΚηλ
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τω όμματι τούτω γίνεται της ψυχής ουκ άνευ αρετής,

ώς είρηταί τε και εστί δήλον οί γάρ συλλογισμοί των

πρακτών άρχην έχοντες είσιν, επειδή τοιόνδε το τέλος

κα'ι το άριστον , δτιδήποτε όν• έστω γαρ λο'γου χάριν το

5 τυχόν. Τοϋτο δ' ει μή τώ άγαθώ, ου φαίνεται• δια

στρέφει γαρ ή μοχθηρία και διαψεύδεσθαι ποιεί περί

τάς πρακτικάς άρχας. Ωστε φανερδν δτι αδύνατον

φρόνιμον είναι μή όντα άγαΟο'ν.

ΙιυϊΕ ςυαδί αηιαιϊ οευΐο ηιίηίιιιβ ίημεηει-βΐιιι• δίηε νίι-ΙυΙε, ιιΐ

ει ιΐκΐιιηι εδί βΐ ρεπψίειιυηι εδί. Κ3ΐίοείη3ΐίοηεδ εηίηι ρ;>:

φηι• μιιιΙ <|ρ Γεϋΐΐδ 3£«η(Ιί8, Ιιιιμίίΐιιοιίί δυηΐ : φΐοηί3ΐη ϊ.-,Ιο

Πηίδ εδί, βΐ Ιιοο ορίίηιιιηι, φΐο<1ευηΐφΐε ίΐίικί ι.-ιπιΙιίιι δίΐ :

εδίο εηίηι , τβΑί §τβϋβ, ςικχΐ 1Η>βί. Ηοο 3ΐιΐοπι ορίίπιυηι

ει Πίε Ιίηίδ ηοη ηίίί νίΓΟ Ιιοηο 3ρρ3ΓεΙ. ΡεΓνβΓίϊΙ εηίηι εΐ

(1ερΓ3Τ3ΐ]ιΐ(1ίοπιιη Γ»ΙίοηΪ8 νίΙίθ8ίΐ35,εΠίοί1ί|υε ιιΐ άβ ρππ-

είρϊίδ .-κϋοΐΜίπι ΓίΐΙϊππι ]ϋ(1ίεεπΐϋδ : εχ ςιιο ρει-δρίεί ροίεβί,

Πεπ ηοη ρθ85ε υΐ ο,ηίδ δίΐ ρπιϋεηδ, φΐϊη Μβηι δϋ νίι-

1)υηυδ.

ΟΑΡ. XIII.

Σχεπτέον δή πάλιν και περί αρετής• και γαρ ή αρετή

ιο παραπληίίως έχει ώς ή φρόνησις προς την δεινότητα-

οϋ ταύτον μέν , δμοιον δέ• ούτω καϊ ή φυσική αρετή

προς τήν κυρίαν. Πασι γαρ δοκεϊ έκαστα των ηθών

ίιπάρχειν φύσειπως• και γαρ δίκαιοι και σωφρονικοι και

ανδρείοι και τάλλα έχομεν εΰΟυς εκ γενετής• άλλ' δμοις ζη-

15 τοΰμεν έτερον τι το κυρίως άγαθδν κα'ι τα τοιαϋ'τα άλλον

τρόπον ίιπάρχειν κα'ι γαρ παισι και θηρίοις αί φυσικαΐ

ίιπάρχουσιν έςεις, άλλ' άνευ νοΰ βλαβεραι φαίνονται

ούσαι. Πλην τοσούτον εοικεν δρασθαι, δτιώσπερ σώματι

ίσχυρώ άνευ όψεως κινουμένω συμβαίνει σφάλλεσΟαι

20 ισχυρώς δια το μή εχειν όψιν, ούτω και ΙνταΰΟα• (ί) εάν

δέ λάβη νουν, έν τω πράττειν διαφέρει. Ή δ' έξις

δμοία ούσα τότ' έσται κυρίως αρετή. "Ωστε καθάπερ

επί του δοξαστικού δυο εστίν είδη , δεινότης καϊ φρόνη-

σις, ούτω και επί τοϋ ήθικοϋ δυο εστί , τι» μέν αρετή

25 φυσική το δ' ή κυρία, κ•*! τούτων ή κυρία ου γίνεται

άνευ φρονήσεως. (») Διόπερ τινές φασι πάσας τας

άρετάς φρονήσεις είναι , και Σωκράτης τη μέν δρθώς

έζήτει, τή δ' ήμάρτανεν ό'τι μέν γαρ φρονήσεις ώετο

είναι πάσας τας άρετάς, ήμάρτανεν ό'τι δ' οΰκ άνευ

30 φρονήσεως, καλώς έλεγεν. (ι) Σημεΐονδέ• και γάρ νΰν

πάντες, όταν δρίζωνται τήν άρετήν, προστιθέασι τήν-

έςιν, εϊπόντες κα\ προς ά έστι , τήν κατά τον ορθόν λό-

γον όρθδς δ' ό κατά τήν φρόνησιν. Έοίκασι δή μαν-

τεύεσΟαί πως άπαντες δτι ή τοιαύτη έξις αρετή έστιν

3ί ή κατά τήν φρόνησιν. (δ) Δει δέ μικρόν μεταβήναι• ου

γαρ μόνον ή κατά τον δρΟόν λόγον , άλλ' ή μετά τοΰ'

όρΟοΰ λόγου έξις αρετή έστιν. ΌρΟός δέ λόγος περί

τών τοιούτιον ή φρόνησίς έστιν. Σωκράτης μέν ουν

λόγους τας άρετας ωετο είναι ( έπιστημας γάρ είναι

*υ πάσας), ήμεϊς δέ μετά λόγου. (β) Δήλον ούν έκ τών

εϊρημένων ό'τι ούχ οΐόντε άγαθδν είναι κυρίως άνευ

φρονήσεως, ουδέ φρόνιμον άνευ της ηθικής αρετής.

Άλλα καϊ δ λόγος ταύτη λύοιτ' αν , ω διαλεχθείη τις

αν ό'τι χωρίζονται άλλήλυιν αί άρεταί• ου γάρ ό αϋτδς

45 ευφυέστατος προς άπάσας , ώστε τήν μέν ήδη τήν δ'

οΰπω είληφώς έσται- τοΰτο γάρ κατά μέν τάς φυσικάς

άρετάς ενδέχεται, καθ' άς δέ απλώς λέγεται αγαθός,

οϋκ ενδέχεται• άμα γάρ τή φρονήσει μια οίση πασαι

ΰπάρξουσιν. (7) Δήλον δέ , καν ει μή πρακτική ήν ,

60 ό'τι έδει αν αυτής διά το τοΰ' μορίου άρετήν είναι, και

ό'τι ουκ έσται ή προαίρεσις ορθή άνευ φρονήσεως ούο'

άνευ αρετής• ή μέν γάρ το τέλος, ή ίέ τά προς το τέλος

ΚεάειιηαΊιηι νεΓο ηοΐιίδ (Ιβηυο βκΐ βη" οοηδκΐβι-βΐϊοηεπι τίι•-

Ιαϋδ. Εούεπι εηίηι Γεηηε ηιοοΌ, ςηο ρηκίεηϋβ εΐ μ. Ι ΙιτΙ κι

δΐιηΐ ίηΙβΓ βε ίίΤεεΙίο (ηοη εα?(1ειη φίκίεηι \\\χ, εείεηιηι

δίπιίΐρδ Ιβηιρη ) εοάεηι, ίηςπαιη, ηκκίο οοηιρ3Γ3ΐιΐΓ εΐ \ϊγΙο3

ϊΙΙα ηαΙυΓβΙίδ ειιηι ε» ο,υοε ρι-ορπε εΐ ρΓΗ-οίρπε νΪΓΐιΐδ ε•5ί.

υη3φ)8Ό.υερηίπι τΐιΐϋβ ηιοΓΒΐίδ ίη οιηηίόϋδ ΙιογπϊιιϊΙιιι^ ςιιο•

(ΙλιιιγπικΙο νκΙβΙιΐΓ ίηβίίΐβ ηαΙυι-3. Νβηι εΐ ]ιΐ5ΐί, εί Ιεηιρε-

ιβηΐεβ, εΙ ΓοΓίεδ βυηιυβ, εΐ εεΙεΓ&ε ίΐεηι τίΓίπΙεδ 1ΐ3ΐιεηιιΐδ,

ςιπιηι ]ΐιίιιΐιιιη ηβδεϊηιιΐΓ : ?ρι| (βηιεη ρΙ ηΐϊυιΐ ηιικίιίβηι

((ριοά εδί ίΐίικί ρΓορΓίβ 30 νρι•ρ Ιίοηιιηι ) η! δί| Γρςιιίπιηιΐδ ,

νίΓΐιιΙεδφΐε ρ]ιι»ηιο(1ί 3ΐίο φίοιίαηι ρβείο ίη ηοΙ>ίδ ϊηε«δε νο-

Ιπιηιΐδ. ΗηηίΙιΐδ ηβιηςηε ϊδΐί η3ΐϋΓ3ΐεδ ίη ριιοπβ φίοςιιε,

ηεο ηοη ϊη ΙΐΡίΙϋδ ίηίπηί. δεί φΐοΛ ηιρηίϊδ δΐιηί ρχρεΓ-

<εδ, ΓίρΙπηιεηΙιιηι ΛίίΙεηΙιΐΓ οΠργγρ. Λ'επιπιίΒηιρη , ιιΐιιΐ

Ιιοε Ιΐ3ΐ)Ρί, Ιβίε ηΐίφΐίιΐ νκίείπτ ηΊ3ηϊΓρδ(ιιηι : ιιΐ τοίιιΐδίο ει

νηΐϊιΐο εοΓροπ, ςιιοι! δίηε \ί<1εη«1ί δΡηδίι ηιονεΙιΐΓ, κι•3νρδ

οΓΓοηδΐοηρδ ;κ<ι<1ιιηΙ , ρΓορΙρΓΡβ φίοιΐ νϊο'ρηη'! δρηδίι ι'ΙΙυι!

('βγρΙ : 8Ϊο δε ΓΡίη 1ΐ3ΐ)ΡΓε Ρΐίβιη Ιοε ίη ρβΓίε ; (2) 31 δι ηιεη-

ίρηι ΐδίιιά ;η!γ|ιΙ ιιηι ΓιιεΓΪί, ίηθΓρ<1ί1)ΪΙβ ρβΐ φΐ,ιηΐιιηι ίη 3(;ρηάο

ν.ι|Ρ3ί •. εΙ υργο ΙιβοίΙιΐδ ίρδβ ί«1ί η3(ιιι\'ΐΙί ΙίκΊΐΙι.ιΙϊ δίηιίΐίδ,

Ιπηε ρΓορπβ νϊτίιιβ επί. ΙΙβηιιε ιιΐ ίη εβ ρ.ΐΓ(ρ βηϊηιϊ ο;»»;

3θ! ιιρίηιιικίπηι ν:ι)ρί , ιίικι• κιιηί ΓοΓΠΐηρ , δθΙ1εΓΐΪ3 ρΙ ρηιϋρη-

Ι Ϊ3 : ί(.ι ε( ίη ηιοι;ιΜ (Ιιι;ρ : ςιιβπιιη .-ιΚιτίΐ εδί νΪΓΐιΐδ ιιιιΐπ-

Γ3ΐίβ, 31(ργ3 εβ φΐ.Έ ρΓ,τοίριιε εΙ ρΓοριίο νίΓΐϋδ βρρρΙΙ,ιΙιιΐ'.

0υ3πιηι η.τε, φι»• ρΓϋΡΟ,ίρυε νίΓΐυβ «δΐ, δίηβ ρηιάεηΐίβ

οοηδΙβΓε ηοη ροΐρ.δΐ. (3) Κβςυε εΙ νίΓΐυίββ οηιηεδ ρπι-

(ΙρπΙίβδ εδδε ΟΐοιιηΙ. ΕΙ 8οοΓ3(ε5 ςηίιίειη ραΗίηι γρο(ο

ηυητεοηΐ, ρβΓίϊηι ριύβΙιβΙ. Νβηι φίοιΐ νίΓΐιιΐΡδ οηιηεδ ρπι-

ίίρηίίβδ Ρδδβ ριι(3ΐ)3(, ίη Ιιοο ργγβΙιβΙ : φιοιΐ βιιΐοηι εβδ ηοη

Ρδδε δίηε ρηκ1ρη(ί3 3Γΐ)ίΐΓ3η3ΐϋΓ, ρπΙοΙίΓε (Ιίοείιβί. (4) Οιι-

ί'ΐδΓΡί Ιιοε 3Γ<πιηΐρη1πΓη Ρ8ί, φΐοϋ ηηηε οηιηΡδ, φΐιιηι νίΓ-

ΙιιΙριιι ιΙιΊΊηίιιπΙ , Ιι.ιΙιϊΙιιιιι 3δδί^ιΐ3η[ (3(1(1ρη(ρδ δίηιυΐ ι•ΙΪ3ΐιι

ίη ηιιίηιΐδ νείίΡΐιΐΓ ) Γροΐη; Γ3ΐίοηί οοιίδεηίΒηευηι. ΙϊροΙβ

3ΐι(ρηι ΓαΙίο ΡδΙ Ρ3 γιΓι ρπκίρηίίβ πιο(1ργ31ιιγ. Εγ^ο οηιηεδ

φΐο<ΐ3ηιπιοπΌ νίιΙρηΙιΐΓ 3π?ΠΓ3Γί, ΙηΙρηι 1ιαΙ>ϊ(ιΐΓη ρτιιιίρη-

Ιϊη» οοηδρηίπηεηιη Ρδδβ τϊγΙιιΙριιι. (5) νρπιηπίβιηρη ρηιιΙ -

ΙπΙιιηι <]ρερ(|ρη(1ιιιη εδί .ιΐίο. Νοη εηίηι Γ8<.|33 Γβΐίοηί εοη-

δΡηΙβηειιβ δοΐπηι, δΡ(1 ιΊΪ3ηι επηι γροΙβ ΓβΙίοηρ εοη]πη-

είΐΐδ 1ΐ3ΐΐί(Π5 νίΐ(ΐ]5 Ρδ(. ΡΟΓΓΟ ΓΡΓ,ΙΒ Ιβΐίηΐΐδ <1ρ ΓΡίΐΙΙδ Γ3(ίθ

ΡδΙ ίρ<!3 ρπιο'ρηΙίΒ. 8οθΓ3(Ρδ νΪΓίιιΐΡδ Γ3(ίοηβδ Ρδδε εχίδΐί-

ιη3π3ΐ; οιηηρδ ρηι'ιη δείρηίίβδ Ρδδε ; ηοδ βιιίρηι ουηι Γ3ΐίοηε

6(3ΐιιϊιηιΐ5 οοηίηηείηδ. (0)•Εχ ϋδ ί^Κιη• Φ^'-τ (Ιίοΐβ δυηΐ, ρεΓ-

δρίοιιιιηι βδΐ, ηρο είηρ ρηκίρηΐ!» ιριρικρΐ3ΐιι ρΓορΓίε νίηιηι

Ικιηιιηι είδρ ροδεε ; πρρ ρπκίρηίρηι δίηε. νϊτΐιιΐβ ηιοΓβΙί. δριΐ

ρΙ Ιιοε ροιίβιτι ηιοήοιίίΐιιϊ ροΐρδί ίΙΙιιι! ηιιο<1 (1ί>ριιΐ3Γβ δοΐι'ηί

βΐίφΐί (1β νΪΓΐιιίυιη δρρβΓβΙίοηρ. Νοη ρηίηι ίΛεηι 3θ" οηιηεβ

νίΓΐυΙρδ βρίίδίϊηιιΐδ ΡδΙ ηβΙιΐΓβ. ΙΙβφΐβ Ιΐ3ηο. ]ηιη 3(1ρρ1ϋδ Ρδ(;

ί1ΐ3ΐιι βιιίρηι ηοη^ίπηι ργιΙ οοιίδροοίιΐδ. Κηηι Ιιοε ϊιι ιιιιΐικ .ιϋ

φΐίιίεηι νίΓΐηΙβ ενεηίΓε ροΐΡδί ; ϊη ίίδ βιιίρηι ρχ φΐίΐιιΐδ

3ΐ>^ο1ιιΙε νίι- Ιιοηιΐδ ηοιηϊηβΙιΐΓ, ηοη ίίρηι. ΙΙηβ εηίηι ευιη

ρπιιίρηίί.ι, ςηοβ'ηηβ ΡδΙ, ορΙργιβ οηιηΡδ ρητδίο βιίρηιηί.

(7) ' Ρείδρίειπιηι εδί αιιίεπι, ρΐίβηίδΐ 3(1 ββρικίοιη ρπκίεηΐίη

ηυΐΐβ νίηι 1ΐ3ΐιει•ρΙ, ε3ηι Ι.ιιηρη ηρεεδδβΓίβηι ΓιιΙιΐΓ,ιηι : ςηί3

ιρι-Ι.τ ρ.ΐΓΐίδ βηίιιιί ΛΊΓΐιΐδ ββί, εΙ Π""3 ^ΐηάί εοηδίΐίυηι δίηε

ρπκ1ριι(ί3 δίηκ(|ΐιε νίΓΐυΙε ηοη επί ΓΡϋΙυηι. Ηα^ε εηίηι Πηρηι

(ΙεϋηίΙ; ίΙΙβ ιιΐ Ρ3 φΐχ 3(1 Πηριη ρΡΓίίηοηΙ 3;;αηιυ5 βΙΠρίΙ.
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ποιεί πράττειν. (β) Άλλα μην ουδέ χυρία γ' ία-ά τής

σοφίας ουδέ τοϋ βελτίονος (χορίου , ώσπερ ουδέ της

υγιείας ή ιατρική• οΰ γάρ /ρήται αυτή, άλλ' δρα δ*πως

γενηται- εκείνης ουν ένεκα έπιτάττει, άλλ' οϋκ έχείνη.

6 Έτι ϊαοιον χάν ε* τις τήν πολιτικήν φαίη άρ^ειν των

θείον, ίτι έπιτάττει περί πάντα τα εν τή πόλει.

( 8) <}υίη εΐίβηι ηε ροΐίοι- φΐίϋρηι εδί δθρίοηΐίβ , ηεςιιε αηίηιί

|ι,ι: ■ΙιπιΙίι- ηιείίοηδ Ιι;ιΙιίΙιι, εδί , ιιΐ ηεε ηιειίίείηα Ιιοιιά να-

Ιεΐυιΐίηε ροΐίοι• 851. Νιιιι ΐ'ΐιίιιι ι•;ι ιιΙίΙιΐΓ, δι'ιΙ ιιΐ βιΐδίΐ, ορει-αιη

(ΙβΙ. ΙΙΙίιΐί ί^ϊΙυΓ εαιυα ρι-βεαρίι,.ηοπ ίΐϋ. Ρι•8?ΙεΓεβ δυορπι-

ιίειιΐί»: ίηιρεπο δβρίεηΙί3πι Ρ858 «Ιϊοογβ ρεπηάε ββΐ, βο »ί

ςιιίβιΐίεαΐ, κοϊβηϋαιη είνίΐεη άϋδ ρι<Β655«, α,υίβ οιιιιιία ρΓ<Ε•

είρίαΐ ιριιη ΒυηΙ ίη είνίΐαΐε.

ΙΛΒΕΚ VII.

ΟΑΡ. Ι.

Μετά δε ταϋτα λεχτέον, άλλην ποιησαμε'νους αρ

χήν, δ'τι των περί τα ήθη φευκτώντρία εστίν είδη, χα-

χία, άχρασία, θηριο'της. Τα δ' εναντία τοις μεν δυσΐ

10 δήλα • το μεν γ&ο άρετήν τι) δ' Ιγκράτειαν καλοϋμεν

προς δέ τήν Οηριότητα μάλιστ' άν άρμόττοι λε'γειν τήν

Οπερ ήμας άρετην, ήρωϊχήν τίνα χα'ι Οείαν, ώσπερ

"Ομηρος περί Έκτορος πεποίηχε λέγοντα τον Πρία-

μον δ'τι σφόδρα ήν αγαθός,

ουοέ εωκει

άνοοός γε θνητοϋ πάϊ; εμμεναι, άλλα Οεοϊο.

(ϊ) "Ωστ' εί , χαθάπερ φασίν, εξ άνθρώποιν γίνονται Οεο'ι

δι' αρετής όπερβολήν, τοιαύτη τις άν είη δήλον οτι

ή τη θηριώδει άντιτιΟεμε'νη £ξις• και γάρ ώσπερ ουδέ

20 θηοίου έστι κακία ούδ' αρετή, ούτως ουδέ Οεοΰ, άλλ' ή

μέν τιμιώτερον αρετής, ή δ' έτερον τι γε'νος κακίας.

(3) Έπει δε σπάνιον και το Οεϊον άνδρα είναι, καθάπερ

οί Λάκωνες είώθασι προσαγορευειν, δ'ταν άγασθώσι

σφόδρα του (σε'ιος άνήρ φασιν ), οίίτω και δ θηριώδης

25 εν τοϊς άνθρυΊποις σπάνιος, μάλιστα δ' £ν τοις βαρβά-

ροις εστίν γίνεται δ' ενια και δια νόσους χαι πηρώσεις•

και τους οια κακίαν δέ των ανθρώπων υπερβάλλοντας

ούτως επιδυσφημοϋμεν. (ι) Άλλα περί μέν της τοιαύ

της διαθεσεοις ύστερον ποιητεον τινά μνείαν, περί δέ

3« χαχίας είρηται πρότερον περί δέ άκρασίας χαι μαλα

κίας και τρυφής λεχτεον, και περί εγκράτειας και καρ

τερίας• ούτε γάρ ώς περί των αυτών έςεων τή αρετή

και τή μοχθηρία Ικατε'ραν αυτών ΰποληπτε'ον, ουθ' ώς

έ*τερον γένος, (δ) Δει δ', ώσπερ Ιπι των άλλων, τι-

3ΐ Οεντας τά φαινόμενα και πρώτον διαπορήσαντας οΰτω

δειχνυναι μάλιστα μέν πάντα τά ένδοξα περί ταϋτα τά

πάθη . ε! δέ μη , τά πλείστα και κυριώτατα ' εάν γάρ

λΰηταίτε τά δυσ/ερή και χαταλείπηταιτά ένδοξα, δε-

δειγμένον άν είη ίχανώς.

40 [ιι.] (β) Δοχεϊ δή ήτε εγκράτεια και καρτερία των

σπουδαίων και τών επαινετών είναι , ή δ' άχρασία τε

καΐ μαλακία τών φαύλων τε και ψεκτ,ών, χαι δ αυτός

εγκρατής και εμμενετικός τω λογισμώ και άκρατης και

εκστατικός τοϋ λογισμού. Και δ μέν άκρατης ε'ιδώς

4& δ'τι φαΰλα πράττει διά πάθος, δ δ' ε'γκρατής είδώς δ'τι

φαϋλαι αί επιθυμίαι ουκ ακολουθεί διά τόν λόγον. Και

τον σώφρονα μέν εγκρατή χαι καρτερικόν,τόν δέ τοιού

τον ο! μέν πάντα σώφρονα οί δ' ου , χα'ι τόν άχόλαστον

ΒεςιιίΙιίΓηυιΐΓ, ιιΐ αϋο ίηίίίο ΓαεΙο ι1ίι<ιηιιυ, ι-οπιιη <|ΐι.ν

ίη ιιιηπίπι» Γιι^ίεηιία δΐιηΐ, εδδε Ιπα ςεηεΓα : νίΐίοδίΐβίεηι ,

ίηοοηΐίηρηίίαπι , ΓιτίΙαΙοιιι. Αε ιΐιιοπιιιι φΐίϋοηι ρππιοπιηι

<-οηΐΓϋπ;ι ηοΐ3 δΐιηΐ : βΐΐεηιηι ευίηι \ ίιΐιιίεηι , βΐΐεπιιη εοη-

1 ιιιιίιΙ κιιιι ;ΐ|ι[ί• ΙΙ.ιΐΜΐι-. Ιι'ΐίΙ.Ίΐί 3υ(επι ηρΐί^.ίηκ' «ϋΐ'εη• ροί-

δίηιυδ ορ|χ>ηί β3ΐη ψι;ι• &υρΓ3 ηο$ εδί, Ικτοίΐ'.ιηι φΐ»ηιΐ3ηι

3ε ι1ί\ ίη»ιιι νΪΓΐιιΙβπι ; 8ΪειιΙ ΙΊ•ϊ:ιιΐ)ΐιτιι Μοπιι'πυ Οε ΙΙεεΙοΓΰ

ΙιιιρΚΊΐΙΐΊιι ίίκ-ίΐ, (ριιιηίηιιι νίιΐιιΐι• ρπι'>Ι.ι1);ιΙ :

Νεε ευπι ε^ο ριιίατε^

ιιιμγΙ.ιΗ ξεηίΙηΓε ίαΐηιη, ;ιΐ ίπιιυ ε&$ε ιΙιίιιίιιιι.

(2) Ι1η(|ιιε5ΐ, ιιΐ βίιιηΐ, ρΓορΙεΓ εχεεΙΙεηΙίΛΐη ρΓ.χ-κΙβιιϋαπν-

(|ΐιε νίΓΐυΙίδ <1ϋ ε\ ΙιοπαϊηΐΙιιιβ ρΙΓϊγ.ϊππΙιιγ, ΙβΓίβ επί ριο-

ΓεεΙο ί$ 3ηίιηί Ικιΐιίΐιΐί, ςιιί Ιι.ίΙμΙμ! ίΙΙΪ Γιτίηο ορροηϋιιτ.

Νβηι υΐ Γεπκ ηε<]ΐιε νίϋιιηι ηεηιιε νίΓΐϋ8 εβί , βίε ηεψιε ιΙεί.

ΝίΙ Ιιίε ιριίι Ιιίιι Ιϋΐΐήΐιι-. ρΓ3'8ΐ3ΐ)ϋίΠ5 (1 ηΙΙίιι•. <ιιιί,|,|;ιηι ε$ι

νι'ΓΐιιΙβ ; ίΙΙε αυίειη ϋΐίυιΐ ςιιοιΙιΐΒΠΐ » νίΐίο 15011115 ε«1. (3) νε-

Γΐιιη ηιιοπϊβηι Γ3Γ3 βιΐιηοιίιιιη ΓΡ8 («Ι (ϋνίηιΐδ Ιιοπιο( υΐ 1^3-

εοηεδ δοΐεηΐ ϋϊνϊηυιη 3ρρεΙΐ3Γ0 ςυεηι ηιβ^ιιορεΓε 3(1ιηίι-3ΐ>-

Ιιιγ, ΛεεηΙεβ : (1ίνίηιΐ8 Ιιίε ε^Ι νίι- ), δίε 3|ίςαί8 Γεπΐ3ΐε 1ιεΙ•

Ιιιαππη δίιηίΐίδ ίαΐετ Ιιοιηίηεδ τλγο, λ(- \\•\ί• Ι,ίιιΙιιιιι ιιριΐιΙ

Ι)3Γΐ)ΠΓ0δ, Γερεί'ίΙιΐΓ. ΚοηηιιΙΙαδβιιΙοηιΙιιψίΝΓηοιΙί ίιπιιΐϋΐιίΐ.ι-

Ιε8 πιαΐ3 ιηοΓίιοπιιτι β( (ΌΓροΓΪδ ραΓΐϊιιιιιιιοεε883Γί3Γυιιι εΓε-

ρΐίοικδ' ρβΓΪιιιιΙ. δΡ(1 οί β»8 ΙιοΓηίηεδ, φΐί νίΙϊοδίΐΛίε εεΙβΓΟί

3η(εευη(, (υιρί ιΊ ίπΙ'.ιιιπ ποηιίηε ΓβΓΟδ οί ίηιηωηι'« βρρεΙ-

Ιηιιιπδ. (4) ΥΡΓϋΐη ιΐβ Ιιβε αηίηιί αΓΓι-εΙίοηε ηούίδ επί βΐϊ-

ςυίιΐ (ΙίεεπιΙιιηι ροϊΙεΓίιΐδ : (Ιο νίΐΐοβίΐβΐβ αιιίειιι 8ΐιρΓ3 (Ιίχί-

Ι1Π15 Λιπκ: ιΐε ίηοοηΙίηοηΙΪ3 ε( ηιοΙΙίΙίβ μίι Ιυχυ ιΐίεεηιΐιιπι

ΟδΙ; ίΙειιΐ(]ΐιεϋεεοιιϋηριι1ί3ε11ο1εΐ'βηΙί3. Νβηι ηεηιιβ ϊΐβ β8ΐ

<1ι' ιι1π8ΐ]υε εχίδΐίιηαηιΐυηι, ιιΙ ιριαδί δίηΐ ίη ιιιιιικτο Ιιηΐή-

Ιπυιη εοπιηι , ςιιί δΐιηΐ νίΓΐιιΙίδ βρεεϊεβ βιιΐ νίΐίί, ηεηιιε ίΐεηι,

Γρια--! ρεηίΐιιβ (ΙίνεΓδί δίιιίβεηεπδ. (5)ΟροΓ{εΐ3υΙειη, ί]ΐιι»1

ίη αΐϋδ ΓβοεΓε δοίοηιιΐδ, ρΓοροδίΙίβ ρΐ'ϊιιιιιιιι ϋ3 (ΐυ»? νίιΙεηΙιΐΓ

νιιίΐίο, ϊϋ(]υεςυ£Ε8ΐίοιιεηι ΓενοοβΙίδ, ίΙ»εχρΙίε»Γ8 βΐηιιεοδ-

ΙιίιιΙι π•, ΐιι;ι\πιι.' ί|υίιίειη οιιιηίβ, ςικϋ Ιιοιηίηιιηι ορίηίοηί-

Ιιιΐδ εοηιρΓοΙιαΙα (1ε Ιιίδ αηίηιί ρεΓίυΓίιηΙίοηίϋϋδ ΓεΓυηΙιΐΓ ;

δίΐΐ 1)1111118, :ι| γιίΙι' ρίπι ίιιί.ι 3Ε ρΓιΤΙΪρΙΙ». Ν3111 51 ('.Ί φΐ.ΐ'

(Ιϋ'ιίείΙι.Ί 3((|υε ίηεχρίίεαία βοηΐ, (ΙΐδδοΙνβηίηΓ, είΓεδΙεηΙεα

ςιια? εοιηρΓθ1>3ΐ ορίιιίο, 83ΐίδ ΓυΟΓΪΙ 3 ηοΐιίδ ι•ε> Ιιχε ύε-

ιιιοηδίπιία.

[II.] (0) ΥίιΙοΙιΐΓ ί(;ί1ιΐΓ εοηΐίηεηΐί» εί ίοΙεΓβηΙίβ ίη ηιιηιεΓο

ΓβΓϋηι ηοηαΓυηιεΙ Ι.'ίικΙιιΙιίΙίιιιιι ε558, ίηεοηΙ-:ηεηΙί3 3υΙειη εί

ηιοΙΙίΙία ίη ιηϋ1»πιιιι εί νί1ιιρει•3ΐ)ίϊίυηι; Ιιιηι ίιίειη εδδε

εοηΐίηεηδ, εί <]ΐιί ΓηοίΙε ίη εο ρεΓηιβηεΙ ςιιοιΐ τα(ίο ρΓίΐ>εί-

ρίΐ : ίϋεηι ιριοςυο ίηεοηΐίηεηδ, 3(φΐε 15 ςυί Γαεϋε ιίεβείδείΐ

3 ]ικ1ίοίο πιΐίοηί.ι. Τιιιη ίηεοηΐίηεηδ φΐίιίριη δοίειίδ ΓΘ8 βδδε

ιιΐ3ΐ»8, ,ΊβίΙ Ρ38 Ιβιηρη, ρβΓίιιΐ'ΙιβΙίοιιο βπίηιί εοηιϋβΐιΐδ :

Γ,οηΙίιιρηδ βιιίρηι, ίΐιιίη ειιρίιΠΙαίΡδ Ρ550 ΙιιτρβββΙ ιη»ΐ38 ίη-

(ρΙΙί^ίΙ , 3 ΓΛίίοιιε ΓενοεβΙυβ , ε;ΐδ ηοη 5εΐ]υΊΙιΐΓ. Τιιιη ίεηιρο-

πιιιΙριιι ιριίιίριιι, εοηΐίηεηίειη εί ίυΐιταηΐεηι Ρ650 νοίυιιΐ :

ριιηι ηπΙοηι φΐί Ιηΐϊδ βίΐ, 0550 οιηηίηο Ιριιιριταηίρηι οΐίί

ιιίιιιιΙ, ηΐίί ιιρ&πηί : ίΐεηιφιε ίιιΙειηιιεΓαιιΙειιι αΐϋ ίηεοηΐίηΐ'ΐι
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άκρατη και τον άκρατη άκόλαστον συγκε/υμένως, οι

δ' έτερους είναι φασιν. (7) Τον δέ φρόνιμον δτέ μέν ου

φασιν ένδένεσϋαι είναι άκρατη , δτέ δ' ένίους φρονί

μου; ίντας και δεινούς ακρατείς είναι. Ετι ακρατείς

6 λέγονται και Ουμοϋ καΐ τιμής και κέρδους. Τα μεν

ουν λεγόμενα ταϋτ' εστίν.

ίιΐιι, (4 ίιίΓοιιΙίιιοιιΙΐ'ΐπ ίιιΐΐ'ηιρίΐηιιΐιιη εοηίυεε (Ιίευηίβιβε :

αΐη εοβ ιμΙεγ $6 ιΠΠειτε νοίυηΐ. (7) .Ιηιη εί ρπκίεηΐεΐιι ιιίιιιιΐ

ίηΙεΓοΊιιη ηυΙΙο ηιηιΐο ίηεοηΐίηεηΐεη) είδε ροβδε : ίιιΐι-πΐιιηι

,•ι]Ίΐ|ΐκι>, ςιιί ρπκίεηΐεβ »ίη( ε( 8ο]Ιογ(63, ίηεοπίίηεηίοΐ ε&ίο.

ΡΓΚίβΓΜ αΊεηηΙοΓ ϊγη; εΐ Ιιοηοιϊδ , <Ί Ιιιειϊ ίηεοηΐίηεηΐβδ.

Π3Ό φΐΐιίειπ ευηΐ φι» ιΐε Ιήδ νίΓΐιιΙϊΙιιιβ αε νίΐϋδ ιϋεΐ βοΐοηΐ.

ΟΑΡ. Π. [III.]

Άπορησειε δ' αν τις πί>ς απολαμβάνων όρθως άκρα-

τεύεταί τις. 'Επιστάμενον μεν ουν ου φασί τίνες οίον-

τε είναι- δεινόν γαρ επιστήμης ενούσης, ώς ωετο Σω-

ιο κράτης, άλλο τι κρατεϊν και περιέλκειν αύτδν ώσπερ

άνδράποδον. Σωκράτης μεν γαρ δλως έμάχετο πρδς

τον λόγον ως ουκ ούσης άκρασίας• ούΟένα γαρ όπολαμ-

βάνοντα πράττειν πάρα το βέλτιστον, άλλα δι' άγνοιαν.

(•ή Ούτος μεν ουν δ λο'γος αμφισβητεί τοϊς φαινομένοις

16 εναργώς , και δε'ον ζητεϊν περί το πάθος, ει δι' άγνοιαν,

τίς δ τρόπος γίνεται της αγνοίας. "Οτι γαρ οϋκ οιεται

γε δ άκρατευόμενος πριν έν τω πάθει γενέσθαι , φα-

νερόν. (3) Είσι δε τίνες οί τα μεν συγ/ωροϋσι τα

δ' ου" τι) μεν γαρ επιστήμης μηΟΙν είναι κρεΐττον

κι δμολογοϋσι, το δέ μηΟένα πράττειν πάρα το δόςαν

[ίελτιον ού-/ δμολογοϋσι, και δια τοϋτο τον άκρατη

φασιν ουκ έπιστήμην ε/οντα κρατεϊσΟαι ύπο τών

ηδονών, άλλα δόςαν. (ι) Άλλα μην είγε δόςα και

μή επιστήμη , μηδ' ίσ/υρα ύπόληψις ή άντιτείνουσα

2ΐ άλλ' ήρεμαία, χαΟάπερ έν τοις διστάζουσι, συγγνώμη

τω μή με'νειν έν αύταΐς πρδς επιθυμίας ϊσ/υράς• τη δέ

μοχθηρία ού συγγνώμη , ουδέ των άλλων ούδενι των

δεχτών, (ο) Φρονησεως άρα άντιτεινουσης• αύτη γαρ

ίσ/υρότατον. Άλλ' άτοπον εσται γαρ δ αΰτδς άμα

3ΐ> ορόνιμος καϊ άκρατης, φήσειε δ' ούδ' αν εις φρονίμου

είναι το πράττειν έκόντα τα φαυλότατα. Προς δέ

τούτοις δε'δεικται πρότερον #τι πρακτικός γε δ φρόνι

μος • των γαρ εσχάτων τις και τάς άλλας έχων άρετάς.

(ο) "Ετι ει μεν έν τω επιθυμίας εχειν ϊσχυρας και

36 φαύλας δ εγκρατής, ουκ εσται δ σώφρων εγκρατής

ούδ' δ εγκρατής σώφριυν ούτε γαρ το άγαν σώφρονος

ούτε το φαύλας έχειν. Άλλα μήν δεϊ γε• ε'ι μέν γαρ

χρησταΐ αϊ έπιθυμίαι, φαΰλη ή κωλύουσα έ'ζις μή άκο-

λουΟεΐν, ώσΟ' ή εγκράτεια ού πάσα σπουδαία• ει δ' άσΟε-

4ΐ> νεΤς καΐ μη φαΰλαι, ούθέν σεμνόν, ούδ' ει φαΰλαι και

ασθενείς, ούθέν με'γα. (7) Έτι ει πάση δόςη έμμενε-

τικδν ποιεί ή εγκράτεια, φαύλη, οίον ει και τη ψευδεΐ•

και ει πάσης δόςης ή άκρασία εκστατικόν, εσται τις

σπουδαία άκρασία , οίον δ Σοφοκλέους Νεοπτόλεμος έν

4Γ. τω Φιλοκτήτη • επαινετός γαρ ούκ εμμένων οίς έπείσΟη

όπο του Όδυσσέο>ς δια το λυπεΐσθαι ψευδόμενος.

(η) Ετι δ σοφιστικός λόγος ψευδόμενος απορία• δια

γαρ το παράδοξα βούλεσθαι έλέγνειν, ?να δεινοί ωσιν

δταν έπιτύχωσιν, δ γενόμενος συλλογισμός απορία γί-

50 νεται• δέδεται γαρ ή διάνοια, δ*ταν μένειν μέν μή

βουληται διατομή άρέσκειντδ συμπερανθέν, προϊέναι

δέ μή δύνηται δια τό λϋσαι μή έχειν τον λόγον.

Γ)ιι1)ϊΙηι•κ αυίειΐ) ροδδίΐ βΐίφΐίδ, φίοιηοάΌ ίδ φΐ'ι <1ε Γείιυί

Γεείε οχί.ΌίπωΙ, ιϊιΐΌΐιΙίηοιιΙιτ νίνεΓε ηιιβαΐ. Ειιιη ςιιϊ<1(•ιη

οει-Ιε φΐί 80131, δΐιηΐ φΐί ηει;εηΙ ροδδβ. 8είεη(ί» ηαπιςιιε

ρΓΦαΊΙυβ φΐί ιΗ, ίδ ιπίππη ΓιιειϊΙ δι ιιΙΙεΓΪ ηΐίειιί τεί δϊΐ οΙ>-

ηοχίυδ, εΐ αϊ) Ιιαοεεδε Ιιυο εί ίΙΙυε, εεο ιηαηιίρίιιηι, ΐΓβΗεη-

ιΐυηι ρητοεβί. ΒοεΓαΙβκ ειιίιη οηιιιίηο 8εη1εη1ί3η) εβπ) :

ςιιοιΐ φΐί» δείεηδ ίηεοηΙίηεηΙβΓ β^αΐ, ορρπ^ηαοαΐ , φΐβδί

οηιηίηο ηοη ΓοΓεΙ ίηεοηΐίηεηΐί». Νειηίηεπ) εηϊπι ρπχίεη-

Ιεη) φΐίιΐφίβηι αΐίιιύ, ηυαιηφίοϋ δίΐ ορίίηιηπι, 3§<τε :δΪ3§3ί

3ΐίικΙ,ρΓορΙεΓίη5εϊεΐ)Ιί3ΐτ)38βΓε. (">.) ΕΙα-ο νεΓο οπιΐίο εβ ίη

οοηίΓονεΓδίβηι νοεαΐ, φ).χ• δπηΐ ρβΓίρίειι» ε. οπ)ηϋ)ϋ8 βρρβ-

γοπΙ, φΐιιηι εΐίαπι ι]υ3τεη(Ιιιιη Γυϊ$8ε(, 81 ρει•Ιυι•|)3ϋο ίηεοη-

ΙίηεηΙί8 35 ίηδείεηΐίδ ρΓοΓιοίβεϋυΓ, φΐίδΐΐίΐιι δίΐ Ιιίο ίη«:ίεη-

Ιία.• πιουΊΐδ. ΜβηίΓείΙιιιη εηίιη εδί , πιπί φίριη ίιηροΐεηίειη

νοΓβηΐΗδ, ιιε ορίηίοηε φΐί<1ριη οΊιεϊ , ρπυδςυϊη) ίΙΙα βΙΤοεϋο

εχΜδΙαΙ. (3) διιηΐ αιιίειη ςυί Βΐίιμικί Ιιοπιπι εοηοειίπηΐ, :ιϋ-

ςιιίιΙ ηοη Ηεηι. Νϋ)ίΙ εηίηι βτ.ϊβηΐία ροίβηΐίυδ 0858 ΓαΙεηΙιΐΓ.

ΝβηιΙηεη) ϋΐιίειη φΐίύφίβιη , ργϊΊογ ί() ςπο(1 ει ροΐϊοδ ε&&ε

\ίίοιη εϊΐ 3ί5ΟΓ<>> ηοη εοηοβιΐοηΐ. Αίφΐε οί) 1)3ηο ε3ΐι»ιιη

(ΙίευηΙ , ϊηεοηϋηεηίειη ηοη ίείεηΐίβ ρΓ,ΐ'ΐϋΙυηι, δειΙ ορίηίοηε

<1ιιιη1.ι\;ιΙ α νοίυρίαΐίηιΐδ Μψπ.π Ί. (4) ΑΙφίί δι ορίηίο εδ|

ίηιχιηΐίηεηΐίδ,ηοηδίίεηΐί», ηεηυε ίίιιπ;ι εχίδΐίιηαΐϊο , ςικ»

3(1νεΓδεΙυΓ εΐ οΐΐδίδίβΐ επρίάί(8(ί , 88(1 ίη(ΐπιΐ3 εΐ ίιηΙ>εοίΙΐ3,

ιιΐ ϋβ εοηΐίπίίΐ ηυοΓυπι εδί ίη ιΐοηίο βηίιηυβ : ρΓοΓεοΙο οί

ίμηοίεϊ (1ε1)εΙ, 8ί ϊη εβ ηοη ρεΓηιηηεβΙ 3(1νβΓδΐΐ8 νοίιεηιεηίοϋ

ειιρϊιΐίΐβίρδ. ΑΙφίί >πιρΐΌΐ>ί1αΙί ηοη ΡδΙ ί^ηοβεεηιΐυιη , ηρφίί

ιιΙΙί πιϊ.μκιιη π'ί νί(ιιρεΓ3ΐ)ίΗ. (Γι) ΡηκΙεηΙί» ί^ίΐιη- γργΙλ-

ιηπηίι' εΙ ΓεριιΐίηβηΙβ : η;εε εηίηι ροΐεηΐίδδίιηϊ φΐ.τ()3ηι

π1-, ι•-!. ΑΙ Ιιοε 3ΐ)8ΐΐΓ(]ιιιιι. £η( εηίιη δίιιιιιΙ ιιΙιίιι ]ιπιι1ριη

εΙ ίηεοηΙΙηεηδ. Νοιηο λόγο ρηκίεηΐΐδ ε.850 άίχεηΐ, δΐια

νοίιιηΐβίε τεί ίηιρΓοηίδΜίιΐ)38 3<1η)ίΙ(εΓ8. ΡΓίεΙειεβ δΐιρΓ3(1ο-

Γ.ιιίιηιΐδ, φΐϊ 8ίΙ ρΓυιΙεηδ, 3ο" 3§εηόΊιηι εϋ-ε βρίίδδίηιυηι :

ηυίρρε φΐί ίη εχΐη'ΐηϊδ, ί(1 εδί ίη τεϋιΐδ δϊη^υΐ3πήυδ, νεΓδη-

Ιιιγ, «Ηίδφΐε νΪΓΐυΓιόυδ ΟΓηηΙυδ δί[. (η) ΡΓΟϋΙεΓε» δι ίη εο

εεηιίΙιΐΓ (οηΐίηεηδ, φίοιΐ νείιεηιεηΐίΐιηδ ε( ηιαίίδ εηρίιΐϊΐαΐί-

1)υδ ιηεεικΙίΙιΐΓ : ηοη επί |)ΓθΓεε1ο ίδ ςυεπι (βιιιροΓβηΙειη

νοεβηιιΐδ, εοηΐίηοπδ ; ηεςιιε φίειη εοηΐίηεηΐεηι , ΙειηρεΓΗηδ.

Νπηι ιιεφιε ίιιιηιοοΌΓ3(ιιιη φΐίιΐφίαηι, ηεηιιε ηιαίίδ ειιρΜί-

Ιίΐΐίηιΐδ βΐϊΐεί , ΙεηιρειαηΙίδ ββΐ. ΑΙφίί ίΐα 08δε οροΓίοΙ. Νβηι

δι 1 ιιιι:ι• οιρίιΐίΐαΐεδ, πι.ιΙιη εβ( ή»1)ί(ιΐδ φΐί ριυΐιίηεΐ δεφίί.

Ι(3φΐε ηοη οηιηί; ειίΐ Ιιιιη,ι εοηΐίηεηΐία. ρυοιίδί 8ίη( ίιιι-

υεείΐΐα: ηεςιιβ ιη;ιΐ3ε, ηοη επί {"Ιοποδίιηι , Ρ38 νίηεεΓε; δι

ιΐ!3ΐ;ε εί ϊηιοεείΙΙχ, ηοη Π)3βηυιη. (7) Ρι-αΊει-εβ δϊ ίη

οηιιιί ορίηίοηε, νοίιιΐ ρΐίβηι ίη ΓαΙ.ο, ροΓδονοΓαηΙεηι οΓΠείΙ

(ΊΐηΙίικΊΐΙίίΐ, ιιΐίΐΐα βπΐ; ΓΟΓδίιηι δι ίηεοηΐίηεηΐία ι1<• οιιιιιί

ορίηίοηε Γιιΐ'ίΐε ιΐεηιονεΐιίΐ, επί :ι Ι ί• ι ιι.ι Ιιοιι.ί ίηεοηΐίηεηΐίβ.

Ε]ιΐδ γθϊ Γχειιι ρΐηηι εδί δορίιοι 1ί8 ΧεορΙοΙειηυδ ίη ΡΙιίΙοεΙεΙο,

Ι.ιιιιΙιιιιιΙΐΗ ίδ φΐίϋειη, ιριιιιιι ηοη ιιι,ιηιΊ ίη ϋ-ί φΐχ ρεΓδυβ-

8ΡΓ31 εί ίτΐ5'85ε8, ςιιοιί εί ηιοΐρδίιιιη βδΐ ηιβηΐίπ. (8) Ργη;-

Ιιίί'3 εχειηρίιιηι εδί Ιι^υδ π;ί δορΙιίδ(3ηιηι ι.ιϋο ίΙ1:ι ηυαηι

.Μΐ'ΐιΜί'ηΙΐ'ΐη νοεαηΐ. Νβηι ςυίϊ νοίυηΐ βιΙνεΓ&βπυηι 3άί§εΓε

3ΐ1 3δδεη(ίεη(]ιιηι πΊιιιλ ίηορίηαΐίδ εί αυΙιοΓΓεηΙίηυδ 3ο ορί

ηίοηε ρυρηΐ3ΓΪ ( υΐ δϊ 38δεειι1ί Γιιιτίηΐ , ιριοιΙ μιΙπιιΙ, ΒΟΐβΓ-

Ιΐ'ΊιΊ ;«•ιι1ί ε&δε νϊ<1ε.•ιηΙιΐΓ), Γ»(ίοείη3ΐίο ειι φΐχ εοΙΙεεΙ»

ι•>(, ιΐιιΐιίΐίΐΐίοηειη ραιίΐ ίιιεχρίίεαίιίίειη. νίηεία εηίιιι ιικ-η ;

ΚδΙ, ςιιιιπι ίΙΙε ηεηυε νυΚίηδϊδΙεΓε, ςηίβ ίϋ ςηοιΐ εοηείιι-

δΐιηι εδί , ηοη ργοΙμΙ ; ηεφίε Ιοη^ίιΐδ ρΓο^Γε^ί ροΐβ*! , ργο•
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(9) Συμβαίνει δ' εκ τίνος λογού ή αφροσύνη μετά άκρα-

σίας αρετή• τάναντία γαρ πράττει ών 6πολαμβάνει δια

την άκρασίαν, ΰπολαμβάνει δέ τάγαΟα κακά εΤναι και

ού δεΐν πράττειν, ώστε τάγαΟα καϊ ου τα κακά πράξει.

5 (ιυ) Έτι δ τώ πεπεϊσΟαι πράττων και διώκων τα ηδέα

καϊ προαιρούμενος βελτίων αν δόξειεν του μή δια λο-

γισμόν αλλά ϊι' άκρασίαν εύϊατότερος γαρ διά το με-

ταπεισθήναι αν. Ό 2" ακρατής ένοχος τη παροιμία

εν ή φαμέν ■< όταν τί) ϋδο>ρ πνίγη , τί 2εΐ Ιπιπίνειν ; »

ίο ει μεν γαρ μή έπέπειστο ά πράττει , μεταπεισθείς αν

έ"παύσατο• νϋν δέ πεπεισμε'νος ουδέν ήττον άλλα πράτ

τει, (ιι) "Ετι ε! περί πάντα άκρασία ΙστΙ και εγκρά

τεια, τίς δ απλώς άκρατης; ούΟεις γάρ άπάσας έχει

τάςάκρασίας, φαμεν δ' εϊναί τίνα; απλώς.

15 [IV.] (ΐ2) ΑΙ μεν ουν άπορίαι τοιαϋταί τίνες συμ-

βαίνουσιν, τούτων δέ τά μεν άνελεϊν δει τά δέ καταλι-

πεϊν ή γάρ λΰσις της απορίας εΰρεσίς εστίν.

ρΐΡΓΡ» (]υο<1 ΓαΙίοηοηι ιΙίίδυΚβΓβ ιιβ(|ΐιίΙ. (9) ΕνοηίΓβ βηίριη

φκιιΐιιηι ΓβΙίοηε ροΙε*1 υΐ ίπιρί'ΐιιΐοηΐκι ουηι ίπευηΐίηεη-

Ιία δΐ'Ι νίΓΐιΐδ. ΟοηίΓα ρηίω ΓβεΚ αΐπ,υε εχίδΐίηιβΐ ρι-ορΙΡΓ

ίηεοηΙίηεηΙιΉιτι. ΕχίδΙίηιβΙ βιιΐρπι ρβ ςικε Ιιοπϊ δοηΐ,εδδο

ηιηΐβ, ηρφίρ Ρ5$ρ 8«οη<ΐ3. ΙΙβφΐρ Ιηηε, φΐ.Ό 1)οικι βιιηΐ, βεΐιι-

ΓΠ8 βδΐ,ηυηφκκ ιτιαΐ». (10) ΡπεΚ-ν» ςιιί εβ φΐ.τ (π-

αιπιΐΒ δΐιηΐ , ρο ιρίο φΐο<1 ίίβ ρρπΜίηκυιη Ιΐ3ΐ>03|, Ιη|<<φιι>

εοηδίΐίυιη πρριϊΐ, βμ,ίΐ ρΐ ρρι-βρηυίιυι-, ί$ πιεϋοΓ νίι1ρβ(ιΐΓ

ρο φΐί ηοη ΓαΙίοηρ, 5Ρ(1 ίηοοηΐίηρηϋ» λι) (ιΐφϋικίίηβιη

3ΐί(|ΐι.ιηι ίιηρεΙΙβΙυι•. Ρβείΐίιΐδ εηίηι 5»η«Η ροΐρδί,ρο φΐο<1

ιΙ« ϊρηίρηϋ» ροδδίΐ ιίρηιονρπ. ΙηίηεοηΙίηοηΙοηι αιιίρηι φΐη-

<1γ»1 ϋΐιΐιΐ φίοιΐ ργουογΙηο (Ιίοΐιηιΐί : Γβιιομ ιιΐιί δπίϊοεβηΐ

3ψι,τ, ηιιίιΐ. Ι)ί1χ'ΐκ1ιιηι? .5ϊ ρηίιη οι ρείΜΐβδίιηι ββδεί, όΌ

ϊρηίρηίίβ (ΙρδίδΙΡΓβΙ : ηηηε βοίρηι (αηιοΐκϊ βί ρρηιιιβΒίιπι ,

ηΐίιΐ ΐΛΠΙΡη ΙΙίξϊΙ (ΙΙΙ11ΗΛ. (II) ΡΓ0.ΊΡΓΡ3 δι ίη ΟΙΠΠίΟυδ νΡΓ88(αί•

ίηεοηϋηεηΐία ει εοηΐίηεηΐίβ, ςιιίδ Ιηηιίριη »Ι>.ίο|ιι(ρ ίηεοη-

Ιίηεηβ ΡδΙ? ηριηο ρηϊιτι οιηηϊ μρη»τρ ίηοοηΐίιιεηΐίιρ <"ΐίΐραυ>

ΡδΙ. ΑΙ 3ΐί([ΐιο5 ρδίβ (Ιίοίηιιΐδ ίηεοηΙίηεηΐΡδ βΟδοΙιιΙε.

[IV.] (12) ΕΙ Ιικςιιίοειη Γργρ δυηΐ ςιι»; Ιιοο ίη ΙογοοΗοπ-

Ιηγ (|ΐΐ3ΡδΙίοηο5 30 οΊιΙιίΙβΙίοηΡδ : ιρκιηιιη βΐίφκρ ΙοΙΙεηόΉ',

βίκρι.τ ΓρΙίιΐφίεηάΌο δοηί. ϋίΠίουΙΙαΙίδ βηίπι βί ϋυοίΐβΐίοηίδ

<1ί*8οΙυΙίο ίηνεηΐίο εδί.

ΟΛΡ. III. [IV.]

Πρώτον μεν ούν σκεπτέον πότερον ειδότες ή ου , καϊ

πώς είδότες, είτα περί ποία τον άκρατη και τον εγκρατή

20 Οετε'ον, λέγωδέ πότερον περί πασαν ήδονήν και λΰπην

ή περί τινας άφωρισμε'νας, και τον εγκρατή και τον

καρτερικόν, πότερον δ αύτος ή έτερος Ιστιν ομοίως δε

καϊ περί των άλλων δ'σα συγγενή της θεωρίας έστι

ταύτης. (2) "Εστι δ' αρχή τής σκέψεως, πότερον

25 δ εγκρατής και δ άκρατης εϊσι τω περί ά η τω πώς

έχοντες τήν διαφοράν, λε'γω δέ πρότερον τω περί ταδι

είναι μόνον ακρατής δ άκρατης, ή ου άλλα τώ ώς, ή ου

άλλ' εξ άμοοϊν • επειτ' ει περί πάντ' εστίν ή άκρασία

και ή εγκράτεια ή ου ■ οΰτε γάρ περ\ πάντ' εστίν

40 δ απλώς άκρατης , άλλα περί άπερ ό ακόλαστος , οΰτε

τώ προς ταύτα απλώς εχειν (ταυτονγάρ αν ήν τη ακο

λασία), άλλα τώ ώδΐ εχειν. Ό μέν γάρ άγεται

προαιρουμενος, νομίζιον άε\ δεΐν τί) παρόν ήδυ διιό-

κ•ιν• δδ' οϋκ οιεται μεν, διώκει δε. [V.] (β) ΠερΊ μέν

η ουν τοϋ οόςαν αληθή άλλα μή επιστήμην είναι παρ'ήν

άκοατεΰονται, οϋΟέν διαφε'ρει πρί)ς τον λόγον ενιοι

γάρ τών δοςαζόντοιν ου διστάζουσιν, άλλ' οΐονται ακρι

βώς είδε'ναι. (ι) ΕΙ ουν διά τί) ήρε'μα πιστευειν οί

δοξάζοντες μάλλον τών επισταμενοιν παρά τήν υπόλη-

<ο ψιν πράςουσιν, ούΟέν διοίσει επιστήμη δόξης- ενιοι γάρ

πιστεύουσιν ουδέν ήττον οΐς δοξάζουσιν ή έτεροι οΐς

έπίστανται• δηλοϊ δ' Ηράκλειτος, (δ) Άλλ' επε'ι δί

χως λέγομεν το έπίστασβαι (και γάρ δ έχων μέν ού

χρώμενος δέ τη επιστήμη και δ χριόμενος λε'γεται επί-

«5 στασθαι), διοίσει τί) έχοντα μέν μή θεωρούντο δέ ά μή

δει πράττειν τοϋ έχοντα και Οειοροΰντα• τόϋ'το γαρ οο-

κεϊ δεινόν, άλλ' ουκ ει μή Οεο^ρών. (β) Κτιέπει δυο

τρόποι τών προτάσεων, Ιχοντα μέν άμφοτε'ρας ούΟέν

κωλύει πράττειν παρά τήν επιστήμην, χρωμενον μεν-

50 τοι τή καθόλου αλλά μή τη κατά με'ρος• πρακτά γάρ

τά καΟ' έκαστα. Διαφε'ρει δέ και το καβάλου• το μέν

γάρ έν Ιαυτοΰ το δ' έπι τοϋ πράγματος ίστιν οίον ότι

Ργϊπιιιιτι ϊ^ίΙιΐΓ νίοΌικΙιιηι βδ(, υίΓυιη 8ΡΪρηΙβ8 ρροεεηΐ

ιηοοηΙίη<•ιι1Ρ5, ηροηρ : βί (ρκΊΐκιιΙιιιι.χΙιιιιι δοϊιηΐρδ. Ι ΐι-ίπ,ι,.

1(111008 ίη ι•εοιΐδ.ίηοοηΙίηβηΐρηι εΐ ΐοηΐίηεηίειη νβΓβαη ρο-

ΙϊΐκΙιιπι δίΐ : ίιΐ βϋΐ, υίπιηι ίη οιηηί νοΙυρΐ3(ε εΐ ϋυΙοΓρ, βη

ίο ςοΓίίδ νυ1υ))ΐ3ΐίυο8 ει (1οΙοιί1)Π5. Κοιικριε ροηΐίηριΐδ ει

ΙυΙρΓ.ιιΐδ υίΓοιη ίιίεηι δίηΐ, βη ϋϊΙΤρΓβηΙ. ΙΙεωςυρ άβ βΙΠδ

οηυιίουδ, (\ακ 5οηΙ Ιιοίε (ΙίδρυΙβΙίοηϊ ι•(ιμη3ΐη. Ηϊηε βυΐεπι

(ΙοοίΙϋΓ Ιιυ)υ5 ΟΓαΙίοηίδ ίιιίιίιιιη , οΙγοπι ευιι1ίηεη$ εΐ ίηεοη-

Ιίηριΐδ (ΙίΓΙΐΓΗΐιΙ ϊηΐβτ δε εχ ϋδ τοουδ, ίη ΐ]οίθοδ νεΓβϊηΙυΓ,

βη ρχ βηίοιοΓοηι Ιιαοίΐα : Ιιοο (Ιίεο, ιιίπιιη ίηεοηΐίηεηδ ρο

βοίοιη δϊΐ ίηεοηΐίηεηδ, ςποα" ίη Ιιίδ βοΐ ίΐϋδ νεΓίρΙοΓ , βη υργο

εο ςιιοιί δίε νεί βίο δίΐ βΙΤεεΙιΐδ : βη ροΐίυδ οοι-υηι υΐτοςοβ.

ϋρίυιίο υίπιηι ίη τεϋοδ οηιηϊΟυδ νρΓβεΙυΓ ίηεοηΐίηρηίιβ εΐ

οοιιΐίπρηίίβ, βη οοηΐιβ. Νοη εηίηι ίη οηιηίοοδ νεΓδαΙϋΓ ίδ

ο,ιιί (ΙίοίΙυΓ βΐΐδϋΐοΐο ίηοοηΐίηεηβ , δρα" ίη αυίοιίδ ίη(ειηρΡΓ3η$ :

ηρςιιβ εο άίαΐυι-, ςυοο^ βίκιιΐοΐο ίη ηοοε βΓΓεεΙυδ δίι ( εδβεΐ

ρηίιη ίιΐιηι ίηεοηΐίηρηίίβ ςηοιΐ ίη(επιρετ3ηΙί3 ), δειίςοοιΐ Ιιοο

ηιοιίο δίΐ βΐϊοείιΐδ. Ναιη ίηΐι'ΐιιριταιίδ (ριίιίειιι 0ϋρώίΐ3ΐί1)»δ

δΡΓνίΙ οοηδϋίο εβρίο, ρχίδΐίηΐίΐηδ ρπ'δρηίριη ]οοϋηο'ί[3ΐρηι

δοο,ηί βρηιρρΓ οροΓίΡΓβ : ίηοοηΐϊηεηβ βυΐρπι ηοη ρχίδΐίηιβΐ

ίΙΙε φΐίϋριη, δ«Ι δρςυίΙηΓ (βηιεη. [V.] (3) Α(1 ίΙΙβηι δβηρ

δρηίοηΐίβηι φΐού βΙΙίηεΙ, ο,υοά ίιηροΙεηΙρΓ 3;;ργο δίι ηυη

δείεηΙΐΒ ρΐ'ίΕαΊΐΟΓυιη, δειΐ νοΓβιιι ορϊηίοηοιη ΙιβϋεηΙίηηι ,

ηίΐιίΐ ίηΐΡΓΡδΙ 3(1 εβηι ιίίιι, ιΙρ (μια ο,ί$ριι(3ΐηιΐδ. ΝοηηυΙΙϊ

βηίηι εοΓηιη ςυί αΐίφία αε τε ορίηβηΙιΐΓ, ρΓΟΓδΟδ ηίηίΙ (ΙοΙ)ί-

(3111, Μ'ιΐ δΡ ΜΊ11 1'ΧφΜΜΐι• δΐίΐ'ε ΡΧΪ-ΙίίΙΚΙΙΐΙ. (4) ^I10(1■,^ II

ςιιί ορίηβηΙΟΓ, ρΓορίρη» φ^ιοϋ ΙρνίΙει• «Ι τεηιϊδδε ΟΓΡίΙυηΙ

ίΐβ Γεηι εδδε άβ ιριβ ορίηβηΙϋΓ, Γβεϋίιΐδ φίαηι πιιί δοίοηΐ,

οοηΐΓβ αίφΐρ ρχίβϋιηβηΐ ηρεηΐ; ηίΐιίΐ ϊιιΙργ δείεηΐίαηι ρΐ

ορίηίυηριη ίη(ΡΓΡΐί(. ΝοηηηΙΗ ρηίπι ηοη ιιιίιιοιπιι ΙιιΙιίιι

ΙιιιΙμίιΙ ίίδ ιριη' υηίηβηΙιΐΓ, ςυ<ιιιι αΐϊΐ ίίδ <ρι;ρ δείιιηΙ.

Οηοιϊ εχεηιρίο δΐιο (ΙροΙβγβΙ ΗΡΓβοΠΙυί. (5) δεα «ιιιοηίβιη

δείΓΡ οΊιρΙίείΐΡΓ (ϋείιηυδ ( ιι.ιιιι ρΙ ίδ ηηί δΐίεηΐίβ ρΓ.ηρ<ίίΙιΐδ

Ρδ(, ηεο,Ρβ υΙίΙυΓ, ρΐ ίδ (ριί ιιΙίΙιΐΓ, δείΓβ ιΙίαΙιΐΓ ), ίη(ΡΓεη(,

ιιΐηιιη φίοιΙ ομί ηοη (ΙβΟεΙ, αςαΐΗΓ βΐι ρο φΐί δείεηΐίβ ιριί-

<1ρηι ρπΐ'ΐΙίΙΐΗ δίΐ, ηοο Ιβηιρη εβ οΙβΙογ εοηΙεηιρΙβηόΌ : βη

βί) ίΙΙο ηηί εΐ δείβΐ, εΐ ρβ φυε δ(ίΙ, βηίπιο εοηΐεηιρίβηδ 3§3(.

Ηοε εηϊιη ]>0δΐ0Γίιΐ5 ιηίηιιιι τίίββΙυΓ; 31 ηοη ίΙΙι^ ηΙΙρηιηι.

(6) ΡπβΙβΓΡβ ςηοηι ίη &}Ί1ο{ζίί;ηιο ριβεΐίεο <1υο ίηδίηΐ ρηιιη-

ιί.ιΐίοηπιιι μΐ'ίκτιι, ιι'ιΐιίΐ ρπιΐιίΐιεί φΐηιηΐηηδ ίδ ςηί πίπιιιι-

φίρ βρηιΐδ ίοηρΐ, βΐ'κιοίο' ργοΊργ εείρηΙίΛΛίι βΐξβΐ : δι ιριίιΙιΊιι

ρηοηι:Ϊ3ΐίοηρ υηίνβΓδ» ρΐ ^ρηΡΓβΙί υΙίΙιΐΓ, ηοη βιιίριη εβ

φΐοφίε ςυβί &<\ ΓΡ3 δίιιμηΙβΓΡδ ρΡΓίίηεΙ. Κββ εηίηι ΜημιιΙα-

ΓΡ8 Ι,ιιιΙυιη δηΟ βείίοήεηι νεηίυηΐ. ^βη1 νεΓΟ εΐίβηι ϊρίίυδ

«ηίνεΓδί δΐιηΐ βϋςοορ «ΙίΓΓβΓοηίία•. Αΐΐικί εβί ρηίπι, ςηο<1 ίη «ο

ίρβο ΥΡΓίίΙιΐΓ ; βΐιυό", ςυοά ίη ΓΡΟιίδ ίρδίδ, νεΓίιί £ΓθΙϊβ , οηιηί
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παντΐ άνθρώπω συμφέρει τα ξηρά, κα\ οτι ούτος άν

θρωπος η ότι ξηρόν το τοιόνοε• άλλ' εϊ τόίε τοιόνδε ,

ηούχ έ:χει η ουκ ενεργεί. Κατά τε δη τούτους διοίσει -

τους τρόπους άμηχανον ίσον, ώστε δοχεϊν οΰτω μεν

ι είδεναι μηθέν άτοπον, άλλως δέ θαυμαστον. (-) Έτι

τό εχειν την Ιπιστημην άλλον τρόπον των νϋν £ηθε'ν-

των £ιπάρ•/ει τοις άνΟρώποις• εν τω γαρ εχειν μέν μη

χρησθαι ο» διαφε'ρουσαν δρώμεν την εξιν, ώστε και

εχειν πιος χαι μη εχειν, οίον τον καθεύδοντα και μαι-

ιο νόμενον χαΐ οίνωμε'νον. Άλλα μην ούτω διατίθενται

οί εν τοις πάθεσιν όντες • θυμοί γαρ και Ιπιθυμίαι αφρο

δισίων χαι ενια των τοιούτων επιδηλοις και τό σώμα

μεβιστασιν, Ινίοις δέ και μανίας ποιοΰσιν. Αηλον ουν

δτι δμοίως εχειν λεχτέον τους ακρατείς τούτοις, (β) Το

15 δε λε'γειν τους λόγους τους από της επιστήμης ουδέν

σημεϊον • και γαρ οί έν τοις πάθεσι τούτοις όντες απο

δείξεις και επη λε'γουσιν Εμπεδοκλέους, χαι οί πρώ

τον μαθόντες συνείρουσι μέν τους λόγους, ?σασι δ' ουπω•

δει γαρ συμφϋναι, τούτω δέ χρόνου δει• ώστε καθάπερ

*ι τους ΰποχρινομένους, ούτως ΰποληπτε'ον λε'γειν και

τους άκρατευομενους. (ο) "Ετι και ωδε φυσικώς άν τις

επιβλέψειε τήν αίτίαν. ΊΙ μέν γάρ καθόλου δόξα,

ή δ' έτερα περί τών καθ' έκαστα έ"στιν, ων αίσθησις

ηδη κυρία• όταν δέ μία γε'νηται έξ αυτών, ανάγκη τό

25 συμπερανθέν ίνθα μέν φάναι την ψυχην, έν δέ ταϊς

ποιητικαϊς πράττειν ευθύς, οίον. ει παντός γλυχέος

γεΰεσθαι δει, τουτι δέ γλυκύ ώς εν τι τών καθ' έ'χαστον,

ανάγκη τόν δυνάμενον και μη κωλυόμενον άμα τοΰτο

κα\ πράττειν. (ιο) Οταν ουν ή μέν καθόλου ένη κιο-

ίυ λύουσα γεΰεσθαι, ή δε, ότι παν τό γλυκύ ήδύ, τουτι δέ

γλυκύ (αυτή δέ ενεργεί), τύχη δ' επιθυμία ε'νοϋσα ,

ή μέν λε'γει φεύγειν τοϋτο, ή δ' επιθυμία άγει• κινεΐν

γαρ έ'καστον δύναται τών μορίων • ώστε συμβαίνει υπό

λόγου πιος και δόξης άκρατεύεσθαι, ουκ εναντίας δέ

ϋ καθ' αΰτην, άλλα κατά συμβεβηκός. (ιι) Ή γαρ επι

θυμία εναντία , άλλ' οϋχ ή δόξα , τώ όρθώ λόγω ■ ώστε

και δια τοϋτο τά θηρία ουκ άκρατη, δτι ουκ έχει τών

καθόλου Οπόληψιν, άλλα τών καθ' έ'χαστα φαντασίαν

και μνήμην. (|2) Πώς δέ λύεται ή άγνοια καϊ πάλιν

4υ γίνεται επιστήμων δ άκρατης , δ αυτός λόγος και περί

οίνωμενου καϊ καΟεύδοντος και ουκ ίδιος τούτου τοϋ πά

θους, βν δει πάρα τών φυσιολόγων άκούειν. (ΐ3) Έπει

δ' ή τελευταία πρότασις δόξα τε αισθητού καϊ κυρία

τών πράξεων, ταυτην η ουκ έχει δ Ιν τώ πάθει ών,

ι:, ί| ουτοις έχει ώς οϋκ ην τό εχειν επίστασθαι άλλα λε'

γειν ώσπερ ο ο'ινωμε'νος τα ΈμπεδοκλεΌυς , και δια τό

μη καθόλου μηδ' έπιστημονικόν δμοίως είναι δοκεΐν τώ

καθόλου τόν εσχατον δρον. Και εοικεν 8 εζητει Σω

κράτης συμβαίνειν (ιι) ου γαρ της κυρίιος επιστήμης

51 είναι δοκούσης παρούσης γίνεται τό πάθος, ούδ' αύτη

περιε'λκεται δια τό πάθος, άλλα της αισθητικής. Περί

μένουν τοϋ ειδότα καϊ μη, και πώς ε'ιδότα ενδέχεται

άκρατεύεσθαι, τοσαϋτα εϊρησθο).

Ιιοηιίιιί 8100α ρΓΟίΙεδδε, εϊ, Ιιιιηο ΡδδΡίιοιηίηεηΊ, νεί, φΐίιίςιιίιΐ

ΐ3ΐρδίΙ,δίοουηιρί8Ρ:νρΓηιη, δίΐηείδΐιιϋ (Βίε,αυΙηεδείΙ, βιιΙμ

δοίΐ, ηιίηίηιο εοηδίά'εΓΒΐ. ΑΙφιε βχ Ιιίδΐΐιιοηυδ ίικπιΐίΐιϊΐ•; ι•>1

ΐ[ΐι;ιηΙιιιιι (ϋΐίιτοηΐίίϋΐιίδοβ γροοβ ρχοπβΙιΐΓ :3(1ρο φΐίιίριη, ιιΐ

δι φΐίδ ί(3 δοίοηβ ροο,οοΐ , ηϊΐιίΐ αηίΐιπίϊ δίΐ : $ίη ίΙΙο πιοαΌ,

νΒΐιΙοηιίπιηι. (7) Ργ3ρΙργρ3 βΜο ηιοιίο Ιϊβπ ροΐρδί ιι[ Ιιοιηίηε»

δοίρηΙίΒ ρπεα'ίΐί μιιΙ, φΐηιη φΐοδ ηιοιίο» αηίρα ρχρι*ιιίηιιικ.

>;ι ιιι ΙίΒηίΙΟβ, φΐί πι ρο εδί (|ΐιί δεϊεηΐϊβιη ΙιιιΙκΊ ηιοιίο, ,•ι(

ηοη ρ» πΙίΙιΐΓ, αΐίαηι ηιημηορρΓΡ ι-αΐίοηρπι ρκβε νίιίρηιιιβ;

ηιίρο, ιιΐ ΙιβΙιργο φίοιίίΐηιιιοιίο ιΊ ηοη Ιι»ηρτε ιΙΙρ νκίρηίϋτ :

φΐιιΙί« ΡδΙ Ϊ8 ηιιί «ΙογπιϊΙ , ρ( Γιιπομιλ, ρΐ νίηοίοπίιιβ. Ροπό

ΙιοηιϊηΡδ ηΐίφιη ηιιϊιηϊ ρεΓίυιΊιηιίοηβ οοηοίΐΒΐϊ ρρπιιη'ε, ιι(

ίδΐί, 8ΐιηΙ βΙΤεεΙΐ. ΙΓ3Ρ ρηϊιη οί γρπιιιι νρηρ]•Ρ3Γΐιπι οιιρίιΙίΙ,ιΙοδ,

ρΐ ηοηηηΙΙα! Ιιιΐ)ΐΐ8ηιοι1ί βηίιηί ρρΓΐιΐΓΐ)3ΐίηηΡ8 ρρΓδρϊοιιρ

οοΓρυβ ηυοφιο ίριιιηι ίηιιηηΐηηί, βο, ηοηηιιΙΙίδ ηοηΜηίηιΐδ

βΐίαιη Γιιγογρ8 οοηοίΐίαηΐ. Αΐκιμιρ πΊιηίο ίρΙιΐΓ ιϋορικίιιπι

ΡίΙ, δίιηΗίΙρΓ3ΐ<ιιΐρΙιο8 3ΓΓι•οΙο8Ρ5δβ ίηοοηΙίηρηίΡδ. (8) Νρςιιρ

νρΓΟ δϊ ι^ίδ ΓβΙίοηοδ βο δρηίρηίίηδ 3 βοίρηίί» ρΓοίροΙβδ ρΓΟ-

ηιιηοίρΐ , δΒΐϊδ Ιιοο δϊμηί δίΐ βιΐ Ιιβπο δρηίοηΐϊβηι ΓρΓοΙΙοηιίΒηι.

Ναπι φΐίΐιίϋ οηίιηϊ ρβΓίιιΛΒίίοηίΙιυδ 8Ρ8ΐιΐ3ΐιΙ, ιΙεηιοηδίΓβ-

Ιϊοηρδ ρΙ ϊΡΓδίΐδ Κηιρβάοοίίδ ΓΡοίΙβηΙ : φΐοηιοϋο ρΙ ςιιί ρπ-

ιηιιηι οΊιΙίοβηιηΙ, δβηηοηρδίΙΓιςιιϊιΙρηί οοηηοοίιιηΐ,δριΐ ηοη-

ιΐιιιιι ϊιιΙιΊΙΪ^ιιιιΙ : ηροι-ΙιΊ ι-ιιϊιιι ίϋβ Ιΐπ;ι 011111 ιιΊβΙι• 3(1οΙρ-

δο«Γρ; οηί γρϊ ΙρηιροΓΡ οριιβ Ρ5ΐ. Οιιοοιγοβ υΐ ΙιίδίΓΪοηοδ,

8ίοοχίδϋπ)3ηιΗ δΐιηΐ Ιοηιιϊ ρ(!αηι ίηοοηΙΐηβηΐΡδ. (9) Ργοο-

Ιργρβ Ιιοο εΐϊβιη ηιοιίο 1ιη]ιΐδ γρι οβιι^μιι ο ρΙιγ>,ίοΊδ δρβοΙβΓβ

ΙίοΡΒί. Νβπι φΐιιιη ορίηίοηρδ ΒϋίΡ δϊηΐ (1ρ ι•ρ1)αδ ηηίϊΡΓδίδ,

.ιϋ,ΐ' (Ιο δίη<;ιιΐΒΐ'ί))ΐΐ8, ςιΐΒΓίιηι ]3ΐη δοηδυ» ΒΐΊιίΙβΓ ρδ(,

ηροοδδε ΡδΙ, ιιΐιί βχ ιΙϋΒηιΐΗ ιιιΐΒ ρΐίροΐβ 8ΪΙ, 111 118 φΐίιΙΐ'ΙΙΙ

ςιΐΛ! δυηΐ οοίΐιίΐίοηίδ, Βπίιηηιη ίά ςιιοι] οοηοΐιΐδΐιηι ΡδΙ

(Ίπιικ ίαιοοΐ ιιΙΙίπιιιιιο; ίη ϋδ βιιΙρπι <|ΐι.τ δΐιΐ) βοΐίοηοηι νο-

ηϊιιηΙ, δίΒΐίιη 3ΚΡΓΡ. VI, δι οιηηρ (ΙυΙορ μιΐδ(3ηι1ιιηι βδΐ;

Ιιοο .ι ι ! 1 ιιιι ι>-| οΐηίορ, Ιηιιιριηιιι ιιιηιιιι άο. δίημιιΐΐηΐιιΐδ : ηι•-

ο,οδδΡ ΡδΙ ριιηι «| 1 1 ■ ,ροδδϊΐ , φΐίφΐρ ηοη ργοΙιιΙιρβΙπγ, δίηιιιΐ

3(φΐρ (ΙίοΙιιιη βϋ, ρΐίβιη βε;ργρ. (10) (}ιιιιηι ι^ϊΙιιγ ΐηβδί

ηιρηίί ιιηϊτΡΓδΒ ορίηίο , ιιη« , φΐ.τ; βιικΙβγρ ρΓοΙιίυΡί ;

βΙιλ Ιι,-ιν. : ιιιιιηί.ι ιΐιιΐοίιι Ρδδβ ]ποιιη<]α ; ;ι|ιριρ Ιιοο Βϋιριίιΐ

βδΐ οΊιΙορ: ( Ιι.το ροιτο ορίηίο ρβ ΡδΙ φΐ.ν ημΚ; ) (Ιι'ΐιίιριρ

ιμιιιιιι οΙιΙίικΊ ΓογΙρ ιιι βηίιηο οιιρί(1ί(3δ : ίήί Ιιιηι ορίηίο ιριί•

(Ιριη ίΙΙ.ι ρΓίηΐΒ Ιιοο η1ϊι|υίι1 Γιώργο ]υ1)οΙ ; οιιρίι1ϋ«δ βιιΐοηι

ΙγβΙιιΙ 3ά ίΙίιιιΙ : ροΐρίΐ ρηίιη ίι»•ο υη3πκ|ΐΐ3ηιηιιρ ηπϊπιϊ ρΒΓ•

Ιριιι οοηιηιονρΓρ. II» ΠΙ ηΐ » γβΙιοπρ ρΙ ορίηίοηε φΐο-

ιΐΒΠΐηιοιΙο ηπδΟΒίιΐΓ ίηοοηΐίηοπίίπ, ηοη ςιιοι! ορίηίο ι•• ι

86 ΓβΙίοηί οοηίΓΟΓία δίΐ , δοό" οχ ονρηίιι. (12) ϋιιρί(1ίΙα<

ρηίιη , ηοη ορίηίο γροΙ.τ γβΙιοιμ ϊΛνΡΓδΛΐυρ. Οιιοοιγοβ

ρΐίηιη ρΓορίΡΓ Ιιβπο ΓΒΐίοηρηι ΙΐΡίΙί.το ηοη δΐιηΐ ίποοηΐίηοηΐρδ :

ο,ιιί3 ηοη ΙιβΙιοηΙ ΓΡΓυηι ηηίνρΓ*3πιηι ηοΐίοηρηι, δρο" δίη:;ιι•

Ιίίπιιηι νίδίοηρηι ρΙ ΓηοιιιΟΓίηηι. (Ί'> .!;ιιη ι|ΐιο ρ.-ιοΐοίηδι-ίρηίίη

ιίβρπίί» δοίοπίίβηι γοι ιιρΡΓΡΐ ίηοοηΐίηριΐδ, οί οβιΙριπ ρκ( γβΙϊο

οιιηι ίΙΙ.ι ςυ.Έ ί&νη οχρο*ίΐ3 ΡδΙ, ρογιοπιπι 30 ϋοπηίοη-

Ιίιιιιι ; (Ι ηοη ΡδΙ Ιιΐο Βΐίςιιίιΐ Ιπφΐδ ρριΐιιιΐι,ιϋυιιίί ρΓορππηΊ :

ΟΒο,ηο (ΙοεΙπηα 31) ίίδ ρείρηιί» ΡδΙ , φΐί ιίο ιιβΙιιγβ γρπηιι

(ΙίδριιίΒηί. (13) Οιμβ υργο ιιΙΙίηΊΒ ειιιιιιοίβΐίο ρΙ ορίηίο ΡδΙ

ιΐι' ρο (|ΐ»»1 8ΐιΙ> δεηδίιηι ο;ιι1ϊ( , (Ι ΒεΙίοηιιηι εαιίρηι (ϊοηηϊιια :

ιιιιΐ ηοη Ιι,ιΙκΊ Ιιβπο ίδ <μιί ίη ρΡΓίιιιυΒίίοηε βίΐ, ηιιί ρο

ηιοιίο Ιΐ3ΐ)(Ί, ςιιί ηιοαΊΐί ηηΐιοηιΐί ηοη δίΙδοίΓΡ, κ«1 ίίΐ ρε-

ΓΐηιΙο 30 Γροίΐβΐίο νρΓδίιππι ΕιηρριΙοοΙίδ 3 νίηοίρηίο ΓβοΙβ ;

βΐφίο οΐι ίιΐ ιριοιΙ ηοη η'φιε ιιηίνρΓδβΙίί ηρφίε βοίρηίίίίειίί

νίιΚΙιιι- είδρ (ρΓηιίηιΐδ ίΙΙε ιιΗίπιιΐδ, Βίο,ηε ίιΐ ςιιοιΐ ιιηίνεΓβιιηι

ΡδΙ. 5ίε νίιΙοΒίιΐΓ ίο" ςηοιΐ ςιι.τΓεΙιβΙ 8οοΓ3ΐΡ8, οτεηίΓρ.

( Ι Ί) Νοη ρηίιη Ιιιηι , ςπιιηι ρι•3?δΙο ρ*1 II !.-> ηιΐ3? νεΓ6 εϊ ρπ>•

ρπε νίο'ρΙιΐΓ οί*ε δοίεηΐί», ρχ8ί«1ίΙ ρρΓΐιΐΓ03ΐίο, ηεφιε ρ»

δοίι'πΐίη 3 ρρι-Ιιιι•|ι;ιΙίηηΐ' εοηνρΙΗΙιΐΓ; δε<| φΐιιιιι 3η^εδ( ρβ

ςιι<Έ δοηδπ οοηΙίηοΙυΓ. ϋρ ρο ίμίΙιΐΓ, φΐοϋ οΜ δοίεπίριη οί

ίηδοίρηίρπι ίηοοηΙίηεηΙρΓ 3«ΡΓε, εϊ φίοιηοιίο ΓιηΙ ιι( βοίεηδ

ίηοοηΐίηεηίει- 3ζΜ, ΙιαοΙρηιΐδ » ηοηι'8 (ΙίοΙιηη ΡδΙο.
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Πο'τερον δ' εστί τις απλώς ακρατής ή πάντες κατά

μέρος, και ε! εστί, περί ποΐά εστί, λεκτε'ον εφεξής.

"Οτι μέν οΰν περί ήδονάς και λ,ύπας είσιν οί' τ' εγκρα

τείς και καρτερικοί και οί ακρατείς και μαλακοί, φανε

ί ρο'ν. (2) Έπεί δ' εστί τα μεν αναγκαία των ποιούντων

ήδονην , τά δ' αιρετά μεν καθ' αυτά ενόντα δ' ΰπερβο-

λην , αναγκαία μεν τα σο>ματικά• λε'γω δέ τά τοιαύτα,

τά τε περί τήν τροφήν και τήν των αφροδισίων νρείαν ,

και τα τοιαύτα των σωματικών περ'ι ά τήν άκολασίαν

ι» εθειιεν και τήν σωφροσύνην τα δ' αναγκαία μεν ου, αι

ρετά δέ καΟ' αΐτά. Λε'γω δ' οίον νίκην , τιμήν, πλοϋτον

και τα τοιαΰτα των αγαθών και ήδεων. Τους μεν ουν

προς ταΰτα πάρα τον όρθδν λο'γον υπερβάλλοντας τον εν

αΰτοϊς απλώς μεν ου λέγομεν ακρατείς, προστιθέντες δέ

15 το χρημάτων ακρατείς και κε'ρδους και τιμής καΐ θυ

μού, απλώς δ' ου ώς ίτέρους και καθ' δμοιότητα λεγομέ-

νους, ώσπερ άνΟρωπος'δ τά Όλύμπια νενικηκώς- εκείνω

γάρ δ κοινός λόγος τοϋ ιδίου μιχρώ διεφερεν άλλ' όμως

έτερος ην•. Σημεϊον δε'• ή μεν γαρ άκρασία ψε'γεται ούχ

20 ώς αμαρτία μόνον άλλα και ώς κακία τις ή απλώς ούσα

ή κατά τι με'ρος, τοΰτοιν δ' ούθεί;. (:ι) Τών δέ περί τάς

σο>ματικάς απολαύσεις , περί ας λέγομεν τον σώφρονα

και άκόλαστον , δ μη τώ προαιρεΐσθαι τών τε ήδε'ων

διώκων τάς ΰπερβολάς και τών λυπηρών φεύγων, πείνης

25 και δίψης και αλέας καί ψύχους κα'ι πάντων τών περί

άφήν και γεΰσιν , αλλά παρά τήν προαίρεσιν και τήν

διάνοιαν, ακρατής λέγεται , ου κατά πρόσΟεσιν , δτι περί

τάδε, καθάπερ οργής, άλλ' απλώς μο'νον. (ι) Σημεϊον

δέ• καΐ γάρ μαλακοί λέγονται περί ταύτας, περ'ι έκεί-

3ΐι νο>ν δ' ούδεμίαν. Και διά τοϋτ' εις ταϋτδν τον άκρατη

και τον άχδλαστον τίΟεμεν και εγκρατή" κα'ι σώφρονα ,

άλλ' ουκ έκείνο>ν ουδένα , διά το περ'ι τάς αύτάς πως

ήδονάς και λ,ύπας είναι- οί δ' εϊσί μέν περί ταύτα, άλλ'

ούχ ωσαύτως εΐσίν, άλλ' οί μέν προαιρούνται οί δ' ού

35 προαιρούνται. Διδ μάλλον άκο'λαστον αν εϊποιμεν,

δστις μή ε'πιθυμών ή ήρεμα διώκει τάς υπερβολάς καί

φεύγει μετρίας λύπας, ή τοΰτον δ'στις διά το έπιθυμεΐν

σφόδρα- τί γάρ αν εκείνος ποιήσειεν, ει προσγένοιτο

επιθυμία νεανική καί περί τας τών αναγκαίων ένδειας

40 λύπη ισχυρά ; (5) Έπεί δέ τών επιθυμιών και τών ηδο

νών αϊ μεν ε'ισι τώ γένει κα/,ών και σπουδαίων τών

γαρ ηδέων ενια ίρύσει αιρετά , τά δ' εναντία τούτων , τά

δέ μεταξύ , καθάπερ διείλομεν πρότερον , οίον χρήματα

και κέρδος και νίκη κα'ι τιμή- προς άπαντα δε καΐ τά

45 τοιαύτα καί τά μετάξι) ού τω πάσχειν κα'ι έπιθυμεΐν

και φιλεΐν ψέγονται , άλλα τω ποις υπερβάλλειν. Διδ

§σοι μέν παρά τον λόγον ή κρατούνται ή διώκουσι τών

φύσει τι καλών και αγαθών , οίον οί περ'ι τιμήν μάλλον

ή δεϊ σπουδάζοντες ή περί τέκνα και γονείς- κα'ι γάρ

50 ταϋτα τών αγαθών, και επαινούνται οί περί ταΰτα

σπουδάζοντες- άλλ' όμως εστί τις υπερβολή και εν

τούτοις , ει τις ώσπερ ή Νιόβη μάχοιτο και προς τους

Οείηεερ*, υΐηιπι βΐίηπίδ δίΐ βίκοίπίρ ίηεοπίίηβηδ, αη οπιηιπ

ίη |)3Γΐβ δρα εΟΓίαί γρι &ϊηΙ ίηεοηΐίηεηΐεδ; Ιπιη Μ ςιι>8 εβι

ηοδοΐιιίείηεοηΐίηρηδ, ίη οπίουδ ίδ νβΓδΡίπι-, άίερη.1ιιιη «Ι.

ΟοηΙίηεηίΡϊ ίβίΙιΐΓ ρΙ ΙοΙιταηΐΡδ , ίηοοηΐίηοηΐρδ οι ηιοΐΐεβ ίη

νοίυρίβΐίΐηΐδ 61 (1ο1ογϊΙ)ιι3 νρι-βαπ ρρΓδρίοιπιιη βδΐ. (2) Ουιιηι

ϋΐΓΐι-ιιι ι-οηιηι ςηκ νοίιιρίαίι-ιη εΓΠο.ίιιηί, ίΐϋιι δίη{ηρεοδ83-

πλ , βΐία 3υ1επι 8υηΙ ρει- δβ φΐίιίεηι εχρρ(εη(ΐ3 ΪΙΙα , δβά β^β-

ηιοιίί Ιαηιεη , υΐ ρπείΡΓ ηιοίΐιππ ροδδίηΐ ρχρρίί : φΐιπηςηβ

Ιι»ό ηβερδδβπ» ρϊ δίηΐ φΐ,τρ 3ΐ1 εοφίιβ ρβΓίίηεηΙ ( β3 , ίη-

αυβηι , φκε ίη νίεΐυ βΐ Γει-υπι νεηεΓβ3Γυπι πδΐι ροδίΐβ βυηΐ ,

εεΙβτΒαυβ Ιιοίυδ ςβηεπ* , φΐ3ε 8(1 εοΓρηδ Γεί'επιηΙιιι-, ιιί

φΐίΐηΐδ ίηιβηΐ|Μ;Γ3ΐιΙί3ΐιι εΐ Ιι•ιιφρι;\ιι|ί;ιιιι ροδίιίηιιΐδ); 3ϋα

πΐΓήΐιιη ιηίιιϊιιιο ηροβδδαΓία ίΙΐ3(]ΐιϊ(1ι>ηι, φίπηίδϊηΐ Ιαιηριι ρεΓ

δβ ορίίΐΐιίϋα εΐ εχρε(εη(ΐ3 ( νβτΐη £Γ3ΐί3 , νίείοπα , Ιιοηοβ ,

(ϋνίΐίβί, Ι3ϋ3φΐε ηοηβ ει ι ιιι ιιηι Ι,ι ) : ΙίΒεε εΓβΟ ςυιιηι ίίβ δίηΐ,

608 83ηβ ςιιί ίη Ιιίβ ρι-ίοίρι• Γοείαιη ΓβΙίοηεηι , φο ίρδί ρΓ,-κ-

(ΙίΙί δΐιηΐ , ιιιικίιιιιι δυρρΓβηΙ . βΐΐδοΐυΐε ςιιίαεηι ίηοοηΐίηβηΐεδ

ηοη (Ιίοίηιυδ, δει! πιιη βι^είΐίοηβ βρρεΙΙβηιιι; ρεοπηί»; ίη-

εοηΐίηεηίοβ, ίίβηι Ιυοπ, Ιιοηοπδ, ϊγ.χ : 3ΐ)δοΙιιΙε βιιίειη ηε-

(|ιι,ιι|ιι,ιιμ , φΐίρρε 31) ίΐΐίδ βΐΐεηδ ι1ί(ΤιτοηΙβ8 εΐ εχ ςιιβιΐβιη

δίηιϋίίικίίηε κίο βρρβΙΙβΙοβ. Ουο ηιοιίο τβδ 1ιβΙ)βΙ , »ϊ ιΐίεβ-

Ιιιγ Ιιοηιο φΐί ()1\ι«ρί3 νίοίι. Ηιι]ιΐ8οε εηϊιη ηοηιίηίδΐΙεΠ-

ηίϋο 3 (ΙεΠηίΙίοηε ροηιηιιιηίδ Ιιοηιίηίδ ρεΐ'ρ;ιιιιιιι (]ΐιί(1ειιι

(ϋδΓΓρρϊΙ, εΐ Ρ^Ι Ι3ηιρη 3|> ίΙΙ,ι (1ίνρΓ83. Οι^ιι» γρι ηοε 3Γ§η-

ηιβιιΙιιηΊ Ρ8ΐ , ο,υοιΐ ίηΓοηΙίηρηΙί» νίΙιιρβΓΒΐιΐΓ ηοη δοΐιιιη ιιί

ργγογ, δοιΐ ρΐίβηι ιιί ϊίΐίηηι ηιιοιίίίβιη βιιΐ δίηιρΙίοίΙΡΓ εΙ βο-

δοΐιιΐε, βηΐ 3ΐίφΐα εχ ρ3Γ(ε : Ιιοπιηι .ιιιΙιίιι , φιοί ρΓοχίηΐρ

ρθ8ΐιί , ίηο.οηΐίηρηίίιιηι ηρπιο κίο νί(ιιρρΓ3ΐιΐΓ. (3) ΛΙ νεΓΟ

φίοιΐ 3ΐΙί(ΐρΙ 3(1 ΒΐΙεΓΟδ ίΙΙο» , ςιιί δοίϋιεί οοΓροπβ νοίπρίαίρ»

ρρΓοίρίηηΙ ϋΐ38 ίη φΐίοιίδ ΙεηιρεΓβηΙεηι βΐφΐρ ίηΙβηιρρΓβη-

Ιρηι νΡΓδβΓΪ ίίειηΐϋδ; ίΙΙβ ο,ηί ηοη ροιιμιΙΙο γρπιπι ]ιι-

οιιη(ΐ3Γυηι ηίηιίυηι ρρΓδβςπίΙιΐΓ, εΐ γρπιπι ιηο1ε8(3ΓΐιηΊ

ιιίιιιίιιιιι ΠιαίΙ , ιι( Γ3ηιίδ, 81(18, εαίοπδ, (Ηκοπδ, οιιιηίιιηκριρ

φι;» 3(1 ΐ3Γΐυηι ρΐ μιΐδίΛΐιιηι ροΓίίηρηΙ , 86(1 ρΐίβΙβΓ εοη<.ίϋυηι

ρΙ ροχίΐΒΐίοηρίη , ίηοοηΐίηβηί ίΙϊοίΙιΐΓ, 308ο,ιιρ 3(1]ιιηεΙίοηο

Ιΐ1|]|18 νεί ΪΙΙίΐΙδ ΓΡΙ, ΪΓ.Έ νθΓΐ)ί §Γ3ΐί3, 86(1 δίΐΙίρΙϊοίΙΡΓ Ι3η(ιιιη.

(4) Οιιί Γβί ίο" βΓβΐιηίρηΙο εδί, φΐθ(1 ρΐείιχβ 1ι«δ ηιοΙΙεβ (Ιίευη-

Ιιιγ, (ίγκλ ηιιΙΙαηι νβΓΟ ίΙΚιηιιη. ΛΙιριε οί) Ιιβηε εβυδαη) ίιι

63(1ριτι Γ6 ίηοοηΐίηεηίριη ρΙ ίηίρηιρρΓβηΐΡπι |κιηίιιιιΐ8, ίίρηίφΐρ

οοηΐίιιοηΐεηι ρΙ ΙβηιρεΓ3ηΐΡΠΐ , δρουδ ()ΐΐ3πι ίΙΙοβ 3ΐΐ6Γ08[ΐ]008

ίηΙρηιρΡΓβηΐΡδ αιιΐ ΐΡίτιρρΓβηΙεδ ηρηιο άίάί]. Ν3ΐη Ιιί ςυοβ

(1ί(-ίηιυ8, ίη ρίδ(1ρηι φίοιίΒηιηιοοΌ νο1υρΐ3ΐί1)υδ ρΙ οΌΙοΓίϋΐΐδ

τρΓ53ηΙυΓ , νρπιηιίαηιρη ί(1 ηοη βοίίειη ηιοίΐο ; 86(1 ίΐ3 , φΐοό"

ίηΙεηιρΡΓβηΐΡδ οοηδίΐίϋΐη ορρβηιηΐ ίΐ3 Λ'ίνρ.ηο'ί, ίηωηΐίηβηΐβδ

ηοη ίίβηι. ΟηαηιοΛΓειη ροΐίιΐδ ειιηι ίηΙειηρεΓβηΙειη βρ-

ρεΙΙβνρΓίπιιΐδ, φΐί ηβ οιιρίεικ φ)ί(1ειυ, 3ΐιΙ οοΗβ Ιβνϊ Ι,ιηΙηιη

ιιιρίιΐίΐαΐβ 3(Τ6(Ιιΐδ ίηιιηοιΙβΓβΙαδ τοίυρίαΐεβ ρεΓδεηιιίΙιΐΓ 61

ηιΟίϋοοΓβδ (Ιοίοι-Ρδ ΓιιμίΙ , ςυβπι ειιηι ςυί ίαΌιη &£Λΐ πιβ^ηίδ

εΙ νείιρπιρηίίηυδ οηρίιΙίΙβίίΗυϊ ίηορηίΐΐδ. Οιιίιΐ ρηίηι ΙμιβΙ

ίΙΙβ, δι βΟΓίδ 61 νρΐιεπιρηδ 3ΐίφΐ3 ουρί(1ίΐ38 βοορϋβΐ, εΙ νβ-

Ιιεηιεηδ ί(ριη (ΙοΙογ ίρδίιηι εχετυοίεΙ, ίη Γρππη ηΡ06583Γί3ηιιη

ρρηιΐΓΪ3 ? (5) Οιιοη'ιαηι βυίρηι εηρίιΐίΐβΐιιηι εΙ νοΙιιρίΗίιιιη

ά\\χ δυηΐ ^ρηεΓΟ ΙιοηρκΙα; ρΙ Ι)οηκ ( ηβπι μκ-,υηύΌπιηι βΐίφΐβ

δΐιηΐ ιΐ3ΐιΐΓ3 εχρείβηιΐβ, 3ΙΪ3 ηίδ εοηΐΓ3Γΐ3, 3ΐί3 βΐίίΐηι Ιιίβ

ίηΙεΓ]βοΐ3, υΐ 8»ΡΓ3 ρβΓίίΙϊ δΐιηιιΐδ, πι ρβεηηίϊ, Ιηρ.πιηι,

νίεΙΟΓίΒ, Ιιοηοι- ) : ίη ΙΓϋ 83116 οηιηϋπΐδ οεΙβΓίίίΐιιβ 6]ιΐδ(1ειη

^ριΐΡΓίδ, βΐ ίη ιηειίϋδ ίίριη, ηοη φΐοά ίΐϋίι ίιιιιΙπι' ίίδ, βΐ ου-

ρί3ΐιΙ βΐ βηιεηΐ εβ Ιιοηιίηβδ, νίΙπρΡΓβηΙπΓ; 86(1 (]Π0(1 Ιιοο

ηιοάο οπρίαηΐ νοί βηιεηΐ, εΙ φΐοΛ ιηοάυπι δυρβΓβηΙ : υι

1 1 1! (]υί 3ΐίΐ6Γ φΐϊπι πιοηεΐ Γ3ϋο 3ηΙ νίηοιιηΙπΓ αϊ) βΐίςυο,

3πΙ ί(1 ρεΓδρςιιιιηΙπΓ, α,ποά βδΐ ηαίιιι-α Ιιοηυιη εΙ ΙιοηβδΙυηι :

ρπ(3 , φΐϊ ηΐηιίο ΙιοηοΓίδ 3υΙ ΙίϋΡΓΟΓΠΐη εΙ ρ3ΐ•εη1ιιπι βιηοΓΟ

8ΐϋ(1ίο(ΐυο αΊιευηΙιΐΓ. Νβιη Ιι.χε ίη ηπηιεΓο οοηοπιηι

(ιβ^εηο1» βυηι, βΐ φΐί Ιιοεο δίπ^ίοβε εοίηηΐ βίςηβ εχρβ-

ΙυηΙ, εΐίβπι ΙβυΛΒηΙϋΓ. Λ'εΓυηιΙβπιβη είΐ 6ΐί3Π) ίη Ιικ

3ΐίςιιοά ηίηιίπηι , δι ςυίδ , πΙ Νίοϋε , εΐίαηι εηηι (1ϋ3 ρπ^ηεΐ,
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θεούς, ή ώοπερ Σάτυρος 6 φιλοπάτωρ επικαλούμενος

περί τον ποτέρα• λίαν γάρ έδόκει μωραίνειν. Μοχθηρία

μέν ουν ουδεμία περί ταΰτ' εστί δια το είρημένον , 6'τι

φύσει των αίρετών έ'καστόν έστι δι' αΟτο'• φαΰλαι δέ και

6 οευκται αυτών είσίν αί ΰπερβολαί. (β) Όμοίο>ς δέ

ουδέ άκρασία- ή γαρ άκρασία ού μόνον φευκτδν άλλα

και των ψεκτών εστίν. Δι' δμοιότητα δέ τοϋ πάθους

προσεπιτιθέντες τήν άχρασίαν περί έκαστου λέγουσιν ,

οΐον κακόν ίατρον χαι καχον ύποχριτήν , 6ν απλώς ούκ

"ι αν είποιεν καχόν ώσπερ ουν ούδ' ενταύθα, δια τι) μη

κακίαν είναι έκάστην αυτών , άλλα τώ άνάλογον όμοίαν,

ούτω δηλον Βτι κάχεϊ ΰποληπτέον μόνον άχρασίαν και

έγκράτειαν είναι ή"τις εστί περ\ ταύτα τη σωφροσύνη

και τη ακολασία , περί δέ θυμον καθ' δμοιότητα λέγο-

16 μεν διδ και προστιθέντες άκρατη θυμοΰ ωσπερ τιμής

και κέρδους φαμέν.

αιιΐ ιιΐ δβίνπυ ίΙΙι> , ςιιί |>:>[ 1 1> 31113118 νοεβίιιβ εδί , ίπιπιοοΊι ο

ρβΐπ'δ 3ΠΙΟΓ8 ;ιΙΙ(ΐ•ί;ιΙιιι- : νιΐιΐβ εηίηι (ΙεδίρΡίε νίιΙΗι.ιΙιιι .

ΛΊΙίυιη 'μϋιιι ίη Ιιίδ ιιιιΙΙιηιι ΡδΙ, ρι-ορίοτεϊ ιμκκΐ , ιιϊ άΊχί,

ιιηιιηΐφίοιίφΐβ εοπιηι ρρΓ «β εχρεΙεηάΊιιη βδΐ ηβΐυτβ ; 88(1

ι.όγιιιιι ηίιιΐΜΓ ίΐΐιρίϋ ίιηηιυιΙΡΓ,ιΙίΐ' οιιρϊιΐϊΐαΐοβ ηιβίίβ δΐιηΐ 30

Γιι»ίβη<Ι,τ. (6) ΗίηιίΙίΙΐΜ- ίΐυίριη ηιιΙΙβ ρκ! ροπιηι ίικ-οιι ι ίιιι-ιι -

Ιί3. 1ηοοη1ίηοη(ί3 βηίιιι ηοη δοΐιιπι ΓυςϊεηαΊι Γβ8 ε«1 , νεπιιη

βΐίβηι ίη ϋδ ηιιιηρπιΐιιι-, φ]» βιιηΐ \ Ηΐφίτ,ιΙιΜία. ΡΓορίβΓ

κϊηιίΙίΙικΙίικΊΐ! βιιίρηι φΐβπι οαηι ϋΐ» 1ΐ3ΐ)ρ1 β3, (1ε φΐβ Ιοφίί-

ηιυΓ, 3π"εοΙίο,8(1ίβοΙίοπ«ρι•2εΙοι•ε3 ΓβοΙβ ι-εί ϋυ]υϋ ϊηοοηΐϊ-

ηβηΐι'β €81 , ίΐβ ου]υδςυε Γβί ίηοοηΐίηεηΐίβπι ιΙίοβΓβ βοίρηΐ ,

ιι( ηιηΐιιιΐ) ιηρόΊοιιιη , εί ηηιΐιιηι ΙιίδΙί'ίοιιηιι : ςυεπι βοδοΐιιΐε

ηΐ3ΐυρ ηεηιο άΊχεπΙ. υΐ ι^ϊΐτΐΓ ΙιΙο ϋ,ι ιΙίοιιηΙιΐΓ ίδΙί , ηοη

α,υΙ δϊηςυΐβ ίδΐβ δίηΐ τίΐίιιηι 8βη νίΐίοδίΐδδ ρΓορΓϊβ ΛΜά, δβ(1

0,00(1 ρΓοροΓίϊοηβ ΐ|ΐιηι1»ιη νίΐίο βϊιΐιϊΐίη : δίο ηίιιιίπιιη εί ι'ΙΙίο

(•χΜίιιι.-ιπ' (Μμίιιιι*, «Ιιικιίαχαΐ εβπι ε$βε ίηοοηΐίπβηΐϊβηι

(■Ι οοηΐίηεηίίβπι, φΐιε ίη ϋ^ίοιιι 3ΐφΐο ΙειηρεΓβηΙί» ε( ίη-

ΙοιιιροπιηΙί» νβΓδίΙυτ. Ιη 1Γ3 ;ιιιΙριιι εχ δίηιίΙίΙυάΊηε φκιιΙ.ιιιι

;ιΙίφκ>ιιι ιΐίιίιηιιδ ίηοοηΐίηεηΐεπι; Κβηυε οΐίβπι ουηι 3(1]ε-

οΐίοηε (1ί(ί 1)1118 , ΪΓϊε ϊηοοηΐίηεηδ , υΐ Ιιοηοπδ εί Ιικτί.

βΑΡ. V. [VI.]

Έπει δ' έστιν ενια μέν ηδέα φύσει, και τούτων τα

μεν απλώς τα δέ κατά γε'νη και ζώων και ανθρώπων ,

τα δ' ούκ εστίν άλλα τα μέν δια πηρώσεις τά δέ δι' έθη

ϊιι γίνεται, τα δέ δια μοχθηρας φύσεις, έστι και περί τού-

το>ν έκαστα παραπλήσιας ϊδεϊν έξεις, (ϊ) Λέγο) δέ τας

θηριώδεις , οίον τήν άνθρωπον ήν λέγουσι τας χυούσας

άνασ/ίζουσαν τα παιδία κατεσθίειν, ή οίοις χαίρειν'

φασιν ένίους των άπηγριωμένων περ'ι τον Πόντον, τους

ϊ& μέν ώμοϊς τους δέ ανθρώπων κρέασιν, τους δΐ τα παιδία

δανείζειν άλλήλοις εις εύωχίαν, ?) το περί Φάλαριν λεγό-

μενον. (β) Αύται μέν θηριώδεις, αί δέδιά τε νόσους γίνον

ται και μανίαν ένίοις, ώσπερδ τήν μητέρα χαθιερεύσας

και φαγών , και δ τοϋ συνδούλου τι) ήπαρ. Αί δέ νο-

:ιυ σηματώδεις ή ες έθους , οίον τριχών τίλσεις χαί δνύχοιν

τρώξεις, ετι δ' ανθράκων χαι γης, προς δέ τούτοις ή

των αφροδισίων τοις άρρεσιν τοις μέν γαρ φύσει τοις

δ' ές εθους συμβαίνουσιν , οίον τοις ΰβριζομένοις εκ

παίδων. (<) "Οσοις μέν ουν φύσις αιτία, τούτους μέν

36 ούδεις αν είπειεν ακρατείς, ωσπερ ουδέ τας γυναίκας,

δ'τι ούκ δπυίουσιν άλλ' δπυίονται• ωσαύτως δέ και τοις

νοσηματωδώς εχουσι δι' έθος. (5) Το μέν ουν ε/ειν

έ*καστα τούτων έξω των δρων έστι της κακίας , χαθά-

περ και ή Οηριότης- το δ' ενόντα κρατεϊν ή κρατεΐσθαι

4>ι ούχ ή απλή άχρασία άλλ' ή καθ' δμοιότητα, καθάπερ

και τον περί τους θυμούς έχοντα τούτον τον τρόπον του

πάθους, άκρατη δ' ού λεκτέον. Πάσα γαρ υπερβάλ

λουσα και αφροσύνη καΐ δειλία και ακολασία και χαλε-

πότης αί μέν θηριώδεις αί δέ νοσηματώδεις ε'ισίν (β) δ

45 μέν γαρ φύσει τοιούτος οίος δεδιέναι πάντα, καν ψοφήση

μϋς , θηριώδη δειλίαν δειλός , δ δέ τήν γαλήν έδεδίει διά

νόσον και τών αφρόνων οί μέν έκ φύσεως αλόγιστοι καΐ

μόνον τη αίσθήσει ζώντες θηριιόδεις , ώσπερ ενια γένη

τών πόρρο) βαρβάρων, οί δέ δια νόσους, οίον τας έπιλη-

60 πτικάς, ή μανίας νοσηματώδεις. (7) Τούτων δ' εστί

μέν ίχειν τινά ενίοτε μόνον, μή κρατεΐσθαι δε, λέγω δε

οίον εί Φάλαρις κατεΤχενέπιθυμώνπαιδίουφαγεΤν η προς

ΑΒΙδΤΟΤΡ.Ι.Γ,ί. II.

ΚριΙ φΐοηί.ιιιι αΐίιριη δΐιηΐ ]ιιοιιη(ΐ3 ηβΙικΛ, ίΟΓυηιςιιε α|ί»

δίιηρΙίείΙεΓ εί 3ΐκο1υ(ε, .ιΙΊ,ί άίνεΓίίδ εί ηιπηι.ΊΐιΙίιιιΐι ι;εηεπ-

1)118 ε( Ιη ιΐΊππιιιιι ίικιιιι.Ια ειιηΐ ; ιιΙί,Ί ηοη >ιιιιΙ μιειιηύα ιι.ι-

ΙηΓ3 , 88(1 ρβΓίϊηι ρΓορΙεΓ (οι ιιιιι ηυβί ηηΐιιπι ι-εα,αίηΐ , 8Γ8-

ρΐϊοηεβ, ικιιΐίηι ρΓορΙεΓ εοηβιιείικίίηεηι , ρηιΐίιιι ρΓορΙεΓ

νίΙίοδ38 Π3(λιγ38 Γιαπί ]ικ'ΐιιΐι1ίΐ : ΗοεΙ εΐΐβηι ίη Ιιίδ δίη^ιιΐίϊ

(■(ΐιΐΜΐιιίΙΐ"; Ιι.ιΙιί1ιΐ8 ίΐηίιη:ΐ(Ιν(ΤΐθΓ(•. (2) Οίεο ;ιιιΙοιι ίηι-

ηιιιιΐι.•-. ι•1 Γεηηοδ ΙκιΙιίΙικ, ςηβΐίδ εΓ3( ι^ιΐδ ηιυ1ίεΓΪ8, ςυβηι

ιΐιππι) (ξΓ3χί(1ί8 ηιυΐϊεπηυδ βρεΓίίδ 30 ρεΓ&εεΙίβ ρικτιυ ίενο-

ι•3Γ8 δοίίΐ3ηι : 3υΙ (ρι,ιΙίΙιιι>ί Γε1ιυ8 βΓΓεΓ8(ο8 ςυοδ(ΐ3ΐη εΪΓεβ,

ΡοηΙυηι ροριιΐοβ άείεεΙβΓί ΓεπιηΙ , βΐίοδ δοίΐίεεί εηκίίδ , βΐίββ

Ιιηηιβηίδ αιπιίΐιιΐδ ; ηΐίοβ 1ί)>εΓ08 δυοδ ιπΙργ βε ηιιιΐπίΐί ίη

ερυΐ38 (13Γ8 ; 31)1 (]ΐΐ3ΐε ε^( ί(1 ςιιοιΐ \ ιιίμο <Ιρ Ρ1ι;ι1;ΐΓί(]ρ ιΐί-

<:ί(υι•. (3) ΕΙ Ιιϊ 83ηε Γοιίιιί 8υη( 1ΐ3ΐ>ί(ιΐ8. ΑΙϊί ,ίπΙιίιι ε ηΐ0Γ-

1>ίδ 3ΐι( Γιιηιπ• βΐϊψιίΐιιΐδ ϊηδίιηΙ ; ςυβίίδ ϊη ίΙΙο ΓιιίΙ ςιιϊ

ηιαΙπΜΐι ίηιιιιοΙίΐΙ.Ίΐη εοηιεάϋ , ε( ίη ίΙΙο φΐί (οιΐίκτνί ]ρπιγ.

ΑΙίί (1ι'ΐιί(|υε ίρδί ίη$(3Γ Ιιηΐιεηΐ ηιΟΓϋί , ηιιΐ ε εοιι$υε(υ(1ίηε

ογΙϊ : (ΐιΐ3ΐρ8 ρίΐοδ ενεΙΙεΓε βΐ ηη^υβδ νοΓ3Γε , ίΐεηιςπε ολγ-

οοηεβ 30 ΙειτΒηι : ςιιβίίδ ίΐεηι νεηεΓεοπιηι υδΐΐδ οπηι ηιββοιι-

Ιίβ. Μ:.• (πιπί (Ίΐρί(1ί(;ιΙΐ'5 αΐϊίβ ηηΐιικιΐΐ'ί μιιιΙ, 3ΐ!ίδ ρχ

('ηπ-πι•|ιιιΙίιιμ ίηδβΓυηΙυΓ : ρυΐβ ςιιί ϋδ ϊηιΐβ 3 ρυει-ίδ ίηι-

ιιι:ιιιί(;ιΙί ίηηιιΐΓίιιηΙιΐΓ. (4) ΛΙα,ιίβ ροπιηι (|ΐιί(1ι'ηι , φιϋιικ

η:ι(ιΐΓ3 Ρίΐιΐ83ΐη ρπκήβΐ, ίηοοηίίηεηίοπι ηεηιο α,υεπψιβηι

(ΙίχβπΙ; υι ηρο ΓηυΙίοΓΡδ, ςικ*1 ίη οοιηρίεχιι νεηεΓρο ηοη

;ιι:ηιιΙ , 8εά ρ;ιΙί:ιηΙιιι•. Εβϋεηιςιιρ Γ3(ίοηρ ηριριε εοδα,ιιί ε%

('οιίδΐιείικίίιιρ λ ίΐίιιιη ηκιιΊκι δίιηίΐε οοη(Γ3χρπιη(. (5) ,\Ι-

ςιιο Ιι.το δίηκυίβ β]ιΐδηιο^ί δΐιηΙ, ιιϊ ϋ;ι βΓΓεοΙιιηι Ρ85Ρ,

ιιΐίιριίιΐ >ϋ ι•\1ι .ι νϊΐϋ 1επηίηο8 30 ίϊηεδ γομ-Ι ΙΙπΙιπιι ; ψιβίί*

Γβδ ΡίΙ εΙΪ3ΐη ΓεπΙβδ. Ηί8 ηηίριη (ρη(3(ηιη βΐ βίΤεοΙηιη

ίυρρΓίοΓΡηι Ρδβε 3ΐιΙ ίηΓεΓΪΟΓεηι , ηοη εβί δίιηρίεχ ρΓορηρ.ηιιβ

(ΙίεΙβ οοηΙίηρηΙί3, 80(1 εχ δϊηιίΐίΐυιΐίηε ; η( ευηι ηιιοο,ιιε ηιιί

ίη 1Γ3 ίΐ:ι »Πβι-Ιιι<5 ε«1 ιιϊ νίηοβΙιΐΓ, 1ιυ]ιΐ8 ρρΓίιίΓοαϋοηίδ ίη

οοηίίηεηίοπι (ΙίοβΓβ (Ιΐ'ΐ)ρπιιΐί , ηοη βιιίειη ίηοοηΐίηρηίεηι

3ΐ)δοΙιι(ε. Οηιηίδ εηίιη ηιοιίιιηι ί-υρρι-ηπ•, \ίΙϊη-ίι.ι•. ρ| 3ΐηρη-

1ι':ι , (•( 1ίηικ1ίΐ38 , (■( ίηίριηρρπιιιΐί.ι , εί δκνίΐίϋ , νρ| Γρππ.•ι

8δΙ , νεΙ ιιιοιΊ)ί ίηςΐ3Γ ΙιηΙχΊ. (6) Ν;«ηι ςιιϊ ιι.ίΙπγ.ι (βΐίδ ε$(

ιιϊ οιηιιί» ('χΙίηιείΐ'Μ, εΐίβιη ηιυδουϋ νΙ ι-ϊιΙ•>η-ιιι , ΓρΓίηβ

ιρκιιΙ.'ΐιιι ΙίιιιίιΙίΙ,'ΐΙΐ' ΙίιηίιΙιΐϊ ε$1. Αΐίυδ ΓρΙριιι ιιιογΙιο ηιιι»Ι:ιιιι

ιιιγΙιιγΚίΙ. ΕΙ εχ :ιηιρη(ίιιηι ηυπιεΓΟ ίί φΐί ιιαίιιι,ι — 1 1 1 1 1 ϊ ρε

ϊηοοη8Ϊ(1ΡΓ3ΐί 8υη(, βεηδυςιιε ι1ιιηιΙ;ιχ:ι) νίνυηΐ, ΓεΓβηιηι

βυη( δίηιΐΐεβ , ιιϊ ικιιιιιιιΙΙα: Ιοη^ίυδ ιΐίδίίίοπιπι Ιιηι Ιΐίΐιοπιηι

Π3ΐίοηε8. Οιπ \'ργο Ι3ΐε8 βοη( ρΓορΙετ πιογΙ)08 ( νρτίιί β,τά-

Ιί.ι , οοη•ίΙί.-ι1(Ίΐι ) νβΙ οί) ΓυΓΟΓεβ , ιηοιοίιϋ <1ΐι-.αη(ιΐΓ. (7) Ιη

ΙβΙίοηδ νρπ) ϋΓΓροΙίοηίοιίϊ β8( φΐυηι Ιβΐίδ βΐίςυίβ ηβοεβΐ ιηοιίο

ίβΐ38 οηρΜί(3ΐβδ , οί ηοη Ι,ιηιπι ιΊΪ,ιιιι :ι!ι ίΙΙίδ ΜΐροπΊιη' :

χ »τ1>ί μπιΐι,ι , ΡΙΐ3ΐ3Ηδ ;ιΙ ίιριίβ φΐιιηι ριιβίοιιριιι οοηουρίδθ3(

τοΙ 3(1 βαεηαυπι νεΙ 3(1 υίεικίυηι ηείβηβ Ιίηίϋίηε , 8ί »ε οι
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αφροδισίων άτοπον ήοονη'ν' εστί δέ χαΙ χρατεϊσΟαι , μή

μόνον έχειν. (β) "Ωσπερ ουν χαι μοχθηρία ή μεν χατ'

. άνθρωπον απλώς λέγεται μοχθηρία , ή δέ κατά πρόσ-

θεσιν, δτι θηριώδης ή νοσηματιόδης, άπλως δ' ου,

* τον αϋτδν τρόπον οηλον δτι χαΐ άχρασία έστ'ιν ή μέν

θηριώδης ή δέ νοσηματώδης, άπλως δέ ή κατά τήν

άνθρωπίνην άκολασίαν μόνη.

[VII.] (β) "Οτι μέν ουν άχρασία και εγκράτεια έστι

μόνον περί ίίπερ ακολασία και σωφροσύνη, και δτι

ίο περί τά άλλα Ιστιν άλλο εΤδος άκρασίας, λεγόμενον

χατά μεταφοράν και ούχ απλώς, δήλον.

ΙιίΙιεβΙ οΐ οοηΐίηραΐ. Ι•ΊΙ υιίίι εΐίβιη ηΐ 1α1ΐ& εΐίβηι νίπεβίιιι-,

ιιοιι μιΙιιιιι ΒΐΐεεΙιΐδ νίϋο βίΐ. (7) II ί-Ηιιι ϊπιρΓ0ΐ>ϊ[35 βΐίβ

8)>^ο1υ(ΰ<1ία(υΓΪηφπ>1>ίΙα$, ίΙΙβ νκίρΐίορί, (](ΐίκ ίη Ιιοπιίηειη

ΡβάΊΙ, «Ιί,Ί ευιη ϊι^Μΐίοηβ , ίιιιριυΐιϊΐη* Γεπη3 ηιιΐ ιηοΓίιοπα,

η.ιιι ;ιΙιμι]ιι!<! : βίε ιιϊιιιίπιιιι εΐ ίηεοηΐίηεηΐίβ εβί ίιϋιι Γεπηβ

εΐ ίιηηκιηϊδ , βΐίβ ηιοιΊκκ». δίιηρΙίείΙεΓ ηιιΙριιι ε( ;ι1ι.-οΙιιΙο

εβ 8οΙ» ΡίΙ , ιμια; Ιιιιηιβιΐδβ ίηΐρηιροι-αηΙί<β εοηνεηίΐ.

[VII.] (9) ΙηεοηΙίηεηΙίαιη ει•§ο εΐ εοηΐίηεηΐίαηι ίη ϋδάβηι

νρΓ83Π , ίη (]ΐιίΙιιΐί ίη1ειηρεΓ3ηΙΪ3 ιΊ (ειιΐ|>εΓ3ΐι(ία ; ίη βΐίίβ

βΐϊβηι (]ΐΐ3η(1αηι ίηοοηΐίηεηΐίχ δρβείεηι εββε , <]ϋ33 ρεΓ Ιγβιικ-

ΙβΙίοηεηι ηοηιίηίδ, εΐ ηοη ,ίΙιμιΙπΙρ ίι« άΊεαΙυΓ, ρρπφίουυηι.

ΟΑΡ. VI. [VII.]

"Οτι δέ κα\ ήττον αισχρά άχρασία ή τοΰ Ουμοΰ

η ή των επιθυμιών, Οεωρήσωμεν. Έοιχε γάρ δ Ουμδς

άκοΰειν μέν τι τοϋ λόγου, παρακούειν δέ, καθάπερ οί

ι& ταχείς τών διαχόνο>ν, οί πριν άκοΰσαι παν το λεγό

μενον έχθέουσιν, είτα άμαρτάνουσι της προστάςειος ,

και ο! κΰνες, πριν σκέψασθαι ει φίλος, αν μόνον ψο-

φήστ], Ολακτοΰσιν οΰτως δ Ουμος διά θερμότητα καΐ

ταχύτητα της φύσεως άκουσας μέν, ουκ έπίταγμα

Κ' δ' άκουσας, δρμα προς τήν τιμυ>ρίαν. Ό μέν γάρ

λόγος η1 ή φαντασία δτι ύβρις ή δλιγοιρία εδηλωσεν,

6 δ' ώσπερ συλλογισάμενος δτι δει τω τοιούτω πολεμεϊν

χαλεπαίνει δή εύΟΰς • ή δ' επιθυμία , έάν μόνον εΐπη

δτι ήδυ δ λόγος ή ή αίσθησις , δρμα προς την άπόλαυ-

26 σιν. "Ωσθ' δ μέν θυμδς ακολουθεί τω λόγω πως,

ή δ' επιθυμία ου. Αισχίων ουν δ μέν γάρ τοΰ θυμοΰ

άκρατης τοΰ λόγου πως ηττάται, δ δέ της επιθυμίας

καΐ ου του λόγου. (2) Έτι ταϊς φυσικαΐς μάλλον συγ

γνώμη άχολουθεΐν όρε'ξεσιν , έπει κα\ έπιΟυμίαις ταϊς

πο τοιαύταις μάλλον δσαι χοιναι πασι , και έφ' δσον κοιναί ■

δ δέ θυμδς φυσικο'περον και ή χαλεπότης τών επιθυ

μιών τών της υπερβολής κα'ί τών μή αναγκαίων , ωσπερ

δ άπολογοΰμενος δτι τον πατέρα τΰπτοι, » καΐ γάρ

οϊτος » εφη « τον έαυτοΰ κάχεϊνος τον άνωθεν, » χαι

Μ το παιδίον δείξας « και ούτος έμέ » εφη, « δταν άνήρ

γένηται- συγγενές γάρ ήμΤν. » Και δ Ιλκόμενος υπο

τοΰ υίοΰ παύεσθαι έκέλευε προς ταϊς θύραις- χαι γαρ

αύτος έλκύσαι τον πατέρα μέχρις ένταΰΟα. (3) Ετι

άδιχιότεροι οί έπιβουλότεροι. Ό μέν ουν θυμωδης ουκ

4» επίβουλος , ούδ' δ θυμός , αλλά φανερός • ή δ' επιθυμία,

καθάπερ τήν Άφροδίτην φασί ■

Δολοπλόχου γάρ Κυπρογενοϋς •

και τον χεστδν ιμάντα "Ομηρος•

ΤΙάρφασις, ήτ' ίχλεψε νόον πύχα περ φρονεοντος.

Μ "Ωστ' είπερ άδικωτέρα και αισχίων ή άκρασία αυτή

της περί τον θυμόν έστι , και απλώς άκρασία και κα

κία πως. (ί) "Ετι ουδείς υβρίζει λυποΰμενος , δ δ' δργϊ;

ποιών πας ποιεΐ λυπούμενος, δ δ' υβρίζων μεθ' ήδονης.

Ει ο3ν οΐς δργίζεσθαι μάλιστα δίκαιον, ταΰτα άδιχώ-

»υ τερα , χα! ή άκρασία ή δι' έπιθυιχίαν • ού γάρ εστίν £ν

Νυηο ίΙΙιΐιΙ ΐ|ΐιοΐ|ΐιι' \ίιΙο3ΐιιιι.<, ςιιο<1 ίπε, ςηβηι πιρίιϋ-

I .•ι Ι ιιιμ , ιιιίηιι* εδββ (ιίΓρεηι ιτιιμίιιιι* ίηεοηΙίηειιΙΪ3ΐη. Υί•

(ΙιΙιιι• ΐ'ΐιίιιι ΪΓ3 ηιΐιϋπ; ςιικίεηι ί!ΐ3 εχ »Ιίιρϋ3 ρ3Γΐε ΓαΙίοηεηι,

ΙίεεΙ ηε^Ιϊ^εηΙΟΓ εΐ εοηΓϋδρ ιιικϋ.ιΙ , ιιιίη^1π>πιιιι ηιοΓε

ρΓΛ'ΡΓορθΓΟΓυηι , (]υί, ρΓίιΐί(]ϋ3ηι ίιΐ οηιηε ςιΐϋΐΐ (Ιίείΐιιι•

ηυίΐίεπηΐ , εχείΐίυηΐ , <1είη(Ιεΐ|ΐιο ίη βμεηιΐο αΙιοΓπιπΙ : ίίειη-

ςηε εβηυηι ιιιογο, ψιί , ρηιι$ΐ]υ3ηι βΐΐεπιίοπηΐ ιιίπιιη ϋίΐ

3Π1ΪΠ15 ηεεηε, 8ί ςπίδ ηιοιίο ΓθΓε« ρυΙωνοΓϋ, Ι,ιΙι,ίιιΙ. 8ίε

ΙΓ3 ρΓορΙβΓ ΓεΓνοΓεηι εΐ εεΐιτεηι ιιιιΐιιηι• ιιιηΐιιιη ηιι.ΙίΙ ι'ΙΙ.ί

ιριίιΙΐΊΐι , δειΐ ίιιιρεηο ηοη ι•ΜΐιιιΙί(<ι 3(1 ρα>η35 Γ0|>ε1εη(ΐ39

οιιιηί ίιιιριΊιι Γιτίιιι•. ΚιιΙίιι ΐ'ΐιίιιι 3υ( ίπ)3{;ίιΐ3ΐίο εοηΐηηιε-

Ιίίΐιη νεί Γοηΐεηιρίιιηι ίη ΓιιοΙυ ίηεβίε ίηι]ίο3Υί( : ίΙΙα ρΓΟίηιΙε ,

(|ΐΜ»ί ι ιιΐίοείηαηιΐοεοηοΐϋδρπΐ, Ιιυίε ΙαΙί οεΙΙιιηι ϊπΓιί ι ίοροι -

(εΐ'ε , εοηΐίηυο μιλ ϋ 3(ηιιε εχεβηιίεβείι. ΟιιρίιΙίΙ;^ ;ιιι|ι•ιη ,

6Ϊ ηιεηδ νεί δεηβιΐδ ε58β ςιιίιΐ ]υουη(1υηι ι1ί\<τϊΙ ηιοίΐο , ηιοχ

αά ρεΓίΓϋεηιΐΒΐη τοίυρίβίειη ίηεϋβίυΓ. ]Γ3 ργ^ο ι-.ιΐίοικ-ιπ

φίικΙ,-ιιιιιιιοιΙο Μ'ίριίΙιΐΓ; πιρίιΐίΐικ νεΓΟ ιιιίηίιιιΐ' : ίιίριιιριρ

Ιωεε ΙιίΓρίοΓ ΪΙΙΑ εδί. Ν'βηι ιγ.χ ίηεοηΐίηεη» ιριοιίΒπιιηιχΙο 3

ι .ιΐίοικ' Μΐριτ;ι1ιιι : ίΙΙε ίΐιι Ιριη ιιΙΙιτ ϋ <•ιιρ:ι1ϊΙ;ι1ι•, ηοη 3 ΓβΙίοηε.

(2) Ργ»Ίργ»•3 ί^ιιοίΡΡίκΙιιιΐ) ει ιιΐ3§ί$ ΡϋΙ, ςπί π:ιΙιιΐίΐ|ρ> «ρ-

ρρΙϊΙίιιιΐΓΜ Μ'.ριϋιΐΓ. Ν3ΐη εΐ ίίδ ροΐίυδ ριιρίϋίΐαΐίΐυβ ιΐιιηιία

γρηί3 Ρί.1 , ΐ]ΐΐί« ϋΐιηΐ οπιηίυιη ροπιιηυηρβ , ιΊ ςιιηίρηυβ μιιιΙ

< ι>ιηιηιιικ•>. Ιγ3 βιιίειη ρΐ 38ρεΓί(35 ιη3{•ί8 <»1 ιιαΙοΓηΙϊβ, ςυβηι

«■4<ρί(Ιί1.ιΙρ8 ίηιηιοιΙΡΓβΙίΐρ ιηίηίηιρςιιε ιιο» <•>^.ιι ί.<- : εχεπιρίο

εβί ίΙΙε <μ» Ιιαο (ΙεΓεηδίοηε, εαΓ ρβίΓεηι Υ'ΡΓϋεΓΒΓεΙ, ιιΐοηβ-

Ιιιγ : " η.1111 Ρΐ ι^ΐΐ', ίικριίΐ , μιιιιιι υργΙιρπιυϊΙ , ιΊ Ιιίι- ιριοιρκ•

ηιε, νίΓ ΓβΡίυβ , νεΓΐ)εΓ3ηίΙ ( ρ3Γνυ1ο Γιΐίο δυο (1εηιοιΐ8(Γ3(ο ) :

εβί εηίιη Ιιοε ;;εηΡΓί ηο8ΐ™ ρΐ'ορΓίυπι. » ΕΙ ςηί 3 ΠΙίο ΐΓ3ΐιε-

1)3ΐιΐΓ, Ιηιΐιριΐιΐί (ίηριιι Ιλιχτβ }α\κί>αΙ 3(1 «>_■»( ι : ηβιη 3 εβ

ςυοφίε υ»ηιιβ 3(1 ηιιηε Ιοευηι ρβίΓεηι δϋυιη ΐΓβιΙιιιη εββε.

(3) ΡΓδεΙεΓεβ ςυο ηυϊδ(]υε οεειιΙΙϊοΓΡΐ ίηδίιΙίοδίοΓ ΡβΙ, εο

ίιφίδΙίοΓ. ΑΙ Ιιοηιο ΪΓβειιικΙυδ ηιίηίιηε ΡδΙ ίιΐδί(1ί3ΐ0Γ, ηεςηβ

ΪΓ3 ίρ$3 : ίιηο υργο Ιιηοο βρΡΓίβ ρβΐ. Ουρί(Ιίΐ3δ βυίειιι Γβΐ-

Ιβχ εδί, ΐίειη , υΐ <1ε Υ'εηεΓε (ΙίείΙυτ :

ΝβεΙεηΙίδ ΓγϊιιιΙρπι ν'ρηβΓίί ;

εΐ ιιΐ ΙΙυιηρπι» αίΐ ιΐι• Ζοιιιι ΥεηεΓΪδ :

Ιη (|ΐια βργπιο ίηεΓ3( 1>ΐ3ηι1ιΐ3 , ςυί ιηεηΐε 83£>εί

(|υ.ιηινί5 ρπΐ(1εη(εε βροΐίαΐ.. ..

δι βΓΒΟ ίη]υδΙίοΓ, ΓΡΓίβ εΐ ΙιίΓρίοΓ 1)350 ϊηβοηΐίηεηΐίβ Γυει-ίΙ

ϋΐ3 3ΐ(ΡΓ3 , ςυβ; ίη ίΓβ ΥεΓδβΙυΓ ; επίφΐβ 3άεο 1ι»;ο βΐΐδοΐυΐρ

ϊηεοηΐίηεηΐίβ εΐ ςαο<]3ηιηιο<1ο νίΐίοδίΐβδ. (4) ΡΓΟϊΙεΓεβ

ηεπιο (ΙοΙεηδ ίιΐί,ιιΐΐ.ιΐ βΐίεπ; δε<1 ϊβ ςυί ίΓ3 ίηιίΐαίιΐί βϋ-

(|ΐιί>1 Γ;ιαΙ, ιΙοΙριμ (3εί(; «Ι ςιιί ίη^ιιΙΙαΙ βΐίευί, πιπί νο-

ΙιιρΙιιΙι• ΓβοίΙ. ΙβίΙυΓ δϊ εο ςιιί(1(|υε 8*4 ϊηίϋδΐίυδ, ςυο

]υ8ΐΐυδ ει ίηίπηιιιι•, ρΓοΓεεΙο ίηεοηΐιηεηΐίβ ρβΓ ευρίιΐίΐβίριη

((ΐηιιιιιιΐϋ , ϊη]υδϋθΓ εβί. Νοη ίηεβΐ εηϊηι ίη ιγ3 Ιίϋίάο οοη-
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Ουμίί Οβρις. (:>) 'ϋς μέν τοίνυν αίσχίων ή ττερι επι

θυμίας άκρασία της περί τον θυμόν, και δτι εστίν

ή εγκράτεια χαι ή άχρασία περί επιθυμίας χαι ήδονας

σωματικός, δήλον. (ο) Αυτών δέ τούτων τας διαφο-

'ο ρας ληπτε'ον. "Ωσπερ γαρ εϊρηται χατ' αρχάς, αί μέν

άνθριοπικαί εισι και φυσικαί, και τω γε'νει και τω με-

γε'θει, αί δέ θηριώδεις, αί δέ δια πηρώσεις κα\ νοσή

ματα. Τούτων δέ περί τας πριότας σωφροσύνη και

ακολασία μο'νον εστίν διδ και τα θηρία ούτε σώφρονα

•ο ούτ' ακόλαστα λεγομεν, άλλ' ή κατά μεταφορίν και ε?

τινι δ*λως άλλο προς άλλο διαφέρει γε'νος τών ζώων

υβρει και σιναμωρία και τω παμφάγον είναι ■ ού γαρ

έχει προαίρεσιν ουδέ λογισμο'ν , άλλ' έξε'στηκε της φύ

σεως, ωσπερ οί μαινόμενοι των άνθρώπιον. (ι) "Ελάτ

ι* τον δέ θηριότης κακίας, φοβερώτερον δέ• οδ γαρ διε'-

φθαρται το βέλτιστον, ωσπερ εν τω άνθρώπω , άλλ' ούκ

έχει. Ομοιον ουν ωσπερ άψυχον συμβάλλειν προς

εμψυχον, πότερον κα'κιον άσινεστέρα γαρ ή φαυλότης

άει ή τοΰ μή έχοντος αρχήν, δ δέ νους αρχή. Παρα-

>" πλησίον ουν το συμβάλλειν άοικίαν προς άνθρωπον

άδικον εστί γαρ ώς έκάτερον κάκιον μυριοπλάσια

γαρ αν κακά ποιησειεν άνθρωπος κακός θηρίου.

ΙιιιιιιΊίίΐ' Ι,κ ίοκί,τ. (5) ΙηεοηΙϊηεηίίβιη ί^ϊΙιΐΓ εβηι ςιΐίΒ ϊιι

ειιρίιΐίΐβίίηυδ νβΓδΒΐϋΓ, ϊγοε ϊιμ:οιιΙ μιιίιΙ ιΑ ΙιιιρίΟΓΡΠ) οδββ;

Π «Ιΐ ΙΙΙΓΙΐί ιιιιιι ί(βΠ1 βΐ ίΐΙΠιπΙ ίηι'ΙΐΙ ίίΙΙΙΙ II (ΊΐρίιΙίΐΗίϊυΐΙδ βΐ εθΓ•

ροπδ νοίυρίβίίϋιΐδ νρΓδβπ ρεΓ.'ρίευυιη εδί. (6) ΙΙαπιηι

βυίρηι ϊρ>;ιπιιιι <1ϊΓΓβι-βηΙΪ33 δΐιηί εο8ηο8ε6πά!86. Λβηι, ιιΐ

βΐ) ίηίίίο » ηοίιίδ άΊείυιη εδί, βΐίβε διιηί Ιιιιηιηη.τ εϊ ηβίιΐΓβΙεβ,

ίυηι βρηρΓε , ίιιηι ιηβίζηίίυά'ίηρ; βΐϊηε ιιηηιαιιι« εϊ ίρτίηεε ;

βΐίεε εχ εΓρρίΐοηίηυδ ιόιιιιιι ςυ» ιι.ιίιιτ.ν ηεεεδββπβ βυοΐ ,

βιιί βχ ιηοι•1»8 ηβίδε. ]η Ιΐ3πιιτι ρηιτιτβ ηιοάΌ νεΓδβηίιΐΓ

Ιΐ'ΠίρΐΊ,ιιιΙίίι βΐ πιΙΐΊΐιριτΜίιΙκι. ΙΙαςιιβ ηβςυβ ΙρηιρρΓβη

ίΡδ 1ΙΙΊ[11ι•ίΐΐ!ιΊ1ΐρΐΊ',11ΐΙι•>, ]ιι>ϋ,Ί•>(1ί('ίΐ>ΙΙΙ>, ηίδί ρεΓ ίΓβηδΙβ-

ίίοηριη δεπποηίδ, βΐ ίί φΐοάΌιηηίηοβηίηιαηίίιιιη £εηιΐδ 3ΐίιΐ(1

35 »1ϊο (ΙίΙΐιτ,Ίΐ ΙίΙιί(1ίιΐΕ βΐ ρΐ'οίϊΐδβ βΛ Γεπι νεηοΓεβπι ρείιι-

Ιβηίίβ βΐ νοΓβείίβίβ. Νοη εηίπι εοηδίΐίυπι ΙκιΙμήΙ , ηυΙΙβσ,υε

Γβίίοηε ρΓ8Ρ(31(3 δυηί , 86(1 β η,ιίπι,ι <1βδεΪΥ6ΠΐηΙ , ρρπη(1ρ

υΐ ίιοηιίηΡδ ίιιποδΐ. (7) Εδί 3ΐι1βπι Ιεπίβδ πιίηΐΜ πιβίϋπ)

ιριίιΐΐ'ΐη νϊΐίοδίΐβίε, 8β<1 ΙιοΓπηϋίιΐδ Ιλιτιρπ. Νεςυβ βηϊηι

(ΌΓπιρΙιιιη ββΐ ίη ίΙ1Ϊ8 ίιΐ ςιιοι) βδί ορίίηιιηη , ηιιοιηοϋο ϊη

Ιιοιηίηε, δεά εο εβΓεηί. διηιϊΐίδ βΓβο ίϋβπί Ιιοιυηι εοιη-

ρβΓβΙϊο ΙηίβΓ 8β ίΙΙί, ςιιβ ίηαηίιηιιιη ευΐϊΐ «ηίηιαίο εοηίεΓβίυΓ,

ιρικτ,ιΐιιΐιριι- υίπιπι ροπιπι δίί ρε]ϋδ. ΙηηοεεηίίοΓ εηίπι

πιίηυδο,ηβ δειυρρΓ ρβΓηίείοδβ ίπιρΓουίΙβδ οί ε]ιΐδ ςηο<Ι

ριίικ ίρίιιιη ηοη Ιιβίιεί. Μεηβ ιιιιίοιιι ρπικ ίρίηηι β«1. 8ί-

ηιίΐε βΓ^ο 1ιυ]ιΐ8 δϊΐ, ίη]ιι*1ί(ίηηι ουιη Ιιοπιίηο ίη]ιΐ5(ο εοη-

ΓβΓΓε. Ν'3Γη (Ϊ6Γί ροΐεδί ηΐ ιιίπιηκριι• βΙΙεΓΟ τερεΓίβΙυΓ

ρρ]ιΐδ. ΙηΠηίΙίδ εηίπι ρ.ιι ΙιΙιιη ρ1ιΐΓ3 ιη:ιΙ;ι ίπιριιι ι,ινπίΙ Ιιοηιο

νϊΙίΐΙΜΙδ (Ί ΪΙΙΐρΓΟίΐΙΙδ , ΐρίΛΙΠ ΙθΓ3.

ΟΑΡ. VII. [VIII.]

Περί δέ τας δι' άφης και γεύσεως ήδονας και λύπας

και επιθυμίας και φυγάς , περί άς η τε ακολασία και

'-'-"> ή σο>φροσύνη διοιρι'σθη πρότερον, εστιμέν ουτοις Ιχειν

ώστε ήττασθαι και ων οί πολλοί κρείττους , εστί δέ

κρατεΐν και ών οί πολλοί -ί(ττους ■ τούτων δ' ό μέν περί

ήδονας άκρατης δ δ' εγκρατής, δ δέ περί λύπας μαλα

κός δ δέ καρτερικός. Μεταζϋ δ' ή των πλείστων έςΊς,

3" καν ει δεπουσι μάλλον προς τας χείρους. (ϊ) ΈπεΙ

δ' ενιαι των ηδονών άναγκαΐαί εΐσιν αί δ' ου και με'χρι

τινός, αί δ' δπερβολαΐ οί, ουδ' αί ελλείψεις, δμοίο>ς

δέ και περί επιθυμίας ϊχει και λύπας, δ μέν τας ΰπερ-

βολας διο>κο)ν τών ήδε'ων ?| καθ' δπερβολας ?, διά

3ΐν προαίρεσιν, δι' αΰτας και μηδέν δι' ίτερον άποβαϊνον,

ακόλαστος• ανάγκη γαρ τοΰτον μή είναι μεταμελητικόν,

ώστ' ανίατος ■ δ γάρ άμεταμελητος ανίατος. Ο δ' έλ-

λείπο)ν δ αντικείμενος , δ δέ με'σος σώφρων . Όμοίως

δέ και δ φεύγων τας σωματικας λύπας μή δι' ητταν

4ο άλλα δια προαίρεσιν. (ί) Τών δέ μή προαιρουμένων

δ μέν άγεται διά την ήδονήν , δ δέ δια το φεύγειν τήν

λύπην τήν άπδ της επιθυμίας , ώστε διαφε'ρουσιν αλ

λήλων. Παντι δ' αν δόζειε χείρων είναι , ε* τις μή

έπιθυμών ή ήρεμα πράττοι τι αίσχρόν , ή ει σφο'δρα

45 Ιπιθυμων, και εϊ μή δργιζόμενος τύπτοι ή εί δργιζό-

μενος• τί γαρ άν ίποίει εν πάθει ών; διδ δ ακόλαστος

χείρων τοΰ άκρατους. Τών δή λεχθε'ντοιν το μέν μα

λακίας είδος μδλλον, δ δ' ακόλαστος, (ι) Αντίκειται

δέ τω μέν άκρατε" 6 εγκρατής , τω δέ μαλακω δ καρ•

60 τερικός- το μέν γαρ καρτερεΤν Ιστιν έν τίρ άντεχειν ,

ή.δ' ίγκράτεια ίν τώ κρατεΐν, έ*τερον δέ το άντεχειν

και κρατεΐν, ωσπερ και το μή ήττδσθαι του νικαν διδ

Ιη νοίυρίβΐίηυδ 3υ1επι είίΐοΐοήουδ , ςυα; ίβεΐα εϊ μιΐδί.ιΐη

ρι•Μ•ί ρίιιπΙ ιΐΓ, ί Ιειιιιριρ ίη οίίπιηι ειιρίιΙίΙαΙϊΗιΐδ εϊ ίη«ί.? ( ϊη

ςυϋιιΐδ ΙοιιρίΜαηΙί.ιηι οί ίιιΙΐ'ηιρίΊΌΐιΙίηηι δΐιρηι ροδυίπιυδ )

ροΐβδί ο,ιιίδ ϋίΐ ,ίΙΙΊτΙιι-, βδ&ε, πί εΐίβπι 3ο είδ νίιιοαίιιτ,

ςιιίυικ δΐιρεποΓββ βηυΐ ρΐεηςυε ; ροίεβΐ ι-υι-δυκ ΠβΓΪ

υΐ είίβηι ίΙΙβδ νίικ-,-ιί, η ηιιίουδ ναΐ^ΐδ ΜΐρΐΊ•;ιίιιι•. Εχ

Ιιίδ «ηΐεπι ΗΙβ ςυΐ 3 νοίυρίβΐίηυδ νίηοίίιΐΓ, ϊηοοηίΐηεηδ;

<|ΐιί νοίιιρίίΐΐιπη νίιΊοΓ βδ(, εοηίίηεηδ : εϊ ηηί «Ιοίοιί Ι >η~ εδ(

ίηΓεποΓ, πιοΙΙίβ ; ςυί δυρεποΓ, (οΙεΓβηδ (Ιίεεηϋυδ ε«ί : ι'ιΐφίο-

πηη ηιειίίο νεΓί3(ιΐΓ ηιβχίηι.ΐ' Ιιοιιιίηιιηιρ,ΊΐΙί>ίιιι1ιίίι^, ιριηιιι-

νίδβιΐ τίΐΐοδοδ ηιημϊδ νβΓβεΓβ νίιΙοιιπΙιΐΓ. (2) Ουοπίβαι βιιίεπι

νοίπρίβίεδ αΐϊο! δυηΐ ηεοε&δίΓΪββ , βΐίϊδ γοπΙπι ίο πιοαΌ ββ

ήβοεηΐίουδ, ηίιρκ' ί11,•ι' ιΐδςυε 8(1 βΐίηιιρηι ίίηρπι ηεεβδδβ-

ΓΪ83, (ριιιιη ε,ιηιιιι ηεςιιε ηίιηίιιιη ηεηιιε ραπιιιι δίί ηεε<•8<η-

ιϊ ιι κι ί ψιοιΐ ί|)-ιιιιι εϊ (1β ιιιρίιΐίίαίίηπί βε «ΙοΙογιΙιικ ι^ι

δρηίίεηιΐιιηι ) : 'ριί ]ιιευη()ίΐ8ΐεδ ;ιηΙ ίηιηιοιΙ,Ί :ι( ,κ ,ίιι! ίιη .

πιο(1εΓ3ΐε δεςιιίίιΐΓ,δί \ά ΓβείίρΓορΙεΓεβςυοϋ εοηδίΐίυηιεερίί

ηιήΐΗΐηοάί, βί ρι-ορίβι• ΐρϋβδ, ηοη ρΓορίεΓ 3ΐίικ1 <|ΐικΙρϊαιτι

ςηοΛ εχ είδ ρΓονεηϊβΙ, ίηίεηιρεΓβηδ 6δΙ. Ηιιηε εηίπι ηβ-

ερδδβ εδί ηοη Γ;κ•ίΙρ ΓηεΙοπιηι δΐιοΓυηα ροεηϊίεΓε : Μεοςιιε ΙβΗδ

ίηδ,ιιΐίΐηίΐίδ εδ(. >'ηηι ίπιρηεηίίεηδ ηιΐ δβηίίβίεπι ιιιιηΐ[ΐΐ8πι Γβ-

νΡΓίίΙιΐΓ. Οϋί βιιίεπι ίη εχρείεηάίδ νοΙιιρί&Ιίηηδ ίη βο ςποιΐ

ρηπιηι Ρδί (ΙρΙίηηιιϋ , ϊδίϊ ορροηίίυΓ; ιηριΐίπδ ίρηιρβΓβηβ ηο-

ιιιίπκίιΐΓ. δίηιίΙίΙεΓςυε ίηίεηιρεΓβηδ Ρδί η;ηί <1ο1ογρ8 οογ-

ροΓίδ Γιψίί, ηοη ο,ιιί,ι νίηεβίιΐΓ, κριΙ εοηδηΙΙο. (3) Εοπιηι

8υίεπΊ ιριί εοπδίΐίυηι ηοη εερρπιηί ίίβ νίνεηάΐ , βΐϊυδ νηΐπ-

ρίηίε ιΐηι ίΙιΐΓ, αΐϊιΐδ εο ςιιοιΐ (ΙοΙογριπ Γιΐϊίί εχ ρ.ηρϊιΐίί,-ιίρ ηη-

ίεβηίεηι. Ιίβςιιε ίηΙεΓ 8β άϊΓΓβπιηΙ. Νεπιο ββί ηιιίριη ειιί

ηοη νίιΙεηίιΐΓ ιΙρΙρπογ ί* ηιιί ηιιΙΙβ απί Ιενί οιιρίιΙίΐΛίε βΓΓρ

είοδ Ιιιι•ρε :ιΙίΐ]ηί(Ι 3ΐ1ηιίίΐ3ί, ςιιβπι ηυί νρΗεηίρηίί ; 61 ε|ΐιϊ

ηοη ΪΓ8ΐυ$ ,ίΙΙρι ιιιη ρηίδεί , ηυβηι ςιιί ϊγ» ίηείΐβίιΐδ. ΟιιΜ

εηίπι Ιιΐε ΓβεεΓβί εοπιπιοΐΗ8? Ηβο,ϋβ (ΙεΙετΐοΓ ββί ϊηεοηίί-

ηεηίε ίηίεηιρεΓβηδ. Εοπιηι ίκίΐιιτ ηιιί δυρτβ 3 ηοί>ίδ άίείί

5ΐιηί, ηΚρπιΐΒ ροίίιΐδ Ρ8ί ιιιοΙΙίίίΡδ , βΙίβΓίοβ ίπεοηΐίηεηίίβ.

(4) ΟρροηϊίιΐΓ ;ιιιΐρηι ΐηεοηΐϊηεηίί εοηίίηεηδ, ηιοΗί ίο-

ΙεΓβηδ. ΤοΙβΓβηίίβ εηίπι εδ( ϊη Γεδίδίεηιΐο , ΓοηΙίηριιίιβ ϊη

νίηορηίΐο. ΑΙίικΙ εβίβυΐεπι ΓββίδίβΓβ, βΐίπι) νίηεεΓε; ιιίβΐίικί

εδί ηοη νϊηρϊ, βΐίικί ΥΪηεεΓε. ΟιιβΓε εί εοηίίηεηίίβ ορίβ
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και αίρετιότερον εγκράτεια καρτερίας εστίν. {(,) Ό δ' ελ

λείπων προς α οί πολλοί καΐ άντιτείνουσι και δύνανται ,

ούτος μαλακός και τρυφών ■ και γαρ ή τρυφή μαλακία

τίς Ιστίν 8ς έ'λκει το ίμάτιον, ?να μή πονηση την άπο

6 τοϋ αϊρειν λύπην, και μιμούμενος τον κάμνοντα ουκ

οΐεται άθλιος εΤναι, άθλίω δ'μοιος ών. ίβ) 'Ομοίως

δ' έ/ει και περί έγκράτειαν και άκρασίαν • ου γαρ εί

τις ισχυρών καΐ ΰπερβαλλουσών ηδονών ηττάται η λυ

πών, θαυμαστόν, άλλα συγγνωμονικόν , ει άντιτείνων,

ίο ώσπερ δ θεοδέκτου Φιλοκτήτης ύπο τοϋ εχεως πε-

πληγμένος η δ Καρκίνου έν τη Άλόπη Κερκύοιν , καΐ

ώσπερ οί κατέχειν πειρώμενοι τον γέλωτα άθρόον εκ-

καγχάζουσιν , οΐον συνέπεσε Ξενοφάντω , άλλ εί τις

προς ας οί πολλοί δύνανται άντέχειν, τούτων ηττάται

ιι και μη δύναται άντιτείνειν, μή δια φύσιν τοϋ γένους

ή1 δια νο'σον , οίον έν τοις Σκυθών βασιλεϋσιν ή μαλα

κία δια τό γένος, και ως το θήλυ προς το άρρεν διε'στη-

κεν. (7) Δοκεϊ δέ και δ παιδιώδης ακόλαστος είναι ,

εστί δέ μαλακός- ή γαρ παίδια άνεσίς έστιν, εϊπερ

2ιι άνάπαυσις' τών δέ προς ταύτην ΰπερβαλλόντοιν δ παι-

διώδης εστίν, (β) Άκρασίας δέ το μέν προπέτεια το

δ' ασθένεια • οί μεν γαρ βουλευσάμενοι ουκ έμμένουσιν

οΐς έβουλεύσαντο δια το πάθος, οί δέ δια το μή βου-

λεύσασθαι άγονται &πδ τοϋ πάθους- ενιοι γάρ, ωσπερ

2& προγαργαλίσαντες ού γαργαλίζονται , ούτω και προαι-

σθόμενοι καί προϊδόντες και προεγείραντες εαυτούς καΐ

τον λογισμον ούχ ηττώνται ΰπδ τοϋ πάθους, ουτ αν

ήδύ ή ουτ' αν λυπηρόν. Μάλιστα δ' οί δξεΐς κα\ με

λαγχολικοί τήν προπετη άκρασίαν είσ\ν ακρατείς ■ οί

ίο μέν γαρ δια την ταχύτητα , οί δέ δια τήν σφοδρότητα

ουκ άναμένουσι τον λόγον, δια το άκολουθητικοί είναι

τϊ; φαντασία.

ΟΑΡ. VIII. [IX.]

ΙιίΙίιι* (|ΐιίι1ιΙ,ιιιι ΐΝΐ,φΐ»ιιι (οΐπίΐηϋιι. (δ) ^πι υθγο α,ιιί

(ΙείΐείΙ ίιι ϋβ (|ΐη1>ιΐί ρΐεπα,ιιβ οΐΐδίδΐιιηΐ βΐ οΟδίδΙεΓε ρυδδΐιηι,

ϊί ιηοΙΙίδ εΐ (Ιεΐίεβίυΐυδ εδί. ΒειΊείίβ βηίπι ιηοΐΐίΐϊε» ςυανίβπι

ββΐ : ιιί, ςιιί νβδίεηι Ιΐ'ηΙιίΙ, ηε ςυί<1 ίη ββ 3ΐΙο11εη<]3 Ι.ιΐιυ-

ιϊβ ΙιιιΙ ιοί , φΐίφΐε χ%τ\ ίηδίβι- 8β ββι-ίΐ , πΓιηίιηβ ριιίβηάο

ιιιίίίτυπ) δβ 83 τε εδδε, <|ΐιιιιη δίΐ ιιιί*βι•ο δίιηίΐίδ. (6) Εοίεηι-

ΐ|ΐιΐ' ιηοιίυ (Ιβ εοηΐίηβηΐίβ ε( ίηεοηΐίηβηΐίβ τεβ Ιιηΐιοΐ. Νβςιιβ

εηίπι δί αυίδ 3 \ εηεπιεηΐίοιιβ εΐ ίιιιηιοιϋπ* νι>|ιιρ|;ι1ί1>π> ιιιιΙ

ι1οΙοπΙ)ΐΐ5 8ΐιρεΓ8ΐιΐΓ, πιίΓΐιηι ιΙιΊιι•:ι! νϊ*1βΓΪ : ίιηο νεπ) νε-

ηίϊ Ϊ8 δίΐ (Ιίίζηυβ, δι οϋδίδίεηδ νίηωΐιιι-; υΐ ΤΙιεεκΙεεΙίβ Ρηϊ-

ΙοεΙβΙβδ 8 νίρβη ρει•ουδ5ΐΐ8 , νεΙ Πιιτ ί ιι ί ΟβΓενοη ίη Αίορε :

εΐ ιιΐ, ςιΓι Γίδιιηι εοιυρπιηεί'εεοηβηΐεβ, ίη εαείιίηηιιηι δοΐ-

νιιηΙιΐΓ, ςιιοιΐ ΧεηορΙιβηΙο ΒεείάΉ : δβά δι ςιιίδ , ηιιί&υβ νο•

ΙιιρΙιιΙ ϋ)ΐΗ ρΐεπςιιβ ροδβυηΐ οΐβίδίει-ε, βυ ίίδ δυρβί'εΙιΐΓ, ηεςηβ

ροδδίΐ εοηΐΓβ ηίΐί, ϊι1ΐ]ΐιε ίΐβ ΓιβΙ, ηοη ρΓορΙβΓ ββηβΓίδ ηβΐιι-

Γ3Γη 3ΐιΙ ηΐ0Γΐ)υηι, υΐ δενΙΙιβηιηι (?) ΓβερΙιυκ πιοΐΐίΐίεδ ρΓορΙεΓ

ρεηυϊ ϊηη3(3 ε»1, εΐ ιιΐ Γβηιίη3 & τα&κ Α\$ΙαΙ. (7) ΕΙδΐ νεΓΟ

εΐίβπι Ϊ8 ςυί Ιπάο εΐ ]οεο ηιβ^ηορεΓε ιΙγΊϊΙικ εβί, νϊ()εΙυΓ ε888

ίηΙεπιρεΓ3ηδ;ΐ3ηΐ8η ιηοΐΐϊδ Ρ8( ροϋυδ. ίυιΐηβ εηίπι τεπιίδδίο

βηίιηοηιπ) ίίΐ, ϊίςυίιίεηι ε«1 Γρηιιί&δ. Ιη ίίδ 3υ1ειη ςηί πιο-

ιίπηι ίη Ιιιιίεηιΐο δυρεΓβηΙ, 881 ΙυδίΙβΙοΓ. (7) ΙηοοηΙί-

ηεηΙΪ3 βιιίεπι ιιΐία εδί ΓεδΙίη3ΐϊο ρΓοβεερβ, 3ΐί3 ίιηΙ)ΐΌίΙ1ίΙ»δ.

ΑΙϋ εηίπι ροβίεβςηβηι (ΙεΙίηεΓβνεΓυηΙ , ηοη ρει•ηΐ3ηεηΙ ίη

ίί8 ςηβε (1ε1ίΙ>εΓ3ΐ3 δυηΐ, ρΓορΙεΓ ρεΓίϋΓΟβΙίοηεηι : ηΠαβ

;ιιι Ιι πι , (ΐυϊ3 ηοη εοηδίιΐΐβπιηΐ , ηηονϊδ Ιγ3ΙιϊΙ »ε ΓβρίΙ ρεΓ-

ΐιπΊΐΐΐίίι. ΝοηηυΙΙί εηίπι, ιιΐ ίί ςυί δε ίρδί 3η(ε ΙίϋΙΙ,ιιιηΙ ,

ηοη ΙϋίΙΙαηΙιπ' &\> βΐίο; δίε ςϋίϊ ρπκδεηδεΓυηΙ 30 ρΓΟενίάε-

τυηΐ , δε ίρδΟίςυε 3(1εο αο ΓβΙϊοηίβ )ΐιι1ίιίιιιη 3ηίε3 εχρει-βε-

ΓεεεΓηηΙ , 3 ρεΓίυΓΟαΙίοηε ηοη -νίηεϋηΙιΐΓ, δίνε ίιιευηάίΐβίεηι

εβ οβίεηΐεΐ , δίνε (ΙοΙοΓεηι ίηΐεηίβΐ. Μβχίηιβ βηΐεπι εΐ ίί

ςοοδ βευΐβ, εΐ ίί ςαοβ 8ΐΓ3 1)Πίδ νεχβΐ, ρΓΒβοίρΐΙϊ ίΙΙ» ίηεοη-

ϋηεηΐίβ βυηΐ ίηεοηΐίηεηΐβδ. ΙΙΙί εηίπ» ρΓορΙει- εείεπίβίεπι ,

Ιιί ρΓορΙεΓ βοιΐπιοηίβπι βεη νείιβηιεηΐίβπι Γ3(ίοη«πι ηοη ορ•

ροπυηΙϋΓ, εο ςυοά βρεείεβ αηίηιυ ο!)ΐ3ΐ38 ίβείΐβ βεςιιαηΙηΓ.

"Εστί δ' δ μέν ακόλαστος, ώσπερ Ιλέχθη , ού μετα-

μελητικός • εμμένει γαρ τη προαιρέσει ■ δ δ' ακρατής

35 μεταμελητικος πας. Διο ούχ ώσπερ ήπορησαμεν ,

οδτω και έχει, άλλ' δ μέν ανίατος, δ δ' Ιατός• ε'οικε

γαρ ή μέν μοχθηρία τών νοσημάτων οίον υδέριο καΐ

φθίσει, ή δ' άκρασία τοις επιληπτικοΐς ■ ή μέν γαρ

συνε/ης, ή δ' ού συνεχής πονηρία. Κα\ θ),ως δ' ίτερον

40 το γένος άκρασίας και κακίας• ή μέν γλρ κακία λαν

θάνει , ή δ' άκρασία ού λανθάνει, (ϊ) Αυτών δέ τού

των βελτίους οί εκστατικοί ή οί τον λόγον έχοντες

μέν, μή εμμένοντες δέ• ΰπ' έλάττονος γαρ πάθους

ηττώνται , καΐ ούκ άπροβούλευτοι ώσπερ άτεροι ■ ίμοιος

4* γαρ δ άκρατης Ιστι τοϊς ταχύ μεθυσκομένοις και ύπ' ολί

γου οίνου και Ιλάττονος ί\ ως οί πολλοί. (3) "Οτι μέν

ουν κακία ή άκρασία ούκ έστι, φανερόν. Αλλα πη

ίσως• το μέν γαρ πάρα προαίρεσιν το δέ κατά προαιρε-

σίν έστιν. Ού μήν άλλ' βμοιόν γε κατά τας πράξεις

&ο ώσπερ το Δημοδόκου είς Μιλησίους « Μιλ^σιοι άξύ-

νετοι μέν ούκ εϊσίν,δρώσι δ' οΐάπερ οί άξύνετοι. »

Και οί ακρατείς άδικοι μέν ούκ είσίν, άδικοϋσι δέ.

Ουί3 νεΓΟ ίηίετηρεΓΒΠδ ββΐ, υΐ δυρτβ ύίχίιηυβ, ηοη ίά-

είΐβ δυοΓυιη ΓιιιΊογιιμι ρίεηίΐεηδ ( ρεΓδΙβΙ εηίηι ίη οοηβϋίβ

δϋδεερίο ) , εοηΙι•3<ιυε ίηεοηΐίηειίδ οωηίδ ί3ϋ8ηιο(1ί εδί

ιιί βυηι ΓβείΙβ ροβηίΙεΒΐ : ηοη ί[3 88 Γβδ Ιΐϊί)βΙ, ιιί δΐιρΓ3 (Ιιι-

ΙιίΙ;ιΙί•ιΐΐι•ι» Γβΐυΐίπιυδ; δειΐ ΙΓιε ςιιΗεπι 83ηβΙ)ί1ί8 εβί, ίΙΙβ

βυΐεηι ίηδβηβϋίϋδ. δίπιίΐίδ βηίιη εδί νίΙίοβίΐ3δ 3<]ηα; ίηΐεί

ευΐεπι εΐ Ι3ΐιί ; ίηεοηΐίηβηΐίβ βηίειη ηιοΓΟίβ εοηιίΙίβΙίΛιΐδ.

1113 εηίηι 388ίάιΐ3 30 ρεΓρβΙυ3, 1ια;ο ηοη 3δδίι1υ3 βε ριτριΊιι»

βδί ίιηρι-οΐΜΐββ. ΕβΙςϋβ ίη δΐιιηηιβ βϋηο" ίιιι•οιι1ίπι•ηΙί;ο

^εηυδ, βΐίιιά νίΐίοδίΐβΐίδ. νίΐίοδίΐίδ εηίηι ΓβΙΙίΙ; ηοη ΙϊιΙΜΙ

ίηεοηΐίηεηΐίβ. (2) ΙηΙετββ ίρδΟΓυπι ίιηροΐεηΐίυιη ίΙΙί δυηΐ

ηιεΙίοΓεδ, ςηί δυί)ί1οί ΠΒΐιεηΙ ίηιρβίιΐδ, ςυβπι ο,ηί ΓβΙίοηε ίη

εοηδίΐίυηι 3ΐίηί1)ίΐ3 ίη 83 ηοη ρεΓδΙβηΙ. Ηί εηίηι ε{ 3 Γηί-

ηοΓβ ρβΓΐϋΓΐ)3ΐίοηβ βυρεΓβηΙϋΓ, εί ηοη δίηε (1εΙί1)8Γ3ΐίοηβ

^ιΙε8Γ85δ3, ηί ίΙΙί βϋβΓί. δίηιίϋβ εδί εηίπι ίηεοηΐίηεηδ

Ιιίε, ςυβπι ίηιοβείΐΐηηι «ϋχίπιιΐδ, ίίβ ςυί είΐο εΐ πκκίίεο

νίηο, εΐ ρβηείοΓε ςηβηι νηΙε;ο ρΐβπςιιε, ΠηηΙ β1)Γίί. (3) Ιη-

εοηΙϊηεηΙί3πι ίβίΙιΐΓ ηοη εδδβ νίΐίοίίΐβίειη , ρεΓδρίοιιυιη

εδί, ηίδί ΓοΓίβ 3ΐία,υ3 Γ3ΐίοηε. ΡϊγΙϊιιι εηίηι 3 εοηδίϋο βνει-δβ

εβί , ρβΓίίπι εοηδίϋο εοη&Ίΐϋ. Ιη βεΐίοηίυυδ ίβπιεη τερε-

ΓίυηΙυρ δίηιίΐεβ, δεευηαυηι ίΐίηα Βεπιοαοεί ίη ΜίΙεδίοβ :

« Μίΐεδίί ηοη βηηΐ ίΙΙίςηίαβτη δΐιιΐΐί, δβύ ίβπιεη εβάεπι ΓβοίϋηΙ,

αυβΒ δΙηΜί : » δίε ίηεοηΐΐηεηΐεβ ηοη βηηΐ ίΙΙί ςϋίάεηι ίηίυδίί ,



(ΠΜ./ 85ΕΤΗΙΟΑ ΙΝΙΟΟΜΑΟΗΕΑ. ΕΙΒ. VII. ΟΑΡ. IX.

(•) Έπει δ' δ μεν τοιούτος οΐος μή διά το πεπεϊσθαι

διώκειν τάς καθ' ΰπερβολήν και παρά τον ορθόν λόγον

σωματικάς ήδονάς, δ δε πέπεισται διά το τοιούτος είναι

οΤος διώκειν άύτάς , έχεϊνος μέν ουν εύμετάπειστος ,

6 δ δ' ού• ή γαρ αρετή χαι ή μο/θηρία τήν αρχήν ή μέν

φθείρει ή δε σώζει, εν δέ ταϊς πράζεσι το ού ένεκα

άρ/ή, ώσπερ εν τοις μαθηματικοϊς αί υποθέσεις• ούτε

δή έχει δ λο'γος διδασκαλικός των άρχων ούτε ένταϋθα ,

αλλ' αρετή ή φυσική ή έθιστή τοϋ όρθοδοξεϊν περ'ι την

ι» άργήν. Σώφρων μέν ουν δ τοιούτος, ακόλαστος δ' δ ενάν

τιος, (β) "Εστί δε' τις δ'.ά πάθος εκστατικός πάρα τον

όρθδν λόγον , Ον ώστε μέν μη πράττειν κατά τον όρθδν

λόγον κρατεί το πάθος , ώστε δ' είναι τοιούτον οίον πε-

πεϊσθαι διώκειν άνε'δην δεΤν τάς τοιαύτας ήδονάς ου

ι& κρατεί• ούτος έστιν δ άκρατης, βελτίων τοΰ ακολάστου,

ουδέ φαϋλος απλώς • σο'ιζεται γάρ το βέλτιστον , ή άρ/ή.

Άλλος δ' ενάντιος , δ έμμενετικδς χα'ι ούχ εκστατικός

διά γε το πάθος. Φανερδν δή εχ τούτων ότι ή μέν

σπουδαία ίξις, ή δέ φαύλη.

δβιΐ ίηρίδΐε ΓαείυηΙ Ιβιηεη. (4) Ι}ιιοηί3ΐη βηΐεηι ίηεοηιίηεηδ

ι^ιΐΜίκιιϋ εδί ιιΐ ιιοι ι, (ριοίΐ ίΐα ίί1)ί ρβΓδΟβ&βπΙ, ίιηηκκίε-

ι .ιΐιΐί ι•1 ;ι Γΐ'ΐΙίΐ ι .ιΐίϋΐιΐ' 3ϋεη3δ βεςυίΐΙιΐΓ εοι-ροι-ίδ νοΙιΐ]«1;ιΙρ* ;

ίΐ|ΙθΙ1ΐρεΓ3ΙΐΛ νβΓΟ δίΙ)ί ρβΓδϋβδίΐ, ίΙ,'Ι Λ ί νι-ΙΙιΙΐΙΙΙΙ 68*6, ||||ί,!

Ιβΐίβ Γ-ί ιι! ββδ 8βςιιαΙυΓ : 6Γ§ο ίΙΙβ ΓαοϊΙβ ιΐβ δβηΐεηΐίβ <Ι. -

(ΙιιπΊιιγ, Ιιίι' ηοη ίίειιι. Νβηι υΐ νΗιΐδ ρηηείρϊυιη (ιιείιιι

ιΊ ιοιίΜΊλ ,ιΙ , ίι,-ι νίΙίοδίΐ38 ρεπίίΐ ιιΐιριΐ' βχδΐίη^υίΐ. Ιη ΒεΙίο-

ηίουδ αιιΐοηι , ί(1 (:ιι]ιη ρι-αΙία ίΙΙ.ε κιΐίοίρϊιιιιΐιιι, ρποεί-

ρίιιιιι εβί, ιι Ι ίη ηιβίΐιεπιβίίο,ϊ* ροδίΐ3 «Ι εοηεεδδ3. Νεςυβ

ίμίΐιιΐ' ϋΐίε ρηηείρί3 ιαΐίοηβ άΌεειϊ ροδδΐιηΐ, ηεαύε Ιιίι:,

86(1 νΪΓΐΐΙβ 31ΐΙ Ι1.Ί||1Ι'3ΐίκ .ΊΙΙΙ (ΌΙΙΜίεΙίκΙίΐΙε ρ3Γ3(3 , ΠτΙε δβΠ-

Ιίεηιΐί ιΐΐ' ρπηείρίο ιικι^ί-Ιι-3 εβΙ. ΤεπιρβΓβηδ ί^ίΐιιι εβί ίδ

<|ΐιί Ιβΐίδ <■>! ; ίηΙειΙιρεΓ3Ι)5 31ιΙβιη, ιρΓι ει οιιΙγ.ιγϊιιλ. (5) ΚδΙ

ΛΙΜΌ Ιιίι' 3ΐίι||ΐί* ΙβΙίδ, ι|1ΐί ρΓΟρΙεΓ ρΟΓίΐΙΐΊκΐΙίυΙΙΙΊΙΙ 3 ΓΙΊ•ΐ3

ι ίΐΙ ιοηο 3λ είΝΐΐΜ ιΐε οοηδίΐίο , ςιιβδί (1ε ίίΓίΐϋυ <1ε]ί(:ίΙπι• : αυειτι

ΐ|ΐιί(1ειη ρει1ιΐΓΐ)3ΐίο ηβείεουδ »υρβΓ3( , ιιΐ ηοη ;ι-α( ιρκιιΙ

ηιοηεΐ (Ί ρπεηιτίΐιίΐ Γ3(ίο ; (ΐ( βυίειη (ίιΐίδ δίΐ , ςυί .-ίΙ>ί ρβι-

8ΐΐ3(Ιΐ'3ΐ, ιιηρικΙεηΙβΓ εΐ ίσιρίΌοε ρβΓβεςυεηα'βδ εδδε ηυ]υί

βεηεπ'δ νοίηρίβίβδ, ίΙΙο π-ιριε ίρβυπι ηοη βιιρβταΐ. ΚΙ Ι ιίε βδΐ

ίηεοηΐίηβηδ ίΙΙε, ϊηΙειιιρεΓαηΙε πιεϋοΓ, ηβςυβ βίοδοΐυΐε ίιη-

ρι ιι!ιιι>. 53|ν3 εηίηι ίο* βδΐ ε» ςιΐ33 οηιηίυηι βδΐ <ιρ| ίηιιι ,

ρππείρίιιπι. ΑΐΙει- υογο Ιιιιϊι: οοη(Γ3Πΐΐ3 βδΐ ΪΙΙε ιριί ίη βεη-

ΙεηΙίβ ρεπιειηεΐ, ιριϊιριε (1ε 60 (ριιιιΐ εοηδίίΐιιίΐ ηοη ιΙερεΙ-

ΙίΙιΐΓ, ρει'3ΐιιιιιί ψιίιίειη ρεΐ'ΙιπΊ•;ιΙίοηειη. Εχ (ριίΐιιΐί ]3ΐιι

ρει^ρίευιιιη ε$(, Ιιηηε 1ΐ3ΐ)Ηυιη 6856 Ιιοηιιιη ; ίΙΙιιηι ιιι,-ιΐιιιιι

εί νίΐίοβιιπι.

ΟΑΡ. IX. [Χ.]

Μί Πότερον ούν Ιγκρατης έστιν δ δποιο>οϋν λόγω και

δποιαοϋν προαιρε'σει εμμένων ή1 δ τη όρθη , και άκρατης

δέ δ όποιαοϋν, μή εμμένων προαιρέσει και δποιωοϋν

λόγω ή δ τω ψευδεϊ λόγω και τη προαιρέσει τη μή όρθη,

ώσπερ ήπορήθη πρότερον ; ή κατά μέν συμβεβηκος

!ϋ> δποιαοϋν χαθ' αΰτδ δέ τΕί άληθεϊ λόγω και τη όρθη

προαιρέσει δ μέν εμμένει δ δ' βύκ εμμένει ; εϊ γάρ τις

τοδ'ι δια τοδι αίρεΐται ^ διώκει , χαθ' αΰτδ μέν τοϋτο

διώκει και αίρεϊται , κατά συμβεβηκδς δέ το πρότερον.

'Απλώς δέ λέγομεν το καθ* αυτό, ώστε εστί μέν ώς

30 δποιαοϋν δόζη δ μέν εμμένει δ δ' έζίσταται , απλώς δέ

δ τη άληθεϊ. (ί) Είσϊ δέ τίνες και έμμενετιχοι τη δόξη,

ους χαλοϋσιν ΐσχυρογνώμονας , οΐον δύσπειστοι χαΐ οΰχ

εϋμετάπειστοι• οΐ ομοιον μέν τι ε^ουσι τω έγχρατεϊ ,

ώσπερ δ άσοιτος τω έλευθερίω και δ θρασυς τω θαρρα-

ϊ5 λέω , είσι δ' Ιτεροι κατά πολλά. Ό μέν γαρ διά πάθος

και έπιθυμίαν ού μεταβάλλει, δ εγκρατής, έπεί εΰπει-

στος, ίταν τύ^η, εσται δ εγκρατής• δ δέ οδχ ϋπδ λόγου,

έπει επιθυμίας γε λαμβάνουσι , και άγονται πολλοί υπδ

των ηδονών, (β) Είσι δέ ισ^υρογνώμονες οί ίδιογνώ-

40 μονές και οί αμαθείς και οί άγροικοι, οί μέν ίδιογνιό-

μονές δι' ήδονήν και λύπην χαίρουσι γαρ νικώντες,

έαν μή μεταπείθωνται , και λυπούνται, έαν άκυρα τα

αυτών η ώσπερ ψηφίσματα• ώστε μαλλ.ον τω άκρατεϊ

έοίκασιν ή τώ έγκρατεΐ. (») ΕϊσΙ δέ τίνες οί τοις δόξα-

45 σιν ούκ έμμένουσιν ού δι' άκρασίαν, οίον έν τώ Φιλο

κτήτη τω Σοφοκλέους δ Νεοπτόλεμος. Καίτοι δι'

ήδονήν ούκ ένέμεινεν, άλλα καλήν το γαρ άληθεύειν

αύτω καλδν ην , έπείσθη δ' υπδ τοΰ Όδυσσέως ψεύδε-

σθαι. Ου γαρ πας δ δι' ήδονήν τι πράττων ουτ' άκό-

50 λαστος ούτε φαϋλος ουτ' άκρατης, αλλ' δ δι' αϊσχράν.

[XI.] (ί) Έπει δ' εστί τις χαι τοιοϋτος οίος ήττον ή

δει τοις σωματιχοΐς χαίρων, χαΐ ούκ έμμένο>ν τω λόγο)

ή τοιοϋτος, τούτου χαι τοϋ άκρατους μέσος δ εγκρατής•

ν,Ίπιιιι ί«ίΙυΓ εοηΐίηεη» β$( 18 ςηί ίη ιριπίίηεΐ πιΐίιιιιε

εί ίη ιριοΜΙκΊ εοηίίΐϊο ρεκίβΐ , Λα Ϊ8 (Ιειηυιη , ιριί ίη

πίΊο εοη8ίΙίο? εί Π1Ι-811Ι11 ϊ$ ίηεοη(ίηεη8, ιριί ίη ςυοίίοεί

εοη$ϋίο 3ΐιριε ίη ιρΐ3νί$ ΓβΙίοηε ηοη ρεηικιιιεΙ , ;ιιι 18 ιριί

ίη Γ3(ίοηε ΙϋΙ>;ι εί ίη εοηβίΐίο ηιίηυβ τεείο, ιιΐ 8ΐιρΓ3 3 ιιοΐιί.-.

(1ιι1ιί(3ΐιιιιι ε8ΐ? Αη \'8Γ0 ροΐίυβ ε\ ε\ειιΙιι ιριίιίειιι ίιι ιρκι-

νί8 εοηίίΐίο , ρει- 86 3ΐιΙεηι ίη \ ει-.•ι ΓβΙίοηε εί ι εεΐι » εοηβίϋο

ιριϊ ρεπιΐ3ΐιεΙ , εοιιΐίηειι»; ιριί ηοη ρεηηβιιβΐ , ίηεοη(ίηειΐ8

6$1? ϋί ιριίί (Ίΐιιιι ιειη ςυαπιρίβπι ρι-ορίει ,ίΙμιιι ηρίεΐ 3υ(

ρεί'Μ'ίρι.-ιΙ πι-, ρεΓ βε ςυίιίβηι Ιιοε ορ(8Γε εί ρεΓ8εςυί ο'ίεεικίιΐϋ

681, εχ βνεηΐυ νει-ο ίΐίικί ρπιΐδ. Ι'εΓ 8ε ιηιίειιι 8ίηιρ1ίεί(εΓ

61 ;ι1)Μ)ΙιιΙε ίηΙεΙΙίςϊ νοίυηιυβ. ΙΙ.-ιιριε .κ-εί.ίειν ρο(88( ιιΙ

ίη φΜΐίοεΙ ορίηίοηε ίΙΙε ρεί'ηκιηεαΐ , Ιιίε εχ ιρκιΐίίιείιίερεί-

ΐ3ΐϋΓ : βυβοΐυΐε βυίειη <1ε νεΓ3 Ικιε νβίεβί. (2) 8ιιη( αυίειιι

εχ ϋΐί-. ςυθ8 (Ιι\ίιιιικ, αΐίςυί ίιΐι.ι•ιι1ειιΙί,ι ρείΊΐιβηϋίνί ( ρει -

Ιίηβεβδ) ςοβδϊ ϋ'ιε38 , ΟΡβΓβ κΐΓοί .-ιΙΙ'ριίιΙ ιίί\ι ι μιιιι ρεΓ-

«υίκΙοΓϊ ριιΐίεηΐεβ, εί ςυί ηοη Γαοϊΐβ ύβ Μ'ηΐεηΐί» (ΙειΙιι-

οιιιιΐιιι- : ιριί 3ϋ<ριίι1 Ιιαοεηί ίίηιίΐε εοηΐίηεηΐί, ιι( εί

ρΓοϋί^υβ Ιϋιειιιΐί , εί 3υ<ΐ3Χ Γιιίεηΐί; 86(1 ίη ιιιιιΙΙΚ ,-ιΙι ει»

<1ίϋϋΓερ3ηΙ. ϋοηΐίηεηβ εηίηι οί) ρεΓ(ιΐΓΐ)3ΐίοηεηι εί ειιρίίΐί-

ΐ3ΐ(Ίΐι 8(ΊΐΙειιΙΪ3ΐιι ηοη ιιιιιίαΐ. .Ν.-ιιιι ιιΐιί ΓοΓίε πιεϋοΓ Γ3ΐίο

ιφρίΓυβΓίΙ, Γ3είΙε δβ ρεΓδαβάβΓί ρβΙίεΙυΓ. ΡεΓίίηβχ βιιίειιι

ιίε δοηΐεηΐία ηοη (1ει:ε(1ί( οο ΓβΙίοηβηι. ΠείικΙε ίδϋ ίρδί ιιι«-

(;ιΐ3ηι |ΐ3Γΐ(•ηι (Ίΐ|ΐ'κ1ί1:ιΙι ί ιιΙΙγο 3(χεΓβυηΙ 3ε Γεοί|>ίυηΙ , βε•

δεο,υβ 3 νο!ιιρΐ3ΐί1)ΐΐδ (Ιιιεί ΓβοίΙβ ρβΐίυηΐυι•. (3) ΡεΓίίηβεε-ι

3ΐιΐειιι δΐιηΐ ίεηΐεηΐίοβ ρΓορπα; Ιεηβεεβ, ίηϋοοίί ίΐεηι εί

3@Γ6δΙε8 Ιιοηιϊηεδ. ΛΙιριε ϋ ιριίιίειιι ιριί 8038 ββηΐεηιίββ

31ΙΙΠΜ) Ιειιειιΐ , ρΓορίεΓ Υοΐιφίιϊβοι 3ε (ΙοΙΟΓεω δυηΐ ρειΊί-

ιι.ιιιν: Ι;ιΊ3ΐιΙιΐΓ ειιίιιι δε νίηεβΓε , ςυυηι (1ε -ειιΐΐ'ΐιϋιι μκι

ηοη (ΙειΙικ-ιιηΙιΐΓ; εί ιηοΐβϋΐβ ΓεπιπΙ , (ριιιιη δΠ3 νείυΐί ϋο-

(ΤεΙιι Γ(Μ•ίικΙί ίρδίδ \ ϊιίειιΐιιι•. ΙΙικριε ίηεοηΐίηβηΐί ιριιιιιι

εοηΐίηεηΐί 8ΐιη( δίηιίΐίοη». ( ί )' ΚιιηΙ ίΐιιίειη τυΓδυδ ηοηηυΙΙί,

■ριί ηοη ρει>|3ΐιΙ ίη ϋ« (|υχ ίρδί (ΙεοΓενεηιηΙ ; «ειΙ ί(Ι ηοη

ΡΓορίεΓ ίικ:ο!ΐΙίιιειι1ί3ΐιι , οί ίη δορίιοείίδ ΡΙιίΙοεΙβΙε ΝβορΙο'-

Ιεηιιΐδ. ΛΙιριί ( ίηςυίβΐ 3|ίιριί•. ) ρπ)[ΐΙει- νοΙιιρΐ3(ειη ίη δεη-

ΙεηΙί3 Ιιίε ηοη ρεΓδΙίΙίΙ. Ιπιο ρΓορΙβΓ ηοηβδίβηι. Νβηι

νι-Γ3 Ιοιριίιτ3ΐ (ΊριιίεΙίΓΐιιιιβΙιριεΙκιηΐ'δΙίΜη : ρεΐΝΐΐ3Μΐηι βπ-

(ειη εί ΓηεΓ3ΐ 31) ίΊ)85β, υΐ ιηεηΙίΓεΙιΐΓ. Νοη εηίηι ηιιίδηυκ

ΜΐΙιιρΙηΙε 3(ΙιΙιιεΙιΐί .'ΐ|ι<ριίι| ίι^ίΙ , ίη(εηιρεΓ3ηδ βδΐ ιιεο,ιιε

ίηιρΓοΙιηδ πειριε ίηεοηΐίηβηδ, μίΙ ι|ΐιί (ιιιρι.

[XI.] (0) ριιοηί3ΐιι 3ΐιΙεηι βδ( εΐίβπι 3ΐϊ(]ΐιίδρ]ιΐδΐιιο(Ιί, ςυίδ

ιιιίιιικ ■ ι ικιιιι ιΐεΐιεαΐ εοΓροΓίδ νοΙυρ(3(ίϋιΐδ (ΙεΙεεΙεΙιΐΓ ,

(ριϊιριε ίη ΓβΙίοηε ηοη ρεπηβηεαΐ :' ϊιιΙογ Ιιιιηε εί ίηεοηΐί
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6 μέν γαρ άκρατης ούκ εμμένει τώ λόγω δια το μάλλον

τι, ούτος δέ διά το ήττον τι• δ ο" εγκρατής εμμένει και

ϊύδέ ίι' έτερον μεταβάλλει. Δει 5ε , είπερ ή εγκράτεια

σπουδαϊον , άμφοτέρας τάς εναντίας έξεις φαύλας είναι,

* ωσπερ χαι φαίνονται• αλλά δια τό την έτε'ραν εν ολίγοις

καΐ δλιγάχις είναι φανεράν, άσπερ ή σωφροσύνη τη

ακολασία δοκεΐ εναντίον είναι μόνον, ούτω και ή εγκρά

τεια τη άχρασία. (β) 'Επεί δέ καθ' ομοιότητα πολλά

λέγεται, και ή έ'γκράτεια ή τοΰ σώφρονος καθ' δμοιό-

ιυ τητα ήχολούθηκεν δ"τε γαρ εγκρατής οίος μηδέν πάρα

νδν λόγον δια τας σωματικας ήδονας ποιεΐν και ό σώ

φρων, άλλ' δ μέν εχο^ν δ δ' ούκ έχων φαύλας επιθυ

μίας, καΐ δ μέν τοιούτος οίος μή ήδεσθαι πάρα τον

λόγον, δ δ' οίος ή'δεσθαι άλλα μή άγεσΟαι. (7) "Ομοιοι

"■ δέ κα\ δ ακρατής και δ ακόλαστος, έτερον μέν δντες,

αμφότεροι δέ τα σωματικά ήδεα διωκουσιν , άλλ' δ μέν

και ο'ιόμενος οεΐν , δ δ' ούκ οίομενος.

ιιρηίριιι ηιβαΊηδ εοηίίηβηδ ΙοεαΙιΐδ βδΐ. ΙηεοηΙίηεηβ εηΐιιι

8656 ίη κιΐίοηί» ρι-δεδεπρίο ηυη εοηϋηεΐ , ρι-ορίει- ψιοάΊ]3ηι

&§6Γ6 ρΐΐΐί ςΐΙ3Π1 ρ8Γ εδί : 1]ίθ \'6Γ0 »|1('|•, ρΓ0ρ(6Γ (|Ιΐυι1ιΐ8Ι11

βββΓβ ιηίηιΐΒ ιριηηι ρ&Γ ρ.>1. ΟοηΙίηεηδ βιιίριη ίη ΓβΙίοηβ

ροπιιηηιΊ , ηεο,ηε ιΊί.ιηι υΙΙίιΐ5 ;ιΙ1<τϊιΐ5 ινί ςι-αΐίη δεηίρηίίΐΐη)

ιιιιιΐηΐ. Νεεεβδβπο 3ΐιΙβηι , δι εοηΐίηεηΐίβ Ιιοιιιιηι βκί , αιυΐιο

Ιιβ&ίΙιΐδ Γ,οηΐΓϊπΊ ηιβίί 5ΐιηΙ,ιιΙ ιΊίιιιη 8586 τίιΙβηιιΐΓ :5β<| ςηί3

αΙΙβΓ ίη ραυείδ εΐ γϊγο ΓερεπΙυι-, ίίείιτο ιιΐ Ιριηριτ,ιιιΐί,ι ίη-

ΙεπιρεΓιΐηΙί.ΐΜΐιιιηΙανιΙίίιΙοΙπί' οιΙνΡΓίβπ,δίερΙίηοοηΙίηβηΙίίΕ

εοηΐιηρηίίβ. (6) 8β(Ι ΐ|ΐιί:ι εχ δίιιιίΐίΐιιιΐίηβ ιιιιιΙΙη άΊειιηΙιιι•,

ΠΙ εχ ρο , ιιΐ Ι(Ίΐΐ|ΐ(τ;ιηΙί> φιοςυβ εοηΙίηεηΙίΒ εχ 5>ηΊί1ί(ιι<Ιίηε

ςιιαιίβηι (ΙημΙνγ. Ρίβηι εΐ εοηΐίηεηδ φϋΐχκΐί ρ*!, υΐ ιιίΙιίΙ

8 ΓΒΐίοηε Γβι•ϊϊΙ βΐίεηυιη ρπιρίει• εοιροι-ίδ τοΙυρ(8ΐε$, εΐ ρκΙ

ΙιιΙί5Ρΐίίΐιιι |ριιιρρΐ'ίιιΐ5. 8ε<1 Ιιοε ΐηΐΡΓΟδΙ, ςιιοά ίΙΙερΓανϊβ

ΗΐΓκ'ίΙιΐΓ οηρίίΐίΐβΐίηιΐί, Ιιίε ηοη ϊΐεη) : εί ηίε ρρΐίΐηΐΜπ' Ρ5ΐ ,

ιιΐ ηι^Ια Γβ ύείεείβΐιιι- βυδςυε ιηΐίοηι* ; ίΙΙε βϊιΐϋηιοάΊ , ιιΐ (Ιε-

ΙεεΙεΙιΐΓ ςυΜβη) , δβ<1 ηοη εί Ιι;ιΙι,ι1ιιι•. (7) δϊηιίΐεβ βυΙεπι

ε( ίη(ΌηΙΙηρΐΐ8 ε( ίηΙειηρεηιΐΗ , ιρι;ιικρηιηι ρπιρί'ίι- <Ιίνρι-*ί ,

βπιοο Ιαηιεη εοΓροπδ άείεείβΐίυηεδ ρέΐδεςιιιιηΐιιι•, νρπιιιι

Ιιίΐ' ίΙ•ι , υ( εχίίΐίηιεί ε35 βεςαί οροι-Ιιτε, Ηΐε ϊ(3 , ιιΐ ηοη

εχίβΐίηιεί.

ΟΑΡ. Χ.

Ούδ' άμα φρόνιμον και άκρατη ενδέχεται είναι τον

αυτόν άμα γαρ φρόνιμος και σπουδαΐοςτδ ήθος δεδεικται

2υ ων. (2) Έτι ού τω είδε'ναι μόνον φρόνιμος άλλα και

τω πρακτικός• δ δ' ακρατής οΰ πρακτικός. Τον δέ

δεινδν ουδέν κοιλύει άκρατη είναι• διδ καίδοκοϋσιν ένιοτε

φρόνιμοι μέν είναί τίνες ακρατείς δέ, δια το τήν δεινό

τητα διαφε'ρειν της φρονήσεως τον είρημένον τρόπον ε'ν

Μ τοις πρώτοις λόγοις , και κατά μέν τον λόγον έγγυς είναι,

διαφε'ρειν δέ κατά τήν προαίρεσιν. (3) Ουδέ δή ως

δ εϊδώς και θεωρών , άλλ' ώς δ καθεύοων ή οΐνο>μένος.

Και Ικών μέν ( τρόπον γάρ τίνα ε'ιδώς και & ποιεί και

ο5 ένεκα ) , πονηρός δ' ού• ή γαρ προαίρεσις επιεικής•

3« ώσθ' ήμιπόνηρος. Και ούκ άδικος• ου γαρ επίβουλος•

δ μέν γαρ αυτών ούκ έμμενετικδς οίς αν βουλεύσηται ,

ό δέ μελαγχολικός ουδέ βουλευτικός 3λως. Και εοικε

δή δ άκρατης πόλει ή ψηφίζεται μέν άπαντα τα δέοντα

και νόμους έχει σπουδαίους , χρήται δέ ουδέν , ώσπερ

36 Άναξανδρίδηςέσκίϋψεν,

Ή πόλις ε&»ύλε6' , ί νόμων ουδέν μέλει•

δ δέ πονηρός χρωμένη μέν τοις νόμοις , πονηροϊς δέ

χρωμένη. (ι) "Εστί δ' άχρασία κα\ εγκράτεια περί το

υπερβάλλον της των πολλών έ'ξεως• δ μέν γαρ εμμένει

ιο μδλλον δ δ' ή'ττον της τών πλείστοιν δυνάμεως. Εύϊα-

τοτέρα δέ τών άκρασιών , ήν οί μελαγχολικοί άκρατευ-

ονται,τών βουλευομένων μέν μή εμμενόντων δέ, και

οί δι' έθισμοΰ ακρατείς τών φυσικών βαον γαρ έθος

μετακίνησα ι φύσεως• δια γαρ τοϋτο κ«Ί τδ εθος χαλε-?

45 πόν , δτι τη φύσει εοικεν , ωσπερ κα\ Εύηνος λέγει•

Φτ,μί πολυχρόνιον μελέτην εμεναι , φίλε , και δή

ταύτην άνΰρώποισι τελευτώσαν φύσιν είναι.

(&) Τί μέν οί3ν έστιν εγκράτεια κα\ τί άκρασία και τί

καρτερία και τί μαλακία , και πώς έχουσιν αί έξεις

κι αϋται προς άλλήλας , εΐρηται.

Νρ<(ιιε νρπι ΙΙιτί ρο(ε5{ ιιΐ ίιίριπ ιιικι ρπιιίρηκ μ! εί ίιι-

εοηΙϊηείΒ. Χβιιι ρηιιίρηίριη βΐίαιη Ιχιηιιιη \ πίιιιι βίπιυΐ

6536 οίΙρηιϋηιΐΜ. (7) ΡΓ8616Γ68 ηοη ρχ εο ΒοΙυηι ρΓυάεη»

βΐίςυίβ ρϊΙ, ιριοιΐ 50Ϊ3ΐ ; 86(1 αροΓίεΙ, υΐ εΐίϊηι ;ιμ.;ι! . ΛΙ ιιι-

εοηΙίηεη5 3εΙϊοηΪ8 δΐιιιϋο «ΙεΠοϊΙυΓ. Ειιηι νβΓΟ, ςυεηι 8θ1-

ΙειΊεηι ιϋι ϊιιιιι>, ηϋιίΙ ρΓοΙιίΙκΊ ίηροηΐϊηεηίειη 6556. Καίριε

ρΐίίΐιιι νϊ(Ιριι(ιιι• ίηΐρπίιιιη ηοηηιιΙΗ ρπιι|ρη|ρ5 ρ55β, β! Ι,ίιικίι

ίηεοηΐίηεηΐεβ , ιρκκΐ εχ εο εβί, <ριί;ι βοΙΙει-Ιία ιϋΓΓιτΙ 8 ρπι-

ιίρηίίαεο ηιοιίο, ςκοπιοϋο ίη 5υρεποη))ΐΐ5 1ί1)Π8<1ίχίιιΐιΐ5 : ιΊ

ιριί» ΓβΙίοηίβ ΓαευΙΙβΙβ οί ρΓ868εηΙΐ3 κπηΐ «Ιιιο ί!Ι;ι ιριϊιίρηι

ΙίηίΙίιιΐίΐ, 5ρχ1 ρΓορο3ίΙο βΐηυε εοηβίίίο (ΙίΓΓιτιιηΙ. (3) Νεςυε

Νίικ'ίΙΙι- (3|ί8 ("ίΐ Μ-ίρηΙίβηι ρΐ <•.ομηίΜ(>ιΐριη εχΡΓΡβηιίο;

5ΐΊ.Ι ε]υ8 ιιΐ( »1ι> ιν-1.11- ίΐ ί[ εί εοηΙειηρΙαΙηΓ, <ριί ιίοπιιίΐ ,

νιΊ (|ΐιί νίιιιι οΙ)γιιΙπ5 68(. Λιΐ Ιι.ιι' μι,ί ςροηΐε ΓβείΙ ςυί-

ιίριιι ιΙΙΐ' : (Γ,κίΙ ρηίιη (ριοιίϋηιηκχίο βείεηβ ε( ιριίΊ , εί

ευ]υβ τεί £Γ8ΐί& Γαείβί : ) βριΐ ίαιρΐΌΐηΐ5 ηοη εβί Ι.ίιιιρη. ι υπ -

ΛΪΙίιιιη ΐΊΐίηι ε]υβ Ιιοιιιιηι 651; ϋηιρι.' ιΙίιιιίιΐΜ εχ ραιΊβ

Πΐ3ΐυ3 εβί. Νεςηε ίη]ιΐ5(ιιβ 651 : ςυοηίαηι ηοη ρίΙ κιιΐιιΐοΐιι-.

3ΐιΙ ίιΐ!.ί(1ίο5ΐΐ5. ΙηεοιιΙίιίρηΙίιιιιι ρηίιη ι-ρΓκρη «|ΐιί(1ι•ιιι ηοη

ρΡΓίΙαηΙ ίιι ίί$ <ρι,ι: ιΐρΐίΐιρπιΐ'ίηΐ; ϋ αιιίριη ιριί «Ιι.ι οίΐε Ι;ι -

υοΓΛίιΙ, ηβ 8(1 ('οη5ΐιΙ(3ΐιι1ιιιη (ριίιίριιι πΙ1;ι εχ ρ8Γ(ε ίΐρΐϊ 5ΐιη(.

δϊηιίΐίβ ί?ί(ιΐΓ ίιιΐΌΐιΙίηριΐ5 ρίΐ εί είνίΐΒΐί, ιρι.ρ οηιηίβ ςυ'ι-

ιΐιτη ιΐρΐ'ρπιίΐ ιρι,ρ 5ΐιη1 <1εερΐ'ηρη<1:ι, 1ε^Ρ5ΐ]υρ ΙιαΙηΊ 1)01138,

δεο" ηιιΙΙα ρηπιιιι ιιΙίΙϋΓ : υΐ ,Αη3Χ3πι1ιϊα'65 ββίβε (ΙίχίΙ : Γο-

ΙεύαΙ Κοο ανϋαί Μα, οηί αιτα Ιε^αιη ηνΙΙα ει(. Ι ιπρί'οΐιυί

απίρηιρί 8ίιηί1ί5ΐ•ίΙ(ίνίΙβΙί, ςυ83ΐε(ϋηΗ3 ΗΐίΙιΐΓ, 5?ι1 ιιι,ιϋν

(4) Λ'οΓβηΙιΐΓ βιιίριη ίηεοηΙίηεη(Ϊ3 ε( εοηϋηεηΐίβ ίη εο, ιριοιΙ

ηιηρηη.• ρηιΊίί Ιιοιιιίηιιηι ΙκιΙιίΙιιιη 8υρεΓ8(. ΟοηΙίηρηβ εηίιη

ηιββϊδ, ίηεοηΐίηεηβ ηιίηιΐ5, ςυβηι ιηαχίιη» ρ;ιτ> Ιιοιηϊιιιιιιι

ρο55ί(,ίη Γβεΐ3 ΓβΙΐοηε ρεΓηιβηεί. Εβ αιιίρηι ϊηεοηΐίηβηΐί»

83η3θϋίθΓ ρίΐ, ηιι.τ. ίηΡ8ΐίη ϊηεοπ(ίηεηΙίΙ>ιΐ53ΐΓ3θίΙε ;ιΙϊι•ι(ί<,

ιρι.Ίΐη ίΙΙοηιηι αΙΙιτοπιηι , φιί ίη εο ιριοιΐ ιΙιΊϊΙηί ,ίιίιιιΙ ηοη

ρριιιι.-ιιιριιΐ : Γαεί1πΐ5α;υβ &8η3ΓΪ ρο58«ηΙ, ςυί εχεοηδίιείυτ

οΜηε, ο,υβηι ςυί βχ ηβΙυΓβ ίηεοηίίηεηΐίβηι εοηΐΓβι.εΓυηΙ.

Κ3είίίυ5 881 εηίηι εοηδυεΙιιόϋηεηιηιυΐΒΓε,α,υΒΠΐ ικιΐιιιπηι.

ΡΓορΙεΓ63 εηίηι βΐίαιτι εοηδίιεΙυυΊηεηι ηιυΙβΓε ϋίΓΗείΙε εβί,

ιριί. ι ιμΙιιι.'• Μΐ»ίΙί8 851; ηιιριηηιΐηιοιίιιηι βίΐ Ενεηιιβ : Ριιί$$ε

αίο οοηΐίηηαΐωη άία ρχοτάΐαΐίοηαηι, ο»ι*γ«, βαιηςηε

ίΙαρπίβηάεηΙβιη1ίοιηίηίΙ>Η$, Ιαηάβιη ΛαδβΓβ ϊη$1ατ ηα-

(ιΐΓπ. (5) ί}ιιί(1 ίΐίίΙιΐΓ δίΐ εοηΐϊηεηΐί» , ςιιΜ ίηεοηΐίηρηίίβ ,

ιηιΜ (οΙΡΓ3η(ί3, φΐίιΐ ηιοΙΠΙίεβ, εί ο,υβηι ίηΙεΓ 86 ΙιϊΙιβΜ-

Ιιΐδ ΓβΙίοηεηι ΙιβίΜ'βηΙ, Ιΐ3εΙεηιΐ5 3 ηο1)ΐ8 βχροβίΐηιη 681.

■-
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Περί δέ ηδονής και λύπης θεωρήσαι του τήν πολιτι-

χήν φιλοσοφοΰντος• ούτος γαρ τοΰ τέλους άρχιτέχτοιν,

προς δ βλέποντες έχαστον το μέν κακόν το δ' αγαθόν

απλώς λέγομεν. (ζ) Ετι δέ και των αναγκαίων έπι-

& «χέψασθαι περί αυτών την τε γαρ άρετήν και τήν κα-

κίαν τήν ήθικήν περί λύπας χαι ήόονας έθεμεν , και

τήν εύόαιμονίαν οί πλείστοι μεθ' ηδονής είναι φασιν,

διό χαι τον μακάριον ώνομάκασιν από τοΰ χαίρειν.

(:)) Τοις μέν ουν δοχεϊ ουδεμία ηδονή είναι αγαθόν , ούτε

ιο χαθ' αυτί) ούτε κατά συμδεβηκός- ού γαρ είναι ταύτόν

αγαθόν χαι ήδονήν τοις δ' ενιαι μέν είναι, αί δέ πολ-

λαι φαΰλαι. "Ετι δέ τούτων τρίτον , ει και πασαι

αγαθόν , δμως μή ένδίχεσθαι είναι το άριστον ήδονήν.

(«) "Ολως μέν ούν ούκ αγαθόν , ότι πάσα ηδονή γε'νεσίς

16 εστίν εις φύσιν αισθητή, ουδεμία δε γένεσις συγγενής

τοις τέλεσιν, οίον ουδεμία οίχοδόμησις οικία. Έτι δ

σώφρων φεύγει τας ήδονάς. "Ετι δ φρόνιμος τό άλυ-

πον διώκει, ου το ήδύ. "Ετι έμπόδιον τώ φρονεΐν αί

ήδοναί, και δσιυ μάλλον χαίρει , μ.αλλον, οίον τήν τών

ϊυ αφροδισίων ούδένα γαρ άν δύνασθαι νοήσαί τι εν αύτη.

"Ετι τέχνη ουδεμία ηδονής• καίτοι παν αγαθόν τε'χνης

έργον. Έτι παιδία και θηρία διοικεί τας ήδονάς.

(&) Τοΰ δε μή πάσας σπουδαίας , δτι ε'ισΐ και αΐσχραΐ

και δνειδιζόμεναι , και έτι βλαβεραί• νοσώδη γαρ ενια

» τών ηδέων. "Οτι δ' ούκ άριστον ή ηδονή , δτι ού τε'λος,

αλλά γένεσις. Τα μέν ουν λεγόμενα σχεδόν ταϋτ'

εστίν.

Ι)ο νοίιιρίαίε .\ιι1ι'ΐη εΙ (ΙοΙΟΓβ οο^ικιχ-εη• εβί ε}αβ ΐ)ΐιι

(ίνίΐίί μπκΙίΐιίΜι• (ΙυΗιϊιι,Ίΐιι ρΓΟίίΙοΙυΓ. Ηίο ΙΊΐίΐΙ) ιιΐ-

Ιίιιιί Ιιιιπιιπιιιι ιιΐηιιίιπιι ιηΒξίδΙει- οί Μ-ΙιιΙί 3ΐτ1ιίΙεεΙιΐ3 βίΐ :

««Ι ψιο<1 δοίΐίοεί ίιι νίΐιι ιίεβεηιΐβ νείηΐ 3(1 δοοραηι Γβϋρίείεη-

Ι<> ιιιιιιιικμιιχίιμιε νεΙ ιιιαίιπιι νεΙ Ιιυηιιιη ία ηηίνβΓδΝΠ) <ίί-

ΟβΓβ ίιιΙΐ'ΙΙΙΙΙί. (2) ΡΓίΕίβΓββ νβΓΟ εΙίβΠΙ ηεθε833ΠΟ 811501-

|)ίΐ'ΐκΙ;ι ΙβΙΪ8 εδί ίδΐ3 οοιι-ίιίοπιΐίο. Οιιιηο> εηίιη ΙιιιΙιίΙιΐί

εΙΙιίοοί , νίι-ΙιιΙεδ εί νίΐί,ι , ίη νοίιιρίβίε (Ί (ΙοΙΟΓβ ροδίι ίιιιιΐδ :

30, ΙιΐΜίΗικΙίηειη ρίππιηί ι:οπ]ιιιιι-Ι;ιιι> οιιιιι νοίυρίβίε εδδβ

(ΙίιτιηΙ. Ιΐ3αυε Ικ'ίΐΙιιιη μαχάριον, άπό τοϋ χαίρειν, 3 μίΐυ-

ιίοικίο , ηοιιιίπ3πιιι(. (.1) ϋ.ιιιι κιιιιΐ ψιί ιιιιΙΙ,κιι νυΙυρ(3(επι

Ιωιι ιι.ίι εδ&ε οεηδεηΐ, ηεφίε ρει• βε, ηεςιιβ βχ βνβηΐϋ : ηοη επίηι

ίιΐπΐι ε&38 Ιιηηιιιη <Ί νοΗιρ&ΙβΠ). ΑΙϋ ηοηηιιΙΙβδ 8δδε ηοηβϊ

μιΙιμιΙ, ρΙυπηΊ33 νβΓΟ ιιι;ιΙ;ι-.. ΤεΓίϋ (ΙίίφιιΙαηΙ, εΐίβπίδί νοίϋ.

ρΐ3ΐεδ οηιηεδ δίηΐ 1)οιιιιιη , ηοη ροδδε Ιβηιεη Ιίιτί "Ι βυηι-

ιιιιιιιι Ιιιιιιιιηι μΙ νοΙιιρ(38. (4) Λ< ρηηιο ρΓΟΓδυδηοηεδδεηο-

ιιιιιη νο1ιιρΐ3ΐειη , εχ εο ιιίιιπί Ιίιμκ,τΐ', <]ΐΐ(κ], ιριπηι νοίυρίβδ

ηιηηϊδ δίί α<1 ιι.ιίπιιιιιι ρι•οβΐ•εδδϊο δίνε ογΙικ, ςυί ίεη^υ ρΡΓ-

είρί )>088ί[, ίΙΙιιιΙ εοη$(εΙ, ηιιΙΙιιιη ΟΓΐυιη ΓιηίΙκίί) εβίε εο^ηβ-

Ιιιιη, ίΐιιΐ ίιΐΐ'ΐη ευιη Ιίιιΐ' μιο : νείυΐί ιίοπιιι-. ευηΓεεΙίο ιηί-

ιιίιιΐί' ιν-.) (Ιιριιιιι•.. ΙΊ.ιΊιτι'η (βηιρεΓβης ΙιιμίΙ νοΙιιρΐ3(β8 :

Ιιιιιι ρπκΙι.Ίΐ.-; ίιιιΐοΐΐ'ΐιΐϊιιιιι ρβΓ$ε(]υί(ιΐΓ, ηοη τοΙιιρΐ3(ειη. ΛιΙ

Ιι.ι-ΐ' ρΐ'ΐΐιίεηΐΐ'ΐ' ίεηΐιΐ'ΐιιΐί ΓίΐιιιΙΙαΙί'ΐη ίηιρί'ΐΙίιιιιΙ. νοίπρί,ιΐοβ ,

ευιριι' ιιίΗμϊκ, ιριο (ριίΜΐιιε ιικιμίί νοίυρίαΐβιη ρΟΓοίρίΙ, νείυΐ

Μ.Ίΐει•ΐ'3ΐιι : ίη ι•3 εηίιη ιιειιιίηεηι ηιεηΐε 3(ηπε εοιιβίΙΙο ιιϋ

ρο88β. Ι'γιγΙγκίι νοΙυρΐ8(ί3 3ΐ'3ηυΙΐ3β8ΐ : 3(ςυΐ οιπηίί επεΓ^ϊα

υοηβ, 3ΓΙΪ8 οριΐδ εδί. ϋεηίςυε νοίηρίβίεβ ριιβΓί εΐ ϋεβϋίε ριτ-

5ι•ΐ|ΐΐ!ΐιι|ιιι•. (5) Νοη οηιηεβ βιιίειιι ε88βΙκ>η38 ίΙΙικΙ (ΙριΙ.ΐΓϋΙ,

• (ηιι.Ι μηιΙ εΙίαιη βΐίηυχ ΙυΓρεβ ει (]ΙΙ33 νίΐϊο \γγΙιιιιΙιπ•, ιιϋ-

ιριιΐ' Γΐί;ιιη ιΐ3ηιηιιιιι βΙΓεηιιιΙ : πιιιιι ]ιιαιιικ'ιιιιιιιη ιρίίι'ΐΙ.Ίΐιι

πιογ)>08 μί^ιιυηΙ. ,Ι,ιιιι νεΓΟ ηεΐ)ηε μμιιιιιιιιιι Ιιοιιιιιμ «-1

νο1υρΐ38, ιριίίΐ ηοη Ιίηίε, 8ειΙ 0Γ(υ8 ε8(. ΙΙηι: Γι•ιτ βιιηι

ιρια; >1ε νυΐυρίαίε όΪ8ριι(3ΓΪ νηΙ^ο 8θ1εη(.

ΟΑΡ. XII. [XIII.]

"Οτι δ' οϋ συμβαίνει δια ταΰτα μή είναι άγαθδν μηδέ

το άριστον, έχ τώνδε δήλον. Πρώτον μέν, επειτο αγαθόν

30 διχώς ( το μέν γαρ απλώς τδ δέ τινί ) , και αί φύσεις χαι

α'ι έξεις άχολουθήσουσιν, ώστε χαι αί κινήσεις χαι αίγε-

νε'σεις, χαΐαί φαΰλαι δοχοΰσαι είναι αί μέν άπλώςφαΰλαι,

τινί δ'οΰάλλ'αίρεταίτώδΕ, ενιαι δ' ούδέτώδε,άλλά ποτέ

και δλίγον χρόνον, αίρεται δ' οΰ• αίδ'ούδ' ήδοναί, άλλα

36 φαίνονται, 5σαι μετά λύπης και ιατρείας ένεκεν , οίον

αί τών καμνόντο)ν. (ϊ) "Ετι έπε! τοΰ άγαθοΰ το μέν

ενέργεια τό δ' έςις , κατά συμβεβηκός αί καθιστασαι εις

τήν φυσιχήν ίξιν ήδεϊαί είσιν. "Εστί δ' ή ενέργεια έν

ταις έπιθυμι'αις της υπολοίπου εςεως χαι φύσεο>ς, έπε'ι

4υ και άνευ λύπης και επιθυμίας εισ'ιν ήδοναί, οίον αί τοΰ

θεωρεΐν ένέργειαι, της φύσειος ούκ Ινδεοΰς ούσης. Ση-

μεϊον δ' δτι ού τώ αύτώ χαίρουσιν ήδεϊ αναπληρούμενης

τε της φύσεοις και καθεστηκυίας , άλλα καθεστηκυίας

μεν τοις απλώς ήδέσιν , αναπληρούμενης δέ χαι τοις

46 έναντίοις• χαι γαρ δςέσι και πικροΐς χαίρουσιν, ών ου

δέν ούτε φύσ:ι ήδυ ούθ' απλώς ήδύ. "Ωστ' ούδ' ήδο

ναί• ώς γαρ τά ηδέα προς άλληλα συνέστηκεν , ούτω

καϊ αί ήδοναί αί άπό τούτων, (δ) "Ετι ούκ ανάγκη έτε

ρον τι είναι Βέλτιον της ηδονής, άσπερ τινές φασι τό

Μι τίλος της γενέσεως- οΰ γαρ γενέσεις είσίν ουδέ μετά

Λ (-πιπί Ιιίικ' ηοη επΊεί μΙ ηιτ, Ιιοηιιιιι ηεε 8υιηηιιιηι Ιχ>-

ιικιιι 8ί[ νηΙιιρ(38, εχ Ιιι- 3ρρ3ΓεΙ)ί(. ΙΊ Ίιιιιιιιι ςυί3 (Ιιιοΐιιιυ

ηκιιΐι- (ΓιείΙιΐΓ Ιηιιιμιμ , υηο, ιρκκΐ 3ΐ)8θ1υ(ε εΐ ριτ 8ε Ιιοιιιιπι

ε$1;3ΐ!εΓ0, ιρκκΐ βΐϊειιί Ιιοιιιιιη : ε.-αικίοιη ρ3ΓΐίΙΙοηεπι 3β-

φκ'ΐιΙιΐΓ ι•Ι ιι.ίΙιιγ,ί' (Ί Ιι.ι1)ίΙπ> ; οηηιίειικριε ρηιίιιιΐε ε( ιικι-

I ιιιιιι••*, (Ί «ιΊ ιι~, εΐ ιιι τ >~ι• ιί ι Ι , π Ι , ιριίιι Ιιη]υ$πΐ0(1ί β8$ε ίρίίβ

λ ίιΐΐ'ΐιΐυΐ', 8Ϊη( 3υ( ϋίηιρΙίεΜιτ ψιίιίεπι ηοΐίε, 8εϋ ιιΐίιιιί ηοη

ιπιιΐκ', ιιικι Ιιιιίε ηιιΐ ίΙΙι ορίαϋιΐϋβ :8υΐ8Ϊ ηε Ιιιιιι ςυκίειη 3ΐι(

ίΙ Ιί μιιιΙ ορ(3ΐιίΙε8 , ίίΜιμίίίικΙιι ΙιιιιιιΊΐ 8ΐη( ει ηοη ιΐιιι , ιιΜιΙ

ΜΐϊΐΜΐιιι', ορΐ3ΐ)ίΙΐ'8 : βΐί.τ (Ιι-ηίιρκ• ιι Ι ηε -.ίιιΙ (|υίι1ειη μιΙιι-

ρΐ3(ε8, μίΙ κρεείειη ηιοαΌ εβπιιη Ιΐ3υβ3η( : ηειηρε ςυα>

εική (ΙοΙυιτ 3ΐίΐ|ΐιυ οοη]υηοΐ!Ε δυηΐ, εΐ ιρι:ι• ι•ιΐΓΐιΙίοιιί> (-.-ιμμι

3(1ΙιίΙιεηΙυΓ; ιιΙ ίϊ•§ΐΌΐοι•υιη. (2) ΡΓίΒΐβΓβ3 ςιιιιηι Ιιικιιιιιι

οιιιΙ ίιιΐ',ιΐιιΐ' ριιιΊίιιι (ΊΚΊ μίιι , ]ΐ.ιιΙίιιι Ιι.'ΐΙιίΙπ , ι•,ΐ' νοίιιρίβίεδ,

|ίί' <|υ33 ίη ιιιιΙιιι',ίΙι'ιιι Ιι,ιΙιίΙιιιιι Γε8ΐΗιι(ίοηε8 ΙϊιιηΙ, ρχενεηΐιι

|υοιιπ<]»Β 8«ηΙ. Ε*1 βιιίεηι επεΓ^ΐβ ίη (Ιβίίιίεηίί εοπιηι (]υ»ί

1ΐ3ΐιίΙιιηι οί ηβΙιίΓΗηι οοηιρίεηΐ ΧυηΙ εηίΓη εΐίβηι βΐίιριβι νο-

1υρ(3ΐε8, <|ΐΐίΐ• 8ΐιη( (1»ΙογΙ8 εΐ ειιρίαΊΙβΙίβ ο\ρει•|(•>. : ςιοίε»

μιιιΙ εικτ^ίιΐ' εοη(ειηρΐ3(ίοηί3, ςιιβηιιη βΐΐδεηΐίβ ιι:ι(μγη ιιίΙιιΙ

(ΙοΙεΙ. Εββε νεΓοφιβδίΙβηι νυΙυρΙβΙοβρεΓ βε, ηιιβκα'βηι ρεΓ

.-κ <'ί.!ι•ιι-. Ι)ιιη.(5, ηΐ'μιιιΐΗΊΐΙο εβί, ιριοιΙ ηοη ίί8(1εηι κ Ιιικ ίιι-

ιιιικΙΙί (ΙιΊιί Ι,ιπΙμι Ικιιπίιιι"-, (|ΐιιιιπ εχρΙεΙυΓ, ιριιιιιι ίη 8110

1-Ι.ΊΐΗ ('-Ι μ.ιΙιιιμ; $ε(1 .ίιίτμκΙιμπ ΙΙ,ΐΙΐΙΙΊΙΙΜ 1103 Ιι,ίΙκίιΙο ΓεΙ)Ι18

(ΙεΙεειβηιυΓ 3ΐ)5οΙιιΙε ]υοιιη«]ϊ$; ηιιυπι εχρΙεΙιΐΓ νείΌ η3(ιΐΓ3,

(Ίίίΐηι εοη(Γ3ΐ'ίί8. ΛιτίΙηΐ3 εηίηι εΙ 3Π13ΙΊ8 μιιικ!•ΊΐΙ , ιριοι ιπιι

ηίΐιίΐ ε«1 ηειμιε ηβΙυΓβ ηεφίε βΐιβοΐιιΐε ιικ κικίπιπ : εΓ§ο ηε

νοίιιρίθίεβ ιριϊιΐι πι III εηίιη ]ιιειιη(ΐ3 ίιιΐιτ 3ε 3ΠΊτΙη μιιιΙ ,

8ίε εΐϊβηι εΗ>, ςιιιε βό ίί8 ΟΓίπηΙιΐΓ, νο!ηρΐ3ΐε8. (3) Χεο1 ηβ-

(|ΐιε ίΙΙικΙ μιΙμνΙΊΙ , (|ΐιο.Ι βίυηΐ, ιμιιιιιι νοίιιρίβδ μΙ ΟΓΐιΐδ

«ευ 3(1 Ιίιιεηι ρΓΟβΓβίβίο, εΙ Ιίηίδ 3ίι ιηεϋοΓ γενέσει, δυηι-

πιιιιιι Ιιιιιιιιιιι ηοη ροδδβ ι'.-χ' λ η|ιιμΐ3ΐειιι. ΥπΙιιρΙκΙεβ εηίιη

ηοη -ιιιίί ογ(ιι8 : ηε οηιηεδ ιμιίιίειιι δΐιη) οιιηι πιΊιι εοη-

--
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γενέσεως πασαι , άλλ' ένέργειαι και τέλος• ουδέ γινομέ

νων συμβαίνουσιν , άλλα χρωμένο>ν χα! τέλος ού πασών

έτερον τι , άλλα των εις την τελέωσιν αγομένων της

ερύσεο3ς. Διό και ου καλώς ε/ει το αισθητήν γένεσιν

Ι> φάναι είναι τήν ήδονήν, άλλα μάλλον λεκτε'ον ένέργειαν

της κατά φύσιν έ*ξεως , αντί δε τοϋ αισθητήν άνεμπό-

διστον. Δοχεΐ δε γένεσίςτις είναι, 6'τι κυρίως αγαθόν

τήν γαρ ένέργειαν γένεσιν οίονται είναι , εστί δ' έτερον.

(«) Το δ' είναι φαύλας 6'τι νοσώδη ενια ηδέα, το αυτό

ΙΟ και ότι υγιεινά ενια φαΰλα προς νρηματισμόν. Ταύτη

ουν φαΰλα άμφω , άλλ' ού φαΰλα κατά γε τοΰτο, έπε:

και τό θειορεΐν ποτέ βλάπτει πρόςΰγίειαν, (ο) Τ'μπο-

δίζει δέ ούτε φρονήσει ουθ' έςει ουδεμία ή άφ' έκαστης

ηδονή , άλλ' αί άλλο'τριαι , έπεί αί άπο τοϋ θεωρεΐν χα'ι

11 μανθάνειν μάλλον ποιήσουσι θεωρεΐν χα'ι μανΟάνειν.

(θ) Το δε τέχνης μή είναι έργον ήδονήν μηδεμίαν ευ

λόγως συμβέβηκεν ουδέ γαρ άλλης ενεργείας ουδεμίας

τέχνη εστίν , άλλα της δυνάμεως• καίτοι χαι ή μυρε-

φική τέχνη και ή δψοποιητική δοχεΐ ηδονής είναι.

8υ (7) Το δέ τον σιόφρονα φεύγειν χα'ι τον φρόνιμον διώ-

χειν τον άλυπον βίον, χαι τι» τα παιδία και τα Θηρία

διώκειν , τω αύτώ λύεται πάντα. Έπεί γαρ είρηται

πως άγαθα'ι απλώς και πώς ούχ άγαθαί πασαι αί ήδο•

ναί , τας τοιαύτας τα θηρία χα! τα παιδία διώκει, και

26 την τούτων άλυπίαν δ φρόνιμος , τάς μετ' επιθυμίας

και λύπης χα'ι τάς σωματιχάς ( τοιαΰται γαρ αύται)

και τας τούτων υπερβολάς, χαθ' δς ό ακόλαστος άκο'-

λαστος. Διο δ σώφροιν φεύγει ταύτας , έπε! είσιν ήδο-

να'ι χα'ι σιόφρονος.

ολρ. χιπ. [χιν.]

30 Άλλα μην ότι και ή λύπη κακόν, ομολογείται, καί

φευκτόν ■ ή μεν γαρ άπλως χαχόν, ή δέ τω πή έμποδι-

στικη. Τω δέ φευκτίο τό εναντίον ^ φευχτόν τε χαΐ

κακόν, αγαθόν. Ανάγκη ου.ν τήν ήδονήν αγαθόν τι

είναι. Ώς γαρ Σπεύσιππος Ιλυεν, ού συμβαίνει

3γ, ή λύσις, ώσπερ τό μείζον τω έλάττονι και τω ίσο)

εναντίον ού γαρ αν φαίη όπερ κακο'ν τι είναι τήν ήδο

νήν. (2) "Αριστον τ' ουδέν κωλύει ήδονήν τίνα είναι,

ει ένιαι φαΰλαι ήδοναί ,» ωσπερ και έπιστήμην τίνα

ένίοιν φαύλων ούσών. "ίσως δέ χα'ι άναγκαϊον, είπερ

4ο έκαστης έ^εώς είσιν ένέργειαι ανεμπόδιστοι, εϊθ' ή πα

σών ενέργεια έστιν ευδαιμονία είτε ή τινός αυτών, αν

ή ανεμπόδιστος, αίρετωτάτην εΤναι , τοΰτο δ' εστίν

ηδονή. "Ωστε είη αν τις ηδονή τό άριστον, των πολλών

ηδονών φαύλοιν ούσών, εί έτυχεν, απλώς. Και δια

Ί!ι τοΰτο πάντες τον εύδαίμονα ήδϋν οίονται βίον εΐναι,

και έμπλέκουσι τήν ήδονήν εις τήν εύδαιμονίαν, ευλό

γως• ουδεμία γαρ ενέργεια τέλειος έμποδιζομένη , ή

δ' ευδαιμονία τών τελείων διό προσδεϊται δ ευδαίμων

τών εν σώματι αγαθών και τών έκτος και της τύ/ης ,

μι όπως μή έμποδίζηται ταΰτα. (3) Οί δέ τον τρονιζό-

μενον και τον δυστυνίαις μεγάλαις περιπίπτοντα εύ

δαίμονα φάσχοντες είναι, έαν ^ αγαθός, ή έχοντες

ή άκοντες ουδέν λέγουσιν. (ι) Δια δέ τό προσδεϊσθαι

]υηεί;ι>:58(1 ρηεΓ§ί»; ροίίιΐδ εί ήηίδ : ηεοςΗπηι ΒίιίηιιηίυΓΓκ

βΐίφΐ,-ε, &«ί ςιιυηι βΐίυ,υίοιίδ Γεΰυδ υΙίπιυΓ, ενεηίιιηΐ βίφιε

εχδίδίυηί νοίυρίβίεβ : ηεςυε οηιηίιιιη νο]υρ(«(υπι Πηεβ »ίί-

ςιιίά' εδί ίΐΐ) ίίίίδ . Ι ί νι•ι >ιιπι , δβ<1 εαπιπι ςυα> 3(1 π,.1 υ ι ;,■ ηβΓΓβ-

είίοηειη ρβπΐυοιιηΐ. <3θ3ρι•ορί6Γηοη ΓβεΙε ϋίοιιηΐ, νοίιιρίβίβιη

ΟΓίοιη δίνβρρηιτίΐΐϊοηβιη βδδβ,α,αϊβ δβηβιι ρεΓπρί |κ>&5ίτ : βε<ί

άΊεβηοΊιηι ΓιιίΙ ροΐίϋδ, 8858 βοΐίοηοιη 1ΐ3υίΙιΐ8 ουπι ιΐ3ίιιΓ3

εοηδοηίίεηίίδ : βΐ ίη Ιοουπι ίίίοΓυιη νεΓηοΓυηι, >. φΐίβδβηδίι ρεη

είρί ροδδίί, >. δΐιίκΐίΐυεηο'υηι εβί, ηοη ΗΏροάίΙβιη. Ι<1οϊγο0

βιιίεπι ογΙηπ) φΐεηιίίΐιι εδδεβχίδίίηιβηΐ, ΐ)ΐιί» ρΓορπβ ηοηιιηι

βδί : 113Π1 ρηβΓίζίϊΐη ογΙιιπι βδδε ,ΊΐΙιίΙινιιιΙιΐΓ ;"«■(! 3ϋϋ(1 βίΐ.

(4) Ουικί αυΐοηι είίίοί εχ εο ριιίβηΐ, νοΙιιρ(3(ε3 Ρδχβ ηιβίβδ,

ςιιί.ι ηοιιηπΙΙη ]ικΊΐηι1ίΐ Π]ογΙ)08 ραηιιηΐ , εβιίεπι γβΙϊο εοηΐΓ3

δα1ιιΐ5Π3 Γβείί , ςιιίβ ιιοηηιιΙΙα εοπιιη δυηΐ άΑ ρεπιηϊϋΐη ςυ.Έ•

τεηιΐβιη ίηυΐίΐίβ. Ηβε ><ΐϊΙιιι- ΓβΙϊοηε ε™ηΙ υΐι-βςιιε πιβίβ :

δει! ηοη κΙοιγοο ηι»ΐ3 δΐιηΐ. >βηι ε1ί»ηι ίρδβ ρΐιίίοδορίιίε»

«ηΐεηιρίβΐίο ηοοεί ϊιιίεπίιιηι νβίβΐιηΐίηΐ. (5) 8β(1 ηεςιιε

ρπιιΙειιΙίΗΐιι ηεςυβ ιιΙΙυιη αΐίπιτι Ιΐ3ΐ>ίΙιιιτι νοίιιρίβδ ίηιρειϋΐ

εβςυαϊβΐ) υηο^ηοιμιε ΙΐϊΙιίΙυ ρΓοΓιεϊδαΙΟΓ; ββιΙ ςιιβ; διιηΙ

βΐϊεηβϊ. Εα3εηίπι,(|ΐΐ3!εχοοηΐ8η]ρ|3ΐίοηε ΓεΓυηιεΙ άϊδείρΐίηα

ηΐ3Π3ηΙ τοΙηρΐ3ΐε$ , εΓΠοϊεηΙ ιιΐ ιηΒ^ίδ 30 πιβ^ίδ οοηΐεηιρίε-

ΜϋΓ βο >1ίδ(•ηηιιΐδ. (6) Νοη 3Γΐίβ νβΓΟ ορυδ 88βε νο1υρΐ3(εηι ,

ί(ϊ ΓβΙϊοηί εοηδεηίβηειιιη 8δΙ. Κβηι ηεςαε ιιΐϋιΐδ οπει-ρ»;

8Γδ εδί, δβϋ ΓβευΚαϋδ ροίϊιΐδ : <|ΐι»ιιΐΓ)ΐιαπι ηη^υεηΐΗΓία εί

(Ίΐ1ίη;ιπ;ι νίιΐΐ'ηίπι βδδε νοίυρίΐΐίδ 3Γΐεβ. (7) Ουικί νεΓο

ίϊυηί, ΙεπιρεΓίηΙειη ΚίβεΓε νοίυρίβίεβ, εί ριυιίεηίειη δεςυί

νϊΐβιη 3 οΌΙοΓβ ναειιηηι , ριιεΓοβ βϋΐοηι 3ε ηβδΙΪΒδ νοίιιρίβίεδ

εοηδεοΐβπ', ΙιβΒΟ οηιηία δυΐνπηίυι- 03(Ιειη Γβΐίοηε , ο;υ3 βυ-

Ρ8ΓΪ0Γ8. Νηιιι ηιιοιιώηιΐ'χροδίιίιηιι*, (|ΐΐ(Ίΐΐίΐ(ΙιηικΙιιιιι δίηΐ

βοδοΐυΐε ΙιοηβΒ νοίιιρίβίεδ, εί ΐ]ΐΐριιΐ3(ΙιιιοιΙιιηι ηοη οηιηε»

ηοηβϊ : Ιι,ΐδ Ιβίεβ ρυεΓί εί 1>εδΙΪ3; ρεΓδεςυυηΙυΓ, Ιιβπιηκιιιε

ίικίοΐεηΐίΐΐιι υιγ ρηιιίεηδ, ε»δ, ίηςυβηι , φίβε ευ™ ευρϊοΊ(Η(ε

εί (ΙοΙοΓβ Γοιφιηείίΐ' δηηί , εί ςπ»3 3(1 εοΓρυ.8 ρεΚίηεηΙ

(ΜΐηΙεηίιη Ιι;ε ΙιιφϋΐηικΙί ) εηπιι»(|ΐιι> ίιηιικχΙεΓαΙίηηΐ'ϋ, ε\

ο,υίηυ» ϊηΙεηιρεΓβηδ εί «ΙίοίΙυΓ εί εβί ϊηίεηιρεΓβηδ. ςυο ΙϊΙ

υ11ΐ3δΓυ§ί3ΐΙεηιρεΓαηδ; υαηι βυηί εί ΙοιηρεΓαηΙϊδ ρΓορπ»

(|υ,ιιΙίΐιιι νοίιιρίαίε». * "

Οηίη εΐίβηι ϋε οΌΙογο εοηδίβί ϊηίεΓ οηιηεδ, ιιι;ιΙι:ιη

ευηι ε«δβ βο Γιι§ϊεηοΊιηι. Αΐίυβ εηίηι βυδοΐυΐε ηιβίηηι ε«1,

βΐϊιΐδ βϋςυο ηκχίο, ηεηιρε (ριοιΐ ίηιρειϋΙ. Ρογγο ςυοϋεηηιηπε

Γβϊ Γιιμϊεηιΐ»; εοηίΓΒΓίυιη εδί, ο,ηβ β3 Γιι^ίεικΙα εί ιηβία , 6ο-

ηυηι εβί. Νεοβδδβπ'ο ϊ^ϊΙιιγ ϋοιιυηι φΐίιΐιΐηηι εδί νοΙιψ(3δ.

Νεςπε εηϊηι εβ, ςυβ μΙιΊιλΙιιι- δρεηδίρρυ», βοΐυΐίο τεϊ

οοη^ΓαίΙ : υΐ ηΐ3]υδ ηιϊηοη είχςυβίί οοηΐΓβπιιηι εδί, βίο νο-

ΙιιρίΗΐί Αυο εβδε εοηΐΓ3ΓΪβ : εί όοΙοΓβιη εί ίιί ςυοο" ηιοιίίπιη

εβί. Νοη εηίηι άϊχεπί, νοίυρίβίεπι κίειη ϊρδίιιη ε&δε, ςιιοιί

.■ιΐίιρκκΐ ιηηΐιιιη. (■>,) .Ιίΐιιι νιτο ιιίΙιιΙ ρΓΟίιίυεί, δι ηιαχίιηβ

ηοηηυ1Ιβ3 νοίυρίβίεβ ηιπΙ.τ διιηΙ, ςυοηιίηιΐδ αΐϊο^υα νοίυρίβδ

δϋδυιηπιυπι ηοηιιιη : ιριειηαιίιιιυιΐυιη εί 8οΐβηίί3 βΐϊο,ιιβ εδί

ι"ι|)Ιϊιιΐ3, εΐίβιηδϊ βΙίαυίΒ «ππΐ ιιι.ι!;γ, Ιιιιο νεΓΟ ιΊι.ιιιι

ΓοΓίίδδε ηοοβδ5β εβί, δι ηιιία'εηι ιιηίυ8ειι]ιΐδςΐ)ε ΙιαΙιϊΙιικ

ΓιιηεΙϊοηεδ ςιι«6 8υηΙ, εα>ροδδΐιηΙ βδδβ ΙϊΙιθγθρ, ηοη ϊηιρεοϋΙ.τ.

Ν'βςβδδβ, ϊηιιηίηι, βδί δίνε οηιηϊιιηι ΙκιΙιίΙιιππι ΓιιηιΊΐο 1)βη1ί-

(ιιιΐκ εδί , δίνε »1ίι ιιίιι-• ιίιπιιιι. υί εα ΓιιηεΙϊο, ηοη Ϊηΐ]ΐι'ί1ί|,ι,

δίί οηιηίιιιη ιπ,•ι\ίιικ• εχρείεηα'α. Αίςιιί Ιιοε ίρΜίιιι ε$(νο-

Ιιιρίβδ. 1Ι:ιι|ΐιι• επί .ιΐϊ. ιπ.ι νοίυρίβδ δΐιιηιηιιηι ίϊοηιιιτι, δι νεί

ηΐΑχίηιβ νεΓυιη δίί. νοϊυρίβίεδ σιιιΐίβδ είδε ηΐΐδοίιιίε ιιι:ιΙ»8.

ΑΙφίε οί) ίιβηο εβυ&βηι νίίβηι ίιείίβηι ]ιιπιιι<Ι;ιηι βδδβ οπιηεβ

εχίδίίηιηηΙ , Ιιεοίίΐιιιίίηεηι ειιηι νοίιιρίβίβ εοηηεείεηίεδ :

ηεςιιβ ίι! δίηε ηιΐίοηε. ΝιιΙΙλ εηίηι ειΐιτμί.ι δβη ΓιιηεΙϊο, δι

ίηιρί'ΐΙί.ιΙιΐΓ, ρβΓΓεοΙϊ 8X58 ροίβδί. Ρογγο 1)ε3ίίΙιΐ(1ο ίη ιβί>ϋδ

ρβιΓεεΙίδ ηυηιεΓβίιΐΓ : βία,ιιε οί) Ιιβηο τεηι εοΓροήβ εί εχΙεΓηβ

οοηβ, ΓθΓίιιη3ηιο;υβ ίίειη, ηβ Ιΐ3?ε, ίΓηρβοΊβηΙυΓ, ο'εδίο'εΓβΙ

οεΐίιΐδ. (3) ΙΗί νεΓΟ, ςυί είίαηι εί ςυί ίη ιοίβ εηιείεΙιΐΓ εί

ιηαχίηιίδ ΐ'αΐίΐηιίΐηίίΐιιΐδ αΓΙΊείαίιΐΓ, 1>ε3ΐο 8888 ίίεβτβ ο'ίειιηί,

ιηοοΌ νίΓ 1)θηιΐδ δίί, ηίίιίΐ ιΐίπιηΐ, δίνβ νοίβηίεδ, βευ ηοη νο-

ΙβηΙββ. (4) )&η\ ςυοο" ΙΌτ Ιιιιι,ιιιι οΌδκίεΓΒί ϋείίίίυοϊο, ργο
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της τύχης δοκεϊ τισ! ταύτόν εΤναι ή ευτυχία τη ευδαι

μονία , ούκ ούσα , έπε! χα! αυτή υπερβάλλουσα έμπόδιός

εστίν, χα! ίσως ούχέτι εΰτυχίαν χαλεϊν δίκαιον προς

γαρ τήν εύδαιμονίαν δ 8ρος αυτής, (δ) Και το διοικειν

5 δ' άπαντα και θηρία κα! ανθρώπους τήν ήδονήν ση-

μεϊόν τι του εΤναι πιος το άριστον αυτήν.

Φήμη δ' ού τι γε πάμ,παν άπόλλυται , ήν τίνα λαοί

πολλοί . . .

(») Άλλ' έπε! ου/ ή αυτή ούτε φύσις ούΟ' έξις ή αρίστη

ιυ ούτ' εστίν ούτε δοκεϊ, ούδ' ήδονήν διώκουσι τήν αυτήν

πάντες , ήδονήν μεντοι πάντες. Ισοις δε και διιόχουσιν

ούχ ην οίονται ούδ' ην αν φαϊεν, άλλα τήν αυτήν

πάντα γαρ φύσει έχει τι θεΤον. 'Λλλ' ειλήφασι τήν

του ονόματος κληοονομίαν αί σωματικά! ήδονα'ι δια το

15 πλειστάκις τε παραβάλλειν εις αύτας και πάντας με»

τε'χειν αυτών δια το μόνας ούν γνωρίμους είναι ταύτας

μονάς οίονται είναι. (7) Φανερόν δε και οτι , ει μή

ηδονή αγαθόν και ή ενέργεια , ούκ εσται ζην ήδε'ως τον

εύδαίμονα • τίνος γαρ ένεκα δε'οι αν αυτής , είπερ μή

2(ΐ αγαθόν, άλλα και λυπηρώς ενδέχεται ζην; ούτε κακδν

γαρ ούτ' αγαθόν ή λύπη, είπερ μηδ' ηδονή- ώστε διά

τί αν φεύγοι ; ουδέ δή ήδίιον δ Βίος δ του σπουδαίου ,

ει μή και αί Ινέργειαι αύτοΰ.

Περί δέ δή των σωματικών ηδονών επισκεπτε'ον τοις

ϊ5 λε'γουσιν #τι ενιαί γε ήδονα! αίρεται σφόδρα , οΤον αί

καλαί , άλλ' ούχ αί σωματικά! και περ'ι &ς δ ακόλαστος,

(ϊ) Δια τί ουν αί ίναντίαι λϋπαι μοχθηραί ; χακώ γαρ

αγαθόν εναντίον. *Η ούτως άγαθα! α{ άναγκαϊαι , δ'τι

και το μή κακόν αγαθόν έστιν ; ή |*ε'/.Ρι του άγαθαί ;

30 τών μεν γαρ έξεων και κινήσεων 3σο>ν μή έστι τοΰ

βελτίονος υπερβολή, ουδέ της ηδονής• δσο)ν δ' εστί,

και της ηδονής εστίν. Τών δέ σιοματικών αγαθών

εστίν υπερβολή, κα! δ φαύλος τω διιόκειν τήν όπερ-

βολήν Ιστιν, άλλ' ού τας αναγκαίας• πάντες γαρ χαί-

35 ρουσί πως και οψοις καί οίνοις κα! άφροδισίοις , άλλ'

ούχ ως δει. Έναντίοις δ' ΙπΊ της λύπης ; ού γαρ τήν

ΰπερβολήν φεύγει , άλλ' δ'λως• ού γάρ εστί τη υπερβολή

λύπη εναντία άλλ' ή τώ διώκοντι τήν ύπερβολήν.

[XV.] (ί) Έπε! δ' ού μόνον δει τάληθές ειπείν άλλα

4<ι και τό αίτιον τοϋ ψεύδους • τούτο γαρ συμβάλλεται

προς τήν πίστιν #ταν γαρ εύλογον φανή τό δια τί φαί

νεται αληθές ούκ ον άληΟε'ς, πιστεύ=ιν ποιεί τω άληθεΐ

μαλλ.ον ώστε λεχτε'ον δια τί φαίνονται αί σωματικά!

ήδονα! αίρετώτεραι. (ί) Πρώτον μέν ούν δή ότι ε'κ-

4ϊ κρούει τήν λύπην κα! δια τας ύπερβολας της λύπης ,

ώς ούσης ιατρείας, τήν ήδονήν διώκουσι τήν ύπερβάλ-

λουσαν κα! δ'λοις τήν σοιματικήν. 2φοδρα! δέ γίνονται

αί ίατρεϊαι, διό κα! διώκονται, δια τό πάρα τό εναντίον

φαίνεσθαι. Κα! ού σπουδαϊον δή δοκεϊ ή ηδονή δια

Ηΐ ουο ταΰτα , ώσπερ είρηται , δ'τι αί μέν φαύλης φυσεοις

είσι πράςεις , ή ε'κ γενετής, ώσπερ θηρίου, η δι' εθος,

ρΙοιο;ι (μιίΙ)ΐΐί(ΙιιΐΜ ίιίειη «886 νίοΌΙοι• ΓογΙηπΜο οιιπι 1)63(3

νΙΙβ, ιρι ιιιιι ηιιιι δίί, ;ι((|ΐΐι• .Ίίιιιιι ϊρβα ΙοιΙιιιιη, 81 δί( ίιιιιιιυ-

(1βΓ3(3, ίιιι|ιι'ιΙιηιΐΊΐΙιι δίί νί(Η! 1)63(93 : Π60 Οαιίοΐΐΐ ίοΓίβδδβ

δοοιιηιία ΓθΓίυη3]υΓ6 ηοηιίηίώίΐιη•. Κα «Ίΐίηι (ίιτιιιιΐ8ΐϊίΙ)ί1ιιΐ'

;ιι- ιΙιΊίιιίΙιΐΓ βχ ίρ5Ϊιΐ3 οιιιιι νίΐα 1)63(3 οοιιιρ,ιπιΐίηηο. (5) ,Ι;ιιη

οί ϊΙΙιηΙ, α,υοιΐ οιιιηοβ εί 1)β5(ία' 6ί Ιιοηιίηεδ ρβΓδοα,υυηΙυι• νο-

1ιιρί3ίεηι, 3ΓβηπΐεηΙθ 0*1, οιιιιι ιριοιίαηιιιιυιΐο 6886 511111111111)1

Ιιοπυιιι.

Γαηι.ι αιιΙΐΊΐι Ιιαυιΐ (ΙιιΙιίο ηοη ΓηΐδίΐΉ ϋκΙΗυι* ίΙΐ3,

Ουαιη ηιυΐιί εείείιηηΐ.

/Ο) δβαΤςιιοηίβιη ηβο,ιιο οβϋεπι ηηΐιιπι ορϋιιι,ι, ηβα,ιιβ ίοΌιιι

ΙιίυίΙυδ ορϋιηιΐδ νοΙ οδί νεΙ νίιΙοίιΐΓ : ηοιι οΜβηι ο,ιηιίοιη δο-

ιρπιηΙιΐΓ οιιιιΐ08 νοίυρίβίβιιι ; δοιΐ οιιιηοδ (3ΐηβη νοΙιιρίβ(βηι.

ΚοιΊαδδβ νεΓΟ ε(ί«ιιι Μ'ψιιιπΙιΐϊ ηοη ΗΙίΐιιι, ιρηιιη ριιΙιιηΙ,

ιιειριε ιρι.'ΐιιι (Ιι'χγγιιιΙ, 80(1 ιιιιιιιιι οί (ΉΐιιΙοηι. Ιη οιΐιιιίυιι*

οιιίιιι ι1ί\ίιιιιιη ιμιπΙιΙ,ιιιι ίηοίί ιι.ιΙιιγ.ι. 80(1 ηοηιίηΪ8 ΙΐίΟΓβ-

(]ί(3δ νοηίί 3(1 εοΓροιίβ νοΙιιρί3(65, ρΓθρ(6Γ03 ςιιοιΐ ρΙοΓυηι•

ψΙΟ «086 3(1 638 ΙΐΟίηίηββ 3ρρΙίθ3Πΐ, 03ΓυΠ1()Ι1β 81111) ιιΐΐπΐι'-,

ρΒΓίίείρο». Οηίιι ΐ-ίΙιΐΓ Ιιθ3 μιΙ.ι• ηοΐχ 8»η(, ϊ<1<:ιγοο Ιι.ι,

8θΙ»8 ριι(»ηΙ 6850 νο|ιιρί3ίθ8. (7) Είί νβΓΟ ί(1βιη Ιιοο ροΓ-

8ρίουυηι οίίβπι βχ ίΙΙυ, ηιιοιί,δί ηοη 68ί υοηιιηι νοΙιιρί3$

οί ϊρ&ϊ 6Ι16Γ&13, Γκτί ηοη ροίοδί ιιί 1)ο»Ιυδ νίνΗΐ ^υ^ι1ιι(]^.

(^ιι,ιιιιοΐιιοπι εηίηι εαιη (ΙιμΊΙοιίΙ ΜΙε , 8ί ηοη 8ίί Ικιηυιη, μίΙ

δί Λ'ίνί ροδδίί 0ΐΐ3Π1 ίη (1θΙθΓ6 30 ΐηο|05ίίϊ? (^ιιίρρο η6(|Ι1β

ηιαίιιηι οιϊΐ (ΙοΙογ ;κ•. ιηοΐθδΐι'3, ηοε Ιιοηιιηι , δι ιιΐ'ιριο νοίιι-

ρί38 Ιιι ιιιπιιι βδί. Ι,ΐιιι >Ί δί ίί3 6δί , ιριί(Ι ιτίΙ Γ»11Ι>.1• ( ιπ' (Ιιι-

Ι' ιιοιιι ίιι^ι,ιΐ.' 1(3 νβΓΟ ηιΊιίΙο ιριιιιριι- επί ιιΚ'ΐπκΙιΊιι• νίτί

Ιιιιΐΐί Μΐ,Ι ΐίΙϋ-ΟυΙΐΙΐ',ΊΙΊίι•, δί ΙβΙίδ \'ΊΙΧ ΟΠΟΓ^ίϊ ]3Ι1) ηβ^3(3 δίί

6886 ]ιιευη(1ίθΓ.
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.Ιαηι νβΓΟ άβ οοΓροΓΪδ το1ιιρ(3ίί1)υδ , ϋ$ ςιιί (Ιίοιιιιί ηοη-

ηιιΙΙαδνοΙιιρΐ8ΐβδηΐ3)•ηορ6Γ0 βδδοοχρβίεηιΐϊί (ηίιιιίπιιη Ιιο-

ηεδίβδ, ηοη ;ιπ(οιιι 638 ιρι.(• «ι Ι εοΓρυδ ρβΓίίηβηί , εί ίιι

ιριίΙιιι>ιοι•>ηΙιιι• ίιι(οηιρεΓ3ηδ), ϋβ ιτμιι (ϋίρίοίεηιΐυηι βδί ,

(2) ψιίικιιιι ΙίαΙ ιιί εοηίΓβηυδ Ιιίδ νοίυρίβίίηυδ (ΙοΙογ δί( ίιι

πιβίίδ : ιρπιιιι, ιριοιΙ ιηβίο εδ( οοηΐΓϋπυηι, ίιι Ιχιηίδ εδδβ οροι-

(οηί. Λιιιιιηαπι ιΐίοοηιΐυιη , εοΓροΓββδ νο1υρ(3(εδ , ςυ»δ μι ρ™

ηβε68δ3ΓΪ38 (ϋχίηιιΐί, :ι<1 ΙΠιιιιι ιικκίιιηι εβδβ ύοηκδ, ςυο Ιιιιιμ

•-ιιιιΐ ίΙΙ;ι ιριιο ηοη ΗΐιηΙ ρπιρπι: ηι;ιΙ:ι? 3η ρ<>1 ίιι* ιΙκνικΙ ιιιιι ,

οαδ ίΐ1ίΐ[ΐιο υδψιε 0880 1)οη38? Κ.1Π1 ίιι ηυεπιευηαυε ΙυιΙιί-

(ιιιη ο( ιιιο(ιιηι ϋίικί ηοη ε«(1ίί, ιιί (|Ν0(1 Ιιοηιιιιι οιμΙ , Ιίιιί

ηίιηΐιιιη, ίη οο ηεε νοίυρίαδ οδ( ηίιηίβ. ΑΙ ίη ο,υ£Ε ρη'ιΐδ Ιιοε

ο;ι«ίϊί , εοΓαπι νοίορίβδςιιοςυβ ηίηιίββδδβ ροΙοδΙ. ΟοΓροπ'β

ηιιίοιιι 1)011010111 ηΐίιριοιΐ βδί ηϊηιίυηι , οί ίηιρΓοηυδ «Ιίιριίδ

ίη Ιιοο {/«ηβΓβ βχ βο βδί, ςυοά ίιηιηο(1βΓ3ΐβ νοίυρίβίβδ ββ-

(^πβΙιΐΓ. ηοη ηβοεδδβΓ'ιαδ ίβηίυηι. υβΙοοίΒηίπΓ οηίηι οπιηβδ

(ρΐ0(Ι»η. πιθ(1ο οΐΐδοηϋδ, νϊηο βί ΓβΙιιΐδ νβηεΓοϊδ; δοιΐ ηοη

υιιιιιοδ ί(3 ιιί οροΓίβί. ΟοηίΓ3 ΠΙ ίη οΌΙοι-ο. Ρυ»ί( οηίηι

(ριϊδο,υο ηοη ίηιπιοάΌΓβΙυιη οΌΙοΓβηι , δβοί οηιηίηο (ΙοΙογοπι.

Κοη ειιίιη ηϊιιιίιΐδ οΌΙογ οδί βΐία,υκί εοηΐΓβποιη ιΐοΐοπ (υί

ηίηιίβοοΓροΓίδ νοΙιιρίΛδ νο1ιιρΐ3ίί εοΓροΓίδΠΐο(Ιί(Χο), ρΓίκίοΓ-

ιρίΛίτι 8ί ςηίδ ΓογΙο οΌΙοπδ ηίηιίιιηι δεο,υαΙιίΓΟί βχρβίΒΐ.

[Χν.](3)Ουοηί3ΐιι βιιίβηι ηοηδοΐυηι ο,ιιοιΐ νβπιιιι βδί εχ-

ροηί ΛΛΐΙ, νοΓυηι βίίβιι; εΛϋδ» βΓΓΟΓίδ αροΓίτί : ( Ιιοε οηίιη

3(1 (ίοΌιη ΓβοίοηιίΒηι ν»1β( : ηβιη ςυυηι ιηβηίΓβδΙβ ΓοιΙιΙίίβ

ΓιιοΓίί 03083 ρβΓ 0,113111 νίδυιη βδ( \βΓυηι ςιιο(1 νοΓυηι

ηοη βδδοί , (ιιιη ηιη^ίδ βαΜϋοίπιυι•, ιιί υογο Ιίίΐοηι Ιι»1)03-

ηιυδ ), ϊιΙείΓΟΟ εχροηοη^β γβΙϊο βδί , ρβΓ ςιιαιη ΓιΙ υί νοίυ-

ρΐ3ίοδ εοΓροπδ ιη»{;ίδ βχρείβηώκ νίοΌβηίυΓ. (4) ΡΓΐηιυΓη

ί};ίΙιΐΓ(ΐυί3νοΙυρ(3(ίδΡδΙρΓορπιιιιιβχοϋΙθΓεοΌΙοΓβιη:ίΙβ3(1-

νβΓδυδ βχδΐιρβΓίηίβδ (ΙοΙοΓβδ ( τοίυίί πιοάΊοίη» ϊίδ Ηοε ρ»οίο

(|ΐι»Γ3ΐυΓ) νο1ιιρΐ3ίβηι ςυ.τπιηί βχδυρβΓβηίβιη , ρίβηβςυβ

εοΓροΓίδ νοΙιιρ(3ίοηι. Μο<1ίοΊη3 βηίοηι οηιηίδ Οδί νβΐιβ-

1116Π3, βοηπβ δίυϋίοδβ ςιΐΒβΓΪίιΐΓ, 0,1113 ]ηχί3 οοηίΓΗΓίυηι

;ιρρ;ιι•οί. Αίςοο ε όΊνβΓδο ηοη 6886 Ιιοηιιιιι νοίυρίβδ Ηίδεβ

(ΙιΐϋΙ πι* ο"β εβιΐδίδ νί(1βΙϋΓ, 0,038 (Ιίχίιιιιικ, ρβΓίίηι ςιιί» ρΓ3-

\;ι• π,•ι(ιιι.ι- δυηί βείίοηβδ, 3υΐ30 0Γί§ίηβ, υΐίηηβδίίβ, 3π(

ρΓορίβΓ οοηδϋβίοΟίηβηι , ιιί βιιηί νί(ϊοβοηιηι Ιιοιιιίοιιιιι νο
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ςΤον αί τών φαύλων άνβροΊπων αί δ' ίατρεΐαι , 6'τι

ένδεοϋς, καί Ιινειν βέλτιον ή γίνεσθαι ' αί δε συμ-

βάίνουσι τελεουμένων χατα συμβεβηκός ουν σπουδαϊαι.

(ί) "Ετι διιόκονται δια το σφοδραί είναι υπό τών άλλαις

Β μή δυναμένων χαίρειν αυτοί γοΰν αυτοΐς δίψας τινας

παρασκευάζουσιν. Οταν μεν ουν αβλαβείς, άνεπιτί-

μητον, 6'ταν δε βλαβερός, φαϋλον ούτε γαρ έχουσιν

έτερα Ιφ' οίς χαίρουσιν, τό τε μηδέτερον πολλοίς λυ-

πηρόν δια τήν φύσιν άεί γαρ πονεΐ το ζωον, ωσπερ

ίο χαι οί φυσικοί λόγοι μαρτυροΰσι, το δραν χαΐ το άκούειν

φάσκοντες είναι λυπηρόν άλλ' ήδη συνήθεις έσμέν, ιος

φασίν. (β) Όμοίως δ' εν μεν τή νεότητι δια τήν αΰ-

ξησιν ώσπερ οί οίνωμένοι διάκεινται, και ήδυ ή νεότν-,ς.

01 δέ μελαγχολικοί τήν φύσιν άει δέονται ιατρείας ■

η και γαρ τι) σώμα δακνο'μενον διατελεί δια τήν κρασιν,

κα\ άει έν όρέξει σφοδρά εϊσίν. Έςελαύνει δέ ηδονή

λΰπην ή τ' εναντία και ή τυχούσα , έαν ή ισχυρά ■ καί

δια ταϋτα άκο'λαστοι και οαϋλοι γίνονται. (7) Αί

δ' άνευ λυπών οΰκ έχουσιν υπερβολην. Αύται δέ αί τών

2υ φΰσει ήδε'ων και μή κατά συμβεβηκός. Λέγω δέ κατά

συαβεβηκός ηδέα τα ίατρεύοντα• ότι γαρ συμβαίνει

ϊατρεύεσθαι του υπομένοντος ίιγιοϋς πράττοντός τι , δια

τοΰτο ήδυ δοχεΐ είναι• φύσει δ' ηδέα, & ποιεί πραξιν

της τοιασδε φύσεως, (β) Ουκ αεί δ' οϋθέν ήδυ τό αυτό

23 δια τό μή άπλήν ημών είναι τήν φύσιν, άλλ' ένεΐναί τι

και έτερον, καθό φθαρτά, ώστε άν τι θάτερον πράττη,

τοϋτο τη έτερα φύσει πάρα φύσιν, όταν δ' ϊσάζη , ούτε

λυπηρόν δοχεϊ οΰθ' ήδυ τό πραττόμενον Ιπεΐ ει του

ή φύσις απλή είη , αεί ή αυτή πραξις ήδίστη Ιίσται.

3ο \{ο ο θεός αεί μίαν χαι απλή* χαίρει ήδονήν ου γαρ

μόνον κινήσεως έστιν ενέργεια άλλα χαι ακινησίας,

χαΐ ήδονήι μάλλον έν ηρεμία εστίν ή έν κινήσει. Με

ταβολή δέ πάντων γλυκύτατον, κατά τον ποιητην, δια

πονηρίαν τινά• ωσπερ γαρ άνθρωπος εΰμετάβολος

85 δ πονηρός, καΐ ή φύσις ή δεομένη μεταβολής• ου γαρ

απλή οϋδ' επιεικής.

9. Περί μέν ουν εγκράτειας χαι άκρασίας και περί

ηδονής χαΐ λύπης είρηται, και τί έκαστον και πώς τά

μέν άγαβα αυτών εστί τα δέ κακά • λοιπόν δε και περί

*>> φιλίας έροϋμεν.

ΙιιρΙηΙρβ ; ραι-ΐίιη ςιιϊιι ουΓβΙίοηβδ δΐηιΐ φ* π,ιιοιΐ Βΐίιμιίιΐ ιΐρ-

5ίι1βΓ3ΐ : ροδδί<1ει•ε νβΓΟ ρπΕ8<3ΐ φιβηι «ρο,π'ιγργρ : ρΛΐΙίηι

(Ιεηίφΐε ρρΐΐίρίιιηΐιιι- αυυπι ρειΐεείβ ηαίιιηι βΙΙίηςίΙυι•. Εχ

ενεηΐυ ϊ^Ηιιγ ίκ)η»3 βοηι. (5) Ρι-νΙβ-κα εοΓροηβ νοίυρίβίεδ,

φΐιΐ' βηηΐ νείιειηεηΐεδ, εοηδεείβηιυι- ϋ (|ΐιί βΐίίδ οΜεεΙβη

ιιοη ροδβυηΐ. Κκςυε εί ίίΐϊιιι ρ;ιπιηι α,υαηίίαπι δί!)ϊ ίρβί ςικκ-

ηιηΐ , ηοη ιιιβίε υυκίεηι, φΐυιη ΓεδεβΓεΙ ιιοχίίΐ : υϋϊ μ-μι

Γ88 (1311111083 (Ι ριΊΊΐίαυΜΙ, ΙΠ,ΐΙρ. >αΐ|1 11ΓΙ|Ι1(' ;ι!ί;ι ΙΐίΐΙιιΊΐΙ

φιιΐηΐδ ιΐείεείεηΐυι•, ει ιιριιΙργ δΐ3ΐηβ ρΐεηδο,υε εδί ηιοΐε-

»1υ» ηβΙιίΓΗ. Ρει-ρεΙυο βηίπι ΙαΙιοπιΙ ιιιιίιιηιΙ , ιι! οΐίιιιιι ΙϊΙυ'ί

άβ η3ΐιΐΓ3 βεπρίί Ιεδ&ηΙιιι-, ψιίΐιυ.3 βΙΙίηιιαΙυι-, νίά'εΓε εΐ

αιιιΐίπ! ΙιιΙιοπομιιιι ιΊ ηιοΐεδίυπι 8588 ; 0π1 φιοΐκΐίβηβ εοη-

5ΐιεΙυ<1ίηε, 3ίυηΙ, ΙίΙ υΐ ιηίιιυβ 8εη(ί3ηιιΐϋ. (0) ΕΜίίΊΐι

βιΐοΐββεεηΐίηί ΓβΙίο βδΐ, ρΓορΙεινα α,υοϋ ε3 κΐβίε εοΓριι»

εΓεβείΙ, εχ εοα,υε δϊο ;ιΐίκ ίιιιιίπι- Ιιοιηϊηοβ, ιιΐ νίηοΐεηΐί : εΐ

ίΐΊΗϊ ϋΐ3 ]υευηα:υηι ΐ|υϊ(ΐα»ιιι «,Ι. Ουί αιιίειιι 3ΐΓ3 1)ίΙε νεχβη-

(πι- ηηΐυπι , κειιιρβΓ ε^εηΐ ιικ•ι1ίι.•ίιι;ι. ΰοΓριιβ ιιιίιιι εοΓοηι

ββίϊιΐιιε νεΙΙΊεβΙιΐΓ εΐ πιοπΙεΙιΐΓ, ρΓορΙεΓ (εηιρεΓβηιεηΙυηι ,

ίειηρί'πμιε ίη νείιεσιεηΐί βρρείίΐίοηβ ίρδί \εΓ83ΐι1ιΐΓ. Ρογγο

νιιΙυρίΜδιΙοΙυΓί'ΐη ρΓορο.1831, Ιηπι ι'.ί ΐ|ΐΐίΐ' εοηΐΓ3Γί3ε8ΐ,Ιυηι

ψΐίΐΊϋχΊ αΐιιι , 8Ϊ ναΐϊϋα 8ίΙ •Ί νείιειηβηδ. Ι'.Ι ρΓορΙεΓ Ιΐ38

ε30838 ιΓΙίιϊιιηΙιΐΓ ϊιιΐΐ'ΐιιριτίΐιιΐε* εΙ νϊΐϊικί. (7) <^ιι;ι• 3υ-

Ιι-ηι ιΐοΐυι-ίί ίΐιιιΐ εχρειίεβ νοίυρίβίεβ, ι» ηίίιίΐ ΙιβοεηΙ

ιιϊιιιϊιιιιι. Αίςιιε εχ 8υηΙ ςιΐίΐ• εχ π•1)ΐικ η<ι(ιιΐ';ι, ιιοη ενεηΐιι,

3υειιικΙΪ8 ρΓοΓιείβειιηΙυΓ. Εα ηιι1»•ιιι ενεηΐιι ίιιειιιιιΐ;! βρ-

ρείΐο, ιρι<«' ειΐΓ3ΐίοη'ΐ3 (άιιμι ηιΙΙιϊΙιιίιΙιιι•. Ν3ιιι ςυί3 ενε-

ηίΐ η Ι ηιειΙκ'»ιιιειι(υ ειιΐΌΐιΐΓ »Ιί(|ΐιί8, ρ3Γ(ε ειι ΐ]πο• 83113

3(ςοε ίη1ι-ι;ι•ηΜΐϋε»1, οΐίι ιιιίιΐ ιΐβι•ιι1(', ίίΐιίιχο ιηΐ'(Ιί(•«ιιΐ(ΊΐΙί

388ΐιηιρΙίυ νίιΙιΊιΐΓ β&«6 3|ίςυί(1 μιπιικίιιηι. ΝαΙιιηι αιιίπιι

ίικ'ΐιικία εα (Ιίεο, ςιΐ33 Ιαΐίδ ιΐ3|υΓ£ε 3εΙίοηβιιιε1ίείυη(.

(8) ^3I11 νοιο ([ΐιο(Ι ηίΐιίΐ κίεηι ιιοΙιϊλ ΒεηιρεΓ οί ]ικίιικΙιιιιι ,

ι•]ιΐ8 Γβί Ικει•. εβί εβυίβ , ο,ιιοιΐ βϊπιρίεχ ηοη ε8( ιι«.-ι ι;ι η3-

ΙυΓΕ,δεϋ ίηββΐ ίη Ρ3 εΐίίΐη 3ΐί(]ΐιϊ(1 βΙΙεΓηηι βε αΊφαΓ, εχ

(|ηο ίιι1ι•!π>1 ηεεε»8β εβ(. Κβςηε κι ο,ηί<1 ιι^αΐ ,ι1(ιμ;ι

ρ3Γ8, Ικκ' ;ιΙ1ι•ιί ηαΙιΐΓ.τ ριηΙι'Γ ικιΐιιι ;ιιπ ε8(. <^υ< >■ Ι^ϊ νείΌ

«■(ΐικιΐρϊΐί (εηοΓβ 3(1 ηΐΓϋηκριε |«γ!ιίιι 8ε Ιι.ίΙιι',ιΙ 3|ίςιιίά ,

ηεςυε ιοοΙιήΙιιιιι, ςηοά «ιιιίιιι•, ιιιί|\ιι- ]ικ:ιπκ1ιιηι νί<1ε(ηι•.

ΕηίηινεΓ0 8ί ευ]η8 ιιϊΙιιγ» 8ίηιρ1εχ ΓυπΊ , ε3(1επι 3εΙίο 8εηι•

ρρΓ εί ('^ρΐ ]υ(Ίΐηι1ί^ίιη3. ΕΙ οΐι ί(Ι ιιηα «Ίηριτ Π κίιηρίία

(Ιριΐϋ ΛοΙιιρΙηΐρ ροΙϊΙηΓ : ηοη εηϊπι ιηηΐίοηϊ» (αηΐιιηι Γιιηοΐίο

Ρ51 8ΐϊηυ3, 8ε(1 εΐίβπι ίηιιηοΐίοηίί δϊνβ ηηϊεΐϊβ; ηια^ίβιριε εβί

ίη ιμιίρίε, <|ΐι:ιιη ίη ηιοΐη νοίιιρίίΐί. ΙΊιίΙκ'ΐΐιο ιηυΐβΐίο ίη

ΓΡίηκ οιηηίΙιΐΗ (Ιιιίρκιίιιΐίΐ ε8(, ιι( βίΐ ροεΐβ, ρΓορΙεΓ ίιηρίΌ-

ΙιίΙ.ιίριιι (ΐιΐ3ΐ»ΐΗΐη Ικιηιίηιιιιι. ΟιίρηίΗΐΙιιιοιΙηιη εηίηι ηοηιο

\ ϊΙίοΜίί ίη^εηιο ιιιοοίΐί βε ιηπίιιΐιίΐί ρ.•>1 : 8Ϊε ρ,ι ιιηΙπγ» (ριβ;

ιηιιΐΒΐίοιιΐ'ΐιι άεεΗίετΒΐ, ηΐϊΐ» βε νίΐϊοδβ ββί. Νοη εηίηι 8ΐπι-

ρΐεχ βδΐ, ηε<]υε δίΐιί ιΐδςηεςιιηο,υε εοηδεηΐίεηδ.

9. !)(• εοηΙίηεη(ί3 ίκίΙιΐΓ εί ίηεοη(ίηεη(ίβ , (1ρ νοίυρίαίε

ϋΐΊΐι 3ε (ΙοΙογρ, (|ΐιίι1 δί( εοηιηι ηηυηκιιιοιίςηε, ςηοςηε

π» κίο ι-ιιΐ ιι ηι ιιΐίίΐ Ιιοιίϋ , ίΐΐία ηΐϋΐα δίηΐ, αΊοΙοιη ι-,ι. Ρ.εβΙαΙ

ιι( (1ε 3πιίΙίΙί3 αΊεβηαυδ.

Ι,ΙΒΕΚ VIII.

ΟΑΡ. Ι.

Μετά δέ ταϋτα περί φιλίας έποιτ' αν διελΟεΐν εστί

γαρ αρετή τις ή μετ' αρετής, ετι δ' άναγχαιότατον

είς τον βίον • άνευ γαρ φίλων ουδείς έλοιτ' αν ζήν,

ίχων τα λοιπά αγαθά πάντα ■ καί γαρ πλουτοΰσι και

45 άρχας καί δυναστείας κεκτημένοις δοκεΐ φίλων μά-

λιστ' είναι χρεία ■ τί γάρ όφελος της τοιαύτης εϋετη-

ρίας άφαιρεθείσης ευεργεσίας , ή γι'γνεται μάλιστα

καί ε'παινετοιτάτη προς φίλους; ή πώς άν τηρηΟείη καί

σώζοιτ' άνευ φίλων ; δσο> γαρ πλείων, τοσούτιο έπι-

6ο σφαλεστέρα. (2) Έν πενία τε και ταϊς λοιπαΐς δυσ-

Ηίδ βυΐβιυ εχροδΐΗ» (Ιρίηεερβ ηοΐιίδ Λε 3ΓηίοϊΙί» ε«1 οΊδδε-

γρπιΙιιιιι. Εΐεηίηι βιιΐ νίΚυδ (|ΐΐί('ΐΙ»ηι ε»1 βηιίεϊΐίβ, βυΐ

οιιηι τίΓΐιιΙε εοηίηηείβ. ΡΓ3?ίεΓεη τεδ εδί βο" νίίβηι άε-

μι-ιιιΐηιιι ηΐ3χίπιε ηεεε&8»ΓΪ3. Νβηιο εηίηι εβί (ριί δίηε βηιί-

είδ νίίβηι δίΐιϊ 0[ΐΙ:ι1ιϊΙρπι ε85β «Ιιι<•;ιί , εΐίβιηδί εεΙεΓοπιπι

Ιιοιιοπιηι οηιηίυηι εορίβ οΪΓΟίιητιίΙιιβί. Νβπι εΐίαηι ίί ςυί οΊ-

νίΐίίδ , ίπιρεΓίίδ εί ροίριιΐίβ ίιΐίίΓυεΙί Ηΐο,ιιε ΟΓηαΙί δυηΐ ,

ηιηχίπιε νίιΙρηΙοΓ βηιίοίϋ οριΐδ ΙιβϋΡΓΡ. Οιιεηι εηίηι ΓπιεΙιιηι

βΙΤβΓβΙ ηιι]υδΐιιο(1ί Γεπιηι ρΓΟδρεΓΪΙβδ , 8ΐι1>ΐ3ΐ3 ηεηρΠεεηΙίβΡ

ςπιβεΐ ϊη βηιίεοβ εοιιΓεΓίιΐΓ πιηχίιηε, εί δΐιιηιηίδ Ι3ΐΐ(1ί1)ΐΐδ,

ςαπηι ίη βιηίεοδ υ&ιίΓραΙυι-, ηίΐίεί δοΐεΐ. ΑηΙο,υοη3ηι ηιο(]ο

γρ* ΙίΐιΙβ δίηο βπιίείδ ειΐδΙοιΙίΓί ίηοοίηιηίίφΐβ δεΓνβπ ρο58ΪΙ?

ηβιη ςιΐ3η1ο ηΐ3]0ΓΡδΙ ορυΐεηΐίβ, Ιβηΐο ρΙιΐΓίΙιιΐδεβδίΙιηδ εί

ρρπειιΐίδ ρχροδί!» 88(. (2) ϋ3ΐιι ίη ροιιρεΓίβΙε οείεπδηυε
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τυχίαις μόνην οΐονται κατβφυγήν είναι τους φίλους.

Και νέοις δέ προς τδ άναμάρτητον χα'ι πρεσβυτέροις

προς θεραπείαν και τι) ίλλεΐπον της πράξεως οΥ άσΟί-

νειαν βοηθεϊ, τοις τ' Ιν ακμή προς τας καλας πράξεις•

5 συν τε δύ' έρχομ,ένω ■

χαι γαρ νοήσαι χαΐ πραξαι δυνατώτεροι. (ι) Φύσει

τ' έ\υπάρ"/ειν εοικε προς τι) γεγεννημένον τω γεννή-

σαντι [και προς το γέννησαν τω γεννηΟϊ'ντι ], ού μόνον

εν άνθρώποις άλλα και εν ορνισι και τοις πλείστοιςτών

'« ζο)ων, και τοις δμοεθνε'σι προς άλληλα, και μάλιστα

τοις άνθρο>ποις, δίΐϊν τους φιλάνθρωπους ε'παινοϋμεν.

Ιδοι δ' άν τις και εν ταΐς πλάναις ως οίκεΐον άπας άν

θρωπος άνθρωπο) και φίλον. (4) Εοιχε δε χαι τας πο'-

λεις συνε'/ειν ή φιλία, και οί νομοθέται μάλλον περί

Ιί αυτήν σπουδάζειν ή τήν δικαιοσύνην • ή γαρ ομόνοια

όμοιόν τι τη φιλία εοιχεν είναι, ταύτης δέ μάλιστ'

έφίενται και τήν στάσιν εχθραν ουσαν μάλιστα εξελαύ-

νουσιν. Και φίλων μεν όντων ουδέν δεϊ δικαιοσύνης,

δίκαιοι δ' όντες προσδε'ονται φιλίας , κα\ των δικαίων τδ

ίο μάλιστα φιλιχδν είναι δοκεΐ. (δ) Ού μόνον δ' άναγχαΐόν

ίστιν, άλλοι και καλόν ■ τους γαρ φιλοφίλους ε'παινοϋ

μεν, ή" τε πολυφιλία δοκεΐ των κάλων έν τι είναι , χαι

Ινιοι τους αΰτοΰς οίονται άνδρας αγαθούς είναι χαι φί

λους.

54 [II.] (ο) Διαμφισβητεΐται δέ περί αυτής ουκ ολίγα.

Οί μέν γαρ ομοιότητα τίνα τιθεασιν αυτήν και τους

όμοιους φίλους, όθεν τον δμοιόν φασιν ως τον δμοιον, και

χολοιδν ποτ'ι κολοιόν, χα'ι δσα τοιαύτα • οί δ' ί\ εναντίας

κεραμείς πάντας τους τοιούτους άλλήλοις φασιν είναι.

*) Και περί αυτών τούτων άνώτερον επιζητοΰσι χαΐ φυσι-

χώτερον, Ευριπίδης μέν φάσκων έραν μέν όμβρου γαΤαν

ξηρανθεΐσαν, έρδν δέ σεμνδν ούρανδν πληρούμενον Ομ

βρου πεσεΐν ες γαϊαν, και Ηράκλειτος το άντίξουν συμ-

φε'ρον και Ιη. των διαφερόντων χαλλίστην άρμονίαν και

3» πάντα κατ' εριν γίνεσθαι • ες εναντίας δέ τούτοις άλλοι τε

και Εμπεδοκλής• τδ γαρ δμοιον τοϋ δμοίου εφίεσΟαι.

(7) Τά μέν ουν φυσικά των άπορημάτων άφείσθω ( ού

γαρ οικεία της παρούσης σκε'ψεως ) • όσα δ' Ιστ'ιν άνθρο>-

πικα και ανήκει εις τα ήθη και τα πάθη, ταΰτ' έπι-

«ο σκεψοίμεθα, οίον πότερον έν πασι γίνεται φιλία ή ούχ

οΤόντε μοχθηρούς όντας φίλους είναι, και πότερον έ'ν

είδος της φιλίας έστιν ή πλείο). Οί μέν γαρ £ν ο'ιόμε-

νοι , δτι επιδέχεται το μάλλον και τδ ήττον, ού^ ίκανω

πεπιστεύκασι σημείω• δένεται γαρ τδ μάλλον και τδ

«& ή"ττον και τα έτερα τω είδει. Είρηται δ' υπέρ αύτων

έμπροσθεν .

Τά/α δ' άν γένοιτο περί αύτων φανερδν γνωρισΟεν-

τος τοϋ φιλητοΰ • δοκεΐ γαρ ού παν φιλεϊσθαι άλλα τδ

φιλητόν, τοϋτο δ' είναι άγαΟδν ή ηδύ ή χρήσιμον. Αό-

4» ξειε δ' αν /ρήσιμον είναι δι' ού γίνεται αγαθόν τι

?, ηδονή , ώστε φιλητά αν είη τάγαθόν τε και το ήδύ

Η'Ιηΐϋ βιΐνετβίβ ιιηίοιιιιι ρκι-Γιιμίιιιιι βπιιΌλμ ββββ ρυίβηΐ. ΑΙ-

(|ΐι<'Γΐί<ιηι :ΐ(ΐΜΐ('Μ:ιηΐίυιΐίθ|)ίΙιιΙίΐΙυΓ βιηίοίΐία, ηεηυίιΐ ρβε-

('βηΐ ; (Ί ςεηίυυ* ορροιΊιιηα εδί, ιιί ι όΙιιιιΙιιγ, ιιία,υβ, ςυί^υβ

ίρδί ίπ ΓβΙ>ιι» 3{;βιΐ(Ιο ηυη δΐιη) ρι-ορίει- «ΊβΙίδ ϊιι1ίπιιϊ|;ι|ι•ιιι,

3η <ιιηίι:ί^ίΐιΙίιινι>ιιΙιΐΓ : ιί άεηίαυε ψιοπιηΐ ίΚΐβδ ΗοπΊ, υΐΓββ

ηΐ3§η38 ιΊ |ιιμτ];ιιμ> μιτ;ιηΙ , αηικ'.ίΐϋ» ορυί ΙιβηεηΙ :

λ,1Ι1ΙΙ|1)(• ϋίΐΐπΐΐ ιΙΐΙΟ ("Ιΐΐΐΐι'*....

ί(3 ειιίιη εΐ 8(1 ίιιΐιΊΙίμνηιΙιιιιι εΐ 3(1 Ββεηάιιηι εΓυηΙ ρ3Γ8-

ΙίΟΓββ. (3) <}υίη βΐϊβπι Ιίκό βΓΓεεΙίο νίάεΐιιι• ιι;ι(ιιι η ίηρδ»β

ϋβ ςοϊ ρΓΟΟΓεβΓυηΙ αΐίςιιϊϋ , βύνει-δυδ μοηίΐιιιη; ηεςηβ δοΐιιιη

ίπ ΙιοιηίιιίΙχίί, νοπιιη είίαηι ϊη 3νί1)ΐΐ5 ρΙιΐΓΐπίίίςηβΒηίπιοΙί-

1»υ8. ΙηκΙ ρΓβΊεΓεϊ εΐ ίο ϊϊβ ςιΐΗ• «υηΐ ο]»8<Ιεηι {ζΐ'ηβΓίίΐ 30

ρεηΐίβ ϊηΙβΓ 88, ίηςυβ Ιιοπιίηίυιυ ηιβχίιηβ Εχ ςιιο εο« ςιιοβ

βΐ) Ιιυηιίπιιηι ;ιπιογο φιλάνθρωπους ( Ιηιηιηπο» ) ίΐίοίηιυί ,

Ι.ιιΐ(Ι;ιπ• εοηςυενίπιιΐ8. ΟεΓηβΓΟ Κίβηι ΙίεβΙ ϊη ειτοηΙ>ιΐ8 ,

ςυβπι 5ίΙ οηιηί8 Ιιοιηο Ιιηηιίιιί βεεοιηηιοιίβΐιιηι ςιιίιΐιίβηι βΐ-

ςυβ βπΗοιιηι. (4) νίιΙβΙυΓ ηιιίπη ,ιιηίι ιΐί,ι εΐίβηι ανίΐβίεβ

(■οηΐίπιτ•! ηΐ3]οπφΐε ςυβπι ,{υ$(ί1ί3 ΐ3ΐοη1)Η8 Ιε^υπι ευΓ»3

εβββ. Νβιη εΐ εοηεοΓύίβηι, ςιιβϊ 3Π)ίείΙία• &ΐπηϊΙ1ιηια βε

μΐΊΐιϊηη ι.•5ΐ, ΜΐιιιιηορρίΌ εχρείυηΐ, εΐ δειίίίίοιιεηι ει ίηίιτιϊ-

ι.ιιιι μιιιιιϊ δίικίίο Γ\|ι•ιιιιίιι,ιιι(. £181 0ΪΤΡ5 ίηΙΟΓ Νοηηιίπ-

Ιίβηι εοίβηΐ , ηϊΙιίΙ βίΐ (ρι.ιιιιοΙ)η>ιη ίυίΐίΐίβηι ιΙι^ί<Ι(Μ0ΐι1. Α»

ει ]ιη(ι βίηΐ, Ι.ιιιιγιι ΗΐηίαΙίίΐ' 3εεε8$ίυηεηι ΓοιρηπιπΙ. £( ί(1

<)ιιο(1 εχ οηιηίΙ>υδ ]υπ|)υ8 ηιηχίιιιε ]ϋ8 881 (αν/υί/ικ), 3(1

ηιιιϊΐ'ίΐίηιΐι νί<ίβ1ιΐΓ ροΓίίηεΓε. (5) Νεςυε νβΓΟ ηεεε883Γΐ3 8ο-

Ιυηι ΓΡ8 ε*1 , νβι-υηι βΐϊαιη Ιιοηβ8(3. Νβηι εΐ εοβ Ι,ίιιιΙιιιιιιιν ,

(|ΐιί ίΐιιιίηκηιη.ΊΐιΙ, <•( αιηίΐ'οηιιη ιηιιΙΙΚιιιΙο ίη τεηιιβ ρυΐοΐιηε

3((]ΐιο ΙιοηεβΙϊ» ιιιιιικτ3ΐιΐΓ. ΗΓΒ.•ΙεΓ83 ηοηηυΙΙϊ οομΙγμι νί-

Γ08 Ικιικίί , (Ί 3Γηίθ08, 8888 ρΐι(»ιι(.

[II.] (6) 8ε<1 (Ιβιβ ιιΐίίμιι» ιιιιιΙΙί.•! ϊη τεΙ>υ8 εοηίΓονεΐΐϊα

68(. Αΐίί εηίιη γμιιι 8888 κίιηίΐίΐυιΐίηεηι ςιΐ3ηι)απι Γ;κ:ίιιηΙ ,

ε( ςυί είηιίΐεβ βιιηΐ, εοβιίεπι 3ΐηίεο8 : εχ ςυο ριονεΓθί3 ΐ)3(3

ίΐιιι! : βειηρεΓ ίίηιίίειη 3>Ι 8ίπιί1εηι ; 81 : μι μπιΙιιχ γμιιι μι ;ι•

ειιΐο : εΐ εεΙεπι 1>υ]ιΐ8 ςεηβΓίε. ΛΙϊϊ εοη(Γ3, 1ΐ08(3ΐε8 ΙίμιιΙιιι

(ίΒίίΐΜ/οί Η ίηνίάοί) ΙηΙΐτ δε (ΙϊοιιηΙ οηιηοδ β.«β. Αε (Ιο

ΙιΪ8Ϊρ8Ϊ8 (ΙίδριιΙιιΐΜίηΐ'ΐη 3ΐ1ίιΐδε( ιιι.•ιμί•> α ιι,ίΙιιγ,ι τρρείιιηΐ :

ΕιΐΓΪρίιΙεδ ιριίιΐι'ΐιι ί(,ι Ιοςυεηδ : « ΤεΙΙιΐδ (ριίι1ι>ιη ίιιι1ικ•ιιι

.■ιιιΐίΐΙ, ιιΐιί εαιηριικ βτίιΐυδ οί) δίεεί(3(εηι βίβΓΪΙίβ Ιιιιπιογο ϊικίί-

μι•( : (ΐιΊιιιη β( ΙιοαΙιιη) (|ΐιιιηι ΓεΓεΓίυηι 881 ίιιι1)Γί1>ιΐ8, βηΐεΐ

(•Ηΐΐεηιΐί ιιπγ» ίη Ιιυηιυηι Ιϊοίιΐίηε. » Κεπιςυε ΙΙπμι Ιίΐικ, εηη-

Ιπιππιη ίιίεηΐίιίειη ιιΐίΐε εδίΐ' ηίεικ, εχ ΓβΙ)υ8 (ϋδδίιηίΐίουδ

|ΐιιΙ(Ίκ•ΐΊ'ίηιιιιιι ιοιιΐΊΊΐΙιιιη εχδίδίει-β, ρΐ εχ «ϊίδεοΓίϋβ ηβδεί

ιιιιιπί.-ι. Α(1ν8Γ83η1υΓ ,ίιιΙιίιι 1)ίδ ιριπηι ,ιΙΜ ιιιιιΙΙί Ιιιηι Ειηρε-

ιΙπι-Ιι•ϋ : βίπιίΐε εηίπι ι•]ιΐ8 ιριοιΐ δίηιίΐβ εδί (Ιι'μΊΙιίίΊι (εηεπ.

(7) ΑΙςυε (1υί)ίΐ3ΐίοηε8 83ηβ 838 φιχ δΐιηΐ Γεπιιη ηηΙιίΓηϋιιιιι,

ιηΐ8838 Ιπιι,ιιιιικ ■ ηοη εηϊιη Ιιιιίι: ιΙΝριιΐΒΐίιιιιί ΰοιινεηίυηΐ.

Ε38 μιιΙιίιι, ιριιε 8(1 Ιιοηηίηεδ βοηιηιςιιε πιογι'3 ο( |κίΊιιι Ιιιι-

Ιίοηεδ ροΓίίηεηΙ , νί(1ι•»ΐ)ΐιι- : ηυβίεδ μιιιΙ Ιιιΐ' : ιιίπιιιι ίιιΐιτ

01111188 ρ08δί! 68δ8 ,ΙΙΙΙΙΐίΙίϋ , 311 ΪΙΐ(('|• ΙΙΙΙιΙιΜ ικιιι ροδδίί ; (Ί :

ιιΐηιηι -ΪΙ ιηιιιιιι μεηυδ βπιίείΐίιε, 3η ρΙιΐΓβ. Οιιί εηίιη οί) εβηι

(•Λΐι$αιη πηπιηεδδβ ρυΐηηΐ, ςυίβ ΒηιρΙίΠεβΙϊοηεηι εΐ ιΙιίιιϊιιιι-

1 1 1 -ιιι-ιιι ιι•ι ίρίΐ , ηοη 83ΐί8 Ιιί ιικι ηιΐιιιιΐιιΐ' ηι-μιιηιεηίο. Κεεϊ-

ρίιιηΐ εηίιη βηιρίίίίεαίίοηεηι εΐ (Ιεπιίηυίίοηεηι ηιιιΙΙη α,υοε

ί|Μΐ:κ•(Ί Γυπια ιΙίΓΓνιυηΙ, (Ιβςυίηυδ δΐιρια ιίίεΐυιη εδί.

ΟΑΡ. II.

ΙΙ;ι>γ ηιιΐΐ'ΐιι Γογ13880 ρίιιιια ΙίεπΙ, δι, ΐ|ΐιίιΙ δίΐ ίΐηιιιΐιίΐε, Γιιε-

ΓΪΙ ('ομιιίΐιιιιι. Ν'οη εηίιη οιιιιιί.ι \ ίιΐΐ'ΐιΐιιΐ' ιιηιηΓί , 88(1 ϊ • 1 ιΐιιιιι-

|;ι\3ΐ, (ριικί 3ΐη»ΜΙ(' βδΐ. Λΐιρκ• Ιιοε \ ϊιΙιΊιιγ 8886 ν•Ί 1)υ•

ιιιιιη, νρ| ]υειιηιΙυιη, νεί υΙΠε. υΐίΐε νιτο νίιΗιιπΙιΊίηίΓΪ

ροδδε, «ιιιο :ιΙίι[ΐιο(1 οοηιιιη, ;ιιιΙ νοίυρίβδ πιιιΐ|ΐ;ιι•«ΐιιι.
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ως τέλη. (ϊ) Πότερον ούν τάγαθόν φιλοΰσιν η το αΰ-

τοϊς αγαθόν 5 διαφυινιΐ γάρ ενίοτε ταΰτα. Όμοίως δέ

χαί περί το ήού. Δοκεΐ δε τι) αΰτώ άγαθον φιλεϊν

Ιχαστος, και είναι απλώς μέν τάγαθδν φιλητόν, έκαστο)

6 δέ τι) έκάστω. Φιλεΐ δ' έκαστος ού το ον αύτω άγαθον

άλλα τι) φαινόμενον. Διοίσει δ' ούδε'ν εσται γαρ τι)

φιλητδν φαινόμενον. (:)) Τριών δ' όντων δι' ά φιλοΰ

σιν, έπι αέν τη των αψύχων φιλήσει ου λέγεται φιλία•

ού γαρ έστιν άντιφίλησις , ουδέ βουλησις εκείνων άγα-

ιυ Θοϋ • γελοϊον γαρ ?σο)ς τω οίνοι βούλεσθαι τάγαθά•

άλλ' είπερ, σώζεσΟαι βούλεται αυτόν, ίνα ούτος έ/η ■

τω δε αιίλιο φασί δεΐν βούλεσθαι τάγαθά εκείνου ένεκα.

Τους δε βουλομένους ούτω τάγαΟάεύνους λε'νουσιν, έάν

μη ταύτό χ,αι παρ' εκείνου γίγνηται• ευνοιαν γαρ εν

Κ, άντιπεπονθόσι φιλίαν είναι. Η προσθίτέον μη λαν-

θάνουσαν πολλοί γάρ είσιν εύνοι οις ου/ έιυράκασιν,

ΰπολαμ6άνουσι δέ επιεικείς είναι η χρησίμους• τούτο

δέ ταύτδν καν εκείνων τις πάΟοι προς τούτον. Εύνοι

μέν ουν ούτοι φαίνονται άλλήλοις• φίλους δέ πώς αν τις

2υ είποι λανθάνοντας ως ε/ουσιν εαυτοϊς ; Δει άρα εύνοεϊν

άλλήλοις και βούλεσθαι τάγαθά μή λανθάνοντας δι' εν

τι των είρημένων.

ΙΙβφΐβ υοηιιιιι εΐ ]υαιη<1ιιιη ηηι.ιΐιίΐία ιτιιιιΐ Ι3ΐιφΐ3ΐιι ίΐηεβ.

(2) Ιίπηηηβηι νρπι ί(1 φΐίδςιιε άΜ1ί£ίΙ, ςικκΙ 3ΐ)δθΙιιΙε 6ο-

ιιιπιι <— Ι . .π , φΐοά ΑίΙιί εβί Ιιοηιιπι ? 3ΐίφΐ3ΐι<1υ ('ηίηι Ιιβ>ε

ϊηΙβΓ 6β ίΙίιίΐ'ΐιΙίιιηΙ. ΙιΙβιηςιιε (1ε μιοιιηαΌ ν;ι!ιΊ. ΛΙφίρ νί-

(ΙιΊιιι-ηιιΐίΐιν ιιιιιΐϋφΐίδααβφΗκΙ δίΐιί Ιιοιιυηι εβί : βδΒβο,υβ ,•ι!ι-

δοΐυΐβ ψιϊιίριιι ίΐιικιΐιϋρ ίρΜίηι Ιιοιιιιιιι : ουίφΐε νεΓΟ ηηκώίΐρ

ίιΙ ΐ|ΐιοιΙ οιιίφιβ Ιιοιιιιιιι εδί. ΑιιΐίΐΙ ίΐιιίοιη υηηδφΐίδςυε ηοη

(|υο(1 δίβί ι•63ρδε Ιιοιιιιιιι εδί, 8ε(1 φίοιΐ τΐόβΙυΓ. Νεφίο

φΐίρφΙ3ΙΙΙ ϊ II 60 Ι1Ι1Π0 Ι|ΙΙΪιΙ(ΊΙ1 βδΐ (|ί>.(-| ίηΐίΐΐίδ. 1(3 ΙΊΐίΐΙΙ

,πη.ιΐιίΐ.• Ιιίο άρΠηίεΙυχ, φίοι! Ιιοηιιιιι 68δε νίιΐοΐυτ. (3) Οιπιιιι

- π 1 1 . μ 1 1 > ■ 1 1 1 Ιπ:ι, ιιι φιίΐιιι* ίηρδΙ 03083 <ίιγ ίΐηιρηΙιΙΓ, πι

ϊιι.ιηίιιιιιπιιιι ίΐιιιιιΐίιιιιι- ίΐηιίιϊΐίιι• ηοηιεη ηοη Οδοι-ρβίοι•. Ληιιι

ηι•(|ΐιΐ' ιηιιΐιιο ιιηκιιιΙ , ηεηυε ίΙΜ> φΐί*φΐ3ΐιι λιιΙΙ Ιιιίιι' ενε-

ηίΓΟ. ΚίιΙεβΙιΐΓ εηϊηι ΓθΓ(3ί8β, δι φΐΐδ άίοβΐ, δε νϊηο Ιιρπρ

ενβηΪΓβ νεΙΙβ; ηί«ί δϊ οοη86ΓΥ3π ϋίικί νεϋΐ βο, οί Ι-ρβε ί 1 Ιο

ΓγιιβΙιιγ. ΑΙφίί βηιίοο Ιιρηε οιιρει•ε ε]ιΐδ πιο*», ηοη δΐι.Ί,

ίΐίυηΐ ορβΓίβΓε. Οοί βυΐβιη ϊ(3 βπιϊοο νηΐιιηΐ ορηβ ενρηίι-ρ ,

εοδ σεπενοΐοϋ αρρεΙΙαηΙ, ιΐιιιιιιιιοιίο ηοη ίιίοιιι εϋβιη ιιΐι ίΙΙο

ΓεΓεί'ΐιΙιΐΓ. 1!ριιρν<ι1ριιΙΪ;ιιιι ειιίιιι ίιιΐιτ βΐίςιιοβ ηιιιΐιιβιη

βιηίι-.ίΐίβιη εικε ρεΓίιίΙιειιΙ. ΑιΙάεηιΙιιιιιιιβ νιτο ε*1 εΙ ίΙΙιιο1 :

ηοη (Κ(ίιΙΙ;ιιιι ηεςιιε ίιιοιιι;ιιίΙ.ιιιι? ΜιιΙΐί εηίηι εο« ιριοί

ηιιιιςιΐ3ΐη νίιίεπιηΐ , Ιιεηενοίεηΐίβ ηηηιρΙεε(ιιη(ιΐΓ, ο,ιιίβ νίτοί

1)οηοί εϋκε , 3ΐιΙ δίΐίί υΐίΐεί ίοτε ε\ί^(ίηι»η(. ΚοΠεπι ηιοιίο

ίΙΙοιιιηι ιριοφίε βΐϊςυίδ ιιι Ιιυηε οοίρηίηι ϊΙΙιιηι 3(ΤροΙιΐ8 εβϋε

ροΐβδί. ΙιιΙεΓ Ιιον ί)ζίΙιΐΓ ηειιενοΐεηΐϊ» ίη1εΓοε<1ιτε νϊιΙεΙυΓ :

δοιΐ 3ΐηίιοδ ιρκιιιιιιιΐο ιριί>ρί;ιιιι εοίϋΐιαΐ, ιριοΓυιη ιιΙΙιτ ι]ι•

βΚεηιΐδ ιιι βε αηίιηο ιιίΐιϋ εχρίοηϋ ΙιηΙμΊ ' ι;ιμΐι ιιι δίηΐ

3ΐιιίεί , εΐ εοδ 0|Κ)ΓΐεΙ δε ηιιιΐυο 1ιοηρνο1βηπ3 ι-οιηρΓεΙιειι-

ΟβΓβ , νείίειριβ βΐΐεπιηι 3Ηεπ Ιιοιι» ενεηίΓΡ, ίΐ3, ιιΐ Ιιοε ιιΐιί•

ςιιεδίΐ (■ιιμιιίΐΜΐη, ρΓΟρΙετ ηηιιηι ;ιΙί<|υο<1 οοΓυηι φίκ ιΐίεΐϊ

βυηΐ.

ΟΑΡ. III.

Διαφε'ρει δέ ταΰτα αλλήλων εϊδει • χαι αί φιλήσεις

άρα χα'ι αϊ φιλίαι. Τρία δή τα της φιλίας είόη , ίσά-

2Γ) ριθμα τοις φιλητοϊς• χαθ' έ'χαστον γάρ εστίν άντιφίλη-

σις ού λανθάνουσα. Οί δέ φιλοΰντες αλλήλους βού-

λονται τάγαθά άλληλοις ταύτη ^ φιλοΰσιν. Οί μέν

ουν δια το χρησιμον φιλοϋντες αλλήλους ού χαθ' αυτούς

φιλοΰσιν, άλλ' ή γίγνεταί τι αύτοΐς παρ' αλλήλων άγα-

3ο θόν. Όαοίιος δέ και οί δι' ήδονήν ■ ού γάρ τω ποιους

τινας εΤναι άγαπώσι τους εύτραπε'λους , άλλ' ότι ηδείς

αΰτοϊς. (2) Οϊ τε δή δια το χρήσιμον φιλοΰντες διά το

αίιτοΐς άγαθον στεργουσι, χαι οί δι' ήδονήν δια το αΰ-

τοϊς ήδύ, και ούχ ή δ φιλούμενός έστιν, άλλ' ήχρήσι-

»5 μοςή ηδύς. Κατά συμβεβηκός τε δή αί φιλίαι αύταί

είσιν ού γαρ ή έστιν δσπερ έστιν ό φιλούμενος, ταύτη

φιλεϊται, άλλ' ή πορίζουσιν οί μέν αγαθόν τι οί δ' ήδο

νήν. (ί) Εύδιάλυτοι δή αί τοιαΰταί εϊσι, μή διαμε

νόντων αυτών δμοίων έάν γάρ μηχε'τι ήδεϊς η '/ρήσι-

4ο μοι ώσι, παύονται φιλοΰντες. Το δέ χρήσιμον ού

διαμένει, άλλ' άλλοτε άλλο γίγνεταί. Άπολυθε'ντος

ουν δι' δ φίλοι ήσαν, διαλύεται και ή φιλία, ώς ούσης

της φιλίας προς εκείνα. (4) Μάλιστα δ' εν τοις πρε-

σβύταις ή τοιαύτη δοκεΐ φιλία γίνεσθαι (ού γάρ το ήδύ

4ο οί τηλικοΰτοι διώκουσιν άλλα τι) ώφέλιμον), και τών

έν ακμή χαι νέοιν δσοι τι) συμφέρον διώκουσιν. Ού

πάνυ δ' οί τοιούτοι ουδέ συζώσι μετ' αλλήλων ■ ενίοτε

γάρ ούδ' είσιν ήδεϊς• ουδέ δή προσδέονται της τοιαύτης

δμιλίας, έάν μή ωφέλιμοι ώσιν • έπι τοσούτον γάρ είσιν

60 ήδεΐς έφ' ίσον ελπίδας έχουσιν άγαθοΰ. Εις ταύτας

δέ χαι τήν ζενιχήν τιθέασιν. (ί) Ή δέ τών νέων φι

λία δι' ήδονήν είναι δοκεΐ• κατά πάθος γάρ ούτοι ζώσι,

8β(1 ςιιυηι Ιιηό Ιηβ, ςιιβί 3ηΐ3π βοΙβΓε (Ιίοίηιηβ, §εηβΓ6

ίηΙβΓ δβ <ΙίΠ»>ι•3ΐιΙ : αιη»(ίοηο8 ηυοφίβ (ΙϊΓΓβΓυηΙ, εΐ βηιίεΐϋκ.

8ιιη1 ίμϋιΐΓ Ιπβ αιηΐείΐϊ»! @εηβΓ3, φΐίΕ ιιΊιΐϋ ιΐιιιηΐιίΐίΐιιΐδ

Ρηιί ηιιιηρΓο Γβδροηιίεηί. ΚδΙ εηίιη δυβ ειι]ιΐ8ςιιβ ρίιιίί•;

αιηαΐίο ρΐ ιηιιΐηα, ε( εβάεηι ηοη ίηεοςηίΐβ. .Ιιιιιι νεΓΟ, ιμιί

ι'ηΙεΓ δε «ηιαηΐ, βΙΙβΓ βΙΙβπ' οηιηϊβ Ιιβηβ ενεηΐΓβ νοίυηί ,

([113 3ΐιΐ3ΐι(. Αΐιιιιρ π ο,υίιίρηι ιριί υ(ϊ1ί(3ΐΪ8 εβιΐδ3 »ηι;ιη( ίηίει

86, ηοη ρΓορ(βΓ86, ηρΐ|υε 803 031183 ίηΙβΓ δε αιιιβηΙ : δεάςιια

(|ΐΓΐ(]|ΐίηιιι Ιιοιιί βΙΙρπ 31) ;ιΙΙι•ιο |ιι ιιϋιϊίΐίΙιΐΓ. Εοπιηι ιΐοίικίρ

ςιιί ρπιρίΡΓ νοΙιιρΐ3(ρηι 3ΐιιί('ί1ί3ηι ίηΙεΓδβ οοιηραΓαπιπΙ ,

βίπιίΐίδ ΓβΙίο 68(. Νοη εηίηι Γβεείοδ ρΐ'ορΙρΓρ» (Ιϋίμϊιηιΐϋ,

<|ΐιίιι ΠΗΊίχιΙαιιι ηιικίί δΐιηΐ : δριΐ (|ΐιί3 ηο8 (1ρ|εε(,ιη(. (2) 1(α•

ςυβ ρΐ (|ΐιί ιιϋΐίΐβΐίβ ολιικι αηιίκί ϋΐιιιΐ , ρηιρΙΟΓ ί(1 ιμιοιΐ ίρ^ίδ

Ικιιιιιιη βδ(, ιΐίΐίμιιιιί : ε( ϋΐί ςιιοδ νο1υρΙ»3 βιΐ ηιΐϋίικίιιηι

ρ\(:ϋη1 , βηιίείΐίαηι ]ικ•.ιιιΐιΙο ιιιιΊιιιιιΙιιι- : ηεε Ϊ8 ιμη ,ιηι,ιί ιιγ,

φΐβ ρμΙ, ηιικιΙιΐΓ, κριΙ ιιιΐ3 ιιΐϋίί ηιιΙ ]ιιευηοΊΐ3 68(. ϋεηίφΐε

ρχ ρνρηίιι δοΐυιη εοηδίΒηΙ Ιιβο βηιίρ,ίΙϊίΒ. Νοη εηίηι ςιιβ βδΐ

18 ςυί (ΙΗίςΚυΓ, φΐ3ΐίδ εβί , αιικιΐιιι1; δΡ(1 ιμκι ηΙΙριί ιιΐίΐί-

Ι3ΐεηι ίΙίςϋΒηι ρΓδβοβηΙ, ίΐίΐΡΓί νοίιιρίβίειη. (3) <5ιιο(μγγ3

Γαο.ίΐρ Ι3ΐε5 βηιϊοϊϋί; <1ίπηιυη1υι•, φΐυιη ίί, ϊηΙβΓ ςιιοδ βιιηΐ,

δίιηίΐρδ ηοη ρβΓηΐ3ηβ3ηΙ. λ3πι δι ηοη βιηρϋιΐδ βϊιιΐ ]υ-

ευηιΐϊ 3ΐιΙ ηΙΠβδ, ο'βδίηηηΐ βηιβπ. ί'ΐϋβ ροΓΓΟ ηοη ίιίεηι

ρβΓηίΒηεΙ, 86(1 βΐϊυά 3ϋ38 βΠΐοίΙιΐΓ. ΙΙβςιιε οο, πυοιΐ βηιί-

(.ίΐίβηι εοηΐΓ3χ6Γ3ΐ, ύϊδδοΐιιΐο, βηιίιΐΐίβ φΐοφίε (ϋδδοΐνίΐυτ :

ςυίρρε α,ιιυηι αιιιίιίΐϊιρ ΙβΙεδ βΐ) ίβϋί άερεηιίεβηΐ. ^4) ΑΙ-

ςηε Ιιιι]ιΐδ βεηεΓίδ •■ιιιϊιΊΓιη. ηΐΒχίηιρ ίη δΡΐιίΙιυδ οεπιίΙιΐΓ ; ( ηοη

εηίηι, φΐί 1ΐ3Ρ3>ΐ3ΐ6 δυηΐ, ίη 3ηιίοί1ίίδ]ιιοιη()ιιπι δεςηυηΙυΓ,

δει! πΐίΐε; ) Ρΐ ίη ]ΐινοηί1>ιΐ8 ςυοφιε βΐ ΒοίπΙβ ρΓΟΥβοΙίβ ήη]υδ-

ηιοιίί , α,υί εηιοΙυπΊεηΙο (ΙυουηΙιΐΓ. Νοη βιιίεηι »(1ηιοηΊιηι

ΐ3ΐΡ8 δοείρίαίε νίΐιΐ! ίηΙβΓ δε εοη]ιιηΒΐιηΙιΐΓ . Νβηι εΐ ηιι'-

ηίηιε ϊικ-ιπιιΐί .») ί ■ ] 1 1 . ι ιι• ! ■ > ςιιηΐ : εΐ νριο 8ί ροηιηιοιΙ» ηιιΙΙ»

οοηοίΐίεηΐ , οοηδίιείικίίηο ίΙΙοπιηι ηίΗϊΙ ΡδΙ ορυδ. Νβηι Ιβη-

ΙίδρβΓ 8686 3υοιιιΐ(1οδ ρΓίρΙιεηΙ, φΐ3ΐη(Ιίιι 86 οοηιηιοίΐιιηι αΙί•

ςπί() εοηδεειιΙιίΓΟδ εβ8β δρβΓβηΙ. ΑΙφίβ ίη Ιιοο ^βηεΓβ

Ιιοδρίΐβΐίδ ςυο^υβ ιιιιιϊι ίϋ;ι 1ο03ΐυι•. (δ) ^ι1V6ηι1η^ βιιίεηι

κηιίι ίΙί3 νο1υρ(3(ί$ 03038 εοηιρ3Γ3Γί νκΙεΙυΓ. Νβπι ςιιιιιη
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και μάλιστα διώκουσι τό ήδΰ αΰτοΐς κα'ιτό παρόν της

ηλικίας δέ μεταπιπτούσης χα'ι τα ηδέα γίνεται έτερα.

Διό ταχέως γίγνονται φίλοι καί παύονται• άμα γαρ τώ

ήίεΐ ή φιλία μεταπίπτει, της δέ τοιαύτης ήίονής ταχεία

ι> ή μεταβολή. Και ίροηικοί δ" οί νέοι ■ κατά πάθος

γαρ χα! ϊι' ήδονήν τι) πολύ της ερωτικής• διόπερ φι-

λοΰσι και ταχέ&ις παύονται, πολλάκις της αύτης ημέ

ρας μεταπίπτοντες. Συνημερεύειν δε και συζήν ούτοι

βούλονται• γίγνεται γαρ αύτοϊς τι) κατά φιλίαν ούτως.

ι» [IV.] (ο) Τελεία δ' εστίν ή των αγαθών φιλία και

κατ' άρετήν δμοίων ■ ούτοι γαρ τάγαθα δμοίως βού

λονται άλλήλοις , ?> αγαθοί • αγαθοί δ' είσί καθ' αυτούς.

ΟΊ δέ βουλο'μενοι τάγαθα τοις φίλοις ίκείνυ)ν ένεκα μά

λιστα φίλοι• δι' αυτούς γαρ ούτως έχουσι, και ου κατά

16 συμβεβηκός• διαμε'νει ουν ή τούτοιν φιλία έΌ>ς αν αγα

θοί άσιν, ή δ' αρετή μο'νιμον. Και εστίν έκάτερος

απλώς αγαθός και τω φίλιο ■ οί γαρ αγαθοί και απλώς

αγαθοί και άλλήλοις ωφέλιμοι. Όμοίως δέ και ήδεΐς•

και γαρ απλώς οί αγαθοί ήδεΐς και άλλήλοις ■ έκαστο)

2υ γαρ καθ' ήδονήν εισιν αί οϊκεϊαι πράξεις και αί τοιαΰ-

ται , των αγαθών δέ αί αύται ή δμοιαι. (7) Η τοιαύτη

δέ φιλία μο'νιμος ευλόγως εστίν • συνάπτει γαρ εν αύτη

πάνθ' όσα τοις φίλοις δει ΰπάρχειν. Πάσα γαρ φιλία

δι' αγαθόν έστιν ή δι' ήδονήν, ή απλώς ή τω φιλοϋντι,

25 καί καθ' δμοιότητά τίνα• ταύτη δέ πάνθ' υπάρχει τα

εϊρημένα χαθ' αυτούς• ταύτη γαρ όμοιοι και τα λοιπά,

τό τε απλώς άγαθδν καίήδυ απλώς εστίν. Μάλιστα δέ

ταϋτα φιλητά , και τό φιλεϊν δέ καί ή φιλία έν τούτοις

μάλιστα χαί αρίστη, (β) Σπανίας δ' εικός τας τοιαύ-

Μ' τας είναι• ολίγοι γάρ οί τοιούτοι. Έτι δέ προσδεϊται

χρόνου και συνήθειας• κατά τήν παροιμίαν γαρ ουκ

εστίν ε'ιοήσαι αλλήλους πριν τους λεγόμενους ά/.αςσυν-

αναλώσαι ■ ούδ' άποδε'ςασθαι δή πρότερον ούδ' είναι

φίλους , πριν αν ίκάτερος Ιχατε'ρω φανή φιλητός χαί

31 πιστευθή. (ο) Οί δέταχεΌ)ς τα φιλικά προς αλλήλους

ποιοΰντες βούλονται μέν φίλοι είναι, ουκ είσί δέ, ειμή

καί φιλ.ητοί, καί τοΰτ' ίσασιν βούλησις μέν ουν τα

μεία φιλίας γίνεται, φιλία δ' ου.

ΟΑΡ.

Αίίτη μέν ουν καί κατά τον χρόνον καί κατά τα λοιπά

4ο τελεία εστί, καί κατά πάντα ταύτα γίνεται καί δ'μοια

έκατέρω παρ' Ικατέρου , 6περ δει τοις φίλοις υπάρ-

χειν ή δέ δια το ήοί) δμοίωμα ταύτης έ"χει• καί γάρ

οί αγαθοί ήδεϊς άλλήλοις. Όμοίως δέ καί ή διά το

χρήσιμον καί γαρ τοιούτοι άλλήλοις οί αγαθοί. Μά-

« λίστα δέ χαί έν τούτοις αί φιλίαι διαμένουσιν, 5ταν τό

αυτό γίγνηται παρ" αλλήλων, οίον ηδονή, χα'ι μή μό

νον ούτως άλλα χαί άπό τοΰ αϋτοϋ, οίον τοις εύτραπέ-

λοις, καί μή ως εραστή καί ερωμένο)• ού γαρ Ιπί τοϊς

αύτοϊς ήδονται ούτοι , άλλ' δ μένδρών ίκεϊνον, δ δέ θε

οί, ραπευόμενος ΰπό τοΰ Ιραστοϋ- ληγούσης δέ της ώρας

ενίοτε καί ή φιλία λήγει• τώ μέν γαρ ουκ ίστιν ήδεϊα

ή ίΐ/ις, τω δ' ού γίνεται ή θεραπεία. Πολλοί δ' αυ

.■ιΐίιτίίΐιιΐϊ ;ιιιίιιιί ίιι νί(3 Ιιί υήΙειιιρειτηΙ, <ι«ι<>»1 κϊΐιί ]ηευη-

(Ιιιιιι, ψιοιίιριε ρπΒϊεη» 681 , δεςιιιιηΙηΓ Π)3χίιηε. ,ΜιιΙβΙ»

νει :ι ιιΊιιΙε ηιιιΙ.ιηΙιιΐ' ι•1 ε3 <|ηιγ δυηΐ ]ηευη(ΐ3. ΙιΙπϊεο ΓεΙεπ-

Ιεγ εϊ 3ΐηίεί ΙίυηΙ, εϊ 3Π)3ΐ•ε (ΙεείηυηΙ Νβηι εοπιηι Ηΐΐιίείιίη ,

ιιπ.Ί πιιη εο ηυοα" είδ ]υειιηόΊιπι εβί, νβΓίίΙιΐΓ. Τβΐί•* ,ιπΙεπι

νοΙηρ(38 εοηνεΓδίοηειη «-ι•1••ι•ιίιι Ιι.ιΙιιΊ. ΑιΙ βηιοιε;, ηιιυςυβ

ρΓοεϊίνεί μπιΙ βϋοΐεδει ■ιι|ι•ι. Ναιη ιηαμικι εχ ρβι-Ιε ,ίιιιιι-

πιιη εοη]ιιηε,Ιίο ρειΊυι Ιι.ιΙίιιηε αηίΓηί εοηΙίηεΙιΐΓ , β! <:3ΐι«ιη)

ΙϋίΙκΊ νοίιιρίίΐΐΐ'ΐη. ΑιηαηΙ ίβίΙιΐΓ, είΐοαηε ηηκιηιΐί Ιίιιεηι Γη-

είιιηΐ, 'Λλ ιιί δίτρε υηο εΐ εικίεηι <1ίε ιιιιιΙιίιΙ. \Ό1υηΙ ;ιιιΙειη

Ιιί Ιοίο» (1ίε« υηα ΐΓ3(]υεει•ε νί1α•ςυε 8οείεΐ3ΐε εοη]ηη<;ί :

εμίδίηοιίί εηίιη ΜΙοπιιη ;ιηιίί ίΐί.ε ικιΐιιπι 3((|υε εοιχίίΐίο 6δΙ.

[IV.] (6) Ρει•(εεΐ3 νείΌ αιηίοιίϊα εβι \ ϊιοιιιιιι Ιχιιιυπιιη εΐ

\ ίι Ιιιΐι1 ΝίιιιίΙίιιιη. Ηί εηίιη δε ηιυΐυο δίιηίΠΙεΓ Ιΐοηί-, ιιΐιπ

μιΙιιιιΙ, <ι<ι;ι βιιη( Ιιιιιιί : Ικιπί 3ΐι(εηι 8υη( ρΐΊΜ'^;ιιη «ριϊ Ηοηβ

;ιιιιιγϊ, ορ(3ηΙ (ΌΠΐιιι βΓ3ΐί3, ιικιχίιιιε 8υηΙ 3ηιίεί. 5ιιη(

εηίιη Ιιοο αιιίιηο ρβΓ βε , ηοη εχ ενεηΐιι. ΜβηεΙ ί^ΙιΐΓ ηο-

ηιιιι 3ΐηί(:ί(ί3 Ιαιηιϋιι , φΐίΐηιιΐϊιι ηοηί μιιιΙ : ( \ ίι Ι ιι% .ιπίπη

(1ίιι1ιιπΐΛΐιιι:ΐΗΐ;ιιη η•-. ε§1 : ) εβίςιιε ιιίεημιε ε( 8ίπιρΙίεί(εΓ

3ΐ)8θΙηΙεηυε Ιιοηιι* , εΐ .•ιιηκο . Ν3ηι νΪΓΪ οοηί ε( 308υΙυ(ε Ιιιιηί

8υηΙ, εΙ ϊηΐιτ 8ε ηΐϋεβ; ϋειιιφιε ]υευη<1ί : (ρΐίΐικΙιιι|ΐιϊιΙι>ηι

Ιιοηί, εΐ ΐ080ΐυ(β]α«ιηάϊ, εΐ ϊιιΙογ βε ]ϋΐ•,υη<1ί βιιηΐ. Υοΐϋ-

ρΐ3ΐί εηίπι 8υηΙ δΐια• ιιιίιριο βεϋοηεβ , ε( ιρϋεπι ιηΐ| ιίε κιιη Ι

(•]ιι•>ιΙι•ιιι ηιοιίί : οοηοΓυιη αιιίεηι είΐ'ΐίειη :ιιι( ίίιηίΐεβ μιπΙ

3θΙίοηε$. (7) ΤβΜ: ροιτο 3ΐηίΐ'ϋί;ι ιιιειΊΐο Ιίιιΐϋΐ 3ε Μ,ιΙιίϋ-,

68(. Οηιηίίΐ εηίιη ιοηειίΓπιηΙ ίη ε.ι ΐ|ΐι:υ ίιι ,ιηιίπ•. εβίβ

ιΙεΙιεηΙ. Ν:ιιη υπιηειη 3ηιίοίΙί»ιη ηοηιιιη βΐίςυοι] εοηΐΓ3-

ΙιίΙ, νε| νοΙυρ(38, εΙ ιιΐιιιηιιριι- Ιιοιιιηι νεΙ ,-ιΙι-ιιΙιι!.• , νεΙ εϊ

ιρπ 3θΐ3( : ν|ιγ('Ι:ιΙιιι ΐ|ΐκ' βίιηίΐίΐηιΐίηε (|ΐι;ιι1,ιιιι. Ιη Ιι,κ• ;ιιι-

Ιειη ει ίιΐΜίηΙ οηιηίΐ ςυα? ]3ΐη (Ιίι-Ιιι μιιιΙ ρεΓ 8ε. Λ,ιιη

Ιϋΐε ραιίο ίίηιίΐεϊ, εΐίιιιιι εείειί» π-Ιιιι* ίηΐιτ 8ε $υη( δίιηίΐεβ,

3ΐςηε εΐίβιη ςυοιΐ :ι!ιμιΙιιΙ« Ιηκιπιιι ε*( , ί<1 3υ8θΙιι(ε ςυο-

ςυε ει.1 ]ικΊΐηιΙιιιη. Μηχίιηι: ίΐ3(]υε αιηαϋίΐία μιπΙ Ιι,(τ , εϊ

;ιιπ;ιιί• ίρΜίηι , ίρ83ςυε »ιηί('ίΙί:ι , (|ΐι;ι• ίηΐιτ (3ΐεβ ε$1 ,

ιιι»\ίηιε οηιηίυηι 3ΐηίεί(ί3, εαιίειικριε ορίίηιβ. (8) ΟεΙεαιπι

Ιίεπ 3ΐίΙει• ηοη ροίεβΐ, ςηβιη ιιί γβγχ βίηΐ (3ΐε$ βιηίείΠίε.

Μ»μη3 εδί εηίιη 1»Ιίιιιιι νίΓΟΓυηι ρ3υείΐ3$. Ι•γ;ι•Ι(ί ι•;ι (εηι-

ροΓε εϊ (Ί)ΐΐΛΐιεΙιιιΙίιιε νί1;« 0|ΐυ8 «•&1. Υεπιιη εηίιη ΪΙΙυιΙ

ρπίΜτίιίιιηι οί, ηιιιΐΐοί ιηοιίίοδ κιΐίί υη3 ειΙεικΙοΜ, ιιί Ιιο-

ιηίηεδ ίηΙεΓ Βε ηοπηΐ : ηεςυε ςηεηιςηβιη ίη ,ιηιίείιίιιιη τε-

είρεΓε οροΓίεΙ , ηεηιιε υΙΙοίϊηΙεΓδεβηιίοοβ ε88ε, ρπυ$ςιΐ3ΐη

ηΙΙιτ ιιΚιτί (Ιί^ηυ», ςυί ίΐιηείηι•, (|ί«πιΐίι|ΐιε, ειιί Γιάεβ Ιΐ3-

ηββΙυΓ, νίδυβ ΓυεπΙ. (9) Οηί νεΓΟ είΐο ε3 ςυ»ί ;ιι>ιϊ< ϊι ϊ;.•

ρπιριί;ι μιιιΙ, ίηΙεΓ 8ε ΙίΐείιιιιΙ , .'ΐιηίεί ιΙΙι ιριιιίπιι ε$8ε νο-

Ιη ηί , 8ε<) ηοη μιιιΙ Ιηιιιεη, ηί$ί εΐίηιιι ιϋ^ηϊ 8ίηΙ ιριί βηιεηΐυι-,

ίιΙ.ριε ΙιλΙημιιΙ εχρίιιπιΐιιιη. Λΐιριε ,ιιηίιίΐί»• ιπηείϋ,ιιι.Ιϋ• νο-

Ιυηΐ38 τερεηΙε εχβίβΙεΓε 83ηε ρο(ε$( : 3( ηοη ίρ$:ι εΐίβιη 3ηιί-

εί|ί&.

IV. [V.]

Ήχο ϊ^ίΙιΐΓ εΙΙεηιροΓε εϊ τείίςηί! τείιυδ ρεΓΓεεΙβ εβί, ε4 ίη

οηιιιίίιιΐΛ ε:ιιΙειη εϊ 8ΪπιίΙί3 ΙίιιιιΙ ηΐίειί αΐι .ιΙΙιτο : Μ ιμιοι) ίη

3Πΐία8ε83ε (ΙεΙκΊ. ΑΙ νεΓΟ ίΙΙβ ςιι.χ ]υευη(1ί οηιι*λ ι οιιι|ι;ιγ.ι1ιιγ

,ιιηίείΐί» Ιιηίε Μΐηίϋ* εβ( : η;ιηι εΐί.ιιη οοηί νίη ίηΙεΓ «■ ,ίηειιηιϋ

8ηη|. Ι(εηιΐ|ΐιε εη ηπ»ηι ιιΐίϋΐ,ΐϋ εηιοΐιιηιεηΐιιιηα,υε εοηΟβνίΙ :

(βίεβ εηίπι βυηΐ ίηΙει- 8ε οοηί νίη. Μ:ιχίιηε ίΐιιίειη εΙίαιη ίη

ηί8 βπηείΐίχ ρεηηβηεηΐ , ηιιηιιι ρ.ιι- ραι-ί ίηΙεΓ 8ε ΓείειηηΙ ,

νειΊ)ϊ §Γ3(ί3 , νοΙυρ(3(εηι : ίηιο ([ΐιιιηι ηοη Ιιογ ηιηιΐο , 8εο*

νοΙιιρίΗίειη εΙίΗΐιι εχ υηο εεκίεπιςηε βεηεΓε , υΐ ΗΙ ίηΙεΓ

ιιγ1),ίιιο5 βε ΓικεΙοί , ηοη ηί (ίι ίηΙεΓ ηηΐίΐΙιίΓειη ευπιςυε ηηϊ

ηηιαΙιΐΓ. Νοη εηίιη η*<1εηι Γβΐιιΐί Ιιί ιΙεΙεεΙαηΙιΐΓ, &ει] ηιη.ι-

1οι- ί!1ίη8 ηβρεείιι, ίβ ν<το ιριί αιιΐ3ίιΐΓ, 3ΐη3(θΓΪ8 εΓ^.ι 86

ίΐηιΐίο εϊ οοβεΓνβηΙίβ. Ρογγο ηΐηΐε (ΙεΠοΓείεεηΙε ίηΐεηΐιιιη

ενβηεδείΐ εΐϊ,ιιιι ίΐιηίαΐίϋ. ΙΙΙί εηίιη ε]υ$ ιριί λιιι,ιΙιιγ εοη-

ρεείιυ ιΐβίίηίΐ είίι^ικ'ΐιηιΐιικ; Ιιίε .ίΙ» ίΙΙο ηοη απιρίϊιι» εοίί-

Ιπγ ηεςηε οΙκΡΓνβΙιΐΓ. ΑΙ ηιυΙΙί Ι:ιιιιιίι Ιιηηιηι ίη .ιιηϊιί



!)■( 1167ΗΗΙΜ2Ν ΝΙΚΟΜΑΧΕΗΪΝ Η, ε.

διαμένουσιν, έάν εκ της συνήθεια; τα ήθη στέρςωσιν,

δμοήθεις οντες. (ϊ) Οί δέ μή το ήδύ άντικαταλλαττό-

μενοι άλλα τι» χρήσιμον εν τοις έρι»τικοϊς και εισιν

ήττον φίλοι και διαμένουσιν. Οί δέ δια το χρήσιμον

' όντες οίλοι άμα τω συμφέροντι διαλύονται• οΰ γαρ

αλλήλων ήσαν φίλοι άλλα τοϋ λυσιτελούς. Δι' ήδονήν

μεν ουν και δια το χρήσιμον και φαύλους ενδέχεται

φίλους είναι άλλήλοις, και επιεικείς φαύλοις και μη -

δέτερον δποιωοΰν, δι' αύτοίις δέ δήλον δτι μόνους τους

ιΐ' αγαθούς• οί γαρ κακοί ου χαίρουσιν Ιαυτοΐς, ει μη τις

ωφέλεια γίγνοιτο. (3 Και μόνη δέ ή των αγαθών φι

λία αδιάβλητος έστιν ού γαρ ^άδιον οϋδενι πιστεΐσαι

περί τοϋ έν πολλοί χρόνοι ΰπ' αυτών δεδοκιμασμένου.

Κα'ι το πιστεΰειν έν τούτοις, κα\ τι) μηδέποτ' αν άδι-

|8 κήσαι, και ίσα άλλα έν τή ώς αληθώς φιλία άξιοΰται.

Έν δέ ταϊς έτε'ραις ουδέν κωλύει τα τοιαύτα γίνεσθαι.

(ί) Έπε'ι γαρ οί άνθρωποι λέγουσι φίλους και τους δια

το χρήσιμον, άσπερ αί πόλεις (δοκοΰσι γαρ αί συμμα-

χίαι ταϊςπόλεσι γίνεσθαι ένεκα τοϋ συμφέροντος), κα'ι

ίο τους δι' ήδονήν αλλήλους στέργοντας, ώσπερ οί παίδες,

ίσως λέγειν μέν δει και ήμας φίλους τους τοιούτους, είδη

δέ της φιλίας πλείω, και πριότως μέν κα'ι κυρίιος την

των αγαθών ή αγαθοί, τας δέ" λοιπας καΟ' ομοιότητα ■

•^ γαρ αγαθόν τι καΐ δμοιον, ταύτη φίλοι• κα'ι γαρ το

''<> ήδυ άγαθδν τοις φιληδέσιν. (δ) Ούπάνυ δ' αύται συν-

άπτουσιν, ουδέ γίνονται οί αύτο'ι φίλοι δια το χρήσι

μον και δια τι) ηδύ• οΰ γαρ πάνυ συνδυάζεται τα κατά

συμβεβηχός.

[VI.] (β) Εις ταΰτα δέ τα είδη της φιλίας νενεμη-

;ιιι μένης οί μέν φαύλοι έσονται φίλοι δι' ήδονήν ή το χρή

σιμον, ταύτη όμοιοι οντες, οί δ' αγαθοί δι' αυτούς φί

λοι • ^ γαρ αγαθοί. Ούτοι μέν ουν απλώς φίλοι, ε'κεΐνοι

δέ κατά συμβεβηκός κα'ι τώ ωμοιώσθαι τούτοις.

(|3 ρπϊΐιιιιΧΊΐΙ , δι ΐ'ιιιΐΜΐιΊιιιΙίιιε νίΙ;ι* ;ΐι1||ί|ΐ>|ΐ| ιιΐυιοδ ιΐίίοχί'-

ι-ίηΐ ; ο,υιιΐΗ δίηι νίιίεΐίοεί ίιιίει• $ε ιικιιϊΙιιιη δίηιϋεδ. (2) Οιιϊ

ηιιΙΐΊΐι ΐ ιι βηιοπίιιΐϋ ηοη ρΓΟ ]υΓΐιπιΙί(»1(' ΓεεϊρίυηΙ ιιιιιΐιιηπι

]ιιιιιιι<ΙίΙ;ιΙι•ιη, μίΙ ϊιη Ίίπιΐιιιη ιιΙΜί |ΐιτιιιιι(;ιη| , ψιιιιη ιιιπιιιϊ

αιιιίιί λιιιι Ι , Ιιιιιι ιηίηιΐί <Ιίη ίη εβιίεηι ίη(6Γ 56 νοΙιιρΙΜρ ρβΓ-

ηιβηεηΐ. Οιμ νβΓΟ υΙίΙί(3ΐί8 εβυβ3 μιπΙ βηιίεί, <ι|ί1ί1;ι(ρ

8υοΐ3ΐ3 (ΙίΓΪηιυηΙυε. Νοη ιίιϊιιι μι ηιηΐιιο ,ιιιιιιΙι,ϊιι) , κοι)

εηιοΐυιηεηΐυηι. ΡΓΟρΙβτ νοίυρίβίεηι ει-μο ;ιΙΐ|ΐκ• υΐιΐίίαΐβιη

βΐ πΐ3ΐίδ ίηΙ«Γ δε, βΐ 1)01115 ι'ιιηι ιηβΐίδ , βΐ ηευίτίδ ειιηι ςιι»-

ΙίΙιιι-'Ίΐιπψΐι• ,ιιιιίιΊΙι» ίηΙβΓεοΙβΓβ ΓιοΙβίΙ : 86(1 ριΌρΙει• ββ

ηίιηίπιιη αιιιϊοϊ ΒΐιηΙ ίηίοι- χ- μιΜ νίη Ιιοηϊ. ΜιιΙί «-ιιιιιι Γβ-

πιιϋ,ιι ιΙμΙι' ι τ 1 1 1 [ ι ) .ι ηοη ιΙι•1οοΙ:ιι•ΙιΐΓ, ηί»ί αΐίφίβπι ιιΐϋίΐαίβηι

ϋΙΙιτ ιιΐι αΙΙει-ο ρειτ'ψΐβΐ. (3) Α•1 1)330 νείΌ δοΐ» Ιιοηοπιιη

\ ίΓΟΜίιιι ,ΊΐιιίπΙϊ.ι επιηίηβΐίοηίοιίδ ε( οαΐυηιηϋ» \'303ΐ. Νοη

εηίηι Γβείΐε εδί αυίϋα,υβιη αΐϊοιιϊ εΓβιΙεΓε <1ε εο αυεπι ϊρδβ

ιϋιι ρΓοοαπβ 3ε δρεοΐΛΠδ. ΡΓδβΙει-εϊ Πι1ε$ ΙιοΙμΊιιγ Ιιοπιηι

βΙΙει-ί ιιΐι ίΐΙΙιτο ιιι;ι\ϊιιη• ;. νιηηιηιψιι• ιιΙι ιιίπιψιι• (ΙΪΙίβεηΙϊ»

ηιΙΙιίΙιεΙιιΐ', ηβ ΒΐΙεή αϊ) ΒΐΙεΓΟ ίη]ιιιϊ3 ϊηΓβΓαΙιΐΓ ; εείεηςηε

οιιιιιϊιι ίη ΙιΪ9 ίιΐΜίηΙ , αυβε \τπ» ηιιιϊοϊΙ ϊ.ι ρ(ΜιιΙ.ιΙ. Ιη ηϋί-;

απίΓΐιι ΜκΙίΐΙίίίΐΙίΙιιΐί ηϋιίΙ ρΐΌΐιίΙιεΙ ηιιοππηπ» 1ιυ]υ5Πΐθ(1ί

Π)3ΐί ίηοίιΐ.ιηΐ. (4) Ουοηίβπι ειιίιη Ιιοτηίηο» 3ΐηι'ιο5 3ρ-

ριΊΙηηΙ ιΊί.Ίΐη ε09 ςυί ιιΐίΐίΐβίε 3(1 ;ιιιι.ιι»Ιπηι (ΙιιππιΙιιγ, ηΐ

είνίΐβΐβ* μιιΙιί είνίΐηΐβί ιίιϊιιι υϋ1ί(3(ί3 ε&υς» 5οείε(3(ε5

όεΙΜε»! εοιιΐΓίΐΙιϊ νίιΙεηΙιΐΓ), εΐ εοδ ΐίειη, ηιιϊ νοίυρίβίε,

υ Ι ριιιΉ : ΓοΓΐ35ςε 3ΐηίεο$ ι!ί<-ί οροΓίεΙ ιΊκιιη 3 ηοοίβ 1«Ιε$,

«>■! ρίητίΐ ροηί ίΐιιιίι'ίΐίίΐ' μειιεπι. Λ<• ρπ'ιικι ίαηε Ιοεο <Ί

ρΓορηε ;ιιιιϊι ίΐι.ιιιι ιιιιιιιίιι,ιιο ιιροιΊιιιτίΙ ε.ιιιι , <ρι;<• «$1 ίηΙεΓ

οοηοί , ιριιι 1«>ηί μιιιΙ : Γε1ίςυ33 νεΓΟ εχ «ϊπιίΙΚικΙίηε. Αιηίεϊ

<•ηί ι η 5ΐιη( (Λ ΓβΙίοηε , ιρι» ε»1 ίη εί$ Ιιοηϊ ηιικίρι,ιπι , εΐ α|ι -

ψιίιΙ ίϊηιίΐε. .Ιικ'ΐιηιΐιιιιι ΐ'ΐιίιιι Ιιοιίίΐ ςιιχιΐβπ) π-8 ε$( ϋ$ ο,ηί

ΓεΙιιι* ]ιιι ιιηιΐίϋ (ΙυειιηΙιΐΓ. (5) Νοη βιιίειη Γβεϋε Γι Ι ιιι

Ιι.'ι' ιιιιιίι ί(ι;ι: (ΌριιΙιιΙίι' Γοριτί.ιηΐιιΐ', ηειριε ίπΐι'ΐ (ίιχΙιίιι

Βΐιιίι ϋκι πΐίΐϋϋΐο «Ι \ οίπρίιιΐο |ΐιημίΙιιι•. Νιιιη ηοη ίκΐιιιοϋιιιη

εοριιΙβηΙιΐΓ ςιιβΐ νιιπΙ ρεΓ βεείιίεηί.

[VI.] (6) ^ιιιιηι δίΐ βιιίεοι ίη ηβίε ςεπεη αηιίείΐίη άϊκίπ-

ΙιπΙα, ιιι;ιΙί ιριίιίΐ'ΐιι ρΓορΙεΓ νοΙυρ(3ΐεπι »η( ιιΐίΐίΐηΐΐ'ΐη ιιιΐιτ

εε ιτιιιιΐ ;ιιιιίι-ί , ιρι,'ιιΐιΐο 8ΐιηΙ Ιιβο ΓβΙίοηε ίηΙεΓ βε βϊηιίΐεί :

Ιίιϊιιι ηιιίειη ρπιρίιτ μ• ,ιιιιϊιί ΙιιΙιιιί μμιΙ. (ίιιιι ειιίιη Ιιοηϊ

μιιιΙ , ε3 ΓβΙίοηε -υ η Ι ίίηιίίεβ. ΙΙιιιριε Ιιί ηιιίιίπη ηΙμιΙιιΙι:

8υηΙ •ιηιί(•ί , ίΙΙί υεγο εχ ενεηΙ ιι Ρΐ εο ιρκχΐ Ιιίδ βιιηΐ 3δ*ίιηίΙι>ί .

ΟΑΡ. V. [VI.]

"Ωσπερ δ' επι των αρετών οί μέν καθ' έϊξιν οί δέ

38 χατ' ένεργειαν άγαθοι λε'γονται, οΰτι>> και έπ'ι της φι

λίας- οί μέν γάρ συζώντες χαίρουσιν άλλήλοις και

πορίζουσι τάγαθά, οί δέ καθεύδοντες ή κε/ωρισμένοι

τοις τόποις ούκ ένεργοϋσι μέν, οΰτω δ' έ/ουσιν ώστ'

Ινεργεΐν φιλικώς • οί γάρ τόποι ού διαλύουσι τήν φιλίαν

ιη απλώς, άλλα τήν ένέργειαν. Έΐν δέ χρόνιος ή απου

σία γίνηται , και της φιλίας δοκεΐ λήθην ποιεϊν • δ*θεν

εϊρηται,

πολλά; ίή φιλία; άπροσηγορία ίιέλυσεν.

(3) Ού φαίνονται δ' ουθ' οί πρεσβΰται ουθ' οί στρυφνοί

45 φιλικοί είναι• βραχΰ γαρ ε'ν αύτοΐς το της ηδονής , ου

δείς δέ δύναται συνημερεύειν τω λυπηρώ ουδέ τω μή

ήδεΐ• μάλιστα γαρ ή φύσις φαίνεται το μέν λυπηρόν

φεύγειν, ίφίεσθαι δέ τοΰ ήδέος. (3) Οί δ' αποδεχόμε

νοι αλλήλους, μή συζώντες δέ, εΰνοις έοίκασι μάλλον

μι ή φίλοις. Ουδέν γαρ ούτως Ιστί φίλιον ώς τι) συζήν •

ωφελείας μέν γάρ οί ενδεείς ορέγονται, συνημερεύειν

ριιΐΊΐι,ΊΐίιηοιΙιιηι ηηΙΐΊΐι ίη λ ιι ΙιιΙίΙιιι* ;ι1ϋ ΙιηΙιίΙιι , ιιΐίί Γε ει

εηεΓ^ία Ιιοηϊ ηοηιίηαηΙιΐΓ, κίε Γε8 Ικιΐιρί ε( ίη ηιηίιϊΙί.Ί. Αΐίϊ

εηίηι ιριηπι ηιιιΐιΐίΐ \ ίΙ.ΐ' (οηϊΐιιΊπιΙίηΐ' ε( εοηνίεΐη 8686 οοΐε-

ι•Ι«ηΙ, Ιιιιιι ιιΙίΙίΙ.-ιΙΐΝ ,ίΙΙιί' ;ιΙ1ιίί 8ΐιρρειΙί(αη( : ιιΐίί νει-υ 3υΙ

(ΙθΓΐηίειιΙΐ'8, ηιιϊ Ιιιπιπιηι ίηΙβΓϊβΙΙο όί8]υηεΙί βηιίείΐίχ ιηιι-

ηιτίΐιιιι ηοη ΓιιημιιηΙιΐΓ «ριίιίειιι ίΙΙί, «οί ίΙ.ι Ι.ιιηι•η ίΐιηΐ

αιιίηι:ιΙί , ιιί Γιιηςί ρθ88Ϊη(. Ι.οεοηιιη εηίηι ϊηΙβΓναΙΙβ ηοη

ιΜιίιι,ιιηΐ δίηιρΙίείΙεΓ 3Π)ίείΙί3Π) , δεη" ΓιιηεΙίοηειη. Ουοιίδί

Ι.ΊΐιιΐΊΐ ιϋιιΐιιι η.Ί ΓυβΓΪΙ 3ΐ)δεη1ί3 , εΠίεεΓε νίύεΙυΓ ηΐ βηιί-

οίΐίαιη ηυοςυε ίηο1)δθΐΐΓεΙ οηΐίνίο. Εχ ο,υο ιΐίοΐ βοΐεΐ :

(■Ιι ιΐικ ηιιιίείΙίίΒ (ΠυΙιΐΓη.1 ϋίΐεηΐία δοΐνυηι.

(2) ΟεΙεπιπι νίιΙεηΙιΐΓ ηεε εεηεδ , ηεε αηβΙεΓΪ 3(1 ΒΐηίείΙίαιη

εβδε ϊαΌηεί. Ναηι βριιι] εοδ ηοη ηιιιΙΙιιιιι Ιοεί νοΙυρ(3ΐϊ Γβ-

Ιίείυηι εδί. λεπιο βυίβηι ηεο,υβ ευηι εο <ριί β^νίδ βο

ιηοΐεδίιΐδ εδί, ηεο,υε ευηι εο ίηςυοηίηίΐ ββΐ,ίυευηόί, ςυο-

Ιίι1ί,ιη;ι• νϊΐΒΒ υδυ Ι'γιιϊ ρο(68ΐ. ϋοΙοΓβηι εηίηι ηιβχίηιε Γυ|?ει•ε

εΐ ]υουη(1ίΙίΙειη εχρβίετβ νϊόεΙϋΓ ηϋΐιιπι. (3) Ουί νειχ»

ΐ|ΐ]ΐιιιι ίηΙεΓ 86 ηευΐιςηαηι »1)1ιογγρ3ιιΙ , 8εά ρΓοΙιεπΙιιι• 3ΐ(βΓ

βΙΙεπ, ηοη Ι.ιιιιιίι νίΐιβ υδυ άενίηείυηΙιΐΓ, ηεηβνοΐϊδ ςυβηι

;ιηιί(•.ί* 8ΐιηΙ δίηιίΙίθΓ68. ΝίΙιίΙ βδΐ εηίηι ηπιίΓοπιηι Ιβηι ρηο-

ρι-ίηπι , ςυβηι νίΐ,τε δοείείβΐβ οοηϊυηκί. Νβιη ηΐίΐίΐβίεηι

ιρηιΐι ιη ρμεηΐεδεχρείηηΐ ; νϊΐοβ 3υ(εηι εοηδίιείυιΐίηεηι εΐίβη»
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δέ και οΐ μακάριοι • μονιόταις μέν γάρ είναι τούτοις

ήκιστα ποοσηκει. Συνδιάγειν δέ μετ' αλλήλων ούκ

έστι μή ήδεΐς Οντας μηδέ /αίροντας τοις αύτοΐς , όπερ

ή εταιρική δοχεΐ ε/ειν.

ι [VI Ι.] (4) Μάλιστα μεν ουν εστί φιλία ή των αγα

θών, καθάπερ πολλάκις εΐρηται• δοχεΐ γαρ φιλητδν

μέν χαι αίρετδν τδ απλώς άγαθδν ή ήδυ , έκάστω δέ το

αΰτώ τοιούτον • δ δ' αγαθός τω άγαθώ δι' άμφω ταϋτα.

(<,) "Εοιχε δ' ή μέν φίλησις πάθει, ή δέ φιλία ϊξει•

Κι ή γαρ φίλησις ούχ ήττον προς τά άψυχα εστίν, άντι-

Φίλοϋσι δέ μετά προαιρέσεως, ή δέ προαίρεσις άφ' έ'ςεως.

Και τάγαθά βούλονται τοϊς φιλουμένοις εκείνων έ"νεκα,

ου κατά πάθος άλλα καθ' έ'ξιν. ΚαΙ φιλοϋντες τον

φίλον το αύτοΐς άγαθδν φιλοϋσιν δ γαρ αγαθός φίλος

ιι, γινόμενος άγαθδν γίνεται ω φίλος. Έχάτερος ουν φι-

λεΐ τε τδ αυτώ αγαθόν , χαΐ το ίσον άνταποδίδοισι τη

βουλήσει χαι τώ εΐδει ■ λέγεται γαρ φιλότης ή ίσότης.

Μάλιστα δή τη τών αγαθών ταΰθ' υπάρχει.

«ΙΐνϊΙββ βε Ιιΐ'ίΐΙϊ. δοΐίΐηιϊη οηϊιιι νίΐη Ιιίβ ηιίηίηιρ οηιηϊιιπι

εοηνεηίΐ. ΑΙςιΓι ιηιη νί ν. κ: ηοη ροδβυηΐ, <|ΐιι ηεο ]ιιπιιι<Ιί

ίηΐιτ 86 βιιηΐ, ηεο ϋδ(Ιεηι τευυβ αείει Ι.ιιιΙ ιι γ : Ιιοο ('τιί ιιι οβΓίβ

δοιίηΐίΐηδ νίάβΙϋΓ ΙιηΙιιτβ ρΓορι'ίιιιη.

[VII.] (4) Εδί Ηηφιρ ηιιιίπΐίη πκιχίΐϊΐρ οηηίηπΊ ίΙΙη, ψι.τ

Ι.ιι»ιι>πιμι (Μ , ιιΐ «Γ|ΐϊιΐ8 ];ιιιι (ΙκΙιιηι ρΜ. Νηηι ςιιηιη ϊιΐ βιηη-

ΙιίΙι• βΐ ορΙηοίΙενίάρβΙυΓ ςιιοιΐ ηΐκοίπίο Ιιοιιιιιιι ηιι! ]ιιιιιηοΊιηι

(Μ ; εΐ νβΓΟ ιριηιιι ίι] αιία,ιιβ απιηηίΐο ;ίΙ , ηυοά ει ΙαΙβ ε»( :

νίΓ Γΐοηυδ νΪΓΟ 1)οηο ρΓορΙεΓ Ιιοιπιη ηΐηιιηψιε 3Π)3ΐ)ίΙί8 βδΐ.

(5) ΥίιΙιΊιΐΓ ηηίριη ηηιηΐίυ ηίϊρρίηί 3ΐτηϊ1ί& εδδβ; ΙιηηίΙιιί ηιηί-

εϊΐϊβ. Λιιι.ίΙ ιο εηϊπ) ηοη ιιιίηυ.5 Γβ8 ίηηηίηιρϊ ιοιιφΙιτΙίΐιΐΓ,

ιριηιιι 3ϋ38 : ι-οιΙηιιιηΓρ ηιιίριη οοηριικίηηι βδΐ εηηι οοηδίίίο,

ιριικΙ «Ιι ΙιηΙιιΙιι ρΓοΓιείδείΙυΓ. ΡΓβΗβΓβα Ιβίεβ οοιιίβ ηΓΙίοί

νοίυηΐ εοδ ιριοβ ηιηηηΐ , ίΐίοπιηι εβυβα , ηοη δεευηαΊιπι ,ιί'-

ΓεοΙίοηεηι, δεϋ εχ ΙιηοίΙπ. Λιΐ Ιυεο <ριί ηηιίοηηι ιΙϊΙϊ-ιιγι! , 1. 1

φιοι) δίΙιΊ οοηο βδί , άϋίβΐιηΐ. Νηιιι νίΓ οοηυβ, βιηϊευβ ηϋπιί

ΓηοΙιΐδ, βί ϊρ$ί , ευϊ αηιίοιι* ββΐ, υυηηιη εβί. (ΙΙεπριε ίςίΙυΓ

ιριιιιυ ίι! η,ιιοά μΙπ 1)οη<) Γ8(, ϋϋίμιίΐ , Ιιιηι ρηΐ' ρηπ ρΐίηηι Γ«-

ΙβΓ(, νοίυιιΐηϋ βΙΙεπιΐδ ει βεηβπ ηι πΐοηιηι. Νηηι νιι!§ο ίίοί

βοΐβΐ , ,τςιΐ3ΐίΐ3(εηι ηιιιίείΐίηιη εβδε. Μβχϊηιβ νεΓΟ ίη ηιιικϊΐίη

νίΓοηιπι οοηοΓυιη Ιιοεο ίηδίιηί.

ΟΑΡ. VI. [IX.]

Έν δέ τοις στρυονοϊς χαι πρεσβυτιχοΐς ή*ττον γίνεται

■ίι ή Φιλία , δσω δυσχολώτεροί είσι χαι ήττον ταϊς δμιλίαις

/αίρουσιν ταΰτα γάρ δοκεϊ μάλιστ' είναι φιλικά και

ποιητικά φιλίας. Διδ νέοι μέν γίνονται φίλοι ταχύ,

πρεσβϋται δ' ου • ού γαρ γίγνονται φίλοι οίς άν μή

χαίρωσιν δμοίως δ' ουδ' οί στρυφνοί. Άλλ' οί τοιοΰ-

■α, τοι ευνοι μέν εϊσιν άλλήλοις ■ βούλονται γαρ τάγαθά

και άπαντώσιν εΙς τας χρείας• φίλοι δ' οϋ πάνυ είσι

δια τδ μή συνημερεΰειν μηδέ χαίρειν άλλήλοις , δ δή

μάλιστ' είναι δοκεΐ φιλικά, (ί) Πολλοίς δ' είναι φίλον

κατά τήν τελείαν φιλίαν ουκ Ινδε'χεται, ώσπερ ούδ'

,-,ι, έρδν πολλών δμα • εοικε γάρ υπερβολή , τδ τοιούτο δέ

προς ένα πέφυκε γίνεσθαι , πολλούς δ' άμα τώ αϋτω

άρέσκειν σφόδρα ου ^άδιον , ίσως δ' ούδ' άγαθοϊς είναι.

(3) Δει δέ και έμπειρίαν λαβείν και έν συνήθεια γε

νέσθαι, 8 παγχάλεπον. Δια τδ χρησιμον δέ και τδ

.15 ήδυ πολλοίς άρέσκειν ενδέχεται• πολλοί γάρ οί τοιούτοι,

και Ιν δλι'γω χρόνοι αί ύπηρεσίαι. (4) Τούτων δέ μδλ-

λον εοιχε Φιλία ή διά τδ ήδύ, δταν ταύτα ύπ' άμφοϊν

γίγνηται χαι χαίρωσιν άλλήλοις ή τοις αύτοΐς, οΐαι

τών νέοιν είσιν αί φιλίαι• μάλλον γάρ έν ταΰταις τδ

4<ι έλευθέριον. "Η δέ διά τδ χρησιμον άγοραίοιν. Και

οί μακάριοι δέ χρησίμων μέν ουδέν δέονται , ήοειον δέ•

συζήν μεν γάρ βούλονταί τισι, τδ δέ λυπηρδν ολίγον

μέν χρόνον φέρουσιν , συνεχώς δ' ούθείς αν ΰπομείναι,

ούδ' αύτδ τδ αγαθόν, ει λυπτ,ρδν αύτω είη• διδ τους φ(-

45 λους ήδεϊς ζητοϋσιν. Δει δ' ίσι.ις και αγαθούς τοιούτους

όντας, καί ετι αύτοΐς• ούτω γάρ υπάρξει αύτοΐς δσα

δει τοις φίλοις. (δ) Οί δ' Ιν ταϊς έξουσίαις διηρημέ-

νοις φαίνονται χρησθαι τοις φίλοις• άλλοι γάρ αύτοΐς

είσί χρήσιμοι και έτεροι ήδεϊς, άμφοι δ' οί αυτοί ού

«Ο πάνυ • ούτε γάρ ήδεΐς μετ' άρετης ζητοϋσιν ούτε χρη

σίμους εις τά χαλά , άλλα τους μέν ευτράπελους του

ήδέος Ιφιέμενοι , τους δέ δϊΐνούς πραςαι τδ Ιπιταχθέν •

ΙπΙεΓ 3ϋδ1εΓ08 Ιηιιιρη εΐ εεηοβ εο ιιιίιιιικ ,ιηιίι ϊ Ιϊ.ι (οηιίΐί,ι -

Ιιιι•, ο,υο ίρίί 8«ηΙ ΟίΓΠεϊΙίοΓε», ηιϊηυβηηε Ιιοηιίηυηι εοη^Γεβίυ

εΐ βεΓπιοηε (ΙιΙβί',ΙηηΙιιι- : ηίεο εηϊπι εΐ ρΓορηα εηηΐ βηιϊεί-

Ιί.ΐ' ιη.ινίιιΐΓ, ι-| ηιΙ γ,ίιιι ιυη^ΙιιΐΜίηηιΙηηι ρΙιΐΓίιηιιιη νηίοηΐ.

Ιΐ3<1ιιβ εΐΐο Γιυη(]υνεηε8 αιηίοϊ : δεηεβ ηοη ίίοπι. Νοη

εηίιη (ϊεπ 8οΙειη»8 ίί^αιιιίε!, ο,ιιϊβιιμ ηοη ιΐβίεοίβηιιΐί•. 8ί-

ιηίΝΙβΓ ηεςιιε ηοτη'ι (ΓίβΙεβςυε ηαΙιΐΓ». 5εό ΙβΙεβ Ιιοπιίηββ

83ηε ΙιιΊίενοΠ ϊηΙεΓ 88 ββββ ρυ88υηί : ( Ιιεηβ βηϊηι βΙΙεΓ 31-

ΙεΓί \ οΐιιιιΐ οηιηϊ» ενεηίΓε , ρι,τίΐυιριρ ηιΐί-υηΐ ίϊΐιί , βιίεοςυε

υκ'ΐιιτιιιιΐ ίη τε ηεεε883ΓΪ3 : ) δεά ηοη ;κ1ηιο(1ιπιι δυηΐ βηιιΌϊ,

φΐίβ ηεςιιο ίηΐεπ-βίηΐ νϊίβ> (ριοΐκΐίηη.ΐ εοηδηεΙυάΌ , ηε«|υβ

ηΚβΓ 3)ΙεΓίιΐ8 ηιοπί.ικ ο"ρ]εοΙεΙϋΓ, ςιιβϊ ηιβχίιηε νίιΙεηΙυΓ

3ΐιιί('ίΙϊ»> εοηνβηΪΓβ. (2) .Ιηιη ςηοιΐ ηιΙ ρεΓΓεεΙηιη ηιηίι ϋίηιιι

ηΙΗικΊ , 83 ιιηί ιίιιιι ηιυΙΙίδ ίηΙεΓεβάεΓβ ηοη ροίεβί. ληιιι ΪΙΙ,ι

ιιη(ιΐΓ3ΐη 83ρίΙ ε]υδ ςυοο" εδί υπερβολή δτ\•ε εχεοΐίβηΐίβ : ΙβΙβ

ηιιίειιι 6Γ§3 υηιιηι ιηο<1ο εδί. Α(Ι Ιιβρο ηιυΚοδ ιιηο ίβηιροΓβ

ιιηί νεηεηιεηΙεΓ ρΐ,ιι-ιτο ΙιηικΙ Γβοίΐβ 881, η<- Γογ(3886 ιιειρκι

ηαιιΙ1Ϊ3 ίιοηοδ είδβ. (3) υειιίιριι- ριτίπιΐιιιιι ΓβεβΓβ εΐ εοηδυβ-

Ιυιΐίηε ειιπι 818 ΐ'οηϊ ιιη^ί ορθΓ(ε( , ηιιοιΐ 88( οιιιιιίιιιιι (ΙίΠϊείΙ-

Ιίιιιιιιιι. Αι τεΓΟ ρπιρίει- ιιΙίΙί(3(εηι <•1 ]ιιειιη<]ϊ(η|ρηι ιιΐ ςυίδ

ιιιυΙΙίδ ρΐηιρη! , ήεπ ροίοδί. Νηηι εΐ ηυ]υδ §εηεΓΐ8 Ιιοηιίηυηι

ιπημιιη εορί3 88( ; ε( ιιΙι»νιριί;ι ίΙΙη ηοη ι]ρ8ίιΙρΓ3η( Ιοη^ιιηι

(βηιρυδ. (4) ΙΙηιηιιι ηιιίεηι ιΐιιηπιηι 83Πΐ3§ί8 3ηιίεί(ίχ8ίηιίΙί-

ΙιιιΜιιριιι ^ρι•ί1, ςηη? ]ιιειιηι1ί 831183 ίηδ1ί1υ(3 εδί, ηυιιιη ε»ιΙριη

3|> βΙΙείΌ βΙΙεΓί ρΓίΓϊΙηηΙϋΓ, εΐ βΙΙεΓ βΙΙργο (ΙεΙεΡίαΙιΐΓ, 3ΐιΙ

υΙεΓςηβ ρϊμΙριπ : ιριβίεδ ηιηίΐΜΐί,τ ίηνρηηιη δΐιηΐ. Μη^ίδ εηίιιι

βίυεεί ίη Ιιί8 ίηςεηίυιη ίριοιίιΐηιη Ιί1ιρι•η1ι•. ΑΙ εα ιρι.ν ρΓορΙει-

υΐίΐε ιτιιηρηιηΙυΓ, ΓοΓεηδίδ ΙιΐΓΐιη' 88(. .Ιηηι ιΊ ίΙΙιιιΙ ροηδΙηΙ ,

(Ιίνϋΐ'5 38 083(08 ηοη πΐίΐΐ'δ, 88ά ]υεηη(1θ5 βηιίι'ικ ιΙρλιιΙρι-,ιι <■-

ΥίνεΓβ Ρΐιίιη οπιη ηΐίιριίΐιιι-. νιιΙιιιιΙ. Α<1 Ιι:ιί• (Ιηίοιτιη 3ε

ηιοΚ•8ΐί«ιη ρΐίηπίδί ηιοάίεο (εηιροΓβ ΓεηιηΙ , ρεΓρεΙυο Ιηιηεη

ηεηιο δηδίίηεβΐ : ίιιιο ηε ίρδοπι (ριίιίεηι ηοηυιη , 8ί ει ηιοΐε-

δΐιιηι δίΐ. Ι(3ΐριε]υειιηυΌ8 βηιίιοδ ςυβεΓυηΙ. 8βύ οροΓίιΊ,

ορίηοΓ, εΐίϊΐη Ιιοιιοί α,υ3βΓ8Γβ βι! 3ΐηίι:ίΙκιιη Ιιοηιϊηεδ δηβνεε,

ηεεβοίηηι βόδοΐιιΐε , δεά βΐίβηι ϊρδϊβ. δίο οηίιη βί8 ίΙ!;ι δυρρε•

ΙεηΙ , (μιίΐιιΐί βηιίοΐ ίηδίΓυοΙϊ ββδβ «ΙιΊιριιΙ. (5) Ουί νεΓΟ ίη

ίιιιρρΓίίδ τεΓ83ηΙυΓ, Ιιϊ άΊίΙίηεΙίβ βηιίείβ ηΐί νίο'βηΙυΓ. Αΐίϊ

εηίηι 8υη( είδ υΐϊΐββ ; ηΐίϊ -ιι.ίμ'ν 8ε]υευη(1ί. Νηηι ίη υηο αιηΐιο

ίδΐ3 ίηεβδβ Ιιαιιά Γ30Ϊ1ε εοπϋη^ίΐ. Κεςυβ εηίηι ςηίεΓυηΙ ]ιι-

ειιηάοβ ουσι νίΚπΙβ , ηεςυβ υΐίΐββ Λά ΗοηβδΙβ. 8εί ςη»

]υουηο"υηι βρβοΙβΙυΓ, εοδ (ρι;ρπιη( ςυϊ δίηί Γβρ.εΙί 3ΐ<ριε

ιΐΓΐιηηί : φΐ3 νεΓΟ υΐίΐβ, εοβ ςιιί δίηί 8θ11βΓΐβ8 &Λ ίηιρεΓηΙ»

(•ΠίείεηιΙη : ςιιχ τεδ ΓβΓε ηιιικριηηι ίη υηο εΐ εο<1ειη ΓΡρβ
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ταΰτα δ' ού πάνυ γίνεται εν τώ αυτί), (ο) Ήδυς 3ε

χαι χρήσιμος άμα είρηται δ'τι δ σπουδαίος • άλλ' ύπερ-

έχοντι ου γίνεται δ τοιούτος φίλος, αν μή χαι τη άρετη

ΰπερένηται• εϊ δέ μη, ουκ Ίσάζει άνάλογον δ ύπερεχο-

β μένος. Ού πάνυ δ' είώθασι τοιούτοι γίνεσθαι.

[VIII.] (?) ΕΊσΙ δ'Όύν αί εϊρημεναι φιλίαι εν ίσό-

τητι- τα γαρ αυτά γίγνεται άπ' άμφοΐν χαι βούλονται

άλληλοις, η έτερον άνβ' έτε'ρου άντικαταλλάττονται ,

οίον ήδονήν άντ' ωφελείας. "Οτι δ' ήττον εΐσ'ιν αυ-

ιο ται φιλίαι χαι μένουσιν , είρηται. Δοχοΰσι δέ χαι

δι' δμοιότητα χα'ι ανομοιότητα ταυτοϋ είναί τε χαι ούχ

είναι φιλίαι• καθ' δμοιότητα γαρ της χατ' άρετήν φαί

νονται φιλίαι (ή μέν γαρ το ήδυ ίχει, ή δέ το χρησιμον,

ταϋτα δ' υπάρχει κάκείνη ), τω δέ τήν μέν άδιάβλητον

ι» χαι μόνιμον εΤναι , ταύτας δέ ταχέως μεταπίπτειν άλ

λοις τε διαφέρειν πολλοίς , οϋ φαίνονται»φιλίαι δι' ανο

μοιότητα εκείνης.

ιίιιιιΙιΐΓ. (6) ΟικκΙ ίΐιιίοιιι ]ιιαιηιΙιιηι δίηιιιΐ εϊ ιΜΜιίιι

Ι\Μ' 011111 ίΐίχίΠΙΙΙδ, <|1Μ 8ίΙ ΥΪΓ 1)011118, «ϊι'ΙΙιΙΐΙΙΙΙ βί ίΐίικί

εδί, Ιιιιιηίηί «ϋ^ηίϊαΐβ άο ροίβηΐϊα ρι-κδίβηΐί ΙβΙεηι ηοη

ΙίιείΙε Γιογϊ αιιικ ιιιιι , ιιί*ί (Ίί,ιιιι ίΐΐο ροίοιι ΙΪ3 ρΓΟΜίβηδ νή-

Ιιιΐΐ' Μΐ[ΐ(•ι•(Ίιιΐ'. Νβιιι δι ί(1 ηοη ΓιαΙ , ηοη ;πιιιιι1ιιγ ρι-ο-

ροΗίοηβ ειιιη ϊΙΙο ρ™8(3ηΙίοι•ε Ϊ8 φΐί ίΐιρρπιΙιΐΓ ροΐεηΐίβ.

Αι1ιιιο<Ιυηι 3ΐι(βιιι γ»γο ΙϊΙβδ Ιιοιιιίηεδ ΓερεΓϊη δοΐρηί

[VIII.] (7) ΑΙα,υβ ΠΙίΒ δβηβ »ιηίΐΊΐί3?, φΐβδ ρι-οχίηιο ΐοε.0

ιΐίχίηιιΐδ , ίη Κφΐ3ΐίΐ3(β ροδίΐβϊ βιιηΐ. Ι- 3ΐ |••π ι βηίηι 80 ιι 1 1, >-

ςυβ |>Γ.ι•ίΙϋη1ιΐΓ, εδίφΐβ ιιιιιΐιια ίιιΐιτ Ϊρ808 νοίυυΐββ : ;ιιι!

ιιτίο υΙίιιιΙ 1(1 ίο ('οιιιμιιιΙηΙιιγ : νιτοί ΚΓαΙία , ιιΐίϋΐβίε νο-

ΙιιρΙαί. ΙηΙιτί'.Ί Ιαπιοιι «Ι ηιίηιΐ8 βϊ8β Ιι;ΐ5 βηιίείΐίβδ, ιηί-

ιι ιΐ8<| 1 1 < - ιΐίιι ρΐΊΊΐκιιιι,τε δείρικίιιπι , ϋΐ ιΐίυΐιιιιι βδΐ. δεΛ τίϋεη-

ΙϋΓ εΐίβηι ρΓορΙεΓ βίιηίΐίΐυϋίηεπι δΐιηιιΐ 30 (Ιί&ίίιηίΐίίικίίηοηι

3(1 νεπιηι ίΙΙηιη εϊ βδδε ,ιιηίιίΐίκ• εϊ ηοη βδδβ. Εχ δίηιίΐίΐιι-

(Ιϊηε εηΐηι ε]υ8 βπιίείΐί», φΐβ; νίι-Ιιιΐε εοηδ(8ΐ, 8ηιίείΙίίκ

8ίιηίΙίΙιιιΙίηι.Ίΐι μρπιηΐ. ΙηβδΙ εηίηι ίη ιιΙΙρπι ]ιιπιηι]υΐ!], υΐϋε

ίη 3ΐΙ«ι•3 : (|ΐΐίκ ίρ83 ίηδυηΐ οΐί.ιιιι ίη ίΙΙα. Κο βιιίεηι , ςυοιΐ

Ϊ1Ι3 0Γίιιιίιΐ3ΐίοηιιιιι εχμει-δ 881 εϊ Ιίπιιιι ρ,ΐ'ηε 3<Ι ρεΓρεΙυί-

Ι3ΐειιι ; Ιικ 3υ1ειη εβίει-ϊΐβτ ίηίριχίιΐιιηΐ , αΐϋδφΐβ ηιυΙΙίδ Γε1)ΐΐ8

(ΙίΙΓίΊΊΐιιΙ , ηοη ΙιλΙηίιΙ δρεοίειη αιηίείΐί» , ρΓορΙβτ Ιιαηο αΐι

ΠΙ3 (ΙίδδίηιίΙΗιιυΊηεπι.

ΟΑΓ. VII. [VIII.]

"Ετερον δ' έστι φιλίας εΤδος το χαθ' Οπεροχην, οίον

πατρι προς υίδν χαΐ ίλως πρεσβύτερο) προς νεοιτερον ,

ϊο άνδρί τε προς γυναίκα και παντι άρχοντι προς άρχό-

μενον. Διαφέρουσι δ' αύται και αλλήλων • ού γαρ

ή αυτή γονεϋσι προς τέκνα και άρχουσι προς αρχόμε

νους , άλλ' ουδέ πατρι προς υίδν και υίώ προς πάτερα ,

ούδ' άνδρ\ προς γυναίκα και γυναικΐ προς άνδρα.

25 Έτε'ρα γαρ έχάστω τούτων αρετή χαι το έργον , έτερα

δέ χαι δι' δ φιλοϋσιν έτεροι ούν χαι αί φιλήσεις χαι αί

φιλίαι. (ϊ) Ταύτα μέν δή ούτε γίγνεται έκατέρω πάρα

θατέρου ούτε δει ζητεϊν ■ όταν δέ γονεΰσι μέν τε'χνα άπο-

νέμη δ δει τοϊς γεννήσασι , γονείς δέ υίε'σιν & δει τοις

3» τέκνοις, μόνιμος ή των τοιούτοιν και επιεικής εσται

φιλία. Άνάλογον δ' εν πάσαις ταϊς καΟ' δπεροχήν οΰ-

σαις φιλίαις και τήν φίλησιν δει γίνεσθαι, οΐον τον

άμείνω μδλλον φιλεΐσθαι ή φιλεϊν , κα\ τον ώφελιαιό-

τερον, και τών άλλων έκαστον δμοίοις- 8ταν γαρ κατ'

:•5 άζίαν ή φίλησις γίγνηται, τότε γίγνεται πως Ίσότης,

8 δή της φιλίας εΤναι δοκεϊ..

[IX.] (ί) Ούχ δμοίως δέ το ίσον εν τε τοις δικαίοις

καΐ εν τη φιλία φαίνεται εχειν ■ εστί γαρ εν μέν τοις

δικαίοις ίσον πρώτως το κατ' άξίαν , τό δέ κατά ποσδν

«ο δευτέροις, εν δέ τη φιλία το μέν κατά ποσδν πρώτως,

το δέ κατ' άξίαν δευτέρως. (ί) Δήλον δ' , εάν πολύ το

διάστημα γίγνηται αρετής ή κακίας ή εύπορίας ή τίνος

άλλου- ού γαρ ετι φίλοι είσίν, άλλ' ούδ' άξιοϋσιν.

Έμφανέστατον δέ τοϋτ' ΙπΙ των θεόΐν πλείστον γάρ

«5 ούτοι πασι τοις άγαθοΐς ΰπερέχουσιν. Δηλον δέ καΐ

επί τών βασιλέων • ουδέ γάρ τούτοις άξιοϋσιν είναι

φίλοι οί πολύ καταδεέστεροι , ουδέ τοΤς άρίστοις ί| σο-

φωτάτοις οί μηδενός άξιοι, (ί.) Ακριβής μέν ουν έν

τοις τοιούτοις ούκ εστίν δρισμός, ?ως τίνος οί φίλοι•

5» πολλών γάρ αφαιρουμένων έτι μένει , πολύ δέ χωρι-

σθε'ντος, οίον του θεοϋ, ούκέτι. (β) "Οθεν καί άπο-

ρεϊται, μη ποτ' ού βούλονται οί φίλοι τοις φίλοις τα

ΑΙίιιι] ΕΐιΙεπι ηιιιίΐ'ίΐί,ΐ! §εηυϊ εβί , «όιπιιΙιπιι εχεβΙΙεη-

Ιί3ΐιι : νείιιΐί φι& ρα,ιή ϊηΙβΓοειΙίΙ ου™ ΠΙίο, βεηί ουιη

ίυνεηε , λίγο ευηι υχοΓε, οπιηί (Ιεηίηυε ςηϊ ρΐίεεδί, ειιηι

εο (]υί ίηιρίΊ'ίο ρ3Γ8Γε (ΙεοεΙ : ςη33 ςυϊιίεηι ίηΙεΓ δβ ίρδβδ

ιΐηοςηε {ϋΠετυηΙ. Νοη εδί εηίηι ι•,ιιΙ•ιιι ρβΓεηΙυηι ειιηι

ΙίΙ)6Π8, βίςυε ευηιιη ςυί ρΐΌΒδυηΙ, εηιη δΐιΙι]εεΐίδ : ββ<1

ηε<]ΐιε ο3ΐ!οηι ρβΐπδ ευπι ΙΗίο, ςιιββ ΠΙϋ ευηι ρβίΓε; ηε-

φιβ εαάειη ϊϊγϊ ευηι υχοΓε, ςυβΒ ιιχοπδ ευηι νίρο. ΑΙί»

ειιίιη πι]ιΐδιμιε Ιιοπιιη νίΓΐυβ εδί, βΙίυιΙ ορυβ, ηΙί;ι ιεηίηυε

ΐ|ΐι;ΐ';ιιΙ οιιι;ιιηΙιιι)1 ίικίΐίΐιΐ. £χ ςυοδβςυίΙυΓ, <1ίνει•*3δ <ιυο-

ςυε εδδε 1»ιιι 3ηΐ3(ίοηεδ , ςυβηι 3ΐηίεί(ί3δ. (2) δβηε εβιίειη

ιιΐ ΙιοΓυιη υΐΓίηοε ;ι!ι αΙΙιτο ρπΐίδίΐΊΐΙιΐΓ, ίιΐ ηεςηε απίιΐιΐ

ηε()ΐιε ΐΐΐ ρο»ΙιιΙ;ιιΐι]ιιιιι. (^ ιι ιι ιιι νι-πι ίίδ ςυί ριοιτκιπιηΙ,

83 {[υ»! ρβΓ'ρηΙίϋϋδ ιΙεοεηΙυΓ, ΙϊΙΐβΓΪ ΙιίίιιιιιιιΙ , τίείδδϊηΐφΐε

ΙίΙίίδ ρ3Γεη(εδ , ιριιε (ΙιΊηίιΙιιγ Ιίϋιτίδ : Ιιιιιι Ιίπικι εϊ α:φΐ3•

Ιιϋίδ Ι3ϋδ 3ΐιιίί'ί(ί» Ιιιΐιιπι εδ(. ΟεΙεηιηι ιιι οηαηίήιΐδ ιι-

3ηιίείΙϋδ , φΐ•ε ίη ε\ι ιΊΙοηϋιι ροδίΐα! δΐιηΐ , ;ιηι;ιϋο ιΙιΙιιΊ

8888 !βφ13ΐίΐ38 ρΐ'οροιίίοηίδ, 111 δΐ'ΪΙίπ-Ι 18 ι [II ι ροΙίοΓ 88(,

αηιιΊιιΐ' ιηβςίδ φΐ3ΐιι αιιιιΊ ; εϊ ίδ ςυί ρΐυδ υΐίϋΐβΐίδ ,ίΓΓιίΙ .

ΙίΙοηΐφ^ιβ (Ιβ οείβιίδ δίιιμιιΐβΐίηι δίηιίϋΙεΓ (Ιίοί ροΙεΓίΙ. (ίιιιιηι

εηίηι 3Πΐ3ΐίο Ιίΐ ρΓΟ ιΐίμιιϊΐϊΐΐ', Ιιιιιι φΐθ(ΐ3ΐιιηιο<1ο εχδίδΐίί

ίε(|ΐΐ3ΐίΐ3δ : ίιΐ φΐο<1 αιιιίείιίίε ρΓορηυηι 8888 εχϊδΙίηΐ3ΐιΐΓ.

[IX.] (3) Κοη ίΐβ ρογγο βε ΙιβηεΙ ίη ΓβΙιηδ ]υδ1ίδ , υΐ ίη βιιιί•

είΐίβ 3.'φΐ3ΐίΐ38. ΕΙεηίιη ίη Γβηιΐδ ]υδ1ί8 ρππιο Ιοεο ροηίΙηΓ

8!ςη8ΐίΐ38 83 , φΐ33 οεηδεΙυΓ (1ίί;ηίΐ3ΐίδ 30 πιεπίί οοιιιρ3Γ3-

Ιίοηβ ; δβεηηάο ε» , φΐβΒ ίεςυβίίΐβΐβ ςηβηΐίΐβΐίδ (ΙεΓιιιίΙιΐΓ.

Ιη 3ηιίοίΙί3 εοηΐΓβ ρπηιο Ιοεο δ1;ι1ιιί1ιιι- ί(1 εεφίαίε , φΐθ(1 εδί

ηΐ38ηίΙϋ(1ίηίδ;68ευηι1ο ϊιΐ, φίοιΐ εδί «3ϊ(ίηίΙ»ΙΪ8 8βα ιηεΓίΙί.

(4) Ιιίςηβ εχ εο ρεΓβρίεί ροΐεδί , ςυοιΐ εδί , βί ιικιμιι,ι δίΐ νΪΓ-

Ιηϋδ, 3»1 νίΐϋ, 3υΙ ε,ορίβί,βηί βΐϊυδ 3ΐίευ]υδ Γβί (Ιίίΐίΐηΐία.

Νοη βηίηι ]3πι Ιυιη βιηίοί δυηΐ : ϊπιο ηβ άεΙιβΓβ φΐϊϋβηι

8β3ηιίεοδεδδ8]ϋοίο3ηΐ3ΐΙβΓθΓυηι. Ιίΐςϋβ ϊη Λϋβ Μβχίηιβ

3|ΐρ3ΓεΙ. Οηιηίϋυδ εηίηι Ιιοηίβ ϋ 1οη§β βηΙεεβΙΙπη». ΡεΓ«ρί-

ουυπι ϊιίεηι βδΐ εϋβηι ίη τε^ίοηδ >'3ΐη ηβ 3ά βοΓυηι φΐι-

ιΐεπι εΐίβηι βηιίείΐίβηι βδρίΓΒΓβ βυάεηΐ ϋ ςυί ηιιιΐΐο βηηί

ίηΓεηοΓβδ : υΐ ηβςυβ ρΓβεδΙβηΙίδδίηιοπιηι 3ϋΙ δβρίεηΐίδδίπιο-

τυπι νίΓΟΓϋηι βπιίείΐίβηι εχρβίηηΐ οοηίβηιρίίδδίπιΐ ηοηιιηββ.

(5) δβηβ εοηδίίΐυί ίη 1ιΐ8 δυΜίΙίΙβΓ οβΓίηδ ΙεΓηιίηιΐδ ηοη ρο-

ΙβδΙ , αιιβίεηυδ δηΙΐδίδίεΓβ απαϊοϊΐία ροδείΐ. Νβπι βί τβΐ ηιυΙΙβ

30 5ΐΙβΓ0 (1εΐΓ3ΐΐ3ηΙιΐΓ, ηιβηεΐ Ιβηιβη βΐίβπι Ιυιη βπιιοιίιβ.

Αί νβΓΟ βί ρβηίΐυδ βΐίβηι βερίΓεηΙυΓ, ηΐ ηοπιο 8 άβο, ηοη

]3ηι ιηβηβΐ. (6) Εχ ςηο βΐίβηι ο,υβίπ βοΐβΐ , νείιηίηε βιηιεοδ

βιηίεί ΙιοηίΒ ςηβηιηΐΒχίπιίδ βΠΐει ( νβΓΐ>ΐ 8Γ8ΐιβ άεοβ βδδβ ) :
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μέγιστα των αγαθών, οίον Οεοΰς είναι ■ ούοέ γαρ ετι

φίλοι έσονται αύτοϊς• ουδέ δη αγαθά• οι γαρ φίλοι

τάγαθά. Ει δη καλώς είρηται δτι ό φίλος τω φίλω

βούλεται τάγαθά εκείνου ένεκα , μένειν άν δέοι οίος

<> ποτ' εστίν εκείνος • άνθρώπω δε όντι βουλ,ήσεται τα

μέγιστα αγαθά " ίσιος δ' οϋ πάντα ■ αδτώ γαρ μά-

λισθ' έκαστος βοΰλεται τάγαθά.

ιιοιι οιιίιιι ίίΐιιι αιιιϊεο* οι* ΓιιΙιιπ» 6$δε («Ιεΐ : ίμίΐιιι• ιιοιι

ορίβηΐ 1χ)ΐΐ3 : ■ ί 1 1 ■ 1 1 1 1 Ηΐιιίιί ίΐηιίείδ ορίεηΐ Ιχιηβ. ΟιιοιΙμ

ΓεεΙε οΊοϊίυχ , δυο ο,ιιοηιςιιε βηιίεο 1κ>η» ορίΒΓΟ. ιΙΙίικ <.ίιι-;ι ,

ρι-υίβείο ι,ιΐί- ιι( ηιβηεβΐ οροιΊβΙ, <|ΐια1ϊκ βδΐ αΙΙβι- ϊΐΐο.

8λπρ , υ( ήοηιίηί , 1113X111)3 ίιιιιι,ι ορΐ3ΐ•ε 30 νοΙΙε ροίοπΐ :

ΒΡίΙ ΓθΓ(8δδβ ιιβ 810 ψιίιΐοηΐ 01111113. δϊΐΐϊ 6111111 1118X11116 ΜΐΙΙ

ψιίδφΐβ Ιιοιι» βνβηΪΓβ.

ΟΑΡ. VIII. [IX.]

01 πολλοί δε δοκοϋσι δια φιλ.οτιμίαν βοΰλεσθαι φι-

λεϊσθαι μάλλον ή φιλεϊν, διο φιλοκόλακες οί πολλοί•

ιυ ΰ-ερεχόμενος γαρ φίλος ό κόλας , ή προσποιείται τοιού

τος είναι και μαλλ,ον φιλεϊν η φιλεΐσΟαι. Το δί φιλεϊ

σθαι έγγΰς είναι δοκεΐ τοϋ τιμασθαι, ου δή οί πολλοί

Ιφίενται. (ί) Οϋ δι' αυτί) δ' έΌίκασιν αίρεΐσΟαι τήν

τιμήν , άλλα κατά συμβεβηκός• χαίρουσι γάρ οί μέν

ϋι πολλοί ΰπο τών εν ταΐς έξουσίαις τιμώμενοι δια τήν

ελπίδα• οίονται γαρ τεΰξεσθαι παρ' αυτών , άν του

δε'ωνται• ώς δή σημείω της ευπάθειας χαίρουσι τη τιμή.

Οί δ' ΰπο τών επιεικών και είδότοιν δρεγόμενοι τιμής

(ϊεβαιώσαι τήν οίκείαν δόζαν έφίενται περί αυτών χαί-

2« ρουσι δη ότι ε'ισιν αγαθοί, πιστεύοντες τη τών λεγόν-

τιον κρίσει. Τώ φιλεϊσθαι δε καθ' αΰτο χαίρουσιν διο

δόξειεν αν κρεΐττον είναι τοϋ τιμασθαι, και ή φιλία καθ'

αυτήν αιρετή είναι, (ι) Δοκεΐ δ' εν τώ φιλεϊν μάλλον

ή1 Ιν τώ φιλεϊσθαι είναι. Σημεϊον δ' αί μητε'ρες τώ

Μ φιλεϊν χαίρουσαι- ενιαι γαρ διδόασι τα εαυτών τρέφε-

σθαι, καί φιλοϋσι μέν εΐουΐαι, άντιφιλεϊσθαι δ' ο& ζη-

τοΰσιν , εάν αμφότερα μή ενδέχηται, άλλ' ίκανον αΰταϊς

έΌικεν είναι , έαν δρώσιν ευ πράττοντας , καί αΰταϊ

φιλοϋσιν αυτούς, καν εκείνοι μηδέν ων μητρι προσήκει

3» άπονέμωσι δια τήν άγνοιαν.

[Χ.] (ί) Μάλλον δέ της φιλίας ούσης έν τώ φιλεϊν,

καί τών φιλοφιλων ε'παινουμένων , φίλων αρετή το φι

λεϊν έΌικεν, ωστ' Ιν οΐς τοϋτο γίνεται κατ' άςίαν, ούτοι

μόνιμοι φίλοι και ή τούτων φιλία, (δ) Ούτω £' άν καί

3[, οί άνιϊοι μάλιστ' ειεν φίλοι• ίσάζοιντο γαρ άν • ή δ' ίσό-

της καί δμοιότης φιλότης , καί μάλιστα μέν ή τών

κατ' άρετήν δμοιότης• μόνιμοι γαρ οντες καθ' αυτούς

και προς αλλήλους με'νουσι , και ούτε δέονται φαύλων

ουθ' υπηρετοϋσι τοιαύτα , άλλ' ώς ειπείν και διακωλΰ-

ιιι ουσι• τών αγαθών γαρ μήτ' αύτοΰς άμαρτάνειν μήτε

τοις φίλοις έπιτρέπειν. Οί δέ μοχθηροί το μέν βέβαιον

οΰκ έ/ουσιν ουδέ γαρ αυτοϊς διαμένουσιν όμοιοι οντες•

επ' ολίγον δέ χρό^ον γίγνονται φίλοι , χαίροντες τη αλ

λήλων μοχθηρία, (η) Οί χρήσιμοι δέ καί ήδεϊς επί

4Γ, πλεϊον διαμένουσιν έως γαρ άν πορίζωσιν ήδονας ή

ωφελείας άλλ.ήλοις. Ές ενάντιων -δέ μάλιστα μέν

δοκεΐ ή δια το χρήσιμον γίγνεσθαι φιλία, οίον πένης

πλούσιοι, αμαθής είδότι• οδ γαρ τυγχάνει τις ενδεής

ών , τούτου έφιέμενος άντιδωρεΐται άλλο. Ένταϋθα

60 δ' άν τις έ'λκοι και έραστήν και έριόμενον , καί καλδν

και αΐσχρόν. Διο φαίνονται καί οί έρασταί γελοίοι

ενίοτε, άξιοϋντες φιλεϊσθαι ώς φιλοϋσιν δμοίως δή φι-

ΑΙΙΙ5ΤΟΤΕΙ.Ε5. II.

ΥιιΙβίΐδ νεί'ο Ιιοιιιιιιιιιιι Ιιοηοιίδ δΐηιΐίο ιιμΙΙγ νϊιΙβΙιΐΓ

ηιιΐΛΓΪ ι|ΐι;ιιιι βηιαιβ. ΙΙβςιιε ιιιιιΐΐιι ηΐ3χίηι.Ί6 ρ.ΐΓΐί Ιιοηιί-

ηιιιη 3556ΐιΐ8ΐθΓΡ« |>|3( ιειιΐ. ΕδΙ εηίηι 38δεη13(0Γ απιΚ-.ιΐϋ

ΗΐΓβΓΚΗ*, 860 , ςΐΐϊ 30 3116Γ0 -Ι1|ιπ'ίΐ| ΙΙΙ', ,ΙΜΙ ΟΟΓίε , 0,0.1 ρΓ.11

ί6 Γ6ΓΙ ρυ(3Γ6 56 Ι:ιΙι-ιιι ι•«ι• , ϋΐιι;ΐΜΊ|οΐ' ιτΐαίΐίκ ςιι>πι 3ηι«ιί.

ΟοΙεηιιιι βιιιβΓβ νΙάβΙϋΓ ιϊιιίΐίιιιιπιι β55β βί ο,ιιοιΐ 6«1 Ιιο-

πογο βΓΠοι , ειΟϋ8 Γβι ρΐβπηιιβ δυηΐ οιιρίιΐί^ίπιϊ. (2) Λ'ε-

πιηι Ιιοπογ ηοη ρΓορΙεΓ βε εχρείί νΐϋεΙυΓ, βεΛ εχ ενεηΐιι.

Ν30Ι \ ΙΐΙ^ΙΚ Ι|1ιίι1ΐ'||| Ι|ΙΙΙΙΙΙΙ 31) ίί$ ιρίί ρθ(6$(3(6 ι| ίΐΐιρί'ΐ'ίο

ρι.ι'ιΐίιί μιιιΙ , ΙιοηοΓε βΠίεϋιΐΓ, Ι»-|3(ιιγ, 63 »ρε αΐιριε ορί-

ηίοηε, ιριοιΙ εχϊ$1ίιΐ)3ΐ ΓοΙοηιηι υΙ, &ί ηιΐ3 ιο ι•μι•.ιΐ , ,ίΙι

ΜΗβ ΓΐιιΐΜ'ίρκιΐιιι-. δίε ίμίΐιιΐ' ΙιοππΓε ιΐείεείπηίιιΐ' ηοβϋί ;ιιι.ίι-

ιίιεηΐο εΐ ρί^ηοΓε ε]ιΐί ο,ιιοίΐ βϊΐιί 1>εηε Ιίειί νοίιιηΐ. ΙΙΙί

νεηι ο,ιιί 3 νΪΓΪ» ρΓοόί•) ει Γβπιπι ίηΙεΙΙίςεηΙίοιιβ ΙιοιιοΓειιι

εχρείιιοί , ορίιιίοηεηι άο κβ ρΓορΓίβηι Μ.ιΙιίΜπ εΐ ιοη(ΪΓ-

ιπιιιί με^ΐίοηΐ. βοιιοβ ι^ϊΙιιγ 86 6886 μ3ΐιι1ειιΙ, εοπιιιι ]ιι-

ιΐίείο, ο,οί ίι Ι ιΠΐ'ΐιηΙ, ΓκΙεηι Ιι»1ΐ6ΐιΐ68 : ίρ^ο νεΓΟ πιηοη;

8ΐιί ββιιιίεηΐ ρεΓ 86. Οοο 1ΪΙ οί βιιιογ Ιιοπογο ροΙίοΓ, 3ΐηκί-

Ιίηιριε |η;γ 66 6&8ε ορΙ»οίΙΪ8 61 εχρείεηιΐβ νΙιΙεβΙοΓ. (3) Μ;ι-

ι>ί<> 3ΐι(ειη 63 οοιΐίΪ8«6Γβ νίιΙι'ΙιΐΓ ίιι εο , ιι 1 <|ΐιί- αιιιε! , ο,ιιαιιι

ίιι εο, ιι( .ίιιιγΙιιι . ΛΙιριι• Ιιοε ίρ$ιιιη ιηιιΐιν- ϊηιΜεαηΙ ,

(|Ι!Ϊ||1Ι-, ϊρβΙΙΠ) 31031'ε βίΐ \θΙ|ΐρ(3ΐί. ΝθΙ111Ι|ΙΙίΙ> πιίιιι ΠΙίθ.1

81108 (1»ηί 3ΐεηι1θ5 , εοδο,ιιε βείοηΐβί εχ 86 ιιβίο» , αηι,ιηΙ , ηεε

οί ;<1) εΪ8 η'ΐΙ.'ΐιιιεηΙιιΐ', ιιιβ^ηορεΓε Ι,ιΙιιιι.ιπΙ , βί (ίει-ϊ πίπιιη-

ι|ΐιι> ηοη |Κ)8$ί1 : 86(1 83ΙΪ8 ΙιιιυβηΙ , δί νίΟβηηΙ 608 Γπιϊ 58-

< ,ίπιί.ι ίι.ι•;ιιιι;ι. 1ΧΜΐίί]υε ηίΐιϋυηιϊηιι.ί εο» (ΙίΙί^ιιηΙ, ο,ιιβηινίκ

ίΙΙί ηοη ρο8$ίη( ιιπίιί , ιριοιΙ ΐίΐιιι ηοη ηοηιηΙ, ιρι,ι• εοηνεηίι

(ΓΪ1)Ι16Γ6.

[Χ.] (4) Οηιιιιι ,ιιιΙ.ίιι ίη εο, ιιΙ »ηιειιιιιΐ', ίΐιιιίΐ'ίΐίιι εοΐΐδί-

β(3(, ΙίΐιιιΙΐ'ΐιΙοιιριΐ' ϋ ΐ[ΐιί Βΐηϊεοπιηι 3ηΐ3η(68 ρογΙηΙιοιιΙμι',

Ι'ΠΐΙι.ιΙιίΙΐ' ιν| , 3ΐιηεοιηιιι νίτίπίοιη ίη εο, ιιΙ 3ηιεη(, βκββ

ροδίΐβιιι. 11;ιο,ιΐ6 ίη ΐ|:ιί1)ΐΐ5 Ιιοε ΙιΙ ρπ) ιΐίμηίΐίΐΐΐ' , ίί >ΙιιΙιί1ΐΝ

3ε Ιϊηιιί ρεηηαηεηΐ απιϊεί, (βΐίηπιηυε 3ηιίοι(ία 8ΐ3ΐ)ίΙΪ8 εβί

αε ρβΓΠίβηεηδ. (5) Λΐο,ιιε Ιιοε ιηοιίο εΐίβηι Ιιοιηίηεδ ίηΙει-

86 ίιιιτιρϋιΙι'Ν ιιΐ3 \ ί ιιιι• ('-.(> φΐο;ιηΙ λιμϊιί. λβηι ε« Ιιι ροδκίηε

330,0311 : 3?0,113|ίΐΒ8 311(6111 οί λίΐοίΐίΐΐΐΐΐο 3ΙΙ|ί('ίΙί3 6>| , 013X1-

πιεςυε εοπιιιι ςοί νΪΓΐυΙβ δίιηϋββ 8ηηΙ, βίπιίϋΐυϋο. Ν.-ιιιι

ι|ΐιιιιιι Ιιι ιιιβηεβιιΐ εχ 86 Ϊρ818 Ιίιιιιί 36 8<31)||68, (ιιιιι λΙΙιί-

ι|ΐιηι|ΐκ• 3,1 ,ίΚιί πιιι οΐίΐιιιΊ 18 (μιί ('ΐ 31 , 3ε ηεο,ιιε Γ68 1113Ι.1•.

(Ιε»ϊιΐ6Γ3ΐιΙ, ιιειριε 86 ΐΗΐίιιιιι πίιιιιι ηιίπϊίΐτοδ ρΓ86ΐ>εη( : ίιηο

νεΓΟ 6ΐί3ΐιι ρΓΟηϋκ'ηΙ. νίιοΓϋηι εηϊιη Ιιοιιοηιιη ο.^Ι ηβα,ιιο

ρβεεϊΓβ , ηεο,ιιε βιιιίαί ρει-ηιϊΙΙεΓε υΙ ρβεεεηΐ. Μ:ιΗ νεηι

ΐ|ΐιιιιη 8(α1>ί1ε ηϋιιΙ 1ΐ3Π63ΐι( (α,οίρρε ςιιϊ ηε δϋί ςιιίιίεηι

&ί|1ΐί1ε8 ρβΙ 111311(11111 ), III II I 8(1 ρι'Π•νί_Ι111Ι1Ι (6ΐηρΐΙ8 311111 1(18111

ίηΐι.'ΐ• δβ ΙιιειιΙπί', ιιιιιΙμ.ι ίιηρΓ()1)ίΐ8ΐβ (1εΙβε(3(ϊ. (6) (ΊίΙι-.

ΗΐιΙΐ'ΐπ 8ε ]ιιευηο'ί(1ίυ(ίιΐ8 8ΐιιί(:ί ρεπηβηεηΐ. 'Γ3ΐηιΙίο εηίιιι

ιιιηπίΊΐ Ι , α,ιΐ08(| ηΙίΙΗβΙεδ βε νοίιιρίβιεδ δίΐιί ιηιιΐιιο δυρρεχϋ-

Ι3π1. ΟιΐΗ' βιιίειιι εχ εοιιΐΜΐϊι» εοηδίΒΓε νίώ'ιιΙιΐΓ, ιιωχίιοι•

ηυίϋεηι ϊΙΙίΐ' δΐιηΙ , ςιι&8 οΐίΐίΐβδ )υη<ςίΙ : ιιΙ ιριιιιη ρβυρεΓ

άΊνίΙί , (Ιοείυδ ίικΙικΊο δίΐ 3ΐηίυιΐ8. Ν.ιηι (]03 ςηϊδα,υε π'

Γοι Ιε εςεί , εβηι βί) βΙΙβΓΟ εχρ«(ειΐ5 πΐίο μεικτέ ίΙΙιιιη ηιυηε-

ι;ι(ιιι . Ι ΐΐ'ίικίε νεΓΟ 3(1 Ιιιιηε ιιιιιιιεηιιη εΐίβιιι 3ηΐ3(0Γεηι ει

6ΙΠΙ1 α,υί 3ιιι»Ιιιγ. Γοπιιοδίιηι ίΐεηι 8ε (ΙεΓοι ιιιειη ΙίεεΙ 8^Γ6-

μ3ΐΐ'. Οιιιιιίι ι •,ί \ ίιΐι'ΐιΐιιΐ' ίηΐεηΐιιηι εΐ αηιβίοιεδ πιΐίευϋ ,

ιΐιιιιιη εοδ ο,υοδ 3ΐιΐ3η(, ρ»ιί ιιιιίιμιγιι ί|>808 ΓβιΙβηΐΒΓε

νοίιιηΐ. δβηε δί 3?ο,ιιε (ίί;;ιιί δίηΐ <]•ιΐ 3ιιι(ίιΙιιγ, ]ΐΐΓβ

7
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λητους Οντας ίσως άξιωτε'ον, μηδέν ο! τοιούτον έχοντας | ΓοτΙβδδβ Ιιοο ροδίυΐβπ ροΐρ^ί : δίη ηϊΙιίΙ Ι;ιΙ(' Ι>3ΐ)Ρ3ηΙ, πιίί-

γελοϊον. (7) Ίσως 2ε οΰδ' ε'φίεται το εναντίον τοΰ

εναντίου χαθ' αυτό, άλλα χατά συμβεβηχός. "II δ

όρεςις του μέ*ου εστίν τοΰτο γαρ αγαθόν, οίον τίί

6 ΰγρώ οΰ ζηρώ γενέσθαι αλλ* »πΙ το μέσον ελΟεϊν , χαΐ

τω Οερμώ χα'ι τοις άλλοις δμοίως. Ταΰτα μέν ουν

άφείσθω- χα'ι γαρ Ιστιν άλλοτριώτερα.

(υΐιιιη δΗ ίίΐιιιΐ ροδίιιίαι-ε. (7) ΡβτίΒδδο υργο ιΐίϊΐο 1ο-

Ιιιιη Ιιοο ηϋΙβΓ ΙιαϋεΙ, ηρψιε ΓΡ8 εοηίΓηπη εοηΐΓΒΓΪαιη [κτ

ίρ (Ιο8»1ργ»1, δριΐ ε\ ενεηΐυ : αρρρίϊΐίο βυίρηι πιοιίϋ βκΐ.

ΙΙ<ιο ρηίιη Ιιοηιιπι βίΐ : νβι•1>ί μι-βΐί» γρι Ιχιηιίϋ.χ Ιιηηιιιη εδΙ ,

ιιοη υ( ηιί(1ιι ΓιαΙ, δεϋ ιιΐ 3(1 ηιρίϋοηΓίΙηΙριη Γράϊ^ΒΐιΐΓ. Ηρπι

γρι ΓΗΐίίΙβ; εΐ ορίοπϋ. 5ει1 !ι»?ο οηιίΙΙβηΙιΐΓ δβηρ : δΐιηΐ εηίιιι

«Ι> ίϋδΐίΐηΐο ηυδΙίΌ αΐίι'ΐιίοια.

(:.\ι\ ιχ. [χι.]

"Εοικε δέ, χαδάπερ εν άρχηείρηται, περί ταΰτά

χαι εν τοις αϋτοϊς είναι η τε φιλία και τι) δίκαιον εν

ιυ άπάση γαρ κοινωνία δοκεϊ τι δίκαιον είναι , χα'ι φιλία

δε'• προσαγορεύουσι γοϋν ως φίλους τους σύμπλους και

τους συστρατιώτας , δμοίως δε και τους έν ταϊς άλλαις

κοινωνίαις. Καθ" δ'σον δε χοινωνοΰσιν, έπι τοσούτον

ε'στι φιλία• και γάρ τό δίκαιον. Και η παροιμία « κοινά

15 τα φίλων , » ορθώς- ένκοινυινία γαρ ή φιλία, [-ή Εστί δ'

άδελ&οϊς μεν και Ιταίροις πάντα χοινά , τοις δ' άλλοις

άφωρισμέια , και τοις μέν πλείω τοις δ' έλάττω- χαι

γάρ των φιλιών αί μεν μάλλον αί δ' ήττον. Διαφέρει

δε και τα δίκαια- οϋ γαρ ταύτα γονεΰσι προς τέκνα και

20 άδελφοϊς προς αλλήλους , ουο' έταίροις και πολίταις •

δμοίως δε και επί των άλλων φιλιών. (3) "Ετερα δή

και τα άδικα προς εκάστους τούτων , και αυςησιν λαμ

βάνει τω μάλλον προς φίλους είναι, οίον χρήματα άπο-

στερησαι εταϊρον δεινότερον ί) πολίτην, και μή βοηΟη-

» σαι άδελφω η όθνείω, και πατάςαι πάτερα ή δντινοϋν

άλλον. ΑΰςεσΟαι 3έ πε'φυκεν άμα τη φιλία και το

δίκαιον , ώς εν τοις αύτοϊς Οντα και έπ' ίσον διηχοντα.

(*) Αί δε κοινωνίαι πασαι μορίοις έοίχασι της πολιτι

κής- συμπορεύονται γαρ επί τινι συμφε'ροντι , χαι πο

ίο ριζόμενοί τι των εις τον βίον και ή πολιτική δι κοινω

νία του συμφέροντος χάριν δοκεΐχα'ι έ; άρχης συνελΟεϊν

χαι διαμε'νειν τούτου γάρ χαί οι νομοΟέται στοχάζον

ται, και δίκαιον αιασιν είναι το κοινή συμφε'ρον. (ό) Αί

μέν ούν άλλαι κοινωνίαι χατά μέρη του συμφέροντος

Λ6 ε'φίενται, οίον πλωτηρες μέν του χατά τον πλουν παοζ

ίργασίαν χρημάτων ή τι τοιούτον , συστρατιώται οε του

κατά τον πόλεμον , εΐτε χρημάτων εΐτε νίκης η πόλεως

όρεγόμενοι, δμοίως δέ και φυλε'ται και δημόται. "Ενιαιδέ

τών κοινο>νιών δι' ήδονήν δοχοΰσι γίγνεσθαι, θιασωτών

ιο χα'ι ερανιστών αύται γάρ θυσίας έ'νεκα χαι συνουσίας,

(β) Πασαι δ' αύται δπδ τήν πολιτικήν έοίχασιν είναι

(ού γάρ τοΐί παρόντος συμφε'ροντος ή πολιτική εφίεται ,

ολλ' εις άπαντα τον βίον ) , Ουσίας τε ποιοΰντες και περί

ταύτας συνόδους, τιμάς απονέμοντες Ο^οϊς , και αΰτοϊς

45 αναπαύσεις πορίζοντες μεΟ' ηδονής. Αί γάρ άρχαΐαι

Ουσίαι χαί σύνοδοι φαίνονται γίνεσδαι μετά τας τών

καρπών συγκομιδάς οίον άπαρχαί• μάλιστα γάρ εν τού

τοις έσχόλαζον τοϊς καιροΐς. (7•) Πασαι δή φαίνονται

αί κοινωνίαι μόρια της πολιτικής είναι- άκολουΟησουσι

50 δέ αί τοιιϋται φιλίαι ταϊς τοιαύταις κοινωνιαις.

Υί(Ιί•πΙιΐΓ αιιίριυ, υΐ ίπ ρπιχίρίο Οίοΐιιιη εβί, α(1 ρα(]ριη

ρΡΓίίηΡΓβ ]ιΐ5 ρ( βηιίείϋβ, ίη ϋίΐΐρπχιιιρ εδδΡ. Ληιη ίη οηιηί

δΟΡΙΡίΒίο ;ι1ίι|||(><1 ]ΐ!5 ΓΡροπΙϋΓ, βΐ \ΡΓΟ εΐΐ'3111 3|ί(|ΙΙ3 31)111 ί-

Ιία. Ιΐ3(|ΐιρ ρω αηιίοίϋ ροιηρρίΐΐηΐ ρΙ ροδ ΐ|ΐιιΊ)(ΐ>ρυπι ηανί-

μηηΐ, ει οοηιπιίϋΐοηρβ , ίΐοηιηυε αΐίο», «ιιιίΐιιιβοιιπι βΐίςιιαιιι

ιηίΡΓυηΙ δοοίβίβίρηι. ρπηιιΐιι ροιτυ ροηιηιυηίο ρ^Ι, ίβοι Ιηΐι;

ρηίοΐ ρΙ 3Π)ίοίΙίΛ. Νβιη Ιβηι 1«(ρ]ιΐ5 ρβίεΐ. ΕΙ ρΓονιτρίπηι

■> βιηϊροΓυιη Γ88 εοηιηιιιηρδ » γογ,Ιθ ]3(ΐ3ΐιΐΓ : ίη ροπιηιιιηίοηΐ'

εηίπι ρο^ϊΐΛ εβί αηιίι'ίΐία. (2) διιηΐ 3ΐιΙριη Γγ3(γι[)ιι5 ςιικίοηι

01 δθΐΐ3ΐί1)Η8 οιιιηί3 ϊηΙοΓ ίρ$ο* οοηιηιυηίβ; ιρίίςιιίδ βιιίριη

ρργ!» (]ΐι.Τ(ΐ3ηι βο (ΙίδΙίηείΒ : 3ΐϋδ(ριρ ρίοτα , ιι!ϋ> ροιιρίοΓ,ι.

Νβιη ρΙ βηιϊοίΐίοβ 3ϋ»3 1113815, »1ίΐΒ πιϊηιιβ ίΐιηΐ οηιίοίΐί,τ.

ΟίΓΓρπιπΙ ρΐίβηι ]υτ3. Νοη ρηϊπι ρλιΙρπι 8πηί ραίι-ϋηΐϊ πιπί

ΙίΙιοπ3 , ςιιη; ΓγβΙγίΙηιβ ϊπΙργ ίρδοί; ηει^ιιε &0(ΐ3ΐίΙ)ΐΐ8 ρι οίνί-

"οιΐ-1» : ίίιιιίϋΐρπριε 88 γκΙιβΙιρΙ ίη εείΡΓίϋ (ΐιιοηιιρ βιηίο.ίΐϋί.

(3) ΠίίϊΐΊΐιιιΙ ί^ίΙιΐΓ (Ί ϊη]ιιπθ! Ιιοηιιιι δϊηκυΙοΓίιιΐ) ίη(0Γ 5Ρ :

φι.το Ιιοο δΐιηΐ εΓατίοΓεβ, ςιιο 3Π)ίοίοπΙ)ΐΐ8 ίηΓρπιηΙιΐΓ. ΕχρηιρΙί

μΓβΙϊ» 80ΐΐ3ΐεπ) ρεευηϊα Γγ31κ)3γρ §Γ3νίΐ)8 εβί, ηιιβηι οίνρηι ; ει

ΓΓβΙπ ηοη 8ΐιερ.υιτΡΓε, (]ΐι»ηι 3ϋειιο; ρΙρβι-ρηΙοιηνρΓόΡΓΒΓρ,

ιρι.ιιη ηιΐ6ΐηΙϋ>ε( .ιΐίυιιι. δοΐρΐ βιιίρηι ιιη.ι πιπί αηιίΐ'ίΐί,ι

εΐίβπ) ]«8 3ηιρ1ίΠ(•Λπ ικιΙιιι-3 : ηυίρρε ηιιυηι αιηΐκ) ίη ϋ«ο!ρη>

ΓεΙιιΐδ εοιΐ8ίδΐ3ΐ)1, ΡΙ Η'φΐρ ΙαΙρ ριι(ρ;ιιιΙ. (4) Οηαηεβ βυίοιιι

δορίρίαΐεδ 8υηΙ Ι,ίικ|ιι.ίιι) (]ιιγτ(].ίιιι εϊνίϋδ δοείειβίϊδ ρβΓίεδ ίο

ηιεηι1)Γ3. ΟοηνεηίιιηΙ ρηίιη Ιιοηιίηεί ()ΐιυηι ρη)θΙυπΐρη{ί <ιϋ-

ε^ιΐδ 6Γ»1ί3, ίιιιη ιιΐ 3Ηο;ιιιι1 <]ΐι.<•: ;πι1 »ο ρβΓρηΙ νί(η? ηϋ-

€Ρδ83ΓίθΓυιη : οοιίρηιςυε ηιοιίο ρΐίβιη δοοίείβδ οΐνϊΐίδ εΐ ;ιΙι

ίηίΐίο ιιΙϋί(3ΐΪ8 Γ31Ι8» οοηβΙίΙιιΐΗ. νκΙρίπΓ Ρδδρ, ει ρρΓηΐ3ηρΓ<•.

ΙΙοε ρηίιη 1ε£ΐιηιΐ3ΐθΓε3 ηιιοΐ(υε μ!)ϊ <3ηιμΐ3ΐιι δίοριιιη ρΐΌ-

ροηιιηΐ, 3Γ. ]πδ Ρδδε (ΙϊιιιηΙ, ηικχΐ (Όΐηιηιιιιϋπ' γρι ρυΙ>ΙΪΜΒ

ιιΐϋε ΡδΙ. (5) 0ρΐ8Γ33 ί^ϋυΓ δοείρίβίεδ ρΓΟ δπβ ςιια?(ριε ρηΓίρ

ΙΐΙίΙβ ι'\|ιιΊπΐ![ : λ.Ί'Ιιί ^ι.ιΐί;! , ιι;» II ί ;■ • 1(1 >|ΜιΐιΙ ρχ Ι)3νί^3ΐίθΙΙΡ

(]ΐιη>πΙιΐΓ, υΐ ρρπιηί3ΐη οοηΐϊοϊαηΐ , βυΐ βΐίςιιίιΐ ΙβΙρ εοιίίο-

ι μ ι . ι π 1 1 1 1 : ροιηηιίΐίΐοηρδ, ϊ(1 ((ΐιοιΙ Ι)ρ1Ιο ρ3Γ3(ιΐΓ, δίνε ρρριι-

ηί»ιη οοηεηρΐδΡβηΙ , δίνρ νίείοπ'β ροΐίπ, κϊνβ ιιγΙιρ 3ΐί(]ΐΐ3 :

ϊίριηηιιρ 1πί)ΐιΐΡ8 30 ροριιΙβΓΡδ. ΝοηιπιΙΙαι βιιίοιη 8θεϊε(3ΐε.ί

ρπιρΙΡΓ νοΙιιρ(3ΐΡΠ)Ροηιρ3Γ3π νί(1εη(ιΐΓ : πΙ δπιΐβΐίΐίβ ΟΟΓ.υιη

([ΐιί ιιιΐ ΐΊΐΚκιη 3ΐίειι]ιΐδ ηιιιηίηίδ ιιπ;ι ρριιΙ.πιΙιιτ ;ιο 83|(3ηΙ ;

ρΙ ροπΗίι ςοϊ ρΓΟ γ»Ιϊ ειι]ιΐδ(ΐιιε ρβΓίε δνηιΙ)θΐ3< ίη ροηνί-

νίιιιη ΡοηΓρΓυηΙ. II»- ρηίιη ρβΓίίιη δαεπίίοϋ, ρβΓίίιη ροη-

νίοΐιιβ Ρ3Π83 εοπιρ3Γ3ηΙυΓ. (0) Οηιηρδ ,ίιιΙριιι κοινωνίαι (βίρδ

(ίνίΐί δορϊβΐ.ιΐί δΐιΙ)]εοΐ3Ρ Ρδδε νίιϊεηΙιΐΓ : (Π"* ρΓ»•8ΡηΐΡΐΐ)

υ1ίΙίΐ3ΐρηι, 8Ρ(Ι ρλιι) ςηα; βιΙ οιηηεηι νίίβηι ρρΓίίηρΙ, εχρρίίΐ ),

81 (|ΐιϊ δβεΐΊπαΐ ίιΐδΐίΐιιιιηΐ εΐ οίη» ε» οοηνεηΐιΐί, ΙιοηοΓΡβ

(Ιρ|'('ΠΐηΙ(1ϋ8, εΐ δί!)ί ΓΡφίίειη ουηι νοίυρίβΐβ ευιφιηρίβηι

ραηηΐ. Νβηι ρΓίδ03 καοΓίΓιρϊη , ρΙ ροηνοηΐιΐδ ςιιί δϊΟΓίΙΐεϊο-

πιιη οαιι«ι ΙιηοείΜΐιΙυι-, Ρ3 ΡΓΡ(1ί1)ίΙρ ΡδΙ οοΙΙεοΛίδ ]ηη> Γιυείί•

1)ΐΐδ ηΐ ρΓίηιίΙίϊδ ()ΐΐ3δΐΐ3ηι Γιιίδδε ίηδίίΐπίβ. 1 1 ΐβ εηίιη Ιεηρο-

Γίυιΐδ ηΐ3χίηιε 8Γ3ηΙ οΐίοδί. (7) ΑρραΓΡΐ ϊ^{η<•, 80(ίρΐ3ΐρ^

οιιιηρδ είνίΐίδ δοΐΊΡίβΙίβ ε&δε ιηριηηΓβ. (,ΐιι,ι1ι•> 3υ1ρηι ΤικτίιιΙ

ίρδ,Χ' ΐΙΙΐΚΐ δΟΡΐείΒίΡδ, ΙαΙεδ οΐΐαιτι βηιίοίΐία.• οοηδΡ<ιυεηΙυΓ.



(ΐΜΟ,ΙΙβΐ) !)!)ΕΤΗΙΟΑ ΝΙΟΟΜΑΟΗΕΑ. ΓΛΠ. VIII. Γ\Ρ. \.

ΟΑΡ. Χ. [XII.]

Πολιτείας ο' εστίν είδη τρία , ίσαι δέ και παρεκβά

σεις , οίον φΟοραί τούτοιν. Είσί δ' αί μέν πολιτεϊαι

βασιλεία τε και αριστοκρατία, τρίτη δ' ή άπδ τιμημά

των , ην τιμοχρατιχήν λε'γειν οίκεϊον φαίνεται, πολιτείαν

» δ' αυτήν είωβασιν οί πλείστοι καλείν. (2) Τούτιον δέ

βέλτιστη μέν ή βασιλεία, χειρίστη δ' ή τιμοκρατία.

Παρε'κβασις δε βασιλείας μεν τυραννίς• άμφο> γαρ μο-

ναρχίαι , διαφερουσι δέ πλείστον δ μεν γαρ τύραννος το

έαυτίϋ συμφέρον σκοπεί, δ δέ βασιλεύς το των άρ/ομε-

"ι νων. Ού γάρ έστι βασιλεί/ς δ μή αυτάρκης και πασι τοΤς

άγαθοϊς υπερέχων δ δε τοιούτο; ούδενδ; προσοεϊται ■ τα

ωφέλιμα ούν αυτί) μεν ουκ άν σκοποίη, τοις δ' αοχομε'-

νοις- δ γάρ μή τοιούτος κληρωτός αν τις είη βασιλεύς.

Ή δέ τυραννίς εξ εναντίας ταύτ/,- το γαρ Ιαυτω αγαθόν

ιι διοικεί. Και φανερώτερον επί ταύτης δ';ι χειρίστη- κάκι-

στον δε το εναντίον τω βελτίστω. (:ι) Μεταβαίνει δ' έκ

βασιλείας εις τυραννίδα• φαυλότης γάρ έστι μοναρχίας

ή τυραννίς• δ δη μοχθηρός βασιλεύς τύραννος γίνεται.

Έξ αριστοκρατίας δε εις ίλιγαρ/ίαν κακία των άρ/ον-

*> των, οΐ νέμουσι τα της πόλεως παρά τήν άςίαν, και πάντα

ή τα πλείστα των αγαθών έαυτοϊς, και τας αρχάς άεί

τοις αύτοϊς, περί πλείστου ποιούμενοι τό πλουτεϊν ολίγοι

οή άρχουσι και μοχθηροί αντί των επιεικέστατων. Ί'*κ

δέ τιμοκρατίας εις δημοκρατίαν • σύνοροι γάρ εϊσιν αυ•

2!> ται• πλήθους γαρ βοΰλεται και ή τιμοκρατία είναι, και

ίσοι πάντες οί εν τω τιμήματι. "Ηκιστα δε μοχΟηρο'ν

εστίν ή δημοκρατία• επί μικρόν γαρ παρεκβαίνει το

της πολιτείας είδος. Μεταβάλλουσι μέν ουν μάλισΟ'

ούτω; αί πολιτεϊαι• ελάχιστον γαρ ούτω και δαστα

3ιι μεταβαίνουσιν. (ι) Όμοιώματα δ' αύτων κα'ι οίον

παραδείγματα λάβοι τις αν και εν ταΐς οίκίαις. Ή μέν

γαρ πατρός προς υ'ιεϊς κοινωνία βασιλείας ε/ει σχημά

των τε'κνων γαρ τω πατρί με'λει. Εντεύθεν δέ και

"Ομηρος τον Δία πατε'ρα προσαγορεύει• πατρική γαρ

86 αρχή βούλεται ή βασιλεία είναι. 'Κν Πέρσαις δ' ή

του πατρός τυραννική- χρίονται γαρ ως δούλοις τοΤς

υίέσιν. Τυραννική δέ και ή δεσπδτου προς δούλους•

το γαρ του δεσπότου συμφέρον εν αύτη πράττεται.

Αυτή μέν ουν ορθή φαίνεται, ή Περσική δ' ήμαρτη-

ί<> μένη• των διαφερο'ντοιν γαρ αί άρχαί διάφοροι. (:>) Άν

δρος δέ και γυναικός αριστοκρατική φαίνεται• κατ' άςίαν

γαρ δ άνηρ άρχει, και περί ταϋτα ά δει τόν άνδρα-

όσα δέ γυναικί αρμόζει , εκείνη άποοίδιοσιν. Απάντων

δέ κυριεύων δ ανήρ εις όλιγαρχίαν μεθίστησιν παρά

4γ, τήν ά;ίαν γαρ αϋτδ ποιεί, και ούχ ή άμείνυιν. Ενίοτε

δέ άρχουσιν αί γυναίκες έπίκληροι ουσαι• ού οή γίνον

ται κατ' άρετήν αί άρχαί, άλλα δια πλοΰτον και δύνα-

μιν καθάπερ εν ταΐς δλιγαρχίαις. (θ) Τιμοκρατικη

δ' εοικεν ή των αδελφών ίσος γάρ, πλην έφ' δ*σον ταϊς

ου ήλικίαις διαλλάττουσιν οιόπερ άν πολΰ ταϊς ήλικίαις

διαφέρο)σιν, ούκέτι αδελφική γίνεται ή φιλία. Δημο

κρατία δέ μάλιστα μέν εν ταϊ; αδέσποτοι; τίον οϊκη'-

ΛιΙιηίηί8(ι,»ηί1.ΐί|ΐ«ΓΓ0Γ('ί|Ηΐ1ιΙίι':Γ|Γί3 ειιηΙ μοηοτ,Ί, 1ό1ί<1ρη» -

ψιι: ;ιΙ> ίΙΙι-. ιΙριΙίιΐΗΐίοηιβ, ρ( ι ιΊιιϋ νίΐίί. διιηΐ ΗΐιΙοη ιρίριι-

Ι)Ιί(.Ί•3ΐ1ιηίηίίΐΓ,Ίη(Ι.τ Γογιπ,τ : ι•ρ»ηιιηι, ορΙίηι<ι(ιιηι ρΓΐηοίρ»-

Ιιΐδ, ρΙ ηοΙο&Ιαδ οχ ογπμι , (μΐ3ΐη 1ίιηοοΓΗ(ίο3ηι ηοη ίηρρίβ

3ρρεΙΐ3νριϊηιιΐδ : 5Ρ<1 ρβιη ρΐιιηηιί ροΐίΐίβηι δίνρ ΓρηιριιοΙίρβηι

δοΐεηί ηοπήηαΐΐ. (2) ΙΙιιιιιιι) βιιίρηι ίοπιΐίίπιιη οηιηίιιηι

ιτ^ηιιιη Ρ5ί ορίίηΐϊ, (>π)θΓ,ι-3(ία<]ρ(οι-ΓΪιη3. Ορείϊπαΐϊο βηίριη

ά ι-ρ^ηο Ιχταηηίί ΡδΙ. Ιη ιιΙΐΉΐρΐρ ρηίηι ρρηρί ιιηιιιη δΐιηιιηη

ΓΡΠΙΠΙ βδΐ ρθίβ5(3δ. 8β(1 ρΐιιΐ'ίιιιπιιι (3ΙΙ1ΡΙ1 ΪιιΙργ 5Ρ <3ίίΤβΓΙιηΙ.

ΐνΓβηηυ» ρηίηι βιιβπι, ιρχ ροπιιη ψηους ίιηρρι•3( ιι(ίΙί(3ΐριιι

δροχίβΐ. Ι ΙΐΊΐίιιι γρχ ηοη β*(, οιιί δΐιη ηοη δπηΐ &3ΐίδ, ψιί-

(]ϋε ηοη οιηηίιιιη !■■ >ιι••ιίιι>ι οορίη 3ηΙι•ορ|ΙίΙ. ΑΙ ςιιί ΙαΙί* Ρδί ,

ηϋιίΙ ρΓ.τ(«Γ63 ι)ρ8ί<1ΡΓ3ΐ : ίϋροίμιο ηοη δΐιη , 8Ρ<1 ροπιπι ο,πί-

όιΐί ρι•.το8ΐ ('οηιιηοιίΛ 8ίόί ρΓοροηοΙ. Νβηι ψιι Ι,ιΙί* ηοη

ΓιιργιΙ , ΐδ 80γΙρ (Ιυοΐιι.8 (|υί8ρί3ηι ιριϊ νϊιΙρηίιΐΓ. |{ρηηο 3,|νρι•.

83ΐυΓ Ινταηηίβ : ηβηι ςυοι! ίϊΐίί ρχρριϋΐ, δριμιίΐιιι-. Αΐίριρ.

Ιΐ3Π0 ΥρΙ Πΐβ^ίί ρΡΓίρίοΐΙΙΙΙ) ΡδΙ 08ίΡ (ΙρΙΡΠΊΐηβηΐ. 0110(1

βηίπι ορίίιηο Ρ8ΐ οοηΐΓβΓίηπι , ρρίβίηιηιη. (.1) Κχ Γρμικι

βυίριιι ίιι ΙνΓ3ΐιιιίι1ριη (Ιρ^ρηίΓβΙ ίηιρβΓίιιηι. Νϋη^ιοηβηΊιϊίη

νϊιϊυιη 1ϊΓ3ηηί8Ρ8ΐ : γρχ ηΐ3ΐυ8 αιιΐβιη 1νΓ3ηηιΐ8 οΠίιίΙιΐΓ.

Κχ ορίίηωΐιιιη νρ™ ροΙοβίΛίβ ίη ραιιαοπιηι ρπηςίρβίυιη ια

οοπιηιυΐβΐίο , ροΓυιη ο,ιιί ρπ»ιιιη( πιΐρβ , ςιιί γρβ οίνίΐΒΐί*

ΙπΙιυιιηΙ ίικίίίριίδ, ρΐ οιηηία υοηιι ;ιιι| ηπιΙΙο ιιι.ιχίιηηηι ροπιηι

ρ.ΊΐΊριιι νίηιϋωηΐ 6 ϊ ί>ϊ , «Ι ηκι^ίΜΓηΙικ ϋΜίριη βρηιρβΓ ϋβΓρ-

πηιΐ . (1ίνί1ί38 ΓΡΟυδ 1<-ιι• <>ιιιιιϊ1>υ> 3η(ρροπρη(ρί : ςηο ΙίΙ

ιιΙ 1 1 .ι ι κ • ΐ ιιΐ3^ί8ΐΓ3ΐυιη ^ργ3Π(, ϋ<|υβ ίιηρΓοΙή άκ τίΐϊοβϊ Ιο<<•

\ ίιππιιη ορίίηιοπιιη. Εχ Ιίιπηίτ,ιϋ,ι μιιΙριιι ίη ρορυ|3Γθΐι

8ΐ3(υπι ΙΊΙ (οιινΡΓδίο. 8πηΙ (ηίηι Ιι.ί• ΓρίριιΙ)Ιίο,ι< βιΐιηίιιί-

ϋ(Γ3η(Ι;ο ΓοΓίηα; ιιιΙργ βρ Ιίηί1ίηι.τ. Κ3ηι ρΙϊϊπι Ιιιό ρι

ΡΡΙ1811 ρθ(Ρ8(38 ΙΓΐΙΐΙΓ,Ι 811» ιιιιιΙΙιΐΓΐιιη τϊιΙρΙιιγ Ρ88Ρ ; ΙΙ1ΙΙΙ1!- ■■

(|ΐιρ , (]ΐιί ΙιϋΙιι-ιιΙ οριΐδΐιιη , ίηΐΡΓ βο βιιηΐ ρηΓρβ. ΜϊηίιτίΡ νρη»

οιηηίιιιη νίΐίοω ροραΐβπβ ροΙεβ(*3 ββ( : (|ΐιί.ι ραυΙΙιιΙιιιιι

;ιι1ιηοιΙπΊΐ 3 ροϋΐίίκ ΓοΓπια (ΙοΠρχΚ. Αι πνίΐίβ ΐ|πίοΊ'ΐιι

5ΐ3ΐιΐ3 ΓοΓΓΟίΡ Ιιΐ5 Γογρ ιηοιίί» ροιιιιηυΙβιΊ «>ΙρηΙ : Ιιιι]ιΐ8ηιθιΙί

ηπηιςιιρ ΠΊίηίηιη ρβ( Η ί;ιπΙ]π>ι.•ι ηιιιΐβΐίο. (4) ΟρΙργιιπί 8(3-

Ιιιιιιη Ιιιιηιηι δίπιίϋΐυιΐίηρβ εΐ νρΐυΐ ρχρηιρίβ ι1ορΓρΙΐρηιΐ3ί

ηϋιριίί ίη ρην,ιΐίδ ηηοςιιρ (1οηιίΙ•υδ. Ραίπδ ρηίηι ριιιιι ΓιΙϋι

δοιίρΐ3δ ΓΡβηί δρβοίρηι <|ΐΐ3ηϋ3ηι ρΓ,τ 8Ρ Γρτί. Νλιιι ιϋιι ^ιηΐιϊ

οιιγη: δΐιηΐ. Εχ ηιιο ρΐ Ηοηιρπίδ ^ονριη ρ3ΐΓΡΐη 3ρρρ|-

131. Ι'μΙι ί;ιηι ρηίηι ροΐρδίβΐίηι ΓΡ^ηιιηι νίιΙρΙιΐΓ ρΓοχίηιβ

γρΓργγρ. δΐ'<1 •ιριιι1 Ι'ργ83ϊ ρηΙπΗ ροΐΡ6(3δ ΡδΙ Ινταιι-

ιιίι .ι : υΙιιηΙυΓ ρηίιιι ΙίηρΓίδ δυίδ ιι( δΡΓνίδ. Ι-Μ εΐ ιΐο-

ιηίηί ίη δΡΓνοδ ίιιιροίηιη Ιμιιιιιιμίιιιι. Ιη οο ρηίηι ηρ-

ςοΐίυηι (Ιοιηίηί ;ιμ,ίΙ(ΐΓ, ρμίδφιρ ιιΙίϋΙβΓι οοηδίιΙίΙιΐΓ. Αίιριο

Ιιοο ίαηο ιρρΙιιιιι ΐ'8( ; ΡβΓδίειιηι Ιπιηριι ϋίικί ΟρρηνβΙιιηι

30 ρρΓνιτδΐιηι : ροΓυηι ρηίιη ο,ιιί ίηΐΡΓ δβ ύΐΓΓρηιηΙ, ίιηρρπ»

ηιιοηιιρ (ΙίΙΤΡΓΓΡ ιΐεΐιρηί. (5) ^3η1 νΪΓί ρι υχοπδ δοοίρία» »ι|

πρίιΐιι,Ίΐίιιηι ρπη('ίρ3ΐιιιιι ρΓοχίηιβ νίιΙοΙιΐΓ ;κ-((•(Ιι•π•. Νπιιι

ρΓΟ ρο , ιιΙ ίρδΟ ι! ί^ιιιιηι ΡδΙ , νΪΓ ίηιρί'ΐ ;<Ι , ίη ϋδηιιρ 3<Ιρο

ΓΕ•1)ΐΐδ, ίη ο,ιιίηιΐδ νίπιιη οροΗοΙ ίιηρρΓΛίρ : ρΙ ψιη; ιηιιΙίΡΓί

εοητβηΐϋηΐ, ρι ρΡΓηιίΙΙίΙ. <}ιιο(Ι.>ί νίι- ίη οιηηίουδ ιίοπιί-

πρΙιιγ, γρπι ίΙΙο Ιι•3(1ιιοίΙ ίη ροΐρδίαΐίβ ρ3ΐΐΡοηιιη $ρβε4«ηι.

ΙιΙ ρηίηι ίβρίοΐ ρΓβίΙβΓ ιϋβΐιίΐΛίρπι , ηοη ρα ΓβΙίοηε ςιι» νίτ

ιικΊίοΓ εβί. ΙιιΙ(ί ιϊιιιιι νεΓΟ ΙίΙ υΐ ηιιιϋρΓβδ ί|ΙΙ|ΙΡ|•(-|ΐ( : ρ»>

δΐ'ίϋΐ'οΙ , (|ΐιίΙκΐ8 (ΐηιρΙίΛδίιυίΐ' νρηεηιηΐ ΙιχΓΡίΙίΙβΙεβ. Νοη ί-ι -

(ιη Ιιιιιι βχ νίιΊυΐρ, δριΐ ρΓθρ(ΡΓ ιΙίνί!ί;ι> β( ρο(βη(Ϊ3Γη ίπιρρ-

Γ3(ιιγ, ιι( ίη ριιιιοοπιιη ρι•ίιΐΓίρ3(ιι. (6) Ι)ΐΊΐί(|ΐιε ρο(βδ(3(ί ί II*

ςιια; ορηίΐΐδ Γ3ΐίοηο ροηδ(3ί, ίΓβΙεΓη» δοείρ(38 081 δίηιϋίδ. διιηΐ

ρηίιη ϋ ρ3ΓΡδ; ηίδί Γογ(ρ 3?ΐ3ΐίδ Γ3ΐίοηβ ίηΐΡΓ δβ άίΠρηιηΙ.

ς)ιιορίιτ3 δ'ι ιιιιιΙΙιιηι ίηίρι- δβ (ΙίδΙρπΙ !£(3(ίΙ)ΐΐ8 , ];ιηι αηιί(ίΙίι

ΓγοΙρπιβ οοηδΙβΓΟ ηοη ροίοδί. ΑΙ υργο ροριιΙαΓΪδ ρο(ρ«ΐ38 ρκ|

ιριιιηι ίη ίίδ ΓαιηϊϋΚ ηΐίΐχίηιρ, ςιΐίο (Ιοηιίηο Γ3Γ«ηΙ ( ΙιΙρ. οη:«ι

/■



ιο (ι 1161.)ΙΙΘΙΚίϊ.Ν Ν1ΚΟΜΑΧΡ.ΙΩΧ II, ια, .β.

σεοιν ( ενταύθα γαρ πάντες ες ΐσου ) , και έν αΐς άσΟε- ι «χ Βεςυκ οηιηεβ ίηιρει-αιιι ) , Ιιιιιι !η <|υί1ιυί ίιηυεείΙΙιΐ' ε.•>1

νής 6 άρ/ων και εκάστω έςουσία. | ίδ <|υ.Ί ίιηρεπιΐ : ίιίεοψιε δΐιο ιρικφΐε ;ιι 1>ί1ι;ι1ιι 3£ί| οηιηϊα.

€ΑΡ. XI. [XIII.]

Καβ' εχάστην οι των πολιτειών φιλία φαίνεται, έφ'

οίον χαι το δίκαιον, βασιλεΐ μεν προς τοίις βασιλευο-

με'νους έν ύπερο/η ευεργεσίας• ευ γαρ ποιεί τους βασι-

λίυομένους, είπερ αγαθός ών επιμελείται αυτών, ϊν' ευ

πράττωσιν, ώσπερ νομεΰς προβάτων £θεν χαι Ομηρος

τον Αγαμέμνονα ποιμε'να λαών ειπεν. (ϊ) Τοιαύτη

οϊ χαι ή πατρική, διαφε'ρει δε τω μεγέδει τών ευεργε

τημάτων αίτιος γαρ του είναι, δοκοΰντος μεγίστου,

και τροπής και παιδείας• και τοις προγο'νοις δε ταϋτα

προσνέμεται • φύσει τε γαρ άρχικόν πατήρ υίίϊΐν και προ

γονοί έκγόνοιν και βασιλεύς βασιλευομε'νυιν. (:)) Έν

υπέροχη δε α'ι φιλίαι αύται , διό και τιμώνται οι γονεΤς.

Καΐ το δίκαιον 2ή έν τούτοις ού ταύτό άλλα το κατ'

α;ίαν• οϊίτω γαρ και ή φιλία, (ί) Και ανδρός δε προς

γυναίκα ή Λτή φιλία και έν αριστοκρατία • κατ1 άρετήν

γαρ , και τω άμείνονι πλέον αγαθόν, και το άρμόζον

ίκάστω • οΰτω δ: και το δίκαιον, (ί) Ίΐ δε των αδελ

φών τή εταιρική έοικεν ίσοι γαρ χα'ι ήλιχιώται , οί

τοιούτοι δ' δμοπαβεΐς χαι δμοήΟεις ώς έπι το πολύ.

"Εοιχε δή ταΰτη και ή κατά τήν τιμοκρατικήν ίσοι γαρ

ίλ πολίται βούλονται και επιεικείς ετναι • έν με'ρει δή

τό άρ/ειν, και ε'ξ ίσου- οΰτω δή χαι ή φιλία. (ο) Έν

ϊϊ ταΐς παρεκβάσεσιν, ωσπερ και τό δίκαιον έπι μικρόν

ε'στιν, οΰτιυ χαι ή φιλία εστί , και ήκισια έν τή χει-

ρ•'στη" έν τυραννίδι γαρ- ουδέν ή μικρόν φίλιας. Έν

ο'ις γάρ μηδέν κοινόν έστι τω άρ/οντι και τω άρχομε'νω,

ουδέ φιλία• ουδέ γαρ δίκαιον άλλ' οίον τεχνίτη προς

ι όργανον και ψυχή προς σώμα και δεσπότη προς δοΰλον'

ωφελείται μέν γαρ πάντα ταύτα ΰπό τών χρωμένων,

φιλία δ' ουκ έστι προς τα άψυχα ουδέ δίκαιον άλλ'

'.ύδέ προς 'ίππον ή βοΰν, ουδέ προς δοΰλον ή δούλος.

Ουδέν γαρ χοινόν έστιν ό γαρ δυϋλος έαψυχον όργανον,

, :ό δ' Οργανον άψυχος δούλος. (") Η μέν οιίν δοϋ'λος ,

ούχ εστί φιλία προς αυτόν, ή δ' α^ρω'κος • δοχεϊ γαρ

ιί^αί τι δίκαιον παντΐ άνΟρώπω προς πάντα τον δυνά-

μίνον χοινωνήσαι νόμου και συνθήκης • και φιλίας δή ,

καθ" όσον άνΟροιπος. (δ) ΈπΊ μικρόν δή και έν ταϊς

, τυραννίσιν α'ι φιλίαι και τό δίκαιον, Ιν δέ ταϊς δημοκρα-

τίαις έπι πλείστον πολλά γαρ τα κοινά ϊσοις οΰσιν.

Ιιι πιμη]ιι,ί(]ι]ι• ,ιιιΐΐ'ΐη ιοίριιΐιΐίοίο η<1ιιιίηί>Ιπιιΐ(].Ί' Γοιϊιιλ

|-3(ίο 3Ι1ιίείΙίοεεδδβ νί(1εΙιΙΓ δεειιηιΐιιιη ΓβΙίοηειη ]ιιπδ : αηιυ

ΙΊ'^Ι (ΊΙΙ1Ι ίίδ Ι|Ι|ί 111 10^111) νίνΐΐΐΐΐ ίη(6Π'0(1ί( , III φΐ:ι<1;ιπι

ΙίοΙΙοΙίι II (\ι οΙΙοΙίΙίΐΙ βδΐ |Χ)δίΐ3. ΙΙείΙΟ ΙΊΙΙΙΙΙ ΜΙΙ'ΓιΊΐιι ίδ <|«

ϋδ ιρηΙ.ιι•. ίιηροπιΙ : δι, ιριιιιιι δίΐ Ιιοηιΐδ, οιιι-ηιιι οοπιιιι

Ιι.ιί»-;ιΙ νείιιΐ |)3δΙθΓ ονϊιιιιι , υΙ δίηΐ Γείίεεδ. ϋηϋε εΙ 11ο-

Ι110ΠΚ Αΐί.ΊΙΙΙΟΙΙΙΙΚΙΙΙΙΟΙΙ ρ3δΙθΓΡΠ1 ριιριιΐιιι ΙΙΙΙ1 ,Ί].|Η•|Κ|\ :ι .

(2) Τβΐίδ εδί οΐϊιιιη ρ:ιΙ(•ιη;ι αηιίαΐϊα : ηίδί ιρι»ι| ηια^ιιίΐιι-

όίιιβ ΙιπιιΊίι ίι>ιιιιιι ρΓ0>ΐ£ΐ. Εδί εηίιη ραίει- (Πιο οαιι&Β,

υΙ >Η : <ριιι' νίιΙεΙιΐΓ β3$ε ΐ'68 οιιιιιίιιηι ηκιχίηιιι. Ιιίεηι-

ςιιε αίοηιΐιιιη βΙ επιιΐίειιιΐιιηι ευΓ&νίΙ. ΑΙ^ιιβ Ιι»χ βαιίεπι

ανίιί ε( ιιιιι]«ιΐ'ί1ιιΐ8 ΙγιΙιιιιιιιΙιιγ. Α<1 ίιιιριΊ'ίΐιΐιΙιιιιι ιΊΐ'ηίιιι

ΓίΙΓίί 8υη( ΙΙϋΙΙΙΙ ίΐ ρΐΐΙΐ-Ι' ΙίΙΐβΙ'ίβ , <ΐνί ηΐ'ρθ(ίϋΐ18 , I .Χ Π8 ιριί

8ΐιΙι ΓΟβηο δΐιιιΐ. (3) Ιιι βχοεΙΙριιΙίιι; νοΓυ ββηβΓΟ βιηίοίΙΐΗ:

Ι81.Έ ροδίΐΗ! δυηΐ ( ίιΙίΌΐιυκ 6(13111 ρ3ΓβηΙί!)ΙΙδ Ιι ιΙ ιιιίΙ ιιι- Ιιοηο» ),

εΙ ν«Γ0 ηοη α;(ΐυ»Ιο ]ιΐ8 ιιι ϋβ νιτίβΐυτ : 8?ι| Ϊ.Ι ηκοιΐ ριο ιΐί-

Κ'ΐίΐϋΐε ι>1 : <Μ>,|Ι18ΙΙιυιΙί εβ( μ ί1ί(-<•1 ιιηιίιίΐία οοπιιιι. (4) .Ι;ιιιι

λ ϊγϊ ιΊ ιΐΜΐιίί Μΐιιίΐ'.ίΙίϋ «3<1«πι ιβΐ, βΐιριΐ' «•;ι ι|ιι;γ πι ορϋιιια

Ιιιιιι ρΓΪηεψβΙυ. 1£χ νίΓΐιιΙε εηίιη Γ65 1οΐ3 ρεηιΐϋιιΐ',εΐ ρίοβ

Ιμιιι ηιβΙίοΓί ΐΓΪΙ>ιιϊ(αΓ, εΐ φίοιΐ ιιιίιριε 3ρ(ιιιιι εΐ βεεοπιηιο.

ιΙ,-ιΙιπη ι•>{. )ι)β1η(|ι1βει^^ι1ιιI^^ι1Γ^ δεηΐίειιιΐιιπι. (5)1•'πι-

Ιπιιιι ιιιιΐι-ιη αιιιίοϊ(ί3 ΜΐιΙ,ιΙίιιιη ϋΐιιίι-ίΐί,ΐ' 8ίιιιϊΙί8 ι•>(. 8πη(

οηΐιη ρ3ΓΡ8 ϊηΙΟΓ δε βΙ .τ<ιυ3|β•) α<ΐ3ΐε : ιριιιΐΐ'ί ιριί δυηΙ, 1 1

ρΐιιι-ίιιιιιιιι ίΐδΐίειιι δΐιιιΐϋδ ΊιίΙιΙΊ , <ιιιΐ'-ίιιιίΙίΙ)ΐΐΜρΐρ ηιιιιϊΐιιι.

ρι.τιΐίΐί μιιιΙ. ΛΙιριο δίπιϋίδ ε1Ϊ3ΐη ΐ'α 3ηιία1Ϊ3 νίιΗιΐΓ, ςιΐί»

ιιι 1ίιιιο(Γ3ΐί3 ΓερεπΙϋΓ. 1'οδΙυΐ3ΐ βηιιη Γ3ΐϊο εΐ ΠΒΐυτα (3-

Ιίιιιιι είνίιιιιι , ιιΐ ίηΙοΓ ββ δϊηΐ ρβπ-β εΙ :η,ιι,ι1ιίΙΐΉ βε ιιιοιίι-πιΐί

Ιιιιπίιρίι• νίπ. ΗιηΐζΐιΙβΙπιι 6Γ(;ο εΐ εχ »ιΐ)ΐιβ δοΐεηΐ ϊ ιιι;κ-> ,ι : »• :

Ι3ΐίδΐιιιε ριοίικίβ οί οογ«ιη βιιιίείΐί» ε«1. (0) |« ιΐεείίηβίίιι-

ΐιϋιιΐδ αιιίοπι 3 ΓεεΙο υΙ]ιιι•ίί ι>0Γ|ΐαΓυιιι εβί, δίε εΙ βηιίείϋ»! :

ιιι!ιιίιιιιιιηΐ|υε ;»Ιι•ο ιιι <1(Ίιτιίηΐ3. Ιιι Ινί'αηηίιΐε εηίιη ,ιιιΐ

ιιϋιίΐ ;ιιιΙ ρ:ιπιιιι ε$1 .ιιιιίιίΐί.ΐ'. ΙιιΙι-ι ()ΐΐ08 εηϊηι ηϋιϋ εδί

εοιηιηυηε ίΐϋ ιριί ϊηιρίΊ ιιΐ ('ΐιιη εο ιριί ραΐ'εΐ , ιηιΙΙ,ι ριηι ■.

δΐΐδ Ηΐΐ)ίΐ'ϊ(ϊ» ΐ'>1 ι (]ΐιιιιιί3ΐιι ιιειριε ]ΐι.<ι. ίίι (Ι Ι.πιίπιιι ίΐ3 δυηΙ

ίηΙβΓ «β βΐΐεείί, «Ι β>1 «Γΐίίεχ β<1 ίιι^ιιιηιοηΐυιη, 3ηί•

ιιιιη ιιιΐ εΟΓρϋδ, (Ιοηιϊηιΐδ 3(1 κβτνυπι. 1 1 ίδ εηίιη οιηηίύιΐδ

ρΓΟδυηΙ (ριίιΐι'ΐιι εΐ εοηδίιΐιιηΐ ιριί ιιΐιιηΐιιι- : νεί'ΐιηι ηβο

ίΐιιιίι•ίιΊ;ι ηεε ]ιΐδ εδί ιιοΐιίδ έπη» τείιπδ ίηβηίηιίδ : ίηιο ηε εηηι

εςιιο ψπιΙιΊπ ιιιιΙ 1χ>νε;8ε•1 ηεςυε ειιιη μίμ», ιριιι δεινιΐδ

ι -! : ηίΙιίΙ εηίιη ιΐοηιίηο ειιιη «ι μι ιοηιηιυηε <->Ι. Νβηι

Μ'πικ ίιι-ΙπιιιΐΓΐιΙιιηι εδί .ιηιηιαίιιηι, ίιΐδίΓυιηεηΙιιιιι βηίειη

δβΓϊυδ ίηβηίιηιΐδ. (7) Οιιβ ϊ^ϊΙιιγ δεηιΐδ ε«1 , ιιηΙΙ,ί ευιιι

γο 3ΐιιίΐ'ίΙί!ΐ ίιιΙεΓεί'ΐΙίΙ ιΐυηιίηο : δε<1 (|Ι|3 Ιιιιιιιπ ι-. Ι , ,ιϋιρι».

λ. ιιη ιιηιιιί Ιιιΐιιιίιιί ευιιι εο , εηηι (]ΐιο ρ3ε(ίοηυιη ε( ητιιιιι

εοη(Γ3ΐιεη(ΐ3Γηηι Γ3(ίο ηοΐιίδ εδδβ |κι(εδ(, ]ηδ 3ΐί(|υυι1 ϊιιΙργ-

εειΙεΓβ νίιΙεΙαΓ. Εη;ο εΙ 3ηιίεί(ί3, ιριικιιΙ Ιιοηιο ε*1. (8) 1η

Ι\ ΐ'.Ίΐιιπι;ι εΐ'μοιΙοηιίιΐ3ΐίοηε ηεψιε αηιίι ϊΐί,ι- π πι Ι Ιιιιιι εβ5β ρο•

Ιι Μ , ιιΐ'ίρκ' ϊ ιι ι ϊν : 3( ίη ρηριιΚιΐ'ίίιιΐδ ρυ(εδ(3(ίύηδ ρίπιίιιιιιηΐ;

ιηιιΙΙιΐ εηίιη ίιιΐιτ ρ^Γεδ εοηιηιυηίβ δΐιηΐ.

ΟΑΡ. XII. [XIV.]

Έν κοινωνία μέν ούν πάσα φιλία εστίν, καΟάπερ

(ίρηται ■ άφορίσειε δ' αν τις τήν τε συγγενικήν και τήν

ίταιρικήν. Α'ι δέ πολιτικοί και φυλετικαί και συμ-

τλοϊκαί, και δ'σαι τοιαΰται, κοινιονικαίς έοίκασι μαλ-

λον οίον γαρ καΟ' δμολογίαν τίνα φαίνονται είναι. Εις

ταΰτας δέ τάξειεν άν τις κα'ι τήν ξενικήν. (ϊ) Κα\

ή συγγενική δέ φαίνεται πολυειδής είναι , ήρτήσθαι

ίϊ πάσα έκ της πατρικής• οί γονείς μέν γαρ στε'ργουσι

.ι τ-'κνα ώς (αυτών τι όντα, τα δϊ τέκνα τους γονείς

Ιη εοηιηιηηί(3(ε ί^ιΐιιι- ιρι.Ίι1:πιι οηιηίδ ;ιιιιίι•ίΙί.•ι λ'ογβλΙιιγ,

ιριΐ'ΐη,'ΐιΐιιιιιιΐιιιιι (Ιϊχίηιυδ. ΡοδδίΙ (,ιιιιιίι αΐϊιριίί ΓθΓ(ε εΙ

(ο^ηκίοι-ιπη εΙ ίΐιιΐιιΐίιιιη ;ιιιιίπΙί;ιιιι ιιΐι Ιιϊδ δβεβΓηβΓε. Οί-

νίιιιη παηιιρκ' (Ί (πΐηιΐίηηι ε( οοπιιιι ιριί ιιιιη ιμινί^ιηΙ, ιΊ

ςιΐ3Όΐιπΐ(]ΐιβ δΐιηΐ ήυ)ιΐ8 βΡηβΓίδ ικιιίι -ίΐίιι;, βρβΓίίιΐδ ρΐίε 5ο

ΙγπιιιΙ (πιπιιπιιιίοηΐΊΐι, ιριαιιι ίδίοη ρπιΐδ (ΙίιΙ,ι- Οοηδειίδΐι

εηίπι εΙ ρβείο ηηηιίβηι νίιΙεηΙιΐΓ εοη8ΐ3Γ6. Αίςιιβ ίη εοιίεηι

ιιιιιι'.ιί-ιι εΙ οι-ιΐίιΐι• ι-Ιίιιηι 1κ>8ρί(3ΐεηι εοΙΙοεβνεηδ. (2) ..Ι,ιιιι

ι-ιι;'.ιι;ιΙ ιιπΜΐι ιιιιιιι ίΙία πιιιΚίρΙεχ νίιΙεΙιΐΓ 6886, (ο(3 αιιίεηι

3 ρ.•ι1ι•Γΐι.Ί ρΐΊΐιΙπο. Ι •;ι γοιι 1 ο-, εηίιη Ι!1)6Γ08 ιΙίΙίμηηΙ , ιιΐ

ιιΙί'ριίιΙ Μ1Ι : Ιϋιι'ΙΪ 3 11 1 0111 ρ3ΓΟΙ)Ιθ5 , ιιι 3ίί(]1ΐί(1 ιιΙ) οί-. ρπι

X
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ώς άπ' εκείνων τι οντά. Μάλλον δ' ίσασιν οί γονείς

τά ες αυτών ή τα γεννηΟε'ντα 6*τι εκ τούτων, και μάλ

λον συνωχείοιται το άφ^ ου τίΰ γεννηΟε'ντιή το γενόυ,ενον

τω ποιήσαντι• το γαρ ε'ξ αύτοϋ οικεϊον τί) άφ' ού, οΤον

1. οίους , Ορίς , δτιουν τω ε/οντι • εχείνω δ' ούΟέν τι)

άφ' ού, η ήττον. Και τω πλ.ήΟει δέ τοϋ /ρο'νου- οί

μέν γαρ ευθύς γενο'μενα στε'ργουσιν, τα δέ προελΟόντα

τοις /ρόνοις τοΰςγονεΤς, σύνεσιν ή αίσβ/,σιν λαβόντα.

Έκ τούτιον δέ δήλον και δι* ά φιλοΰσι μάλλον αί μη-

Ιιι τερες. (3, Γονείς μεν ουν τε'κνα φιλαΰσιν ώς εαυτούς

(τα γαρ ες αυτών οίον έτεροι αυτοί τω χε/ωρίσθαι) ,

τέκνα Οε γονείς ώς άπ' εκείνων πεφυκο'τα , αδελφοί

δ' αλλήλους τω ε'κ τών αυτών πεφυκε'ναι• ή γαρ προς

εκείνα ταύτότης άλΐήλοις ταύτοποιεΐ ■ ό'Οεν φασί τούτον

II, αίμα και ^ίζαν και τα τοιαύτα. Ιίΐσί δη ταύτό πως

και εν διηρημένοις. (») Με'γα δε προς φιλίϊν και το

οίντροφον και το καβ'ήλικίαν ήλιζ γάρ ηλικα, και οί

συνήθεις εταίροι• διο και ή αδελφική τη εταιρική

όμοιοοται. Ανεψιοί δε και οί λοιποί συγγενείς ίχ

2« τούτων συνωκειωνται ■ τω γαρ άπί) τών αύχών εΤναι.

Γιγνονται δ' οί μέν ο'ικειο'τεροι οί δ' άλλοτριώτεροι τώ

σύνεγγυς ή πόρρω τον άρνηγόν είναι, (λ) "Εστί δ' ή

μεν προς γονείς φιλία τέκνοις, και άνΟ,ρώποις προς

Οίους, ώς προς αγαθόν και ίιπερε'/ον ευ γάρ πεποιή-

»:. κασι τα μέγιστα• του γαρ είναι καίτραφ.ήναι αίτιοι,

και γενομε'νοις τοΰ παιδευΟήναι. (β) "Κ/ει δέ και το

ηδύ και το νρήσιμον ή τοιαύτη φιλία μάλλον τών

δΟνείων, 2σω και κοινο'τερος δ βίος αύτοΐς ε'στίν. "Εστί

δέ χαί ε"ν τη αδελφική άπερ και εν τη εταιρική, και

3,. μάλλον εν τοις επιεικε'αι, και δ'λως εν τοις δμοίοις, ίσοι

οϊκειότεροι και ε'κ γενετής όπάρχουσι στε'ργοντες αλ

λήλους, και δΊιω δμοηθεστεροι οί έκ τών αυτών κιί

σύντροφοι και παιδευβε'ντες δμοίως• και ή κατά τον

/ρόνον δοκιμασία πλείστη και βεβαιότατη, (τ) Άνά-

3•> λογον δέ και έν τοις λοιποϊς τών συγγενών, τά οιλικά.

Άνδρί δέ και γυναικί φιλία δοχεΐ κατά φύσιν όπάρχειν

άνθρωπος γάρ τή φύσει συνδυαυτικον μάλλον ή πολι-

τικόν, όσω πρότερον και οναγκαιότερον οικία πόλεως,

και τεκνοποιία κοινότερον τοις ζώοις. Τοις υ,έν ουν

4» άλλοις έπί τοσούτον ή κοινοινία εστίν, οί δ' άνθρωποι

ού μο'νον της τεκνοποιίας χάριν συνοικοΰσιν, αλλά και

των εις τον Βίον εύβύς γάρ διήρηται τά έργα , και εστίν

έτερα άνδρος και γυναικο'ς• επαρκοϋσιν ούν άλλήλοις,

εις το χοινόν τιΟε'ντες τά ίδια. Διά ταϋτα δέ και το

*<> /.ρήσ'μον είναι δοκεϊ και το ήδΰ εν ταύτη τη φιλία.

Είη δ' αν και δι' άρετήν, ε'ι επιεικείς εΤεν εστί γάρ

εκατερου αρετή, και χαίροιεν άν τω τοιούτο). Σύν

δεσμος δε τά τε'κνα δοκεϊ είναι• διο βαττον οί άτεκνοι

διαλύονται ■ τά γάρ τε'κνα κοινδν άγαδδν άμφοϊν, συνε'νει

60 οε το κοινον. (η) Το δέ πώς συμβιωτέον άνδοί προς γυ

ναίκα και δ'λως φίλιο προς φίλον, ουδέν έτερον φαίνεται

ζητεϊσΟαι η πώς δίκαιον ού γάρ ταΰτον φαίνεται τω φίλω

προς τον φίλον και τον δΟνεϊον και τον Ιταΐιον- και τον

«υμφοιτητήν..

ΓοοΙπιπ. ΜεΙϊιιε βυίοιιι πονοπιιιΙ ΙίΙ>0Γ08 μνμ ραπΊΐΙο*,

ιμιηπι δοίιιιιΐ Ιί»οΐ"ί 86 οχ Ιιίδ είδε ρΓοοπ'αΙοβ. Μαμ.ιο

ψιοψιβ ηεεοδίίΐιιιΐίιιε οοημιιιοΐιιπι εδί οί ιμιοίΙ μοηοπι-

Ιυπι ε»), ίιΐ » ()ηο |ίΐ•πιτ,ιΐιπιι ββΐ, <]η3πι ίιΐ ςυοιΐ ηϊ-

ΙΐΙΙΙΙ 1•8ΐ , Ι'ί φΙΟιΙ βΙΜΙΟΓΙΐνίΙ. ΙΝηπι (|Π0(| 31} βΙίο,ΙΙΟ ρΐΌ-

I εΐιιιη βδΐ, ομιβ «Ι ρι-ορπυιη 3 ψιο ρπ>Γε(:Ιιιιη εδί ; ιιΐ

άει» , αυι ρϊΐυ.8 , >ιι( ψικΝίΜ β]ιιβ ειιί ίηΙκΕΓεΙ. Ιά βιι-

Ιβη> λ ψιο 3'ίψιίιΐ ογΙιιιπ ββί, ίΙΙί ποη βδΐ μι-ομιίιιιη αιι(

εεΜε αιΊιιι». Ι'πεΙοΓοβ Ιβηιμοπδ Ιοη§ίηψιίΐ3(ο ρϊΐτίδ «ιικιγ

ίιι Ιίϋυιτι ίυρβΓίοι οβί. 1>αΓβηΙι•β βηϊιη ΙίύβΓΟί «ΐΒΐίηι ιιΐ

ηαΐϊ 8ΐιηΙ, (1ί1ί•;ιιιιΐ ; ΜΙαβΓΪ ρ;»ΓΡηΙε.Η ίεΐαίε ρΓόϋΓβ&ϊ, εΐ

Ιιιπι (Ιεηίςυε, φΐιιιη ίηΙεΙΙί^ιτβ 3ΐιΙ «είτε οα>ρεΓυηΙ. ΛΙιριε

εχ 1ι» |Η!Γϋρίειιιιιιι εϋ;ιηι εδί, ςιΐ3υιυ))ΐειη ηι»(ΐ'ίΙ)υ9 ΙίΙκτί

δίιιΐ εβΓΪοΓεδ. (3) Ειμο ρβΓεηΙεβ φΐίιίειιι ΙίοεΓΟδ ιι! κ

ίρίΟί (1ίΙί(;ιιιιΙ : ( παπί 4υϊ εχ είϋ ηαΐί βυηΐ , βο ίρβο ςυο,Ι

ϊερβΓβΙί βυιιΐ, Ιαιι•]ΐιαιιι βΙΙείΊ Ιρκΐ 8υ»1 :) Ιίϋεπ βυίειιι

ρβΓειιΙεβ, ιιΐ ςυί εχ ΗΜ* κυηΐ ιιαίί- : Γι;ιΐιι•> νε™ ίηΐεΐ' ϋιι

βηιβηι , ηιιοϋ εχ ϋδϋειιι δίηΐ ιΐΒΐί. Νημι εο ίρβο , ηυοιΙ Μειη

δΐιιιΐ 3(ι|υε ίϋι , Ιίΐ υί ίιιΙβΓ δε ((υοιμιε δϊιιι ίϋΐ'ΐιι. ΙιΙιμπίι

(Ιε Γγ31 γι 1)Η8 ίΐ3 Ιοφίϊ δοΐεπιυδ : ίιίειη δαη^πίδ, δΙίΓρβ εϊΐίειιι,

εεΙβΓβςιιε ε]υ&ι'ειιι βεηεπί. 8υηΙ ει•{;ο ΐ|ΐιθ(Ιιιιηιηοί)ο ηηυιιι

εΐ ίίίειη εΐίϊπι ίιι εοΓ|κ>Γί1)υδ δερ3Γ»Ιΐ3. (4) Μ ι^ιιιιιιι βΐίαιιι

.«Η 3ΐιιϊεί1ί3ΐιι ιιιοηιι πΐιιιιι ΙκιΙιιΊ εϋυειιΐϊυηίδ ιοιιιιηυιιίΐϊκ εΐ

αΊ3ΐί8 η•φΐ3ΐίΐ3δ. Νβιιι Η?(|υ3ΐειιι ιτιριαΙίδ, ϊηςιιίΐ ΙΙΙβ : «;!

(|υί οιιιΐδΐιείικίίηε ηιιιίιι» ιΙι•Ιο ΙιινΙιιγ, βοίΐβίεβ δυιιΐ. Ι1,κ|ΐκ'

«ιηϊοίΐία ΓΓϋΙεπι» δοιίαϋιιιη αηιίείϋ.τη 3δδΐπιίΐ3|ιΐΓ.. Ι'«ΙπιεΙ<κ

βιιίειιι Γείίφΐίφΐβ εο^ιΐ3(ίρεΓ Ιιοβ ίρεί ιμιοιριε ιιιΙογ βε (Ιε

νίήείιιιιΙιΐΓ : εχ εο δεϋίεεί , ςιιυιΙ εχ ϋινίειη ογΜ δπηΙ. ΑΙιριβ

ΙιοΓυαι αΐϋ μιίΙ ιιιΙιί' 80 ρΓορίικ|ϋίοιε.8 , «Ιί ιϋδΐιιηΐίοπ•*,

((ΐιοιΙ ϊβ( ρΐΌρίϋδ νεΙ Ιυιιΐίϊιΐί :ύι βίδ 8ΐ)εδΙ ηιιιΙογ κ•ίι?π>.

(5) ΑιηίοίΙίΒ ροΓΠ), ςπ.χ• ΙίΙιεΓίδ ευηι ρβΓειιΙίΙιιΐδ , ϋειηηιιβ

ίΙΙ.ι ιρι.ι' Ιιοηιίηίοιΐ8 ειιιη < Π >-. ίπΙΟΓεειΙΚ, >•>1 (.ιηιρκιιιι ι ιιιιι

Ιιοιιϊ φΐ3(ΐ8ηι γο βΐφΐε εχεοΙΙοηΙε ίηΙβΓοειΙειίδ. ΒεαεΠερ*

ειιίιιι ηοί ιιΐΛχίηιί8 βΙΤεοεΓυηΙ : 8ΐιηΙ εηίιη εβηιβα, εΐ υί ΙίΙ'ι

ιιβδε.ιηΙϋΓ βΐ :ι|,ιιιΐιιι•. οί ιι( ]»ηι (ΌΐιΓιιηιι.ιΙί ίηίΐίΐυβιιΐιιτ.

(6) ΚΙ νεΓο ίηεδί ίιι Ιιι Ιί αηιίείΐίβ εο ιριοιριε ρΐιΐδ ]ιιειιηιϋΙ;ιΙη

οί υΙΗΙΙίΙίδ , φΐ3ηι ϊη Ηΐίεηοηιηι, ηιιοιΐ οΙιηιιι νί|.ε εοιηιιι.ιι•

ηίΐαίε ιηβμίδ ίηΙεΓ δε (Ιονίηοϋ δΐιηΐ. Ιηδίιηι («ιιιεη ιΊϊαιιι η

Ι'Γ3ΐεηΐ3 <-.->• 1 1-Ι11 οιπιιί,ι, (|ΐιηι οί ίιι δοΗβΜιιιιι βηιίείΙίΒ : 30

ιιιιιΙΙο φΐίιίοιυ αι»φ& ίη ριοΐιϊδ εΐ »>ςιπβ , ίη ιιηίνεη>υιη (Ιο-

ηίφίβίιι Η"δ ςπί μιπΙ δίιιιϋοδ : εοφίκίειιι ηΐ3μι'8 εϋβιιι , ψιο

ιιΐιΐ;;ί> ϋϋ ίιιίει- 80 ΓϋΙιιίΙίαΓΟδ δΐιιιΐ, ε( εχ εο Ιι ιιιμοιι•, φιο

ρηιιιυιη ίη Ιιιεεηιειίίΐϊδίιηΐ,δεηιιιΐυο (ΠΙί^ιιπΙ : (ρι,ιιιΐο (Ιε-

ηίφΐβ δίιηίΐίοπίιυδ ηΐ0ΓίΙ>ιΐ8 ρητιΐίιί δΐιη( ιριί οχ ϋδΐίειιι ηαΐί

εΐ 11113 εηΊΐΓΒΐί , οί «ίιηίΐί ειιπι εηιιϋΐϊ δΗΐιι. Ι'ο^γοιιιο

ρΓθΙ)3ΐίο ε3, (μια: Ιοιηροιβ εοιΐδ(3(, ίιι Ιιιιε εΐ ν«ΙοΙ μΐιιπ-

ιηιιηι οί Ιϊηιιί88ίηΐ3 ε»1. (7) ΙΌπειριβ ιιιιίοιη ίιι ((ΊιτΪ8

(μΐ(Η|ΐιε εο^ηβΐίδ ΓΟδ βηιίείΐίιε ρπιμπιτι ΓομιτίιιιιΙιΐΓ. ,Ι.ιιιι

νοΓΟ ψιο: ιιιΙογ νίιιιιη εΐ υχοιειιι ιιιηίιϋί,ι εβί,. ιπΗνίιιιε

δεειιηιΐυιη ιιηΐιιιιιιη νίιΙιΊιΐΓ εδ8ε. ΙΙοιιιο ευίιη ιιιιιμί:, η, Ι

εοιι}ιι»ίϋΐιι Γ»ε1ιΐδ εβί ;ι ι;.Ί|ιιι•;ι, ιμΐΒΐιι ιΐιΙ 80(ίιΙιιΙ(•ιιι είνί-

Ιοιιι : οί (ιιιιΐο (μιίιίειιι ιιίΛμίί, ιμιιιΐίΐο ρηοΓ ιιιβ^ί^ςιιε ιικ-

εο8δ3Γία 051 (Ιοιιιιΐδ φκιιη είνίΐ3δ ιμκιιι1οι]ΐιο ΙίΙίυπιπι μιο-

0Γε.Ίΐίο ηηίπιιιπίίιιιιι οιηηί £('ΐκ>ιϊ εοιηηιιιηίοΓ εβί. Λΐιμιε

ϊη εείεπδ φΐίιίειη Ιΐ3ΐ:Ιε!Μΐ8 ρΓθ«π•ιΙίΙιΐΓ εο»ιηιυηί|3δ, ιμιοιϊ

ρπΜτββϋοηίδ (31188 οοι^ ιι η•>ιι η( ιι γ : Ιιοηιίηεδ ηιιίοιιι ιιοο

δοΐιιηι 3(1 ρΓοεη•Ηΐκ1θ9 ΙϋιΟΓυδ εοηιιιιιιηί (Ιοιιιο ιιΙιμιΙιιγ,

δίχΐ ι Ίίιιιιι ιιΙ οοΓΗΐιι φιο" 3(1 \ί(3ΐη ρεΓίίιιειιΙ , η)8)0Γεηι

ΙικΙιι'ηπΙ Γ;ιγμΙΙ3|γιιι. Μ;;Ιίιη οηίιιι ιΙι'ΜτίμΙιι βε (Ηνίδβ Μΐιιΐ

εοΐ'11111 υΠίείβ, »ΙΪ83φΐε μιιιΙ νίπ , βΐίορ ιιχοπβ ρβιίεβ. Ιιι-

δίτνίππΐ ίμίΙιΐΓ βΙΙογ »Ι1επ , δΐι» ιιΐοημιο ίιι ιοιιιιηιιηε (νυιιίε-

ι•εΐ)Ιθ8 : ΟΒίιΐφίο οί) ιειη ίιι Ιιιιο βιηίεϊΐί» εΙ ιιϋΐιΐιΐή ίηοδΜ'

νίιΙεΙιΐΓ 01 νυΐιιμίββ. ΙΌΙβπιηΙ εΐίβιιι Ϊ8|3 ίιιε-8ε ρπιρίρρ

νίΓΐιιΙεηι, 8ί ριυΐιιΐδ ΓιιβΓίί ιιίοπμιε : εδί οηίιιι 8113 ιιΙπι.ι>-

ςιιε νίΓΐυδ, εΐ ιιίεημιβ «ιι γο ΙιιΙ»Ι)ιιιιΙιιγ. Ι,ίυοΓί βιιΙιίιι

(οηιηιυηοδ νίηειιΐϊ οιι}ιΐδ(ΐ3ηι ίηβΙβΓ ουίίηοιιΐ ΙΙαςιιε ('ίΐίικ

(ΙίπιηιιιιΙιΐΓ, ψιί Ιϋιεπδ γιιγιίιΙ Ι.ίΐιοιί οηίιιι οιηιηιυηε

3ΐιιηηιιιηι μμιΙ |)ιιιιιιιιι : βΐιμιε οηιηο (μιικΙ ιοιοικυηο ι>| ,

3ΐΙ εοηΐίιιοιιιΐιιιιι νβίεΐ. (,•■) νίιο βιιΙιίιι (ιιιιι ιιχογο, ε! οιη-

ηίιιο ϋΐιιίιιι (ιιιιι ηιιιίοο ιμιιιιηοιίο 8ί( \ί\οη(1ιιηι, -ί ιμι.ΐ'

Ι'ίΐίιπ. ΠΐΙΐίΙ .ιΙΪΜιΙ ΙΐΟΟ 8)1 0,113111 φΙ,ΤΓΟΓΟ, ΙμΐίιΙ ΙΙΐΙόΙ' 0118

]ιιγι3 ίηΐιτπ'ΐΐ,ιΐ. Ρίοη οηίιιι ίιίειη, ιμιοιΐ .•-! ιιιηίιο (ιιιιι

ΒΐηίΟΟ, )Π1, 081 ΟΐίΐΙΙΙΙ (ΙΙΙΙΙ μΐ•ΓΙ•!ίΙΊΙΙΟ, 311 1 «ΙΙΙΙΙ 80(Ί0, 3ΙιΙ

<υιιι εοικίίδείμιιΐο.
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ΟΑΡ. XIII. [XV.]

Τριττών δ'ούσών ιριλιών, καθάπερ εν άρ/ή εϊρηται,

και χαθ' Ικάστην των μεν έν ΐσότητι φίλων όντων των

δέ χαθ' ΰπερο/ήν (χαϊ γάρδμοίως άγαθοι φίλοι γίνονται

και άμείνων /είρονι , δμοίως δέ και ηδείς , και οια το

λ /ρήσιμον ίσάζοντες ταΤς ώφελείαις και διαφέροντες), τους

ίσους μεν κατ' Ισότητα δεϊ τω φιλεΤν και τοις λοιποϊς

ίσάζειν, τους δ' άνισους τω άνάλογον ταϊς ΰπερο/αϊς

άποδιδόναι. (ϊ) Γίγνεται δε τα εγκλήματα χαι αί

μέμψεις εν τη κατά το χρήσιμον φιλία η μόνη ή μά-

"' λίστα, ευλόγως. ΟΊ μέν γαρ δι' άρετήν φίλοι όν.ες εΰ

δραν αλλήλους προθυμοΰνται ■ τοϋτο γάρ άρετης χαι

υιλίας. Προς τοϋτο δ' άμιλλωμένων οΰχ εστίν έγ-

κληαατα ουδέ μάγαΐ" τον γαρ φιλοΰντα και ευ ποιούνται

ουδείς δυσχεραίνει, άλλ' έάν ίξ χαρίεις, αμύνεται ευ

Ιί) δρών. Ό δ' υπερβάλλουν, τυγχάνοιν ού έφίεται, οϋκ αν

έγκαλοίη τω φίλω ■ έκάτερος γάρ του άγαΟοϋ έφίϊ-

ται, (3) Ού πάνυ δ' οΰδ' εν τοις δι' ήδονην άμα γαρ άμ-

ΐοΐν γίνεται ου όρε'γονται, ει τω συνδιάγειν χαίρουσιν.

Γελοίος δ' αν φαίνοιτο και ο έγκαλων τω μή τε'ρπονΐι,

Β' Ιζον μή συνδιημερεύειν. (4) Ή δέ δια το χρήσιμον

εγκληματική ■ έπ' ωφελεία γαρ χρώμενοι άλλήλοις άει

του πλείονος δέονται, και ελαττον εχειν οίονται τοΰ προσ

ήκοντος , και μέμφονται δ*τι ού/ ίσων δέονται τοσούτων

τυγχάνουσιν άξιοι όντες• ο'. δ' ευ ποιοϋντες ού δύνανται

;ϊι Ιπαρκεϊν τοσαϋτα δσοιν οί πάσχοντες δέονται. (6)*Εοικε

δε', καθάπερ το δίκαιον έστι διττόν, το μέν άγραφον το

δέ κατά νόμον, και της κατά το χρήσιμον φιλίας ή μέν

ηθική ή δέ νομική είναι. Γίγνεται οΰν τα εγκλήματα

μάλισθ' δταν μή κατά την αυτήν συναλλάξωσι καΐ δια-

3ΐι λύιονται. (β) Έστι δή νομική μέν ή έπι δητοϊς, ή μέν

πάμπαν αγοραία έκ χειρός εις χεΤρα, ή δέ έλευθεριω-

τέρα εις χρόνον, καθ' δμολογίαν δέ τί άντι τίνος. Δήλον

δ' ίν ταύτη το όφείλημα χούκ άμφίλογον, φιλικόν δέ

τήν άναβολήν έχει- διό παρ' ένίοις ούκ εισ'ι τούτων

•ιίι δίκαι, άλλ' οίονται δεΐν στέργειν τους κατά πίστιν συν-

αλλάςαντας. (7) Ί1 δ' ηθική ουκ έπι δητοίς, άλλ'

ώς φίλω δο>ρεΐται η οτιδήποτε άλλο. Κομίζεσθαι δέ

άςιοΐ το ίσον ή πλε'ον, ώς ού δεδοικώς άλλα χρήσας.

(«) Ού/ ομοίως δέ συναλλάςας κα'ι διαλυόμενος έγκα-

■ΐυ λέσει. ϊοΰτο δ; συμβαίνει διά το βούλεσΟαι μέν πάντα;

η τους πλείστους τα καλά, προαιρείσθαι δέ τα ωφέλιμα.

Κ αλόν δέ το ευ ποιεΐν μή ?να αντιπαθή, ώφε'λιμον δέ το εύ-

εργετεϊσθαι. (θ) Δυναμένω δέ άνταποδοτέον τήν άςίαν <δν

επαθεν, κα'ι Ικοντί • άκοντα γαρ φίλον ού ποιητέον ■ ώς δή

4*, ίιαμαρτόντα εν τη άρχί| και ευ παθόντα ΰφ' ο2 ουκ ϊίει•

ού γάρ υπό φίλου, ουδέ δι' αότδ τοϋτο δρώντος• χαθάπερ

ουν έπι £ητοΐς εύίργετηθέντα διαλυτέον, κα'ι ομολόγησα Ι

ο' αν δυνάμενος άποδιόσειν αδυνατούντα δ' ούδ' 4 δοϋς

ή;•.ϋ)σενανώστ'εί δυνατός, άποδοτέον. Ένάρ/ή δ' £πι-

60 τχεπτέονΰφ'ου ευεργετείται και έπι τίνι,ό'πως έπι τού

τοις ύπομε'νη ή μή. (ιο) Άμφισβήτησιν δ' ε/ν. πότερα

«<ι τη τοΰ παθόντος ωφελεία μετρεϊν κα'ι προς ταύτην

Οοιιιιι δ'ιιιΐ ΙιΙ» ϊηιίσίΙίίΕ §ίΐιβΓ8 , υΐ ϊπίΐίο (Ιίχίιηυδ , εΐ ίι>

ι. !ΐ;ι<|ΐι»ΐ|ΐιΐ' 3ΐϊί ΒίηΙ ραι-εδ βιηίεί, ίΐΐιί ρΓΧδΙβηΙίβ ΐ|ΐι;ι.\αιη ϊηΙΐ!Γ

δε «ΙϋΐβΓβηΙ ( ωηι εΙ κςυε Ιιοηϊ ίηίρι- δε ΙίιιηΙ αηιία , βΐ πιε-

ΙίοΓ ιΙεΙΟΓΪοΓΪ : δίπ>ίΐί(εΐ'(με εΙ]ιιευη(1ί, εΐ ίί ηιιϊ υΐίΐίιβίειη

δεςυιιηΙιΐΓ, Ιυιη υΐίΐίΐβΐίουδ ρΓίτοεηιΙϊδ 8ηηΙ α-φιβίεδ , (ιιιιι

ρΐ (ΙίΠρτεηΙεβ ) : εο8 ςυίιίειη ςυί ίηΙβΓ 8ε δυηΐ ρβΓβδ, εΐίαιιι

αηιαηιΐο εΐ Γείίςυίδ ΓεΙιιΐδ οροιίοΐ ι•\ϋ•()ΐι;ιι•ί ; ΠΙοδ βϋΐεπι ςιιί

8υηΙ (Ιίδρατεδ , ίιΐ ρει•8θ1νβΓε ρΓ«'ΜηιιΙί<ιι•ίΙ)ΐΐΝ, ςυο<1 εδί ρΓΟ-

ροιίίοηε εοιίδεηίβηειιπι. (2) ΟηιιηΙιΐΓ βϋΐβιη 0ΓΐπιίηαΙίοη&)

εΐ ςυεΓβίΒΕ ίη 83 ίΐιηίοίΐία Μΐ|;ι, φκιιη εοηδίίΐοϊΐ ιιΙίΙί(;ι.<, βιιΐ

εειίε ίη ε» ιι);ινιιιιγ : ηεηιιε ίιΐ δίηε ΓβΙίοηβ. Ν»ιη ()υί οΐι

\ϊιΐυΐι•ιη μιιιΙ βιιιίεϊ, >Ιιι.ΙηιΙ :ιίΐι-ι- <]<■ βΙΙείΌ 1)εηε ηιεΓεπ.

Ηοε εηίπι νίΓΐιιϋδ εΐ ίΐιηίιίΐί,ι• ρΐ'ορπιιιη εδί. Ιη 1»Μ ροΓΓΟ

εοηίειιΐίοηε ηεςϋβ εηηιίηβΐίοηεδ εχδίδΐυηΐ, ηεςυε ρπ^ηορ.

Ιη ευιιι εηίηι ΐ]υί 3ΐ»3ΐ εΐ 1>βηβ ιπεγοΙογ, ηειηο οΠεηδο

ωΐ βηίιηο : ϊηιο νεΓΟ δι ηοη δίΐ 3ΐίεηιΐ8 30 ηηιηί Ιιυιηαηί-

Ιβίε , 1>εηοΓ3ΐ•ίεηι1ο ΓεΓεΓΐ ΒΓβΙίίηι. ϋαιη ςιιί ΙιεηβΙϊεϋβ βΙΙε-

πιηι 8ΐιρεΓ3ΐ, (]ΐιυιη Ίά ςυοά εορίΐ βδ^εςιΐϊΙιΐΓ, ηοη ΓβοιΙε

ςηεΓ3ίιΐΓ <1ε βηιίεο : ϋ1εη]ΐιε εηίηι Ιιοηιιιιι εχρεΙΜ. (3) Νβ

ίη βηιίείΐϋδ ιριίιίπιι ρΓορΙεΓ νοίιιρίβίειη οοηοϋίΛΐίδ ίκΐιιιο-

ιΐυιη δΚ•ρε ηυει-εΐίε ιηείιΐιιηΐ. δίηιιιί εηίηι ίιΐ ςιιοιΐ εχρε-

ΙιιηΙ, οοηΐίημίι ρβπΙεΓ αιηϋοΐιυί, δι ΐ]ΐιί(Ιεηι οοπ5ΐιεΙυ<Ιίηρ

ηιυΙυ3 <1ε1εεΐ3ηίιΐΓ. 8ί ίιΐ βΙιΙργ ΙιβοεβΙ, ιίηΊευίιΐδ ΓυειίΙ

ςιιί .ιΙΙπ ιιιιι ειίιιιίηεΙϋΓ, εο ηοιηι'ηε, ςυοϋ η υ ρο ηοη ρει•-

οίρίβΐ (ΙεΙεείΒΐίοηεηι , ςιιυιη βό ρ]ο» εοηδίιείικίίηε ιίίδεειΙεΓε

Ιίοεβί. (Ί) Αηιίεί1ί3 βιιίεηι ο!) ιιΐίΐίΐαίειη εοηδίίΐιιΐβ , ργι-

ιιιίιιιιΐίιιιιιιιιι εΐ (|ιιριι•Ι,ίιίιπι ρΐεηβ ρ9|. Λ'3ΐη ςυί» ίβίρβ

ρπιοΐιιπιρηϋ ε3ΐΐ8β υΊιιηΙυΓ οοηδυεΙϋάΊπε ηιιιΐυΐ, δεηιρρι

ρΙϋΓ» ιΙρΜίΙιτ,ΊΐιΙ, εΐ πιίηιΐδ ςυβηι εοηνεηί3ΐ ΐΓίηυί δίί)ί εχί^•

ΙϊιικιυΙ, βΐ ιρίρηιηΙιΐΓ δε ΙιιιιΙ ιιιιι ηοη εοηΜΌ,ιιί, ςυβηΐυιη

ιιιπϊΐο βυο ίρδίδ (ΙρόοαΙιΐΓ. ΙΙΙί ΗυΙεηι ο,ιιί οεηείίϋίιιιη εοιι-

ΓεΓυηΙ, Ιβιη ηιυΙΙβ δΐιρρε<1ί(3Γε ηοη ρθ8δυηΙ , <]ϋ3ΐη ιιιιιΙΙίΐ γρ-

ιριίηιηΐ ίί ίη ςηοδ ϋΡίΚ'Γκ'ίί εοηΓεηιηΙιιΐ'. (5) Ρογγο υΙ)υδ ρλΙ

ιΐιιρίρχ : ιιηυηι ηοη δεπρίυηι, ,ίΙ1ι•ιιιιιι δειίρΐυπι εΙ ΙφΙί-

ιιιιιιιι ; 8Ϊ0 εΙ 3ΐιιίπΙί;ΐ; ιι1ί1ϊ(;ι(ί|)ΐΐ8 εοιηρ3Γ3ΐ»ι ιΐιιοπιιιι μεηε-

πιηι εβδε ι ίιΐηιΐιιι : ιιηβ ίη ιιιιιιϋιιι> ροίίΐβ , ΒΐΙεΓβ ίη Ιε^ίόιΐδ.

Ν3δουηΙϋΓ ί§ίΙυΓ (.τίιιιίικιΐίοιιε* πκιχίιιιρ, υοί ηοη εχ ριιιίεηι ,

φΐΆ 8οείρ(3ΐειιι εοηΐΓβχεπιηΙ, ΓβΙίοηε ΙΗ ΐΓβηβΒοϋο. (6) ΙίδΙ

βυίειη Ιι^ίιίιιι» δίνε 1ε»ε ειιιι>1ίΙυΙ<ι ΙβΙί$, ο,ιιβ οργΙ3 ηιεΓΟΡβ

ρπϋδΙίΙυίΙιΐΓ : βδίςιιε Ιι.Έε ιΐιιρίβχ : «ΙΙβΓβ ρΓΟΓβυδ ΓοΓεηδί» ,

ιη ηυ3 (1ε ιιι.ιιιιι ίη ιιι,ιηπηι ιιιιτερβ 3ΐιΙ ρΓεϋιιιη πιιιιιγ: ;ι!ιιι :

3ΐΙρΓ3 1ίΙ)ΡΓ3ίίθΓ, ίη (]υ3 ίη ιΐίειιι εοηΓεΓίυΓ υ1ί1ίΐ3δ, ηοη Ιβηιρη

δίηο ρ3Ρΐο βΐίςυίϋ ρΓΟ ηΐίιριο ρπεδίΒηύί. Νβάυβ νείΌ ίη

Ιΐ3ε οϋβευπιπι εβί ηεςπε (Ιυί>ίιιπι ίιΐ ςυοό! (ΙρορΙογ : 8ριΙ

3ΐΐ)ϊ(ί1ί•ε 3ΐίςυίι1 ρΓορηηηι, (ϋΐαϋοηοιη , ΙιιιΙιρί. ΙΙβφιε

<ΐ|ΐικΙ ηοηηυΐίϋδ ηοη (ΙαηΙηΓ ιΐε ΐιίβ ίιιιΐίεί» ;ιιι1 30ΐίοηεδ; 8Ρ<Ι

ριιΐΗηΙ , εοδ ηυί ίίϋειη βΙΙεηιΐδ δεευΐί εοπι εο βϋο,ιιίιΐ εοιι-

ΐΓαχειιιηΙ, ίρςιιί Ιιοηίο,υβ ΓβεεΓε οροΓίει-ε. (7) 1113 υριό

ςΐϋΒ ίη ηιοπηυδ ροδίίβ εδί, εΐΓΐίβ ρι-α-δεπρίίδηυβ εοιιιΐί-

Ιίοηίόυβ ηοη εοηϋΐίΐ : δειΐ »11βΓ βΙΙεη , Κιηφκιηι βιιιίεο , ϋο-

ηβΐ, βυΐ ()ΐιί(1 αΐίιιι] |ιπγΜ:ιΙ : ίηΐΡΓΡβ Ιβιηεη «ο,ιπιηι Κίδβ

ερηδεί , ΙβηΙυηιΙειη , 3υΙ ρΐιΐδ εΐίβηι , 3(1 δε ΓΡίϋΓβ; ρι-οπκίρ ,

ο,υβδί ηοη (ΙοηανεπΙ, 8Ρ(1 ιιΐιΐκΐιιιιι (Ιρχίρπΐ ρΐ εοηιιιιυιΙϋΐΊΐ.

(8) Αε δι Ιιΐε βΙιΙργ κοίνρΐι»•, ςιιβηι ()11Ϊ8 (ΌηΐΓβχεπΙ, ηΙΙε-

πιιη βεειίδβηίΐ. Ιϋιιυο ρΓορΙεΓΡβ βεείιΐίΐ, αιιία νοίυιιΐ

οηιηβ8 3υΙρΙυΓίηι1 Γ88 Ιιοηρίΐαί , δικί ΙιοηΡδϋδ ιιΐίΐρδ 3ηΙ('|)ο-

ηαιιΐ. Ηοηρ>(υηι αυΐεηι ΡδΙ, ΐίρηβ άε βΙΙργο ηιεΓΡΓί , ηυΙΙα

νίείδδίηι υΙίϋΐΒίε δρει•3(3 : υΐίΐε, ΙιεηεΙίείυιη βεείρεΓε.

(9) ϋεΐιβΐ νοίειίί ()ΐιί ροΐρδί Γ8(1(1ΡΓε (|υο<1 (3ηίί δίΐ , <)υαη(ϊ

ί(Ι ο,ιιυ(1 αεεερίΐ : ιΐίΐιιι ίηνίΐιιηι αιιιίειιιη Γικιτο ηοη (1ρ1)εϋ38 :

φιίρρεςυί Ιιιιιι ρρρρβΓΡδ ίιι ίρ»ο ρπηεϊρίο, βηιίεί οεηείίείυιιι

;ΐιτιρί(-ιΐ(Ιο 31) ρο « ()υο ηοη ιΐεΐιείιββ 3(•.οίροΓΡ. Νεα,υε εηίηι αϊ)

βηιίεο βοεερϊδίί, ηβιιυρ β!) εο ηιιί 3ηιίοίΙί33 εβυδβ ίδΐυο' ί»-

ε«ΓεΙ. 1(3(]υρ ΙβΙίδ βΐίςιιίδ, ρεηικίε <)υ38Ϊ Ιιρηείίείυιη βεοε-

ρρΓίΙ 1Ρ8ίΙίιιΐ3 ίΙΙ» Γ3ΐίοηε, 8ΐε (ΙεόεΙ (1ί88θ1νεΓβ, 3ε ρΓΟίίΙιτί

ςποφιε, δι ςιιίιίεηι ι-οΙ'ργγο ροδβίΐ, δεδε |ΐ;ιινιηκι•3ΐίιιηι Γθΐη-

(ιιπιιη : (|ΐιΐ)ΐ|>ί ηοη ρο&δίΐ, ηβ ίδηιιίιίριη ςυί άβίΐίΐ , δϊΐιί

γρ(1(Ιι ροδίυΐεΐ. ΟυοείΓεη δι Γβοιιΐΐβίεπι Ιιβίιεί, ΓβίεΓεηόΊιηι

Ιιρηρίίείιιιη 88ΐ. Υίιίρηϋυηι βιιίεηι δίβΐίιη » ρΓίηείρίο εδί,

3 φΐο οεηεϋείυιη βεείρίβΙ , εΐ ςυβηι ορηρΠεϋ ηιεΓοείΐεηι ίΙΙε

εχδρεοΐεΐ : ιιΐ 1ΐ3ε οοικϋΐίοηε 88 οεηείίοίο ϊΠίο,ί αιιΐ ρα1Ϊ3(ιΐΓ

βιιΐ ιρειίδεί. (10) δειΐ 3ΐιιοίρί ροΐεδ! , υίπιηι ρ]οδ πΐίΐί-

ΐ3(ρ, (ριί βεεερί! , ϋρηεΓκίιιηι δΐΙ ροηϋνΓβηοΙυιιι , βϋ εβιιΐ'ΐιιε
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ποιεϊσβαι τήν άνταπόδοσιν, ή τι, του δράσαντος εύερ-

γεσία. Οί μεν γάρ παθόντες τοιαϋτά ψχαι λαβείν

πάρα των ευεργετών ά μικρά ήν ίκείνοις χαι έςήν παρ'

έτερων λαβείν, κατασμικρίζοντες" οί δ' άνάπαλιν τα

ι> μέγιστα των παρ' αύτοϊς, και ά παρ' άλλων ουκ ην,

και εν κινίύνοις ή τοιαΰταις /ρείαις. (ι ι) Άρ' ουν όιά

μεν τι) χρήσιμον της φιλίας ούσης ή τοϋ παθόντος ώφέ-

λεια μέτρον εστίν; ούτος γαρ δ όεόμενος, και επαρκεί

αύτω ώς χομιοΰμενος την ίσην τοσαΰτη ουν γεγε'νηται

ιυ ή επικουρία δ'σον ούτος (οφέληται, και άποοοτέον δή

αύτω ίσον έπηΰρατο, ή και πλέον χάλλιον γοίρ. Ί'.ν

δέ ταϊς κατ' άρετήν εγκλήματα μεν ουκ εστίν, μέτρω

δ" εοιχεν ή τοϋ δράσαντος προαίρεσις• της αρετής γαρ

και του ή'Ιους εν τη προαιρε'σει το κΰριον.

πΚ'π-,ιιιπιιι ιτΓεπΊΐιΙ» ραΐία : απ ρ]υδ φΐί <ΙριΚΙ Ιι1>ει-3ΐίΐ3ΐε

ΙΙΙΙ'ΙϊΐΊΙΐΙΐΙΙΙΙ. Ν31Π φΐί ,'Κ ιί•|!ι•: ιμι! , (Ή 80 3 1)8118 1ΙΙ1Ί ί Ι . -;

εχίρηιιηηΐρβ Βίχρρίίβρ ιΐίειιηΐ , ςοαι εΐ ίΙΙίδ ιτ»ηΙ ραη-α ,

ρ[ ηη «Ιίίϋ δΐιηιί ροΐυίδδεηΐ : ίΠΊ πιιιΐι.ι, 8β ι|ΐι.ι• Πΐ3χίιιΐ3

[χιΐιΐΐ'πηΐ εοιιΙιι1ίδ*ρ, εΐ ι)ΐι»! Ιιί »Ι) βΐίί* ηοη ΙιιΙίβδίηΙ; ίίειη,

(1ρι1ί>«β δι; ρβπειιΙθδί8 αΙΙΟΓΟπιιη Ιεηιροπίιυ* ηιιΐ ίη βϋα

αΐίφΐίΐ |!ΐι;ιι-ηιι«ϋ ηεεεκδϊΐαΐε. (Ιι) 1}ιιίιΙ? ϋα |ικ• ρπ>-

ηιιιιΐίεπιιΐδ, ηιιοιΐ ιιιιιίείΐίβιη ϊϋΐηηι ιιΐίΐϋηδ εοηίΐίΐιιεπ! , (•,ι

Γβ ίΙΙίιΐί, φΐί αοοί'ρίΐ , ιι1ί1ί1»1ε οπιπί» ε*8ε ιιίρΙίεικίΛ* II ίο

ΙΊΙΪΜΙ εδ| 1)111 Ι'Ρ-Ί, (Ί ίϋι' ΙΐΙΙΚ' 0|ιίΙι|Ι,ιΙΐΙΓ, Ι.ΙΙΙ μΙ.ΊΙΙΙ ρ.Ίΐνιιι

(ζΓΛίίΗΐη βεεερίυπίί. ΤαηΙαηι ί^ϋιΐΓ ίΙΙε Ιιιιίε ορβιη ΙιιΙίΙ ,

(|!ΐ;ιιιΙ:ιιιι Ιιίο ιιΐίΐίΐαίριη εερϋ. Ι.( ηιΚΙι•ιιιΙιιιη ίιρίυι- ίΙΙϊ

ΙαηΙιιιιιΙεπι ε*1 , φΐηηΐιιιη 0*1 οοηεεειιΐιι* , βΐ νειο εΐίηιιι

3ΐηρ1ίιΐ3 : Ιιοε εηίιη ΐιιΐιιι ίιιιι ('-Ι ΙιοηεδΙίιΐδ. Μι ίίδ βηίειιι

ΒΐηΐοίΙϋ.ι , φΜΒ νίτΐιιΐβ οοηβΐϊηΐ , ηιιΙΙα1 επιηίιιυΙιοιίΡβ

βχβίίΐυηΐ. Κ]υ8 Ιαιιιεη, φΐί 1)Ρηε ηιρπίιΐί ββΐ, εοη»ίΙίο ηε-

ηιΊ'ιοίιιηι νκΙεΙιΐΓ εδδβ ιηι -Ι ί»-ιι< Ιιί ικ : νΪΓΐΐίΙί» ρηίιη ρΐ ιιιυι 1 1 1 1 1

νίδ Μΐηιιιιιι ίη εοηδίΐίο 681 ,ιΐιμιο ρΓορΟδίΙο.

ΟΑΡ. XIV. [XVI.]

Ι& Αιαφέρονται δέ και εν ταϊ; κα&' ΰπερο/ήν φιλίαις-

αςιοϊ γαρ έκάτερος πλέον εχειν Οταν ίέ τοΰτο γίγνηται,

διαλύϊται ή φιλία. Οί-ται γαρ δ' τε ίίελτίων προσή-

κειν αύτω πλέον ε/ειν τω γαρ άγαΟω νέμεσΟαι 7Γλέον

ομοίως δέ και δ ώφελιμώτερος• ά/ρεΐον γαρ όντα ου

2ΐι φασι δεϊνισον ε/ειν λειτουργίαντεγάρ γίνεσθαι και ου

φιλίαν, ει μη κατ' άξίαν των έργων εσται τα έκ της

φιλίας- οίονται γαρ, καΟάπερ έν /ρημάτων κοινωνία

πλεϊον λαμβάνουσιν ο\ συμβαλλόμενοι πλεϊον, οΰτω

οεϊν και ε'ν τϊ) φιλία. Ό δ' ενδεής και ό /είρο>ν άνοί-

2:: πάλιν φίλου γαρ άγαΟδΰ είναι το έπαρκεΐν τοις ένδεέ-

βιν τί γαρ, εασίν, όφελος σπουδαίω ί) δυνάστη φίλον

είναι, μηθίν γε μέλλοντα άπολαΰειν; (2) Ηοικε δ' ουν

Ικάτερος δρΟώς άξιοΰν, χαΐ δεϊν Ικατέρω πλέον νέμειν

εκ της φιλίας , ου τοΰ αυτοϋ δέ , άλλα τω μεν ΰπερε'-

3ι /οντι τιμής, τί) δ' ένδεεΐ κέρδους• της μεν γάρ αρετής

χα'ι της ευεργεσίας ή τιμή γέρας , της δ' ε'νδείας επικου

ρία το κέρδος. (:ι) Οΰτω δ' ε/ειν τοΰτο κα\ έν ταϊς

πολιτείαις φαίνεται• ου γαρ τιμάται δ μηδέν αγαθόν τω

κοινω πορίζιον τ6 κοινον γαρ δίδοται τω το κοινδν ευερ-

3^ γετοΰντι, ή τιμή δ! κοινόν. Ου γαρ εστίν άμα χρη-

ματίζεσβαι από των κοινών κα'ι τιμασΟαι• εν πασι γαρ

το ελαττον ούδε'ις υπομένει. Τω δή περί χρήματα

ελαττουμένω τιμήν άπονέμουσι χαι τω δι>>ροδόχω χρή

ματα• το κατ' άξίαν γαρ έπανισοϊκαι σώζει τήν φιλίαν,

4« καΟάπερ εϊρηται. Οίίτω δή και τοις άνίσοις δμιλητέον,

χα'ι τω εις /ρήματα ώφελουμένω ή εις άρετήν τιμήν

άνταποοοτέον, άνταποδιδόντα το ένδε/όμενον. Το

δυνατόν γάρ ή ι.ιλία επιζητεί, ού το κατ' άξίαν (ι) ουδέ

γαρ εστίν έν πασι , καΟάπερ εν ταϊς προς τους Οεοΰς

45 τιμαϊς και τους γονείς ■ οϋδεις γάρ άν ποτέ τήν άςίαν

άποδοίη, εις δΰναμιν δέ ό Οεραπεύων επιεικής είναι δο-

χεΐ. Διδ χαν δόξειεν ούχ ίςεϊναι υίώ πατέρα άπείπα-

σθαι, πατρι δ' υίόν όφείλοντα γάρ άποδοτέον, ούΟέν δέ

π^ιήσας άςιον των ΰπηργμένων δέδρακεν, ωστ' άει

ι». οφείλει. Οις δ' όφ;ίλεται, έςουσία ά•ώ£Ϊναι• και τίο

πατρι δή. "Αμα δ' ίσιος ούδίίς ποτ' αν άποστήναι

δοκεί μή υπερβάλλοντος μοχθηρία • χωρίς γάρ της φυ-

.Ι;ιπι μτο ίη ίί8 (|ΐιο<|ΐιβ 3ηιίοίΙϋ8, ιριη1 ίη οκι'ΙΙοηΙί,ι

ψΐ3<Ι»ιη οοηδίίΐιιηΐ, ιΙίίνΝβηίίοηοβ βχ»ί»ΐ6Γε δοΐρηΐ ; ρο-^ΙπΙβ!

πιίιη υΐκηριε ρΙϋ8 δίϋί Ιπηιιί. ΟιηκΙ ψιιιηι ΙΊ1, (ΙίιίπιίΙυι

ίΙΙΙιΚΊΐί.Ι. - ΕΧΙ8(ίηΐ3( ΙΊΙΙΙΤΙ Ι'Ι Κ φΐί ΙΙΙΙ'ΙΪΟΓ (•8ΐ , 8ΐΙ)ί |Ίιι .

<π1)«ρικ1ιιπ> ΐ'8ίβ : (1)οηο ρηίιη νί™ ρΐιυ ΐΓίϋιιί δοΙβΓβ : ) ρΙ

ίίιηίΙίΐΡΓ 18 ιιυοιιυβ, ιμιί ιιΙίΙΪΙ.ιΙιιιιι 3ΐιοΙθΓ βϋΐ η^οηιιιι.

> • ■ - . ι π I εηίιη, ι ίιιιι φΐΙ &ίΙ ίηυΐϋίβ, ιίφοπι ρηΓίεηι ρειχί-

ρΐΊΊ- υριιι ΙΐΊΊ'. Οιιιιιίιιιι ΡΙΐίΐΙΙ ηΐΙΙΙΙΡΓΒΙΊϋβ ({ΙΐίιΚίΙΙ) (Χ)ΙΙ5ΐί-

ΙιιιτοΙιΐΓ 3ηιίιιΐ8 βυρεΓίΟΓ 3ΐ1ει'ι , >ί ηοη ιηβΓίΙυ ορεπιιη

Γε8ροιΐ(1ε3ΐ ηΙι βιυίευ ΓπιοΙιιλ. ΛιΙιίΙκιπΙιιΐ' εηίιη. ιιί ίη

8θείε(»[ε ρΐΊΊΐιιίϋΐ-ίιι ρΙιιι-3 3ΐιΓι•ηιιιΙ φΐί ρΐιιι λ ίη βοείεΐαίρηι

βΐΐυΐεπιηΐ, 8ίε ιΊ ίη αιιιϊοίΐϊα Γιεπ ορυιΊεΐ'Ρ. Εβεηΐίδ βυ-

(οιη ε( άεΙεποΓίβ οοιιΐΐίΐιί» ε>1 ορίηίο. ι>μ• εηίιη όηηί

βιηίεί, ε^ρηΙΊΙιυδ ορϋυίΛπ , Ρ3φΐε φΐ33 «ΙεβίϋεΓβηΙ 8υρρι;•

ιΙίί,Ίΐι•. ',ιιιί.Ι εηίιη )υν;ιΙ ( ίικριίυη) ) νϊιο !■■ >ιι<> μιι| ρο,

(ΡΙΐΙί 31111011111 β88β, 81 ΙΙΙΐΙΙ ΙΙΙΙΙ ΡΧ ΡΟ Γΐ'ΙΚ'Ι ΙΙΙΙΙ 818 1ΊΙΠΜΊ II-

Ιιιπΐ5? (2) Αο ΜΐΙεΙιιι- α•(|ΐΐ3 ΐ]|Γίιι?«ιυε Ρ888 ρο»1υ|3ΐϊο, ρ|

1 1 1 1 ϊ 1 1 1 1 »- εχ ίΐιιιϊιίϋίΐ ] < 1 1 1 ^ Ι π Ιιιιι ορυΓίΟΓΡ, .-ριΐ ηοη ι•]ιι.•ϋ|(-ιη

Γεί ; νιτιιιιι ιικΊίοι ί ιμιίϋειιι εΐ ει ((ϋί νίΓΐιιΙε ρΓ,ΐ8ΐ3ΐ, ρΐικ

Ιιοηοπδ; ρμΐΊΐΐί νεΓΟ ρΐιιβ ΐΊΐιοΙιιιιΐ(>ιιΙί. ΛΊγ(ιι1ι8 εηίιη ι|

1)εηε1ίεοιιΙία; ρηχπιίιιηι ρβΙ Ιιοιιο» ; ε^ΡϋΙίΐΙίί βυίεηι «ιιηδίιΐίιιιη

Ιικτυιη. (3) Αίφΐε εΐίβηι ίη οηιηί Γείρυ^Ιίεχ .'κΙηπιιΜι ,ιιι.Ι,,

Γοπηα ϋα &ε^β Γ08 ΙιβΙιργρ νίιΙεΙυΓ. Νοη ριιίηι Ιιοπογρ βΠϊεί -

Ιιιγ ίχμιί ιιίΙιίΙ Ιιοηί πιιιϋτΐ ίη ΓειηρυΙ)Ιίε3ηι. ΐν.ιιη (μιικΙ

ριιΐιΐίειιιιι ε8( , ιιί ιίμιιιιιιιικ' , ι•ί Ι πΐιιιίΐ ιι ι•, ιμιι ιΐΐ' τε πιιιηιιιι ιι ι

εΐ ριιΐιΐκ-ιι 1>ριιρ ηιρΓεΙιΐΓ. Ηιιιιοβ αιιΐηιι ΓΡ8 ι-«>ιιιιιιιιιιϊ~. ρ*| :

ηοη εηίηι ίμϋεδίιιιη ΓαεοΓΟ ε Γρριιΐιϋαι εΐ Ιιοιιογρ μ'ιιιιιΙ ηΓΠι ί

ΙίϋΡΐ. Νεηιο ιηίηι οιηηίουβ ίη τείιιΐδ «ικιπι εοηϋίΐίοηοιη ά«-

ΙοπΟΓβΓη 0588 ρβΙίΙιΐΓ. ΙΙβςυο ϊΙΙϊ$(]υίοΪΓΰα ςιιβΡβΙνηα βυηΙ ιΐε-

Ιπ ιπιγ Ιιη ιι , ΙιοηοΓειη ΙιίΙιιιιιιιΙ : εοη(Γ3φΐε ϋδ ιριϊ ΙυεΓο οβ•

ρίυηΙιΐΓ, ρεευηίβηι. Οι^ιιϊΐηΐϊβ εηίιη ιΊ ιηεπϋ πιΐίο βιηίοί-

Ιίαιη εχ»'ΐμι<ι( ε( ιιμηιίλ .ίΙ , ιιί οΊχίηιικ. 8ίε ί^ϋιιι• ι•Ιί,ιιη βοί

ιμιϊ ηοη δΐιηΐ 8Ρφΐ3ΐβ5, ίΐΙΙειηηι (ϊιιιι «ΙΙργο ,ί^ιίτ ρ3Γ 881. ΚΙ

ιμιί νεί |-.ρι•ιιιιί3 νεΙ νίΓΐιιΙε 3ΐκΊιΐ8 ρΙ οπμΙιιλ ε8( , ί.< υΙΙει ιιιιι

ΙιοιιοΓβ ΓεηιυηεΓ3π ϋεΐιβΐ, ί(1 λβΙΙριιι Π'ΓεΓεηβ, <•ιι]υ8 ηιΐ-

(Ιιηϋί Γαι'.ιιΙΙβΙεηι ΙιηοεΙ. ΙιΙ εηίιη φιοιΐ ρΓ0!8ΐ3Γί ροΙρ«Ι ,

3ΐιιίΐΊΐί3 ϋρδίιΙΡΓβΙ 3ε Γθφΐίτίί, ηοη φιο ςιιίβφΐε (Ιί^ηυδ 8ί(.

(4) .Ν.ιιΐι Ιμμ' ηε ρο(ρ^( ςιικίρηι ίη ΓεΙιιιβ οιηηίϋιίΑ ρΠίιί,

ιι(ί ίη Ιιοηοπηιΐί ϋίφΚΜο'ϋδ ίιηιηοΓίαΙίηιΐδΡΐ ρ3ΓεηΐΗ)ΐΐ8 Ιι.ι-

όιτε 5οΙεπιιΐ8. Νεηιο Ρ8( ρηίιιι ιμιί ΙιοιιοΓεηι ίί« (Ιίμιιιιιιι

Ιι-ίουεΓΟ ρο8«ί( : μίΙ φΐί εο8 |ιγο νιπΙμι- ρ( Γ»ειιΙ(9ίεεοΐ3ΐ ,

18 μιοΐιιι- 1•1 ρίιι> ε88ε ριιίιιΙιΐΓ. Κ»ιη<ριβ οί) γριιι λίιΙρΙιιγ ρ.ι-

Ιιιίιι ιιΙ>ιΙίι•;ιιν ΙίΙίο ηοη Ιίειτε; μίΙ |ΚΐΙΗ Ιϋίιιιιι ιιιβχίιιιρ.

.Ι.ιμιιιιιι ΡδΙ ΙΙΙΙΙΙΙ , ΙιΙ , φΐί (ΙΐΊκΊ , ΙΓΐΙΊ.ιΙ Ι,ΙΙιίιΙιμιΐιΙ ,ΊΙΙΙιίμ

ΓειεπΙ ΗΙίηβ, ιιίΙιίΙ ϋεπεΠεϋδ λ ρβΐπ; ΒοεερΙίδ ιϋμηπιιι ΓεεεπΙ.

8ειιιρεΓ ί^ίΙιΐΓ (Ιεΐιροίΐ. Ιιί υργο ο,υίηυδ ιΙρΙιρΙιιγ, ιΙίιιιίΙΙπκΙι

Ηε Ιίΐιειβηιΐί ιΙευϊΙοΓΪδ ιΙ^Ιιιγ ροΐΡ8|38 Κγ»ο ίη ραίιίί Ιιοε ε-Ι

ροΐεδίίΐε. ΚΙ νβΓΟ ιιιίιιο ρ.ιΐιτ ΓογΙηληρ (ΙίίεείΙειε α ΠΙίο

νεΙΙε Υκίρϋΐυι•, ηί>ί ϋΐιιο ιμιι ίιιιρΓθΙ)ίΙ»Ιε ίί! ιιίιιιία. Ν3Μ1



ΙΟΙ (ΐ1β3,1|0ΐ)ΗΘΙΚΩΝ ΝΠνΟΜΑΧΙ-ΙϋΝ β,

σικής φιλίας τήν έπιχουρίαν άνθροιπικδν μή διοιθεϊσθαι.

Τώ δέ φευκτόν ή ού σπουδαστόν το έπαρκεϊν, μοχθηροί

οντι • ευ πάσχειν γάρ οί πολλοί βούλονται, το δέ ποιεΐν

φεύγουσιν ως άλυσιτελε'ς. Περί μεν ουν τούτοιν έπί

τοσούτον ειρήσθω.

ρΓίΐΊΟΓ βιιΐίοί Ι ίαιιι ιΐ3ΐυι»1οιιι Ιιιιιιι.ίιιιιιιι ψιοςιιο ο-Ι , 3ΐι\ί-

Ιιιιιμ ικιιι 3*ροι-η»π. ΛΙ νιτο 1Πίιΐ8 ϊκ (|ΐιί η( ίηιρηιΐιιι*,

3ΐιΙ ίΊι§ίεΐ ηΐ3χίιη8, ηο ρβΐπ οο^ηίιΐΓ ηρίΐιιΐηη , 3ΐιΙ 08Γ(ο

ηοη »<1ιιιοκΙιιιη , ιιΐ ίϋ Ι,κ'ί.ιΙ , |»1>0ι»1)ί1. ΓΙοπιριο ΐΊΐίιη

ΙιοηοΓιοίιπιι ,ιοιϊριτο νοΙιιιιΙ ; (Ι,ιιν ηοη νοίιιηΐ, ψκηΙ ιιΙ δι Ι

υΙΚΚαϋοοδ οΊΐΙπιπιιηι. Λι- (1ε Ιιίβ ψικίι ιιι ΙιβοΙοηα*.

ΙΛΒΕΚ IX.

βΑΡ. Ι.

Έν πάσαις οέ ταϊς άνομοιοειδέσι φιλίαις το άνάλογον

ίσάζει κα\ σο'ιζει τήν φιλίαν, καθάπερ είρηται , οίον και

έν τη πολιτιχη τώ σχυτοτόμοι άντι των ΰποδημάτιον

αμοιβή γίνεται χατ' άςίαν, και τίί ύφάντη , και τοϊς

ιυ λοιποϊς. (ϊ) Ένταΰθα μέν ουν πεπόρισται κοινδν με-

τρον το νόμισμα , και προς τοΰτο δή πάντα άναφε'ρε-

ται, χαι τούτο» μετρείται • ε'ν δε τη ερωτική ενίοτε μέν

δ εραστής έγχαλεϊ έτι Οπερφιλών ουκ άντιφιλεϊται,

ούθέν εχοιν φιλητο'ν, εϊ ούτως ετυχεν, πολλάκις δ' ο έρώ-

Ιΐ> μένος δτι πρότερον έπαγγελλόμενος πάντα νϋν ούθέν

ε'πιτελεϊ. (β) Συμβαίνει δε τα τοιαύτα , έπειδάν δ μεν

δι' ήδονήν τον έρο'ιμενον φίλη, δ δέ δια το χρήσιμον

τον εραστην, ταΰτα δέ μή άμφοϊν ΰπάρχη. Δια τάϋτα

γαρ της φιλίας ούσης διάλυσις γίνεται , ε'πειδαν μή γί-

ϊι> νηται ων ένεκα έφίλουν οΰ γαρ αυτούς εστεργον άλλα

τά ΰπάρ/οντα , ού μόνιμα δντα ■ διδ τοιαΰται χαι α'ι

φιλίαι. Η δέ τών ηθών καθ' αυτήν ούσα με'νει, κα-

ϋάπερ εΐρηται. (β) Διαφε'ρονται δέ χαι όταν έτερα γί-

γνηται αύτοϊς και μή ων ορέγονται • ο'μοιον γαρ τω

ι.ί μηθέν γίγνεσθαι , δταν οϋ έφίεται μή τυγχάνη , οίον

και τω κιθαρωδοί δ έπαγγελλόμενος, και δσω άμεινον

άσειεν, τοσούτοι πλείοι- εις έω δ' άπαιτοΰντι τάς υπο

σχέσεις άνθ' ήδονης ήδονήν άποδεδοικέναι εφη. Υ'.ι

μεν ουν έκάτερος τοϋτο έβούλετο, ίκανώς άν εΐχεν εϊ

" ο' δ μέν τέρψιν δ οέ κέρδος, και δ μεν έχει δ δέ μη', οϋκ

αν εΐη το κατά τήν κοινωνίαν καλώς• ών γαρ δεόμενος

τυγχάνει, τούτοις και προσέχει, κάκείνου γε χάριν

ταΰτα δώσει. (*) Τήν άςίαν δέ ποτε'ρου τάςαι εστί ,

του προϊεμενου ή τοΰ προλαβόντος; δ γαρ προϊε'μενος

35 έοικ' έπιτρέπειν έκείνω. "Οπερ φασι κα'ι Προιταγόραν

ποιεΐν 8τε γαρ διδάξειεν άίήποτε, τιμήσαι τον μαθόντα

έκε'λευεν δ'σου δοκεϊ άςια έπίστασθαι, και ελάμβανε

τοσούτον, (β) Έν τοΤς τοιούτοις δ' ένίοις άρε'σκει το

<• μισθός δ' άνδρι' ». ΟΊ δέ προλαμβάνοντες το άργύριον,

4ο είτα μηθέν ποιοΰντες ών εφασαν, δια τας υπερβολας

τών επαγγελιών, είκο'τιος έν έγκλημασι γίνονται• ού

γαρ έπιτελοΰσιν α ώμολόγησαν. (?) Τοΰτο δ' ίσως

ποιεΐν οί σοφισταί αναγκάζονται δια το μηθε'να αν δούναι

άργύριον ων έπίστανται. Ούτοι μέν ουν ιον ελαβον

«ί> τον μισθόν, μή ποιοΰντες εΐκο'τως εν έγκλήμασίν είσιν

έν οίς δέ μή γίγνεται διομολογία της υπουργίας , οί

μέν δι' αυτοΰς προϊέμενοι είρηται δτι άνε'γκλητοι•

τοιαύτη γαρ ή κατ' άρετήν φιλία. Τήν αμοιβών τε

ποιητε'ον κατά τήν προαίρεσιν αύτη γαρ τοΰ φίλου κα'ι

Ιιι οιιιιιιΙιυ> 3ΐιΙοιιι ιΐί^ίιιιίΐίιιιιι 3Πΐίοοηιηι ΒΐιιϊοίΙϋΜ Γ3(>ο-

1ΙΙΙΙ11 ϋίΐΐΐίΐίΐΐΐιΐ» 3ΙΙ|ίθίΙΪ3ΙΙ1 0\•ΙΊ|ΙΙ3( Οί 1 ■ιΐΜ^ι-1 \.'1| , ιιΐ ι]ί\ί-

ιιιιΐί : (|Πΐ)ΐιΐ0(Ιυ εΙί3ΐιι ίπ Γε είνϋί δΐιΐοΐ'ί ρΓΟ ΟΗΐίβίδ Γοίπΐηιί-

Ιιιγ (|ΐιοιΙ εοηνεηίΐ, εϊ ΙεχΙοΓί εϊ οοΐεηβ ί(εηι 3ΓΐίΙί<:ίΙ>ιι<

3ΐ(|υβ ορίΠοίΙιιιβ. (2) ΚίΙιριο 3(1 Ιι.ιό ιιιιίιμιπι οοιηηιυηίϋ

Οι>ΙΙΐρ31'3ΐ3 111111111111^ : 3(1 ΙΐΙΙΙΚ' 0ΠΐηΪ3 ΓΙ -ΓιΊΊΐηΙυΓ, ο[ Ιιίο

οιιπιί,ι ιιιιΙϋιΐΓ. 1η ιιιιΐ3ΐυΓΐ3 νοΓΟ 3ΐιιί(;ί1ί3(|Π0Γί1ιΐΓίη1ΐ'πΙιιηι

3ιιι3(ογ (Ιο εο (ΐιιΐ'ΐιι 3ιιιη! , (|ΐιθ(1 ςυυηι οιιιιι ίρ>κ (Ιοβιηοΐ,

Π1ε8ίΙ)ί ηιιιίικι ηοη ΓεβροηύεβΙ ίη 3ΐηοΓε, ϊρββ ΓοΓίε ιιιΙιίΙ ίιι

Μ' Ιΐ3ΐιοιΐί 3ΐι>3ΐιίΙο. Ηίορο ηιιίοιιι 0ΙΙ31ΙΙ )$ (||ΐί Ι.ΜΙ.ιΙΐΙΙ , (Ιο

3Ι1Ι3(()ΙΌ(|ΙΙ0Γ>||1Γ, Ι|1ΐί ηΙΙΙΙΙΙΙ «1ΐ!θ3 0Π1ΠΪ3 ρΐυΙ1ι|ΙΙο|•(•|, ΙΙΙΙΙΚ'

ΙΐίΙιΐΙ |>Ι Μ -.Γι!. ι.Ι Λ |(]110 30θί(1θΓ8 1»Μ.Ι Ι II 111 ϋιιΐοΐΐ! ,ι|

ιιπι,ιίοι οιιιιι (|ΐιί οοΙϋιΐΓ, ρΐ'ορΙοΓ νο1υρΙ»(εηι ,ιιιι»! ; ίΙΙο

311Ι3ΐθΓ0ηΐ ρΓορΙβΓ ΙΐϋΙίΙ»Ι(ΊΙΙ : ε! Ιι,Τι ιιΐιπι,.ιιμ ηοη 0011-

μι ιι ιιιι! . .Υιιΐι ςιιυηι ί«1θΓυηι ο,ιιιμι ,ιιιικί Ι ί,ιιη ί||ϊ εοίεπ'ηΙ ,

(Ιίι ίιηϊΐιιΐ' Ιιιοο Ιιμιι, ([υυπι 83 ηοη ρι\τ$ΐ3ηίΐ)Γ, (\αχ ίρ&ί8 εΓβηΙ

ο»ιι>;ι• (ΙίΙίμοπ.Ιι. .Λ ι ιιι οιι Ιιιι .ιΙΙογ »ΗβΓϋΐη (ϋίικοΐκιΐ, ίο(|

Ι»ιιιΐ3 οοι Ι» »Ι(ογιιι8 βΙΙογ, (]υ3) 8ΐ3ΐ)ΠΪ3 ηοη 8Ι1ΙΐΙ. Ι^ΙΚΙΝΙοΙι-

ιοιιι ΙιιΙο-, , ιρι.Ίΐοκ ιϋι Ιιι ιιι ο-,Ι, ΜΐηΙ ε( ιιιιιίοίΙΙιι: ί>Ι.ο. ΛΙ ΤβΓΟ

03 (11133 οχ ηιοι-υπι νίΓΐυΙε ρΓοΓιείβοίΙυΓ 3ΐιιίο.ίϋ3, ςιιυηι ρει•

βε ϋϋ, ιιΐ3ηοΙ, ιι( (ϋχίηιιΐϋ. (4) Ιιί.ν-ίιΙοιιΙ 311Ι0111 ίιιίοι μ• βπιίοί

οϋιιιιι, ΐ]ΐιιιιη 3ϋ3, ο! ηοη 03 ιριιυ οχροΙοΙιιιηΙ , (ιιιΐ8ο(|ΐιιιιι-

(ιιγ : ροπικίο οιιΐιιι εβί, 80 $ί ηυίβ ηίΐιίΐ εοη«ε(]υ8ΐϋΓ, 1(1 ςποιΐ

ο.ιιρι'οΐ)»!, ηοη (ίιιιμ'|ιιΙ. (,ΙικιΙο ίΙΙιΐιΙ εβί (|ΐκχ| ιΐο οΚΙι»πο<Ιο

]3(•1»Ιιιι•, οιπ ί$ (|ΐιϊ ριοηιίίοΐ'»! , ΐ|ΐι»η!ο ηιοΐίιυ 03ιιοιο1,

ΙβηΙο 5ε ρΙυΓ3 (ΙβΙιιγιιιιι , Ι1Κ1Ι10 ρι-οιιιίϋκιηι 11101 (0(1θΙ11 ΟΝΪ-

βοηΐί, νοίηρίβίοηι βε ρΐΌ νοίυρίβίε Γ0(Μί(1Ϊ8ί8 ΓεβροικΙίΙ.

53ηε $ί Ιιοε νοίείω! υίει-φιε , 53ΐί8 ιΙΙι Γβεΐιιηι ο-μ-ι . Μη Ιιίο.

υΙιΙθ('ΐ3(ίοιιοιιι , οί ίΙΙε (ρκοίπιπ ροΐοΐκιΐ ; εϊ Ιιίο Ιι.ιΙιοΙ ηιιοιΐ

ΜιΙιιίΙ, ίΙΙο ηοη Ιι.ιΙιι-Ι : ηοη (ΊιοιΚ Γί!ε53(Ϊ8 ίαοΐιιιιι. Νβιιι

<|ΐιι1ιιΐί. ιριίΜριο ο§ο! , 3(1 Ιι.ΌΟ .ίιιΙιιιιιιιι γοΙΌγ! , ί|1ιιπιιιιι|ΐι,•

μι•»1ί» Ιι,το, ιριιΐ' Ιιιιΐιοί, (Ι.ιΙιιπι-. ο-(. (.">! 8ε(1 :ν>1ϊιηηΙϊ•>

ο]ιι$ ΐ|ΐΐι«Ι εοηνεηϋ, ηΐηιι; εβΙ? ο]ιι-ιιο ςιιί αηίε ιΙο.Ιίι ,

ΙΟΙ ('ίΐΐ-ΐ ιριί ΙΙΙΐΙο» 3000ρϊ!? -Ν.Ί111 •!■■■ (Ι»1 ριίοΐ', ιόιιι ρΟΓ-

ιιιίΙΙοΓοίΙΙί μΙΙοπ νίοΌΙιΐΓ. (,ΐιιπιΙ ιιιιιι! εϊ Ι'ΓοΙβμοΓβηι Ι»οοιο

ίοΐιΐιιιη. ς)ιπιιιι (Ίΐϊιιι ιΙυοιιΝ«•1 »Ιί'ΐιι», οιιιη ιριί (ΙίιΙίοοί'ΐι!

]ιιΙό1ι»ι ροίΐ ιηοιίο Η?5ΐίηΐ3Γβ, ο,ιΐΒΠΐί ε8&ο]ικ1ίο3ΓθΙ εβ ςιηυ

ιΙίοΊοίδδεΙ : οί (βηΐιιιη βηΓοΓεΙιβΙ. (6) 1η ΙηΙιΙιιιϊ βηίειη ρΐβοοΐ

ίΙΙιΐιΙηοηηιιΙΙι.-ί, « ΙιίοΙ.-ι υϊγο ηιΡΓΟββ 3ΐ> 3Π1Ϊ0Ο ». ί,ΜικιιιΙιιιι

ρπΐΌορΙβ ροοιιπί» ηίΙηΙ οοπιιιι (|ΐι.'ο ριοιιιίΜ'ΐιιιιΙ ρπι••;|»ιι( ,

ρπιρίοι- ίιηιικιιΙοι»1;ιιιι &είΙίεοΙ ρΓοηιί&οΓίιΠ) ηκιμηίίικίίηοιιι ,

πιογΚο 3οοιΐ53ΐι(ιΐΓ. Νοπ ειιϊιη ρεΓδοΙνιιηΙ εβ ο,υιε ρΓθΐηΐ$ο-

πιιιΐ. (7) ΑΙο,πε Ιιοο 8ορΙιί8(3ΐ> Γογ1355ο ΓβεοΓε ηεεεβίβ 8*1 ,

ρΓορ(βΓ83 ςιιοο" ηεηιο ίη 83 απα: ίΙΙί βοϊυηΐ, ρεοιιηίβηι ίηι-

ροΐΙϊΙΙΠΙί ίίΙ. ΙΙί ίμίΙΐΙΓ, 1)1113 83, (ρίΟΙΊΙΙΙΙ 03Η83 ΙΙΙΡΓΟΟιΙοΐΙΙ

βοοβρεπιηΐ , ηοη Ι'»οίιιηΙ , ηοη ίιηηιβΓΪΙο ΒΟχυββηΙιΐΓ. ΙπΙογ

ιρκίΛ 3ΐι1οηι ηυ!ΐ3 ίηΐρπ'οιίίΐ ρΓΟ οροτ» 3ΐ(|ΐιβ οΓΠοίο ηιοι-

00(118 ρβΟΐίΟ , 8Χ Ιΐΐ'8 ΝΙί (1<ΐί ΟΌ 31Ι6Γ0 ρΓΟρΙβΓ ίρ811Π1 ρΓΙΟΓΟΑ

Ιιοηε ηιβΓβηΙϋΓ, ηοη 8οΙοηΙ 0Γίηιίη3ΐίοηίυιΐ9 8588 οΐιηοχϋ,

ιι( 3ΐι1ε (1ί( Ιιιιιι 08ΐ. Τβϋί βιιίιιι οίΐ 83 (|ιηβ νίΓΐιιΙε οχιηίΐί-

ΙΐΐίΙΐΙΓ 3111ΚΊΙΙΗ : βΐιριο Ιιίο ΪΙ.1 081 ί3θίεη(ΐ3 ΓοηιιιηθΓ»Ιίο,

πΙ ΟίΙ Ιιοο ίηι-ΐίΐιιΐο (Ιίμηιιηι. Ηοο οηίηι οί ϊΐιιίεί οί \ίγ
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της αρετής. Ούτω δ' έοιχε χαι τοϊς φιλοσοφίας χοι-

νωνησασιν ού γαρ προς χρημα6' ή αξία μετρείται, τιμή

τ' ισόρροπος ούχ άν γε'νοιτο , άλλ' ίσιος ίχανόν, χαΟάπερ

χα'ι προς 6εους καΐ προς γονείς , το ένδεχόμενον. (β) Μή

ι> τοιαύτης δ' ούσης της δόσεως άλλ' έπί τινι, μάλιστα

μεν ίσως δει την άνταπόδοσιν γίγνεσθαι δοκοΐσαν άμ-

φοϊν χατ' άξίαν είναι• εί δέ τοϋτο μη συμβαίνοι, ου

μόνον άναγχαϊον δόξειεν αν τον προέχοντα τάττειν,

άλλα χαι δίκαιον ίσον γαρ ούτος ώφελήΟη ή άνΟ' δ'σου

ιο την ήδονήν ε?λετ' άν, τοσούτον άντιλαβών εςει την πάρα

τούτου άξίαν χαι γαρ Ιν τοις ώνίοις ουτο) φαίνεται γι-

νόμενον, (9) ένιαχοΰ τ' είσι νόμοι των εκουσίων συμβο

λαίων δίκας μή είναι ώς δε'ον, ο> έπίστευσε, διαλυΟηναι

προς τούτον καΟάπερ έκοινιόνησεν. 'Ω γαρ έπετράφΟη,

'3 τοΰτον οίεται διχαιότερον είναι τάξαι του έπιτρέψαντος.

Τα πολλά γαρ ού του ίσου τιμώσιν οί έχοντες και οί

βουλόμενοι λαβείν τα γαρ οιχεΐα και α διδόασιν Ικά-

στοις φαίνεται πολλού άξια. Άλλ' ομιος ή αμοιβή

γίνεται προς τοσούτον δΌον αν τάττοισιν οί λαμβάνοντες.

2° ΔίΤδ'ίσως ού τοσούτου τιμαν δσου έχοντι Φαίνεται άξιον,

άλλ' ίσου πριν έχειν Ιτίμα.

ΙιιΙίδ εδί. 1 :.ι 1 1 <ίιι< 1 1 ιι ■ ι-3ΐίο νίϋεΙιΐΓ οοπιιιι εβδε , ςιιί ρΐιϋο-

δορίιίβηι π ιιιιιιιιιιιίι .ιι υπΙ ουιη 3ΐϋ3. Νεηιιρ ρηίηι δ3ρίοηΙί;«3

ίΚ8ΐίιιΐΐ(ίοηεηι ρρευηία ηιείίπ ροΐρδί , ηρη,υρ ιιΙΙιιιη ρι Ηπιοι

Ρ3ΓΪ8 ΙΙΙΊΙιιπιΙ ϊ Γερρππ ηυεβΐ ; 30 Γθ|•|3δδΡ δβΐίδ 0886 ιΙι'Ι•ι-:)Ι

κΙ ΐ|ΐιιιιΙ (3Γ.ιιΙ(3ΐ?8ρ3ΐίυηΙιΐΓ, γρΓριτρ, υΐ εί ίιι (Ιϋδ εΙρβΓΡη•

Ιίϋιΐ9 πιΐιτιιΐίί Γββ Ιΐ3ΐ)βΙ. (8) υΐ)ί νβΓΟ ηοη Ιιοο ιϊιοοΌ ηεςυο

Ιιοο «ηι'ιηο ΙιηΐΓΐίπιιιιι οοηΓιτΙιΐΓ, δεϋ ΓΡίηιιπρηιΙίοηίδ δρρ :

ηίΐιίΐ ίτφιίιΐδ (|υ3ηι υΐ ηκ-ικιπη Γεπ)υηεΓ3ΐίοηίδδ(3ΐυ3ΐιΐΓ δο•

πιηιΐιιιιι \ά (}ΐιο<1 υΐπςιιβ ραΓίϊ νϊ<1εαΙιΐΓ. (,)ππ,Μ ί<1 Ιοοιιηι

ηοη Ιΐ3ΐ)6Γβ ροηΐίηςαΐ, ηοη ηιοιίο ηρρθδδ3Γίυηι, δΡ(Ι οΐίβηι

ϊννΙπιιι υηΙρβΙιιγ, ιιΐ 18 ςιιί ρι-ίοΓ ίοοορβπί, ιμιηιιΐιιιη ίίΐ

ιτοΊΙγιμΙιιιιι , ρι',-ιΊίηίΗΐ. ς>ιι;ιιιΙ;ι εηίιη υΙΗϋίβ ΙιιιΙε βΐΐβΐ,ι

ΡδΙ, 30.1 ψκιπίί \ ;ι| π ρΐ.ιΐιτιι ρπιίδδεί , δι Ι,ίιιΙιιιιι νίείίδίιη 3ο-

οερεπί 3|(βΓ, μίδΐυπι ρίΓΐίυιιι νίόΊΊιίΙιΐΓ ηη Ιιοο ρδβρ οοη>•ρ-

δροηΐιΐδ. Νβηι ρΐϊοηι ίιι γρΙ>ιι3 νεηβΐίηιιβ Ιιοο ίιίρηι νκίρπιυ*

ΓβεΙί&Η. (9) ΕΙ ςιιίΙ)υ8<ΐ3ΐη ίιι Ιοοίδ 1ρ»ο8 ηοη <1βηΙ οοη-

Ιΐ'ίΐιΊιιιιιιι ΜΐΙιιιιΙ,ιΐΊΐιππη ]ιι<1ίεί3 ρΙ ϊοΙίοηΡδ, ςιιβδί οροΓ-

Ιρβί, <•.ιΐ]ΐΐ3 (μη8 ΙκΙρπι δερηίιΐδ εδί, οιηη ρο δίε, ιιΐ οοη-

ΐΓ3\ΡΓ3ΐ, (ΙρρίϋΡΓΟ. λ3Π1 Οϋί ρΡΓηΊΪδδΙΙΙΙ) ΡδΙ , επιη ]υδΙίΐΗ

Ρίδβ ΒΓΐιίΐΓβηΙιΐΓ, φιηηΐιιιη δίΐ ΓΡίΙιΙρηιΙιιηι , ρΓΧδϋΙΐΙΡΓΡ,

αυηηι ίΙΙοπ) φιί ρρπιιίδρπι : ςιιυηι ίΐ3 <Όηΐ|)3Γ3(ιιιη δϊΐ, ιιΙ

ρΙΡΓβςυεηοη (3η(ίιΙρπι α'δϋπιρηΐ ίί ΐ|ΐιί ΙιβυιηΙ, ςιΐ3η(ί , <|ηί

Ρ3 3Γ,οίροΓ8 νοίυηΐ. 8ιι» εηϊηι ιυίςιιο ίΙιμια•ΐ]ΐιί5(|ΐιβ ύαΐ,

ΡΗΓ3 Π3ΐ>εΙ ιη,Ίμηίηιιρ ;ι>Ιίιιι;ιΙ. λ'επιηι ρο ηοη ηη-Ι;ιιιΙι• γρ-

ιηιιιΐΡΓίιΙίο ΙΊβΓΪ (ΙρβρΙ 3(1 9'8ΐίιη3(ίοηΐ'ΐιι ρ]ιΐδ ςιιί βερρρρπί.

ΙηΙβΓΡβ εβί ίΙΙιιιΙ Ιρηρηύιιηι, νΜειϊ ΓεεΙιιηι, υΐ τοδ α-δΙίιηρΙυΓ

η Ι) ϊ Ι Ιο ηοη ρχ δεηδίι ίρδϊιΐδεο η;ιιϊ β«1, ιριπηι μικι ινιιι Ιι,ιΙμΊ,

Μ'ιΐ (•\ ίΙΙ.ι, Ι|ΙΙΪ 6Γ3ί, |ΙΓίΐΙ•.ι)ΙΙ;Ι1ΓΙ ΓαΐΠ .!•Ιί|ιΙΜΓΓ«-ΙΐΙ!'.

ΟΑΡ. Π.

'Λπορίαν δ' ί/ιι και τα τοιαύτα, οίον πότερα δει

πάντα το'ι πατρι άπονε'μειν και πει'Οεσθαι , ή κάμνοντα

μεν Ιατρίο πειστε'ον, στρατηγον δέ χειροτονητέον τον

ϊ!> πολεμικόν δμοί(ι)ς δέ φίλω μάλλον ή σπουδαίω υπηρε-

τητε'ον, και ευεργέτη άνταποδοτέον χάριν μάλλον ή

έταίρω προετέον, έαν άμφοΤν μή ένδέχτ,ται. (ϊ) ΤΛρ' ουν

πάντα τά τοιαύτα ακριβώς μεν διορίσαι ού £άδιον;

πολλας γαρ και παντοίας έχει διαφοράς και μεγε'Οει και

3ο μικρότητι και τω καλώ και άναγκαίω. (;ι) "Οτι δ' ού

πάντα τώ αύτώ άποδοτέον, ούκ άδηλον. Και τάς μέν

ευεργεσίας άνταποδοτέον ώς επί τό πολύ μάλλον ή χα-

ριστέον έταίροις, κα\ ώσπερ δάνειον, ω οφείλει άπο

δοτέον μάλλον 9[ έταίρω δοτέον. (4) "Ισο»ς δ' ούίέ

Ϊ6 τοϋτ' άεί, οΤον τω λυτροιθέντι παρά ληστών πότερον

τον λυσάαενον άντιλυτροιτέον, χάν δστισοΰν η, ή χαι

μή έαλο)κότι άπαιτοϋντι δε άποδοτέον, ή τον πατέρα

λυτρωτέον; οόξειε γάρ άν χαι έαυτοΰ μάλλον τον πα

τέρα, (ϋ) "Οπερ ουν εϊρηται, καθόλου μεν το δφίίλημα

*" άποδοτέον, Ιάν δ' ΰπερτείνη ή δόσις τω καλώ ή τω

αναγκαίοι, προς ταΰτ' άποχλιτέον ενίοτε γάρ ούδ' έστιν

ίσον τι) τήν προϋπαρχήν άμείψασθαι , έπειδάν δ μεν

σπουδαϊον είδώς εύ ποίηση , τω δέ ή άνταπόδοσις γί-

γνηται, 8ν οίεται μοχθηρδν είναι. Ουδέ γάρ τω δα-

<& νείσαντι Ινίοτε άντιδανειστέον δ μέν γάρ οίόμενος

χομιεϊσβαι έδάνεισεν έπιειχεϊ ίντι , δ δ ούχ ελπίζει κο-

μιεΐσΟαι παρά πονηρού. Είτε τοίνυν τη άληθεία

οΰτως έχει, ούκ ίσον τό άζιωμα ■ εΐτ' έχει μέν μή ούτως

οιονται δέ, ούκ άν δοξαιεν άτοπα ποιεΐν. (ο) "Οπερ

ίιι ουν πολλάκις είρηται, οί περί τά πάθη και τάς πράξεις

λόγοι ομοίως έχουσι το ώρισμένον τοις περί ά εισιν.

"Ο:1, μέν ουν ού ταύτα πασιν άποδοτέον, οΰδί τίο πατρι

δβιΐ Ιιιι;ιι•.»ιιιιΙί ηιιοςυε ςιιιιρδίίοηβδ ίη Ροη1ι•ονβΓδί3 νρΓ-

ί,ιιι Ι ιιγ : ι ιη ιηκιιιΐ' )ι:ιΐ! ι >ίη! 1 1 ίΙ ιΐιπιι Ιιι , είΐ]ΠΡ ίη ηιηιιϋ μι-, δί(

οΙιΙριιιρρΓίΐηιΙιιιιι; η η ιηοιίιο ΐ3ΐ)0Γ3Πδ ςιιίδ ιιΐΓΐϋι-η ροΐϊηδ

ρίΓΡΓβ ιΙιΊιγ.ίΙ ; ίιι ίιηρρπιΙιίΓΟ ι'Ιεηι γιγ,ιπιΙο νίπ) γρϊ ΓηίΙΙΙίπβ

ρεπίο ροΐίυδ μιιιιιι ιΙ;ιι•ρ δυΠ°Γ3^ίυηι . ίΐρπιςυε .-ιιιιϊι ιιηι• ρο-

Ιίιΐδ, (|113Π1 νίΓΟ Ιιιιιιο ηιι>8 μρπ-ηιΐιΐδ δίΐ; ρΐρίηε, ςπί ηειιο

ιιιγγϊΙιη ρδ( , εΐΐαΐϊα δί( γρΓριίίκΙ!! ροΐϊυδ , ΐ|ΐι,ιΐιι δοιίβΐί (Ιοηηη-

ιΐηιη,δί ιιΙΐΊίριι' 83ΐίδΠρπ ηοη ρο8δίΙ. (2) ΙΙιιτ ιιιιιηί;ι μιΙιΙΪ-

ΙιΙργ εί ρηικ:1ε3ΐβ ϋί^ίι«8υρΓ8 Ιιβικί (Ιιιηίε (ΙίΓΙίρίΙε ΡδΙ ■ ηιυΙ-

Ιιιιιι εηίηι νβπεςιιε (ΙίΠεΓϋηΙ ϊηΙεΓδβ ϊδίβεΐ ιτιομηίΐιιιΐίπε 1 1

ρβΓνίΙβΙο, εί ΙιοηβϋΙβΙβ εί ηεεεδδϋβίε. 13) ΕΙ ίηΙοι-Ιηι 1η-

ιιιγιι ρΓΟ ρργΙο ΙΐϋΙιρικΙιιιιι , ηοη οιιιηί» πιιί εκ)ρπκ|ΐιε βί,νβ

|ιγιι'νΙ.μιιΙ.ι, Ι)ρηρΠεί3ςυε ροΐίυ» ϋβ, 3 ()ΐιίΙ)ΐΐδ βερρρεπδ,

Ρ88Ρ ηΊ'ΐΊ-ρηιΙη, ςΐ)3πι «ιιΐηΐϋιιΐί ^γλΙΪΝγπιιιΙπιιι : μπιΙ ηιιι-

( ιι υ ίιι εί, πιί (ΙρΙ)ρΙιιγ, πίΙιΙοιιιΙιιιιι ΡδΙ |Η)Ιίι1δ, ιιιι.ιιιι δο-

<ΐ3ΐί ιΐηιι,ιηιΐιιιιι. (4) ΑΙςιιί ΓθΓΐ38δε ηε Ιιοο ηυίϋριιι ρΐίηιιι

Μ•ιριι•ιιιΙιιιιι δϋ δΡΐηρΡΓ : ν π Ιιι ι:ι•ιιΙί;ι , ι:1ηιιηιΐ3πι (ριί 3 ρπβ-

(Ιοηίΐ)ΐΐδ τεοΌιιιρΙυδδίΙ, ίΙΙυιηηιιί ΓΡίΙρηίΡΓΪΙ, Ρ3ρΙυιη νίιίδ-

δίηι, ΓΡίΙίιηεΓΡ ιΐεΐιείιίΐ, φΐίδςιιίβ δϋ; 3ΐιΙ ηοη ρ.3))Ιο ρϋηιιι

ϋΐί,δριΐ ΓρρείρηΙί, <ρυοίΐ ϊιιιρρη(1ρπΙ, γρ•1<1ρΙ : βη ρβΐινιιι

ΓίιρΙίΜίηι ΓΡ(1ίηΊΡΓ8 ροΐίυδ (1ρ1)εΙ)ίΙ? Νβιη ρβίΓΡίη μοίίιΐδ

ςυβιη νεΙ δε ϊρδίιπι ΓειΙίιηοΓΡ (ΙρΙιργρ νίίΙΡΛίυΓ. (δ) Ουβρηι-

ρΐεΐ' υηίνρΓδε ιμιίιίειιι 5,-ιιιγΊγιιιΙο , (Ιιι τπιΐιιηι : ίιΐ (|ΐιοι! (ΙγΙιρ

Ιηγ, ΓΡ(1(1ρηΰυπι ρ,ίδΡ, ιιΙ (Ιίχίιιιιΐδ : νεπιηιίαηιοη δι ρΐιΐδ νι Ι

Ιΐ0Ι1Ρδ(3ΐίδ λρΙ ιιγγγ- ^ ί [ ; 1 1 ί< Ιι,ιΙημΙ , <ί;ιιι• 3ΐίί , (|1ΐ3ηι ίΙΙί ΓΡ(1-

(ΙΡΓε , υικΙε βοοερεπβ , 3<] Ιΐίτο οροΓίοΙ ε«8ε ρΓορρηδίοΓειη. .

Ιηίοπίιιηι εηίηι ηε α?<]υιιηι ςυίιίεηι δίΐ, εί (]υί βΙΙρπ ρποΓ

(ΙεΛρπΙ ηεηείϊείυπι , μΓβΙίβιη βΚεπιηι ΓεΓρΓΓε, ιι1)ί νίιίεΐίορί

ίΙΙο δοίεηδ Ιιυηο Ρδδε νίΓυηι 1)οηυηι , ΒεηρΓκίιιιη ίη ειιηι οοη-

Ιυΐρπΐ ; ίΙΙί βηίρηι βΓΒΐίβπι τεΓεΓΡηδ Ιιίε βΙΙργ, Ιιοηιίιιροι ίιη-

ρΐ'οίχιιη ΟΓηβΙϋΓϋδ Ρίδε νΜεβΙυΓ. Νβηι ηε ει ιμιίιίπιι ίιι-

Ιοπ3υηι, ςηϊ ηιιιΐυηιη (ΙεϋεηΙ, ηιυΐιιυπι νίείδδίη) ηαηιΐιιηι

ΡδΙ. ΙΙΙε εηίηι εχίδΙίιτίΒηδ, δβ βυυηι ΓΡςιιρεΓβΙιίΓυηι , ιηιι•

Ιιιιιιη (1ε<1ίΙ ηοηο νίΓΟ : Ιιίε αυίοιη «υ ίιηρΓοΙϊο δθδ« γρ•

ειιΐ)ΡΓ3ΐιΐΓυηι βδδε ηοη ροΐεδί βρΡΓ3ΓΡ. 8ίνο ηιιίειη ιε•

υργ3 ίΐ3 8Ρ ΓΡδ Ιΐ3ΐ)εΙ, πιίηίηιε ορηιι» ίίΐ ροδίιιΐβΐίο : δίν»;

3ΐίΐΡΓ ΡδΙ . εί ρχίδΙίηΐ3ΐιΐΓ Ι3ΐιιρη ϋο βδδβ , ηοη (ίρπ ίΙΙιιιΙ βΐ)-

δοηΐβ νί(ΐ€3ΐιΐΓ. (6)0"0(1 ί?ί(ιΐΓ ί.τροηιιηιθΓθ 3 ηο1)ίδ (1ί-

ρΐιιηι ΡδΙ, οπιηίδ ηυ.χ ίη ρΡΓΐιΐΓΐ)3ΐίοηίΙ)ΐΐδ ρ! 3Ρΐίοηί1)ΐΐ8

ρ\ρ1ίΓβη<1ί8 νρΓδ»ΙιΐΓ ροηδϊάεΓβΙίο , ηϋιϋο ικί^ί» εοιΊ» »»ί

(ΙεΙίηίΙίΐ ρ-Ι , ςυηηι ίΙΙη,ίη αηϊιιιι» ΥΡΓδβΙυΓ. λοη ρ3(1ριιι

ίϊΊΙϋΓ οιιιηίΐιιΐί είδε ΙιίϋιιρικΙ», πηριρ ρΗΐιϊ οιηηίΗ, ιριριη-

.
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πάντα, καΟάπερ οΰδε τω ^" β"εται ι °^κ ίδη^ον (7)

ε'πει δ' έτερα γονεϋσι και άδελφοϊς και έταίροις και εΰερ-

γέταις, έκάστοις τα οικεία και τα άρμόττοντα άπονε-

μητέον. Ούτω δέ και ποιεΐν φαίνονται• εις γάμους

ι> μεν γαρ καλοΰσι τους συγγενείς- τούτοις γαρ κοινόν το

γένος και αί περί τοΰτο ίή πράξεις • και εις τα κήδη δέ

αάλιστ' οιονται δεΐν τους συγγενείς άπανταν δια ταύτό.

(•*) Δόξειε δ' αν τροφές μέν γονεϋσι δεΐν μάλιστ' έπαρ-

κεϊν, ως οφείλοντας, χαι τοις αίτίοις του είναι χάλλιον

Ιιι ή Ιαυτοϊς εϊς ταϋτ' έπαρκεϊν. Και τιμήν δε γονεΰσι

καδάπερ θεοϊς , ου πασαν δέ- ουδέ γαρ τήν αυτήν πατρι

και αητρί- οΰδ' αύ τήν του σοφοΰ η τοΰ στρατηγού,

άλλα τήν πατρικήν, δμοίο>ς δε και τήν μητρικήν.

(9) Και παντι δέ τω πρεσβύτεροι τιμήν τήν χαθ' ήλι-

|[< κίαν, ΰπαναστάσει και κατακλίσει χαι τοις τοιουτοις.

Προς εταίρους δ' αύ και αδελφούς παρρησίαν χαι

άπάντοιν κοινότητα. Και συγγενέσι δή και φυλε'ταις

και πολίταις και τοϊςλοιποΤς άπασιν άε'ι πειρατβ'ον το

οίκεϊον άπονε'μειν, χα'ι συγκρίνειν τα εχάστοις ΰπάρ•

5ΐι νοντα κατ' οικειότητα και άρετήν ή νρήσιν. (ίο) Των

μεν ουν δμογενών ράων ή χρίσις, των δέ διαφερόντιον

εργωδεστέρα. Οΰ μήν διά γε τοΰτο άποστατέον, άλλ'

ώς άν ένδέ/ηται, οΰιω διοριστεον.

ΙΙιΙίΠικΙΐΙΙΙΙ 1ΙΙΊ|ΙΙΙ' ,)θ\ί 01111113 ϊΐΙΙΙΙΙιιΚίΙΐΙΐΙΙ', 11ΙΙΙΙ ιιΙΐΜΊΙΙΊΙΠΙ

ε«1. (7) Ι^ιιοπίαηι 3ΐι(οιιι 3ΙΪ3 ίΐΙΐ|ΐ»' »Ιΐ3 ρ3Γθη(ίυυ>, ιΊ

ίπι1ιί1ιπ>, εΐ δοΐΐϋΐίυιΐδ, εΐ 1)οηο ιιιβηΐίδ (ΙεοεηΙυι- : ειια ουί-

φΐε εΐ 3εοοιιιπιο(ΐ3ΐ3 δυη! Ιπ'ΙιηεηιΐΒ. ΑΙιμιβ ίΙ;ι δβηε Ιιο-

ηηηεδ Ιβεει-ε νίιΙβηΙιΐΓ. Α(1 ηυρίίβδ εηίηι εο^ηβίοβ νοεαηΐ.

Ν;ΙΙΙΙ 1)1111111 Ιΐί μ<Ί1|]> ΙκΐΙΐΙ'.ΊΠΐ (Ί1111 ίρδίδ ΓΙΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ', ΓΠΙΙΐΙ φΙΙ ι-

ηιιβ, ςυη; ίη Ιιοο νείδβηΐιιι-, 3εΙίοηο8 εοπιηιηηεδ. ΑΙιμιο οΐ)

οηηιΐοη) γ,ίιιμιιιι εχίδΐίιιιηηΐ , οη^ηηίοδ ιηίχίιηε ΓΊιηεη1>ιΐ8 εΐ

ρβιεηΐβΐίΐπΐδ ίηίει-εδδε οροι-Ιει-ε. (8) ΟεΙεπιιΐ) ΙΠϋρβι-εηΙί

1)ΐΐ8 ηι,ι\ίιιιι• νίεΐιιιη δΐιρρεα'ϋβΓε (ΙεΙ)ΡΓθ. νίιίεηίπι-, Ιηιΐφίβιη

(Ιε1>ίΙοι•ε$; εΐ φΐυιη ρυΐεΐιπιΐδ Λΐΐεοδίΐ, ίίδ, ρείφίοβ 8ΐιηΙ,

((ΐιαιη ίιίΐιίιιιοί ίρδίδ, ΙιυίυδηκκΙί πΊ)ΐΐ8 δυρρε(1ί(3ΐ•β. Ρι•3>•

(ργ03 Ιιοηοδ ρ3ΓβηΙί!)υ8 ιιΐ ϋϋ» εδί ΙΐίΐΙ)(•ηι1ιΐδ ; «ε<1 ηοη α,υίνίδ

Ιιοηοδ ρβι-οηΐίΐιυδ : ηαηι ηεο ρβΐπ ιιίεηι, ΐ]υί ηιοίπ' ; >ίπιΙϊ ηοιι

εΐώηι ββρϊρηίε ηυΐίηιρει-βίοι-ε (1ίί;ιιιι«, &ειΙ ρβίεπιιιβ : ίΐεηκρικ

ηιιιΐιί ηΐίΐ1ει•ηιΐδ. (0) Οιηηί 3ΐι1εηι «ΊβΙε ε/βικίίοπ ρπι ;χΊ;ιΙ «■

Ιιοηοδ ΙποιιεηόΊΐδεδΙ, ιιίεί 38δϋΓ<;3ηιιΐ8, υΙοΌδειΙεεΙ βοοιι-

ΙβΙίοηε ΙιοηοΓ3ΐίθΓβ (1ειειΐ3ΐιιυ8 , εΐ εεΙει-3 Ιιη|ΐΐδΐιιοι1ί ρπιν

δίειιιυδ. ΚυιΙϋΙίΙιιι-ί ηιιΐι-ιιι <Ί ίϊαίπηιΐδ ιιιΐιτ ϊ|)808 οΓ3ΐίοηίδ

ΙίυεΓίβδ οηηιίυιιΐφίο γοπιιιι εοιηηιυηίΐΒβ εδδε (ΙεοεΙ. Ρο-

ίίΓεηιο ιιΐ 10^1131)8, ΙπΙιιιΙίϋΐΐδ, είνίΐιυδ εε(εΓΪ8(]ΐιε υιηηί1)υ5

8ΐι»ηι ευίηυε ]ιΐ5 δΐιυπιΐ}ΐιε ΙιοηοΓεηι Ιιϊυιιαιιιιΐδ, (Ιαικία ηρεηι

εδί, εοηίειεηιΐο ίιιΙεΓ 86 εΐ ρεΓρεηιΙεηϋο , ςιικ ευίΐ|υε ίη-

ίυιιΐ Γβϋυηε ηεεεδίίΙιιιΙΊηίδ , οΙνίΓΐυΙίδ, νεΙ ϋίΐΐδ. (10) Αο

ϋε μΓΐιεπ' εοη]ιιιιεΙίδ Γ^εϋίιΐδ ]υι1ίε3Γί ροΐείΐ; «Ιο ηοη εοη-

ίιιηείϊδ ιϋΓηιίΙίυδ. Νοη Ιβιηεη ίιίείιχο (Ιΐ'δίδίεηιΐιιιιι 081, δειΐ

ίηΙεΓ 88, ΐ)ΐιΐ);ΐ(1 ε]υδ ΙίεΓί μοίεδί , (1ΐ80ΒΓηεηιΙί 8ΐιιι|.

€Α1>. III.

Έ/ει δ' άπορίαν χαι περί τοΐ> διαλΰεσΟαι τας φιλίας

26 ή μή προς τους μή διαμένοντας. II προς μεν τους

δια το ^ρήσιμον ή το ήδΰ φίλους οντάς, δταν μηχε'τι

ταΰτ' ενωσιν, ουδέν άτοπον διαλΰεσΟαι ; εκείνων γαρ

ήσαν &ίλοι• ών άπολιπόντων εί/λογον τι) μή φιλεΐν.

Εγκαλέσει* δ' άν τις, ει δια τι) χρήσιμον ί| τό ήδΰ

3ιι αγαπών προσεποιεϊτο δια τό ήθος ■ όπερ γαρ εν άρχϊ)

εϊπομεν, πλεΤσται διαφοραϊ γίγνονται τοις φίλοις, έ'ταν

' μή δμοίως οιωνται χαι οισι φίλοι. (-2) "Οταν μέν ουν

διαψευσΟή τις και ΰπολάβη φιλεΐσθαι δια τό ήθος,

ιιηίΐέν τοιούτον εκείνου πράττοντος, εαυτόν αΐτιωτ' αν

3!> δταν δ' υπό της εκείνου προσποιήσεως άπατηθη, δίκαιον

ενκαλεϊν τώ άπατ/'σαντι , και μαλ)»ον ή τοις το νό

μισμα κιβδηλεύουσιν, δσω περί τιμιώτερον ή κα-

κουργία. (3) 'Καν δ' άποδέ'/ηται ό)ς αγαθόν, γε'νηται

δέ μοχθηρός και δοκη , άρ' έτι φιλητέον; η οΰ δυνατόν,

««είπερ μή παν φιλητόν άλλα τάγαΟόν; οϋτε δέ φιλητε'ον

πονηοόν οΰτε δει• φιλοπόνηρον γαρ ου χρή είναι, ούδ'

δμοιοϋσΟαι φαΰλω• είρηται δ' ό'τι τό έμοιον τω δμοιω

φίλον ~Λρ' ουν εΰΟυς διαλυτε'ον ; ή οϋ πασιν, άλλα τοις

άνιάτοις κατά τήν μο/Οηρίαν; έπανόρδωσιν δ' ε/ουσι

Μ μάλλον βοηΟητε'ον εις τό ήθος ή τήν ουσίαν, δσω βελτιον

και της φιλίας οΐκειότερον. Δόξειε δ άν δ διαλυομε-

νος ουδέν άτοπον ποιεϊν οϋ γαρ τούτω ί) τοιουτω φίλος

ήν άλλοιωΟέντα ουν αδυνατών άνασώσαι αφίσταται.

(») Κι δ' ό μέν διαμένοι, ό δ' επιεικέστερος γίγνοιτο και

50 πολϋ διαλλάττοι τη αρετή , άρα χρηστε'ον φίλω , η ούκ

ένδέ/εται; εν μεγάλη δέ διαστάσει μάλιστα δήλον γί

νεται, οΐον έν ταϊς παιδικαϊς φιλίαις' ει γαρ δ αέν δια-

Κ>{ βιιΙοιιι ηυίεδίίο 3ο ιΙιι|ιί(ιιΙίι> δυΙκΙίΓΙϊείΙίδ ιΐε ιΐίι ίιιιειιιϋδ

,ιιιΙ ηοη οΊΐΊΐηειιιΙίδ ιιιιιιιίΙ ικ ιίιιιι ϋδ ι|ΐιί ϋιίεσ) ηοη |>εηιΐ3-

ιιεηι, ο,υί ΓϋβΓϊηΙ. Αη νε™ ίιιΙεΓ 608, <]υοΓυηι βηιίείΐίαιη

ιιΙϋί(3δ ίίπΙ }υευη(1ί(38 ευη(Γ3\ί( , ςιιιιηι υΐϋεδ 3ΐι( ]υειιικ1ί

είδε ΟεβίεπιιΙ, ιϋδείϋίιιιη ηιΐδεί ιιϋιίΙ εδί βυδυπίυιιι ? 111η-

πιιιι ειιίιιι Γεπιηι επιπί 3ΐηίεϊ , ο,ηίϋιΐδ (ΙεΓιείεηΙΊυηδ δι ]3ΐη

ιΙι.'.ΜΐΐϋΐιΙ 3ΐΐι;ιΐΊ', ηοη >ίΙ ιιιίηιιη. ΜπίΙο 3ΐι(ειη ηιιίδ ευιιι

ικιιιλιΊ, ΐ)ΐιί , ιμΐΜ» ιιίιΐι 3ΐι( ]ιΐ('.υηι1ο 3(1 3ΐι>αηυΊιιιι ιΐιι-

«ιιΐυΐ', 8Ϊιιιυ1ε( δε ηιοπίιιΐδ εΐ νίιΐιιΐε 3(1 ί(Ι οχοίΐΒΓΙ. Καιιι

ο,υοιΐ ίιιΚίο ϋίχίηιηδ, |)ΙυιΊηΐ8ε ίηΐεΐ' ΐηιίεοδ όίδ8εηδ)οηει>

«■Ι ΙΙΠίΙΐΙΙ', ι)ΙΜ!1Ι1 ΙΙοΙΙ ί<3 , Ιΐΐ (ΑίηΙίίΙΚΙΜΙΙΐΙ ηΙΙιτί, 8ΐιη( ϊρβο-

ι ■ιιπι 311)101. (1) (^ιιιιιη ί^ϊ1ιιιιι]ί(|ΐιιΊΐι μι» ΙΊΊ'εΙΙΐ'ΓίΙ ορίηίο ,

ο\ι-ΙίιικΐΓίΙ(]ΐιΐ" 8ε ρΓυρΙεί' ιηοΓεδ ιΐίΐίμϊ, ηΙΙιτ 3ΐι(εηι ηίιηΙ

ΐ']υ8ΐιιοι1ί οβίεικίεπί, (1ε δε ίρδο ο,ιιεΓβΙιΐΓ. Οιιιιιη νειο ϋ-

Ιίυδ δίη)ΐιΐ3ΐίοηε ιη ογγογριιι ίιιιΐυείιΐδ 30 (ΙεεερΙηδ ΓυεπΙ ,

ιιιεΜΐΐ)]3ΐιι Ϊ8 3(χιΐ83ΐΐ(1υδ ΟδΙ , (]ΐιί ΓείεΙΙίΙ; ΐΛηΙοα,πε ιιιβμίδ

ϋδ (|ΐιί ηυηιηιοδ ΒΐΙιιΙΙειβιιΙ, ΐ)ΐΐίΐιι(ο ριεΙϊο*ίοΓ« ίη τα Ιιοι;

ιηηΙιΊίιίυιιι νεί'δβΙιΐΓ. (:>) 5οϋ δι ψιίδ ίπ ΒΓΠΪΓ,ίΙίϋΐη Γεεε|)θ-

γιΙ Βΐίφίειη υΐ νίτυπι Ι)οηυηι , εΐ ίδ ιΐ)3ΐιΐ8 ενακοι Η 3ΐιΙ ενβ-

δϊδδε \ί(1ε3ΐιΐΓ, ιιΐηιηι εϋ3ΐι> ιιιιιιο βιτιβηιΐυδ είΐ ? Αη ΙιοοΙίριϊ

ηοη ροίοδί; δι ςυ'κίεηι ηοη οιηηίδ Γ68 απι«1>ίΙΐ8 εδί, κει! ε»

(Ιειηιπιι ()0>τ Ι)""» εβί. [Νεψιε νεΓΟ ςιιίδφΐηιη νίΐίοδίΐδ εδί

οΜϋϊΟηιΙιΐδ.] ^υη εηίηι οροΓίεΙ ΓεΓυιιι ηΐ8ΐ3πιπ) δίικϋο 31-

(ΐηο^ιηοΓε Ιεηεπ, ηεΐ)υε ίίειη ίιιιρΓοηί Ιιοιηίηίδ δϊηιϋίδ εΠΊοϊ

3ΐίΐ)ΐιίδθ!εϋεΙ. 8ιιρΓ3 Βΐιίεηι ιΐίεΐιιιη είΐ,δίηιϋί οηιϊουηι εβίβ

δίηιίΐε. υίΓηιιιηβιιι ογ&ο δΐιιΐίιη ιϋδοίηιΙεηιΐΒ; δηηΐ ίδίοε ηηιί-

είΙΪ3>? βη ηοη ευιη οηιηίόιΐδ, δει) επη> ϊί» (Ιεηιιιη) , ΐ)ΐιοπιιιι

ίηιρΓθΙ)ίΐ38Ϊηδ3ηα1)ϊΙίδθίΙ? 1ί8 3υ1εηι ()ΐιί οοΓΓίμί ρο$δΐιη1,

δηεειίΓΓεηΟιιηι εδί, ιηιιΐΐυ ηιηιζίβ 3(1 ιηοΓββ, ()ΐΐ3ΐιι 3(1 ΓοΓίη-

η3δ εΐ Γ3ου1ΐ3ΐ68 : κΐπ,υε εο ηΐ3μϊδ, ςυ»η(ο Ιιοο πκΊίυδ ηιτιϊ-

οίΙί.τςπε οοηνεηίειιΐίιΐδ εδί. ΛΜιΙεΒίιΐΓ ΐ3ηιεη, ςυί δεδε 3

|3ΐί 3ηιίεη (1ίί]ιιιΐ8ΪΙ , ηίΐιίΐ 3ΐ)δΐΐΓθ"ΐ ΓβεεΓε •. ηοη εηίηι Ιίιιιι-

υΐ Ι3ϋ βηιίειίδ εΓ«1. 1§ί1υι• ϊιηιηυΐαΐυιη τεδϋΙιιεΓε »ο 88Γν3Γ0

φΐιιπι ηοη ροδδίΐ , βεδε βΐι εο ηιεΓίΙο δε^ε^βΐ. (4) ^3^η δι «ηο

ηΐΗΠΡηΙεα,υί ΓυΐΙ, 3ΐΙεΓ Ιοημε ιηεϋοΓ ΙίβΙ, ηιιιΙΙοφίε νιππίε

δΐΐ|ΐεπι)Γ, εΐίβπιηε Ιυηι εο βηιίεο υΐοηιΐιιιη εδΙ? «η Ιιοο ηεπ

ηοη [ΐοΙί'ίΙ ? εείβτυιη ίη ηΐ3ΐ;ιΐ3 (Ιίδΐ3η1ί3 ί«Ι ιηβχίιηε ρρΓδρϊοεΓη

ΙίεεΙ : υΐ ίη ίίδ 3ΐηίιί1ίί8, ο,υαί 3 ριιεπίία εοηδΙΙΙιΗιβ δαηΐ. 5ί
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με'νοι την διάνοιαν παΐς , ό δ' άνήρ εΐη οίος χράτιστος , εηίιη «ιΙΙογ ίο^ίΐαΐίοηβ βΐ ηηίιηο ρυ: γ ηιηηοαΐ, »ΗβΓ υϊγ βνβ-

πώς αν είεν φίλοι μήτ' άρεσκόμενοι τοις αύτοΐς μήτε

χαίροντες και λυποΰμενοι; ουδέ γαρ περ"\ αλλήλους

ταΰθ' υπάρξει αύτοϊς, άνευ δε τούτων ούκ ην φίλους

ι είναι • συμβιοΰν γαρ ούχ οίον τε. Κΐρηται δε περί

τοΰτοιν. (δ) \Αρ' ουν οϋβέν άλλοιότερον προς αυτόν

ίχτέον ή ει μή έγεγόνει φίλος μηδε'ποτε; η δεϊ μνείαν

ε/ειν της γενομένης συνήθειας, και καθάπερ φίλοις

μάλλον ή οθνείοις οίόμεΟα δεϊν χαρίζεσθαι, ούτοι χαι

ιυ τοις γενομένοις άπονεμητε'ον τι διά τήν προγεγενημε'νην

Φίλίαν, όταν μή δι' ΰπερβολήν μοχθηρίας ή διάλυσις

γένηται;

ιΐίΐΐ ι|ΐι;ιιιι ι ιμΐιιιιιι- <Ί ]ΐΐ';ΐ'.~ΙίΐιιΙϊ^-ϊιιιΐι> , <1Ι1Ϊ ίΪΡΓΪ ροΐεδί ιιΐ

δίΐΐΐ ΙΙΙΙΐίΐί , ςΐΐί Π6φΙ6 6;ΐιΙθΙ11 |ΙΓ(ι1)ΙΊΐ1 , ΙΙΡφΙβ ίίίοΥΐΙΙ 31ΐ| |Ιι•.

ΙΐΊ ΙιίιΙπι' »ηΙ οΠβηάΊιΐιΙιΐΓΡ Νηηι ηεφιε Ιια-ε ιιι εοηιηι αΙΙοΓο

(ί_:λ :ι| Ιιίίιιιι ίηεηιηΐ. ΑΙ δίηβ 1ιΪ5 Ιίιτί ιιοη ροδδβ υΐ δίηΐ ηιιΓηί ,

<Ιίπ•1ι:ιιιιιΐί. Ι η;ι »ίμιπ νίνεΓβ ιιοη ροβΜΐιιΙ. δει] (1ε Ιι:- ]»ηι

■ 1:* ΐιιιιι βδΐ. (5) ΕΓΒβΙαΙί'ΐη νείΌ ηυιη ηιιίιΐ ηοη αϋο αηίηιο

6δδθ ι! |ι• Ι , ι(ΐι.ιιιι δι ηιιηφίαιυ οι ,ιιιιηίι•. ΓηίδδεΙ? Αη ρο-

Ιίυδ ρπιΊιτίΙιΐ' εοηδυειυϋίιιίδ ηιΐΊΐιυΐ'ί» οοηδβΓνβηιΙα ε«1? <Ι

φίειι.'ίΐιΐιιιυϋιιιιΐ 3ΐηϊιί8 ροΐίοδ ΐ|ΐι.ιιιι αΙίειΐί$ μπιΐιΐπ ;ιι ί ριι-

ι»ηιυδ οροΓίεΓβ : ίΙ.ι εΐ ίίδ , φΐίυυδευηι ιιιυΙΙιΐδ »Ιί<ρΐίΐιΐιΙι>

ιιυυί» 11ΜΙ8 ΐηΙβΓβε&δίΙ, βΐίιρικί εοηεεά'εηάυηι ε$1 ρηφίβι*

ιιιιιιιίΐίιιιη ρι-Μίηηηι, ιμκιιιιΐυ ηοη ίιηιηυιΐπ ιιΐιι φηι•<Ι;ιιιι ίηι-

ρπ>υίΙ»9 (Ιίδείάη οαυ»»π! ρηχοΐιεπί ?

ϋΑΡ. IV.

Τα φιλιχά δε τα προς τους φίλους, χαι οΐς αί φιλίαι

βρίζονται, εοιχεν έκ των προς εαυτόν εληλυΟε'ναι. Τι-

ιι, Οίασι γαρ φίλον τον βουλόμενον χαι πράττοντα τάγαΟα

η τα φαινόμενα εκείνου ένεκα, ή τόν βουλόμενον είναι

και ζήν τόν φίλον αύτοΰ χάριν όπερ αί μητέρες προς

τα τέκνα πεπόνΟασι, και των φίλων οί προσκεκρουκότες.

01 δέ τόν συνδιάγοντα χαι ταύτα α'ιροΰμενον, γ) τόν

2<ι συναλγοΰντα χα'ι συγχαίροντα τω φίλω ■ μάλιστα δε και

τοΰτο περί τάς μητέρας συμβαίνει. Τούτων δέ τινι

και τήν φιλίαν ορίζονται, "*(ι) Προς εαυτόν δέ τοΰτο>ν

έ'χαστον τω έπιεικεΐ υπάρχει, τοις δέ λοιποϊς, ή τοιού

τοι ΰπολαμβάνουσιν &ιναι. Εοικε γάρ, καθάπερ είρη-

2ΐ, ται, μετρον έκαστο) ή αρετή και 6 σπουδαίος είναι.

(3) Οΰτος γαρ όμογνωμονεΐ εαυτοί , και των αύτίον ορέ

γεται κατά πασαν τήν ψυχήν, και βοΰλεται δή έαυτώ

τάγαθά και τα φαινόμενα και πράττει (του γαρ άγαΟοΰ

τάγαΟόν διαπονεϊν) και έαυτοϋ έ'νεκα • τοΰ γαρ διανοη-

3ο τικοϋ /άριν, δπερ έκαστος είναι δοχεΤ. Και ζην δέ

βοΰλεται εαυτόν και σώζεσθαι, και μάλιστα τοΰτο ω

φρονεί• αγαθόν γαρ τω σπουδαίοι τό είναι, (ι) "Εκαστος

δ' έαυτω βοΰλεται τάγαθά , γενόμενος δ' άλλος ούδεις αί-

ρεΐται πάντ' έχειν εκείνο τό γενόμενον έ*/ει γαρ χαι νϋν

35 δ θεός τάγαΟόν, άλλ' ων δ τι ποτ' εστίν. Αόςειε δ' αν τό

νοοϋν έκαστος είναι, ή μάλιστα. (&) ίυνοιάγειν τε

ό τοιούτος έαυτω βούλεται• ήδέοις γαρ αυτό ποιεί• των

τε γαρ πεπραγμένων έπιτερπεϊς αί μνημαι, και των

μελλόντοιν ελπίδες άγαΟαί• αί τοιαΰται δ' ήδεΐαι. Και

40 θεωρημάτων δ' εύπορεΐ τη διανοία , συναλγεϊ τε και

συνήδεται μάλισΟ' έαυτω ■ πάντοτε γάρ έστι τό αυτό λυ-

πηρόν τε κα'ι ήδΰ, και οϋχ άλλοτ' άλλο• άμεταμέλητος

γάρ ως ειπείν. Ίω δή προς αυτόν έκαστα τούτων ΰπάρ-

/ίΐν τω έπιειχεϊ, προς δέ τόν φίλον εχειν ωσπερ προς

45 ίαυτόν (εσπ γάρ δ ϋίλος άλλος αυτός), και ή φιλία τούτων

είναι τι δοκεΐ, και φίλοι οίς ταΰθ' υπάρχει, (β) Προς

αυτόν δέ πότερόν έστιν ή ουκ έστι φιλία, άφείσΟω έπ'ι

τοϋ παρόντος• δόςειε δ'άνταΰτη είναι φιλία, ή ίστί δύο

ή πλείω |κ τών ε!ρημένο)ν, και ό'τι ή υπερβολή της

50 φιλίας τη προς αυτόν όαοιοΰται. (7) Φαίνεται δέ τα

ίίρημε'να χαί' τοις πολλοίς υπάρχειν, χαίπερ ουσι φαυ-

λοις, Αρ' ούν ή άρε'σκουσιν Ιανιοΐς και υπολαμβά-

ΟΓΓιείΐ ροΓΓΟ ΛηιϊοίΙίβΓυηι εΐ 63 ηυϋιιι* ηηιίείΐί.'ο ϋεΓιηίΓί

μιΙι-πΙ , εχ ϋ9 ιρι,Γ 8ίΙ)ί ίρ$ί (ριΐΜΐιιι• εχορίαΐ ;ιι• 1 1 ϋιιπί ,

νίϋεηΙϋΓ Πιι\ί>«•. Γ.ιιιπ εηίιη »ιιιίΐ"ΐιιι 688ε ροηιιηΐ, ΐ|ΐιί

.ικιϊ.'ΐιπι ιΙΙιιη ίρίίιιβ εβιΐ83 οοηίί νεί ϋ5 «ιιΐιΐ' Ιχιηυηιιιι 8ρε-

εκηι ρΓΗί 8« ΙΊτπιιΙ , οηϋΐΐιιιιι 6886 ευρίΐ, εΐ οπιβΙ ϊρ$ε. ΙΙεηι

ΐ'ΐιιιι, ιριί ιιιιιίοιιηι νυ11β886«1 νϊνβΓβ ίρβϊυ» εαυβιι : ηιιΐ'ΐιι-

ίκΐηιυιΐιιηι ιιιιιΙιιν 6γ@3 ΙίΙίοί αΙΤΐ'(:(.χ' 8υη( , ει βηιίεί π , ίη-

(6Γ ςυο$ »Ιί(|ΐΐ3 υΙΤβηβίυηευΙα ηαΐ3 ββί. Αΐϋ .ιππ.ίπιι ευιιι

6886 νιιΐιιηΐ , (|υί ιιηιι χ(3(εηι ηι;ϊΙ , εβηιίεπκμιε νϊΙ,τ (Ιεξεηιία;

ΓβΙίοηεηι ϊηβΐίΐυίΐ εΐ πμΙπιι ίίικίία 8ιί|ιιιΙιιγ. ΙΙιίιι ευιιι, ςυί

ρ3ΓΪ άυΙοΓε ρβιίςυϋ Ι,ιΊίΙα «Ιιρίι• 3ΐηϊειΐ8 «ΙΙκ-ίΐιιι•. ι,ΐιι.ι.Ι

ιριϊιΐι'ΐιΐ εΐ ίρΜίιιι ιιι•ι(ΓίΙ)ΐΐ8 ΒεείιΙίΙ πια χι ιικ>. ΛΙιρ,ιε Ι ιιιι

.ιΙΐι|ΐΐι> εΐίβηι 3ΐηίοίΙί3ηι ϋεΠηίιιηΙ. (2) ΙΌπό ιιιπιηκιικκίηυο

Ι κ•ι ιιιιι ιιι νίΓΟ Ιιυικι ίηεβΐ ιτμη 8ε ίρΜίιιι : ιιΙι|ΐιι> ιιι εε(εΠ8

εΐίίΐηι, <ια& 5686 Ιβίεβ 6886 οχίδΐίιιιιιηΐ. (Ίιιι-ΐ'ΐιΙίΐηειιιιι 681

εηίιη , \ ιι -ΙιιΙειιι ι•1 \ ΐιιιιιι Ιιοηιιιιι ιιιιίι'ΐιίιριε ιιι 6886 ιηεηςιι-

ι ιιιπ , ιιΐ -ιι|ιγ.ι ιΙι\ίιιιιι«. (3) Ηίε εηίιη μίίιιιι ίρβε «οίκοι ιΐιϋ

63(1ειιΐ(]υε ηοη ιιιιιι ιιϋιμι» ηηίιιιϊ ριΐΓΐε, ϋοιΐ Ιυΐο .ιιιιιιιο βχ•

ρείίΐ; νυΐΐίΐυβ 63 δίί)ί ενεηίΓβ, ςιιβί εΐ νει-ε ηοη» βυηΐ, βΐ

ΙιιΙι.ι \ϊιΙιίιΙιιγ; ι'.ί ιΐΐ'ΐιίιριε ίρ83 ιιμίί ( η. ιιιι νίη Ιιοιιίΐ'ί,Ι,

ίη εο, (|ΐιο(Ι νβΓβ Ιιοηιιιιι ι•9ΐ, οιηηί εοπίειιϋοηε εΙβΙιοι-βΓε) ,

ϊ(Ιι|ΐκ.• μι» ίρίίιιβ 631183 ι ηίιιιίπιπι ε]υ8 ρ»Γΐΐ8 3Ι1ΪΙΙ1Ι μ•»ΐί;ι ,

ίη φΐ» <■( ι-ίι.ιΐκϋ νί8 ίη68( , ιριΐΓ ιιιιιι-(|ΐιίΜ]ΐιι• ιιοϊΙι Γιιπ νιάβ-

Ιιιγ 6886. ΥυΙΙ ρΓ.τΙεΓβ» 86δβ νϊνβΓε εΐ8»1νιιηι ε$86, ηιβχί-

ιιηί|ιιι• ΐιιιιιι-. ρ»Γΐ6ΐιι (|ΙΙ3 8»ρί( ε( ίη ιρι» ρπκΙΐΊίΙκι ίηεδί.

Υιγο ηοηο εηίιιι ουιπιιιι εδί ε85ε. (Ί) 5ίόί ηυΐεηι ο,υίδςπε,

ςυο<] είΐ Ιιοηιιιιι , νιιΙΙ 6οηΙίη^εΓβ. Νειιιο ιιιιίεηι 8ίίιί ορί»-

πΙ , υΐ , δι »1ιυ9 ιμι.'ΐιιι ρΓίιι» Γΐ'.ιΙ ( ιικΊιηι• ) μ ι ι•ι ί (•(■ ι ιι ^ , ίη εο

<|ΐιιιιριι• δΙαΙιι, Ιη ιριειΐ! ΙγηιιμιπΙ, ι•;ηΙι•ιη, (]υα? ρΓίϋδ ΙιίίηιίΙ ,

Ιιιιιι φιοιριε ΙιιιΙιιίιΙ. ΟηΙίηεΙ εηίιη ηιιιιε ο,υοο,υε <1ευδ

Ιι.ιιιιοιι , μίΙ ίΙΙε ίηιιιιιιΙϋΙιΜί*. Νοιι ίηιιηεηϊο ί < 1 1 < 1 1 1 1. 1

φΐοϋ ιιι ηοΐιίδ ίπίβϋ^ϊΐ, υηηδίιυίδςυε ιιονΙγΟιιι εδβε νίϋε»-

(ΙΙΓ, ιιιι! φΐ,-ιιιηιι,-ι\:ιηι•. (6) .Ιιιιιι 1'6Γ0 13 ςιιί 1 - ■ 1 1 — ■ ΐ'-Ι ,

δεειιηι νυΙΙ Ιι.ιΙηΙ.ιιο δεευπίφΐε νίνβΓβ. ΚΙ ειιίηι ΙϋιβιιΙιτ

Ιιιιιι. νοιι ιΊ Γιτιιιιι ικΐιιπιηι ηιειιιοπ» εδί ει ίιιοιικΙ»,

εΐ δρΐ'δ Γυ(ιΐΓ3Γΐιιη Ιιοηα : φΐ3? φΐίιίειη εϋηιιι β-ΙμιιυπίΙ».

Ι'πεΙεΓε» Γεπιιη ρΐιιηιιι,'ΐΐ'ΐιιιι ρβΓεερΙίοηε εΐ εο^ηίΐίοηε ιιιΐ'Πδ

είιΐδ »Ι>ιιηιΙ»Ι; ΟοΙιΊφιε ε( Ιπίαΐυι υπ» δειιιπι ηιβχιιηε.

Κβηι οιιιιιί εχ ρβΓίε ιΊΙειη ει ιηοΐεδίιιιιι εκί , ί(Ι(Ί1ιςυρ]ιιοιιη-

ιΐιιιιι , ηεφίε ,ίμιιλ ιιΙίιιιΙ : ιριιιπι , ρ.τηε ι)ίε»ηι, ιηιικμιιιιιι ευ-

]ιΐδΐρι»ηι οιιιιι ρεεηΚβΓβ ρο^ίΐ. Μιιυηί,ιιη ίμίΙιΐΓ Ιι.ιε >ίη^ιιΙ.ι

νίιο Ιιυηο ϊιιμιιιΙ ιτμιι δε ίρδίιηι, ειΐιριι• ίιίειιι δίε »ηΙιη»Ιιΐδ

ίη .-ιιιιιι υΐ Ιη δε ίρδοιη (»ηιί(:υδ εηίιιι »ΙΙβΓ ίρβε) , εΓΙί-

είΙιΐΓ εχ Ιιίδ, υΐ αηιίείΐί» ιμιοφίε .ιΙίιιιιΐιΙ ΙιοΓυιη γ«ι•. ίίηιιε,

ίη φΓιηυδ Ιιβεε ίηδυιιΐ, βιιιίεί βδββ νίϋεβη'ΐυΓ. (ιί) ϋΐηιιη

ϊΐιίειη εηίΐ|υε εΓμ» βε ίρδοπι ιιιιικ ιΐι.ι ΐιιΙβΓεβιΙεΓβ ροδ»ίΙ ,

η«ιιιε, ίη ρπεδεηίι ςκατετε οηιίΙΙ»ιιιυδ. 8ει) εεΓίε Ιιαείο-

ηιΐδ ειιίφΐε 6Γ(ζ3 86 ίρδίιιη βιηίιίΐία 6&δβ νίιίεαΙιΐΓ, φΐ»Ιεηιι*

ίη εο ϊιιμιιιΙ ιΐιιο ιιιιΙ ρΙυΓ» εχ ίίδ (ρι.τ δΐιρΓ3 άίχίιιιιΐδ : ίίειιι -

φΐε ιμιι.ι ιιιιιίίϊΐί.ιιιι ίιίΜμηειιι ει »ιιιίείΙί<Έ, ςπιβ ιυίφΐε δε

ειιηι εδί, δοΐεηιοδ εοιιιι>»Γ»Γβ. (7) λ'ίϋεηΙηΓ οιιίειιι ςιιιε

ιΐιχίιιιιΐδ, εΙίαιη ίη νηίμο ίηεδδβ, ηιΐίΐηινίδ ίιΙ μ| ρηινιιηι.

Λιι Ιοί Ιο «ιιι.ι δίίιί φδί ρίαιεηΐ εΙ αιΐίιΙπιηΙιΐΓ >ο Ιιυηο.- εδδΐ',
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νουσιν επιεικείς είναι, ταύτη μετε'χουσιν αυτών ; επεΐ

των γε κομιοη φαύλων και άνοσιουργών ούΟενι ταϋθ'

υπάρχει, άλλ' ουδέ φαίνεται, (β) Σχεδόν δέ ουδέ τοις

φαυλοις ■ διαφε'ρονται γαρ εαυτοΐς, κα'ι Ιτε'ρων μεν Ιπι-

ι> Ουμοϋσιν άλλα δε βούλονται, οίον ο'ι ακρατείς• αίροϋνται

γάρ άντι τών δοκούντοιν έαυτοϊς αγαθών εΤναι τα ήδε'χ

βλαβερά ίντα ■ ο'ι δ' αυ δια δειλίαν και άργίαν αφί

στανται του πράττειν ά οϊονται Ιαυτοΐς βε'λτιστα είναι•

«ς δέ πολλά καΐ δείνα πε'πρακται, και δια τήν μοχθη-

ιι• ρίαν μισούνται , φεύγουσι τ6 ζην και άναιροϋσιν εαυ

τούς. (9) Ζητοϋσί τε οί μοχθηροί μεΟ' ών συνοιηυ,ε-

ρευσουσιν, Ιαυτους δέ φευγουσιν άναμιμνήσκονται γάρ

πολλών και δυσχερών, και τοιαϋΟ' έ'τερα ε'λπίζουσι,

καθ' Ιαυτους όντες, μεθ' Ιτε'ρων δ' οντες επιλανΟάνον-

ιι> ται. ΟύΟε'ν τε φιλητδν έχοντες ούΟέν ψιλικδν πάσχουσι

προς εαυτούς. Ουδέ δή συγχαίρουσιν ουδέ συναλγοΰσιν

οί τοιούτοι Ιαυτοΐς• στασιάζει γαρ αυτών ή ψυχή, καΐ

τι) μέν δια μοχθηρίαν άλγεϊ άπεχόαενον τινών, το

δ' ή'δεται , και το μέν δεΰρο το δ' ε'κεΐσε έλκει ωσπε-ρ

ϊΐι διασπώντα. (κι) Ει δέ μή οϊο'ντε άμα λυπεϊσΟαι και

ήδεσΟαι, άλλα μετά μικρο'ν γε λυπεΐται έ*τι ήσΟη , κα'ι

ουκ αν Ιβούλετο ήδε'α ταΰτα γενε'σΟαι αύτώ• μεταμέ

λειας γαρ ο'ι φαύλοι γε'μουσιν. Ού δή φαίνεται δ φαύλος

ουδέ προς έαυτδν φιλικώς διακεΐσΟαι δια τδ μηδέν εχειν

26 φιλητόν. Εϊ δή τϊ) ούτω; ε/ειν λίαν εστίν άΟλιον,

φευκτε'ον τήν μοχθηρίαν διατ;ταμίνιος και πειρατε'ον

επιεική είναι • ούτω γάρ και προς έαυτον φιλικώς αν

ε/οι και έτε'ρω φίλος γένοιτο.

εβίεηυδ μιιιΙ ίΙΙιιΐ'ΐιιιι ραιίίείρεδ ? ηαηι ίη βοηηη ρι-οΓεεΙο,

ςιιί ρεηίΐυδ νϊΓιο•>ί βΐ δεεΙει-βΓι δΐιηΐ, ηειηίηο ίίΐ3 ίηδαηΐ : ςηίη

εΐίβπι ηε ίηε'δδβ ψιιιίειιι νίιΙοηΙιΐΓ : (8) ηε ΓοΓβ νϊχ εΓιβιη ία

ιιΙΙο νίΐϊοβο. δεπιρει- εηίιη δεεηηι ριιςοαιιίαε, ύϊ ΒϊϋοπΙ Ιηίβί,

ίΐίίικριε οοηεαρίδειιηΐ , 3|ί» νοίιιηΐ, ρεπηϋε υΐ ίηεοηΐίηεηΐε*.

Ιίδ εηίιη ΓείβοίΙ» ςυα: βίοι Ι>οιΐ3 εββε ορίηβοΐυι•, μιοαηά* βε-

ςιιιιπΙιΐΓ, βΐ ψιχ δπηΐ <ί3ΐηηο$α , δυηιιιηΐ.^ΐίί ρι-ορίει- Ίξηα-

νίβιη αο ι1θ8ί<]Ϊ3ΐτι ηϋ ρεπιπι γοπιπι , ψΐ3δ δίηί ορίίιηΐ* εδδβ

(Ιηειιηί, βεΐίοιιε Ιοηι;ε δε ι-εηιονεηΐ. ,Ιβιη ηυϊ ηιιιΐΐα ρ( 3ΐι•οεί3

Γηιίιιοι•» .κΙπιι-,πίιιιΙ εϊ ρΓορΙεΓ ίηιρι•οΙ>ίΐ3ΐεηι ίη ο<1ίυ δΐιηΐ

νίΐΗΐη Γιΐ£ίιιη(,$ίΙ)ί(]υεηΐΗηυί>»ΓΓ(Μ'ΐιη1. (9) ΕΙ νίΐίοβϊ Ιιοηιίηβδ

3ΐ(]ΐιε ίιιιρπιίιί ςυχΓυηί πηίϋιΐδευηι (Ιϊοβ ΙοΙοβ Ιι.εΙιιιν,ιιΙ ;

δε ίρδοδβηΐβιη Γιι^ίυηΙ. ΜυΙΙβ εηίιη μι-ανίβ βΐιμιε ΙιΟΓΓεηιΙπ

ΓεοοηΙίηΙϋΓ, (βϋ,ιςιιε Μογά , ςιιυηι δοϋ βιιηΙ , εχδρεείβη! ;

ΙϊΐιΙίβρΡΓ ηιιίειιι, ύΊιιη ουηι &ΙϊΪ8 βιιηΙ, ουΙϊνίδεηοΙυΓ. Μ

ο,ιιιιηι ηίΐιϋ δίΐ ία είδ ααιαυίΐε , ηυΙΙο ει^ βε βηιοιϊβ βΠβεΙιι

εοηιιαοϊειιΙιΐΓ. Νοη ϊ^;ι(πγ, αυί ΙβΙεδ ειιηΐ , δεεηιτι ίρ*ί οιιΐ

ΙχΙβηΙυι-, 3αΙ (ΙοΙεηΙ. ]η εοπιηι εηίιη βηίηιο ιΐίδεοπίί.τ εϊ

δειίίΐίοηεδ εοηείΙυηΙιΐΓ : εϊ ιιη» ])3Γδ ρΓορΙεΓ ρτονίΐαίειη <1υ•

ΙοΓε :ι Ι ϋιί Ι ιιΐ', 3ΐ)8ΐίηεη3 3 ςιΓιοιι^Ιβια τεηιΐί ; »ΙΙεΓ3 ΙικΙλΙηγ :

(Ιεηίςιιε οιιβ ρβΓ8 Ιιιιε ίρδυηι ΙγβΙιϊΙ, β11εΓ3 ίΙΙιιε, Ιοηηυηιιι

ίρίΐιηι Λϊνεΐΐεηιΐο. (Ιϋ) ΟηοιΙ δι Πεή ηοη ροίεβΐ υΐ (ΐιιϊβ >ίαιιι|

ίΐοίεβΐ βο, ΙαΊεΙυτ; 31 οογΙο ραιιΙΙο ροδί , φΐοϋ ΙηιΙοΙιΐϊ δϋ,

ηιοβΓΟΓε εοηΙίιϋιΐΓ, ηοΜΙηπε Ιι.τε δίΐιί τοΙυρ(3(ειη 3ΐΙιι1ίδϋε ;

ηιοΐοδ εηίιη 388ίιΙιιε βεΐίοηιιπι δΐιβηιηι ριπιίΐεΐ. ι\οη νίιίεΐιιτ

ίμίίπι- ΙκιιιιιιιηηΙΐΗ ηι' ίη δε ίρδυηι ηυίιίειηβηιίεοεβδεβηίιηυ,

• Ι ιι ϊϊ» ηίΐιίΐ Ιι;ι1ιε1 3Ι!ΐΗυίΙε. Οιιοϋδί ιΙ.ι ,ίΙΙιί-Ιιμιι ι•-μ', νβΐιΐβ

εβί ηιι-(Ί πιιι ; ,κ ιίί ίιιμ εοηΐεηΐίυηε Ι ιιμί.Ίΐ,Ι.ι ίηιρΓούίΙβδ εδί,

<>!■• ■>■.-•<] ιιι• ιιηΐΜΐϊι,ιιΐ' ιΐιιηιΐ», υΙδίΙρΓοηηδ. Κίε εηίιη εϊ αηιίιι>

ίη 8ε ίρδίιηι επί «ηίηιυ , ε! 3ΐίί ροΙεΓίΙ βηιίοαδ ε«&ε.

α\ρ. ν.

Ή δ' είνοια φιλία μέν εοικεν, ού μήν εστί γε φιλία.

3ε γίνεται γάρ εύνοια και προς άγνώτας και λανθάνουσα ,

φιλία δ' ού. Κα\ προ'τερον δέ ταΰΥ εϊρηται. Άλλ'

ουδέ φίλησίς έστιν ού γάρ ίγαι διάτασιν ού5' όρεξιν,

τη φιλήσει δέ ταϋτ' ακολουθεί. (2) Και ή μέν φίλησι'ς

μετά συνήθειας, ή δ' εύνοια και ε'κ προσπαίου , οίον

36 και περί τους άγο>νιστάς συμβαίνει• εύνοι γάρ αύτοϊς

γίνονται και συνΟέλουσιν, συμπράςαιεν δ' άν ούΟέν

5-ερ γάρ ειπομεν, προσπαίο)ς εύνοι γίνονται και επι

πόλαιους στε'ργουσιν. (3) "Εοικε δή αρχή φιλίας είναι,

ώσπερ του Ιράν ή διά της οψεοις ήδονη• μή γάρ προη-

4ΐ> σΟε\ς ττ, ίδε'α ούΟεις ερα, δ δέ χαίρων τω είδει ούΟέν

μάλλον Ιρα , άλλ' δταν και απόντα ποθη και της πα

ρουσίας ΙπιΟυμη. Ούτω δη καΐ φίλους ούχ οίόντ' είναι

μή εύνους γενομένους , οί δ' ευνοι ούΟεν μάλλον φιλοΰ-

σιν βούλονται γάρ μο'νον τάγαθά οΐς είσ'ιν ευνοι, συμ-

«(> πράζαιεν δ' άν ούΟε'ν, ούδ' δχληΟεϊεν υπέρ αυτών. Διδ

μεταφε'ρων φαι'η τις αν αυτήν άργήν είναι φιλίαν, χρο-

νιζομένην δέ και εις συνήΟειαν άφικνουμε'νην γίνεσθαι

φιλίαν, ού τήν διά το χρήσιμον ουδέ τήν διά τδ ήδύ•

ουδέ γάρ εύνοια ε'π\ τούτοις γίνεται. Ό μέν γάρ εΰερ-

ιι> γετηβεις άνθ' ων πε'πονΟεν άπονε'μει τήν εύνοιαν, τά

δίκαια δρών δ δέ βουλόμενο'ς τιν' εύπραγεΐν, ελπίδα

έχων εύπορίας δι' ε'κείνου ουκ έΌικ' εύνους Ικιίνω είναι,

ΒεηενοΙεηΙίβ ,ίιιΙιίιι δίιηίίίδ εβί ίΙΙ,ι αυίιίεπι ιιηιίείΐί,τ; ηοη

Ι,-ιιιιειι 3ΐιιίεί1ί3 ε-Ι . ΕχδίδΙϊΙ εηίιη Ι)εηενοΙεη1ί3 εΐίιιιη ογ^,.ι

ί^αυίοδ, εδδε<]υε ροΐεδί ιι1μίιγ;ι εϊ 0Γ.ευ1(3 : ίΐιηίειίί» ηοη

ϊ(οιιι. ΑΙιμιε Ιια,Ό ΜΐρΓ3 3 ηοΐιίδ εχρΙίοΛίβ δΐιηΐ. 8ει1 ιιεε

,πιμΙϊο εδί. ιΝ.ίιιι ηειριΐ' εοηΐεηΐίιιιιειη Ιι,ιΙι.Ί , ηειριε ;ΐ|.|ΐι•-

Ιίΐίυιιειη : ΐ|ΐι;ε ιΐιιο 3ηΐ3ΐίυηεαι εοη^ειριιιηΙιΐΓ. (2) Ι-ηι-ΙιτεΛ

.ιιιι,ιΐίυ εηηι νίΐίε ειιιι.-ιιείιΐιΐίηε εοι^ηιιεΙ;ι οί : υεηενοΐεηΐίβ

ιιιιίειιι νεί δηόίΐο εοιιεί!>3Γί ροΐε^ί, ηΐ ιτ^ιι εειΊιιηΙεδ υδΐι

νεηιΐ. Βεηενυΐί εηίιη είδ Ιίεπ Ιιοηιίηεδ δοΐεηΐ, εϊ νυΐηηΐβίε

ίΙ1θ8 3(Ι]ιιν3ΐιΙ; ιιείίυηί» Ιιιηιεη δοείί ίρδίδ εδδε ηοΐίηΐ. Ν.ιιη .

αϊ ιΙίΜίηιΐδ, Γερεηΐίηο «}ΐιο<Ι:ιιιι αηϊιιιϊ ιιιηΐυ ϋεηενοΐί εϋι-

είιιιιΐιιι-, εϊ ΙενίΙεΓ ηιοιΙυαίΙί^υηΙ. (3) ΙΙικριε ρπηοίρίαϋΐ

ιιιιιίι,ιιί,ε νίαείηι• ίδ(υ<1 γ-μ-, υΐ βηαοπδ εαςικυ ;ιιΙ^|ιεε!ιι

{;ίι;ηιΙυΐ' νοίιιρίιΐί. >«ιιιο εηίιη ηηκιιε ε3ρίιηΓ, ηιιί αοιι

Ιιιει•ίΙ 3η(ε Ιυπιηι δρεείεΐ|υε ιΐείεείαΐη.-; ηεε Ιιιηιεη 19 ςηί

δρεείε ιίείεεί,ιΐυι , εοηΐίηιιο .ίιιι.ιΙ , μίΙ Ιιιπι, ιρηιαι εϊ 3ΐ)8ειι-

Ιειη <1εδί(1εΓ3ΐ, εϊ ρΓα'δεηΙίαιη οοηευρίδείΐ. 8ίε ί{πΊιΐΓ ηεε

Ιίεπ ροΐεδί αϊ ίηΙεΓ 88 &ίηΙ υΐΐί 3ΐηίεί , ηί^ί βηΐε ΓηεΓίιιΙ ίηΙεΓ

δε ηβηβνοΐί : 31 ϋεηενοΐί ηοη εοηΐϊηηο ϊπΙεγ &ε ιιι ιι.ιιιΐ . Βοη»

εηίιη ειιιιϋιι^ειε ιΐιιωΐ,ιχαΐ ίΙΙίδ νοίιιηΐ, ηιιίΐΐϋδ βυυΐ οεηβ-

νοίί : βεά εοδ ορεΓ3 δϋβ 3<1]ιιν•3ΐ•ε, ηεε ιιιιίιΐιρκιιη ιηοΐβδίίκι

εοΓυηι εβιΐδβ βυδείρετε νείίηΐ. ΙΙαςηβ τεείε ςυίδ νεΓίιί ΐΓβηβ-

ΙβΙίοηε 83ηι όϋχεΓΚε&δε βηιϊοίίϊβηι οΐίοδβπι : βεεεδδίοηε 1εηι•

ροι-ίδ 3ΐι(εηι εϊ εοηδυείηιϋηε βϋηίϋίΐβ Ιίεπ βηιίείΐίβπι, ηοη

είΐηι ςαοε ηΐίΐίΐϊΐίδ, ηοη εΐίβηι ϊΙΙλπι ου* ]ιιειιιιιΙί(3ΐίδ εβηδΗ

εοη8ΐί(ιΐ3(υΓ. Νβηι 1>εηενοΙεηΙί3 ρΓορΙεΓ Ιι,τε ηοη οοηεί-

ΙίβΙιΐΓ ; 18 εηίηι <|υί 1)εηεΠείυαι βη βΚε™ βοεερίΐ , δι οί» ίΙΙίιΐδ

ει-μβ δε ΙίηεΓβΙιΙϊΙεια εϊ 1)εηενοΙεηΙί3ΐα ρΓ.τίΙα! , ]υΓ8 εϊ ηιε-

Γίΐο ρΓβ-δΙβΙ : ηιιι νείΌ αΐίοιιί τεδ δεειιηιίαδ εχορίβΐ, δρεΓβιΐδ

5ε ίΙΙίιΐδ ηειιεϋείο ΙοεηρΙεΙεηι ΓιιΙιιηιηι. ηοιιίιι ίΙΙιιηι,δεε! ίη

ίε ίρδίιηι ροϋιΐδ ΙιεηενοΙο ε&δε ααίαιο νίιίεΐιιι- : δίεηΐί ηεε

-■
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άλλα μάλλον εαυτοί , καΟάπερ ουδέ φίλος , ε! θεραπεύει

αύτδν δια τίνα ν_ρήσιν. (ι) "Ολως δ' ή εύνοια ίι'

άρετήν καί έπιείκειάν τίνα γίνεται , δ'ταν τω φανή καλός

τις η ανδρείος η τι τοιούτον, καΟάπερ χαι Ιτη των άγω-

► νιστίίν εΐποαεν.

αιιιίΰϋδ (ΙίοβηάΌδβδΙ,βί ριορίει• υΐίΐίΐβίειη ;ιΙίΐ|ΐι:ιηι βιιιη (.ο-

Ια(. (4) 1η ΜΠ11ΙΙ1.1 ριορίιτ νίι-ΐιιΐιιη εΐ Ιιοηίΐαΐι •ιη φΐ,ιιι-

(Ι.ιιιι εοηαΐίβΐυι• 1>εηεν()Ιεη(ί3, (ριιιιη ρι.ι• μ• 1. 1 1 ηΐίηηίδ ιιι.Ι

Ιιοηεδΐ3ΐίβ, 3ΐιΙ ΓοιΐιΙιηΙίηίδ, 3ΐιΙ αΙϊο.ιι]ιι« Ιιη]υ$π)0(1ί νίΓΐιι-

Ιϊβ ίρεωε.ηι , &ίευΙ ίη εειΐ3ηΙί1>ιΐδ Ι'ιογϊ δοΐει-ε (Ιίχίηιιΐδ.

ΟΑΡ. VI.

Φιλικδν δέ και ή ομόνοια φαίνεται• διόπερ ουκ εστίν

δμοοοξία • τοϋτο μεν γαρ και άγνοοϋσιν αλλήλους ΰπάρ-

ξειεν άν ουδέ τους περί δτουοΐίν δμογνωμονοΰντας όμο-

νο•ΐν φασίν, οίον τους περί των ούρανίοιν (ού γαρ φι-

]ι> λικδν το περί τούτων δμονοεΤν), άλλα τας πόλεις

δμονοεϊν φασίν, δ'ταν περ'ι των συμφερόντων δμογνοιμο-

νώσι και ταύτα προαιρδίνται και πράττωσι τα κοινή

όόςαντα. [ή Περί τα πρακτα δή δμονοοϋσιν, και

τούτων περί τα έν μεγε'Οει και ένδε/όμενα άμφοϊν

ι:, ΰπάρ/ειν ή πασιν, οίον αί πόλεις, δ'ταν πασι δοκή τας

άρ/ας αίρετας είναι, ή συμμαχεϊν Λακεδαιμονίοις,

η άρ/ειν Πιττακόν, δτε και αύτος ήΌελεν. "Οταν

δ' έκάτερος έαυτδν βούληται , ωσπερ οί έν ταΐς Φοι-

νίσσαις, στασιάζουσιν ού γαρ έσϋ' δμονοεϊν το αότω

ϊιι εκάτερον έννοεϊν όδήποτε , άλλα το έν τω αύτίϋ , οίον

δ'ταν καί δ δήμος και οί επιεικείς τους αρίστους άρ/ειν

ούτω γαρ πασι γίγνεται ου έφίενται. Ιίολιτική δε

φιλία φαίνεται ή δμόνοια, καΟάπερ καί λε'γεται• περί

τα συμοέροντα γαρ έστι καί τα εις τον βίον ανήκοντα.

26 (:ι) Έστι δ' ή τοιαύτη δμο'νοια έν τοις ε'πιεικε'σιν ούτοι

γαρ χαι έαυτοϊς δμονοοΰσι και άλλήλοις , έπί των αυ

τών οντες ως ειπείν των τοιούτο)ν γαρ μένει τα βου-

λήματα καί ού μεταρρεϊ ωσπερ είριπος, βούλονταί τε

τα δίκαια καί τα συμ.φε'ροντα , τούτων δε καί κοινή

3ε έφίενται. (») Χους δέ φαύλους οΰγ οίόντε δμονοεϊν

πλην έπί μικρόν, καΟάπερ καί φίλους είναι, πλεονε

ξίας έφιεμε'νους έν τοϊς ώφελίμοις , έν δέ τοις πόνοις καί

ταϊς λειτουργίαις ελλείποντας• έαυτω δ' έκαστος βου-

λόμινος ταΰτα τον πελας εξετάζει καί χωλύει* μή γαρ

Ϊ5 τηρούντοιν το κοινον άπόλλυται. Συμβαίνει ουν αύτοϊς

σταιιάζειν, αλλήλους μεν έπαναγχάζοντχς, αύτους δέ

μή βουλομε'νους τα δίκαια ποιεΐν.

Α(Ι βηιίείΐίχ ροίτο ΓαΙίοηεηι εΐίβηι εοηεοπίία νίιΙεΙιΐΓ ρει••

Ιίιιι'ΐι' : (|ΐι* ί<1εο ηοη εδί ορίηίοηπηι εοηδεηδίο. Μοε εηίιη

εΐίαιη ίη ίίδ ίηεδβε ροΙε&Ι, (|ΐιί ίηΐιτ 8β μιιιΙ ίβηοΐί. Νεφίε

εοηεοπίεδ εοδ εδίε (Ιίείιηιΐδ, ηηί (1ε τε βΐίιμιβ, ςυακ•υηιΐ]πε

εα δίΐ, ίιΐΐ'ΐιι δεηΐιιιιιΐ, υΐ εοδ ιμιί ιΐε πΊ)ΐΐί εο*|Ρ8ΐίυιΐδ. Λι•-

ιριι' εηίιη φΐίι1υυ3ΐτ> ΙιβΙιεΙ ϋε ηηΐιιΐ'ΐ βηιίείΐίκ; Ιιί$ (Ιε ΓεΙιπδ

εοηνεηίι-ε δεηΐεηΐίίδ. δειΐ είνίΐβίεδ εοηεοΓ(1εδ ε&δε ιΐίειιη-

Ιιιγ, ιμιυπι (1ε ίίδ φΐιε δίΐιί (υικίικιιιιΐ, ιιηπιιι δεηΐίιιηΐ, εα-

ιίπιιιρκ' οοη&ϊϋα υαριηηΐ , εΐ ιρι;ΐ' εοηιιηυηί εοηβεη^ιι ΓιιιτιιιΙ

ΒρρΓυΙιηΙ», εχδεςιιιιηΙιΐΓ. (2) Ιη ιτΐηΐϋ ϊε^ΗυΓ ϋκεικϋβ γοιι-

(■ιιιιϋ;ι \(•ι>ί«ΐιιι•, »1(|ιιε Ιιαηιιη ίη ΪΪ8 «|ΐι.ι• ηΐ3§ηί(υ(Ιίηε εχ-

(ιΊΙιιιιΙ , ιΊ ιρίίΐ' (υιιΐίημριΐ' |'ο-ΜΠΐΙ νεΙ υΐΓίίςιιε νεΙ οιηιιί-

1)ΐι$. Κνιι.ρΙί μι;ι!ί:ι, εοιιεοπίεί βυηΐ ανίΐβίεβ, ηιιιιηι ρ1β(('[

οίνϋ>ιΐ8 οπιηι1)ΐΐ5 ιι[ ιηκ^ί&ίΓαΙυ» ρεΓ &ιιΓΓι-α^ία ευηΓεΓαηΙιιι-,

ηιιΙ ΙιοΙΙί 8θθίεΐ3$εηιιι 1.;κίίΙ,ι']ιμιιπ;> ίηεαΙϋΓ, :ιιι| ιιΙ Ι'ίΙΙη-

(ΊΗ ρι.ι-ΪΙ οίνίΐϋΐί, ιρίίίικίο ίιΐι'ΐη ι•1ί;ιιιι ι|ιμ• νεϋΐ. (,ΐιιιιιιι

ν,το 8ε ίρδίιιη ιιΐΐ'πριε νιιΐΐρπρβοί (υΐίΐΐί ίη Ρήοεηϊ88ί.8),

8ει1ίΙίοηειη ίηΙεΓ 8ε εοηείίβηΐ. Κοιι ββΐ εηίιη εοηεοηΐίϊ,

(1ιιη8 ίίοί ίιΐΐ'ΐη νεΙΙβ , ιριίιΐιριίιΐ ίΙΙιιιΙ 8ίΙ ; 8εϋ ίιίεηι ίη εο(1ειιι :

εχειπρίί 0311^;», ςιιιιιη εΐ ρορυΐΐϋ εΐ νίπ Ιχιηϊ βρίίιηϊΐε»

μΓχβ&ε είνίΐβΐί νυΐιιηΐ. Κίεεηίηι οιηηεβ ί(1 ςηοί ι•\|«ΐιιΐ! ι

('.(ΐη-εΐ|υιιη1υΓ. ί'οικοηΐίίΐ αιιίειη είνί1ί8 3Π)ίείιί3 νίιίιΐιι,•

ε^ε, ί(;κ|ΐιε εΐίίΐηι αρρεΙΙαΙηΓ. ΥεΓ83ΐιΐΓ εηίπι ίη ίί8 φι;»•

τείρυοίίε»; εοηιΐιιειιηΐ , ηυιτηυβ 3ΐ1 ιιμιιιι νίΐίε ρεΓίίηεηΙ.

(3) Ιηεβΐ ιιιιίειιι ι•ιιιιπ,ι (Ιί.ι Ι;ιΙί.-. ίη νΪΓΪ8 ίιοηίί : Ιιί εηίπι (Ι

βεευιη ίρ»ί εοιιευηίβηΐ, εΐ ίηΙεΓ 8ι•, ιριιπη ίιι ίί.-ιΙ<-ιιι , μ;πιι•

(Ιίεηηι , εοη5ί1ί*εΙ ΓαεΙίβ νεΓδεηΙιΐΓ 30 ρβηβν^βοΐ. 'Γ.ιΙιηιιι

εηίιη νίΓοηιηι εαΌεηι ιιι.ίιιιίι! νοίιιηΐβίεβ,ηεε ίηδΙβΓ ΕιΐΓίρί

ΙΙιιιιηΙ εΐ ιιΊΙιιιιπΙ. ΥιιΙιιπΙιριε ίΙΙί ]ιΐ8ΐ» ι•Ι ιιΐιΐί.ι, 3(ςιιε

Ιια•ε ('οιιπιιιιηίΙι'Γ (Όηειιρίβεηηΐ. (4) Μ;ιΙί βιιίεηι εοηεοηΙΐ">

ε^ε ηοη ρο&8υηΙ , ηί8ί ρ;ιπιιη αιΐιηοιίυιη : ςηεηΐ3ΐ1ιηο(1ιιιιι

ηεε Γαείΐε αηιίεί ε»8ε ροβδπηΐ, ο,υυηΊ ίη Γεηηδ υΐίΐίοιιβ 8υ-

ρεη'0Γ3 οηιιιί3 ΙιιιΙιι-π' νείίηΐ, ίη ΙαοοΓίουβ 3ΐι1εηι ιηυηε-

τίΐιυδο,ηε ρπΐιΐίείβ βυδίίηεηιΐίβ νίηεί 58 Γβοίΐε |>ιιΙ ί,•ιη(ιιΐ' ; 31

ιι Ι ιί «ίυί ίρ3Ϊ ιριΪΜ|ΐΐΐ' ίΙΙιι εοηεηρίδείΐ, ίη ι ιιιη , ιριί 8ίϋί ρΓοχί -

ηιηϊ εδί, ίηςηίπΐ, ειιηισ,ηββΙ) ί!1ί8 τεόυϊ βιχεί. Κε.«ριι1)1ίια

εηίιη ίΙΙοΓυηι ίηίειίΐ, ϋιιιιι ϋΐΗηι ίρβοπιηι ηειηο ΙηεΙιιτ.

ΑεείιΙίΙεΓ^ο είδ, υΐ (Ιίίεοπίίίδ εΐ κεο^ίΐίοηίυϋδ ίηΙεΓ δε (Όΐι-

(ΙίεΙεηΙιΐΓ, οΊιιη βΙΙει- »11επ ηειεδδίΐαΐεηι ίιηροηίΐ ; ίρ>ί »η-

Ιβηι , ςυ3? ]ιΐ5(3 δΐιηΐ , ρΓΟ 803 νϊι-ϊΐϊ ρ3Γΐε ΓβοεΓε ηοΐιιηΐ.

ΟΑΡ. VII.

Οί ο' εύεργε'ται τους εϋεργετηΟεντας δοκοΰσι μάλλον

φιλεΐν ή οί ευ παθόντες τους δράσαντας , καί ως πάρα

«υ λόγον γινόμενον επιζητείται. Ί'οΐς μέν ούν πλείστοις

φαίνεται, βτι ο'ι μέν όφείλουσι τοις δέ οφείλεται• χα-

Οα'περ ουν έπί των δανείων οί μέν όφείλοντες βούλονταί

μή είναι οϊς οφείλουσιν, ο'ι δανείσαντες δέ και έπιμε'-

λονται της των όφειλόντοιν σοιτηρίας, ούτοι χαί τους

V) εύ-ργετήσαντας βούλεσΟαι είναι τους παθόντας ως κο-

μιουιχένους τας νάριτας, τοις δ' ούκ είναι έπιμε)>ές το

ανταποοουναι. Ιι,πιχαρμος μεν ουν τα/ αν φαιή

ταΰτα λέγειν αύτδυς έκ πονηρού θεωμένους, έοικε

δ' άνΟρωπικώ- αμνήμονες γαρ οί πολ.λοί , καί μάλλον

Μΐ ευ πάσχειν ή ποιεΐν έφίενται. (ι) Αόςειε δ' αν φυσι-

ίαιη (ριί ηοηεΓιιϊι ίη 31'φΐοδ εοηΐυΐεηιηί , εοδ (1ε ςιιίΐιιΐδ

υεηε ιηεπίί δΐιηΐ , νείιεηιεηΐίιΐδ βηΐΒΓβ νίιΙεηΙυΓ, (]υ3ΐη ίί

(|υί ήεηεΓιείυιη ηιεερεπιηΐ , υεηε άε αρ. ιηεΗΙΟδ : ΐ']ηδ(]ΐιε

Γ(•ί ιριβδί ταΐίοηί ('.οηΙι•3Γί;κ εαηδβ ςυίεπΙηΓ. ΑΙφίβ ρΐυηιηίδ

εχ εο ίΙΙιιιΙ Πεπ νίιΙεΙιΐΓ, ο,ιιοιΐ ηΙΙειί ιΐβΐϊβηΐ , βΙΙβπδ (ΙεϋεΙιΐΓ.

(,ιιιιίπ.ιιΙπιήΙιιιιι ίΐβο,υε ρεειιηίβ ηιπίιιο (]3ΐ3 ει βεεερίΒ ()«•

ΙιίΙοΓε» δυίδ εΓειΙίΙοποιίί ίηΐεπίιηη εχορίβηΐ; 31 ίίδ ςπί

ηιυ1ιιιιηΐ(1ει1επιιι(,(1ι•ΙιίΙοπιιη 83ΐαδ βΐίβηι οιιγοε εδΙ:δίεεΙ

εοδ (]υί (1ε «Ιίιριίΐηΐδ Ιιεηε ηιεΓίΙί δΐιηΐ , εοΓυηι ο,υί Ιιεηεβ-

είηηι αιεερετυηΐ , ίηεο1ιιιηί(3(ίδ δΐηϋίοδοδ εδδε, Ι^ιηιρκιιιι

υεηεηεπ μΓΒΐίβηι εοηβειηΙιίΓΟδ : ίΙΙοδ βηΐεηι ο"ε ^Γ3ΐί» ΓεΓε-

Γεηϋ3 ηοη ηι»ϊ;ηοΙ>εΓ{! Ι3Βογ3γ8. ΑΙςηε Ιια;ε Γυιΐβδϊίδ Ερί-

ε1ΐ3Γηιιΐδ εοδ "ρεΓίιίόεβΙ (ΙίεεΓε, βχ (ΙεΙεΓίοΓβ ρ3Γΐε τειιι

δρεεΐ3ΐιι1ο. νεπιηιΐβιηεη 3ΐ> Ιιικηβηο ϊηςεηίο ίβΐ3 Γεδ ηοη

βοΐιοπ-εΐ : η3ΐη Π138Π3 ρβΓδ Ιιοιηιηιιηι ΙιειιεΙίείί ϊηιιηε-

ιιιογ ε»1, πκινηΙΙφίβ οεηεΓιιίιιηι βεείρεΓβ, ςιιβηι &λτρ.

{•>.) Υει•υηι Ιιΐφΐδ Γίίεβηδβ πβΙιιγβ ροΐΐηδ εοηΙίηεΓίνίιΙεβΙϋΓ,
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κώτερον είναι το αίτιον, κα'ι ούχ δ'μοιον τω πίρ'ι τους

δανείσαντας• οϋ γάρ έστι φίλησις περί εκείνους, άλλα

τοΰ σώζεσβαι βούλησις της χομιδης ένεχα• οί δ' ευ

π-εποιηκότες φιλοΰσι και άγαπώσι τοΰ; πεπονΟότας,

5 χάν μηΟεν ώσι χρήσιμοι μηδ' εις ύστερον γενοιντ' αν.

(ι) "Οπερ χαι έττΐ των τεχνιτών συμοε'βηκεν πας γαρ

το οίκεϊον έργον άγαπα μάλλον η άγαπηθείη αν υπδ

Λτου έργου εμψυ/ου γενομένου. Μάλιστα δ' ίσιος τοΰτο

περί τους ποιτ,τάς συμβαίνει ■ υπεραγαπώσι γαρ ούτοι

ιο τα οιχεϊα ποιήματα, στε'ργοντες ώσπερ τε'χνα. (ί)

Τοιοΰτω δή έΌικε και το τών ευεργετών τι) γαρ ευ πε-

πονθδς έργον εστίν αυτών τοΰτο δή άγαπώσι μάλλον

ί) το έργον τον ποιησαντα. Τούτου δ' αίτιον 6τι το

είναι πασιν α'ιρετδν καΐ φιλητόν, έσμέν δ' ενεργεία• τώ

Ιί, ζην γαρ χαι πράττειν. Ενεργεία δη ό ποιη'σας το

έργον εστί πο>ς• στε'ργει δή τι) έργον, διότι και το είναι.

Τοΰτο δε φυσικόν β γοίρ εστί δυνάμει, τοΰτο ενεργεία

το έργον μηνύει, (δ) "Λ μα δε χα'ι τω μεν ευεργέτη καλδν

το κατά την πραςιν, ώστε χαίρειν εν ώ τοΰτο , τώ δέ

2ΐι παΟόντι ούθΐν χαλον εν τώ δράσαντι , άλλ' εΐπερ , συμ

φέρον τοΰτο δ' ή\τον ήδί) και φιλητόν. (β) Ήδεϊα

δ' εστί τοΰ μεν παρόντος ή ένε'ργεια, τοΰ δέ με'λλοντος

ή έλπίς , τοΰ δέ γεγενημε'νου ή μνήμη. "Ηδιστον δε

το κατά την ένε'ργειαν, και φιλητδν δμοίως. Τώ μεν

2ΐ ουν πεποιηκο'τι με'νει το έργον (τι) καλόν γαρ πολυ/ρό-

νιον) , τώ δε παΟόντι τδ χρήσιμον παροίχεται. "Η τε

μνήμη των μέν καλών ηδεία, τών δέ χρησίμιον ου πάνυ

•?, ήττον ή προσδοκία 8' άνάπαλιν έχειν, εοικεν. Και

ή μεν φίλησις ποιήσει εοικεν, το φιλεΐσΟαι δέ τώ πά-

'-ΐ" σχειν. Το'ις ΰπερε'χουσι δή περί την πραςιν έπεται το

φιλεϊν και τα φιλικά.• (-) Ετι δέ τα Ιπιπόνως γενό

μενα πάντες μάλλον στεργουσιν, οίον κα'ι τα /ρήματα

οί κτησάμενοι τών παραλαβόντων οοκεϊ δή το εϋ μέν

πάσχειν άπονον είναι, το δ' ευ ποιεϊν έ'ργώδες. Διά

ν. ταΰτα δέ κα'ι αί μητε'ρε; φιλοτεκνΦτεραι • ΐπιπονωτε'ρα

γαρ ή γε'ννησις, και μάλλον ΐσασιν δ'τι αυτών. Δόςειε

δ* αν τοΰτο χαι τοϊς εϋεργε'ταις οίκεϊον είναι.

ηρο,ιιο ιιια^ηοροΓρ Ιιιιο βεβΓβ δίιηίΐίΐιΐιΐίιιριη Γιπιοπ* ηο. ιηιι-

Ιιιί. Νοιι ρηίιιι αιηβηΐ Ιιί δυο» άρ|)ίΙθΓβδ; δρϋ ϊϋΚοδ («ι•

νοίιιηί, ιιί βιιυιη ΓβεηρβΓβηΙ. <}υί 3υ1ριη οβηβΓιείυηι εοηΐιιΐο-

πιπί , βηωηΐ ρ( ιΠΙί-υηΙ ροδ φΐο$ όρηρίϊρίο βΠρορπιηΙ, ρΙϊ,ίιιι

5ί ηβςιιρ ίιι ρι•ίΓ$ρηΙί ιιΙΙ,ι ίη ιρ βίοι ϋίηΐ ιιΐϋβδ, ηρφίρ δίηΐ

ροδίηκκίο ΓιιΙιιπ. (3) Οιιοιΐ οί ίη ΒΓΐίΓκίηιι* ιΐδΐι νρηίΐ. ΑηιοΙ

ιίιϊιιι μιιιιιι <|ΐιΐ$>ηυε ορυδ νρήβιηρηίίιΐδ , <|ΐιαιη 3ο ορπΓΡ βιιο

■ιιικίΓΐΊιΐΓ, »ι ρ\ ίηβηίιηο ΙιργρΙ 3ηίηΐ3ΐυιη. Αίφΐρ Ιιοε ίη

ρορίϊί Γογ)358ρ πιηχϊιιιβ οοηϋηίζϋ. Ηί ρηϊιη δΐιβ ρορτηβΐβ δΐι-

ΡΓ3 ιηικίιιιη αιηοηΐ, ρδίφΐβ ΙαΙίίβΙΤρρΙίο ργ§3 ρ» ίρβοηιηι,

φΐβΐίδ ργ«3 ΙίύΡΓΟί. (4) Είςιιβ 3ΐ1ιηιιιΙιιιη βίιηίΐίδ ρκΐ ροπιιιΐ

ςπί 1)ΡηρΠοί» «Ιριΐρπιηΐ ΓβΙίο. Ιιί ρηϊιη ςιιοϋ Ι)ρηρ(ϊΐ'ίο

«(ΓροΙπιη βί.1 , ροπιηι ΐ|ΐιί Ιιριιρμπιιιιι ιίριίρηιηΐ, οριιβ ρ«|.

Ηοο ΐ(;ίίυΓ ίΙΙίδ 03ΓΙΙΙ8 Ρ8ΐ , ηιιβηι ορρπ 18 (]"ϊ Ρ(ϊβ<;ίΙ. Ηιι]ιι«ι

Γβί 0^(153 Ρ8ΐ, ηιιοιΐ ρ•ί«! οπιηίΙ)ΐΐ8 ορίΛηϋρ βΐ ηιιΐ3ΐιί|ρ »•8ΐ.

(}ιιο<1 διιηιαδ βιιίρηι , ϊιΐ ρΓΠοΛοίΙβίρ γργπϊΙιιγ ; ςιιϊρρρ νϊνρηιΐο

ρΙ αϋιριίιΙ 3(?ρηιΙο. Ρργ β(ϊΐι•3θίΙηΙβπι Ίς,ιΙιιτ ίρβρ ορρΓί;

ρΓΓροΙογ φίοιΙ,ΊΐηιιιοιΙ•) Ρ8ΐ. διιιιπι ιΊβιιιιρ οριΐδ ίρδί ρβηιιη

ββί, ηηί.ι Ρΐίηιη ϊρβυιη ρ».•*. ΑΙςιιρ Ιιοε βοείιΐΐΐ ΠΛίηΓαΜίΡΓ.

Οιιοιΐ ρηίηι ρο(ρ8ΐη{ρ ρί,Ι, Ιιοο Ρίβρ ΐρκιιηι ρπργ^ 3|ηπρ

3(•,1υ , οριΐϋ ϊικίίοβί. (5) Ργ,-ρ{ργρ3 Ιιιιηιίηί &ρηρ (Ιρ βΙΙργο πιρ.

π(ο ριιΐι Ιιι πι» ,Ί ΙιμιιινΙιιπι &<1 ϊ(3 Γροίβ8Ρ : ίιΐροηπε ιΐρίροίη-

ΙϋΓ ρο, ρρΓ φίρηι Ιιοε οοηΐϊη^ϋ ρί. ΑΙ ιΙΙι φΐί Ι)ι•πρίίΓίιιηι

βοορρί! , ηϋιίΙ ΙιοηοίΙί ίη ρο ηιιί ^ρηε ιηρΗΙι» ρ«1, ίηρϋ( •

8Ρ(1 ϋίφΐίιΙρΜ, ΡΐιιιιΙιιιιιΐ'ΐιΙιιηι β8ΐ. ΙΙοε νβΓΟ ιηιηιι^ ]η•

οιιηιΐυηι ηιίηιικςπρ 3ηΐ3ΐ>Πε ρ«1. (Γ.) ΑΓΓργΙ ρογγο ρπκρηϋ*

ιριίιΐΐ'ΐιι Γβί ηϋΐιβ ίίνβρηΡΓκίβ τοίιιρίβίριυ, ΓιιΙιιγη» αιιίεηι

8ρο<, ργ.τΙρΗΙ.-ρ 3ΐι(ριη πιπηοπη. Οηιιιίιιιη ηπίρηι ητπηι

ρ» ]ιιπιη(1ί88ίηΐ3 βδΐ , ςηβί ιΐδΐι ρί βηΡΓ^ίβ ββί , Ρβιΐοηιςιιρ

,ΊΜίηΙιίΙίί ιη;ι\ίηιι•. Ει ίβίΙιΐΓφΐί ΙιρηιΊίι ίιιηι ι ιιιιΙπϋΙ , ιηηιιι-τ

όρη» 8υιιηι. Ηοηβ,ιΙιιηι ρηίηι ιϋηΙιΐΓΠΛ γρ8 βϋί. Κι πιιίοιη

φή βοοορίΐ , ιιΐίΐίΐη» γρΙρπΙργ βνηηρίϋίΐ. Γ.Ι πμίιιμ ςηΜρηι

1ιοηΡ8ΐ3πιηι ββί ηιρηιΟΓίβ 3ιιπιη«]α , υΐίΐίιιηι 4ΐι(ρηι ηοη λ<1-

ιιιιιιΙιιμι , «ιιί οΡΓίρηιίηηβ : οιιϊιι.ι ι ■ >ιι( ι.ιι ηιιιι Ρ85Ρτίι1ρ1ιΐΓίη

«ρβ 8βϋ ρχ<ρρθΓ3ΐίοηρ. Ργ»•Ιργρ3 ηιηηΐίο βΠρΓ,Ιίοηί δίιηίΙί•(

ΡίΙ,βπίΛΓί 3ιιΙριϊι ρΡΓρΡ88ίοηί. Ρογγο φΐί ηΐίοηβ βεΐίοηϊ*

δπηΐ 3ΐ{βΓί8 8υρβποΓΡ5, ίί8 ρί ηιιΐΛΓρ ίρίπηι , ρί ρί ςυ.τ βηιί-

ΓίΙίη; ρΓορΓΐ3 κιιηΐ, οοηνρηίιιηΐ. (7) Ριτριργολ βΙ) οΓηηίηπ»

Πΐ3 1113818 (ΙίΙί^ΙΙΙΐΙΐΙΓ, <ΡΙ!Κ ΠΐαφΙΟ ΙβΟΟΓΡ ρ3Γ|3 811Π1 , 8Ι0»ΐΙ

Ρί ρΡ0111ΐί38 03Π0ΓΡ8 1ιη1«•ηΙ, (]11Ϊ ίρ8ί Ρ38 3Γ(|Ιΐί^ίν(•ΠΙη( ,

ςιΐ3Γη φΐί ΙΐίΕΓΡίΙίΙβίρ αοορρρπιηΐ. Κβφΐε νΐίϊρΐιιτ ηοείρρΓβ

1>ρηρΟείιιηι πιϊηίηιβ ο?8β Ι&Ι>οπο8ΐιηι ; ροπΓργγρ λργο ορρΓο-

•-ιιιπ. ΕΙ Ιΐ3ηε ςυοςιιρ οί) εαιΐ8Αΐη πι3Ιγρ8 βπίεηΐίυ» εοπι-

ρΙεεΙιιιιΙυΓ 1ίββΓ08, ηιιαιιι ρβίΓΡβ; ςιιί3 ρ3Γΐιιβ ΙβϋοποδίοΓ

Γβδ ΡίΙ, Ρί εεΓίϊυδ βείιιηί δΐιοδ ρ&ίρ. ΑΙςυε Ιιοε ίρδυηι εΐίβηι

οεηρβείοπιηι 3ΐιε(οΓί1ιιΐ8 εοηβΓϋΡΓΡ ροηδοηίαηριιηι ΡδΙ.

ΟΑΡ. VIII.

Άπορεϊται δέ χαι ποτερον δει φιλεϊν έαυτδν μάλιστα

τ, άλλον τινά • έπιτιμώσι γαρ τοις εαυτούς μάλιστα

4" άγαπώσι , και ώς £ν αϊσχρώ φίλαυτους άποκαλοΰσι ,

δοκεϊ τε δ μέν φαύλος Ιαυτοΰ χάριν πάντα πράττειν,

κα'ι οσω άν μοχθηρο'τερος ή, τοσοΰτω μάλλον εγκαλοΰσι

δή αϋτώ δ'τι οΰΟέν άφ' Ιαυτοΰ πράττει • ό δ' επιει

κής δια το καλόν, και δ'σω άν βελτίων •η, μάλλον δια

«ι, τι) καλδν κα'ι φίλου ένεκα• τ6 δ' αΰτοΰ παρίησιν.

(2) Τοϊς λόγοις δέ τούτοις τα έργα διαφιονεΐ, ουκ άλό-

γως. ΦασΊ γαρ δεϊν φιλεϊν μάλιστα τον μάλιστα

φίλον, φίλος δέ μάλιστα ο βουλόμενος ω βούλεται τά-

γαθα εκείνου ένεκα, κα'ι ει μηΟεΙς είσεται. Ταΰτα

6ο δ' ΰπάρ"/ει μάλιστ' αυτώ προς αυτόν, κα'ι τα λοιπά δή

πάνβ' οΐς δ φίλος δρίζεται• είρηται γάρ δ'τι άπ' αΰτοΰ

πάντα τα φιλικά κα'ι προς τους άλλους διη'χει. Κα\

ΟϋίΡπΊυΓ Ρΐί3Π1 , ΛΠ ςΐΐίδ (1ρ1)Ρ3ΐ δΡ ίρίΙΙΠΙ ρΓΗΪ ΟθίβΓΪΜ

3ΙΪ13ΓΡ, ,ιιι ,ίΙπιιιι ροΐίιΐδ. 8ο|ρΐ]1 ηβηιςυε ΓρρΓρΙιρηιΜ, ςυί 81ιί

βυηΙβηιοΙοΓΡδ, ρί ρΓοΙιπ 3ΐι^ρ εοηΐιιιηρίίίρ ε3υ.<3 ΓρΓερΛ/-

ΙαιιΙοί ίίρριΊ Ιιιιιιιι*, νίιΙρΙυΓα,υρ ίιηρΓθΙ}ΐΐ8 ιριίιΐι'ΐιι 3(1 μι;ιμι

ΙΐΙίΙίΙϋΙρηι ΓΡΓΡΓΓΡ 0ΙΠΙ113, ρΙ ρο 53ηβ η)0§ί8, φΙΟ Ρ8( ίρ»ρ

(ΙβΙβΓΪΟΓ. Εχ ()ΐιο ΙίΙ ιιί ίη 43ΐβδ Ι)ΐι]ιΐ8Πΐθ(1ί ιρι,ι . Ι.π.ι νυίμο

Ίίεί δοΐραηΐ : ηίΐιϋ ίδΙε ηίδϊ δυιιηι εοηιηιοιίιιιη ιιιγπΙ. Ε ιΐί-

νΡΓδΟ ΥβΓΟ νΪΓ 1X111118 «1111Π.1 ΙιοηΡδίΒΐίδ 031183 ημίΐ , ρί ηιιο

ιηρϋοΓ ίρδβ ρ«1 , ρο ιιί Γ3είΙ 8(υι1ίοδίιΐδ , ρί ρΓορΙβΓ ΙιοηβδΙηιιι ,

('ί ,ιιιιίιϊ ^Γ»(ί3, ροδ(Ιΐ3ΐιίΐ3 Μΐ;ι• ιιΙίΙίΙ;ιΐΝ (11ΙΜ. (2) ΑΙαιιί

νβπ(35 βϋροφίρ ΓΡ8 ίρδο Ιιηίο 388βΓΐίοηί ΓβεΙβΓηβΙ : ρί ςιιίϋριιι

ηοη ίηιηιεΓίΙο. Είρηίιη νιι[™ο :ιίιιη(, ηιηχίηιι• ριιιιι ηινκιπ•

οροΓίρΓβ, ι^υΐ Π)3χίιηε δίΐ βηιίεπδ. ΤαΙίβ ροΓΓο Ϊ3 ΡδΙ ςιιί ,

φίριη νιιΐΐ Ιιοιιί-, «ιπι:ι|ιιιιι Ρ88Ρ , ίρδίιΐδ εαυ83 ήοηϊδ ογπλΙιιιιι

ειιρίΐ , εΐίβηίδί ηεηιο ίιΙ ίρΜίιιι ΓΡδίΚιιηΐδ Ρ85β νίϋρβΙιΐΓ.

^:ιι11 Ιιοε ργϊ:ι δε ίρδίιηι ιιιημιιιρ ΓβείΙ υηυβςιιίδςιιρ : δίεηΐ γι

ρρΙργϊ φιλικά, φΐί!)ΐΐ8 βπιίοιίδ (ίρΓιηίΙιΐΓ, ιιηίευίςυβ ΡΓρβ δρ-

ηιρί ίρβιιηι ηιηχίιιιρ ίηδυηΐ. ΕΙρηίηι ιϋχίΐϊΐιι» , οιηηί3 βΓηίεί-

(ία• ρΓορΓίβ, 3 ηοόίδηιεί ίρβϊδ ρΓοΙβεΙβ, Ιιίηε ίη βηιίεοδρΓο-
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αί παροιαίαι οέ πασαι δμογνωμονοΰσιν, οίον το « μια

ύυχή » και « κοινά τα φίλων » και « ΐσότης φιλότης »

καί « γόνυ κνήμης εγγιον » πάντα γαρ ταΰτα προς

αυτόν μάλιστ' άν ύπαρχοι• μάλιστα γαρ φίλος αυτί),

6 και φιλητέον δή μάλισθ' εαυτόν. 'Λπορεϊται δ' είκότως

ποτέροις χρεών επεσθαι, άμφοΐν εχόντοιν τι) πιστόν.

( ι) "Ισυις οΟν τους τοιούτους δει των λόγων διαιρεϊν και

διορίζειν εφ' δ*σον Ικάτεροι και πη άληθεύουσιν. ΕΙ

δή λάβοιμεν τβ φίλαυτον πως ικάτεροι λε'γουσιν, τάχ'

ΙΟ αν γε'νοιτο δήλον. (4) Οί μεν [οΰν] εις Ονειδος άγοντες

αυτό φίλαυτους καλοΰσι τους Ιαυτοϊς απονέμοντας το

πλεϊον εν χρήμασι και τιμαϊς και ήδοναΐς ταΐς σωμα-

τιχαϊς• τούτων γαρ οί πολλοί ορέγονται, και έσπουδά-

κασι περί αυτά ως άριστα όντα, διό και περιμάχητα

Ι!) εστίν. Οί δη περί ταΰτα πλεονέκται χαρίζονται ταΐς

ε'πιθυμίαις και ολο)ς τοΐς πάθεσι και τω άλόγω της

'ΐυχης. Τοιούτοι δ' είσιν οί πολλοί• διό και ή προση

γορία γεγένηται άπί) τοϋ πολλού φαύλου οντος. Δι

καίως δή τοΐς ούτω φιλαύτοις δνειδίζεται. (δ) "Οτι δε

2<ι τους τα τοιαϋθ' αΰτοϊς απονέμοντας εϊώθασι λέγειν οί

πολλοί φίλαυτους , ουκ άοηλον ει γάρ τις αεί σπουδάζοι

τα δίκαια πράττειν αυτός μάλιστα πάντων ή τα σώ

φρονα ή δποιαοΰν άλλα των κατά τάς άρετάς , και δΟ,ως

άεί τό καλόν Ιαυτω περιποιοΐτο, ούΟεις έ'ρεϊ τούτον φί-

25 λαυτον ουδέ ψέξει. (β) Δόξειε δ' άν δ τοιούτος μάλλον

είναι φίλ.αυτος- άπονε'μει γοΰν Ιαυτω τα κάλλιστα και

μάλιστ' αγαθά, και χαρίζεται Ιαυτοΰ τω κυριωτάτω,

και πάντα τούτω πείθεται• ώσπερ δε και πόλις τό κυ-

ριώτατον μάλιστ' είναι δοκεϊ καί παν άλλο σύστημα,

3υ ούτω καί άνθρωπος ■ καί φίλαυτος δή μάλιστα 6 τοΐτο

αγαπών καί τούτω χαριζόμενος. Κα'ι εγκρατής δέ καί

ακρατής λέγεται τω κρατεϊν τον νουν ή μη, ως τοϋτο

εκάστου δντος• καί πεπραγε'ναι δοκοΰσιν αύτοι καί

έκουσίο)ς τα μετά λόγου μάλιστα. "Οτι μεν ουν τοϋΟ'

κ έκαστος εστίν ή μάλιστα , οΰκ άδηλον, καί δτι δ επιεικής

μάλιστα τοϋτ' άγαπα. Διό φίλαυτος μάλιστ' άν είη,

καΟ' έτερον είδος τοϋ όνειοιζομένου , και διαφέρων το

σούτον δ'σον τό κατά λόγον ζην τοϋ κατά πάθος , καί

όρέγεσθαι τοϋ καλοϋ η τοϋ δοκοϋντος συμφε'ρειν.

«ι (ΐ) Τους μεν ουν περί τάς καλάς πράξεις διαφερόντοις

σπουδάζοντας πάντες αποδέχονται καί έπαινοϋσιν

πάντων δέ άμιλλωμε'νων προς τό καλόν κα: διατεινο-

μένων τα κάλλιστα πράττειν κοινή τ' άν πάντ' εϊη τά

δέοντα καί ιδία έκάστω τά μέγιστα τίον αγαθών, ειπερ

*'-ι ή αρετή τοιοϋτόν έστιν. "ίίστε τον μεν αγαθόν δει

φίλαυτον είναι• καί γαρ αυτός όνήσεται τά καλά πιάτ-

τιον καί τους άλλους ωφελήσει ■ τον δέ μοχΟηρόν οΰ

ίεϊ• βλάψει γάρ καί Ιαυτόν και τους πέλας, φαύλοις

πάΟεσιν επόμενος, (β) Τω μοχΟηρω μέν οΰν διαφωνεί

60 α δεϊ πράττειν καί ά πράττει • δ δ' επιεικής , ά δεϊ ,

ταΰτα καί πράττει • πας γάρ νους αίρεϊται τό βέλτιστον

Ιαυτω , δ δ' επιεικής πειθαρχεί τίο νώ. (ο) Αληθές

δε περί τοϋ σπουδαίου καί τό τίον φίλων ένεκα πολλά

πράττειν καί της πατρίδος, καν δέη ΰπεραποθνήσκειν

ιηαιιαΓΡ. ΕΙ οιι.ιιία ίίοιη νοΙ^ί ρΓΟΤοιΊιία κΙειηρΓούαηΙ, υργΙη

μιιιΐία ίΙΙιιιΙ : « ιιηυδ ιιιιιίιιιι ιιιιι ηηίιηΐΗ; • ίίοιιι : « ,ίπικόιϊιιιι

οιηιιία < ι)ΐιιιΐΉΐιιίΛ » , <•| » 03ι]υαΙΙΐ33 051 ,ιιιιίι ιΙ ί;ι » ; βΐ « (ξοηιι

κιιγλ ρΓορίιΐϋ. » ΙΙ3Θ0 εΐεηίιη οηιηία ιιηίοιιϋίηοΐ ει•"» δε ίρδοηι

ηιαχίιιιο ϊηβιιηΐ. δίβί οηίιη (ριίΐίηοΐ ηιαχίηιε απιίευδ Ρ5ΐ.

Εχ (]ΐιο δοιμιίΐιιι• ιιΐ ηιιίΙϊΙιεΙ α 8080 πιαχίιηε οΊΙίμβηάΊΐδ είδε

νίϋραΙιΐΓ. ΟιιΙιίΙαΙιΐΓ ιιιιΙιίιι , ιιΐΓίι Ιιιιι ιιιιι ιΙιι.ίι ιιιιι αιηρίο-

οίεηϋαδίίορίηίο, ιριιιιιι ιιίπιψιο ψκιιίαιιι ρηιΙΐίΐ1)ίί:Ιιι|ρ ηίΐα-

Ιιιγ. (3) ΡοΓία^ίδ ι§1Ιιιγ (11$(ίη^ιιρη(1υπ) ρ»( ίη Ιιυ]ιιβορ.

ηιηιΐί (ρι;ι'Λΐίιιιιί1ιιΐΛ, <1ιΊΐιιΐ«•ιΐιΙιιιιι•ι>ΐ(• , ςιιίιΙ ει ςυαίρπιπ

ΙΐΙΐίΙΐρΐΡ ρ.1Γ5 νρΠΙΙΙΙ (ΙίΡηΙ. Οιιη.Ν ίΐιΐΓΐΙί.'.ΊΙιιιι., ,|πΐι|

υΐΓΐιριβ τοοβηΐ «ιιϊ αηιβηίριη ββίβ, γο« Γογ1.ι58ρ βπΐ ρΐααα.

(4) Οιιϊ ί^ίΙιΐΓ ίη νίΐίο αρ. ρΓθ!)Γθ Ιι»Ι)θηΙ φιλαυτίαν, ίΙΙί ηο-

ιιιίιΐίΐηΐ 5πί .ιηι.'ιηΐι'.-ϊ , (μιί ιιόίςιιρ «ίΙ)ί ροΐίοιρηι Ιηορί, νοΙιι-

ρ).ιΙί> (•ΐΐ!•ριιιτιι•,ρΙ Ιιιιηιιιίί ιιΙΙΐ'ίΙιιιιιιιΙ ραΗριη. λαηι νιι|»ιΐί

■8(3 ιιΐ ρΓο;είριια Ιιοηιίηίβ Ικιπη βρρείίΐ, ίη ϊίίίριρ ρπρείρυιιιιι

δίικίΐιιπι ροηίΐ : ίιΐβοςιιβ ιΐε ϋδ νεήεηιεηίει• (ΙίηιίρβΓί 8ο|ρΙ.

^^^η ςιιί Ιιη ρΓ* εεΙΡΓίβ ,ίΙιιιιιιΙ,ιιί• νοίιιηΐ, ίΙΙί δείϋΐΐτ 8»ί•ί

0ΐιρί(1ί(3ΐί1)ΐΐ8 ίηι)ιιΐ!;ρηΙ , 3(1ρο(]ΐιε ίη υηίνρΓΒυΓη αΓΓεεΙίϋιυ ,

1>ι•υΐ3;ψιβ βηίιτιη; ρβιΐί. ΗιφιιιιιοιΙί πογγο πυίβ Ρ8ΐ ηιιιΐΐίίικίο

Ιιοιπίιπιιιι πιπΙΙο ιιι;ι\ίιιι;ι, ΓβΡίιιηι δείΐίεοί εί|, υΐ α\> Ιιαο νί•

Ιϊομι νυΐιζί βΓΓειΙίοηε φιλαυτία; ΟυεΙβ δίΐ βρρρΙΙηϋο. ΕΙ ΓεεΙε

83ηβ, ςιιί Ιιοε ηκκίο 8»ηΙ φίλαυτοι , νίΙιιρΡΓβηΙυΓ. (ό) Οιιοιΐ

.ΊΙΐΙιΊΙΙ ρΐΐΐί ϋίΐ'ΙιιΙΊΙΙΙΙ 1)0ΙΙΙ)ΠΙΙ11 μΙμ , «ρι,-ιιιι λ|ίΪ8, Ιι-ίΙιιΚΊΙ-

168 \υ\ξρ φίλαυτοι ηοηιίηεηΙιΐΓ, ηοη ΡϋΙ ο1)5ειιπιηι : βίςιιί-

ιΐβιη ηβιηο εηηι, ο,ηί ρΓ« εείΡΓίβ ΙιοηρίΙίδ τείιιΐδ ββικίρβί,

Ιριηρεΐ'3(ρηυε β^ρι-ρ νείίΐ , βΐίίβςιιε αηίιηί όοηίδ 8ε$ε εχοΓ-

ηαΓΡ, μιί 3Πΐ3ηΙεηΐ(1ίχβΓίΙ, δίι'οΐί ηρηπε νίΙιιρεΓ3νρΓίΙ ίΙΙιιιη

ιιηιριαηι. (6) Τβηαεη ε]ο$ιηο<1ί τίΓΐιιΙίί ριιΚογ ηιαχίιηε 8ίΙ φί

λαυτος : ηυίρρε δί1)ί τεδ ριι1(•ΙιθΓπιη3δ αΐιριε ορίίπιβδ 1 1 Ιΐιιιιιΐ .

ΜεηΙί ιΐ3ηιΐ[ΐιρ, ρπτ3(αηΙί8δίηΊ83 δΐιί ραιίί , οΙΐΜ•ΐ|ΐιίΙιΐΓ ρ{ ίη

οΐιιΐΐϊΐιΐϋ ιιΙιΙιΊΙιρι'ΠιΙ. Ρογγο Νίΐ'ΙΐΙ ρΓίΙ'ί.ίριιβ ρΐΙΓδ ρίνίΙ,Ίΐί*

νρ| εη]υδνί8 βΐίιΐδ ια;1υδ ίρχιιιι ΙοΙιιιιι εδίε νίιΙείιΐΓ : ίίβ εΐ

Ιΐι ιΐΐΐι ι 3 ρΐ',ΓΙ -ίρΐΐ;ΐ 8111 ρ.ΙΙ'Ιι1 , ηΡΙΙφΡ ΙΙΗΊΐΙρ , ιΙι'ΙΙι ιΐπίιιιιι ϊ ΕΰΙεΙ.

Εχ ([υο ιιΐ3χίηιε φίλαυ-ο; ΡΓίί , (|ΐιί Ιιιιηε ηηιαΐ εΐ Ιιηίε %τα-

ΙίΠεαΙυΓ. ϋοηΐίηεηβ ρΓβ;|ρΓΡ3 ρΙ ίηεοηΐίηρηβ ιΐίειιηΐυι• ρχ

εο, ιριοιΙ ίη ίρδί8 ρεηρ» ιικ πΙγιιι ροΙρβΙβ» δίΐ ,ίιιΙ ηοη δί( :

ο,ι>33ί δ('ίΙίρρ( •|ΐιϋίΙι(•1 ηοδίΓύιη ηίΐιϋ ,ιΙίικΙ δί( ο,ικιηι 8ΐι»

ιιιειίδ : (Ιρηίο,ιιρ ρχίϋΙίιηηηΙιΐΓ Ιιοηιίηεί ίρίί ηιβχίιηε ρ<ζίδδε

ίΙΙα < ρ » . ι ■ «ιιιιι Γ3(ίοηε γιίίίιιιΙ. (,ιιιμιΙ ί^Ίιιι• π ηπ.-ι [ΐι ί-ι μι«-

ϋΐιιιΐ ί>ίΙ ιτιβχίηιρ ιριοιΙ (ίίχίιηυ», ρρΓδρίειιιιιη ι•>( : δίοιΐ

ιϊι.ιπι ίΙΙιιιΙ , φΐι-ιί Ιια'ε ρ3Γ3 ορίίπιο ειιί(|υε δίΐ εβήβδίηια.

Καίριε ιριί ιιιιί ίΐί^ίιιιρ φίλαυτος ιΙίεαΙιΐΓ, ιίίΙ ιριίιίαιιι Ιοημιι

οΐίιπ, ηιιαηι ι'ΙΙε δυρβηυδ ηοΐαΐυδ , ρ( ΙαιιΙιιιη αΐι ίΙΙο ιΙίΓΓριΊ ,

ιρι.'ΐιιΐιιιιι (ΙίϋΡΓβραηΙ , ΓβεΙ.'ι• Γα)ίοηΪ3 ιΐίείαιιιίηί (Όΐιμπκ•ιιΙ(>ι

νίνεΓβ, ρΙ αΓΓρρΙίήυβ ραΓΡΓε : ίΐεηι ΙιοιιρμΙιιιιι νεΓυιη βρρε-

Ιργρ, ρΙ ίΙΙα βεςιιί α,η.Έ ιιϋΐίΐαϋδ δρεοίριη ΗαΙκηΙ. (7) ^αη1

ίίίικί εΡΓίπιη εβί, Ρ08 Ιιοιηίιιρχ, ο,πί ρΓαι ρρίεπδ Ιιι ηρβίίδ

αιΐίοηίΐιιΐδ ίηΐ'ΐιιιιΙιιιηΙ, ;ιΙι οιηπίΐιιιι ρΓοηαπ ρ( ΙαικΙαπ :

(ριίρρε οηιηίόιΐδ α<1 Ιιοηρηίιΐιιι ριτΙ.-ιΙίιιι εοηηί(ριι1ί1)υδ, ριιΙ•

εΙιΡΓπηιαιιυο εοηΐεηΐίοηε ρεΓ§«Γε ίη ρο εηρίεηΐίουδ, (αιη

ριιΐιΐίιι' οιηηίΙ)ΐΐ3 , ιριιιιιι ρπναΐίηι ιιιιίιιιίΙίΙιιΊ ηιαχίιηα Ιίοιιι

ρΓονεηΙιιτα νίιΙρηΙιΐΓ : $ίι|ΐιί<|ρηι Ιιοε ρΓορΓίιιηι Ρ5ΐ νίΓΐηϋβ γι

^■13 ροΐεδίαδ. Εχ (ριο δεο,υίΙϋΓ, ορίίηιιπτι (ριρηιηιιε οροι-

ΙεΓε δΐιί ,ιιιι;πι!ΐΊΐι 883ε : ςιιαηόΌ εΐ ίρβε ΙιοηρδΙίδ αείίοηίΐιιΐδ ,

ίη Ιιοε ρΓοροδΗο ίηειιιηοεηδ, ]ιινα1)ίΙιΐΓ, ίιίβηΐφΐε αϋίδ 8ίηιιι|

ριοιΙεΓΪΙ : ίπιρι•υΙ>ιιιη εοηίΓα δείβ βηιαΓε ηιίηίιτιο υ'ρΙΐΡΓΡ.

^Όερύ^ι εηίηι Ιιίε εΐ δίοί ίρ^ , ρΙ ρΓοχίπιίδ, αΠεεΙίηιΐδ ητβτίδ

ίηιΙυΙ^εηιΙο. (8) 8αηε ίηιρΓοίιί Ιιοη)ίηίδ ΓαεΙα αΐι ϋ3 ςιυε Γα-

0101(1» ρΓαιιΙ , ρΐιιπηιιιηι ιϋίΟΓρραηΙ : χίγ αιιίρηι Ιιοηιιβ ρβ

ςυ,χ Γ3ΐ•.ΡΓε οροΓίοΙ , εΐίβηι ΓβείΙ. ΕΙειιίιη οπιηίδ πιεηκ, ο,ιιοιΐ

δίΐιί Ρ5ΐ ορίίιηυηι , ίΐίμίΐ. ΑΙ ϊργο πιρηίί ρρι• οηιιιίβ οΐιίοιιιρρ-

Γ3( νΪΓΐιοηυβ. (9) ΙηδίιρεΓςιιε νεΓυπι εΐίβηι ίΙΙικΙ ΡδΙ, ηιιοιΙ

(Ιο Ιιοηο νίΓΟ όΊοί δοΐοΐ, οιιηι ηιιιΐΐα βηιίεοΓυηι εΐ ρ3ΐιίη'

εαυί3 3(;ΡΓΡ: βία,ιιε εΐίβιιι , δι ΓΡ8 ροδίιιΐοΐ,ροηιικίριιι ($ΓαΙίΛ

^
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προησεται γαρ χαι /ρήματα και τιμάς και ό'λως τα

περιμάχητα αγαθά, περιποιοΰμενος έαυτω τό καλόν

ολίγον γαρ χρόνον ήσϋήναι σφόδρα μάλλον έ'λοιτ' αν

ή πολύν ήρεμα, και βιώσαι καλώς ένιαυτον ή πολλ' ετη

ι, τυ/όντως, και μίαν πραξιν καλήν και μεγάλην ή πο).λας

και μιχράς. Τοις δ' όπεραποϋνήσκουσι τοΰτ' ίσιος

συμβαίνει* αίροΰνται δη μέγα καλόν Ιαυτοϊς. Και

χρήματα προοΐντ' αν έφ' ω πλείονα ληψονται οί φίλοι•

γίγνεται γαρ τω μεν φίλοι χρήματα, αυτί) δε τι) καλόν

Κ το δή μείζον αγαθόν έαυτω απονέμει, (ιο) Και περ'ι

τιμάς δε και αρ/ας δ αυτός τρόπος ■ πάντα γαρ τω φίλω

ταΰτα προησεται- καλόν γαρ αϋτώ τοΰτο και επαινετόν.

Είκότως δή δοκεΐ σπουδαίος είναι , αντί πάντων αίροΰ-

υ,ενος τό καλόν. Ενδέχεται δέ και πράξεις τω φίλιο

ιι προΐεσΟαι , και εΤναι κάλλιον τοϋ αυτόν πραξαι τό αίτιον

τω φίλω γενε'σΟαι. (ι ι) Έν πασι ίή τοις έπαινετοϊς

6 σπουδαίος φαίνεται έαυτω του καλοϋ πλέον νέμων.

Ούτω μέν ουν φΟ»αυτον εΐναι δει, καθάπερ εϊρηται • ώς

δ' οί πολλοί, ου /ρη.

ιηοΓίβιιι ορρεΙιτε. Είεηίιη ΗΡ£ΐί^ρΙ >Ι1ε ορεδ , ΙιοηοΓΡδ , ρρ|ρ•

Γβφιε Ιίοηβ νιιΐοο ιηαμιια εοηΐεηΐίοηε ςιι.τπ δοίίΐβ δί|>ί Ιιο-

ηεδίαίεηι ρρι• ϊιΐ ρ3Γ3Π5. ΜανηΙΙ ειιίιιι ραιΜίφβΓ νηΙιιρΙ,ιΐη

ηΐίΐμηιι ρι'ΐΊ'ΐΊΐί , ιρκιιιι (Ιίυ Γεπιί&δβ; υηιιηι ηιιηιιπ) ίιοηεδίι'

νϊνβΓβ, ςυαπι ηιυΙΙοδ ΙβπιβΓβ ρΙ δίκςιιο <]ίμηί(3ΐ(>; υιιβηι

(1(Ίΐίι|ΐιρ ηιΐίοηπη ηΐΒ•;ιιατη εί 1ιοηρ,ίΙ<ιηι ηηίεροηίΐ ιιιιιίΐίδ ρ)

ίΚιΙριιι ρ&Γνίδ. ΑΙψιί ιιιιιηίΐιιι-, Ιιίβ ίίίβ ΓθΓί358ρ ροίιΙιΐΓ, ψιί

ρ™ ρ3ίπ3 νρ| βηιίείδ ι «ι ίιιιιΙμΙ : ρΐί^ίΐ ίδ δίοί ςποιΐ ΡδΙ 3ρ•

ρΐ'ίιηρ ήοηεδίιιηι. Ρογγο ιΊίαιη ορε8 ρΓοΓιιηιΙεηδ ΙβΙίδ , ΪΙΙιιιΙ

υΐϊςιιβ αεπΐ , υί 3ΐηίεοδ ΙοειιρΙεΙίοΓεδ ΓείΜρηάο ίΐίίδ ηπίιίειη

ριτιιιιϊ,ι•- ;κ•ι|ιι!γ:ιΙ , δίηί λ'ργο ϊρκΐ Ιιυηρδΐ3|ρηι : 3ΐψιρ ϋα ϋίΐιί

ιιι.ηιικ 1)οιιιιπι ;ι((ι ΊΙιιιίΙ. (10) 1)6 ΙιοηοπΙιιι* ρΐ Π)3§ί Ιπιΐίΐιικ

ίιΐι'ηι ]ιΐι1ί('.ΊΐκΙιιιιι. Οιηηί.ι •■ιιιιη Ιι;ι•<- 3ΐηίεο Γρίίηφιρηδ ,

ίιΐ >ϋιί δυιυει, φιοι] Ρβ( Ιιοηεδίυηι _-.! 1 »ΐ 3ε Ιαικίαϋϋβ : κυτηιιι»

ιριίιΙΐΊΐι ΓβΙίοηβ. ΝίΙιϋ ειιήτι πιβ^ίδ οοηνεηίΐ \ϊγο ρΓο)>η,

φΐ.αιι Γεϋιΐδ οηιηίΙ>ιΐδ βηίρροηΡΓβ νίΓΐιιΙεπι. ΡοδίΓΡηιο οΐϊηηι

«ριιιιη ΓιιηεΙίοηρδ Ιιυηβδ(3δ Βΐηίεο ρεπηίΐΐίΐ , ο,•ι<1οηι Ρ8ΐ πιΐίιι

ευηι βηΐεό'ίεΐίδ : νίιΙεΙιΐΓ ηηιηψιρ Ιιοηεδίίυδ βδδρ , βιιυίοιρηι

ΙϋΙιιιιιι ,ιμ('ΐιι]οπιηι Γιιί^β ιιιιιί™ , <|ΐΐ3ΐη ίρδϋπι Ρ£Ϊ5?β. (1 1) Ιιι

οπιηίΐιυδ ι^ϊΙιιγ δρρι;ίε1)ΐΐδ πτιιιιι 1;ιιιιΙ;ι1ιίΙίιιιιι νίηιιη Ιηιιιπιιι

νρΓίοιρηι εΐ ηιεΙιοΓεηι ρ3Γ(ειη 1κ>ηί ί>ϊΙ>ϊ ΐΓίΙιυρΓε νίϋειηΐΗ.

ΟίεΙο ίβϋυΓ ιηοϋυ εοηι ψίλαυτον ρβδε οροιίεΐ, ηοη βυίριη

νυΐΐζϊ ιιιογρ.

ΟΛΡ. IX.

»ι Αμφισβητείται δε και περί τον εύδαίμονα , ε! δεν'σ£•

ται φίλων η μη. ΟΰΟΐν γάρ φασι δεϊν φίλων τοις μα-

καρίοις και αύτάρκεσιν ΰπάρ/ειν γαρ αΰτοϊς τάγαίά•

αυτάρκεις ουν όντας ούδενός προσδεϊσΟαι, τον δε φίλον,

έτερον αυτόν όντα, πορίζειν δ δι' αΰτοΰ αδυνατεί•

2ΐ δΟεν τό

όταν ο δαίμων εν οιδω , τί δει φίλων ;

(2) "Κοικε δ' άτόπω τό πάντ' άπονε'μοντας τάγαθα τίΐ)

εύδαίυιονι φίλου; μη άποδιδόναι, 3 δοκεΐ των εκτός

αγαθών μέγιστον είναι. Εί τε φίλου μάλλον εστί τό

;ιυ ευ ποιεϊν •?, πάσ/ειν, και έστι του άγαθοΰ και της αρε

τής τό εύεργετεϊν, κάλλιον δ' ευ ποιεϊν φίλους δΟνείων,

των ευ πεισομένων δεησεται δ σπουδαίος. Διό καί

επιζητείται πότερον ίν εύτυ/ίαις μάλλον δει φίλων ή έν

άτυνίαις, ώς και τοϋ άτυ/οϋντος δεομένου των ευεργε-

3ΐτησόντο)ν και των ευτυ/οΰντων ους εύ ποιησουσιν.

(λ) "Ατοπον δ' ίσως και τό μονώτην ποιεϊν τον μακά-

ριον ούΟεις γαρ ελοιτ' αν καβ' αυτόν τα πάντ' ε/ειν

αγαθά• πολιτικόν γαρ 6 άνΟριοπος καΐ συζην πεφυκός.

Καϊ τώ εϋδαίμονι δη τοΰΟ' υπάρχει• τα γαρ τη φΰσει

) άγαβα ενει. Δηλον δ' ώς μετά φίλων και επιεικών

κρεΐττον υ) μετ' δθνείων και τών τυ/όντων συνημερευειν

δει άρα τώ εϋδαίμονι φίλων, (ι) Τι ουν λεγουσιν οί

πρώτοι, και πη άληΟεΰουσιν; ί) ότι οί πολλοί φίλους

οΐονται τους χρήσιμους είναι; των τοιούτων μεν ουν

4 ούΟεν δεησεται δ μακάριος, επειδή τάγαΟα υπάρχει

αύτω. Ουδέ δή τών δια τό ήδΰ, ή έπϊ μικρόν ήδΰς

γαρ δ βίος ών οϋθέν δεϊται επεισάκτου ήδονης. Ού

δεόμενος δε τώντοιούτο>ν φίλ.ο)ν ού δοκεΐ δεΐσθαι φίλων,

(ι) Τό δ' ουκ εστίν ίσως άληθε'ς• £ν άρχη γαρ εϊρηται

μι δτι ή ευδαιμονία ένε'ργειά τίς έστιν, ή δ' ενέργεια οηλον

ότι γίνεται και ούχ υπάρχει ώσπερ κτημά τι. Ιιι δε

,Ιαιΐ) εί (Ιι• Ι)Ρ3(ο ηιιχπ <ϋ$ριι1»π<|ΐιρ δοΐεΐ, βηηε ΜΙε Ρ£Ρ3ΐ

αιηίείδ, βηηοη ΡβΡβΙ. ΓεΠοίϋιΐδ εηίηι ηυΙΙαηιιο Γερ^-ηΙί-

1:11.•, ,ΊΙΙΙΙιΙ ΙΝΙΙΙ ΙΙΙΙ,' οριΐί ΡδδΡ ϋπιίιίί , <|ΐιυιιι δΐιρρρΙϋΐιΙ ϊρ»ίδ

Ιιοιια ηιιιιιί». Ρογγο ςυυιη βίηΐ δρπιεί ίρβίδ ροηΐεηϋ , ίη>ϊ-

ι;0Γυιη ίΙΙοδ ρΓΟίδίιΙίο ιιιίηίιηε ε^ΡΓε. ΑΙιιΐίϊ αηιϊοϊ , ςιιυιη

δίΐ βΙΐΡΓ ίϋεπι , ρΐ'ορπιιιη εδδε , ε» δΐιρρΙεΓε (]«32 ςυϊδ 3 δε

ίρδο Ιιαίιρπ' ηοη ρο(ε$(. 1ί\ ςυο ιΙΙικ! ΡδΙ Γ.κΙ κιιι :

ι,ΐ" ίΐιηΐ βεειιηϋχ π1-, <|ηίϋ αηιϊείε ηιιίε ορυ9?

(2) Λ((]ΐιί ρεπιΐκιιηΐιιιιι \ ί(Ι(ΊιΐΓ, οε3(ίδ (ιίΙιιιργρ ϋΐιηιία Ιιοηη,

εί ϊιιΙρπιιι ηβ§3Γε βηιϊοοδ είδΡδ^ε; ςυιιπι Ιιί δίηί ίη 1)οηίδ εχ-

(ΡΓηίδ ρ3Γ8 ρΓίεείρϋβ. <}ιιοι1->ί ηιιιίΐ'ί ρΓορπηηι εδί εοηΙ'ΡΓΓε

ροΐίιΐί ίη ηΙΙοπιιη , ιριιιιιι 31) .ίΙΙργο 3εείρΡΓΡ ΙκΊκΊ'κίιιιιι ; 8ί

ίίεηι νΪΓί οοηΐ εΙνίΓΐιιΙίί ΙιρηρΓβεεΓε; δι (Ιεηίςιιε ριιίεηπιΐί εκι

οεηείβοεΓε βηυπδ, ςιιβηι ρεΓΡΚΓίηϊδ : αηιίκϊβ ρι•οΓεε(ο υίγ

1)οηιΐί ρμεΐιίΐ. Ουατί Ιιίηο δοΐεΐ, ιηβϊΐδηε ΓοΓίυηΒ βιΙτρι-

83ηΙε, βη ΙανεηΙε, »ηιίοί5 εκββηιυδ : ηίηιίηιηι ςιιοιΐ ίιι

3(1νρΓδίΐ3ΐίΙ)ΐΐ3 ΓΡςιιίηιηΙιΐΓ ψιί ηοδ βησίβνβηι ; εί υργο ίη

τεί)ΐι$ δεευηιΐίδ (Ιεδίο'ΡΓβιηυδ Βΐϊςυοδ Ιιβ1>βΓβ , ίη ςαοβ εοηίε•

ΓΒΐιΙϋΓ οΠίείβ. (3) ΰηίη εί ϊΙΙιιιί 3ΐ)8ΗΓΟ!ιιιη νίιΙεΙιΐΓ, ΙμμΙ ιπιι

νεΙΙε 8οϋΐ3Γίιιιη ΓβεεΓΡ. Νεηιυ βιιίιτι νείίΐ νεί οηιηίϋιΐδ ϋοηΝ

βΠΙιιεΓε, Ιιβεεοηιΐίΐίοηε, υΙδοΙίΐ3Γίε νϊνβΐ. Εδί εηίηι βηίηιηί

είνίΐε ίιοηιο, η3ΐιΐΓ3ςηε ίΐ3 Γ»οΙιι.<5 , υΐ ίη δοοίείθΐε νίνβΐ.

Ρογγο Ικ;3ΐιΐδθοηίδ8Π1υί1. Ρο?δίι)ρΙ εηίηι ίΙΙε ςιιηείΛ ηβ-

ίιίΓδε 1)οη3. Ε>4 νεΓο ίΙΙικΙ ηυοιριε ρεΓβρίευηιη , ηιείίιΐδ εδδε ,

ευιιι βιηίοίδ εί νίπδ Ιιοηίδ, ηυ3ηι ευιη ρΡΓε«πηί8 εί ΓοΗε

ΓοΓίιιηβ οΜβϋδ εοηδίιείοιϋηεηι γιβΙιργο. Οηιηϊηο ε^ο 1>ρηΙο

βπιίρίδ εδί ορυδ. (4) Ουίά ίβίίιΐΓ (ΙίεηηΙ ρποΓΡδ ίΙΙί , εί <ριο

δεηδυ 3δδ8Γΐίο εοΓυιη εοηδίδΙεΓε ροΙεδΙ? Α η ο;υία νυίμιΐδ εοδ

ηιοιίο εεηίεΐ εβδβ βηιίοοδ, 3 ςηίόυδ ιιίίίίΐβδ ρεΓείρίΙπΓ? Τβ-

Ιίιιιη βιηίροιυηι οεβίϋδηοιι εμεοίΐ (<ιΙ ςυί Ιωηίδ βίΗΐηιίρΙ ) ,

ηυειηβιΐηιοιίυηι ηε ίΙΙί» ηιιίΟειη Ρ§ε1 , ίη ςιιίίιυδ νοίυρίϋδ

δρεεΐ3(ιΐΓ, 3ΐιΙ ρβΓϋΐη εεΓΐεε{;οΙ : Ιοί» εηίιη ε]ϋδ νίΐβ ςιιιιηι

ΐιιειιη(Ια δίΐ , ηοη ε§εΙ ίΙΙε εεΓίε 8(ΙνεηΙίΙΪ3 νοίυρίβίε. ΙΙη-

ςιιρ εοηδΡηυεη3 εδδε ρυίΒηΙ, ευηι απί ίβϋΒΐΐδ ηοη ΡβΡίΐΙ

βπιίείδ, 3ΐ)δθ1ϋΙβ ηοη β^βΓβ βηιίείδ. (5) ΑΙ ίιοε ΓοΓίβί-ΐι;

\•βπιηι ηοη εδί ; ίη ρπιηο ρηίιη Ιιβγο οδίεηιΐίηΐϋδ ςηοιΐ ΙιρβΙ_ι-

Ιικίο 8ίΙ ρηρΓΒίβ; ίιίεε 3ΐιίεηι »δδί(]ιιε (ίΐ δειι η35θίίιΐΓ (Μ

881 εοηίίηιΐΒ Ιη βείίοηε οοηδίδίίί), ηοηβιιίεπι υΐ ροδδΡδδίο

^ν
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τό εύδαιμονεΐν έστιν έν τω ζην και ένεργεϊν, τοϊί δ' άγα

θοϋ ή ενέργεια σπουδαία και ηδεία καθ' αυτήν, καθάπερ

έν άρχη είρηται, εστί δέ και τι) οίκεΐον των ήδέοιν,

θευιρεϊν ΪΕ μάλλον τους πέλας δυνάμεθα ν) Ιαυτοϋς και

6 τας έχείνοιν ποάξεις ή τας οικείας, αί τών σπουδαίοιν

δη πράξεις φίλων Οντων ήδεϊαι τοΐςάγαΟοϊς• άμφω γαρ

ε/ουσι τα τη φύσει ήδε'α. Ό μακάριος δη φίλων

τοιούτων δεήσεται, είπερ θευ>ρεΐν προαιρείται πράξεις

επιεικείς και οικείας• τοιαΰται δ' αί τοΰ άγαθοϋ φίλου

10 ίντος. Οίονταί τε δεΐν ήδε'ως ζην τον εύδαίμονα ' μο-

νώτη μεν ουν χαλεπός δ βίος" οΰ γάρ £άδιον καθ'

αυτόν ένεργεϊν συνεχώς, μεΟ' ετέρων δε και προς άλλους

£αον. (β) Έσται ουν ή ενέργεια συνεχεστέρα, ηδεία

ούσα καθ' αΰτην, 8 δει περί τον μακάριον είναι• δ γάρ

16 σπουδαίος, ή σπουδαίος, ταΐς κατ' άρετην πράςεσι

χαίρει , τ«ϊς δ' από κακίας δυσχεραίνει , καθάπερ δ μου

σικός τοις καλοϊς με'λεσιν ή'δεται, επί δέ τοις φαύλοις

λυπεϊται. (7) Γίνοιτο δ' άν και άσκησίς τις της αρετής

εκ τοΰ συζην τοις άγαΟοϊς, καθάπερ και Θίογνίς φησιν.

κι Φυσικώτερον δ' έπισκοποϋσιν εοικεν δ σπουδαίος φίλος

τω σπουδαίω τη φύσει αίρετός είναι• τό γαρ τη φύσει

αγαθόν ειρηται δτι τω σπουδαίω αγαθόν και ήδύ έστι

καθ' αυτό- τό δέ ζην Ορίζονται τοις ζο'ιοις δυνάμει αίσθη-

σευις, άνθροΊποις δ' αίσθησεως η νοήσεως• ή δέ δύναμις

ία εις τήν ένέργειαν ανάγεται- τό δέ κύριον εν τη ενεργεία•

εοικε δη τό ζην είναι χυρίυ>ς τό αίσθάνεσθαι ή νοεϊν.

Τό δέ ζην τών καθ' αυτό αγαθών και ηδέων ώρισμένον

γάρ , τό δ' ώρισμένον της τάγαθοΰ φύσεως. Τό δέ τη φύ

σει αγαθόν και τώέπιεικεΐ-διόπερ εοικε πασιν ήδί) είναι.

30 (β) Ού δει δέ λαμβάνειν μοχθηραν ζο>ήν και διεφθαρ-

μένην, ούο' ένλύπαις ■ αόριστος γαρ ή τοιαύτη , καθάπερ

τα υπάρχοντα αύτη. Έν τοΤς έχομένοις δέ περί της

λύπης έσται φανερώτερον. (ί>) Ει δ' αυτό τό ζην αγαθόν

και ήδύ ( εοικε δέ και εκ τοΰ πάντας δρέγεσθαι αύτοΰ ,

.16 και μάλιστα τους επιεικείς και μακάριους• τούτοις γαρ

ό βίος αίρετώτατος , και ή τούτυιν μακαριωτάτη ζωη ),

δ δ' δρών δ*τι δρα αισθάνεται και δ άκούων δτι ακούει

και δ βαδίζων ό'τι βαδίζει, και επί τών άλλων δμοιως

εστί τι τό αίσθανόμενον δτι ένεργοϋμεν, ώστε α'.σθανοί-

«ο μ:<)' αν ό'τι αϊσθανόμεθα καί νοοίμεν ό'τι νοοϋμεν * τό

ο' ό'τι αϊσθανόμεθα ή νοοϋμεν, δ'τι έσμέν τό γαρ είναι

ην αίσθάνεσθαι ?, νοεϊν τό δ' αίσθάνεσθαι δτι ζή, τών

ήδε'ων καθ' αυτό" φύσει γαρ αγαθόν ζωη, τό δ' αγαθόν

υπάρχον έν έαυτώ αίσθάνεσθαι ήδύ • αίρετόν δέ τό

46 ζην και μάλιστα τοϊς άγαθοϊς, δ'τι τό είναι αγαθόν έστιν

αύτοϊς και ήδύ• συναισθανόμενοι γαρ τοΰ καθ' αυτό

άγαθοϋ ηδονται• (ιο) ως δέ προς εαυτόν έχει δ σπου

δαίος , και προς τον φίλον έτερος γαρ αυτός δ φίλος

εστίν καθάπερ ουν τό αυτό είναι αίρετόν έστιν εκά-

60 στω, οΰτω χα\ τό τον φίλον, η παραπλησίοις. Τό

δ* είναι ην αίρετόν διά τό αίσθάνεσθαι αότοΰ άγαθοϋ

δντος. Ή δέ τοιαύτη αίσθησις ήδεΐα καθ' έαυτην.

Συναισθάνεσθαι άρα δεϊ και τοΰ φίλου δτι εστίν, τοϋτο

δε γίνοιτ' αν έν τω συζην και κοινωνεΐν λόγοιν και δια-

ΛΙΙ8Τ0ΤΚΙ.ΚΚ. II.

ψι;πΙ;ιιη οοΙίιιείΗΓ. (,ΐιι.ι.Ι,ί Ιιεαίιιιη ΟδίΡ εοιίδίδΐίΐ ίιι Τΐ-

νεικίοε! ίιι ηιηηοπδ ΓιιηεΙίοηε. δία,ιιο Ιιοηί νίπ βεΐίο ηοη»

ε[ ]ιιειιη<1α εδί ρεΓ ί.β ( δίειιΐ ίιιίϋο αίο.ΐυσι «Ι), δϊ ίΐεηι }υ-

ειιηιΐιιπι εδί \ά φιοιΙ « ■ < ι ΐ . ι υ . - ρΓορηυιη εδί, ςιιιιιη φΐκίοιη ϋ-

Ιυά ΐ|ΐιθ(1 ίη βΙΙεΓΟ εχδίδΐίΐ , ΪΙΙο ηυοΛ ηο>(πιιιι εδί, εοιι-

δρεείίιΐδ ηοηίδ βδδβ δυΐεβΐ ; βεΐίοηεβ ίίειη ίΙΙοηιιη , φίβηι

ποδίΓίΕ : βεΐίοηεδ ΙιοηεδΙΟΓϋπι Ιιοιιιίιιιιιιι, ςιιί δίηΐ ίρδίί

βιηίοί, ]υεηηιΐ38 εδββ 1>οηί8 ηεεεδδβ εδί, ςυαικίο υΐΓβο,ηβ

Ρ3Γ8 Ιιιΐιιιιιι ΙιαηεΙ φίκ ευηΐ ]υειιηα,3 ιι;ιΙιιι•;ι. Ι»ί1ϋΓ

1)ε»1ιΐ5 ε<;ρηίΙ ο]υδΐηοάί «ηιίεί-ι : ί^υίρρε ςυιιπι νεΜΙ εοη-

Ιεηιρίβπ βεΐίοηεβ ΙιοηεδΙβδ εΐ ρΓορπΒ»; εΐ νεΓο ςυυηι Ιβίε*

βεΐίοηεδ δίηΐ 1)οη"ι νΪΓΪ φίδφΐε βπιίεί βοΐίοηββ. Αά Ιιιεο

οηιηεδ εχίδΐϊιηβηΐ, ΙιεαΙυιη μι.ι\ ΪΙιμ' βΐ ]ιιευηι)ε νϊνεΓε οροΓ-

Ιιτε. ΚυΙίΙηΐ'ί.ιιιι ροΓΓΟ νίΐβαι νίνειιΐί (ΙίΓΓιεΜί; ιΊ ;ιπ•ι |ι;ι β6(

νίΐβ. λοη ροΐεδί εηίηι ριτροίικι εδβε βεΐίο , ςοβιη <|αί8 εχεΓ-

(:ιΊ 3(1 $ε$ε ; μ•ιΙ ιίιιιι 3ΐίί5 ιΊ ιτμ.ι 3ΐίθ8 ΓβείΙίυς ι•3 ριτριΊΐίΐ-

ΙϋΓ. (0) ΕιίΙ νεΓο μεΓρβΙυβ ϋΐ» ροϋιΐί εηει•§ί3 , ςιΐίβ ρεΓ 8β

ίιιΐ'ΐιιΐιΐϋ ε&1 : ι|ΐιιχ| >ιιικ• ^ειιΐο εοηνεηίΐ. Υίΐ' εηίηι Ιιο-

ηι», ίιι,ι Ι)οηιΐ5 , (1εΙεε(3(υΓ :»•Ι ίιιηϋιικ μίίιιιιΙιιιιι νίΓΐυΙεηι,

εΐ Ιι;>ι ιιιιι ί•ηιιΙηιι ίΐϊ ηΙΓειίιϋΙιιΐ', ρεπηιΐε ιιΐ ιηιΐΜίαι* ιΙεΙειΊ»-

Ιιιΐ' . Ι !•<•■!»[ ι ; 8νηιρ1ιοηί3 , Ιιι Ιΐ 1 1 1 ιιι -. ι ,ιιιΐιοιιίΐιιι.ν οΙΙιίιιΙιΙιιι'.

{") 1'Γ.τΙεΓεα εχ 3•48ίι1ιιο ευηι Ικιηϊβ εοηνίοΐυ εχεΓεϋβΙίο

ςυ.ΈΐΙηπι νίΓΐυΙίδ εχδίδΙεΓε 8θΙεΙ, ιιΐ Τήεο^ηίδ ςηο(]υε (Ιίεϊί.

δει! ϋβ ηιιί ίη Ιι;ιι• (Ιίεα,υίβίΙίοηε εΐϊβηι εχ ρΙι>τ3ΐεί8 ρε(ί(38

ΐΌηδίϋΊτβΙίοηεδ βιΐΐιίυεηΐ, ικιΙπγΛ νίιΙιΊιΐΓ Ιιοηο νίΓΟ 1>οηυ8

3ΐΐιίευ8 εχρείεηιΐιΐδ εδβε. Ι ιιι ιυηι εδί εηίηι , ςικκΐ ιιιι! ηγ.ι

Ιμιιιιπιι ι>|, ίιΙ 1)οιιο υιγο ρεΓ βε ]υοιιηιΙιπιι «ε ηοηιιηι ε$$ε.

V ίνειε ίΐιιίειη ( ιριηιΐ ίη 3ΐιίιιΐ3ΐιΙίΙιιΐ8 8εη(ίεη<Γι, ίη ΙιοηιίιιιΙ.ιιι>

ιειιΐίεηιΐί ε( ίηΙεΙΙί^εηιΙί Γ3εηΙ(3ΐε ιΙεΓιηίΙυΓ, Πιειι1(3(ε <|ηί(1εηι

3(1 εηεΓ§ί3πι ρειΊίιιειιΙβ, ίη εηεΓ§Ϊ3(|υε εοηδϊδίεηΐε νϊΐαι

ρΓίηοίραΙιι; ϋεηίο,ηε <ιηυηι ρίβηβ νίιΙεβΙηΓ νίνεΓεεβδε ρΓΟρΓίβ

Μ'ΐιΐίπ.' ;ιιιΐ ίιιΙεΙΙί^ειε, ) νίνβΓθ, ίηςηβιη , ο! 3ΐκμιί(1 ιι,ίΙιιι'.ί

Ιιιιιιιιιιι. Υΐνβτβ ίμίΐυι- άβ ηηηιεΓΟ τεΓηηι ρεΓ 88 1ιοη«πιιη εΐ

]ιιευηιΐ3Γΐιιη εβ(, ςυία (ίηίΐυηι 3ε ΙρητιίηβΙϋΐη ςιι'κΐιΐιιιη εδί :

φίοιΐ ΗϋΙεηι ΙίηίΙιιιη, ίιΐ εχ οηΐίιιι• ΙιοηοΓυιη ββΐ. Ρογγο

<.|ΐιικΙ ικιΐιιΐ'ίΐ ΙτοίΗΐιΐ] , ('Ιί,ιιη \ ίπι Ιιοηο (3ΐε 881. ί^ιοι-ίι-εα

νϊνεΓε οηιιιίΙ)ΐΐ8 νίϋεΐιιΐ' ]ικίιιιι1ιιιιι ε88ε. (8) Νοη Ι;ιιικ•η

[ιι.ι\.ππ Ιιίε νίΐβιη Ϊη1ε11ί§ίηιυ8, εΐ εοΓΓίιρΙβηι 3υ( εχεΓεί-

Ι3ΐη ι1οΙυΐ'ί1)ΐι« : ΐ3ΐίδ εηίιη νίβ ηυΙΙίδ Ιεπηίηϊδ ΙίιιίΙ.'ι εδ(,

μι-ιιΙ ηεε ιΙΙ.ι ιρι,-κ ει ϊη$υη(. (,ίικιιΙ (Ιείηεερδ εχ οΊ$ρυ-

(αϋοιιε <)ε νοίιιρίβίο εΐ ιΙοΙογθ εΓίΙ ενίιίεηΐίϋί. (9) ΟιιοιΙ-

8ΐ νίνεΐ'ε ηοηιιηι ε8ΐ,δ;ιηε εΐίυευιιϋυπι επί. Ιά(]ΐιε εο ςιιο-

ΐ|ΐιε ίρρβΓεί, ηιιοιΐ οηιηε.8 Ιιοηιίηεδ νίΐίβ ευρίϋίΐβίε ιΐπ.ιπι-

Ιιιΐ', ιιΐ3χίιιιε<|υε οιηηίυιη !*■ •ιιϊ ε( Ιιι-.ιΙί νίπ. Ηίδ εηίηι

ηιβχίηιε νίΐβ ε'χρείεηϋβ εδί, ΙιοΓυιηςυε νϊΐββ ΓβΙίο υηίνβΓβί

1)ε3ΐίδδίπΊ3 εδ(. Ρογγο ο,υί νίιίεΐ, δεηϋΐ δεβε νίάεΓε; ςηϊ

βηιϋΐ, δεηΐίΐ δβ βιιιϋΓε; ιριί ;ιιιι1ιιιΙ.ιΙ , δεηΐίΐ δε ;ιιιι1ιιιΙαι•ι• ,

3ΐ<|ηε δίε εΐίαπι ίη εείεπδ βΐίηυίιΐ εδί ςυοά δεηΙΚ, ηοδ

βεΐίοηε ηιι;ιρϊιιιη ίϋη^ί. δίε βεηΙίΓε εΐίβηι ροδδυηιυδ ςοοΛ

μμιΙιηιιιιη, ίίειη ίηΙεΙΙί^ειε ςυοιΐ ίηΐεΐΐίββιηυδ. ΕΙ Ιιιτε

ίρδβ . ψιιπιι ϊειιΐίιηυδ, ίηςυβιη , <■! ίιιΙιΊΙίμίιιιιΐί ) 8υηΙ ιτιΊι• .

ίιιΙεΙΙίκειο ηοδ εβδε. Νβιιι ηιοιίο οίίεικίέΐκιηηΐδ , νϊνεΓε

είδε δεηΙίΓε 3υΙ ίπΙεΜί^εΓε. ΙΌγγο δεηΙίΓβ 80 νϊνεΓε βη-

ηιιπΐ8Γ3ΐΗΓ τείιηδ ρεΓ δε ίιιευηάϊδ. ΥίΙϊ εηίηι ηοηιιηι εδί

ΐΜΐιιι.ι, ε( δεηΙίΓε ιριοιΐ ηοηίδ ίηδίΐ Ιιοηιιιη, εδί ]αευηοΊιιιι .

,Ιβιη ίρδυιη νϊνεΓε ορίβοϋε εδί ηιβχίηιε Ιιοηίδ; ςυοηϊΐΐη

ίρδηπι είδε[3ΐί1ΐϋδεδΙεΙηοηυηιεΙ]ηευιΐ()ηηι. (}υίρρε ςυυιη

ίρδί 1)οιιϊ εΐίβπι δε..δϋ ρεΓείρίηηΙ ϊοΙ ςιιοιΐ ρεΓ δε Ιιοηυηι

εδί, νοίιιρίβίε ρεΓίηηάυηΙυΓ. (10) υΐ βηΐεηι νϊΓ Ιιοηιιβ

εΓ(5» δε ίρδυηι , ί(» οΐϊαιιι βτ^α ίΐιηίειιιη βΐΐεείυδεδί, ςηίβ

Ιιϊο «ΙΙΐΊ' ίρ-ε εδί. ΙΙβςοε αϊ υηίοηϊΐϊηεΐ εχρείεηίηηι ε$1,

ίρδυηι εχδίδΙεΓε, Ϊ13 ει βηιίεί βββε , είιίεπι εδί εχρείεηιΐυηι,

βηΐ ηοη ηιιιΙΙο εεΓίε 3ΐίΙεΓ. δηιιιη βηΐβπι εδδβ εηίιιιιε ορίβ-

Με ο"ίεε1)3ηιυδ εδδε , ςηί3 ϊ<1 δεηΐίβΐ εδδο υοηυιη, ου]ΐΐ8-

ηΊοόϊ βεηδίι» ιικιμιι.ι νοίυρίβΐβ ρεΓ 6888 3ΠίεϊΙ. Ι§ϊΙιιγ ιιηβ

δεευηι δεηΙίΓε οροΓίεΙ οηιίευηι οχδίδίειε. Ουοό εοηΐίςίΐϊιι

δοείείβίε νίΐορ εΙ βεΓπιοιιιιιη ηίςιιε εο);ίΐ3ΐϊοηιιηι εοηιηιιιηί
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{Π70,Μ7ΐ)ΗΘΙΚΩΝ Ν1Κ0ΜΑΧΕΙΩΝ θ,

νοίας • ούτω γαρ αν δόςειε τό συζήν έπ\ των άνθροιποιν

λε'γεσβαι, χα'ι ούχ ωσπερ έπ'ι τών βοσχημάτων το £ν

τω αύτώ νε'υ,εσΟαι. Ε! δή τω ααχαρίω το είναι αίρε
ι || ■ ι Ι Ι Ι Ι

τόν έστι χαΟ' αυτό, αγαθόν τη φύσει ον χαι ήδυ, παρα-

5 πλησίον δέ χαι το τοϋ φίλου εστίν, και δ φίλος των αι

ρετών αν είη. "Ο ο" έστιν αύτω αίρετόν, τοΰτο οει

ΰπάρ/ειν αύτω , ή ταύτη ενδεής εσται. Δεήσει αρα τω

ιύδαιμονήσοντι φίλων σπουδαίων.

εβίίοηε. Βίε,εηίηι δοείι ι.ιΙγπι Η εοηνίεΐιιιιι Ιιοηιίηίύιυ ρι•ο-

ρπιιιιι (ΙιΊίηίΐ'ϊ <ΙιΊιει-ε νίιΙεΙιΐΓ ; ηοη , ιιΙ ιιι [μ•* ιι.Ι Π>ιι - , ρ»-

Μ-ιιιιπιιιι είρβίιιιΐί εοηιιηιιηίΐΒίε. 8ϊ ϊ^ίΙυΓ \ϊγο ΙιεβΙο εχ-

ρείεηιΐυηι ρβΓ 8β 6δΙ , ιιί δίΐ ; ςιιυτη Ίά μΙ Ι>οιιιιιιι ηΙιμίΛ ]ιι-

αιηιΐιιιη ικιίπι ;ι ; 5ί(]υε ϊιΙγιιι ϊρβϊ εδί (](' ιιιιιίπι ββηΐίεηιΐυηι :

ρΐΌΓεεΙο βηιίευδ ίρβί ίη Γείιιιβ εχρείεηιΐίδ βΓΪΙ Ιιαίιοικίοβ.

Ροιτο ο,ιιο<ϊ &β»Ιο εχρεΙεηάΉιηβδΙ, Ίά ίρδυηι υΐεκίεπι εΐίβιη

δυρρείβΐ οροτίβΐ. Αΐίοςυϊ βη Ιιικ• ρηπρ ίηιΐί^'ΐιΐί.'ΐ Ιβπογβ-

ΙήΙ. (ΊιικΙικΙίιηπί ίμϋιΐΓ, ςυί οβιΐιιβ (Μαχηβ δίι , εί3ΐηίεί8

οριΐδ β»$ε νΪΓΐυίε ρπι•ιΙίΙί.<.

ϋΑΡ. Χ.

ΤΑρ'ουν ώς πλείστους φίλους ποιητέον,ή χαθάπερ επί

ιιι της ξενίας Ιμμελώς είρήσθαι δοχεϊ

μήτε πολύξεινος μήτ' άξεινος ,

χαι έπι της φιλίας αρμόσει μήτ' αφιλον είναι μήτ' αυ

πολύφιλον χα6' ύπερβολήν ; (2) Τοις μεν δή προς χρήσιν

χαι πάνυ δόςειεν αν άρμόζειν το λεχΟέν πολλοίς γαρ

15 άνΟυπηρετεΐν έπίπονον, και ούχ ίκανδς δ βίος αύτοΤς

τοΰτο πράττειν. ΟΙ πλείους δή των προς τον οίκείον

βίον ίκανώς περίεργοι και έμπόδιοι προςτό καλώς ζην*

ούΟέν ουν ϊεΐ αυτών. Κα\ οί προς ήδονήν δε άρκοΰσιν

ολίγοι, καΟάπερ έν τη τροφή το ήδυσμα. (») Τους δε

Μ) σπουδαίους πο'τερον πλείστους κατ' αριθμόν, η εστί τι

μέτρον και φιλικού πλήθους, ωσπερ πο'λεως; ούτε γαρ

ίχ δεχα άνθρώπυιν γένοιτ' αν πόλις, ούτ' Ικ δέκα μυ

ριάδων ετι πόλις εστίν. Το δε ποσόν ουκ εστίν ίσως

έ'ν τι , άλλα παν τδ μεταξύ τινών ώρισμενων. ΚαΙ

ΐ!> φίλων δή έστι πλήθος ώρισμένον, και ίσως οί πλείστοι ,

μεΟ' ων αν δύναιτό τις συζήν τοΰτο γαρ έδόχει φιλί—

κώτατον είναι- (*) #τι δ' ούχ οιόντε πολλοίς συζήν καϊ

διανε'μειν αυτόν, ούχ άδηλον. "Ετι δέ κάκείνους δεϊ

άλλήλοις φίλους είναι , ει μελλουσι πάντες μετ' άλλή-

30 λοιν συνημερεύειν τοΰτο δ' εργώδες εν πολλοίς όπάρ-

χειν. (&1 Χαλεπδν δέ γίνεται και τδ συγχαίρειν και

το συναλγεϊν οίκείως πολλοίς • εϊκδς γαρ συμπίπτειν

όίμα τω μεν συνήδεσΟαι τω δέ συνάχΟεσΟαι. "Ισοις

ουν εύ ε^ει μή ζητεϊν ώς πολυϊιλώτατον είναι, άλλα

3& τοσούτους δ'σοι εις τδ συζήν ικανοί ■ ουδέ γαρ ενδε'χεσθαι

δόςειεν αν πολλοίς είναι φίλον σφόδρα. Διόπερ ούδ'

ε'ραν πλειόνων υπερβολή γάρ τις είναι βούλεται φιλίας,

τοΰτο δε προς ένα• χαι τδ σφόδρα δή προς ολίγους,

(β) Ούτω δ' έχειν έΌικε καϊ έπ! των πραγμάτων ού γί-

«ιι γνονται γαρ φίλοι πολλοί χατα την έταιρικήν φιλίοΓν,

αί δ' ΰμνούμεναι εν δυσΐ λε'γονται. Οί δέ πολύΐΐλοι

χαι πασιν οΐκείως εντυγχάνοντες ούδενΐ δοκοΰσιν είναι

φίλοι, πλην πολιτικώς, ους καϊ καλοΰσιν άρε'σχους.

Πολιτικώς μέν ουν εστί πολλοίς είναι φίλον χα\ μή

«' ίρεσχον οντά , άλλ' ώς αληθώς επιεική ■ δι' άρετήν δέ και

δι αυτούς ούκ εστί προς πολλούς, άγαπητδν δέ και

δλιγους εΰρεΐν τοιούτους.

.\Ίμιιι|ΙμιΙ ί^ίΐιιι- ΐ|ΐι;ιιιι|ι]ιιιίιΐΜ ιιιιιίπ ηοΐιίδ 3(]8θίϋ<:βιΐ(Ιί

δΐιιι1? ;ιη ίΙΙιιιΙ ιμιοιΐ εεΐ ίη Ιιοδρϊΐ3ΐί[3ΐε πρίε (ΙίεΙυιη λ ίιίεΐαι•,

ΝΌ 813 ιιιιιΚυηιηι , ηε 8» ηυοηυε ηυΐΐίιιβ Ιΐ05ρεβ?

εΐϊΐηι ίη ;ιιιπι•ίΙίίΐ \ αΙιΊ ιίΐ , ιιΙ ηεε βίηε αιηϊοϊβ &ϊβ ηεςιιε ηίιιικ

ηιιιΐΐοί ΙκιΙη'.ιλ .' (2) 1)β ηιιιίείΐί,ι ιιΐίΐίΐαΐί» μι-»Μ.•ι ίη-ϋΙπΙ;ι νβ-

Γίδβίιηηηι 858ε νίιΙεβΙυΓ : ηεηυε ίηορεηι ομΟΓίεΓε β!) 3ηιίεί9

εείε, ηεηυε ίΐι'ΐιι ιιίιιιίιιιιι ίΙ1ί3 αΐιιιικίαπ'. ΜιιΙΙίϋ ιι,ίιιιι|ιι<:

νίείβδΐηι (ΙείεΓτίΓε Ιαόοποδίιηι 851 : ηοηϋε ιιιπιιγιί ει νϊΐ»

ηο$ΐΓ3 ϊυΠίιί.ιΙ. ΡΙυη.'« ϊι;ίΙι;Γ, ιρι;ιηι ('ιιικίίΐϊο ευ]υ$ςυε

.•κΐηιίΐΐίΐ , ίΐηιίπ 5υρεΓ\'3ε3ηεί 8ΐιη(, εΐ 1»•.ί[:ι• νί(κ πΐΓ»υιιι

ίιηρί'ΐΐϊιιηΐ : ίμίΙιΐΓ ηοη ίΐιΙιηίΙΙιΊχϋ. Τιηιι ιΊίϋΐιι ίη ϋί ηιηί-

είΐϋβ, •|ΐι:•- νο1υρΐ3(ί8 ι-.ιιι-ιι <|υΧΓυη(ιΐΓ, ρηπεί ίυΐΐίείιιηΐ

;ιιιιί(:ί , 8ίευ( είίιο ηιικίκυιιι μιΓΓιπΙ (ΌΐιιΙίιΐΗΊΐΙιιιιι. (3) δεϋ

(1ε νίπ: 1>οηΐ8 ςυίεπίυι-, ιιΐηιιιιιιε Ιιο5 (|υ3ηιρ1υΓΪιηο5 ίη

ΗΙΙΐίΐ'ί (13111 38Μ1Ι1ΙΙ ορΟΐΊΐΜΐ : 3Π ΥίΓΟ II [ εϊνϊΐίΐϊβ, ίΙ:ι Ι'Ι .11111.

(Ί1ΠΙ1Ι1 Ι11111ΙΙΊΌ ΙΙΙΙΙ|1|18 Πΐίιρΐί5 ροΐΙΟΙΙιΙΐΙΝ -|1. ΝιΊΙΙΙ Πΐ'ιρκι

εχ (Ιεεειη ΙιοηιίηίΙιιυ εοηβΙαΓε ρο8$ίΙείνίΐ38, ηι»<μι. εεηΐυπι

Ιιοηιίηυηι ιιιίΙΙία ιίνίΐαδ αιΙΙιιιε ΓιιεηηΙ. ΙΊΊΐ'πιιη ςιΐ3η!ί(33

(ΙεΰηΐΓί 1'0Γΐ388εηοη ροίεβΐ υηο ηυιηεΓΟ, μίΙ ε$( ίΙΙιιιΙ ιιιιί-

νεπ>υΓη , ι^υοιΙ ίηΙβΓ 3ΐίιιυ3 (ΙεΠηίΙ» ίη1ει]εε1ηηι ε»1. ΑΙςυε

ιΊίπιιι αιηίεοΓϋΐη εβί αΐίιιιια ι1εΟηί(3 εορίβ. Αο ΓθΓΐ38&ε

ηι,'ΐ\ίιηικ ηιιιηεπΐ8 ΓυεΓΪηΙ ϋ ιιιμΙηιμίιιιι εοπιηκκίε εοηνί-

εΐυπι ΙιβΙιεΓε <]υί8ρΪ3ΐη ροίεβί. ΟοηνϊεΙιΐί ιιιιιιιιρίΐ' ,•ιιιιίπ'[ί;ι:

ηιιιχίηιΐ' ρΓορΓίϋί εβ&ε 8υρΓ3 ϋοεεΙιβΙυΓ. (4) Ρογγο υΐ ειιηι

ΓηυΙΙΐ8 (]ϋίίρί3ηι νϊν3ΐ , εΐ ϋδίείε ίηιρεΓίίβΙ , Μ Ιίει-ί ηοη ροδββ

ρεΓδρίεϋυιιι είΐ. ΡΓκΙεΓεβ ίΙΙοί ϊρδ05 ίηΙεΓ δε α,ιιοαυε 3ηιίεο9

είδε ηεεβδδε εβί , δι ιριΜοιι οιηηεί ϊηΙεΓ 88 ηβυ εΐ εοηδίιείιι-

(Ιίηε νί(;ι: εο^υη^ί «Ιεΐιεηΐ. Ηοε ιμιΙιίιι ίη ιηηΚίδ ίηνεηίΓί

οροΓΟδυηι β8(. (5) ΚδΙείίΙΙυιΙ ρεηΙίίϊίΓ.ίΙβ, ιιί ειιηι ιηυΚίδ

εΐ εοηιΐοίεβδ εΐ ΙαΊεΓίδ, 3(1 ειι]ιΐίςιιε βίΤεοΙυηι ΗειοηιιιιοιΙβίε.

ΕΙειιίηι δΐιηίικίεεοίηεκίεΐ, υΐ (1οΙβη(1υηι είΐ ειιηι ιιηο,ΐκ-

ΙιιιΐιΊιιιιι ειιηι ίΐΙΙβΓΟ οιιιίεοπιηι. ΓοΓίβδ^ε ίβίΙιΐΓ τεείυηι εδί ,

ιιυΙΙΐ' ίιιιρίίΐ'ίΐΐ'ί ρπιιιιιΙΐοΓίιιιι 3ΐηϊεί(ί3, 8ιίΙ Ιοί 3ΐηίεθ8

βιΙβείδοεΓε , ςυοΐ »ά νϋοε δοοϊείβίεηι νίιΙεηίυΓ ηοΐιϊ» βδδε εοηι-

ηιοϋϊ. Είεηίιη ηεε ιι.ιΐιιι.ι Γειτε νίΟεΙυΓ, υΐ ςυίδρίβηι ηιυΚίβ

ίί.ιΙ εχεεΙΙεηΙεΓ βπιίειίδ : ιιικΙε ηεε 3ιιιογ α,υίιΐίΐη ε&ββ ροΐββί

ρΐυηιιηι. Ι .Ιπιιιπ ίη εο βεηεΓε , ςιιο άκ Ιιίε 3(;ίιιιιΐ8 , νίιΙβΙυΓ

δμεεΙβΓί εχεεΙΙεηΙίβ ςιιεεϋβιη 3ηιίεί1ί3?. ΑΙ εχεεΙΙεηΙιβ Ιβη-

Ιιιιιι ίη 1>ηο -.|ΐιτ[;ιΙ ιιι-, Κγεο ε(Ϊ311ι μ!ι•ίιιιμι1ιί ;ιιιι.ιγ<- Ι;ιπ-

Ιηιη ίηΙεΓ ρβυεοδ Ιοευπι ΙιβίιεΙ. (6) ΑΙο,ιιε Ιιαηο 385ΡΓΐίοηεηι

ΐΜκΐιιιιιι ε1ί3ΐη τεβ ίρ83 εοηιρΓο1)3(. Νοη εΐιίηι ηιιιΐΐοδ τρρε-

Π3δ 8θϋ3ΐίϋ3 ίΙΙα ίΐιιιίιίΐίίΐ <•ιιιπΊιιΐίΙο•ί; ("( (]ΐι;ι; Ιιιι}ιι$ μεηβΓί»

τυΐκο εε!β1)Γ3ΐ£ε δηιιί, Ιιίηοπιιη βυιιι οπιηκδ. Οιιϊ \8γο

ηιιιΚίδ 8ΐιιιΙ ΒΠΐίει', οιιιιιίΙιιΐΜριε Γ,\ηιίΙί:ιιί[ιτ ιιΙιιιιΙιιγ, ιιπΙΙί

νίιΙεηίυΓ βιηϊεί 8888, ρΓβείβΓΟ,υβηι είνίϋ πιογρ, νοεΛηΙιΐΓςυε

ΙιΙ.ιιιιΙί, 8εη ρΙικΊΊΐιΙι δΙυάΊοδί. ΟίνίΙί 83ηε ιηοϋο ροΐεκ!

ηυίκρί.'ΐηι ιηυΙΙίβ εδδε βπιίειίδ, ι (η ιιί νίΐίοδε ΙιΙιιπ.Ιικ ηοη -ι Ι,

δβιΐ | >ι ;• — Ι ι-ι δε \ ί πι ιιι Ιιοηιιηι εί Ιιοηεδίυιη : 3( νίι(ιι(ί8 ηο-

πιίηε ρηιρΙι'Γίριΐ' ίρ803 ιιί ιμιίί πιιιΙΙοδ ηιηεΐ , ί<1 ρΐ3ηβ (ίεη

πΐ'ΐ μι ί( , 3ε ρΐ'.'ι:ι•Ι:ιΐ'ρ Γεηι εεείϋίδβε ριιίβηιΐιιιη βδΐ , δι νεΙ

ραικ'οδ Ι3ΐί αιιιιΐΓβ ιϋ^ποδ ηβείί Γυεπιηυδ.
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ΟΑΡ. XI.

Πότερον δ' εν ευτυχίαις μάλλον φίλων δει ή εν δυσ-

τυχίαις; εν άμφοϊν γαρ επιζητούνται• οί τε γαρ άτυ-

χοϋντες όε'ονται επικουρίας, οί δ' εύτυχουντες συμβίιον

και ους ευ ποιήσουσιν βούλονται γ4ρ ευ δραν. Άναγ-

ι καιότερον μεν δή £ν ταϊς άτυχίαις , διό των χρησίμων

ενταύθα δει, κάλλιον δ' εν ταϊς εύτυχίαις• διό καΙ τους

επιεικείς ζητοϋσιν τούτους γαρ αίρετώτερον εύεργετεϊν

και μετά τούτων διάγειν. (2) "Εστί γαρ και ή πα

ρουσία αυτή των φίλων ήδεϊα καΙ Ιν ταϊς δυστυχίαις•

ιο κουφίζονται γαρ οί λυπούμενοι συναλγοΰντων των βίλιον.

Διο καν άπορήσεκίν τις πότερον ώσπερ βάρους μετα

λαμβάνουσα, ή τοϋτο μέν ου , ή παρουσία δ' αυτών

ήδεϊα ούσα καΙ ή έννοια του συναλγεϊν Ιλάττω τήν λύ-

πην ποιεί. Εί μέν ουν δια ταΰτα ή δι' άλλο τι κουφί-

υ ζονται, άφείσΟοι• συμβαίνειν δ' ουν φαίνεται τό λεχθε'ν.

(3) Εοικε δ' ή παρουσία μικτή τις αυτών είναι. Αυτό

μεν γαρ το δραν τους φίλους ηδύ , άλλοις τε και άτυ-

"/οϋντι, και γίνεται τις επικουρία προς τό μή λυπεϊσθαι-

παραμυΟητικόν γαρ 4 φίλος και τη όψει και τω λόγω,

2υ ε'αν η Ιπιδε'ξιος• οίδε γαρ τό ηδος χα! έφ' οΐς ήδεται και

Αυπεϊται. (ί) Τό δε λυπούμενον αίσΟάνεσΟαι επι ταϊς

αΰτοΰ άτυχίαι; λυπηρόν πας γαρ φεύγει λύπης αίτιος

είναι τοϊ; φίλοις. Διόπερ οί μέν άνόρώόεις τήν ©ύσιν

εύλαβοϋνται συλλυπεΐν τους φίλους αυτοϊς, καν μή

ϊί ΰπερτείνη τη άλυπία , τήν εκείνοις γινομενην λύπην

οδχ υπομένει, ο/.οις τε συνθρηνους ού προσίεται διά τό

μηδ' αυτός είναι δρηνητικός• γύναια δέ και οί τοιούτοι

άνδρες τοις συστενουσιχαίρουσι, και φιλοΰσιν ώς φίλους

και συναλγοϋντας. Μιμεΐσθαι δ' εν ά'πασι δει δήλον

■ίο ότι τον βελτίω, (δ) ΊΙ δ' εν ταΐς εύτυχίαις των φίλων

παρουσία την τε διαγωγήν ήδεϊαν £χει και τήν εννοιαν

ότι ήδονται επι τοις αΰτοϋ άγαθοϊς. Διο δόξειεν αν

δεϊν εις μέν τας ευτυχίας καλεϊν τους φίλους προΟύμοις•

εύεργετητικόν γαρ είναι καλόν είς δέ τας ατυχίας

115 δκνοΰντα• μεταδιόόναι γαρ ώς ήκιστα δεϊ των καχόϊν,

ό*Οεν τό

άλις έγώ δυστυχών.

Μάλιστα δέ παρακλητέον, ίταν με'λλυισιν ολίγα δχλή-

δέντες μεγάλ' αυτόν ώφελήσειν. (ο) Ίέναι δ' άνάπαλιν

«<> ίσως αρμόζει προς μέν τους άτυχοϋντας άχλητον και

προδύμοις (φίλου γαρ ευ ποιεϊν, και μάλιστα τους εν

χρεία καΐ τό μή άξιώσαντας ■ άμφοϊν γαρ κάλλιον χαΐ

>;όΊον) , εις δέ τας ευτυχίας συνεργοϋντα μέν πρόθυμους

(και γαρ είς ταΰτα χρεία φίλων) , προς εύπάβειαν δέ

45 σχολαίυις• ού γαρ καλόν τό προθυμεϊσθαι ώφελεΐσθαι.

Δόςαν δ' αηδίας εν τω διωδεϊσβαι ίσως εΰλαβητέον.

ενίοτε γαρ συμβαίνει. Ή παρουσία δή των φίλοιν ίν

άπασιν αιρετή φαίνεται.

ΓΙιιιιιιηηιιι νβΓΟ ίη Γβΐιπδ βοοιιικίίί ροΐίιΐδ, 3η ίη βιΙνβΓ-

δίδ ομοηιιΐί 3πιϊεΐδ? ιιίΓοαυβ βηίηι ΙεηιροΓβ ΓκςιιίπιηΙυΓ.

ΕΙ ίηΜίεβδ εηίηη β^επί βηιίοίδ 3ηχίΙϋ εαιίδη : ει ΓιΙίοβ»

Ηβηι, υΐ ΙιηΙιπιιιΙ οοηνίοΙΟΓβδ, εί ςυίβαδ οοηβ ίαοίβηΐ.

ΡΓορπυηι βηίηι Ιιηπιηι βδΐ Ιιβηε&οεΓε. ΙΙβφιο 3(]νβΓ50

φιΜεηι ΙοηιροΓβ πιβ^ίδ δΐιηι ηβοοίδβΓϋ ησιίοί : ίιΐοοπ,ιιβ ηΐε.

υΙΜί&ιΐδ «ιηϊοίδ οριι* ββΐ. ΟεΙβηιπι Γβηηδ δβειιηιΐίδ (ιοηε-

δΙίοΓ βδί εοηιηιίειιι ροίδβδδϊο. Εχ φιο ϋΐυιΐ 0*1 , ψιοίΐ βηιίοί

(|ΐι«'πιη1ιΐΓ Ικιηϊ νίπ : ο,υοπ εχρβίϊοίΐίιΐδδίΐ ΙαΙϊοιι* ΙιεηεΓ»-

ρογο εί οιηη ϋδ πιπμιηιΐηιη βδδβ. (2) ΕδΙ βοίΠοβΙ ίρβίΐ

ρπτδεηΐϊ» ;ιιιιϊπιπιιιι Ι3ηι ίη δβειιηάα, (ιπηπι ίη βιΙνεΓδα Γογ-

Ιηηα κιιβνίδ. ΕΙοηίηι ηιοΒΓβηΙεδ αΐΐβναηΐιιτ βιηίοοΓυηι εοη-

ιΐκίεηΐί». Εχ 'φιο βΐίβηι ,ιιΙιΙιιΙιίΙ»ΐ'ί ςυεϊΐ, ιιΐηιηιηβ 3ηιίεϊ

ςιΐ3»ϊ οηεΓίδ βϋςυβηι |«ιι Ιιίιι ίη δβδβ ϋβηνβη! ; βη νε™ ηίΐιϋ

Ιπι]ιΐί , δει! ίρ*3 ροιίιΐδ ρΓΧδβηΙία , δυβνίδ βχδίδίεηδ , εί ρεΓ-

8Η3ΜΟ, (ΐιιοΐΐ κοηιΙοΙεΓε εοδ ριι(3πιυδ, ιηίιιιιηΐ άοΙΟΓβπι. δειΐ

ηυιη ρΓορΙεΓ Ιΐ3δ , αη οί) βΐίβδ Γ,αιίδβδ ιΙοΙοΓβ ΙενεηΙιΐΓ ΙβΙβδ,

οηιίϋίΐΙιΐΓ ίη ρΓΧδβηΙίβ : εείεηιιη τεηι ϊρββηι βνβηίΓε βχρε-

ΓίεηΙίβ ιΐοοεί. (3) \Ί<1είυι• βυ(βπι βιυίεοΓίιηι ρΓίεδεηΙί»

ιιιίχίπηι ιιΜ<|ΐιίιΙ β5&ε. ΕΙεηίηι ίρδβ ςιιίιίεηι ίΙΙιιπιιη ευη-

δρεείιΐδ ( ρΓίΟδβΓίίιη ι-λΙλπηΙομ)) ]ιιοιιη<1ιΐ5 βδΐ, βχϊίδΐϊΐηιιβ

\ηάΐ ΙενβΙίο (]ιι:ιί1;ιιιι <1ο1ογϊ~. ΙηβδΙ εηίπι βηιίεο νίί ηοβΐ-

(Ιαιιι οοίΗοΙηικΙί Ιιιηι 3δρεε|υ Ιιιιη δεητιοηε : -ππ φίΜειΥι

ίυβΓΪΙ ίΜ-ΐ'οιιιιικριΙϋΙιιι. ΝονίΙ Π3ΐηςιιε 1»1ίδ βηιίευδ ίημ<•-

ηϊιιπι βΙΙεπ'ιΐδ, εί βαΐ ςυί(>υδ ββικίεβΐ εί ςηίΐηΐδ εοη-

ΙπίΙβΙϋΓ. (4) Ιΐπΐίΐιΐιι ϋΐιΐι'ΐιι (■πηιΐΐ'ΐη ηιοΐεδίϊα βΠεοΙυπι δεη-

ΙΪΓβ οχ Ιιιίδ Γοΐΐϋδ βάνεΓδίδ , ί(1 νεΓΟ β•{;ΓίΙυ(1ίηεΓη βΙΤεΓί.

Οπιηίδ ΐ'ΐιίιιι βιηίευδ εβνεΐ ηβ ηιηίε.υ ΐ3Π63ΐη (Ιυΐεηαϊ

ρπεοββί. 1ΐ3()υε ΓοΓίβδ ςιιϊϋεηι βΐ ιιι.ιμηηιιϊιηϊ ηηΙπι.Ί τϊγϊ

ηοΐιιηΐ εοηιιιιίΙΙΟΓε ιιΐ ίρδίδ αηιίε-ί ϋοηϋοΐεαηΐ; 3ε ηίδϊ

ςυίδ ίη(1ο1εη1ίη ιιΙΙγβ ιηοιίυηι ρηκίοβΐ, ποΙοιίίιι , ιριο ΪΙΙί

3Πίοίιιη(ιιΐ', ηοη ΓειΊ ;»ί|ιιο ;ιιιίιιιο. Ιη δΐιηιηΐ3 ι-οΙΙαιτί-

ηιβηΐβδ ηοη ;ιιΙηιί(ίίϊ νΪΓ Ιβΐίδ, ςυί3 ηεο ίρδβ βδΐ α,υεηιΐιΐδ

βυΐ ΙαιτιειιΙΐΐΙοΓ. ΑΙ νβΓΟ ηιυΙΐεΓοιιΙίΒ, εί Ιιίδ δίπιϊΙίΙβΓ «ΓΓεοΙί

?ΪΓί ιρί,ΓΙΊΙΙΐΙ Ι,ΙΙΙΙΐ'ΙΐΙηι 1ΙΙ11 δΟβίΟδ. ΡϋΓΓΟ ΟΠΐηίΙ)ΙΙδ ίη ΓβΙ)Ι1δ

πιεΙίοΓεηι ίιιιΊΙ.ιι ϊ δείΐίεε) ιεςιιιιηι εδί. (5) .);ιιη ροΓΓΟ ίη

τεηυδ ρΓΟδρεΓίδ ρΐ'ίΐ'-εηΐκι 3ηιί<ΌΓΐιηι Ιιιιη εοηκιιείιιϋίηεηι

Ιι,ίΙιγΙ ,ϊιιΐΊΐηιΙίΙηΙϊί ρΙιΊίαιη , Ιιιιη είίίΐηι ι•ο»ίΙηΙίοιΐ(Ίιΐ : ηί•

πιίηιπι ο,ιιιιηι ηίπηιιβ ϋδίίβηι ηοηΐδ 8ΐΐ3νί(ει• βΓΙίείηηΙιΐΓ.

ΟιιοείΓεα Γικ'ίεικίιιιη νίιίεΐηι- ιιΙ 3(Ινοεβηιιΐδ βιηίεοδ δΐιι-

(Ιίοδε αύ τεδ δετ.ηηιΐβδ (Ακ βΐίίδ «Ίεηίιιι ηβηε ηιεΓεπ, Γβδ

ριιΙοΙΐΓ3βδΙ), εοηΐΓβ νοΓθ3η'ηΊίηιΐ5δεειιηο'3>( Ιεη(β,ςυί3ΐη3•

Ιπιιηιι |ΐ-ΐΓΐί('ϊρΐΊΐι Ι.ιι:<Ί'<- ,ηηίπιηι ςιΐ3Πΐηιίηίιηβ οροΓ(β).

Εχ ςηο ιΙΙιιιΙ Γίΐο.Ιηιιι :

δαίίίΐ β8ΐ πιο ο$5β ηιί8εηιηι.

Λ(ςηε 3οεβΓδβη(1ί βυηι Ιιιιη ροΐίϋδίηιυηι , ςυαηιΐο ροδδυηΐ,

ριιΐΛ.Ί δυδεορίβ ιη»Ιι">ΐΝΐ, 1113X1 η ι ι-; ίηηίΐΊπη ίηεοηισιοαίδ

ΙιοοΓβΓβ. (6) Αι νβΓΟ βοοεβδϋδ 3(1 ;ιιιιίοο< ηοδίη εοηΐΓβπα

ββΐ πιΐίη : 3(1 ίηΓοΙίεβδ δείϋεει ιιΙΙγο ειιηιΐιιιη εδ(, ηβςηβ

(Ιιιηι νοεβΓίδ. εχδρεβΐ3ηάυηι. Αηιίιί εηίιη ε»1 ηοηοΐβοεη; ,

(■Ι ηΐ3χίιιιε (ΙιΐΓίδ ;ηηίΐ'οπιιιι Ιοιιιροπίιιι^, η((|ΐιο ϋδ βΐίβιη,

ςυϊ ί(Ι ηιίηίιηε ροδ(οΐ3Γίη(. ϋΐΓίδηυβ εηίπι ηοε ε( ΙιοηεδΙίιΐδ

εί ,ίικ-ιιικίίιι.-. βδΐ. ΑΙ νβΓΟ ;»Ι Γβ$ Λΐηίίοπιηι μόιιικΙ,ίϊ , 3(1-

ίιιΙοΓΪί •|ΐι ϊι !(-ιι» ί;ΐ'.•ιΙί3 ρΓοηιρΙβ βιιηπυηι ΟδΙ : Ιιιηι- βηίηι

τεί ιΐδΐιί μιπΙ ιιηιίεί. Α4 νβΓΟ »ά οεηείίοίϊ ροΓίίείρ.Ίΐίηηεηι

6δ( ηοη ηίδϊ ΙβηΙβ ίίοιοιίοηιΐιιιη. Νοη βηίηι ΙιηηρδΙιιιη βδ( ,

<-ιΐ[ΐίιΙηηι βδδβ Ιιΐ'ηεΙίοΊί ίΐι/είρίΐ'ΐκΐί. Εδ( Ιιιιικ'ΐι εί Ιιΐο Γογ-

(3δ»β δηδρίείο ,ΊατΙιίΙηΙκ Γιι^ίεηιΐΗ, ίη ΓεριιιΙί<ιη(1ο, ίηι|ΐΐ3ηι,

οΙ)Ι»Ιο Ικ-ηοΠιίο : ςο3 ίη Γβ ηοηηιιικ|ΐΐ3ηι ρβοεβΓί εοη$υβ•

νίΐ. ΡπιοδεηΙίβ ϊβϊΙιΐΓ βπιίεοΓυπι ηηοΐίηεΐ (επιροΓε εχρβ-

ΙοηιΙ» βδ(.
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β Λ Ρ. XII.

~Αρ' ούν, ώσπερ τοις ίρΛσι τό όρδν άγαπητοτατον

εστί και μάλλον αίροΰνται ταύτην τήν αίσθησιν ή τάς

λοιπής , ως κατά ταύτην μάλιστα τοϋ εροιτος όντος χαΐ

γινομένου, οίίτω χαι τοις φίλοις αίρετώτατο'ν έστι το

ι. συζην; κοινωνία γαρ ή φιλία. Και ώς προς έαυτον

ε/ει, οδτω και προς τον φίλον. Περί αυτόν ο" ή αι-

οΟησις οτι έστιν αιρετή• και περί τον φίλον Ση. Η

ό" ενέργεια γίνεται αύτοϊς έ"ν τω συζήν, ωστ' είχοτως

τούτου έφίενται. (-2) Και 8 τι ποτ' έστιν έχάστοις το

ιο είναι ή ου χάριν αιρουνται το ζην, εν τούτω μετά των

φίλων βούλονται διάγειν διόπερ οί μέν" συμπίνουσιν,

οί οέ συγχυβεύουσιν, άλλοι δέ συγγυμνάζονται χαι συγ-

κυνηγοϋσιν ή συμφιλοσοφοϋσιν, έκαστοι εν τούτω συνη-

μερεύοντες ό' τί περ μάλιστα άγαπώσι τών Ιν τω βίω•

ιι συζήν γαρ βουλόμενοι μετά τών φίλοιν, ταϋτα ποιοΰαι

και τούτων χοινωνοϋσιν οίς οίονται συζήν. (3) Γίνεται

οϋν ή μέν των φαύλων φιλία μοχθηρά• κοινωνοΰσι γαρ

φαύλων αβέβαιοι όντες, χα'ι μοχθηροί δέ γίνονται

Ιμοιούμενοι άλληλοις " ή δε τών επιεικών επιεικής,

ϊιι συναυςανομένη ταϊς όμιλίαις ■ δοκοϋσι δέ και βελτίους

γίνεσβαι ενεργούντες καΐ διορΟοϋντες αλλήλους• άπο-

μάττονται γαρ παρ' αλλήλων οίς αρέσκονται, δΌεν

Έσβλών μέν γάρ άπ' έσβλά.

(») Περί μεν ούν φιλίας έπί τοσούτον ειρήσθω• ίπόμενον

3ΐι ΐ' αν είη διελθεϊν περ'ι ηδονής.

Νιιιιιη,ιΐΜ ϊηίβηι ηηιίΐ'ίΐίίΐ εοηνεΓββΙίοηβηι εΐ εοηνίοΐιιηι

Γ«ΐυϊηΙ? ρβΓίηιΙβ ιιί 3ηΐ3η(ί1)υ8 Γβί 3018(<Ρ 3(Ιδρεε(υδ βδΐ

ίυευηάΊδδίηιυδ, οβΙθΓΪ8()>ιο δβηδίΐηΐδ βηΙεροηίίυΓ, υΐροίε ι\

ηοο εοηδίεί οπβΙιίΓηιιβ ιηαχίηιε 3Πιογ; ιιΐ βοίϋεεί α,ιιειη-

ίκΐιιιικίιιηι Ιιΐβ βιΐίρβεΐυδ 3ΐη3δϋ , βίο οΐίιιιιι ιιιιιίπ- λ ι(;ι-

δορ.ίβίβδ ορΙιιΙιίΙΜιικι 8ίΙ. ΑιηίείΙΊα α,ιιίρρβ 8οείβ(3δ (|0«•

ι!;. πι εδί : εΐ βίευΐ ρίμα 88 ίρΜίιιι ιιηίηιαίιΐϋ ςυίδρίβπι εδί ,

ίΙ.ι Γΐί.ιηι <•-1 ρι»ι βηιίευηι. ί>ρ 86 ϊρ80 αιιΐροι δεηΙΪΓβ δβ

6886, ορίβοίΐβ εδί : ρΓοίηιΙεο,οβ οί ιΐβ 3ηιίι:ο. δεηδίο ροΓΓΟ

ιΙΙ.ι 1ιϊ8 εοηδίδίίΐ ίη νίία: δοοίεΙ»Ιε. Μεπίο ίμίΙυΓ ιΙΙ.ι ββυιίεηΐ

αιτιίοί. (2) Αιΐ Ιι»χ ψιβειιιηςυε ίη Γβ ουία,οε δυυηι εβδε εΐ

8ΗΙΙΙΙΙ νίνεπ• δίΐυιη 681, 8ειι Γ,υ}υδ Γβί μκιΐί.ι εχορίβί α,ιιίδ

νίνεΓε, ίη ε» Γε νυΐί ειιηι βηιίοίδ νϊΐβιη (ΓβάΊιεεΓβ. (}ιιο-

είπ'η ;ιΙϋ ιιικι ροΙιιπΙ, »1ϋ ιιιιιι ΙιΐιΙιιιιΙ, ,ιΐιί ιιιι,ι ι-μ-γι-ιΊιΙιιγ,

.ιιιΙ ιιιι:ι \πι;ιιι|ιιι•, ,ιιιΐ ιιικι ρΙιί1θδορ1ΐ3ηίιΐΓ : 1ιί$ ίη Γεοηδ

Ιεπιριΐδ ιιιιιι εχίβεηΐεδ, ςιΐ35 Γβ8 ρι,ΐ' οηιιιίυιι» ίη νίΐκ Γεϋιΐ8

ιιιιι χίιιιε ιιιικιηΙ. Αιηίοίβ εηίηι ροημιπι-Ιί 6886 νοίρηίρδ

ηκε Γιιΐ'ίιιιιΙ, ί11ιιπιηι<(ΐιε ιίμ-ιιιιι είδ ριιιΊίείριιη). , ΐ|ΐιίΙιΐΜ

«■οπίίηιτί ριιΐιιιιΐ ίΙΙικΙ υ,ηα ν'ινντβ. (3) ΜιιΙιιπιηι ηυίιίεηι

ϊϋίΙιΐΓ .'ΐιιιίπΐϊα ο-1 νίΙίοδΕ; μιιιΙιη εηίηι τεδ ίηνίεεπι πιιιιιιπι-

ηίεαηΐ, <]ΐιυηι εΐ ίρδί δίηΐ ίιι-ΐιιΐιιΐι-δ; (ογπιιιι|ιιιιιΙιιγ(|ιιι' ίη-

δυρει-, ιΐιιιη δίιιιϋεδ ίηνίεεηι ΙίυιιΙ. ΟοηΙΐΏ νεΓΟ ΙιοηοΓίιηι

.'ιιηίΐΊΐϊιι Ιιοιι,ι ε$1, «ιικίη ίη (Ιίεδ εοηνεΓδβΙίοηίουδ : νίιίεη-

Ιϋπριε εΐίϋΐη ίρδί ηιείίοτεβ ίη (Ιίεδ ΓιεΓΪ, ιι^εικίο ιπιιιίπιιπ

ορεπιιιιίοιμιε, εΐ ηιιιΐιιο 6ΓΓ31» ΟΟΓΓίβεηιϊο. ΕχρΓίηιίΙ εηίιη

&ε ιΙοΓοπιιαΙ δί!>ί ςιιίδηηε ι•οπιιιι &ο «ΙΙιίίι 63 ςυ$ ίη *■<> ρ ι κ -

Ι)3(. Ι,ΊκΙβ ίΙΙικ'ι ΙΊιρΙιιηι :

Ναηιΐ|ΐΐ(! Ιιοιια .■»ι1ιϋϋθ'«ϊ εχ ηί: , ηυΙ δαηΐ Ιιοηί εΐ ίρβί.

(4) Όΐ ηιιιίι:ίΙίη ΙίΐηΙιιιη (ΙίοΙϋΐη 8ίΙ ; δεηυίΙιΐΓ ιιί (1ε νοίιιρίβΐι•

(3ίθ3ηιυ8.

Τ.ΤΒΕΚ Χ.

ΟΑΡ. 1.

Μετά οέ ταΰτβ περί ηδονής ίσως έπεται διελθεϊν

μάλιστα γαρ-δοκεΐ συνωκειώσθαι τώ γένει ημών διό

παιδεύουσι τους νέους οίακίζοντες ήδονη καΐ λύπη.

Δοκεΐ δέ καΐ προς την τοϋ ήθους άρετήν μέγιστον εΤνοκ

30 το /αίρειν οΐς δει και μισεϊν & δει" διατείνει γάρ ταϋτα

διά παντός τοϋ βίου, (ίοπην έχοντα και δύναμιν προς

άρετην τε καϊ τόν εύδαίμονα βίον τά μέν γάρ ήδεα

προαιρούνται, τά δέ λυπηρά φεύγουσιν. (ϊ) 'ϊπέρ δέ

τών τοιούτων ηκιστ' αν δο'ζειε παρετέον είναι, άλλοις

Κ τε και πολλήν εχόντων άμφισβήτησιν. Οί μέν γάρ

τάγαθόν ήδονήν λέγουσιν, οί δ' 1\ εναντίας χομιδη φαϋ-

λον, οί μέν ίσως πεπεισμένοι ούτω και εχειν, οί δέ οίό-

μενοι βέλτιον είναι προς τόν βίον ημών άποφαίνειν την

ήδονήν τών φαύλων, και ει μη έστιν ^έπειν γάρ τους

«ο πολλούς προς αυτήν καϊ δουλεύειν ταϊς ήδοναϊς , διό δεϊν

εις τουναντίον άγειν Ιλθεϊν γάρ αν οδτως έπί το μέσον,

(β) Μη ποτέ δέ οΰ καλώς τοϋτο λέγεται. Οί γάρ περί

τών έ"ν τοις πάθεσι και ταϊς πράξεσι λόγοι ^ττόν είσι

πιστοί τών έργων δταν ουν διαφοινώσι τοΤς χατά τήν

«5 αϊσθησιν, καταφρονούμενοι και τάληθές προσαναιροϋ-

σιν δ γάρ ψέγων τήν ήδονήν, όφθείς ποτ' εφιέμενος ,

ΟεΙιίηο ΓοΚ»8δ8 ιΐε νοίηρίαίε υί (Ιίοηηιιΐί , οπίο ροδίυΐβΐ ;

ηίΛχίιιιε ιιιιηΐ(|ΐκ' Ιι.οι; η,ιΐιιι ίη ήοιηίηίδ ριορι-ί» εδδε λ ίιίεΐιιι-;

ίιίεοςυε ριιείΌΓυιη ίηΓοηιΐ3(θΓεδ νο1υρΐ3(ίδ <Ί άοΙοΓίδ νβΐυϋ

μιι1>εΓη3ΐ'ΐι1ο αιΐ οΓΓιςίυιιι βοδ αιΐιΐυπιιιΐ. ΥίΟεΙιΐΓ τετο εΐίβπι

3(1 ηιοΓ,ιΙΐ'ΐιι νίΓΐυΙειη ρΐιιΐ'ίιηιιηι ΓεΓεΓΓε, ιιί •Ί μ.ιυιΐΐ'ΐιιιΐ

Γείιΐϋ ϋδ <ιιιίΙιΐΗ οροΓίβΙ μ.ιιιιΐΐ'π' , ε( υιίεΐ'ίηΐ εα ((ΐκΐ' 0(|ί836

ορΟΓίεΙ ; ιΐιΐιι εηίηι Ιιιεε ριτ Ιοίιιηι νίΐ3ΐη ρλΙιίκΙιιιιΙιιγ, Π)0-

ηιειιΐιιπι ρΓίτοίριιιιηι ΙιιιΙΐΡΐιΙίιι 3(1 νίΓΐιιΙρπι , βΠροο,ιιο 3ι1 νϊ,

(αηι 1ιριι1;ιιιι ; (|ΐΐ3ΐΐι)υι|ΐιίιΙρηι οηιηεδ ]ιιοιιικΙα &εςυυη(υΓ,

Γιιςίιιηίςιιε οοηΐΓ3Γΐ3; (2) ρ]ιΐίηιοιΙί ροΓΓΟ ιριυϋ δυη( , ιΐο ίίδ

ιηίηίιηε νίιΙεΙιΐΓ Ιβοβηιΐιιπι : ρΓΧδεΓίίηι αυυηι ϋε εοηιηϋριιι

ιιιιΐιιπι ορίηίοηβδ ηιιιΙΙιιιη \'3ΐίρη(. 1}υίιΙιιιιι εηίιη νυ1υρ(3'

Ιριιι Ιιιιηιιιιι ιΐίειιηΐ ; ηοηηυΙΙί εοη(Γ3 ιιιιιμιιιιιιι ιιιιιΐιιιιι ρχηι

3δ86Γυη( εδδβ , 3ΐι|ΐΐ6 ί(Ι ηηίιίειη ρπΓΐίιη ροπιιιι , ςυο<1 Γογ-

(3δδε υργρ ί(3 66 ΓΡίη 1ι»1)ιτΐ' εχίδΙ Ϊιιΐ3ΐι1 ; ρΛΓίίηι νεΓΟ , ςυο<1

ηΐίΐίυδ ;ΐιΙ 1ιι•ιιο νίνΐ'ΐιιΐί ΓΐιΙίοηριιι βδδβ οχίδ(ίιη3ΐιΙ, νοίηρίβ-

Ιιίιι ίη ιιιιιιΐΡΓΟ πιηΙοι υπι ΙιιιΙκίρ , εΐίβιηδί ηιιιΙ ιιιιι ίρ83 ηοη

μΙ. ΙΊίπι εηίηι Λά εηιη ίειτί Ιιοηιίηεδ ]ΐΐ6Γ08α,υε, είυ,υε

δΡπίΓΡ ; ίιΐροςυβ οροΓίεΓε ίρδοβ ίη εοη(Γ3πιιηι ΓεΙΙεείϊ. δίε

εηίηι :κΙ ηκιΐϊυεί'ίΐϋΐίδ 8(3ΐιιηι ΓΡίΙίμί. (3) 8ει1 Γοιίβδδε ηοη

δβΐίβ Γβοΐβ οη ί(1 ΒδδβπΊυΓ, νοίηρίβίεηι 6886 ιικιίοιιι. Μβηι

ΐ|ΐιο(1 ιιΐΐίηρΐ β(1 63 φι.Έ ευηΐ ίη 3ΓΓεε(ίουδ εΐ αοΐίοηίΐιιΐί ,

ιιιιιΐΐο παίηυδ 3(1 ρεΓδίΐΒΐΙεηιΙηιη νβίεΐ θΓ3ΐίο ςυβηι ενεηΐυδ

3(0,111! ΓΡ8 ϊρβΟβ. 1(30,06 ςΠΟΙΙΙ !18ΙΙΓρ3(3 (Ιρ ηίδ 0Γ31Ϊ0 (ΙϊίΡΓί'-

ρ.ι( ;ιΙ) ορεΓε δεηδίυηδ εοηιρειίο , ρπηιηηι ίρ83 ο( ίβίδβ γρ-

ριιι1ί3(ιΐΓ ; ιΐείηιΐε , 8) «μιίιΙ ρΐϊ,ιπι νεη, εοηιρΙεεΙεηβΙηΓ, ίιΙ

ιιηη ρνρΓίϋοΓ. . ΚρρΓΡίιοικΙριΐδ ροίιιι νο1ιιρ(3(ριιι , δι Γοΐδβη

οοιιΙι•3 (]ϋ3ΐη (ΙοοιιεΓβΙ, βαηάβιη βρρεΙβΓβ νΜε3(ηΓ, Γβεβιε
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άτνοχλίνειν δοχεϊ προς αυτήν ώς τοιαύτην ουσαν άπασαν

το διορίζειν γαρ οΰχ εστί των πολλών. (4)Έοίκασιν ουν

οί αληθείς των λόγων ου μόνον προς τι) είδέναι /ρησι-

μώτατοι είναι, αλλά χαι προς τον βίον συνωδοί γαρ

& όντες τοις εργοις πιστεύονται, διί) προτρε'πονται τους

ξννιεντας ζην χατ' αυτούς. Των μέν ουν τοιούτων

δλις, τά δ' εϊρημε'να περί της ηδονής επέλθιομεν.

Εύδοςος μέν ουν την ήδονήν τάγαθδν ώετ' είναι δια

τι) πάνΟ' δραν εφιε'μενα αύτης , και ελλογα και άλογα •

ιιι εν πασι δ' είναι το αίρετδν έ"πιεικε'ς, χαΐ το μάλιστα

χράτιστον το δή πάντ' έπί ταύτδ φέρεσθαι μηνύειν ως

πασι τοΰτο άριστον έ'χαστον γάρ το αότώ αγαθόν εΰρί-

σχειν, ώσπερ χαι τροφήν το δή πασιν άγαθο'ν, χαϊ ου

πάντ' εφίεται, τάγαθδν είναι. Έπιστεύοντο δ' οί λο'γοι

15 δια την τοϋ ήθους άρετήν μάλλον ή δι' αυτούς• διαφε-

ρόντως γαρ έδόχει σώφριον είναι• οϋ δή ως φίλος της

ήδυνής έδόχει ταϋτα λε'γειν, άλλ' ούτως ε^ειν χατ' άλή-

θειαν. (2) Οΰ/ ήττον δ' ώετ' είναι φανερδν έχ τοϋ

εναντίου- τήν γαρ λύπην καθ' αυτί) πασι φευκτδν είναι,

Μ δμοίως δή τουναντίον αίρετόν. Μάλιστα δ' είναι αί

ρετδν Ο μή δι' έτερον μηδ' Ιτε'ρου /άριν αίρούμεθα'

τοιούτον δ' δμολογουμε'νως είναι τήν ήδονήν ούδένα

γαρ ε'περωταν τίνος έ*νεκα ήδεται , ώς καβ' αυτήν ουσαν

αίρετήν τήν ήδονήν. Προστιθεμενην τε δτωοΰν των

»6 αγαθών αίρετώτερον ποιεΐν, οίον τω δικαιοπραγεΐν χαι

συ>φρονεΐν χαϊ αΰξεσθαι δή το άγαθδν αύτδ αύτώ.

(3) "Κοικε δή ουτός γε δ λδγος τών αγαθών αυτήν άπο-

φαινειν, και ουδέν μάλλον έτερου ■ παν γαρ μεθ' Ιτε'ρου

άγαθοϋ αίρετώτερον ή μονούμενον. Τοιούτω δή λο'γω

3υ και Πλάτο)ν αναιρεί δτι ουκ εστίν ηδονή τάγαθόν αί-

ρετιότερον γαρ είναι τον ήδυν βίον μετά φρονήσεο)ς

ή /ωρίς, ε! δε το μικτδν κρεΐττον, οϋχ είναι τήν ήδονήν

τάγαθόν οδδενδς γαρ προστεθέντος αύτδ τάγαθδν αίρε

τώτερον γίνεσθαι. Δήλον δ' ώς ούδ' άλλο ουδέν τά-

35 γαθον άν είη , 8 μετά τίνος τών χαθ' αυτό αγαθών αί

ρετώτερον γίνεται, (ί) Τί ουν έστι τοιούτον, οϊ χαϊ

ημείς κοινωνοϋμεν; τοιούτον γαρ επιζητείται. Οί

δ' ε'νιστάμενοι ώς ουκ άγαθδν ου παντ' έφιεται, μή

ο";θ=ν λέγωσιν δ γαρ πασι δοχεΐ, τοϋτ' ειναί φαμεν.

*') Ο δ άναιρών ταύτην τήν πίστιν οΰ πάνυ πιστότερα

έρεϊ• εϊ μέν γαρ τά άνο'ητα ώρε'γετο αυτών, ην άν τι

τό λεγόμενον, ει δε χαι τα φρόνιμα, πώς λε'γοιεν άν

τι; Ισοις δε και εν τοις φαύλοις εστί τι φυσιχδν άγαθδν

χρείττον η καθ' αυτά, 8 έφΐεται του οικείου άγαθοϋ.

*5 (■>) Οΰχ εοικε δε ουδέ περϊ τοϋ εναντίου καλώς λέγεσθαι.

Οϋ γάρ φασιν, ει ή λύπη χαχόν ΐστι , τήν ήδονήν αγαθόν

είναι- άντιχεϊσθαι γάρ και καχδν καχώ και άμφω τώ

μηοετερω, λε'γοντες ταϋτα οΰ κακώς, ού μήν επί γε τών

ίίρημενιοϊ άληθ:ύοντες. 'Λμφοϊν μίν γαρ Οντων καχών

60 χα'ι φευκτά έδει άμφω είναι, τών μηδετερων δέ μηδε'τε-

ρον η δαοιο>ς ■ νυν δέ φαίνονται τήν μέν φεύγοντες ώς κα -

χον, την δ'αίρούμενοιώς αγαθόν οΟτυ> δή χα'ι αντίκειται.

ί(1 <'\ί*Ιίιιι;ι1>ίΙιΐΓ (μιβδί οιιιηοιιι α,ΙΙΑΠιι ιιιιιμιι' νοίορίβίεηι βχ•

ροίοιιιΐιιιιι Ιι;ι1ιι-ιιΊ. ΥπΙμπ•. Γΐιίιιι >1ί8ΐίη{μΐ6Γ6 1168011. (4) Ε (Ιι-

νιτίο ίι;'ιΐΐ)ΐ- νβπ άΐ Ι«ΙίΙι08 μίίιιοιιι'8 νί<Ιεη(ΐ)Γ ηοη Ι3η•

Ιιιιιι ιΐιΙ οο£ηϊΙϊοηεηι ρι•(κΐ658ε , δβιΐ 8(1 νίίαιη ςυοψιε Ικ-ηι-

ΐΓ3η$ί^η(1<ιιιι νίιιι ΙικΙχτο μπυοίρικιιη. ί,»ιιΐ:ι εηϊιη ΓβοΙίβ

<•οιΐΜ•ηΙαΐ)ΐ'ί μιιιΙ, οί] ίιΙ (ιηϊΙο γιπΙιμιΙπι : 30 ρΓοίηιΙε βχδΐϊ -

πιυίβηι ϋυιΙίΙοΓοβ, ιιΐ δοαιηοΌπι εο3 νίνιιηΐ. 5ει1 (1β Ηϊ*

ιριίιΙιΊΐι Ιΐ3θΙεηιΙ8. Εχ»ιιιίιιΐ'ΐιιιΐ8 ];ιιη , ιμι.ο &Ι) ϊΐϊϊιΐ ι,ιιηΙ

(1ε νοίυρίβίε ιΐίι Ι,•ι.

ΟΑΙ>. II.

Εικίοχο.ι ί^ίΙιΐΓ εχί-Ιπιι.ιΙι.ιΙ , μιιιιιιιιιιιι Ιχιιιυιη 6856 νο•

ΙιιρΙηΐΓΐη : (ριοιιϊηηι νίιίειυιιβ οηιηί», Ι,ιιι) 1ιηιΙ;ι ηιιαιη τ&•

Ιίοιιι' ρηΐ'ΐΙίΙ» ;ιηίιη;ιιιΙί;ι , ι•\ρι•1ιτε λ οΐιιρίιιίοιιι ; ε( νεπ>

((υυιιι ϋΐιιηίΙ)ΐΐ8 ίη τείιυβ ίιΐ ςυοα εχρε(«ιΐ(1ιιιη μΙ , ο-ι' Ι ιοη ιιιιι

ιι|'•ίΙι•:ιΙ ; εϊ (|ΐιί(]ι•ιιι ιριοι) ιηαχίηιε &Η εχρείεηιΐυηι , ιΊ

ηΐίΐχίιηηιη Ιιοηιιιη εβ$ε ορυΓίεαΙ : (Ιβηϊηυε ιριπιιι , .1(1 ιριιχ!

ιιηιιιη οιηιιί;ι Γ(•πιιι(ιιγ, ί(1 ];(ΐη ενί(1εη(εΐ' εοη^ΙεΙ εββε ιριίιΙ-

(Ιβηι ίρ$ϊ$ ορίίιιιιιιη. Ι ιπιιιιιρίι ιιΐιριε (Ίΐίιιι , ί(1 ςιιοϋ ίρ,^ί >ίΙ

Ιιι. ιιιιιιι ιι.ιΐιιπι ιΐιιο' ίηνεηίΓε, βίειιΐ εϊ ι ιΐιιιιιι : ιριιιιΙ ιμίίπι-

οπιηί1)ΐΐ5 Ιχιιιιιιιι εβι, εϊ &\> οιιιιιϊ1)ΐΐ8 εχροΙίΙϋΓ, ίιΙ νβτβ

Ιιιιηιιιιι (■.<-(■. ΛΙιριί Ιιυίε ίΐί^ΐΊ Ιιιιιιι ιΐι3{>Ϊ8 ρΓορΙεΓ νιοιτλ ει

νΪΓΐυΙεαι ίΙ1ίιΐ8 νίπ οιειΐ€ΐ)3ΐιΐΓ, ηηβηι ρΓορΙεΓ 5Ρ8ε ; ίίιι-

ι;πΙ:ιΐΊ8 ιιιιιιι ίΙΙε ΙιΊηρ»'Γ3η1Ϊ3β νίιΙ.Ιι.ΊΐιΐΓ ε$8ε. Κΐςυε ηοη

<:ιιιι|ΐι,ιιιι ρ3ΐΐ'οηιΐ8 νοΙιιρ(3(ί8 εχί8(ίηΐ3))3(ΐ]Γ 1 1;< ■<■ (ΙίεεΓε;

8β(1 ροΐίυβ Γ85 510 88 ΙκιΙιιτε ]ικ1ίι;ι1ι.ι|ιπ . (2) ΑΙςυε Ιιυο

ίιΐΐ'ΐιι ίΙΙε εΐίβηι εχ νυ|ιιρ(3(ί8 (ΟΙΐΙΠΙΓΙΟ ρι-οΙιαΓί ριιΐίΐΐκιΐ :

<Ιι ι!ι ιι ιίιι ιίιΙμι οιιιηίΙ)ΐΐ8 νίιίει-ί (Ιι•ι Ίίη.ιηιΙιιιιι ριτ 86 , 8ΐ6υΙ

β]115 ΙΊ ι|||Γ3ΓίιΙ|11 6 (Ιί\1'Γ80 εχρί'ΙιΊΚΐΐΙΙΙΙ. ΜβΧΙΙΠε |ΙΙ ;>ΊγΙ ι'Μ

('\ Ι ιι'Ι ΓίΙιΙ II III (■-•.'(• , ιρίι ιι Ι Π0Ι1 3|( ιΤΙΝϋ ΚΓ3ίί« , 86(1 ρι•Γ 8688 |3|ϊ

68( : ιριιιιΙ ('οιι>ΙηιιΙιτ ηιιιηίηιιι ιιιϊ (1ε νιιΐιιρίιιΐι• ιιΓιίπιιιιΙιιι-,

(|ΐιιιιη ιιεηιο ίπΐιτηιμιιΐΐ εοίεβΐ 3ΐ(ιτιιηι , ειΐΓ νυΙυρ(3(εηι ιριίκ

μι ■ΙγΙιιγ, ιρίι.ιΐ μ'ΪΙηιΊ ρεΓ 86 ('χροΐεηιΐη ίΙΙιι 8ί(. Εβηϋειιι

ιρκιιριΐ' .ιιΙ]ιιιΐΓΐαιιι η'ί βΐίευί «ΙΙιτϊ Ιιοιιη:, (ΊΙίητι' εαηι

ιιΐ3ΐζΐ8 εχρείεηιΐβπι; ςυαίεβ τεβ βηηΐ, ]ιΐδ(ε ιιρτι• , Ιεηιρε-

πιιιΐιτ νίνεΓε. Ρογγο Ιιοηιιηι εΓββεβΓε εϊ βημιτί ηοη ιιϊκϊ

3 Ιιιιιι». (3) ΛΙιριί Ιιοΐ' ιιΐΐίιιιιιηι ιριϊιΐΐ'ΐιι ;ιιϊιιιιιγιιΙιιιιι ριιι-

ΙϋΙΙΊ' ΜιΙγΙΙΙΙ', ΜιΙΐίρΙ.'ΐΙΠΙΙ 6888 (Ιι' ΙΚΙΙΙΚΤΟ Γ6ΓΙ1ΙΙ1 1)0113-

ιιιιιι ; 31 ηοη ιΊί»ιη ιιιιΊίοΐΊ'ΐη Γβ ςιΐ3ϋοε( »1ϊιι , Ι 0.1 63ηι ιηε-

Ιϊιιι <ΐ)ΐ 8υο 8θε£88υ ΓβιίβΙ; βημιίιίεηι οπιηε Ιιοηιιιη ηΙΙιτί

]|1ΙΚ (ΙΙΙΙΙ , 0ρ(3ΐ)ΐ1ίΐΙ8 681 0,113111 ίρΜΙΙΙΙ 86ρ»1'3ΐ|ΙΙ11 310,118 80-

Ιιιιτι ΓΐΊίι'Ιηηι. Αο ΙβΙί 8Γ(5ΐιπιεηΙο ΡΙ»1ο βίίΪΓ,εΓβ νυΙΙ, νοΙιι-

ρΐιιΐΐ'ΐη ηοη ε$8β 5ΐιηιιιιιιιιι Ιιοηιιιη. ΕχρεΙίϋίϋοΓ εηίηι , ίη-

ιριίΐ, ΐ'-Ί \ίΐ3)ΐΐ('ΐιιΐ(]3 ιιιιη ρπιιΐΐ'ΐιΐί;• ΐ'ΐιιιίιιιιι-Ιιι, ιριιιΐιι «ίιιι'

1)30 ίΙΙ.ι. Οικιιΐ^ί νοΙυρ(38 3ΐΙιτ1 Ιιοηο 8(Ι]υηε(3 ιηιΊϊοι

ί'ΜΐιΙίΐΙ , ηοη ρο888 ΐ',ιιη ιϋιί ίΐιιιιιηιιηι Ιιοηιιιη ; < ] 1 1 ϊ ;ι Ιιοι- 8Ϊηε

ιιΙΙιιι-. ιιιΐιΐίΐίοηε Ιίιι! ιη.'ΐμίϊ ι•\ριΊι•ηιΙιιιη. 8(Ηΐ 51 ιιτ;ι 68861

Ιι.ιτ Ρΐ3(οηί5 ΐ',•ιϋι ιΗιι.ι) ίιι , Μ•ιριΐΊ ιΊ πι . ηβο ιιϋιΐιΙ ιιΙΙιιιο

Ρ'ΙΙ1Ι> Γ(•ί 6886 ΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ 1)111111111 , ιρίοιΐ 3Ι16ΓΟ 3ΐίΐ|||ιι ριΜ' Μ•

ΙιιιΙΙιιι ΙΙΙΙΙ ,ΊιΙιϋΙο 3(1 ίρΜΙΙΙΙ ηιεΙίιΙ5 πίΙιΙιίρΙιιγ. (4) ΟπιιιΙικιιιι

ίμϋιιι 65( ΗΙιιιΙ 5ΙΠ11Ι1ΙΙΙΙ11 Ιιοηιιηι , οι|υ8 Ιιοιιιο ρ;ΐΓΐίι:ι•ρΜ

6Χ8Ϊ8ΐΗ? Ι3ΐβ ιιιιΐιιιριε ίη(]ΐιίΓΐΙυΓ. Οηί νβΓΟ ΕοιΙονο ϊ(.ι

Γ68ί5ΐυηΙ, ιι Ι ϊυΊριοιΙ ιιΙι ()ΐιιιιιΙιιΐ8ΐΊΊ)ΐΐ8εχριτϋιΐΓ,β85τ Ιιοηιιιη

ίηΙίΙίΐΊΐΙιΐΓ, νΐΊΊ'οι- ηε ηϋιίΙ (ΙίπιηΙ. (,ιπήΙ ιιιιιιι οιηηίυυ*

νίιΜιΐΓ, ί(3 6886 8(3ΐυί(ιΐΓ; ηεε ιριί (ΌΙΙΙΙΙΙΙΙΙΚΊΙΙ ίΙΙ.Ίΐιι ριι-

■ικι-ίιιΐΐί'ΐιι ΙοΙΙίΙ, ρπιΐι.ιΐιίΐίοιίΐ ιιΙΜιΙιιπιν ι'.Ι. 8ί εηίιη ίΙΙα

ιαϋπηο 30 63ΐ'('ΐιΙί3 5θΐ3 ΒμρεΙιτεηΙ ίΙΙιιιιι, Γιιΐ'ι-Ι .ίΙκιι)ιη

ροηιΐιτίί ί(1 (]υού (ΙίοιιηΙ. 8ειΙ ο,ιιιιηι ηοη ιιιιιιι^ 63ηι 5ε-

ιμιιιιιΙιΐΓ πιΐίοιιε ιιίεηΐεβ, (μιοπιοαο 3896Γΐίο ηοη μΊ ιιιΐιιϋ

Λγ Γοι'138818 ιιιι'λΙ 6(13111 ίη \ί|ί1ιιΐϋ ι|ι*-ρι•ι•1ίχμι« (μιοιίιΐιιηι

Π3ΐ|ΙΓ3ΐ6 ΙΐηΙΙΙΙΙΙΙ , 61 \ά ϊ|)83η> ίΙΙοπιηΐ ΙΙ3(ΙΙΙ 3ΙΙΙ 5ΙΐρβΓ3Ι1>

<Ιίμηίΐ3ΐε, ({ΐιοιΐ ίμδΐ8 6θηνεηί6ΐΐ8 Ιιοηιιιη εχρε(ί(. (ί>) ϋΐά

ηΐ'Ο (1ε (ΌΐιΙπιπο ΚιιιΙοχϊ 3Γ8υιηβη(ιιιη ίβΐίβ ρβηΐβ ΓβίΙβΓ-

μυοιιί, υ( νκΙιΊοΓ, ϋί('εη(«, ηοη Γβοίβ οοηοΐιιιΐι εχ εο, ()ΐιυ(1

(ΙοΙογ ιιιιιΐιιιΐ) δίΐ, νοΙυρ(3(ειιι Ιιοηιιηι 6886, ρπιρίιτειι ιμιο(1

ιιι.ιΐιιιιι ιιιιιΐο ορροιΐ3ΐιΐΓ, β( ιιΐιιιιιιιριΐ' ΙίοΙΊΙΙΙΙ 81 ιριιιιΙ 68(

ηοοίπιιη. Ηχο ι|ΐιί<Ιι•ιη ηοη οιηιιϊηο ιιμΙι• ιϋοιιηΙιΐΓ; ,ί|

ηοη Ι.ιιηΐΊΐ ίη ρπτβρηίί (ΙίβμυΙβΙϊοηε \'6Γ8 ιΐίειιιιΐηΐ'. ΚΙιίιι'ιιι

81 ιΐι ιΐηι- ε( νοΙιιρ(35 πιβίβ ιιιιιΙιο ΓοιίίιΙ, ηιιιΐιο ιΊί.ιιη Γιΐϋίι ηιΙ.ι

ιτ.ιηΙ , (|ΐιί3 *ι ίϋιιΊ ιηιιΙ.ι ; νι•| 81 ιιιίιΙπιιιι 6>86η( (ηεε Ιιιιηιιιιι

ηβο ιιιλΙιιιιι.ι, ιιγιιΙιιιιιι ο,υΐΗ|υ6 ΙΌπΊ νεΙ Ιιιμίι-ιιιΙιιιιι υγ!

3ΐίςυο βϊηιϋί βΓΓεεΙιι ρεΓβει^εηαΉιη. Αίηιιί εχροπιηιΐΓ, \ο-

ΙιιρΙίΐΙπιι Ιιοιηίηΐ'8 ΙιΙ Ιιοηιιηι 6Χρε(θΓε, (ΙοΙοΓειη ιι( ιιιιιΐιιιο

ϋονίΐΒίε. Εχ εο ί(ΐϋυτ ι•οηΐΓ3Γί6 ορ|ΐοηί ίηΐιτ :>ο ιΙΙ,ι ριτ.-ρι-

πιιιηι 68(.
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ΟΑΡ. III. [II.]

Ού μήν ούδ' ε! μη των ποιοτήτων έστ'ιν ή ηδονή ,

διά τοΰτ' ουδέ των ίγβθων• ουδέ γάρ αί της αρετής

ένέργειαι ποιότητες είσιν, ούδ' ή ευδαιμονία. (ϊ) Λέ-

γουσι δέ τό μεν αγαθόν ώρίσθαι , την δ' ήδονήν αόριστον

6 ιΤναι, δτι δένεται το μάλλον και τό ήττον. IX μ.έν

ουν εκ του ήδεσθαι τοΰτο χρίνουσι, και περ'ι την δικαιο-

σύνην και τάς άλλας άρετάς, χ»0' ας εναργώς φασ'ι

μάλλον χα'ι ήττον τους ποιου; ΰπάρχειν κατά τας

άρετάς, έσται τό αυτό• δίκαιοι γάρ είσι μάλλον και

1» ανδρείοι, εστί δε χα'ι διχαιοπραγείν κα'ι σωφρονεϊν

μάλλον και ήττον. ΕΙ δ' εν ταϊς ήδοναϊς , μη ποτ' ου

λέγουσι τι» αίτιον, άν ώσιν αί μεν αμιγείς αί δε μιχταί.

(β) Τί γαρ κιυλύει , χαΟάπερ ΰγίεια ώρισμένη ούσα δέ

χεται το μάλλον κα'ι τό ήττον, ούτω κα'ι την ήδονήν;

Ι!> οΰ γαρ ή αύτη συμμετρία έν πασίν εστίν, ούδ' εν τω

αυτί) μία τις αεί , άλλ' άνιεμε'νη διαμένει έως τίνος ,

και διαφέρει τω μάλλον και ήττον. Τοιούτον δή και

τό περ'ι την ήδονήν ενδέχεται είναι, (ί) Τέλειόν τε

τάγαθόν τιθέντες, τάς δέ κινήσεις και τας γενέσεις άτε-

20 λ.εϊς, τήν ήδονήν κίνησιν κα'ι γένεσιν άποφαίνειν πει-

ρωνται. Ού καλώς δ' έοίκασι λέγειν οϋδ' είναι κίνη

σιν πάση γάρ οϊκεΐον είναι δοκεΐ τάχος κα'ι Βραδυτής,

κα'ι εϊ μή καΟ' αυτήν, οίον τη τοϋ κόσμου, προς άλλο-

τη δ' ηδονή τούτων οΰδέτερον υπάρχει- ήσΟήναι μεν

25 γαρ εστί ταχέως ώσπερ όργισθηναι, ήδεσθαι δ' ου, ουδέ

προς έτερον, βαδίζειν δέ κα'ι αύςεσθαι χα'ι πάντα τά

τοιαΰτα. Μεταβάλλειν μέν οϋν είς τήν ήδονήν τα

χέως κα'ι βραδέως έστιν, ένεργεϊν δε κατ" αυτήν ουκ

έστι ταχέως, λέγω δ' ήδεσθαι. (δ) Γένεσίς τε πως αν

30 εΐη ; δοκεϊ γαρ ουκ έχ τοϋ τυχόντος τό τυχόν γίγνεσθαι ,

άλλ' ες ου γίγνεται, εις τοΰτο διαλύεσθαι. Κα'ι ου

γε'νεσις ή ηδονή, τούτου ή λύπη φθορά, (β) Κα'ι λέ

γουσι δε τήν μέν λύπην ενδειαν τοϋ κατά φύσιν είναι,

τήν δ' ήδονήν άναπλήρωσιν. Ταΰτα δέ σωματικά

.■» έστι τα πάθη. ΕΙ δη έστι τοϋ κατά φύσιν άναπλήρωσις

ή ηδονή, έν ω άναπλήρωσις, τοΰτ' άν κα'ι ήδοιτο• τό

σώμα άρα• οΰ δοκεΐ δέ- ούδ' εστίν άρα άναπλήροισις

ή ηδονή , άλλα γινομένης μέν άναπληροίσεως ήδοιτ' άν

τις, και τεμνόμενος λυποϊτο. Ή δόςα δ' αύτη δοκεϊ

4ο γεγενήσθαι έκ των περί τήν τροφήν λυπών κα'ι ηδονών

ενδεείς γαρ γινόμενους χαί προλυπηθέντας ήδεσθαι τη

άναπληριοσει. (7) Τοΰτο δ' ού περ'ι πάσας συμβαίνει

τάς ήδονάς- άλυποι γάρ είσιν α? τε μαθηματικά! και

των κατά τάς αισθήσεις αί διά της οσφρήσεως, και

4ί> ακροάματα δέ χαί δράματα πολλά κα'ι μνήμαι κα'ι ελ

πίδες. Τίνος ουν αύται γενέσεις έσονται; ούδενός γάρ

ένδεια γεγε'νηται, οδ γένοιτ' αν άναπλήρωσις. (») Προς

δέ τους προφέροντας τάς έπονειδίστους των ήδονων

λέγοι τις άν δ*τι ούκ εστί ταΰθ' ηδέα ■ ού γάρ εί τοις

4κ κακώς διακειμένοις ηδέα εστίν, οίητέον αυτά κα'ι ηδέα

εΐναι πλην τούτοις, καυάπερ ουδέ τά τοις κάμνουσιν υγιει

νά ή γλυκέα η πικρά , ούδ' αυ λευκά τά φαινόμενα τοις

Νοιι ίΐιΙ)ΛΪ8ΐΐΙ εΐίβηι 3Γ§υηι«η(υηι ίΐΐιιιΐ, (|ΐιυι1 ίάοο, φιι.ι

11011 ΟδΙ φΐΐΐΐίΐΐΐ* , 11(111 δί! (ΊίΐΙΙΙΙ III ΙιΟΙίίι. \ υΐΐφΐίΐί. Νοη

(•πίιιι νΪΓΐυΙϊβ οποι^ιο ςθ3ίΐ(3ΐθ8 νιμιΙ, πεηοε 1>03ΐίΙιΐ(Ιυ.

(2) υίοοιιΐ οΙιβιο, Ιιυιιιιιιι εδ&β ΙίιιίΙοηι, νοίηρίβίειη νβΓΟ,

φΐίιι ι<< ϊ|ΐΗ ιιιβ^ίβ (•Ι ηιίηαβ, ίιιιΙο(οηιιίιι;ι(ιιιιι. οΙ> ϊ<| ηοη

β$80 Ιιιιιιο ίη Ι)θηΪ8. ΛΙςιιϊ 81 οχ νοίορίβΐίδ ρειχίρίοικΙ»!

οοιίϋίϋοΓΒΐίοηο ίδίικί εοηδοηΐ, ι-οδροηϋβπιιΐδ ίρ^ίβ, οοιίοιιι

ηιούο ιοιιι ΙιηΙιογο ίη ]ιι•.ΙίΙίιι β! ;ιΙίί> \ίι|ιι1ί1ιιι>, φΐ3πιιη

ΓοδροοΙυ δοίΐίοοΐ ιϋοίΙιΐΓ, πιβ^ίδ οι ιιιϊιιυβ βίδβ (βίο* οο» , ίη

«)ΐιίυιΐ8 ίίίιΐ! ίιΐΜίηΙ. ΗΙεηίηι 3ίίι>8 »Ιίο ]θ5ΐίθΓ ηο ΓογΙϊογ

651 ; ίίειηο,οο ηΙιικ αϋο ορεΓ3 μκΐίΐίιο ρΐ 1οιηροΓ3ηΙίιι> ιη3"ϊί

νεΙ ιιιίηικ εϋίΐ. δίη αιιίοιιι ί|>δίυ8 νοίοριβίίδ ηιΐίοιιο ιΐιουιιΐ

ίικΙιΊίιιίΙίΐιιι Ιι;ιικ; ο>-ο , ΓοΓίβδδο νοΓ,ιιη 0Λΐι$3ηι ηοη ηΠΌπιπΙ :

υοοηι δίηΙ Μΐΐιιρίιιΐι•.-. ;ιϋ;Γ ριΐΓ.τ, :ιΙί;ι• ηιίχΙ.τ, (3) εί φΐιιΙ

οΙ)8(3ΐ(]ΐιοιιιίηυ8, ροπικίβ «1 83ηϊΐ83 οΌηΊιίΙα 081 οΐ ηϋιίΐο-

ηιίηυδ ιπ-ίρίΐ ιηββίδ εί ιιιίηοδ, ιΐί,ιιη νοΙιιρ[ίΐ8 ςιιαιηνί^ ιΙοΙί-

ηίΐα 8ίΙ, ίηίοηιΐί Ιίηιβιι ΓβηιίΙΙί(|υο ρο8.Μ(?Π3πι ςοχκΙ 3(1 βαηϊ-

ΙαΙοιιι 3ίΙίηεΙ, ηοη οαοίοιιι οπιπίοοϋ ο^Ι ΙοηιροπιΙιίΓα , ηοιριβ

ίη υηο εβιίεπι δεπιρβΓ, 8οχΙ ηοηιιϋιίΙ ίη ϋίοϊ ΓεηιίΙΙεηαΌ , ίΐα

3ίία,υ3ΐεηυ$ ρεηιΐίΐιιιΊ : ιΐίΐϊοι (ιριο ίρδ3 3 8β ίρβα ΟΐΓΐίδ βΓ3-

άίΐιυδ. Ηι^ηδηιοοΊ εΓ^ο ιι1ίι|ΐιί<1 εί οιγοιι νοίυρίβίειη αβοίιΐϊΐ.

(4) υΐΙ.ΊΙΙιΙο ρΟΓΓΟ 501111110111 1)0110111 ρο|•|ΌοΙθ1Μ ιμίηΙιΙ,ΙΙΙΙΓ"!:

3Γμοιιιι(, ιριοιη ηιοΐϊοηεβ 3ΐςυε ογ(ο8 εοηδίεΐ ο.*ο τεβ ίηι-

Ρογ(οο|38 , ίη εο 3Γ8υηιοηΙο ροβδε οΌοογι ροίβηΐ , νοΙορ(3ΐοπι

εβδε ιηοΐοηι ε( ογΙοιο. Κοη η•ο(ο αιιίοιη ί<1 «Πίποαπ• νί-

οΌιιΙογ : ηεςοε ηιοΐοί βδδε νίϋεΙϋΓ νο!ορ(3δ. Οηιηί ικοικριο.

ηιοΐίοηί Ι3π1ί(3δ οΐ οοΙοΓΐ(3δ οοιιιροΐίΐ : 8ί ηοη 3θδοΙυΙε >™

Άά δο$ο ( οΙ ιηοΐίοιιί οαΊί ) , 31 ΓβδρεεΙο δβΙΙοιιι. δοϋ νοίορίαΐί

ιιοιιίπιιη Ιιυιοιη οοιιιροΐίΐ. \3ΐη ΙιιιιιοΙμ' οοηΙίηςΚ οΙ ΓοροηΙο

ψιί*ρί»ιη νοίιιρΙ.Ίΐο ρβΓΓοβυδ 6ΪΙ, δίεοί οΙ 1Γ3 ιιοίδρϊβιη οίΐο

οχϋΓΗΊ-ίΙ : Ιαηιοιι οίΐο ίηεδδε βοΐιι νο1ορΐ3ΐειη ηοη οΊοίιηιΐδ,

ηοΐ]θο 3(1 ηΙΙογοοι ; ϋδ εηίιιι Ιιιιιΐιιιη Ικοο οοηνοηίυηΐ ; <|ΐια:

λιιιιΙ 3ΐιιϋυΐ3Γε οΙ «ο^ογι εί οιιιηία Ιιΐι]ιΐΜΐιηιΜ. ΐι-.κΐιΐι ι ιμιι πι

3ΐΙ νοΙ ιιρί,ιΐοηι 1;ιι ιΐο ;ιυ! οοΙοπΙογ ροδδυηιυδ : κειΙ νοίορίαΐίδ

εηεΓ(}ί3δ εείοΓίΙοι βοΐ ΙιιπΙο ηειηο οχοινοί , δίο ιιοΙιίιι νοοο

Μ ιριοι! εί>( νοίυρΐ3ΐ6 αΠίοί. (5) .Ιιιιιι •|ΐι•ι>1 νο1ορΐ38 άίοίΐιιτ

6886 0Γ108, 0,0.ΤδΟ•0,11Ο(1 ΙΐΛΟεΙ ΓΗΐίυΙΐίί.' -ΝυΐΙ ΙίΙ Γ05 ο,ΟίΐΊίυοΙ

εχ (]03ΐιΙ)ΐΊ αϋψιο ΓοΓίοίΙο ηιυΐο : μίΙ εχ ιρια τε ιιιιμίΙιιι-

ιριίιΐρίίΐιιι , ίη οαηιίοπι ςοοςυε ΓεδοΙνίΙιΐΓ; εί οιιμι-, τεί νοία-

ρΐ33 ολΙ ^οιιοι-αΐίυ, ο]ιιμΙοιιι (ΙιιΙογ εδί εοΓΓυρΙίο. ' (6) Α<1-

ιΐιιιιΐ μίο εΐίιιιιι, νοΙορ!;ι1οιιι ο»ο οχρίοΐίοιιοιη ο]ιι> •]■■< ιιΐ

ιΐ3(ιιπι ι1οδίι1οΓ»Ιΐ3ΐ ; αΌΙοΓειη εοηΐΓ3 ο]ομΙομι ίηιΐί^οηΐίαιιι :

;ι!ι]ΐιί εχρίεΐίο Ικπ: ίΐΐιριο ροηοπ3 μιιιΙ ιιΙΓοοΙιοιιοί οοΓροΓίδ.

Οηοβ'δί 6Γ^ο νοίορίαί οί! ο]ιΐδ (ρκκΐ βεουηιΐοοι ηαίιιι .ιιιι ο>1

ΜίρρίοΙίο ; υΐία,ηο 1(1 (ρϋοϋ εχρΙεΙϋΓ, νοίορίαίε βΠίεί (ΙίοοΙοτ.

ΝίιηίΓΟΠΐ οοΐ'ρυδ. ΑΙ ί 1 1 ιριίιίοιιι Γαΐϋΐιη; ιμιιιικΙ.ι ροΐίοδ

αιιίπΐ3 ΙιιΊ,ίγϊ εί «ΙοΙοΓο νίοΌΐοΓ. Νοη ίμϋιΐΓ νοίιιρίβδ ίικϋ-

μι-ιι! ίιι• εδί ι λ ρίοΐιο : νεΓυιη ιριιιιιι ΓιΙ εχρίεΐίο , ρο(ο»1 αΙΙιμιίί

νθ1θρΐ3ΐθ 3(ϊίθί ; 81001 (Χ)ΠΐΓ3 όϋΙΟΓείΙΙ ρΟΓοίρβΙΟ, 400111 8003-

Ιογ. Ηιοο 3ϋ1επι ορίηίο ίιιιίβ ΟΓία ΓυοπΙ , ηοικί δοΙοιιιιιιυαΌ

νο1ιιρΐ3ΐ6ΐιι οΙ (ΙυΙυιοιιι ίιιΐοίΐί δοη( ίΙΙοιιι , ςυί εχ βΐίηιοηΐίδ

ροΐΌΐρίΙιΐΓ. Λίιιιϊΐ'ΐιιιι ιμιοιΐ Ιιοοιίι108 Ιιίδ (Ιβδίίΐυΐί , εί (ΙυΙυι ο

οχίιιιΐο ΗίΓοοΙί ίρ83 ροδΙιηοαΌιη οχρίοΐίυιιο (1εΙοοΐ3ΐι|θΓ.

(7) Λίφΐί Ιυιο ηοη ίη οιιιηίοοδ νυΐιιρίιιΐίΐιιι» ;ιι οίιΐιΐ. ΜηΙΙ,ο

εηίιιι \ οΐιιρίαΐοί οιηηίδ ιΙοίοι-ίδ οχροι-Ιο•. λιιιιΙ , ιιΐ ιιιιιΙΙιοιικι-

Ιίοχ, ιΐΐ'ΐιιο,υβ εχ 8<•ιι•>ιιιιιιι νοίορίαΐίίιοδ ο;ο ιριιΐ' π.ίπι,.Ιιι

ροιαρίυηΙοΓ, εί αυιϋΐυ εί νϊβα : ϋοιιι νοίορίϋΐοδ 0,038 γοοιϊ-

ιιίδίεηαΌ νεί ϋροιαικίο ροΓοίρίοιο* ; <ρι:ι• >.ιη<• ηοη ροδδΐιηΐ

,-ιίϊι ιι ιιι- ι ο'ι ΟΓίοδ «'5>ο , ιριιιιιι ΙΐυΙΙίΝΑ Γθί ρι ηιιιί,ι 3ηΙθ^Γ0883

δίΐ, ^υ^ϋ8 ίρδβ; 688οηΙ εχρίοΐίο. (8) ΙΙίίβ (Ιοηίςυβ , α,ιιί ΙυΓ|>ε8

3ε ρΓθηΓθδ38 νο!υρΐ3ΐεβ οίφοίοηιΐο ΙοΙΙιτο ηίΙοηΙιΐΓ Ευιίοχί

8οιιΙοηΙί3ΐιι, ορροηίηΐϋδ ΙβΙοδ νοίιιρίηΐεδ ηοη εδβε ίοουηϋϊδ;

ηοη οηιηί δι <)ΐι;ι Ιιοιηίηίοοδ ηκιΐε ,ιΙΙπΊιλ ιικίιιι.Ι;! 8ΐιη1,

ίΐΐκοΐιιΐο 61 803 η,ιΐιιπι βϋβιη δυηί Ιιιΐίιι ; δίοοϋ ηβε ίε^Γοϋδ

83ΐιιΙ)Μ3, νεΙ (ΙοΙοίβ, νεί «ιο3Γ3 , βίκοΐοίε Ι3ΐί3 δοη( : ηείΐοε

εϋβηι ΙίρρίεηΙίόϋδ 311)3 ριιΐ3(3, \6Γε ΙίΐΙϊβ δοηΐ. (9) Α1<|ΐιϊ νεΙ
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όφθαλμιώσιν. (») Η ούτω λέγοιτ' άν, δτι αί μέν ήδο-

ναί αίρεται εΐσιν, ου μήν άπό γε τούτων, ωσπερ και

το πλουτείν, προδόντι δ' ου, και το δγιαίνειν, οϋ

μήν δτιοϋν φαγο'ντι. (ιο) *Η τω ε*5ει διαφε'ρουσιν αί

& ήδοναί• έ'τεραι γαρ αί άπ6 των καλών των άπο των

αισχρών, και ούκ έστιν ήσθήναι τήν τοΰ δικαίου μη

όντα δίκαιον ουδέ τήν τοΰ μουσικού μη Οντα μουσικόν,

δμοίυ>ς δε και έπί των άλλοιν. (ι ι) Έμφανίζειν δε δο-

κεϊ και δ φίλος, έτερος ων τοΰ κόλακος, ουκ ούσαν

Ι« αγαθόν την ήδονήν ί| διαφόρους είδει• δ μέν γαρ προς

τάγαΟον δμιλεϊν δοκεϊ, δ δε προς ήδονην, και τω μεν

όνειδίζεται , τον δ' έπαινοϋσιν ώς προς έτερα δμιλοΰντα.

(ΐ2) Ουδείς τ' άν ελοιτο ζην παιδίου διάνοιαν έχων δια

βίου, ήδόμενος Ιν' οίς τα παιδία ώς οιόντε μάλιστα,

15 ούδέχαίρειν ποιων τι των αίσχίστων, μηδε'ποτε. με'λλων

λυπηΟήναι. Περί πολλά τε σπουδήν ποιησαίμεΟ' άν

και ει μηοεμίαν έπιφέροι ήδονην, οίον δραν, μνημο-

νεύειν, είδέναι, τάς άρετάς έχειν. Ει δ' έ; ανάγκης

έπονται τούτοις ήδοναί, ουδέν όιαφε'ρει• έλοίμεθα γαρ

20 άν ταΰτα χαι εί μή γίνοιτ' άπ' αυτών ηδονή. (13) Οτι

μέν ουν ούτε τάγαΟον ή ηδονή ούτε πάσα αίρετή , δήλον

έοικεν είναι, και δ'τι είσί τίνες αίρεται καθ' αυτας οια-

φέρουσαι τω είδει ή άιι' ών. Τα μέν ουν λεγόμενα

περί της ηδονής και λύπης ίκανώς ειρήσθω.

ίί('. ίίκΐίπι ΓεδροιιιΙεΓε ρο.ΐίβ νϊ<1οιιιυΓ, νοίιιρίβίεδ εβδεςυίοΈΐΜ

εχρείεηιΐιιβ , δεϋ ιιοη Ι.ίιιιιίι βΐ ίΙΙβδ, α,ιηβ βυηΐ β!) Ι:ί*

Γεηιιβ ρΓοΓεοΙίβ : βίιιιΐ ι•1 ιΐίνίΐίιε φίκι-εηοΌε, δεϋ ηοη Ιβιηβη

εχ ρΓοϋίΙίοηε ; ίΐεπι νβΙεΙυάΊηί (όιιμιΙιίιιΙιιιιι , δεά ηοη ί!»

ιιΐ φίοΙίΙχΊ οίου νεβεί νείίβ. (10) (ίιιίιΐ βυΐεηι δι ίΐβ ι-εδροιι-

(1(•;ιιιιιη, ιιΐ ϋίδΐίηείϊοηε ιιΐίιηιιι-, ύίοεηιΐο, 3ΐΐ33 νοίυρίαίβε

3 ΓΟΐΐΙΙδ ΙίΟΠεδΙίδ , Βΐ'ΐ38 3 ΙϋΓρίβϋδ ρβΓΟίρί ? ρΙΐΙΠΙΙΙΙΐηΐ 011ΪΙ1Ι

(ΙϋΤεηιηΙ , ςηβδ οαρίηιιΐδ 3 ι-εηιιβ ΙιοηεβΙίδ , εί φΐ38 εχ Ιηγ-

ρ'ιοιίϊ; ηεφίε ροΙε«1 (Ίεπ ιι( φΐίδ ]ιΐδΙί Ιιοηιίηίδ νοίυρίβΐβ

Γι ιι.-ιΙ ιιι, «ΐιιί πιιΐι δΗ ]ιΐ5ΐιΐ8 ί βϋΐ ϋΐ ηιιΐδίοέ, φΐί ηιιΐδίΐΊΐ* ηοη

δίΐ ; ιιιιοιΐ ίιΐβπι ββΐ βΐ ίη οεΙειΪ8. (ι ι) Ι)ιίΊ;ιγ.ίΙ (Ίίιιπι βηιϊ-

οιΐ8, ρΐιιΐ'ϊηιιιιη (Η80Γερ3ηδ 3& 388βηΐ3ΐοι•β, ϋίικί ()υοι1 άοον-

ηιιΐί , αυΐ ηοη οί&ε νοϊιιρίβίεηι Ιιοηιιιιι , 3υΙ εειΊε (ΙίΓΓβΓεπ-

Ιεβ εδδε νοίιιρίβΐίδ δρεοίε-; ; ίΙΙε εηίιη ευιη αιηίι ο οοηνβΓ&β-

Ιιιγ, ιιΐ ει δίΐ Ιιοιιο ; ΙιΙε βιιίεηι , ιιΐ νοίιιρίηΐί : φιηπιιιι ίΐΐυιΐ

Ι3υι1«η1 οηιηεδ , Ιιοο νίΙορει•3ΐιΙ ; φΐ3 Γ8 ίιΐ ίιΐίΐίεβη) βιηί-

ειιιη βΐίο Ιίηβ «μιαιτι 388εηΐ3ΐοΓειη ουιη βΙιργο οοηνει-ίβπ.

(12) Αε ηειηυ δίΙιΊ εχορίαΐυι-ηδ δϊΐ νοίιιρίαΐεδ εαδ, ΐ]ΐια3 δυηΐ

ηιΐβΐίδ ριιεΓίΙίβ : ίΐ3 ςαίύειη , ιιΐ μηίιΙγιιι ιιυοΐ|ΐιε δειτιρβι•

Ιιαυεαΐ ε]ιΐ9 *ΐ3ΐί8; ηειηο ίΐεηι ΓερεΓίεΙϋΓ, ΐ]ΐιί νο1ιιρΐ3(ε

ρεΓίιιικΙαΙιΐΓ εχ ρει•ρεΙι•»Ιο δεείιτε , δι ιιιιΙΙιιιη δϋ εχ εο ιΐοΐο-

τειη ρεΓ(•.ερ(ηΓΐΐ8 ( ίηιρηηίΐαΐβ ριορούΐα ). ΡοίΙιειηο ηιιιΐ-

\χε βυηΐ τεβ, ΐ]ΐιίηιΐ8 δΙικΙβΓεπιυβ ρπιρΙεΓ ίρδββ δοΐαδ, εϋπι

οηιηεηι νοίιιρίηΐίδ «ι)]υη(Ιίοηεηι , ιιΐ δΐιηΐ : ϊίιΙεΓε, δείΓε,

τεεοΓίΐΒΓΪ , νίιΐυΐεδ ΙιαΙιεΓε. Οιιοιΐ αιιίοιη αείίοηίοιίδ ιτιοιίο

ιΐίοΐίδ ηεεεδδ3Γίο ,•ιιΙ]πιιι1ιΐ' δΐιηΐ νοίηρίβίεϋ, ϊι! ιπΐιϋ οίκίαΐ

];»ιη ιΐίεΐίκ; φΐ:ιικ1ϋι|ΐιίιΙεηι εΐίαιη ρΓΟΓδηδ υιΐιαία; ε]ιΐδηιοι)ί

>οΙυρ(3ΐίΙιιΐδ , ηϋιίΐοηιίιιιΐδ εχρεΙεΓεηΙϋΓ. (13) ΟικιιΙ ί^ίΐυΐ'

νοίυρίαδ ηοη δίίδυιηπιυηι Ιιοηιιιιι , ιριιιιΙ ϋειη ηοη δίΐ οιηηίδ

νοΙιιρΐ3δ ι•\|ιι•Ι(ίιιΙιι , βρρβΓεΙ εχ Ιιίδεε αι -ιιιι.ιίιΙ ι- : ϋειη ε(

Ιιοο, ηοηηιι1Ι»δ εβ&ε ρεΓ δε εχρβίεηιΐίδ ιΙίΓΓιτειιΙεβ βρεείε,

νεί ϋδ τευηδ, εχ Ι|ΐιϊίιιΐ8 οιϊιιιιΐιιι ΕΙ δίε εα ςυπε <1ε νο-

1υρΐ3ΐε ε( (ΙυΙοΓβ β!) αΐίίδ ιΐκιιηΐιιΐ', κιιηΙ ικιΐιίι εχρ|ίε3ΐ3.

ϋΑΡ. IV. [III.]

25 Τί δ' εστίν ή ποιόν τι , χαταφανέστερον γένοιτ' αν

άπ' άρ/ής άναλαβοΰσιν. Δοκεϊ γαρ ή μέν δρασις καθ'

δντινοΰν /ρόνον τελεία είναι ■ ού γάρ έστιν ενδεής ούδε-

νός, δ εις ύστερον γενόμενον τελεκόσει αύτης το είδος.

Τοιούτο) δ' εοικε κα'ι ή ηδονή• έίλον γάρ τί εστί, και

3ο χιτ' ούδενα χρόνον λάβοι τις άν ήδονήν ής επί πλείιο

χρόνον γινομε'νης τελειωΟήσεται το είδος, (ϊ) Διοπερ

ουδέ κίνησίς έστιν ίν χρόνω γάρ πάσα κίνησις και

τε'λους τινός, οΐον ή οικοδομική τελεία, δ'ταν ποίηση οδ

ίαίεται. *Η έν δπαντι δή τω χρόνω ή τούτω. Έν

3:> δέ τοις μέρεσι τοΰ χρόνου πασαι ατελείς, και έ'τεραι

τω είδει της 3λης και άλλήλοιν ή γάρ των λίθων σύν-

Οεσις έτερα της τοΰ κίονος ^αβδώσεοις, κα'ι αδται της

τοΰ ναοΰ ποιήσεοις. Και ή μέν τοΰ ναοΰ τελεία • ού-

δενδς γάρ ενδεής προς το προκείμενον ή δέ της κρη-

11) πΐδος και τοΰ τριγλύφου ατελής• μέρους γάρ έκατε'ρα.

Τώ είδει ουν διαφε'ρουσι , και ούκ εστίν έν δτιοοΰν χρόνοι

λαβείν χίνησιν τελείαν τω είδει, άλλ' είπερ, Ιν τω

δπαντι. (3) Όμοίως δέ και έπϊ βαδίσεως και των

λοιπών ει γάρ έστιν ή φορά κίνησις πόθεν ποϊ, χαι

«:> ταύτης διαφοραΐ κατ' είδη, πτήσις, βάδισις, ά'λσις και

τά τοιαύτα. Ού μόνον δ' οΰτοις, αλλά χαι έν αύτη

τη βαδίσει ■ το γάρ πόθεν ποϊ ού ταύτον έν τω σταδίω

και έν τω μέρει, και έν Ιτέρω μέρει και Ιτέρο) , ουδέ

το διεςιέναι τήν γραμμήν τήνδε κάκεινην ού μόνον

μι γάρ γραμμήν διαπορεύεται, αλλά και έν τόπο) ουσαν,

έν έτέρω δ' αύτη εκείνης. Δι' ακριβείας μέν ουν περί

κινησ=ο>ς έν άλλοις είρηται, εοικε δ' ουκ εν άπαντι

<^ι•ϊ«1 βηΐεηι ιιιιΐ «|υα1ΐ8 Γε« δίΐ νοΙυρΐ3δ, οΐβπιΐϋ αρρβι-ί-

ϋίΐ, δι 36 ίιιίΐίο Γεπι τερείβιηυδ. νίίΐβΐυτ εηίιη εΐ 3<1ίρε-

οΐιΐδ ςυοίίηεΐ ΙεηιροΓε ρεΓΓεεΙιΐδ εδδε (ηυΙΙίυβ εηίιη τεί ίη-

6ΊβεηΙί3 1»1κ>ι•α( , ευ]υδ γθϊ βεςυίδίΐίοηβ ροδίιηοϋυπι ίΙΙε

ρεΓΓιεϊΗ(ιΐΓ). ΕΙ βάδρεείυί ίη ηοε δίηιίΐΐδ εβί νο1υρΐ39. ΕδΙ

ιιιιιιΐ(|ΐιι> εβ ΙοΙυιη ιριίιΐιΐίΐιη, ηε(]υε νοΙυρ(3(βηι ρεΓεϊρΐιηιΐδ

βΐίφίο ΙειηροΓε Ιαίειη , εη]ιΐ8 Γοπηβ ρΓοιΙυεΙίοηε (εηιροΓί.<

ρεΓΓιείαΙϋΓ. (2) Ιιίεοο,υε ηβ ηιοΐιΐδ ιιιιίιίεηι ϋΐ3 βδΐ. ΡϊΙ

εηίιη οηιηίδ ιιιοΐιιι ίη ΙεπψΟΓε, εΙΙίηίδ 3ΐίειφΐ8 μι.ιΐ ί;ι δΐΐδ-

εϊρίΙηΓ. ΥεΓίιί 8Γβ4ί3, ηιοΐυδ Ϊ8 ςυϊ ίη «(ϋΐίοβικίο εοη-

δίδΐίΐ, (υηε ιΐεηιιιιιι ρβΓΓεε(υ8 εδδε ριιΙ.ιΙπτ, ςιιυιη ίιΐ ςηοιΐ

(ΙεδίιΙοΓ»! εΠεεεΓίΙ. ΛιιΙ ί^Ιυτ ίη Ιοίο (ειηροιε ηιοΐυβ

οηιηίδ γ-Ι ; 3ΐι( ίη 3ΐίφΐο ιίίΙο ΙεηιροΓε. Ιη ι•]ιι» νιτο (ειη-

ροΓίδ ρβΓίίηυδ ςιιίευωςυε δυηΐ , ιι οιηηεδ ίηιρεΓΓεεΙί δυιιΐ ,

30 βρεοίε φΐιιηι β!) ίηνίοεηι ιΙίδΟΓερβηΙεδ, Ιυηι βΐ 3 Ιοίο ιηοΐιι.

Ι.αρίιΙιιιη εηίηι οοηιροδίΐίο ,ίΙι.ι εδϊ 3 οοΐυιηηβε δίΓΪβΙίοηε ; ε!

Ιιηπιιη ηι.ιΐ ιιιιιιι ηΐεπριε 3 Ιειηρϋ ριτΓεεΙίοιιε. 1.1 (ειηρίί

ιριίιΐΐ'ΐιι Ι,ιΐιιϊιη ρεΓΓεείηιη ιιΙίφΐίιΙ εδϊ : ηίίιίΐ εΐεηίηι ιίεβίιίε-

πιΐιιι 3(1 ίι! φίοιΐ ίιΐδΐίΐιιΐιιηι εΐ'.ιΐ : Γιιιιιΐ.ιηι. ιιϋ νεΓΟ εΐ

ΐΓί§1νρΙιί εΐ3ΐ)θΓ3ΐίο ίιηριτΓεεΙίΐ. ΙΙΐΓ3ςιιε εηίηϊ ρ«Γϋ8 εδϊ.

δρεοίε ί^ίΐιιι- (ΙίδεΓερ3η(, ε( ηοη ροΐεδί ίη υΙΙο αΐίφίο Ιειη-

ροΓε ιιηιΙικ ίιι μι;ι δρβοίβ |ι;ί ίπ Ιυί δΐιιηί ; ρηειετφίβηι ίη

Ιοίο Ι;ιπΙπιιι ίΙΙίιιβ Γβϊ ΙεηιροΓε. (3) Ιίεηι ει (1ε ίηοεβδίι

αε ΓεΙίφΐίδ ιηοΐίΐιυδ ενίίϋπΐίίπιΐιιιιι. 8ί εηίηι ΙηΙίο δβυ 1οι ί

πιιιΐιιΐίο 8δ( ιηοΐιΐδ 3ΐίοιιη(1ε 3ϋφΐο, ββηβ ε]ιΐί δρεοίεδ (πΙ

νοΐ3(υ8, 83ΐ1υδ, ίηοεββϋ.Η) ο'ϊδεΓερβηΙ δροοίβ εΐ ίρ«ε : ϊηιο

νεΓΟ εΐ Νΐιιμιι1;Γ Ιι,ι• δρεοίεβ 3 δεδε ίηνίεεηα (ΙίΓΙεηιιιΙ ; ίη.

088808 εηίηι βΐίοιιικίε βΐίφίο, 3ΐίυδ εδϊ ίη 8(3ϋίυ 3ΐφΐε ίη

ρ3Γ(ε ε]ιΐδ; εΐ ςυίιίειη ηΐίυδ ίη αΙία 3ΐφΐε ιιΐία ρ3Γ(ε. δϊιηί-

I ϊ Ιοί- 3ΐίιΐ8 εΐίβηι ίικ-οδδΐΐί 8δ(, οοιΐδί(1εΓ3ΐυ9 ίη Ιι.ίγ νεί ΐ Ι Ιη.

Ιίηεί. δι ςυίιίεπι ηοη πιοαΌ Ιϊηββ (Γ»ηδίΙιΐΓ, δειΙ (*γ1ο ίιι

Ιοεο ιυη>ίι1ΐ'ΐ•Λΐη Ιίηι'η. Α1(]ΐιί Ιικο Ιίηεβ ίη Ιοου εβί αΐίο ,

ιριηπι ίΙΙιι; ρπιίιΐιΙ(Ίΐί«•η•ρ;ιΙ εΐίβιη ίΙΙίι18ΐΓ3ΐΐί,ίΙιΐ8 3 (ΓΒΠδίΙιι

ηΙΙειίυ». αο ιΐε ηιοΐιι βι'ΠινιΙο (ΙίδριιΙιιΙιΐΓ ιιΐίο ίιι Ιοίο.

ϋείρηιιιι ίϋπο" νίιΙεΙιΐΓ νοιιιηι ε.•»ε, ηοη ίιι οιηιιί Ιειηροιε
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χρόνω τελεία είναι , άλ.λ' αί πολλα'ι ατελείς χαΐ διαφε'-

ρουσαι τω είδει , είπερ το πόθεν ποϊ ειδοποιόν, (ί) Της

ήίονής δ' εν ότωοϋν χρόνω τέλειον τδ είδος. Αήλον

ουν ως έ'τεραί τ' αν εϊεν αλλήλων, και τών δ'λων τι και

1 τέλειων ή ηδονή. Δόςειε δ' αν τοϋτο χα'ι ε'κ του μή

ένδε'χεσΟαι κινεΐσΟαι μή εν χρόνω, ήδεσΟαι δί• το γαρ

εν τώ νϋν δλον τι. Έχ τούτοιν δέ δήλον χα'ι Οτι ού

χάλώς λε'γουσι κίνησιν η γενεσιν είναι τήν ήδονην. Οΰ

γαρ πάντων ταΰτα λε'γεται, άλλα των μεριστών και μή

ιιι δ'λων• ουδέ γαρ δράσείός εστί γενεσις ουδέ στιγμής ουδέ

μονάδος, ουδέ τούτων ούΟέν κίνησις ουδέ γε'νεσις- ουδέ

δη ηδονής• δ*λον γάρ τι. [IV.] {!>) ΑϊσΟήσεως δέ πάσης

προς το αίσΟητόν ενεργούσης, τελείως δέ της ευ δια

κείμενης προς το κάλλιστον τίον ΰπδ την αισΟησιν •

1!> τοιούτον γαρ μάλιστ' είναι δοχεΐ ή τελεία ένε'ργεια'

αυτήν δέ λέγειν ένεργεΐν, η εν ω εστί, μηΟέν διαφερετο)•

χαΟ' εκαστον δέ βέλτιστη εστίν ή Ινε'ργεια του άριστα

διακειμε'νου προς το χράτκιτον των υφ' αυτήν. Αύτη

δ' αν τελειότατη εΐη κα'ι ήδίστη ■ κατά πασαν γαρ οί-

ϊο σΟησίν ε'στιν ηδονή , δμοίως δέ καΐ διάνοιαν και Οεωρίαν,

ήδίστη δ' ή τελειότατη , τελειότατη δ' ή τοΰ ευ ί/ον-ος

προς το σπουδαιότατον των υφ' αυτήν, (β) Τελειοΐ δέ

τήν ενε'ργειαν ή ηδονή. Οΰ τον αύτδν δέ τρόπον ή' τε

ήίονή τέλειοι χαι το αϊσθητόν τε και ή αΐσθησις , σπου-

2:. δαΐα Οντα , ώσπερ ούδ' ή υγίεια και 6 ιατρός δμοίως

αίτια εστί τοΰ υγιαίνειν. (7) ΚαΟ' Ιχάστην δ' αισΟη

σιν δ'τι γίνεται ηδονή , δήλον ιραμέν γαρ δράματα χαι

ακούσματα είναι ήδε'α. Δηλον δέ και δ'τι μάλιστα,

έπειδάν ή τε αίσθησις η κρατίστη χαι προς τοιούτον

3ιι ενεργή- τοιούπον δ' όντων τοΰ τε αϊσΟητοΰ κα'ι τοΰ

αίσΟανομένου, άεΐ εσται ηδονή υπάρχοντος γε τοΰ

ποιήσοντος και τοΰ πεισομε'νου. (β) Τελειοΐ δέ τήν

ενε'ργειαν ή ηδονή ούχ ώς ή Ιςις ένυπάρχουσα , άλλ' ως

έπιγιγνόμενόν τι τέλος, ο'.ον τοις άκμαίοις ή ώρα • έως

3Γι άν ουν τό τε νοητδν η αισΟητδν ή οίον δει και το κρίνον

ή' βεοιροϋν, εσται έν τη ενεργεία ή ηδονή ■ δαοίων γαρ

όντοιν και προς άλληλα τον αύτον τρόπον εχόντων τοΰ

τε παθητικού και τοΰ ποιητικού ταύτδ πε'φυκε γίνεσΟαι.

(ί) Πώς ουν ούδε'ις συνεχώς ήδεται; ή κάμνει; πάντα

4ο γαρ τά ανθρώπεια αδυνατεί συνεχώς ενεργεΐν. Οΰ γί

νεται ουν ούδ' ηδονή• έπεται γαρ τη ενεργεία. "Κνια

δέ τε'ρπει καινά όντα, ύστερον δέ οΰχ ομοίως δια ταυτό•

το μεν γαρ πρώτον παρακε'κληται ή διάνοια κα'ι διατε-

ταμενως περί αυτά ενεργεί , ώσπερ χατα τήν όψιν οι

«.ν εμβλεποντες , μετε'πειτα δ' οΰ τοιαύτη ή ένε'ργεια αλλά

παρημελημε'νη- διδ και ή ηδονή άμαυροΰται. (ίο) Όρε-

γεσΟαι δέ της ηδονής οΐηθείη τις αν απαντάς, δ'ιε κα'ι

τοΰ ζην άπαντες έ'φίενται ■ ή δέ ζωή ενέργεια τίς έστι ,

και έκαστος περί ταΰτα και τούτοις ε'νεργεϊ & και μά-

ίιι λιστ' άγαπα , οίον δ μεν μουσικός τη ακοή περί τά μέ/,η,

δ δέ φιλομαθής τη διανοία περί τά Οειυρήματα , ούτοι

δέ και των λοιπών έ'χαστος. Ή δ' ηδονή τέλειοι τάς

Ευλόγως ουν

-η ^νν

ενεργείας, και το ζην δε, ου ορέγονται

χα) της ηδονής έφίενται• τέλειοι γάρ
εκαστω το ί,ην,

ιηοΐοηι ροι-ΓοιΊυιη 6ίίβ, 86*1 ρΙβΓΟδφΐε εδδε ίιηροιΐοοίοδ δρε-

• ίεφιε .Ιιΐίοιοηίο* : δίφΐίάΌηι ί<1 ςυο<1 άΊχίηιηδ βΐίουικίρ ,ιΐί-

φίο, δροοίοιη ίΙΙίϋδθεΓΐ3ηι εοαδίίΐηίΐ. (4)8οι1 νοίηρίαΐίδδρβ'

οίβδ ίη φΐοΐίοεί Ιοηιροι-ίδ ρυηείο ρεΓίεοΙα βδΐ. ΙμϊΙυΓ 1οηε;β

ϋΐίυιΐ (]ΐιί(1ρΪ3ΐη βδΐ νοίιιρίβδ ςυβιη ηιοΐυδ : ροιΐεοΐιιηι ηί-

ηιίπιιη 30 ΙοΙιιηι ςυίιΐιΐβιη. Ηοε ίρδυηι εΐι'αηι ίηιίβ ίηΐβΐ-

Ι'β* ροίεδί, ςιιυιΐ ηειιιο ηϊδί ϊη ΙειηροΓε ηιονειϊ ροδβι'Ι, δειΙ

νοίιιρίαίοιη βΙίΙεΓ ψΐίΐιη ίη (εηΐ])0Γε ρβΓείρεΓε ροκίΐΐίηιΐί :

ιιίιιιίπιιη ίη ηιοιηοηίο. Ρογγο ΐ|υο<1 ίη Ιειηροη'» πιοιηεηΐο

οοαβκΐϊΐ , ί<1 εεΓίε ΙοΙηιη α|ί((ΐιία ε.>1. Εχ ςυο ριΤήρϊΐΊΐιιιη

ΜΙ , νοίυρίαΐεηι ηοη ρ.'ϊϊο πιυΐιιηι νι•| γένεσιν. Οιιο εηίηι

Ιι.τι: ηοη δΐιηΐ οηιηίιιηι Γβηιηι, «ειΐ Ιίΐηΐιιιη ίΙΙβπιηι ^«,ι.

ρηΓίίΙϊοηβπ» ΓβοίρίπηΙ, ηεε δηηΐ .|η.ι•«1.ι ιιι Ιοί». Νοη εηίηι

νίίίοηίδ εβί (>εηει•αΙίο , ηεςυε ρηπείί , ηρηυε ηηίϋιΐίβ : 8Ϊ«ιιΙί

ηε<[υε <1ε Ιιοι-υπι βϋιιιιο ιϋοί ροίεβΐ βιιΐ ογΙιιβ βιιΐ ηιοίιι$.

Κΐ'Κο ειτίε ηεφιε νοίυρίβΐίβ; (ριία Ιοίυηι ιριιΊΜαιιι 04 εδί.

[IV.] (5) Οιιιιηι νει-υ οηιηίδ 8εη5ΐι$ 3^αΙ ίη &ιιηηι βεηδϋε,

εΐ ροΓΓιτ.Ιο <|ΐιί(1εηι ίκ ςηί ε»1 ορίίηιε οΠεο,Ιιι» οΓ^α δυιιηΐ

ο1)]εείυηι , ίρδυηι φιοΐ|υε ηεηε ΙιαΙιβη» : ουηιη ίΐεηι Ιαίο φιίά

088ε \ί()03ΐυΓ ρει-ΓοοΙ» ορΡΓβΙίο , <ίοιιίΐ|ΐιο ςηαηι (ςιιοϋ ]3ηι

ροηβΓοϋοεΙ) ρεπούβ 8ΪΙ , άΊοβΓο , ίρδίίΓη δοηδίιηι β^ΟΓε, εΐ

ίΙΙί βοΐίοηεπι (ΗόιιεΓε, ίη ςυο δεηίηδ ΙωτοΙ : βεηηίΙυΓ οοΓίε,

υΐίπ ςιιοΐίοεί ββηεΓε ϊοϋοηυηι ίΙΙα ρΓϊ^ΟηΙί^ίηι» βίΐ, ηικκ

εάίΙυΓβηι-ο ςυο<Ι ΙιβόοΙ ί30ΐ>ΙΙ»Ιβιη ρΓ.το5(ηη!ίδ8ίπ)3ηι ει^,ι

δΐιιιηι οΙ)]βοΙυηι ίΐεηι ορϋηιυιη : ίίειηςυε υΐ Ιικε ηιΐιο δβιι

ΓιιηεΙίο |»ΓΓβο.Ιίδδίη)8 δίΐ βίςυε ]ιιευιιι3ί8Λίηΐ3. Ιη οηιιη

Π3ΐικ]υο δεηίΐη ίηοϋΐ νοΙυρίΒδ, 8ίιηίΙίΙοΓ()υε εΐ ίη οηιηί εο

§ίΐ3ΐίοηε εΐ εοηίειηρίβΐίοηε : οΐ (ρ]ί(1ειη ]υοιιη(]ίδ8ίηΐ3 ίΙΙβ,

ςιΐίε οΐ ροΓΓοοΙί*5ίηΐ3. ΡεΓΓεοΙίδδΐΊηβ (Ιεηίςυε 83 , αυβϊ ογ";3

δυιιιη οί)]οε1υηι ορίίιηε βίΐεϋΐυηι εδί οεηε βΓΓειΙϊ οΐ ίρ&8.

(0) νο!ηρΐ3δ ί^ίΙιΐΓ ρβΓίίοίΙ οηεΓ^ίβιη. 8ει1 ηοη »3 ρει-ΠπΙ

ϊθΙιιρΐ38 εηεΓ(•ί3ΐη , ηΐ ρβιη ροΓΠοίΙ γο5 «οηδίιί δΐιΙ)]εοΐ3 ,

εΐ δοιίδΐΐδ ίρβι; , 141111111 ίηΙεβΓβ βηηΐ ηΐΓβιριε : 8ΪοηΙ ηεε δίπιίΐί

ηιοιίο 83ηίΐ38 εΐ ηιειίίεηδ ε«ιΐ5«• βιιηΐ ιιΐ νβίοβΐ ί|ηίϋρί3ηι.

(7) Ροιτο ίη οηιιιϊ δεηδίι νο1υρ(3(ειη εχδίδΙεΓε, ρεΓ.φίευηιη

ΟδΙ; (Ιίείιηιΐδ εηίηι δρβοίβεηΐβ εΐ βοτοβηιβίβ ίυευηιία

βδδβ : εΐ ηιιίιΐοηι ]ιιευηι1ίδ8ίηΐ3 οδδε Ιιιηι ϋίοϊιιιιιβ , ςιιηηι ο!

80Π8Ι18 ΓιιεΓίΙ ορίίηιο βΓΓοοΙυδ, εΐ ίδ ο1ι]οεΙιιιη <|ΐιο(|ΐιε 1)3-

1)υοπΙ Ιιιι^πιοοΊ , ίη ςιιοιΐ βββί. ΚΙ φπηιιΠιι ΙβΙία εΓυηΙ ,

(ΐυηιη ϊιΐ (ριοά ίοηΙίΙυΓ, Ιυιη ίιί ςηοιΐ δοηΐίΐ, δοιη|κ>Γ οπί νο-

Ιυρΐ38 ; (]υίρρε ηυιιπι ρποδίο δίΐ εΐ ςηοί β^ειβ νυΙΙ, εί

(]πο(1 ρβϋ. (8) ΡοΓίίοίΙ βιιίεηι νοίιιρίβδ οηοΓ§ίαιη, ηοη υΐ

Ιΐ3ΐ)ίΙπδ ίηδίΐηδ, δειΐ υΐ βοοβϋβηδ ίΐηίδ φΐιιίβηι ; ρρΓίηϋο ιι|

^ιινρη^I)ι18 ΙΙθ8«3(3(Ϊ3. <,>ιι:ιιικΙίιι βυΐεηι βοιίδίΐε .ιιι! ίηΙιΊΙί-

^ίΐιίΐε ΓιιειίΙ ςιΐ3ΐβ οδδε ιΐεύοΐ, 3[((υε τρδο οΐίβιη δοηβυδ 3υΙ γ»-

(ίο δίηιίΙίΙεΓ 1μΙϊ;ι ΓιιεπηΙ , ιμίΙ (Ίίίΐηι ίη ;ιοΙιι νοίιιρΐ38. (^ιιιιιιι

οηίιη ίΙΙίι' »(ΙδίηΙ 3^011* οΐ ραΐίοηδ ίηΙβΓ 80 εοιίίεηΐθΐιειι , <1ο-

1>ίΐ3(ριε 3ΐιιυυ ι•ίΐΙίοιιο 3ΓΙΐΊ ία, πηιιπι ι-1 οιιηιΐοηι εΓΓοεΙυπι

ρΓοιΙιιεί ηει•0880 ι»1. (•)) Οιιγ ι^Ιογ ηειιιο εοηΐίηοηΐιτ νο-

Ιιΐ[ιΙ..Ιι• ,ιΙϋπΙιΐΓ, .ιιι γ δι ίιί Ιίιιΐ, Ιαη§υε8θί1? (ν)ιιί,ι ηηΙΙαΐ γο8

Ιιιιηκιηχ α.^βίιΙιΐΗΐιι οροΓ3(ϊοηειη ρογΓογγο ροδδυηι, ίιΐοοςυε

ηεε ροΓροΙιια νοίιιρίβδ θχκϊβΐϊΐ : <\μΊά ιιιιιηεΓίδ Γιιηείίοηεπι

δΐ'φΐίΐιιι•. ΡιορΙεΓ εΗηιΙειη οαιίδβηι τοδ ψΐίηΙ&ηι, <ιιι»ιη(1ϊιι

δΐιηΐ ηονβ, οΌΙοοΙβηΙ : ροδΙιηοαΌιη ηοη ίΐοηι ; ργιικί-

ρίο οηίιη οοβίΐβΐίο ίη 838 εοηνοΓδβ βδί, οοηίχεηιιε εΪΓοβ οβδ

ορθΓ3ΐηΓ : 80(1 ροδίοα ηοη βιΙΙιϋιεΙιΐΓ Ιβϋδ οηοΓ^ίβ , δοα" .'ΐΐί.ι

ΓΟίηίδδϊοΓ; φΟΓΟ οΐ νοίιιρίαδ βΐιιηι^ιοδοίΐ. (10) 0ιΐ0(1 Βυίοιη

οιιιηο8 νοΙιΐ|>ΐ3ΐίδ εηρίίΐοβ ε*δβ ν ίιΐοηιιΐδ , ίιί οχ οο ήοπ εχίδΐί-

ηΐ3Γ8 ροδδυιηυδ , <ιιιί3 νίνοΓβ οοιίδίδΐίΐ ίη οιιεΓ^ίβ 8ου ιηυιιβ-

ιίϊ Γυηείίοηε ι οΐ ιιηιιβηυίδ^υβ ίη ϋδ ηιβχίιηβ οροΓ3ΐίοηί1)ΐΐδ

νεΓ83ΓΪ νΐΐΙΙ , φΙ38 ρΓίΟοίρΐΙβ 3Π131 , ϋ( ΙΙΗΙδίΟΙΙδ ίη ΒΙΙΟ'ίΙίοηβ

!ι:π ιιιπιιι,ιι ιιιιι , άΐΜ ίρΐίηιιπιιη δΙιιαΊοδίΐδ ίη ι-«•1ιιι- οο^ποδοεη-

ιϋδ , οΙ 6ίηιί1ί(εΓ »Ιϋ αΐίίδ ίη ι-οΙμιμ ΟρεΓ3(ίοηιιιη ρογγο

ιιιιιηίιιηι ρεΓΓοοΙίο νοίυρίβδ ΟδΙ. Κγ)?ο εβιίεηι οΙ νίΐίο οπργ-

(513111 (οπ]ιΐδ οιηηβδ οηρίιΐοδ 0850 ιΐίχίηιυβ) 3|)δοΙνί(. Ηβςυβ

ηοη δίηο 03ΐι«» νοίιιρίαδ βη οηιηίοιίδ οχρεΙίΙυΓ ; ηπία ιιηίοιιί
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αίρετόν όν. [V.] (ι ι) Πότερον δε δια τήν ήδονην το ζην

αίροΰμεΟα ή δια τό ζην την ήδονην, άαιείοΌω εν τώ πα-

ρόντι. Συνεζεΰχθαι μεν γαρ ταΰτα φαίνεται και χω-

ρισμόν ου δεχεσθαι• άνευ τε γαρ ενεργείας ού γίνεται

5 ηδονή, πασάν τε ένε'ργειαν τέλειοι ή ήδονη'.

ςυε νϊΐαηι, ςιΐίβ ηβΐυ™ ορίβΐιίΐίδ ε$1, ρεΓηεϊι. [V.] (11) υΐηιιη

Ρογγο \ ι>1ιιρ|;ι| ί-, 8ΓϊΙί3 νίΐβιη , βη ϋΙ.ιιιι 1ιυ]ϋ8 §Γβ11α εχρβ-

(βιηυδ, ϊ<1 ίη ρΓΧδεηΙίβ οηιίΙ(»ΙιΐΓ. Λ'ίο'εηΙιΐΓ εηίηι Ιιίβο

εοηηεχβ 65βε , ηεαυε δερ3Γ8ΐίοηειη ΒάΊηί Ι ΙβΓβ. Νυΐΐβ ηβιη-

ςιιε νοίυρίβδ εδί 308ςυε βηβΓ§ί3 ; ηβςυε ηΐΐί οικτμί,ι; ϋϋιιικίο

ςυβπι 3 νοΙυρ(3(ε , $03 εδί ρβΓΓοοΙίο.

ΟΑΡ. V.

"Οθεν όοχοΰσι και τω είίει διαφερειν τα γάρ έτερα

τω είδει ΰφ' έτε'ρων οίόμεΟα τελειοΰσθαι. Ούτω γαρ

φαίνεται και τα φυσικά και τα ΰπο τέχνης, οίον ζώα

και δε'νδρα και γραφή κα'ι αγάλματα και οϊχία κα'ι

ιυ σκεΰος. Όμοιος δέ και τάς ενεργείας τάς διαφέρουσας

τω είδει ΰπο διαφερο'ντων είδει τελειουσΟαι. (ί) Αια-

φερουσι δ' αϊ της διανοίας των κατά τάς αισθήσεις και

αύται αλλήλων κατ' είδος- και αί τελειοΰσαι δή ήδοναί.

Φανείη δ' αν τοΰτο και εκ του βυνιυχειώσθαι των ηδονών

16 έκάστην τή ενεργεία ήν τέλειοι. Συναόςει γάρ τήν

ένέργειαν ή οικεία ηδονή• μάλλον γάρ έκαστα κρίνουσι

και έξακριβοΰσιν ο'. μεθ' ηδονής ενεργούντες, οΐον γειυ-

μετρικο'ι γίνονται οί χαίροντες τω γεωμετρεϊν, και κα-

τανοοΰσιν έκαστα μάλλον, δμοίιος δέ και οί φιλο'μουσοι

50 και φιλοικοδο'μοι και των άλλων έκαστοι έπιδιδόασιν

εις το ο'ικεϊον έργον χαίροντες αύτώ. Συναΰςουσι δέ

α'ι ήδοναί, τά δέ συναύςοντα οίκεϊα. Τοις έτε'ροις δέ

τω είδει κα'ι τά οικεία έτερα τω είδει. (3) "Ετι δέ

μάλλον τοϋτ' αν φανείη εκ τοϋ τάς αφ" έτε'ρων ήδονάς

25 έμποδίους ταΤς ενεργείαις είναι ■ οί γάρ φίλαυλοι άδυνα-

τοΰσι τοις λο'γοις προσεχειν, εάν κατακοΰσωσιν αύλοΰν-

τος, μάλλον χαίροντες αθλητική της παρούσης ενερ

γείας- ή κατά τήν αύλητικήν ούν ηδονή τήν περί τον

λόγον ένε'ργειαν φθείρει. («) Όμοίως δέ τοΰτο καϊ έπ'ι

3« των άλλων συμβαίνει , δταν άμα περί δύο ενεργή • ή γάρ

ήδίιον τήν Ιτέραν έκκρουει , καν πολΰ διαφέρη κατά

τήν ήδονην, μαλ,λ.ον, άστε μηδ' Ινεργεϊν κατά τήν

έτέραν. Διό χαίροντες δτωοΰν σφο'δρα ού πάνυ δρώμεν

έτερον, κα'ι άλλα ποιοϋμεν άλλοις ήρεμα άρεσκόμενοι ,

35 κα'ι εν τοις θεάτροις οί τραγηματίζοντες, δταν φαΰλοι

οί αγωνιζόμενοι ωσι , τότε μάλιστ' αυτό δρώσιν.

(δ) ΈπεΙ δ' ή μέν οικεία ηδονή ίξακριβοΐ τάς ενεργείας

και χρονιωτε'ρας κα'ι βελτίους ποιεί, αί δ' άλλότριαι

λυμαίνονται, δήλον ώς πολΰ διεστασιν σχεδόν γάρ αί

4ΐ) άλλότριαι ήδονα'ι ποιοϋσιν δ'περ αί οΐκεϊαι λΰπαι- φΟεί-

ρουσι γάρ τάς ενεργείας αί ο'ικεΐαι λΰπαι, οΐον ει τω

το γράφειν αηδές και έπίλυπον ή το λογίζεσΟαι- δ μέν

γάρ ού γράφει, δ δ' ού λογίζεται , λυπηρας ούσης της

ενεργείας. Συμβαίνει δή περ'ι τάς ενεργείας τουναντίον

45 από των οίκείοιν ηδονών τε και λυπών οΐκεϊαι δ' εϊσ'ιν

αί έπι τή ενεργεία καθ' αυτήν γινόμεναι. Αί δ' άλ

λότριαι ήδονα'ι εΐρηται δΊι παραπλήσιόν τι τή λύπη

ποιοϋσιν φθείρουσι γάρ, πλην ούχ δμοίως. (θ) Διαφε-

ρουσών δέ τών ενεργειών επιείκεια και φαυλότητι, και

6υ τών μέν αίρετών ούσών τών δέ φευκτών τών δ' ουδέτε

ρο)•/, δμοίως εχουσι και αί ήδοναί- καθ' έκάστην γάρ

ε'νι'ργειαν οικεία ηδονή έστιν. Ή μέν ουν τή σπουδαία

ΑΙηυε Ιιίηο ε1ϊ3πι δεςυί τϊιΙεΙυΓ, Υο1υρ(3(εδ δρεείε (ΙίΠειτβ.

Ουα; εηίπι δρεείε άΊδεΓερΒηΙ,ηοηηίδί α δρεείε άΊκτβριηΙϊΐΗΗ

ρεΓΠεί εχίδΙίιιιηηΙιΐΓ; ου]υδ Γβί ΐ3Γη ίΙΙ;ι ςυ»3 ιι.ίΙιιπΊ, ςυβηι

ςυ33 3Γ(ε ('.οηδ(3η[, εχειηρίυηι εδβε ροδδυηΐ; νει•1)ϊ βΓβΙίβ

3Ι)ί|]]3ΐί3, 3ΓΟΟΓε$, ίΙι'ΙΙ) Ι.ΐΙιΙιΙ,.', δί(Ιΐυΐ30Γ3 , (Ιιιιιπιδ, Υ3δ3.

δίιηίίί ί§ίΙιΐΓ ΓηοιΙο εΐ βοΐίοηεδ βηβείε ιϋδΟΓορβηΙεδ ρεΓίϊεί νί-

ύεηΙυΓ 3 δρεείε (ΙιΓΙπ πιΐιΐιιι•, νοΙυρ(3ΐί1)υδ. (2) Ρογγο άΊΓ-

ΙεηιηΙ δρεείε οοβίΐβΐίοηίδ εΐ δεηδίοηίδ εηεΓβί^ : εΐ ιιΐΓχηυε

ίΐεπι ίιιΙεΓ δββε. Εγ^ο εεΓίε εΐ ΥοΙυρ(3ΐεδ (]ΐΐίΕ ρεΓίίείιιηΙ

εΒδϋεπι. Α1(]υε Ιιοε ίρκιιιιι εΐίβηι εχ εο ρηιΐιηιί ΥίάεΙυΓ,

ςιιοιΐ ιιιιίπιίΙίΙκΊ βεΐίοηί ΐ|π;ι•(Ι;ιιιι ρι-ορηα βίςυε ίρδβιη ροι-

ίίοίεηδ νοίυρΐ3δ εβδε ΓερεΓίΙυΓ. Αυβ(Ί εηίηι εηεΓ^ίαηι μι;ι

ςιΐ3Π)(]υε νο!υρΐ3δ. ΕΙ ]ιιιΙίι\ιιιί εηίιιι ιηείίιΐδ δίη§υΐ3,ε(

3εευΓ3(ίιΐδ ;ΐ(1ιπίιιί•,1ι•;ιιι| , ιριϊ ειιιη νο1υρ(3(ε ;ιμιιιι(. 8ίε

^εοιπείι»; ενβαΊιηΙ υ,υί «ΙεΙεεΙβηΙιΐΓ ^εοιηείπ'είδ δΐυιΐίίδ , δίη-

μιιίαιριο εχ3ε(ίιΐδ ίηΚΊΙίμππΙ .- ϋειιι ίη Γηυδίείδ, ίη 3ΓεΙ)ί(εεΙο-

ηίι-ίΐ , ρεπΙίοΓεδ ενβιΐιιηΐ ηυϊ <.•]ιι»ιιιοι1ί εχβΓείΙίίδ ϋείεείβηΐυΐ'.

Αυμί'ΐιΙ ϊμϊΙιΐΓ ;ΐ(Ίκιιΐ(Ίΐι νο!ιιρΙ;ι1< λ. Ρογγο <{υ{6 3(^υν3ΐιΙ βΐ

ΐιιιμίΊΐΙ ΐΊ'ΐη, μιπΙ ίΙΙί ρΓΟρήβ 3ε δΐ)3. Ουίβ υργο δ|ΐεείε

ιΙίιίι'Π'ΐιΙίΙιιΐΛ ρΓορπβ δυηΐ, γ.ίιΙγπι δρεείε αυοηυεϋίδεΓερ^Γε

ηεεεδδε ε.ιΐ. (3) Ηυ]υδ βυΐεπι Γβί ενί(1εη(ίυδ (Ίί,ιπι ηιΙΙιικ:

αιμιιιηΐ'ΐιΐιιηι εδ(, ςιιυιΐ νοίυρίβίεδ ογΙχ ;ιΙ) 3ΐϋδ βεΐίοηίηιΐδ

ίιιιρειίίίΐιιΐ ςυ3δ1ίΙ}ε( βεΐίοηεδ. II 1ϋιί;υ (ΌΐιΙπ £3ΐκ1εηΙεδ ,

δι (ίΙ)ί3 εβηεηίειη αΐίςυεηι ΓοΓίε αιιϋίνιτίηΐ , ηοη ρυδδυηΐ 3(-

ΙεηϋεΓε ΟΓβΙίοηί (\»χ ΓοΓίε Ιυηι Ιι.ίΙκμΙιιγ : ιηβ^ίκ δοίίίεεί

μϋΐκΙ(•ιιΙ>'< Ι ίΐιίϋ' ι•.ίιι1ιι , ιρκιιιι εο ιμιικί ίιμίΐιιΐ' ηεςοίίο. ΛΌ-

1υρ(3δ ίμίΐπΐ' 83 ιμι.ΐ' εχ 1 1 1 >ϊ . < ■ ιμιιΙιι ρεΓείρϋιΐΓ, ιμιιι ,ήΊιο-

ηΐ'ΐη ίιηρειίίΐ ιρικ; εδ( ΟΓ&ΙίηηΙδ «ιιμπΙΙιικΙιι'. (Ί) Ι(Ιι•ιιιΐ|ΐΚ'

ίη 3ΐϋδ ι•(ΐιιΓιιιμίΙ , α,υυηι ςυίδ ιΐιι.ιΐιιι.ι δίιιιυΙ εηεΓ^ϋδ \.«•,ιΐ ;

ίιιΐΊίικΙι'ιΐΓ εηίηι ιίκτ^ϊϊ βΙΙιτηιιι ιΊίιϋΙ ; ίϋςυε ΙβηΙο ιιι,ιμϊ-, ,

φι,ιιιΐο ε]ιΐδ νοίυρΐ3δ ιιι3]ογ ΓηεΓίΙ ; βιίεο ιιΙ Ιιιιη ρίβηε ηί-

ΙιίΙ , ίΙΜι|Ι <κ) «ΙΙεί'ΐιιιι ΐ'ΐκ'ΐμίαιη αΙΙίηιΊ , ρΓίεδΙβΓε ίΙΙε ροβδίΐ.

Εχ ςιιο ϋΐιιιΐ 3ε(ί(1ίΙ , υ( νείιεηιεηΐεηι Ι;ιΊίΙ ι;πιι εβρίεηΐεΐ εχ

τε ηιιβρίαη) , ηίΐιίΐ Γιτε αΐίιιϋ ημοΓβ ροδ^ίηιιΐδ :εοη(Γ3ςιιε,

πΙ ι γ ;ιΙίΐ|ΐι;ι ι;ΐ|ΐΙι , Γεηιί^δϊηδ »ε ίενίιΐδ »Ιι:ι βίςηε ρεΓΡςηηβ

ΐΓ.ιιΊηκ- δοΐεβιηυδ. δίε ε( ίη ΙΙιεβίΓίδ, ιριηπι ηιιιΐί ΓυΙίΙεδα,ιιε

ίΐϋιριί ίη δεεΐ)3 μι -;πιΙιιι, Ιιιιη εχ δρεεΙβΙοΓίυυδ ίΙΙί ιριί

δοΐεηΐ ίΐιί ηυεεδ ιΐϋΐηιΐι'ΐε , ιηβχίιηε ί<1 ιιμιιηΐ. (5) Ουοηίβηι

,ιιι (ι-ιιι ρΓορη3 ιΊ μι.ι πι Ιίι ιΐιΐ8 3ΐίου]υ8 νοΙυρ)3δ βεΐίοηειη εβηι

εΐ3ίκ)Γ3ΐ3Π) είΓιείΙ , (ίπτ)ίθΓεηι εΐ ηιεΙίοΓεη), εΐ ιόπΙιιι βΐίεηα;

νοίυρ|3ΐβδ εοΓΓυιηρυηΙ βεΐίοηβδ ηοη δϋβδ : ραΐεΐ εχ εο,

ιιιιιΐΐιιιιι νοΙιιρ(3!εδ ίηΙβΓ δε (ΙίΙΐεΓΓη. ΡΓορειηοιΙιιηι εηίηι

ίιΐιιιι, ΐ(ΐ)ιιι| ρπιριϋ <1οΙ<•! <•.•. , ;ιΙ'.ΐΊΐ.ι• ΐ|ΐιοι|ΐιι> νοίυρίβίεδ ε(Ιί-

είιιηΐ. ΙΙΙί ηαιηΐ|υε ρΓορπβδ 3εΙίοηΐ!8 ίιηηβάίυηΐ : νεΓϋί μΓαΙϊα,

8ί εηί δετίοεΓε, αιιΐ Γϋΐίοείηβπ δίΐ ίηριΐ'ΐιηιΐιιιιι εΐηιοΐβδίυηι;

ίΙΙε ηοη δεπόίΐ, Ιιίε ηοη ΓαΙίοείηβΙυΓ : ςιιί3 ιηαΐεδίβ β«1 βί

Ιιιιίιΐ8οε Γηυηειίβ ΓυηεΙίο. ΟοηΐΓβη'ιιιη ί^ίΙιΐΓ ίη ηιυηεπιηι

ΓιιηιΊίοηίύυδ βνεηίΐ 3 ρΓοριίίδ 38 βυίδ νοίυμίβΐίΐκΐδ , βΐιμιε 3

ρΓορπίδ εΐ δΐιίδ <1οΙοΓίΙ)ΐΐ5. 8ιιιι1 αιιΐκιιι νοίιιρίβίεδ εΙ άοΙοΓβδ ϋ

ρΓορπί εΐ δυί, (ΐιιί ειΐΡΓκίϊ») ρεΓ δβ εοωίΙΪΒΐΙηρ. Ι'ογγο Λκ

Βϋειιίδ νυ1ιιρΙ»1ί1)υδ (Ιίχίπιιΐδ , 038 δίηιίΐε ηπίαΊΙβηι (ΙοΙοπ ίη-

οεΓε : εοΓΓυιηρυηΙ εηίιη, δειΐ ιΐίδϊίιηίΐί ιυυιΐο. (6) •)3Π> ιριπηι

επεΓ^ίβ! ϋοηίΐβίε εΙ ρΓ3\ίΐ3ΐε ίηΙεΓδε αΊίίεΓβηΙ, αΙία.'(|υε δίηΐ

βχρεΙβηοΊε , αΐία; νεΓΟ Γυμίει^ίκ, ηοηηιιΙΙ»! ηευΐΓΪυδ ιηοίΐί :

νοΙιιρΐ3ΐ« ψιοηιΐθ ίίιηιϋδ δΐιιιΐ (-.οιιιΐίΐίοιιίδ. Ργο οιφίδϋηεΐ

εηίιιι ηβΙιΐΓβ βιιεΓ^ίβ; , δΐιβ ιρ)θι|υε εδί εϊιΐδ 80 ρΓορπβ νοίυ-

ρΙ;ΐδ. ΙΙβιριε ίΙΙ,ι πηίοΐεηι νοίιιρίββ, ιρΐ3β ΙιοηεδΙ»; βεΐίοηί ρι•ο
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οικεία επιεικής, ή δε τη φαύλη μοχθηρά- χαι γαρ αί

ίττιθυμίαι τών μέν χαλών έπαινεταί, τών δ' αισχρών

ψεκταί. Οϊχειότεραι δέ ταϊς ένεργϊίαις αί εν αύταϊς

ήδοναί των δρέςεωναί μέν γαρ δκορισμέναι εισί χαί

^ τοις χρόνοις χαί τη φύσει, αί δε σύνεγγυς ταΐς ένερ-

γείαις, χαι αδιόριστοι ούτως ωστ' εχειν άμφισβήτησιν

εί ταύτόν ε'στιν ή ενέργεια τη ηδονή. (?) Ού μήν εοιχέ

γε ή, ηδονή διάνοια είναι ούδ' αίσθησις- άτοπον γάρ-

άλλά δια τό μή νωρίζεσΟαι φαίνεται τισι ταύτόν.

ίο "Ιίσπερ ούν αί ένέργειαι έ'τεραι, χαι αί ήδοναί. Δια-

φε'ρει δε ή οψις αφής καθαριότητι , και ακοή και οσφρη-

σις γεύσεως- ομοίως δη διαφέρουσι και αί ήδοναί, και

τούτιον αί πειι την διάνοιαν, και έκάτεραι αλλήλων.

(,ί) Δοχεϊ δ' είναι έχάστω ζώο) και ηδονή οικεία, ώσπερ

ι:, και έργον ή γαρ κατά τήν ενέργειαν. Και Ιφ' έχάστω

δε θεωροϋντι τοϋτ' άν φανείη- έτερα γαρ ί'ππου ηδονή

και κυνδς και ανθρώπου, καΟαττερ Ηράκλειτος φησιν

όνου σύρματ' αν έλέσθαι μάλλον ή χρυσόν ήδιον γαρ

χρυσοϋ τροφή όνοις. Αί μέν ουν των έτέριον τω εΐδει

2ιι διαφε'ρουσιν εϊδει, τάς δέ των αυτών αδιάφορους εύλο•

γον είναι, (β) Διαλλάττουσι δ' ού μικρόν επί γε των

ανθρώπων τά γαρ αυτά τους μέν τέρπει τους δέ λυπεί,

και τοις μέν λυπηρά και μισητά έστι, το"ς δέ ηδέα χαι

φιλητά. Και επί γλυκέων δέ τοϋτο συμβαίνει- ού γαρ

26 τα αυτά δοκεϊ τώ πυρέττοντι χαι τω ύγιαίνοντι , ουδέ

θερμον είναι τώ ασθενεί και τω εύεκτικώ. Όμοίως

δέ τοϋτο και εφ' έτερων συμβαίνει, (ιο) Δοχεϊ δ' έν

άπασι τοις τοιούτοις είναι το φαινόμενον τω σπουδαία).

Ει δέ τοϋτο χαλώς λέγεται, καΟάπερ δοχεϊ, χαι ε'στιν

■ιιι έκαστου μέτρον ή αρετή και ό αγαθός , ή τοιοϋτος , καί

ήδοναί είεν άν αί τούτω φαινόμεναι καί ηδέα οις ούτος

χαίρει. Τά δέ τούτω δυσχερή ει τω φαίνεται ηδέα,

ουδέν θαυμαστόν πολλαϊ γάρ φθοραί καί λϋμαι άνθρο')-

πων γίνονται• ήδία δ' ούχ ε'στιν, αλλά τούτοις καί ούτο)

35 διακειμένοις. (ι ι) Τάς μέν ούν δμολογουμένοις αίσχράς

δήλον ως ού φατέον ήϊονάς είναι, πλην τοις διεφθαρ-

μένοις ■ των δ' επιεικών είναι δοκουσών ποίαν η τίνα

φατέον τοϋ ανθρώπου είναι; ή έκ των ενεργειών δήλον;

ταύταις γάρ έπονται αί ήδοναί. Είτ' ουν μία εστίν

«ο είτε πλείους αί τοϋ τελείου καί μακαρίου ανδρός, αί

ταύτας τελειοϋσαι ήδοναί κυρκος λέγοιντ' άν ανθρώπου

ί,οοιαι είναι , αί δέ λοιπαί δευτέροις καί πολλοστώς ,

ώσπερ αί ένε'ργειαι.

ΟΑ.Ρ

Είρημένων δέ των περί τάς άρετάς τε και φιλίας και

4•, ήδονάς , λοιπόν περί ευδαιμονίας τύπω διελθεΐν, επειδή

τέλος αυτήν τίθεμεν των ανθρωπίνων. Άναλαβοϋσι δή

τά προειρημένα συντομυιτερος άν εϊη δ λόγος. (ϊ) Ει-

πομεν δ' δ'τι ούκ εστίν έ'ςις • καί γάρ τω καθεύδοντι διά

βίου ύπαρχοι άν, φυτών ζώντι βίον, καί τω δυστυ-

&„ χοϋντι τά μέγιστα. Ει δή ταϋτα μή άρε'σκει, αλλά

μάλλον εις ένέργειάν τίνα Οετέον, καΟάπερ έν τοις πρό-

τερον εΐρηται , των δ' ενεργειών αί μέν είσίν άναγκαϊαι

ρπαοδΙ, Ιχιηα ρπΐ; ηυίΒ ρΐ'&να/, Π)3ΐ3. Νίΐιιι ε( ίρδχ ευρίιΐί •

13ΐεδ , Ιιοιιιιι πιιι ππιιιι <ριίι1(Ίΐ] ΐ3ΐ)(]ίΐ1)ίΙοδ δυηΙ, ιΐ)3|«Γυιιι

νει-ο λ ίΐιιρρι-αυίΐεδ. Ρογγο ιιιιιΙΙο ρι-ορίιΐδ εοη]υηεΙχ ευιιι

αιΙίυιιίΙ)ΐΐ3 δυηΙ δηεεεί ευιη ίρδίδεοημιηείχ νοίυρίδίεδ, ςυβπι

3ρρε(ίΙίοηεδ ; Ιιιΐ' ιιιίιιι αΐι ορεΓ3ΐίοπί1)ΐΐ8 δυίδ ΙεηιροΓε ρβιϊ-

Ιθγ βΐ ιιιιΐιιι.) (Ιίδΐίηείχ βιιηΐ : ίΙΐ3! νβΓΟ ρΐΌχίιηιι: ίΐιιιΐ ίίδ-

ιΐεπ), βιίεοο,ηε 31) ϋδ ίικϋίϋηοΐ.τ, υΐ βεΐίο εί νοΙυρ(3δ βεΐίοηίκ

Γρπηε ιιηυιη ρι ίιίρηι εδ•>ε νίϋρβηΙυΓ. (7) Λ'ρι-υηιΙβηιρη ηοη

ροΐεδί εεΓίο εο§ίΐ3ΐίο ;ιιι( δρηδίο εβδε νοίιιρίαδ ν ί (ΙβΓΪ . Μ

εηίηι ρίβηε .ιΐχ-ιιπίυιιι ΓιιβΓΪΙ : βειΐ ρι•ορΙΡΓΡ3 ςυο<] ηοη δβ-

ρ3Γ<•ιηΙυΓ, νίιΙεηΙιΐΓ βΐίςιιίοιίδ βδβε ίιίειη. ί"1 ίβίΙιΐΓ ο|>«ΓϋΙίοη&;

ϋίΓΓιτυηΙ, ίΐ3 εΐ νοίιιρίίΐεδ. ϋϊΠθΓΐ βυίειιι νϊδυδ Ά ΙμοΙιι , ρυ

ΓΪΙαΙβ; ιΊ .ΊΐΐιϋΙιΐδ ΜΐιιίΙϋιτ η((|υε οι1υΓ3(ιΐδ3 ςιΐδΐυ. Ι^ίΙυι- »<!

οιιικίπη ηιοιίιιιη εΐ νοΙυρΐ3ΐι*δ ίΙΙίδ [ΐΓοριί.ρ ιΙίΠΊ'πιηΙ; ε( «Ιι

ίιίδοε ϊρδίδ ε.τ (\\ιχ δυηΐ εο^ϊΐΒΐίοηίδ; ρΐ ιιΐΓ,τςυε ίδΙίε ιιιΙργ

δεδε. (8) ΥκΙεΙιΐΓ 3ΐιΙεηι εΐ ιιηίιΐ5αι]ιΐδ(]ΐιε βηίιιΐΗΐίδθ&δο, υΐ

ιιιιιιιιι> ρΓορππηι 8ΐ; δυιιιιι, ίΐ3 εΐ νυίπρίίδ. Εΐοηίιη Ρ3 νο-

ΙυρΙαδ Ιιιι]ιΐίΐιιοιΙί ι-δΐ, ψι<χ• ΡδΙ οοιίδρηίβιιεα βεΐίοηί : ίιΐηιιι;

ρΐίβιη ίηιΐϋείίοηε Οδίρηιΐί ροΐεδί; βϋϊεηίιη βηιιο, ιιΙκιγ,ίιμ,

3||3 Ιιιιιηίιιϊ ΜΐΙπρίΛδ <•ν1; δίι-ιιΐ «Ίί3ΐη ΙΙρΓ3ρΙίΙιΐδ 3ί(, 3δίηυ

ευΐιηοδ εΐ ρα1ρ3δ αυΓΟ ]υειιη(1ίθΓεδ εδβε; ρβοιιΐιιιη ρηίιη ]η-

ςυικίίιΐδ βδΐ αδίηίδ (ρι.ιιιι αυηιιη. Οιι,υ ι^ΊΙιιγ ιΙίδρ3Πδ δηηΐ

δρρείείβηίηΐ3ΐ!3,εοΐϋΐηδΐιηΙε1ϊαπι (ΙϊνρΓδα- νοίυρίαΐβδ: (]ΐΐ3.'

εοηΐΐ'3 (']υδιΙρηι δρεείεΐ, εοι-υιη εΐ το1ιιρ(3(ε3 ρομΙριιι εδδε

δρρείε εοιίδρηίβηεϋηι εδί. (9) 1'ογγο ίη Ιιοηιϊηιιηι βριιεΓβ

ιιιηι;ιι3 ΡδΙ ίΙΙϋπιιη ν3Γίε(8δ. Είπιιιιι ΐ',πίπη ΓΡδ 3ϋοδ ιριι-

(Ιιηι ιηο)εδ(ί8 βΓΓιεϊυηΙ , βΐίοδ νβΓΟ ι1ιΊ(•ι Ι,ιιιΙ : Ιιίδ «<Ιίθδ3 ι•Ι

ίηίοΐεΐ'αικί» δΐιη(, ίΙΙίδ ηιιι,ιΐιιΐι,ι εΐ ]ιΐ(•ιιιΐιΙ;ι. ΑΙςυε Ικκ: ϋ,ι

(Ι ιιι ι•»Ί>ιι» ιΐιιΐι ΪΙιιΐί ιΐδΐι νεηίΙ ; ηοη εηϊιη ι'.ηΙιίιι (ΙυΙιί,ι μιπΙ

ΓρΙ)Γίείΐ3ηΙϊ εΐ νβίεηΐϊ ηεςυε ίιίεηι εαϋιΐιιηι νίάεΙιΐΓ ιΐρϋίΐί, εΐ

ευΓρυδ Ιιι ιιιιιηι ΙιιιΙκτιΙί. ΙιΙιίιι νιτυ ι•1ί;ιιιι ίη 3ΐϋδ πμι νεηίΐ.

(10) 8ειΙ ίη Ιιίδεε οηιηίί)υδ ίιΐ τίιΙεΙϋΓ νει-υπι είδε , ςιιοϋ λίγο

1)οηο Ρδδε νίιίεΙιΐΓ. Ουοιίδί ήοε τεοίε (ΙϊείΙυΓ, υΐ ιιτΙε νίιίε-

Ιιιγ, δί(]ΐιε νίΓΐυβ εδί γρι εηίϋδςυε πκίιλιιι .< , ϊΐεηιηιιε νίτ Ιιο-

ιιυδ, <|ιιη Ιιοιιιΐδ : μιιιο (Ί νοίυρίβίεδ ιοίίιιΐίίικίιΐ' δυηΙ , ιρι;ι;

Ιιιιίε νκΙιηΙιΐΓ, ίΙΙαςυρ ϋειη μ-ιί• ]ικιιηιΙ;ι, ςιιίΐιιΐδ Ιιίι; άείεεια-

Ιιιγ : ίΙΙίΐ μιιΙιίιι , ι|ΐι;ι; Ιιιιίε ιηυ1οδ(3 δυηΙ , δι ειιί αΐίρη -ιι;ι\ ι.ι

Λ'ίιΙρβηΙιΐΓ, ηοη εδ( ηιίηιιιι; ιιιιιΙΙ.ι• ρηίιη δΐιηΐ Ιιοηιίηυιη |>ΡδΙεδ

εΐ εοΓΓυρΙεΐ3?. Λ'ΡΓε 1«ιηεη Ι»Ιί.ι ίηευηιΐβ ηοη δηηΐ , δε<1 Ιιίδ

δοΐηηιπιοιίο βΐηαε δίε εΓΓεεΙίδ. (II) Οιια; ϊςίΙιΐΓ εοηιιηιιηϊ

οιηηίιιιη Ιιοηιίηυιη εοηδοηδυ ΙυΓρεδ ΙιιιΙιρπΙιιγ, ηοη <1<•!κιι1

νοίιιρίβίεδ νικΊΐΓί, ηίδί Ιιοηιίηίϋυδ εοΓΓυρΙίδ; ί|1:ιπιιιι ,ιιιΐιιη,

ηιι.τ λ ίιΙΐΊΐΙιΐΓ Ιιοηεδ(33 Ρδδβ , ςυχιΐ3ηι Ιιοιιιίηίδ ρΓοριϊα ιΙί•

ρρηιΐ3 δίΐ, Ιιοο ΓθΓΐ3δδε ίηιίίΐΛΐιΙ εηΡΓΒία; Ιιοιηίιιίδ; Ιικ- εηίπ)

Μ'ιριιιιιΐιιι- δυ»ί νοΙιιρίΛίεδ. 8ίνε ίβϊΙηΓ Ιιββο υη» , δίνε ρΐιι-

τεδ ΓιιεπηΙ, ρεΚρεΙί εΐ 1)Ρ3ΐϊ νίπ, ςυ,Έ Ιι.ι•, ρεΓίίείυηΙ νοΙιι-

ρΐβίεδ, Ρ8δ ρΓορπβδ Ρΐ βυΐ38 εδδε Ιιοιηίηίδ ΓεεΙε δΙαΙιιίΙιΐΓ;

Γε1ϊιρΐ38 δεευηιΐο Ιοοο , ρΐ ϋα ηιοιίο , υΐ ίΐΐίιιιπ ιιι δοοίαβ ; ρΓυιιΙ

ίρδ8β ηυοςυρ εηειφα; βηηΐ εοπιραΓ3ΐΒ3.

VI.

Εχρίίοίΐίδ βυΐεηι ϋδ ςηαΐ 3(1 τίΓΐηΙβδ, βά" βηιϊε.Κίβδ, ;ΐ(Ι

νοΙυρΐ3(Ρδ ρρΓίίηεηΙ, τεδίβΐ υ! (3ε ϋεβίίΐηιΐίηε ρίη§υί «Ι

ρίβηο «ιυοιίβηι ωοιίο (ϋεβιηιΐδ : ςυβηιΐοφιίιίριη δ(3ΐιιε1)3Π)ΐΐδ,

ίΙΙβπ) τεπιπι ΙιυιηβηβΓυηι Πηεπ) βδδε. Αε ρρρείίΐίδ ςοβε

δΐιρεηιΐδ άίεΐβ δΐιηΐ , ΠΓενίΟΓ επί (3ίδρηΐ3ΐίο. (2) Οίχϊιηυδ

νει-ο εβη) ηοηεδβε ΙικΙιίΐιιιιι. Αΐίοςιιϊ εηίπ) ίηρδδεΙίΙΙβεΙίβιη

ίοΐ3 νίΐβ (ΙοΓηιίεηΙϊ , δΐίι-ρίβα,οε ηιοοΐο τί(3ΐη νίνεηΐί : εΐ ίΙειη(

ςηϊ ϊη ιικιχίιιιίδ νει-δβι-εΐυι- 03ΐ8Π)ίΐ3ΐί1)υ8. Οηοϋδί 1ιοε<•

ηοη ρι-οΐΜηΙυι-, ροΐίυδςηε εηοΓΒΪ» ςη3;(1απ) ε«δε νίάρΐυι- (υΙ

ΡδΙ δυρΓβ ιΐίεΐυιη) δηηΐηηε εηΡΓβία; οιηηεδ βιιΐ ιιεεεί»3Γίίΐ•
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και δι" έ"τερα αίρεται, αϊ δέ κα6' αΰτάς, δήλον υτι τήν

ευοαιμονίαν των καθ' αΰτάς αιρετών τίνα θετέον χαί οϋ

των ίι' άλλο• οΰδενος γ4ρ ενδεής ή ευδαιμονία άλλ'

αυτάρκης, [ί] Καθ' αΰτας δ' είσΐν αίρεται, άφ' ων

& μηδέν επιζητείται πάρα τήν ενε'ργειαν. Τοιαΰται

δ' είναι δοχοϋσιν αί χατ' άρετήν πράξεις• τα γαρ χαλά

χα'ι σπουδαία πράττειν των δι' αυτά αιρετών. Και

των παιδιών δέ αί ήδεϊαι• οϋ γαρ δι' έτερα αϋτας αί-

ροϋνται ■ βλάπτονται γαρ άπ' αυτών μάλλον ή ώφε-

ιυ λοΰνται, άμελοΰντες των σωμάτων και της κτησειος.

Καταφεύγουσι δ' έπ'ι τάς τοιαύτας διαγωγάς των εύ-

δαιμονιζομένιον &ί πολλοί , διδ πάρα τοις τυράννοις

εύδοχιμουσιν οί έν ταΐς τοιαύταις διαγωγαΐς ευτράπελοι-

ών γαρ έφίενται, έν τούτοις παρέ/ουσι σφας αυτούς

15 ήδεΐς• δε'ονται δέ τοιούτων. Δοχεΐ μέν ουν εύδαιμο-

νιχα ταϋτα είναι δια το τους έν δυναστείαις εν τούτοις

άποσ/ολάζειν. (ι) Ουδέν δέ ίσοις σημεϊον οί τοιούτοι

είσιν οΰ γαρ εν τί) δυναστεύειν ή αρετή ούδ' 6 νους,

άίρ' ων αί σπουδαϊαι ένέργειαι• οΰδ' ει άγευστοι οϊτοι

ϊυ όντες ηδονής ειλικρινούς και ελευθερίου έπι τας σωμα-

τικάς καταφεύγουσιν, δια τοϋτο ταύτας οιητέον αίρετω-

τέρας είναι• και γάρ οί παίδες τα παρ' αΰτοϊς τιμοιμενα

κράτιστα οίονται είναι. Εύλογον δη, ώσπερ παισ'ι

καΐ άνδράσιν έτερα φαίνεται τίμια, οίίτω χαΐ φαύλοις

25 χα'ι έπιειχέσιν. ( γ<) Καθάπερ ουν πολλάκις είρηται ,

και τίμια χαι ηδέα έστι τά τω σπουδαίο) τοιαύτα

Οντα • έκάστω δέ ή κατά τήν οϊχείαν £ξιν αίρετωτάτη

ενέργεια, χα'ι τω σπουδαίω δέ ή κατά τήν άρετήν.

(β) Ούκ έν παιδιδ άρα ή ευδαιμονία • και γαρ άτοπον

3υ το τε'λος είναι παιδιάν, και πραγματεύεσθαι χαι χαχο-

παΟεΐν τον βίον άπαντα τοϋ παίζειν /άριν. "Απαντα

γαρ ως ειπείν Ιτε'ρου ένεκα αίρούμεβα πλην της ευ

δαιμονίας- τέλος γαρ αύτη. 2πουδάζειν δέ και πονεϊν

παιδιας -/άριν ήλίθιον φαίνεται χαι λίαν παιδικο'ν

3& παίζειν δ' δπως σπουδάζη, χατ' Άνάχαρσιν, ορθώς

έν:ιν δοκεϊ• αναπαύσει γαρ εοικεν ή παιδιά, αδυνα

τούντες δέ συνεπώς πονεϊν αναπαύσεως δέονται. Ου

δή τέλος ή άνάπαυσις* γίνεται γαρ ένεκα της ενερ

γείας. Δοκεϊ δ' δ ευδαίμων βίος κατ' άρετήν είναι•

4υ ούτος δέ μετά σπουδής, άλλ' ούκ έν παίδια. (7) Βελ

τίω τε λέγομεν τά σπουδαία τών γελοίων και τών μετά

παιδιας, χαι τοϋ βελτίονος άε'ι χαΐ μορίου χα'ι άνθρωπου

σπουδαιοτέραν τήν ενε'ργειαν ή δέ τοΰ βελτίονος κρείτ-

των και εΰδαιμονικωτέρα ήδη. (β) Άπολαύσειέ τ' αν

«5 των σωματικών ηδονών ό τυ/ών και άνδράποδον ου/

ήττον τοΰ αρίστου• ευδαιμονίας δ' ουδείς άνδραπόδω

μεταδίδωσιν, εΐ μή καΐ βίου• ού γάρ έν ταϊς τοιαύταις

διαγιογαϊςή ευδαιμονία, άλλ' έν ταΤς χατ' άρετήν ένερ-

γείαις, καθάπερ χα'ι πρότερον είρηται.

ιΊ |ιι μ|ιΙι'γ ,ιΙιιΐιΙ εχρείεηϋβε, :ιιιΙ εχρϋίεικία: μΓορΙει- 56 ίρ«38 :

ρι•ι •.ρίιιιιιιιι 681, Ι)0»ΙίΙιιι1ίηΐΊΐι 6886 3ΐί(]ιιί(] 6Χ ΜΙαηιιιι ιιιιιιιογο,

(|113Ε ρ6Γ 86 1'\|)0(||1ΐ(|||', βΐ ΠΟΠ |>ΓΟ|)Ιΐ'Γ . 1 1 ί II < 1 , ιμΐίρρε (||10)

Γ6Ϊ ιπιΐΐϊιι- ίικίίβοί, 86(1 ίπ &εη)ε( ίρ33 1ιοιιί> οιηιιΜ)ΐΐ8 ιιΐιΙιιΜ.

(3) δοηί 3ΐι(6ΐη ρεί' 8686 εχρείίΙήΊεβ εικτμί,χ• ίΙΙ,ι• , οχ ςηΜ)ΐΐ3

ιιίΙιιΙ ρΐ'ίυΐεΐ' Ϊρ33ΐιι ιηιιηεηβ Ιϊιηοίίοηεπι ψιατίίυι- ; ψΐίΐΐ'δ νί-

(ΙεηΙιΐΓ εβ8ερΓίηιυπι 3ε(ίοηε5νίΓ(υ(ίδ (η;ιηι Ιιοικ'Μ,ι 1)οιι»φΐ6

3Η6Γ6 ιΐε ιιιιιικτο ΜΙηπιιιι 681, ςιΐ3! ρβΓ 86 βχρεΙιιηΙϋΓ) ; (Ιι.'ϊικίο

ε1Ϊ3Π) εχ ΙυϋίΟΓίί 3(•.ΙίοηίΙ)υ8 ϊΙΙΐ', ςιι.ΐ ]ικιιιιιϋΙ»Ιί> ;κ•. γγ-

πτ»Ιίοηΐ5 μι.ιΐί» 8ΐΐ8είρ'ιυη(ιΐΓ; Ιιεε εηίηι ηοη ρι•ορ(ει• ;>Ιί;ι

(•\ρι•| ιιπίιιι- : ηυίρρβ ΐ(ΐιιιιιι ϊικΙε ιιιυΙΙί ιίαιηηίί ρο[ίιΐ8 αΓΙίααη-

Ιιιγ ψιιιιη (',01)ιπΐ0(1ί8, <|ΐιι ρπι: Ι|Ϊ8 0ΟΓΡΟΙΊ8 ι'Ι 1 ι'ϊ |.1|1|ϊ|ί;ιι Κ

611Γ3Μ1 ικ'ΐιΐίμιιηΐ. 1 (*-ιιι ιριπηι Γιτί' ιιιΙ Ιυιηε πιΐίοιιιιιι νί(;ι:

εοηΓιΐ£ίυη( ςυί νιιΙ^υ ΙμμΙι εχί8(ϊηΐ3ΐι(υΓ. Εχ ηυυ ε( ίΙΙικΙ

ενεηίί, υΐ αρυϋ (νΓβηηο^ ι'η ρΓεΙίο ε( ΙιοηοΓε 8ίη( ίΙΙί, ()υϊ ίη

Ι•ιΙί νϊΐιν ΐ'οιΐ8ΐιε(ιΐ(Ιίηι< Γβ8ίίνϊ ιΊ ιιι Ιι.ιιιί 8ΐιη(. Ν,ιιη ςιια; 3|>

Ϊ11ί8 βχρείυηΙιΐΓ, ίη ϋ8 βεβε Ιιί βϋβνββ ι•\ΙιϊΙΐ(Ίΐ( εΐ ]ιιουικ1ο$ :

Γ1ΐ]|1ί ^(ΊΙΙ'ΓΙΛ Ι|(ΙΜ1Ι1ΐί1)1Ι9 013^113(65 ίΙΙί ΙΙΙιΙίμιΊΐΙ. 'Γ.ΐΙί.Ι ΥΠίβΟ

νί(ίι•πΙυΓ 3(1 1>ε3(3ΐη νίΐβιη ρθΓίίιιιτο, ρΓορΙβΓεβ ηυοιΐ ίη)-

ρεΓίο ρο(68(3ίβ(ριβ ρΓακΙίΙΊ (3ΐί1)ΐι« ίη Γείιυί οϋυηι ίυυιη

ΐ'ΐιιΐΜΐιιιιιηΙ. (4) Τβιιιεη ;ι!ι ΙιιφίΜΐιοιϋ Ιιηιιιίιιιιιιι εχειηρίο

νΐ'ΐ'ίΙϋΙΐΛ 3Γςυηιεη(ιιιη ΓθΓ83ΐι «-ιρί ηοη (1ευε( : ηοη εηίηι

(Ίΐιι>ί•.ΙίΙ ίη ρΓΪιιΐ'ίρΗίιι \ΊΓ(υ8 νεί ηιεηβ , 3 ΐ(ΐιίΙιΐι> ηοηεβιΐΒ

βοΙίοηεϋ |>6ΓΓιείιιη(υΓ; ηβιιυείί νεΓ.Έ αο Ιί1)βΓ3ΐί•ι νοΙυρ(3(ί9

ϊ^ηαπ 3(1 οοΓροπδ νοίιιρίβίεί οοαΓιιςίυιιΙ , κΙοιγοο Ιιββ ιηα-

βίδ 8εε(3η<ΐ38 6886 ε\Μίιιι.Ίΐιι1ιιιιι εβί. Ν3ΐη ε( ρυεΓΪ , ηυαί

βρυιΐ ίρ808 ρΓε(ίο$3 ΙιηΙιειιΙιΐΓ, ριι(αιι( ορίίηιβ εββε. ΝίΙιίΙ ει^ο

:ι1ι>ιιπΙί βδΐ,βΐ, ιι Ι 3ΐί3 ριιεΓΪ8, »Ιία 3<1υ1(ί$ ίη ρπΊίο ΜΐηΙ, ϋ,ι

εΙίίΙΙΙΙ 1)01113 3ΐί« Ι'ί ΙΙ1ι)(1ΐ•|'3ΐϊί, 3||3 ΓΐΐΙίΙΪΙΐΠί 30 ΙΙ13ΐί8 ρΓΟ-

ΙωιιΙιιι-. (5) ΟποίΙοίΐΌβ, υΐ 8.τρε ]3ηι ε«ί (ΙίοΙιιιιι, εί ρΓ«-

(ίονί ϋΐιιιΙ ιΊ ]ικ'.ιιικ1α ι•» ι|ΐι;ΐ' νίΓΟ Ιχιιιο ΙιιΙίιι νίιΙεηίυΓ. ,Ιηιη

ηυυηι ηιιίευίςυε ειιιτμίιιίΙΙιι 3υ3νί8 3ί(,ευ]ιΐ3ΐΐ3ΐ)ί(υ ρΓα?(1ί(ιΐ3

ε8(; νίΓΟ οοηο πΐ3λίηΐ6 ΐ'χρι•(ΐΊΐιΐ3 ίΙΙα, (|υ<ε 68( βεοιιηιΐυιη

νίΓΐιιίεη), εηεΓμϊβ; (6) Νοη ροΐβίΐ εβΓίε ΓιεΓΪ ιιί ίη ΙικΙίεΓίβ

3ε(ίοηίΙ)υ3 1» αΐίΐυιΐο ΙΌΠ8Ϊ5(3(. ΐΐεηίηι 3ΐκ>ιΐΓ(Ιυιιι ε8(, Ιίηεηι

Ιιοιηίηίβ 8(3(υεΓβ ιίίιι ΙιΐιΙκ-ινιιιι , ιιΐ'-.ι! ίι-ιρι.- (ο(3 νΐί» (1ί-

8(Γίη(;ί βί (ΙίίΠείΙεβ 131)ογο8 ρεΓρεϋ, Ιυιΐί 03υ«ι. Οε|εΓ3

ηβπίφιε ρβΊΐε (Ιίχιτίιιι οηιηίβ ηΙΙιτίιι^ «Ιίπι]ιι•ί μι,ιΐι.ι εχ-

ρε(ίιΐ)η8 : «ιοίιι Ιιεαίίΐυιΐο βεοηί 68ΐ. ΙΙα•ε εηίηι Ιίηί5 οιιιιιίπηι.

Ρογγο νε1ιεηιεη(8Γ ηί(ί (1εΓ3(ί§3Γί(]ΐιε τεί ΙηιΙίοΓΒΐ κγηΙϊβ ,

.-.! ιιΙΙ ιιιιι > ίιΙιΊιιΐ' (Ί ίΐιΐιιιοιίιιιιι ριιιτίΐι• : 1ιι•1ι•ι >■ νιτο , ιι( 86ΓΪ3

ρο8(π)ουΊιη> βίυιΐίοββ .ι^ιιμ (8εοιη(Ιυιη Λιι.κ•Ι;,ιι>ίιΐ' . τε.

εΐιιιιι 681. Ι.ικίιι-. εηίιιι ιριιι>ί Γ6(|υίε8 ιν(. Α(ΐ|υε ιιί. ίιηι

Ικιιιιίιιι••. Γ6(|υίεΙίοη6 εςεπΙ, ςιιοιΐ ηοη ΜΐΠίι ίιιιιΐ οοηίϊικιίβ

Ι,ίΙιμι ίΙιιΐΝ. Νοη ε$( ίμίΐιιι- Γ6ΐ]υίε$ ίΙΙη Γιηί8; ςιιίρρε ςιΐίε

3(1ηιί)(3(υΓ ηοη ηίβί ορεΓ3ίίοηί5 ε3ΐΐ33. ΑΙ νιτο Ιιεβίη νί(3

νίϋεΙϋΓ 6δ8ε ίιι 3θ(ίοηί1)ϋ8 νΪΓΐυΙϊβ : Ιβ1Ϊ3 3ΐ)(εηι νί(3 δεΓί»

08(, ικΊΐΐΐιρι.'ΐιιι Υ6Γ0 ίη ]οοο ε( 1υ(1ο ροδί(α. (7) δε<1 β( ιιιε-

ΙίθΓ3 ΜΙ» \ (ΐ(:;ιιιιιικ , ιρίίΐ' 86Γ13 8ΐιη( , ιρκιιιι Ι] ιι;»• Γ ί 1 1 ί < - 1 1 1 . 1 ('(

(:ιιιιι 3060 Ιυιίοςηε ΐ'οιι]ιιιιιΙ;ι : βίευίί Ιιιιιι ρ»Γ(ίβ ίη Ιιοηιίηε

ιιιιΊίοπί, ίϋηι Ιιοιηίιιί» ίίειη Γηβϋοπδ βεΐίοηειη σπουδαιοτέ

ραν, Ι»Ιιιι|ΙΙ»ΙΙ) 8εΐΊ3Ι1Ι, (1ίθί|1]Ι19. Ι'ΟΓΓΟ ιρίιιιΐ ιιιΐ'Ιιικ, ίιΙι'ΙΠ

]3ΐιι ρΓ338ΐαη(ίιΐ8 4ΐιθ(ΐυε ε( ροΙΙεηΙίυ8 68ί 3(1 ΙκμΙιιπι νίΐβιη

εΠίείΐ'ηύίΐη. (8) ΙΌ8(ιειΐ)0, ΙαΜί» (:οΓρθΓ6ί8θ,ιΐ6 νοίιιρίαΐίυιιβ

ε(ί3ΐιι ιΐ!ΐιικι|ΐιί-ΐ|ΐιΐ' 3('. νι•| ιιιηηΐ'ίρίιιηι (Ίί,'ΐιιι ηιιοιΙΙΜκΊ , ηυη

ιιιίηΐΗ ιριηιιι νίΓ (ΐρΙίιηιΐ8 , ριιΐίιί ριιΙιτιΙ : ίη Ι ■>■;•( ι! ιι. ! πιί-

νβΓΟ ρ»ι Ιιι•ίρ»Ι ίι ιιμίιι ηι'ΐιιο ιικιηΐ'ίρίιιιιι αιΙηιίΙΙι-Ι , ιι:-ί

Γογ(6 βΐίβηι ίη νΙΙίε 1)β3ΐ»3 ; ςιιοο1 (Ϊ6Γί ηοη ρο(88(. ϋοη8(3(

εηίηι , ηοη ίη Ιιυ.μι*ΠΊ0ΐ1ί νϊίΒΕ εοηιΐίίίοηβ οεβίίίικίίηοηι

εοηίίίίεΓβ, 8ει1 ίη νίΓΐυίυιη »(1ί»ιιΜιιι$ , "Ι άίεΐυηι βδ( ίη

ρΓαχειΙβηίίυυβ.
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ϋΑΡ. VII.

Ει δ' έστ'ιν ή ευδαιμονία κατ' άρετήν ένε'ργεια, εί-

λογον χατά την κρατίστην αύτη δ' άν είη τοϋ αρίστου.

Είτε δή νους τοΰτο είτε άλλο τι , 8 δ°ή κατά φύσιν δοκεϊ

άρ/ειν και ήγεϊσΟαι και εννοιαν ε/ειν περί καλών και

6 θείων, είτε θείον ον χαι αυτί) είτε των εν ήμϊν το θειό-

τατον, ή τούτου ε'νε'ργεια χατα την οίχείαν άρετήν εϊη ϊν

ή τελεία ευδαιμονία. "Οτιδ' έστ'ι Οειορητική, είρηται.

(2) Όμολογούμενον δέ τοΰτ' αν δόξειεν είναι χαι τοις

προ'τερον και τω άληΟεϊ. Κρατίστη τε γάρ αύτη

ΐυ έστιν ή ένε'ργεια• χαι γαρ δ νους των εν ήμΐν, χαΐ των

γνωστών, περί & δ νους. "Ετι δε συνεπέστατη • Οειο-

ρεϊν τε γαρ δυνάμεθα συνε/ώς μάλλον ή πράττειν

ότιοΰν, (:ι) οίόμεΟά τε δεϊν ήδονήν παραμεμϊ^Οαι τη

ευδαιμονία , ήδίστη δέ των χατ' άρετήν ενεργειών

15 ή χατα την σοφίαν ομολογουμένως εστίν δοχεϊ γοΰν

ή φιλοσοφία Οαυμαστάς ήδονάς ί/ειν χαθαριότητι χαι

τω βεβαίω , εύλογον δέ τοις είδόσι τών ζητούντων ήδίω

τήν διαγιογήν είναι, (ί) "II τε λεγομένη αύτάρχεια

περί τήν Θεωρητιχήν μάλιστ' αν είη ■ τών μέν γαρ προς

2ΐι το ζην αναγκαίων χαΐ σοφδς και δίκαιος και οί λοιποί

δε'ονται , τοις δε τοιούτοις ίκανώς κε/ορηγημένθ)ν δ μέν

δίκαιος δεϊται προς ους διχαιοπραγήσει και μεΟ' ων,

ομοίως δέ και δ σώφρων και δ ανδρείος και των άλλων

έκαστος , δ δέ σοφδς και χαΟ' αότδν ων δύναται θεωρεΐν,

26 και δσω άν σοφώτερος η μάλλον βέλτιον δ' ίσως συν

εργός ε/ων, άλλ' όμως αύταρκε'στατος. (δ) Δό;αι

τ' αν αυτή μόνη δι' αυτήν άγαπασθαι• ουδέν γάρ άπ'

αύτης γίνεται παρά το θεωρήσαι, άπδ δέ τών πρακτών

ή πλεΐον ή ελαττον περιποιούμεβα παρά τήν πραςιν.

3υ (ο) Δοκεΐ τε ή ευδαιμονία έν τϊ) σν_ολη είναι • άσ/ολού-

ιιεΟα γάρ ίνα σ^ολάζωμεν, και πολεμοϋμεν ΐν' είρηνην

άγωμεν. Τών μέν ουν πρακτικών αρετών εν τοις πο-

λιτικοϊς ή εν τοις πολεμικοΐς ή ένε'ργεια ■ αί δέ περί

ταϋτα πράξεις δοκοϋσιν άσχολοι είναι , αί μέν πολεμικαί

3!> και παντελώς• ουδείς γάρ αίρεϊται το πολεμεϊν του πο-

λεμεϊν ένεκα , ουδέ παρασκευάζει πόλεμον δόξαι γάρ άν

παντελώς μιαιφο'νος τις είναι, ει τους φίλους πολεμίους

ποιοϊτο , ίνα μάναι και φόνοι γίγνοιντο. "Εστί δέ και

ή του πολιτικού άσχολος , και παρ' αΰτδ το πολιτεύεσΟαι

V» περιποιουμένη δυναστείας και τιμάς ή την γε εύδαιμο-

νίαν αΰτώ και τοϊς πολίταις, έτε'ραν ουσαν της πολι

τικής, ήν χαι ζητοϋμεν δήλον ως έτε'ραν ουσαν. (7) Ει

δή τών μέν χατά τάς άρετάς πράς:ων αί πολιτικα'ι και

πολεμιχαί κάλλεικαι μεγε'θει προε'νουσιν, αύται δ' άσ/ο-

45 λοι και τε'λους τινδς ϊφίενται και ου δι' αύτάς αίρεται

είσιν, ή δέ τοϋ νοϋ ενέργεια σπουδή τε διαφέρειν δοχεϊ

θεωρητική ούσα, και παρ' αυτήν ούδενδς έφίεσθαι τέ

λους , έ^ειν τε ήδονήν οίκείαν, αύτη δέ συναύξει τήν

ένέργειαν, και το αύταρκες δή και σ/ολαστιχδν και

50 άτρυτον ώς άνΟρώπω, και δσα άλλα τω μακαρίω απο

νέμεται, κατά ταύτην τήν ένέργειαν φαίνεται Οντα"

ή τελεία δή ευδαιμονία αυτή άν είη άνθρωπου, λα-

Οιιοιΐ»] Ιιε,ιΙίΙιιιΙΐ) 681 βοΐϊο νίι-ΙιιΙίϋ, ΐΌΐι*ειιΙ;ιι1ειιιιι βδΐ ,

ε]η8 ςιι* ορίίιικι ββΐ νίι-ΙυΙίδ εβιη εδδβ. Κα ροΓΓΟ νίΓΐιΐδ

ιτί! δοίϋοεΙ ]ΐΐ'α'*1;ιιιϋ^ίιιι;ι• μαΓίΐβ ϊη Ιιοηιίηε. δίνε ίβίΐηι•

ιιιειι-, ίΙΙικΙ &ϋ, βίνβ αΐίικί <ιιιί<Ι<Ιϋΐιι, φΐοϋ νίϋναΙυΓ ίηΐ|>βΓ3Γε

30 ρπηοϊρβίυιη οΜίηεΓΟ (ΙεββΓβ ιι.ίΙιιι α , Γεπιηΐφΐε 1ιοηβ8ΐ8-

Γυσι εΐ «ΙίνίιΐϋΓυιη ηυΐίοηειη ίιι βεββ εοηΙίηεΓε (βίνβ (Ιίνί-

ιιιιιιι Ιιιιι ίρδίιιη δίΐ , Βίνκ ειιι ιιιιι φΙΟ! ϊη ηοΐιίδ μιιιΙ : ι Ιίι ιιιι-,

μιιιιιιιι ) : Ιιιι]ιι> δβιιε ειιεΐ{>ί3 ϋΐ.ι, <|ΐι;ΐ' 3 |.ι υμπα νίι ΙυΙί; ριί>-

ΙίοίϋΐίΙυΓ, |μί Ι(•ι:Ι;ι 1:ι•»ΙίΐικΙυ βπΐ. 1η ϋυηΙειιιμΙίΐιΐυΌ (κιι ίο

εαηι ι•»ε |>οβίΐ3ΐιι $υρβΐΊΐΐ8 < 1 ί ν ί 1 1 1 1 : - . (2) Ε( Ιιοε ψικίππ

(|ΐιπιιι Μίριτίιι» βχρο$ίΙί$,1υιη ίρ.-ί ΜτιΙαΙϊ ΐ'υιΐΜΊΐΙαιΚΊΐιιι ΐ'.>1.

ΡΓΧ8(αηΙί8!>ίιιΐ3 ι-ιιίιιι ρπ ιιιιι ιιι £81 ΙϋΐΊ•. <•ιιιτι•ϊ3; η.ιιιι (|υυιιι

Γ0ΠΙΙΙ1 11ΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΙ <|1ΐ;ι• ΜΙΙΙΙ 111 1101)14, Ι1Κ:Ι15 ρΐ<1'όΐΕΙΐΙϊίί)ί|1ΚΙ

γ, ι - ι ιπιι οιιιηίιιιη εο^ηο$ω1)ί1ίυιιι ιΙΙα υρΐίυΐΐ ίΐιυί , ςυο;

ιιιγιιΙι• ΐ'ΐιηιρίΐΙιΐΊΐιΙιιιιΐιΐΓ. ΙΐιΐιΐιΙι- ιιιεηΙ(8 <ίιπ-ϊ:ι εΐίϊΐιι

1113Μ1116 (•Ι > ιιιιι ιιιιιιι ; οοηΙειιιρίΗΐί ιυιιιιριΐ' ιιμ.ϊιΙιη• Γ«ι:ιΙίιι>

μοίβτίαιαβ, ιμιαπι α^ι,τε ιιυίι1\ΐ8. {3) ΕΙ νετο <}υιιιιι Ιιβϊΐί-

Ιυιΐίηί Υ(}Ιυ[)ΐ3ΐ(;ιη3ΐΙιιιίχΐ3ΐιιι!ϋ6ΐ1ιΙχ'ΓοοΓΡ(1ιιιηυ»(υιΐ)ηίυηι

νιιΙιιΐΗ βοΐιυϋυιιι ]ιιευιιι1ι»ίιιιαιιι ε-ώΒ 83ρίειιΙί«Β οιιτ^ίαιιι,

ιιιιιιιιιιιιι ουιι^ειίΜΐ ίΐτΐυιιι ε>(. Ιίΐ νίιΙιαΙιΐΓ ()ΐιϊ(Ιΐ'υι οειίο

Μΐ[ιίΐΊΐΙι;ι ϋΐίΓϋΙ)ίΙκ> ιρΐίΐ.νΙ.ιιιι φ. ιιιιι ϋΐκιιϋίΐιε (υιιι >|.•ι-

ΙιιΙιΙιιΙε νυ1υρΐ3ΐεβ (.υηιιιιει ι• ; 3ΐ1 Ιΐίβο ρι ιιΙμΙμΙι1 ει>( , εο»

ΐ(ΐιι ]3ΐη 8οίυιιΙ, \ ϋαιιι 3£6Γε ]υουη<1ίυΓειιι 1 1 1 1 .-> • ρ 1 1 «ϋΐιυο

80ΙΓΒ ιρκυιυιιΐ. Ι'ΓϋεΙειεΒ ίΐΐιιιΐ ςαοιΐ ιΙιοιΙιιγ αϋταρχες,

1113^18 υΜίίδΙίΙ ίιι νίΐ3 εα (}ΐιχ ϊη ϋοιιίεηιρίβηιΐο νβΐϊβΙυΓ. ι, ι

η•- ειιίιιι 3(1 νίΐβ: ευΐΐαηι ηβοε&83Π38 Λίιρίειι» εΐ ^υι>1ιΐ8 εΐ Γβ-

Ιίιΐιιί ίίοιη ιΐεκίιίει-αηΐ : εΐ νειο ιιιιυιιι ϋ$ Ιιυιιίδ ίβιη 8η1ΙίείεηΙεΓ

ίηίΐΓϋυΙϊ ϋυιιΐ , η-^υίιυιιΐ Ι3ΐηεη , ]ιΐ8ΐυ8 ΐ|ΐικ1ιιιι < ι^.ι <]ΐκ.~.

(Ί 011111 0,1111)118 Ι'ΜΊΊ'είΐΙ ]υ>ΐ3$ 30110111» , 5!Ι1ΐίϋΐ(Ίΐ|ΙΙΙ• εΐ Ιιιι

(18 εΐ 1πιιρΐΊ•3ΐι>, ε( οείοπ υιιιιιι>. ΑΙ μίϊι 83ρί(Ίΐ8 3ι1

Μΐϋΐιι υιιυι ^ιαιιι υΐιι'ΐιιΐιΐ,ιιιι ρεΓ 8ε νβίεΐ , 30 ιμι,ιΐιΐιι οί 83-

ρίι-ιιιίυι•, ΙαιιΙιι ιιι.ι^ι» 3(1 ιΙΙιΐιΙ ναΐβΐ. 1 υιία^χ• 83υε ιιιοΐιιΐϊ

ί(1 εΙΙίοίοΙ , μ 3(1]υ(0Γ08 Ιΐ3ΐ)β3ΐ ; 31 ιιϊΐιιίοιιιιιιιι:» Ι3ΐιιιη ειίαιιι

8ε ι)ιμι οοη!εη1ιΐ8 088ε ριιΐι -! . (ί>) Α(1 1ΐ8εο ιιιειίΐο ΓογΙημο

\ ιιίεαίιιΐ' 6υ1α ριυρΙεΓ 8ε ίρ83ΐΐ) (ΙιΙίμί ίΙΙ.ι ειιεί'^ύι , ψιυα ιιι-

ΙιΐΙ εχ «-α εχ8ΐ8(3( ρηεΙεΓ ιρ83ΐη οοιιίειηρίβΐίυηυιη ( ιμκιιιι ε

(1ίνεη>υ εχ ρΓ3θϋθ3 νίΐ3 μιιι|η•γ αΙι.ριίιΙ, ρεαΙεΓ ψ-;ιιιι 30ΐιυ-

ιιΐ-Ίΐι, ουηιρβΓειιιυί, δίνε ρΙυ8 ίΙΙιιιΙ μΙ, 8ΐνε ιιιίιιιΐϊ). (ϋ)'(^ΐΜκΙ-

ψη: ίη»υρθΓ 1κ'3ΐί(υϋυ \ ίιίεκίιιι- ίιι ςυϊείε 3((|υε υΐίυ (χιιΐίΐ-

8(εΓβ. ΙίιΊιΐΐΛ εηίιιι 3^611(115 οοειιραιιιιιΐ' υϋ 1(1 , ιιΐ ιιι υΜυ ι•ι

(|ΐιίεΙε νίνειβ ρο&8ίιιιιΐ8 : ΙκΊΙ,ι ^εΓΐιιιιΐί, ιιΐ ρβοε Ιπκιιιιιιι .

ΙΤίΐιΙίια; ρυπυ \ίιΙιιΙ(•» (ςηιίΓυιιι ειιεΓ^ίιε ιιι ηε^υΐϋ; αυΐ

ριιΙϊϋιΊ>3ΐιί υεΙΜοίβνοΓϋϊηΙυΓ) «ιιιιιπφιι• εχριυιιιρίαΐ 3οΙϊο-

ηε8 ΜΐΙικΊ ηιιιιιι••. ίιτοι|ΐΐΗΊιΐί μιιιΙ ; Ιιι-ΙΙπ .•■ ({υίϋεηι οιιιηίιιυ :

ηειηο εηίιη εχρείίΐ, νεΙ ιι! ΙκΙΙιιιιι ^τια ΙιιΊΙί ίηνεηίεηΊί

03Π83 , νεί υΐ δβιεΓε ΙιιΊΙιιιιι ΙίοββΙ : νίιΙιτεΙιΐΓ εηίιιι εβίβ

ρΐιιιιε ιριί>ρϊ;ιιιι >.ιιιι;ιιίιι«πιΐί, ιριί εχ 3ΐηίοί8 ιιιίιιιίιυί ΓαεβτβΙ,

υΐ ιιιιςιΐίΐ; βίςιιε οα•(1θ8 ΙίεΓοηΙ. Ι'ογγο ε»1 εΐίβιιι ρυΙίΙίοΒ 8(1-

Ι1|ίΐΐί»ΐΓ3ΐίυ ΙΙ('^0ΐΐυΝ3 ΟΙ ΙΙΤΰ(|Ιΐίεΐ3, Ρ3Γ3118 ΜΊΐίΐ;. Ι |ι1ιι•|ι;|•

ίρ83ΐη, ψι;Γ η;ινιι!ιΐΓ, ο|κ•πιΐιι , ροΙε8ΐ3(ε8 εΐ ΙιοηοΓε$,3υ(

οεΓίε 1)63ΐί1ΐ)(1ίηειιι , \•εΙ 8ί1)ί νβΙ οί» ίΙ)ΐΐ8 8ϋί8 , ΐ)υ33 3ΐΐ3 83ηβ

εχ8ΐ8(ί( 3 οϊνίΐί 8θίεηΙίβ : (]ΐΐ3ΐιι εΐίιιιιι ηοβ, ιιΙ <ιΙι ιΙΙ.ι «ΙινεΓ-

83111, φ10;ΠΙΙ1Ι1δ. (7) Βί ίΐ3(|1ΐε 30ΐίυΙ168 νΪΓΐΐΐΙίβ (ιιιιι ΙιεΙ-

Ιίι ιι• ηιιιιιι ροΐίΐίοχ εΐ 1ιοηε5ΐ3ΐε εΐ ιΐ)3^ηί(ιΐ(1ίηε |ιπει ιΊΙιηιΙ ,

ε,ΐ'(Ιειιι«|ΐιε ΐΓΓβ(]υίκΙα? 8ϋΐιΙ, εΐ 1ίηΐ8 3ΐίοιι]ιΐ8 βΓβΙίβ δυβοί-

ρίιιηΙιΐΓ, ηεο ρΓορΙεΓ 80 8ΐιηΙ εχρείβηιΐ»! ; 31 νβΓΟ ηιεηΐίδ

3οΙϊο νώβιιΐΓ εΐ 5ΐϋ(1ίί βΓ3νίΐ3ΐε ρπΕ8ΐβΓ0 (φΐυιη 8ΪΙ εοη-

ΙεηιρΚιΙίυηίδ) εΐ ρΓίεΙΟΓ &β ιιιιΙΙυιη Ιίηεηι εχι«ΙεΓβ, εΐ ίιι

βε μ ιΙιιρ(3(εηι Ιι31χ.•γο ( βΛ ρογγο 30ΐίοηεηι ρΓοιηονεΙ εΐ 3ΐη-

ρΜΙΐΓ.Ίΐ ! , ΙιιιΙιεΙιρίι' ίΙΙΐ ίηίΙΐρΐ'Γ εΙΪ3Π1 ί(| (||10(| 6•ίΙ 86 Ι|)80

ει ιΐιΙεπΙ ιιιιι εδδε, 61 ςυίείβιιι οΙίο.•ί3ηΐφΐβ ι'ίβε, οί (Ιείηΐίίίβ-

ίίοηίδ ίΐεηι 6*ίβ βχρεΓίοιη, φΐαηΐυηι φΐκίειη Γ68 ΙιυηίΒηίβ

ΓβΓυηΙ ; οεΙβΓΒ (Ιεηϊφιο οπιιιίβ ει 8(ΐ5υηΙ, ςη<ε 1)63ΐο Ιπηιιί

βοΐεηΐ ■• ρΓοΓεοΙο ρΡΓίβοΙβ Ιιοηιίηίβ Ικ•3ΐίΙιιι1ο Ιιβο βοϋηηρ εοιι-

ΙϊηβΙιΐΓ : δϊ φΐίϋβπι ρεΓίοεΙβηι νϊΐεη 1οιΐ)ΐίΙιΐ(Ιϊη6ηι οΐϊαηι δίΐ
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£οϋσ« μήκος βίου τε'λειον ουδέν γάρ άτελε'; εστί των

της ευδαιμονίας, (β) Ό δέ τοιούτος αν εϊη βίος χρείττων

ή κατ' άνθρωπον ού γαρ ή άνθρωπος έστιν οίίτω βιώ-

σεται, άλλ' ή θείον τι έν αύτώ υπάρξει• δσω 8» δια-

6 φέρει τοϋτο τοϋ συνθέτου , τοσοΰτω χαΐ ή ενέργεια της

κατά την άλλην αρετην. Ει δή θείον δ νους προς τον

άνΟρωπον, και δ χατα τούτον βίος θείος προς τον άν-

Ορώπινον βίον. Ου χρή δε κατά τους παραινοϋντας

ανθρώπινα φρονεΐν άνθροιπον ίντα ουδέ θνητά τον Ονη-

ιο τον, άλλ' έφ' όσον ενδέχεται άθανατίζειν και πάντα

ποιεϊν προς το £ήν κατά το κράτιστον των εν αίιτώ ■

ει γαρ και τώ όγκω μικρόν έστι , δυνάμει και τιμιότητι

πολΰ μάλλον πάντων υπερε'χει. (9) Δόξειε δ' αν και

είναι έκαστος τοϋτο, ειπερ τό κΰριον και άμεινον άτο-

16 πον ουν γίνοιτ' άν, ε! μή τον αΰτοϋ βίον αίροΐτο αλλά

τίνος άλλου. Το λεχθέν τε πρότερον αρμόσει και νυν

τό γαρ οΐκεΐον Ιχάστω τη φύσει κράτιστον και ήδιστον

έστιν έκάστω. Και τώ άνθρο'ιπω δή δ κατά τον νουν

βίος, ειπερ τοϋτο μάλιστα άνθροιπος. Ούτος άρα κα!

50 εύδαιμονέστατος.

Δευτέρως δ' δ κατά την άλλην αρετην αί γαρ κατ'

αυτήν ενέργειαι άνΟρυ>πικαί • δίκαια γαρ και ανδρεία

και άλλα τά κατά τάς άρετάς προς άλλη'λους πράττομεν

εν συναλλάγμασι και χρείαις και πράξεσι παντοίαις εν

25 τε τοις πάθεσι διατηροϋντες τι) πρέπον έκαστοι. Ταϋτα

δ' εϊναι φαίνεται πάντα άνθρωπικά. (2) Ένια δέ και

συμβαίνειν άπδ του σώματος δοκεϊ, και πολλά συνο>-

κειώσΟαι τοις πάθεσιν ή του ήθους αρετή. Συνέζευκται

δέ καϊ ή φρόνησι; τη τοϋ ήθους αρετή", κα'ι αυτή τή

3ΐι φρονήσει , ειπερ αϊ μέν της φρονήσεο>ς άρχαι κατά τας

ήΟικάς είσιν άρετάς , το δ' δρθόν των ηθικών κατά τήν

φρόνησιν. (β) Συνηρτημέναι δ' αύται και τοις πάθεσι

περί το σΰνθετον αν είεν αί δι τοϋ συνθέτου άρεται

άνΟρωπικαί. Και δ βίος δή δ κατ' αύτάς και ή εύδαι-

35 μονία. Ή δέ τοϋ νοϋ κεχοιρισμένη • τοσοϋτον γάρ

περί αυτής ειρήσθω ■ διακριβώσαι γάρ μεϊζον τοϋ προ

κειμένου εστίν, (ί) Δόξειε δ' άν καϊ της έκτος νορη-

γίας έπι μικρόν ή έπ' έλαττον δεϊσθαι της ηθικής• των

μέν γάρ αναγκαίων άμφοΐν χρεία και εξ ίσου έστω, ε!

40 χαϊ μάλλον διαπονεϊ περί το σώμα δ πολιτικός, κα'ι

δσα τοιαϋτα• μικρόν γάρ άν τι διαφέροι• προς δέ τάς

ενεργείας πολύ οιοίσει. Τω .μέν γάρ έλευθερίω δεήσει

χρημάτων προς το πράττειν τά έλευθε'ρια, καϊ τώ δι-

χαίω δή εις τάς ανταποδόσεις (αί γάρ βουλήσεις άδηλοι,

46 προσποιοϋνται δέ κα! οί μή δίκαιοι βοΰλεσθαι δικαιο-

πραγεΐν), τω άνδρείω δέ δυνάμεως, είπερ επιτελεί τι

των κατά τήν άρετήν, και τω σοίφρονι εξουσίας• πώς

γάρ δήλος έσται ή ούτος ή τών άλλων τις; (δ) Αμφισβη

τείται δε πότερον χυρώτερον της αρετής ή προαίρεσις

Μ ή αί πράξεις, ως έν άμφοΐν ούσης. Το δή τέλειον

δήλον ώς έν άμφοΐν άν είη. Προς δέ τάς πράξεις

πολλών δεΐται, καϊ ό'σω άν μείζους οισι και καλλίους,

Π3ε|3. ΡίίΙιίΙ ιΐΗ[ΐΐιμΐ(> , αυοϋ Ιιεηίιιηι ιΐίιαιιιτ, ϊπίρβτΓίΤ,Ιυιιι

«81. (8) ΤβΙίδ αιιίβηι νίίβ |ΐΓίΓ*Ιαη(ί»Γ ΛιειϊΙ α,υ.βηι Ιιιιιιι.ιιι.ι.

Νοη εηίπι ςιΐ3 Ιιοπιο βδί, Ηβ νίνβίϊδβα' ςυα ϋίνίηυηΐφίκΐ-

ιΐβπι εί ίηβδί. (,ΐιηιιΐιιηι ροΓΓΟ ϋΐυά <1ίΠει•1 3 εοηιροβίίο ,

ΙϋΐιΙπιιι εΐΐαιη επει-βί» ηοϊο ρποΐαΐ εί ςιΐ!» βίί βΙϊβΓυηι νΪΓΐιι-

ίπηι. (}ιιοι1ίί ί<>ίΐιΐΓ πιεηδ εοιηραι-βί» πιηι ήοιηίηε άίνίηηηι

(]ΐΐ!(1(1ηιη εδί, δβηε νίί3 φΐοφίι- ςιιβε δεπιηιίιιηι ηιεηίειη 3»ί-

Ιιιγ, άΜνίηβ βτίί, ι-εδρεείη Ιιιιιηαιι.-ι; εί νηΐκβπδ νί(Η>. οίεπιπι

οροΓίεΙ ηοδ ηοη , ηί φΐίαεηι Ιιοι-ΙηηΙπΓ, Γϊεει-ε, ςυί βίυηί,

ΙιυηΐΗηα δίρει-β οροΓίεΓε 6ΗΠ1 , φΐί Ιιοπιο δίί ηβΐιΐδ; ηοη 311-

Ιιιη ίιηηΐ0Γΐ3ΐΐ3 ίεεί,ιηϋα εδδε πιοι•(»Ιί. Οιιίη ροΐϊυδ δυηιηιβ

ορε ιιίίεηοΊιιη εδί , ιιΙ <|ΐι;ιιι)ιιπι Ιίεεί ηιοΓίβΙίΐΛίίδ εοηιΐίΐίοηί

ηοδ ('\ίηκιι»πί , οιηηί3(|ΐΐ(! ίΐ^ι•ικΙ:ι , ιιΙ δεηιηιΐιιηι ε;ιιη ρ3Γ-

Ιεηι ηοδίΓί , ςυκ ιιιρΙιογ βδί, τΐνβηιυδ : ηβεε εηίηι είδί ιηοΐβ

6Χ18Π3 εδί, Γαΐ'ΐιΙΐΗΐε ίβηιεη 61 ΙιοηοΓβ Ιοημΐδδΐηιε εείεπβ

]ι.ι:Ιί1ιιι:. .ίιιΙ.ίίΊΙϊΙ, (9) ]ιηο Τ6Γ0 \ ιιΐι'ΐί ροδδίΐ ςηίδηυε

ηοϋΐΓΰπι ίΙΙυά εδδβ : δ'ι (]ΐιίι1εηι ρ3Γ3 ε» ρΓίηι.'ίρ»(ιιηι οΙιϋικΊ

;κ- ηιεϋοΓ 6.-1. ΟιιηηιοΙίΓΡηι αΙΐΜίηΙιιιιι εοιίε 4'κιι-Ι, ;ιϋ-

()ΐιοιιι ηοη μιοιιι , ίοιΐ 3ϋεη:ιιιι ιρι«ηί1,•ιιιι \ίΙ;ιιιι βχρείει-ε.

ΛΙιριε ϋίικί ο,ιιοιΐ άίχίηιιΐδ, ηίε ιΙΪ,ιιιι \;ιΙι-Ιιί( : ίΐΐιιιΐ ιριο.Ι

ευίςιιε ιΐί»Ιιιι•;ι |ΐι•ιιρι•ίιιιιι ι•-1, ορϋπιιιιυ ςιιοςυβ είιίειη 30

ίιιευηαΊδδϊηιηιη βδ&β. Εγ^ο Ιιοηιίηί ε1ί3πι 63 νϊ(β, ςηα; 86-

ειιιιιΐιιιη πιγιιΙγιιι (Ιι'^ϊΙιιγ, 0ρ|ίηΐ3 8δ( ε( ]οεηη(Ιϊδδϊηΐ3 : δί-

(|1|ί(1(ΊΙ1 ΙϋΙ'Ι• ρ3Γδ ιικιχίιηι' Ιιοπιο ΟδΙ. ΗίΙΌ ί,ςίΙιΐΓ νίΐ3 ι-,ι

(ΊϊίΙΙΙΙ 1)63115511113.

ΟΑΡ. VIII.

Βεουηιΐο Ιοεο ηεβίβ ΙίΒυεηάα ϋΐ3 νί(3 , ςιιβε ρβΓ 3ϋ3δ \ί'γ-

(ηΐεβ <Ιΐ'κί(ιΐΓ. ΙΙ.ιηιιη ηηιικ[ΐιο βεΐίοηβδ Ιιιιιιι,ιιι,ι• δπηί.

.] ιι.-ΙΪΙ ί;ι.' εηίιη εί (ηι•| ίΐιιιϋηίδ ε( ίΐΐί,ιιυιιι λ ιϊΐιιΐιιηι 3θϋοηεδ

βχεΓεεηιυδ ίηίεΓ ηοδ ίη εοηΐΓβεϋΙιυδ, ηεοΐδδίΐβΐϊοιίδ, βεΐί»-

ηίυυδ οτηηίδ ^εηβΓΪδ, ίη ρειΊιιι•1>3ΐίοηίϋυδ ί(επι , ειιίηυβ οοηι-

ρείεηδ άεοοΓυηι 3ΐΐΓίΙ)»εηΙβδ : ηκο νεΓΟ οπιηϊ» νίϋοηΙϋΓ Ιιιι-

ιηαηη: Ϊηι1)βεί11ίΐ3ΐίδ ρΓορΓίβ εδδε. (?.) δεευηαΊιηι ηοηηηΐΐί

εΐίιιιη ;ι (ΟΓροΓΟ νίιΙοΙιΐΓ ρΓοΠεϊδςί νίιΊιι* ιηοηιΐίδ; ηιυΐΐϊδςηε

ίη τεηιΐδ εΒίΙβιη νίιίεΐιιΐ' εοη}υιιεΐ3 εδδε ειπη ρ.ι 1 1 1 1 1>;ι1ί ■ >υι -

1>υ5. Ουίη ε(ί3ΐη ρπκΙι'ΐΜία εοη]υηεΐ3 6δΙ πιηι ηιοιιιιη

νίΗυΙίϋϋδ, ε( νίείδδίηι Ιη; πιηι ΠΙ;ι ; δϊψιΜειη ρπηείρϊ»

φΐίιίεηι ρπκΐΐ'ηΐί.τ ΙιιιηεηΙ δβ |><*ι ίικίι• , ιιΙ νίΓ(η(βδ ιρι,-ι1 (1ί-

κυηΙιΐΓ ηΐ0Γ3ΐεδ : ιριοιΐ αιιίεπι ΐ'εε(υιη ίη ηιοΓίΙιιΐδ 6δ( , 3 ρπι-

(ΙκηΙΪΛ (Ιεδοεηιίϋ. (3) Ρογγο ςιιηιιι βΐ ίηΙεΓ δεχε Ιια;ε δϊηΐ εοιη-

ρ1ίθ3(3, εί ιιΐηιψιΐ' ρεΓ(υΓΐ)3ΐίυηίΙ)υδ ίιΐδηρεΓ ϊιηρΙίο»(α; υΐί-

ςυε νεΓδ3υηη(υΓ ίη ςυοιίαηι εοηιρο$ί(ο. ς)»;>• :ιιι(<-ι>ι &ιιη(

νίΓΐυΙεδ εοηιροδίΐί , νιτβ βηηΐ Ιιιιιηαηβο. Εγ^ο οί νϊΐα δε-

εηικίιπιι 633 νίιΊυΙεβ ε( 1κ;;ιΙίΙικ1ο Ιιιιιιι.ίπϊ εδί. ΜεηΙίδ νεΓΟ

ΙμήΙ ίίικίιι δερ3ΐ'3ΐα 6δ( ι•1 1 1 1 κ ιιΐϋίπιηιιι Ιι ι ,•ι1ι>| ι ;ι<Ί.ι . ΤαηΙιιηι

εηίιη ιηούο < Ιι• ε3 άίεβΙυΓ : δΐιυΙϋίοΓ ιι.-ιιι μ |π<• άν 1ιί$ α'ίδρυΐβΐίο

ηοη εδί 1ιυ]υδ Ιοοί. (4) Αά Π3Ό νίίΙεΙυΓ εΐίβηι Ιι,ιό 1χ>α1ΐ-

ΙιιιΙ" βχΙεΓηίδ ϋοηίβ ρηι-ιπη , ηηΐ ειτίε Ιοημε ιηίηιΐδ, ίικίί-

μιτι' , ιριιιηι εΙΙιίεβ 1ϊο;ι( ίΐιιιΐο. ΕΙεηι'ιη ι-εΐιιΐδ 3(1 υδυηι ηε-

εεδδβπίδ ροηαίιιΐ' 3ΐηΙ>3δ ε^εΓε, ε( ηυίιίειη α3φΐ3ΐί(6Γ ομην.

Ναηι δι ιιι;ι\ίιιιι• ροίίΐίευδ ιηαμίδ ΙαηυΓαΙ είιεα εοΓροη ηεεεδ-

83ΓΪ3, ε( ι:ίιι<ι ΙοΙυιιι Ιιοε μπιιι-. : ίι! Ι.ιιιιπι ρ;π ιιπι ηιοιηεηϋ

Ιιιιΐιεί. ΑΙ ιηπιιεί'ίδ ΓυηοΙίοηειη (ίίΙι; <; 1 βΐιίηεΐ, ιηυΐΐο

βϋβεδΜη ροΙΗίοο , ςυαιη ίηοοηΙεηιρΙαΙοΓβ, ηοηοπιηι <•\-

Ιεηιοπιιη πιΐίο. ϋΙ>π\ιϋ εηίιη ορεδ :κί 1ίΙ)ει•»Ιί(3ΐίδ οΠίεΪ3

0Χ6Γεεη03 ηεεεδδίΓίδε δυηΐ ; εί ]ϋδΙο ίΐίιίεηι , αά Ιίκ ■ιιΙΙ,-ιΐι-ιπ

ΓεηιυηεΓΒηϋί όεηείίοί» (ηϋιΐίε εΐεηίπι νο1υιι(3(βδ ίη ηΐι-

κίιγιι μιπΙ , ιηιιΙΙίιριε ηβε ίυδίί δίηιηίβηΐ νο1ηη(3(ειη τεδ ]ιι-

δίαβ βςεικίί ) ; εί ΓογΙϊ νίΓΟ ροΐεηΐϊβ βδΐ ορυδ , δι φΐίιίπιι βΓΓβ- .

εΐυπίδ (|ΐιίιΙρί:ιιιι δίι νίΓΐιιΙί μιπ• εοηνεηϊεηδ εί ΙειηρειτιηΙί

ΙϊιπιΙΐϋΙε ρεει-ίΐηιΐί : ηΐίοπ,ιιί δείη ηοη ροΐβδί, δίίηβ (βΐίδ, 3η

βΐίϋδ <ριίδρί3ΐη. (5) .Ι,'ΐηι αηιΙιίμίΙιΐΓ, ιιίπιιη ηιί \ ίι Ιιιίειη ρΐιπ

ίη εοηδϋίο εί εΐεείίοηβ, 3η ίη βείίοηβ ροδίίυηι δίί, ςηίρρε ίη

ηίδεβ (ΙιιοΙιιΐδ εοηδίδίβί νίΓίιΐδ. δβηβ ία! φΐυιΐ ρειίεείιιιη βδί, εχ

ηίΓοςηε εοηδίδίεΓΟ ρεΓδρίεηυηι ββΐ : .«Ι βείίοηεδ νεΓΟ ιηιιΙΙ.ι

ινιιιιίπιηΐ πι-, εί φκι δπηί ιηΐφίπ'Μ 3ε ρηΙεΙιηοΓεδ , εο ρΐιιΐ'3.
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πλειόνων, (ο) Τω δέ θεωροΰντι ούδενός τών τοιούτων

προς γε τήν ένέργειαν χρεία, άλλ' ως ειπείν και εμπό

δια έστι προς γε τήν θεωρίαν ή δ' άνθρωπος έστι και

πλείοσι συζη , αίρεΐται τα κατ' άρετήν πράττειν δεήσεται

ι> ουν των τοιούτων προς τι) άνθρωπεύεσθαι. (7) Ή δε

τελεία ευδαιμονία ότι θεωρητική τίς ε'στιν ενέργεια, χα\

εντεύθεν αν φανείη• τους θεούς γαρ μάλιστα ΰπειλη-

φαμεν μακάριους καΐ εύδαίμονας είναι• πράξεις δέ ποίας

άπονεϊμαι χρεών αύτοΐς; πότερα τάς δικαίας, ή γε-

ι» λοΐοι φανοΰνται συναλλάττοντες χαι παρακαταθήκας

αποδίδοντες χαΐ δσα τοιαύτα ; άλλα τοις ανδρείους ,

ΰπομε'νοντας τα φοβέρα και κινδυνεύοντας, δτι καλόν;

ή τάς ελευθέριους; τίνι δέ δώσουσιν; άτοπον δ' εί χαι

εσται αύτοϊς νόμισμα ή τι τοιούτον. Αί δέ σώφρονες τί

ιγ• αν είεν; ή φορτικός ί έπαινος, βτι ουκ έχουσι φαύλας

επιθυμίας; διεξιοϋσι δέ πάντα φαίνοιτ' αν τα περί τάς

πράξεις μιχρα καΐ ανάξια θεών. Άλλα μην ζην τε

πάντες ύπειλήφασιν αυτούς χα\ ένεργεΐν άρα• ου γαρ

δη καθεύδειν ώσπερ τον Ένδυμίωνα. Τώ δη ζώντι

2ΐι τοΰ πράττειν αφαιρουμένου, έτι δέ μάλλον τοΰ ποιεϊν,

τί λείπεται πλην θεο>ρία ; ώστε ή τοΰ θεοΰ ενέργεια ,

μακαριότητι διαφέρουσα, θεωρητική αν είη. Και των

ανθρωπίνων δή ή ταύτη συγγενέστατη εύδαιμονικιο-

τάτη. (β) Σημεϊον δέ καΐ το μή μετέχειν τά λοιπά

21 ζώα ευδαιμονίας, της τοιαύτης ενεργείας έστερημένα

τελείως. Τοις μέν γαρ Οεοϊς άπας 6 βίος μακάριος,

τοις δ' άνθρώποις , έφ' δσον ομοίωμα τι της τοιαύτης

ενεργείας υπάρχει• τών δ άλλων ζωιον ουδέν εύδαιμο-

νεΐ, επειδή ούδαμη χοινΐι)νεϊ θεο>ρίας. Έφ' δσον δή

3» διατείνει ή θεοιρία , χαι ή ευδαιμονία , χα\ οΤς μάλλον

υπάρχει τί> θεωρεϊν, χαι εύδαιμονεϊν, οϋ κατά συμβε-

βηκος άλλα κατά τήν θεωρίαν* αυτή γάρ καθ' αυτήν

τιμία. "Ωστ' εϊη άν ή ευδαιμονία θεοιρία τις.

[IX .] (ο) Λεήσει δέ χα'ι της έκτος ευημερίας άνθροίπω

3& οντι• ου γάρ αυτάρκης ή φύσις προς τί) θεοιρεΐν, αλλά

δεΤ και το σώμα ΰγιαίνειν και τροφήν και τήν λοιπήν

Οεραπείαν ΰπάρχειν. Οΰ μήν οίητέον γε πολλών και

μεγάλοιν δεήσεσθαι τον εύδαιμονησοντα , ει μή ενδέ

χεται άνευ των έκτος αγαθών μακάριον είναι• ού γάρ

«ο εν τη υπερβολή το αίταρχες ούδ' ή πραξις* (ίο) δυνατόν

δέ χαι μή άρχοντα γης χαι θαλάττης πράττειν τά καλά•

και γάρ άπο μετρίυ•ν δύναιτ' άν τις πράττειν χατά τήν

άρετήν. Τοϋτο δ' εστίν ΐδεϊν εναργώς- οί γάρ ίδιώται

τών δυναστών ούχ ήττον δοκοΰσι τα επιεική πράττειν,

4Γι αλλά και μάλλον. Ίκανδν δέ τοσαϋθ' ΰπάρχειν εσται

γάρ δ δίος ευδαίμων τοΰ κατά τήν άρετήν ενεργούντος,

(ι ι) Και Σόλων δέ τους εύδαίμονας ίσως άπεφαίνετο

καλώς, ειπών μετρίως τοις έκτος κεχορηγημένους, πε-

πραγότας δέ τά κάλλισθ', ώς ωετο, καΐ Βεβιωκότας

•μ σωφρόνως• ενδέχεται γάρ μέτρια κεκτημένους πράττειν

& δει. "Έοικε δέ και Αναξαγόρας ού πλούσιον ουδέ

δυναστην ΰπολαβεΐν τον εύδαίμονα , ειπών δτι ούκ άν

θαυμάσειεν εί τις άτοπος φανείη τοις πολλοίς• οδτοι

γάρ κρίνουσι τοις έκτος, τούτων αισθανόμενοι μόνον.

((>) ΛΙ υογο ίΙΙί ηηί ίιι οοηΐεαιρίβίίοηε νβΓββΙϋΓ, ηίΐιίΐ ΙιιΙϊιιιιι

ΙΟΠ1Ι11 ηΟεΟδδϊΠηηΐ 05(3(1 51138 0,111(16111 0ηβΓ£Ϊ38 ιιΙιιΊΙΙΙιΙ.ΐί. :

ςυίη ΙίΐΙι.ι ρα•ηο (Ιίχοπηι οΐΐδΐιηί ροίίιΐδ οοη(οηιρΐ3(ίοιι> : ςυβη-

ο,ιιβηι ίηΙΟΓβα Ιηιιιοη φΐ3 Ιιοιηο βδί, εηπιαυε ηΐϊϊβ \ ί(;ν βο-

οίοΐβίο οοη]ιιυ§ί(υτ, 5(3(ηεΙ «ϋίοοΐ βΐίαηι, φιχ τίΓΐυΙί εοη-

8ΡηΙαηβ3 δηηί , 3§8Γε; 3ε ριοίηάε ίηαΊβοβΗ ]3πι άΊοΙίδ ΓείΜΐδ,

η<1 ΙιιιιιιιιηίΙιιϋδ νί|:ιιη εοΐοηάβηι. (7) Ργ351ογ83 αποά ρβΓ-

ΙΊ'γΙλ Ικ'ΛΐίΙικΙίΐ οοηΐΐ'ΐιιρί,ιΐίνα φιημΙ.ίπι 8ί( εηεΓμίβ , ίηιΐο

βΐίβιη ρβηρίειιιιηι 881 , (ριοά όΌοβ ΓοΙίοί88ί*ηο8 3ε Ικ'βΙίδδίιικυ

οχϊδϋιηβηΊΐΐδ. ϋίίδ ροπ-ο (|ιι:ι]ι•μι:ιιιι ηοΐίοηο* Ιπ]ιιΐ(•ιιιιι•.;.'

ηυηι ]ιΐ8(ί(ΐ3!?3( πιΐίοιιΐιιπι 8δ( 3556ΓβΓβ , εοί ίηνϊεεηι εοη-

Ιγβ1ι«Γ8 , άΌροδί(8αυε γοΜοι-ο , εί Ιιϊδ δίηηΐίβ νΪΓΐιιΙίβ ο(ΤίεΪ3

εοίοι-ε. Αη ει-^ο ΓοΓίΗιιάΊηίδ ? υΐβοϋίεεί τεβ Γοπηί(1ο1θ838

κιιΙκΌηΙ, εί ρεήευΐϊβ 88 ο^ίεϊβηΐ ρΓορΙεΓ νίιΐιιΐηη. Αη

ΙϋΐΡπιΙίΙηΙΝ ? Χει) πιίηηιη (Ιηΐιιιηΐ οΙ)8εεΓθ? Λίκιιπίιπη τειο

ιΠιΙιι ι•Ι ίΙΙικ] 8(1, 8ί 8ΐ;ιΙιιη1ιΐΓ, 8888 ΪΙ1ί8 ιιηιίΜΜίι.ιΙα ε]υ8(]ΐιε

Βεηεπβ δΐηιίΙί3 3ΐΐ3. ΑΙ ΙεηιρεΓβηΙί»! ςιΐ3ΐβ8 8ΓυηΙ ? ΑΙςιιί

ρίημιΓίί ΓπεπΙ Ιι.τε Ιηιΐϋ, ψιοιΐ «ιιτηη! νϋίο$ΐ8 (ΊΐρίιϋΙηϋ-

Ι)ΐκ. ΟυοΗβί οιηηϊιιιη αείίοηυπι ^εηεΓ3 ριτ^ειρκιιιιιΐΓ, ;ιΙ>-

]ΐ'(•Ι<ι 8888 (Ιί'ριιΊιοηιΙιπιΙπί' εί (1 ϋΛ ϊιιιΙί^ηΗ. Λΐηιιί ιιεπιο

ηοη ε\ί«1ίηΐ3ΐ νίνβΓβ 808 εί ρι-ηϊικίε είίβηι β^εΓβ ηΙίιριϊιΙ.

Νοη εηϊιτι εβΓίβ ϊη8ΐ3Γ ΙΐηιΙνιηϊοιιίκ (ΙοΓίηίεικΙο «Ίβίεηι εοβ

(Γ»η8ί§εΓ8 Ηπξεικίυπι β»1. νίνεηΐί ϊρΙυΓδί βεΐίο η<1ίιιΐ3(ιΐΓ,

ιηιιΙΙιχριΐ" εΐϊβιτι ηιβιό» εΓΓεεΙϊο , ςιιίιί τεδίβΐ βϋικί ψΐΆπι υΐ

εηηΐεηιρίβΐίο εί 1ηΙηΐ3ΐιΐΓ? 0»οΓ.ίΓ('3 εί (Ιοί 3<1ιο , οεβίίΐπ-

(Ιίηε ϋΐ3 βηΙεεεΙΙεη» , ίη εοηΐεηιρίβϋοηε εοη8Ϊ8(α( : Η νεΓη

Ιιιιιιιηικιπιιη :κ Ικιηπηι Ηΐ3 , ιρι.Ί! Ιιιιίι• Γ;ιιιιι1ί»Γί>5ίιιΐ3 881 ,

ιιι,ίμιπι' ΙιεβΙβηι νίΐΒΓη εοη8ΐί(ιιϊΙ. (8) ΕΙ Υ8Γ0 Ιΐ1ΐ]|1δ ΓΡΙ

πΐιΐίπιιΐιι ιΙΙιιιΙ ςιιοςυε, (ριοιΐ ΙιπιΙ,ι, ιριία ηοη ρβΓίίεί-

ρ3η( (-ιιιιι Ιιοιιιίιιε (ΙιεοΓεΙίεαβ 3εϋοηβ8 ιι1Ι;ι εχ ρβιΊε, Γείίεί-

Ι3ΐί8 ςυοίριε ρΓοίηιΙβ ρ3ΓΐϊεϊρΪ3 ηιίηίιικ' οεηδεηΙιΐΓ. ϋϋί

οηϊηι !ο(3 νϊΐ3 Ιιε3ΐ3 Ρ8ΐ ; ϋρΛ ΙκιιιιίηίΙιΐΜ , (]ΐΐ3(οηυ8 ΙαΙΗ

3εΙϊοηΪ3 ί.ΜΐιιιΙηπΊΐιιι ςυο(Ι(ΐ3Πΐ ίρδί α,ιιοιμιβ ΙΪ30εη(. ΠοΓι-

(ρκιπιιιι ϊογο ίΐηίιιιιιΐίιιιιι ηιιΙΙιιιη 1)83(6. νϊνϋ : <|ΐιηιιϊ»η•

(1111111.1 03 ΟΟΙίΙΟΙΙίρΙ,αίοΙΙΟ Γ3Γ0ΠΙ. 0113111 ΙαΙβ ϊ§ί(υΓ ρ.Ίΐί'Ι

εοη(οιηρΐ3(ίο, ίηπι Ιοημε οΐίβηι Ιιο,ιΙΗυιΙο 8886 βχίοικίίΐ : ει

(Ιΐιϊ1)ΐΐ8 ίιιοβΐ ΙηεοΓΐ3 , ϋιίεηι 8υηΙ εΐϊβηι Ι)β3ΐίθΓθ8. Νεηιιε

1 Μ ιι• |ιι-| ίΐοοίιΙοΠϋ , 88(1 8Χ Ϊρ88 «ΐηΙοίπρΚιΙίιΙΙΐίδ ΙΙ3(ΗΓΗ. ΙΙΠ'Ο

οιιίιιι ρεΓ 88 881 ηιιχίηιί ρπΊιί. Κ χ ιριο ]ηιπ ίηΙοΙ1ί<ζί ροΐεκΐ,

1)03ΐί1ιιιΙίιιοιιι 0888 εοη1οηιρΐ3ΐίοηεηι (|ΐΐ3ΐΐ(1ηιιι.

[IX.] (9) ΚΙδί 3ΐιΙοιιι ορυ» ο1ί;ιιιι (ΊιΙιιηιιη ο>Ι Ικ'.τΙο οχΙογ

ικιπιιη ςυοςυβ Ιιοιιοπιηι εορίί , ςιιίρρβ ηιιϊ Ιιοιηο δϊΐ ( ηοη

εηίπι ιι.ιΙιιγ.ί ηοηιίηίδ ίη βοιηοΐ ίρ>3 ίηιΙπκΊα οδΐ Ιιιιιιν

οπιηίΐιιΐδ 3(1 εοηίοηιρίβηιΐιιιη πεεεδδ3Γϋ$; μίΙ ίικίί^οΐ ρπο-

1οι (3 <<>■ |μιι <• ϊ3ΐιο , ίίοιιι νϊι Ιιι , εί ΐ'οΙίι|ΐιο νί(χ οιιΙΙιι ) :

οχίδΙίηΐ3Γε Ιιιιιιοη ηοη οροιίεΐ, ςιιυηι 1)03ΐυ8 αόδίριο εχΙβΓ-

ηίδόοηίδ 088ε ηοηροδδίΐ, κΙοιγοο εΐίβηι ηιββηίίβίο,υο .ιΙΠικ ιι-

1 1 1ιυ> ίρδηπι ίηιΐί^οι ο ; ςυίρρβ ηοη Οδΐ ίη εχεοίδ» ροδίΐιιιιι

(1110(1 ΝβΙίδ βδΐ, δίουΐί ηοηιιο ιΐ8ΐΐ8 ε( «ιΐίο. (10) Μογι ιιαπια,ιιο.

ροίοδί ηΐ ρΓο•εΐ3Γ38 Γ88 ε1ί3πι ίΙΙί β(•3ηΙ , <]ΐιί ηοη δΐιηΐ οΌ-

ιηίηί ΙεΓΓοε αίςιιο ηΐ3Γίδ. ΡοδδυηΙ οηίιη εΐίβηι ηιεάίοεπ3

δυΠίεοΓΟ 3ο1 Ο(1οηοΐ38 νΪΓΐυϋβ βεΐίοηοδ. Ε]υδ(|υβ τοί Οοευ-

ιιιοηΐιιιη εχ εο ι-.ιρί ροίοδί , ςιιοά εΐίβηι ρΓΪναΙοδ ηίηίΐο ίπι-

ρούίϋιΐδ νίιίοιηιι, γο8 ΙμικΙο (Ιί^πηδ 3μοη• , ςυβιη ηυί μιιιΙ

(ΊΙΙ Ν ρθ(08(3(0; Ι|Ι1ΙΙΙ 0(13111 ΟΧρθ(Γ|Ιίΐ18 83'ρ(•ηΐ1Ι110ΓΟ. 83(18

ϋβςυε ΓυβΓΪί (βηίβιη εορϊβιη δΐιρρβίΟΓΟ, ςιιβηίβηι άίχίηιιΐδ.

Βθ3(β η3Πΐςυβ επϋΙΗυ.6 νίίβ, ςιιί ρο(ε«( νίΓίυΙίδ πιυηεπηυδ

Γιιηρ. (11) Εί Γογ(3880 δοΐοη Ιιββίοδ ηοη ιιΐΐίυπίο ρΓοηιιη-

οί3Υίί ϊΙΙοδ , ςηί ηιοάίοοΓϋοΓ Ι>οΐΗ8 οχίοπιίδ ϊηδίτυιΊί εβδβηΐ,

οί 0,111 νί(3ηι βχ8Βί8δοη( (ΙοΓϋηοΙΊ Ιιοηβ8ΐί8δίηιΪ8 (υ( ϊρβΐ νί-

(ΙοΙι,ίΙιιγ) 3θ(ϊοηϊ1)υ8, ίη ρβι-ροίιιο οιιΙΙιι (βηιρο-Γ3ΐι(ϊχ. ΝϊηίΙ

εηίηι οοδ(3ί ςυοηιϊηυδ ηιβίίοεπυηι ΓΒουΙίβΙιιιη ρο&δοβδο-

Γίόιιβ ϊη ρΓοηιρ(η δίί Ιιοηεδ(3 ΓβοεΓβ. νί(1β(υΓ ε(ί3ηι Αηιχα-

80Γ38 ηοη (Ιίνίίοιη βΐίςυεπι ηοςιιβ ροΐοηίβηι βχΪ8ίίηι»8δε 68ββ

νίπιπι Ιιο3(ιιηι , ςιιβηοΌ οΊχίί , ιιιίιιίιικ• ββ ιηϊΓΒΓί , 8ί ίηερίυβ

Ιιοηιο νί(1ο3(ιΐΓ νηΐβο. ΜιιΚΚικΙο εηίηι οχ Γε&αβ βχίεΓηίδ

ί(3 ]ικ1ί(•;ιΙ , ψΐ3η(Ιοψιί(Ιριη Ιιβδ κοίιιιη ρεΓεϊρίΙ. (12) Οοη
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(12) Συμφωνεΐν δή τοις λόγοι; έοίχασιν α'ι των σοφών

δόξαι. Πίστιν μέν ουν χαι τα τοιαύτα Ιχει τινά , τι)

δ' αληθές εν τοις πραχτοϊς εκ των έργων καΐ τοϋ βίου

κρίνεται• έν τούτοις γαρ τι) χύριον. Σκοπεϊν δή τα

ι> προειρημένα χρή έπι τα έργα χαι τον βίον επιφέροντας,

χαι συναδόντυιν μέν τοις εργοις άποδεχτέον, διαφιονούν-

των δέ λόγους ΰποληπτέον. (υ) Ό δέ κατά νουν

ενεργών χαι τοϋτον θεραπεύων χαϊ διαχείμενος άριστα

χαι θεοφιλέστατος εοιχεν είναι• εϊ γαρ τις επιμέλεια

Η) των άνθροιπίνων οπό θέων γίνεται, ωσπερ δοχεΐ, χαι

εΐη αν εΰλογον χαίρειν τε αυτούς τω άρίστω χαΐ τω

συγγενεστάτω (τοϋτο δ' αν είη δ νους) χαι τους αγα

πώντας μάλιστα τοϋτο χαι τιμώντας άντευποιεΐν ώς

των οίλων αΰτοΐς έπιμελουμένους χαϊ ορθώς τε και

ι:ι χαλώς πράττοντας. Οτι δέ πάντα ταϋτα τώ σοοίο

μάλισθ' υπάρξει, ούκ άδηλόν. θεοφιλέστατος άρα.

ϊόν αυτόν δ' εικός και εύδαιμονε'στατον ώστε καν οΐΐτως

είη 6 σοφός μάλιστ' ευδαίμων.

Βΐ-ιιβΓβ ίφίαν \ ίιίρηίιΐΓ 1)ί8εβ ΓβΙΐοηίΙηΐδ βΙΪΛΐη «φϊρηίιιηι ορί-

ηίοηεδ. ΕΙ εει•1ε Ιι»ί φΐοφίε »ά Ιίιίεηι Γαείεηάβπι ροηαΌδ

αϋφίοιΐ ΙιιιΙιπιΐ : νεπίβδ Ιβιηβη ρΓβο.Ιίεοπιηι <]ομιη3(υηι

βχ Γαοϋδ βΐ νίΐ3 μιάίεαΙοΓ. Ιη Ιιίδ βηίηι νίδ οοπιπι ρΓα;οίρυβ

8ρβοΐ3ΐιΐΓ. δυρρπιΐδ ί§ίΙιΐΓ (ΙίεΙβ Ηβ οοηίίιΙβΓϊηϋβ «υηΐ, ηΐ

3(1 ΓαοΙ» αΐηιιβ νίίβηι Ιιοηιίηιιπι ΓεΓεΓβηΙηι•. Ηίδδί εοηδεη-

ΙίβηΙ, βοοβρίβηιΐϊ; δίη άίδ&οηεηΐ, ΓαΗιιΙη: βΐ νοι•1>3 ίπβηίβ

ρχίδΙίιηαικίΛ βιιηΐ. (13) (,ίιιί νβι-ο ίη (υηηεηιΐίδ -νίίηβ ηιιιηε-

Γί1)ΐΐ8 §ογιΙ 50 εοηδεηίβηββ ηιεηΐί , εϊ 1ΐ8ηο εοΙΗ εϊ τενεΓε-

ΙιΐΓ;εΙ Γβοίϊδβΐιηβ βΠβεΙυδ νκίεΐυχ 8888, εϊ εαιη ι π οΐι.ιΐιίΐι-

ι"-Ι ιΐι'ο 8888 βηιίείδδίιηυηι. Ι'.ΙιΊΐϊιη 81 ιΐίί βΐίςυβπι <:ιιι;ιηι

Ι)3ΐ)εη( ιεπιηι Ιιιιηι,ιπιιι ιιιιι (ιιΐ εοβ ΙιιιΙητρ εει-Ιε νεπδίιιιίΐε

851), ΗΙυιΙεΙίαιη ρΐΌοβοίΙε επί, (Ιοίεείβπ 808ρ3Γ(ε Ιιοπιίηίε

Ιοηββ ορίίπια δίΐιίφΐε εο^ηβΐίϋϊίηιβ ( ηίεε υΐίφιε ηιειίδ Γιιε-

πι),β11ΐ8ηε ηιβχίιηβ (ΙίϊίμεηΙίϋιΐδ εϊ ΙιοηοΓ3η(ίΙ»ΐ8, τίοίϋ-

δίηκμιε εϊ υεηεΓηεοΓε Ιιίδ 13Π(|Ι13Π1 ευΚοηηυδ ρηπιηι ι ιτιιηι,

ςιι.Έ Ϊρ8ΐ3 ι•.•ιι ;ι• μιιιΙ , εϊ βΐίοφίί εΐίαιιι ΓβεΙβ εϊ ΙιοηβδΙε νί-

Ιαιιι 3§εη(ίΙ)ΐΐ8. Η,το. οπιηίη ηιιίεηι ιτΐϊχίιηε ίη «ιρίειιίειη

03(1εΓβ , ηοη εδί οϋδΟΗΠιπι. Ι§ί(ϋΓ Ιιίε άεο ε8Πδεϊιηιΐδ εδί :

βηηϋειηςιιο νεπδίιηίΐρ ββΐ εΐίβπι Ι>Ρ3ΐίδ.<>ίιι>ιιηι εκκε ί^ιιηπι

νεί Ιΐ3ε φΐοφίι; Γ&Ιίοηε δβρίειίδ ειίΐ οιηπίιιιη ΙιεηΙίδδίηιικ.

ΟΑΡ. IX. [Χ.]

Λρ' ουν ει περί τούτων κα\ τών αρετών, !τι δε καΐ

ίο φιλίας χαι ηδονής Ίκανώς είρηται τοις τΰποις, τε'λος

έχειν οϊητε'ον τήν προαίρεσιν, ή1 καθάπερ λέγεται, ούκ

εστίν εν τοις πρακτοϊς τε'λος τό θεοιρησαι ίκαστα χαι

γνώναι, άλλα μάλλον τό πράττειν αυτά; (2) ουδέ δή

περί αρετής Ίχανόν τό είδέναι, άλλ' εχειν και χρησθαι

ι» πειρατέον, ή εϊ πως άλλως αγαθοί γινόμεθα. (3) Ει

μέν ουν ήσαν οί λόγοι αυτάρκεις προς τό ποιησαι επιει

κείς , πολλούς αν μισθοΰς καΐ μεγάλους δικαίως έ'φερον

κατά τον θέογνιν, και έδει αν τούτους πορι'σασθαι ■ νΰν

δέ φαίνονται προτρέψασθαι μέν και παρορμησαι τών

■Μι νέων τους ελευθέριους ίσ/ύειν, ηθός τ' ευγενές και ώς

αληθώς φιλόκαλον ποιησαι αν κατοκώ^ιμον ίχ της

ορετης, τους δέ πολλοΰς άδυνατεϊν προς καλοκαγαθίαν

προτρέψασΟαι • (4) ου γαρ πεφΰκασιν αιδοΐ πειθαρχεΐν

άλλα φόβω , ούί' άπέχεσθαι τών φαΰλιον δια τό αίσ^ρόν

:ιι> άλ.λα δια τας τιμιορίας- πάθει γαρ ζώντες τας οικείας

ήδονας διώκουσι και δι' ων α&ται έσονται, φεΰγουσι δέ

τας άντικειμένας λυπας , τοϋ δέ καλοϋ και ώς αληθώς

ήδέος οϋδ' εννοιαν ενουσιν, άγευστοι 5ντες. (δ) Τους

δη τοιούτους τίς αν λόγος μεταρρυθμίσαι ; ού γαρ οίόν-

4ΐι τε ί, οϋ ^άδιον τα ίχ. παλαιού τοις ήθεσι κατειλημμένα

λόγω μεταστησαι. Άγαπητόν δ' ίσως έστιν εϊ πάντων

υπαρχόντων, δι' ων επιεικείς δοχοϋμεν γίνεσθαι , μετα-

, λάβοιμεν της άρετης. (β) Γίνεσθαι δ' αγαθούς οίονται

οί μέν φύσει, οί δ' εθει, οί δέ διδαχή. Τό μέν ουν

45 της φύσεως δηλον ώς ούκ εφ* ήμΐν υπάρχει, άλλα διά

τινας θείας αιτίας τοις ώς αληθώς εύτυχε'σιν υπάρχει•

δ δέ λόγος και ή διδαχή μή ποτ' ουκ εν άπασιν ϊσχύη ,

άλλα δέη προδιειργάσθαι τοις εθεσι τήν τοϋ άκροατοϋ

ψυχήν προς τό καλώς χαίρειν και μισεϊν, ωσπερ γην

50 τήν θρέψουσαν τό σπέρμα. (7) Ού γαρ αν ακούσε ιε

λογού άποτρεποντος ούδ' αυ συνείη δ κατά πάθος ζών

τον δ" ούτως έχοντα πώς οιόντε μεταπεϊσαι; δΤ,ως

ΝιιηΐΓ(ΐιϊί1 ϊίζΐΙπΓβΐβί άε Ιιϊδ,εΙ άε νίιΙπΙίΙ)ΐΐ5, εϊ Λβ βπιϊεΗί.ι

εΐιΐε νοίιιρίβίο 83ΐΪ8ε8ΐ(1ί8ριιΐ3(ιιιη, Γοπιιίί ροπιιιι οηιπίυιη

υηίνρΓίβ 3<1ιιηι1)Γ3ΐίί, ίιΐδΐίΐυΐί ηο8(Γΐ (ϊηειη εοη»εευ(ί νίιΐρ-

πιυΓ?3ηροΙίυ8,8ίειιΙί(1!εί(υΓ, ίη ρΓ3εΙίεί8(1ί8θίρΙίηί8ηοηε856

Ηηεηι , εεΓηεΓε βε ηοδδβ βϊη^ιιία , ><■< 1 1 II. ι 8§βΓβ , (2) βίε ροιτο

εΐΐβηι νΪΓΐιιΙίβ ηοη δθΐ3 ηοΐϊο 8ΐι(ΓιείΙ, δε<3 ικΐίοπρηι ιιβιιπι-

ςιιε ΗοοειΙβΓε οροΓίει, βυ( βΐϊςυϊιΐ 3ΐίυϋ , δϊ ςιιίά εβ( Ιηΐε,

αήα» Γ3ΐίοηε οοηϊ ονηϋαηιυδ? (4) δΐηβ (|ΐιίϋ«,ιι δϊ ηϊΐιίί

ριιιΊι ι■ιΙί>|)ΐιΙ;ιΙίυηΡ8η1ιρΐ8 \όγ1)3 Γ(<|Ι1ΪγογοΙιιι' 8(1 ΙιοηϋαΙριιι

νίΓΐυΙεπιηυε εοηιραΓβηάβιΐ) , ιιι:ιμηπιη 83 ιηεηΐο ιιιιι||,ιιιιΐ|ΐκ•

πιβΓοειΙεηι τεροΓίβΓεηΙ ^επιηιΐιιηι ΪΙιεο8ηί()εηι : οροΓίεΓεΙ-

ςιιε ήχεδίόί (ριειικριε ρβΓβιβ. Νυηε νεΓΟ ϊ(3 πηιιρ,ιι-ίΐΐιιιιι

εδ(, ιι Ι ροδδίηΐ ίΙΙ.ι (ΐιιίιίεπι 1ίΙ)εΓ3ΐί3 ίημρηϊα εχρί(;ιπ•, εϊ

Ιρρμι' ιι.ίΙ.ι ρΙ .ΊΐιΐΛΐιΙία ηοηε$ΐ3ΐΪ8 ϊηςεηία ,ιιιιιιγρ νϊιΊιιΗδ

ίιι ΙΙ.ιη ιηιιιι-ρ : 31 τείίφίοδ , φΐί δηηΐ ιιιιιΐΐο ρΐιι ΐ'ίιιιί , ηοη ρθ3-

βίηΐ 3(1 νίΓΐυΙεηι ΪΓηρβΙΙβΓβ. (4) ΗοΓυηι εηίηι η.ιΐηπι βδ! ,

ιιΙ ηοη ρυ(1θΓ8 ρηΓΡαηΙ 1ε§ί1)υβ , δει] ηιείο ; ηβηυε 3 ρι ;ι-

Τ18 »1ΐίΙίηρ;ιηΙ ρΓορ(8Γ (ΙειΙεειίδ, 88(1 ηιοΐιι ριΐ'ηαηιιιι. Γρι-

Ιιιι•1«ιΙίιιιιι|ιικ εηίηι «ριιιηι η-μαηΐυι-, δί1)ϊ ηο(33 νοίυρίαΐεβ

δεηυυηΙυΓ, ρΙ ίΙΙ», ΐ|ΐιϋριι> Ιι,ργ. ριίΓαιιΙιΐΓ ; Γυ^ϊυηΙ νεΓο εοη-

(Γ3ΓΪ3δ Ιιίδ ,ηιοΐεδίίίδ : υργο Ιιοηεδίηπιηι ιιιιΙιίιι νεΓΟηιιε )ΐι-

(Ίίικί,ιππη Γρπιηι ηε ευμίΐηΐϊ» ιρικίρηι ίρ-ί- ιιΙΐ3 δυυίΐ :

ιιίρυΐε ιριοιΐ ο;ιπιιιι ηιιηιμιαιιι ςυί(1ςη3ηι ίίΐΐίΐιιιίηΐ. (6) Ί'.ι-

183 ίι;ί(ιΐΓ Ιιοηιϊηεδ ςυχ ιηΐίο ροδδίΐ εοΓΓί^βΓε εϊ 3 νίΐίίδ

8(1 νίΓΐιιΙίδ Γεδρεοίυηι 4Γ3(ΙυοεΓβ? ηπη(|ΐι;ιιη (Η εηίηι, βιιΐ

ίίΐ οεΓίβ (ΙίιιιιΊΙΙίιιΐΓ, ηΐ 1οη§ο ΙεηιροΓβ ίηνε(8Γ3ΐί ιηοΓε»

ΟΓβΙίοηε εχδΙΪΓρεη(0Γ, 1κ>ηίΐ|ΐιε εοιίδΐιίρηιΐιιηι ε$(, δι τεΙ

οηιηίοϋδ ιιιΙ1ιί1)ίΙί«, φΐί1>ιι* εχίδΐίπι&ηιυδ υοηοβ ηο9 Γιεπ

ροδδε, νίΓΐυΙίβ ρβΓίίείρεδ ρν,κίαηπίϊ. (6) Βοηοδ ηιιίριη Ιίρι-ί

ρυΐαηΐ αΐϋ ιι.ιίπιιι. ηοηηιιΐΐί εοηδυείικίίηε , ςυί(]8ΐη (1ο-

ε(ι-ϊη». ίίιιικί ;κΙ ιιηΙιιγ.ί' ιΐοηιιιιι 3ΐ1ίηε(, ηοη εδί Μ ρεηεκ

ηο3, 88(1 ιΐίνίοη ιμι^ίίαιη εχ 83083 ίηεδΐ τεΓβ Γείίείουδ. Κ.ι-

(ίο 8υ(βηι εϊ (ΙοοίΓίη.ι Γογ(8888 ηοη δ3(ίδ ν;ιΙίι1;ι• μιιιΙ 8(1

νίΓΐιιΙειη ίικίιιεεηίΐαηι 030883 : οροΓ(ε(ςυε ρΓίυβ βηίιηιιιη

αιιιΐίίοπδ εχεοΐί ηιηηΐηΐδ , ιιΙ τεείε ριηιίριτ βε (ΙοΙργρ ροδ-

δίι : ηοη 3ΐϊΙεΓ φΐιιιιι Ιριτ,ίπι , ςυ.33 ριοΓρΓρηιΙί &ι•ηιίηί<

ΓηρπΚηίριη ΙιιώίΙιίΓα δί(, ριίιΐϊ ρπΛο βχευΐίβηι εβδε οροΓ-

ΙεΙ. (7) Νβηι φΐϊ .ιΓΓβεΙίοιίδ άυείΙυΓ, ηοηςυβιη 3υόίΙοπΐ8

εε( ι1ρ1)0γ13ιιΙριιι & νίΐϋβ, ηβςυε εΐϊβηι πιΐίοηηπι &ε ρΓατεε-

ρίοπιιη ιιιοηΐ(•ηΐ3 ίη(εΙΙί§ίΙ. Τ3ϋδ ρΟΓΓΟ ΙΐίΐΙιίΙιι« ίη ο,υο

88(, ριιηι ςυοηιοαΌ 3 ρι-οροδίΐο δυο πΙχΙικριρ ιιΙΙίδ Γβΐίοηί-

ηιιβ ν8ΐΡ3δ? ίη δΐιπιηΐ3, ρβΓΐϋΓΐ)8ΐίο ηοη ρβΓΡΐ ιαΐίοιιί, βει!
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τ' ού δοκεϊ λόγω ύπείκειν το πάθος άλλα βία. (β) Δ

δη τό ήθος προϋπάρ/ειν πο)ς οίκεϊον της αρετής, στερ-

γον το καλόν καί δυσχεραΐνον τό αίσ•/_ρόν. Έκ νε'ου

δ' άγιογής ορθής τυχεϊν προς άρετήν χαλεπόν μή ΰπό

6 τοιούτοις τραφε'ντα νόμοις ■ το γαρ σωφρόνο>ς καί καρ-

τερικώς ζην ού/ ήδυ τοις πολλοίς, άλλως τε και νε'οις.

Διό νόμοις δεϊ τετάχΟαι την τροφήν χα'ι τα επιτηδεύ

ματα• ούχ έσται γαρ λυπηρά συνήθη γινόμενα, (β) Ούχ

ίκανόν δ' ίσως νε'ους όντας τροφής χα'ι επιμελείας τυχεΐν

ίο ορθής, άλλ' επειδή και άνδρωθε'ντας δεϊ ε'πιτηδεύειν

αύτα και εθίζεσθαι, χαι περί ταϋτα δεοίμεθ' αν νόμων,

χαι όλως δή περί πάντα τον βίον οί γαρ πολλοί ανάγκη

μάλλον ή λόγο) πειθαρχοΰσι και ζημίαις ή τώ καλώ.

(ίο) Διόπερ οίονταί τίνες τους νομοθετοϋντας δεϊν μέν

16 παρακαλεΐν έπί τήν άρετήν και προτρέπεσθαι τοΰ

καλοΰ /άριν, ώς υπακουσομενων τών επιεικώς τοις

εΟεσι προηγμένων, άπειΟοΰσι δε καί άφυεστε'ροις ουσι

κολάσεις τε και τιμωρίας έπιτιθέναι, τους δ' ανίατους

δλως έξορίζειν τον μέν γαρ επιεική και προς το καλδν

2υ ζώντα τω λόγω πειθαρχήσειν, τον δέ φαϋλον ηδονής

δρεγόμενον λύπη κολάζεσθαι ώσπερ υποζύγιον. Διδ

καί φασι δεϊν τοιαύτας γι'νεσθαι τας λύπας αί μάλιστ'

ε'ναντιοΰνται ταΐς άγαπωμε'ναις ήδοναϊς. (ιι)Ειδ'ουν,

καΟάπερ είρηται, τον εσόμενον αγαθόν τραφήναι καλώς

26 δει και έθισθήναι, ε!θ' ούτως εν έπιτηδεύμασιν έπιει-

κε'σι ζήν και μήτ' άκοντα μήθ' έχοντα πράττειν τα

φαϋλα , ταϋτα δέ γίγνοιτ' αν βιουμένοις χατά τίνα νουν δοδείρίεηιΐυίη Μα^ϊΙϊυιη ρΓοΙαϋι : Ιΐίεο εοηΙίη§βΓ6 ΗΙίδ δοΐπηι

και τάξιν δρΟήν, έλουσαν ισχύν. (|2) Ή μέν ούν πα

τρική πρόσταξις ούκ έχει το ϊσχυρόν ουδέ τό άναγκαϊον,

30 ουδέ δή δλως ή ενός ανδρός , μή βασιλέως οντος ή τίνος

τοιούτου- δ δέ νόμος άναγκαστικήν έχει δύναμιν, λόγος

ών από τίνος φρονησεως και νου. Και των μέν αν

θρώπων ε/θαίρουσι τους έναντιουμένους ταϊς δρμαϊς ,

καν ορθώς αυτό δρώσιν δ δέ νόμος ούκ εστίν επαχθής

36 τάττων τό έπιεικε'ς. (ΐ3) Έν μόνη δέ τή Λακεδαιμο

νίων πόλει μετ' ολίγων ό νομοθέτης Ιπιμε'λειαν δοκεϊ

πεποιήσθαι τροφής τε χαι επιτηδευμάτων έν δε ταϊς

πλείσταις των πόλεων έςημέληται περί των τοιούτιυν,

χα'ι ζή έκαστος ώς βούλεται, κυκλιοπιχώς θεμιστεύοιν

4υ παίδο>ν ήδ' άλόχου. (ΐ4) Κράτιστον μέν ουν τό γίγνε

σθαι χοινήν έπιμε'λειαν καί δρθήν και δραν αυτό δύ•

νασθαι ■ κοινή δ' εςαμελουμένων έκαστο) δόΕε'.εν αν

προσηκειν τοις σφετε'ροις τέκνοις και φίλοις εις άρετήν

συμβάλλεσθαι, ή προαιρεϊσθαί γε. Μάλιστα δ' αν τοΰτο

•ι> δύνασΟαι δόξειεν εχτών ειρημένων νομοθετικός γενόμε

νος• αί μέν γαρ κοιναί έπιμέλειαι δήλον ότι διά νόμο>ν

γίγνονται, επιεικείς δ' αϊ διά τών σπουδαίων. Γεγραμ-

μένοιν δ' ή άγραφων, ουδέν αν δόξειε διαφε'ρειν, ουδέ

δι' ών εις ή πολλοί παιδευθήσονται, ώσπερ οΰδ' επί

6υ μουσικής χαι γυμναστικής χαι τών άλλυ>ν επιτηδευ

μάτων. "Ωσπερ γαρ έν ταϊς πόλεσιν ενισχύει τα νό

μιμα χαι τά εθη , οϋτω και έν οίκίαις οί πατρικοί λόγοι

καί τα εθη, χαι έτι μδλλον δια τήν συγγένειαν χαι τας

βύεργεσίας • προυπάρχουσι γαρ στε'ργοντες καί εύπει-

νί οοοι-οεικία βδΐ. (8) <3ιιοείι•θ3 κιοι ϊ 1>ιι -. αεεοιιιιιιοιίβΐϊδ νίε-

ΙιιΙί ίηιϋηεηιΐιΐδ οιιίιηυ» ρΓΪιιβ βδΐ; ίίδ, ίικρκιηι, ηιοιϊΐιιΐδ, ςιιί-

1)03 »ιηρ1»•('ΐ3ΐιΐΓ ΙιοηεδΙιιηι, εΐ ΙιΐφίΙικΙίηεηι ανεΓδβΙυτ.

Α Ιεηεπδ ροΓΓΟ ι (ί Ι ;ι 1 1 > Άά μΠιιΙιίιι ϊπ-ΙΪΙιιΙίυηεηι βιΐίρίβεί

ιΙίΓΠεϋε βδΐ,ηίδί ηπίδ ΠΙίε, ιιΐιί >ηΙ> Ιιυ]ιΐΜΐι<κ1ϊ Ιΐ'^ίΐιπ* νϊ-

νίΙιΐΓ, Γιιβπι οιΐιιωΐιΐδ; ΙεηιρεΓβηΙοι• εηίιη εί ρβΙίεπΙεΓνί-

νεΓε, ϊηδίιβνβ 851 νιιίμο Ικ.ιιιίηιιιη , ρ™«ρΓΐπη ]ητβηίον*.

Μεοίριε οιΐιιεαίίοηεηι εΐ εχεΓείΙβΙίοηεδ ΙεςίΐΗΗ 0Γΐ1ίη»(88

είδε ηβεεδδε βϋΐ. ΙΙδυ εηίιη εί εοηδίιείικίίηβ ί«Ι :ι»<Ί|ΐιεη-

(ιιγ, οί Ι,ιΙί,ι δίηΐ είδ ηιίπίηιε ιιιοίοδία. (9) Αο Γοι-Ιββκε ιιοιι

δβΐίδ εδί ριιειοδ ΓεεΙε ειΙιιεβΓί : δε<1, ηποιΐ 3(1ιιΙ(οδ εΐίβιη

οροΓίεβΙ εχεΓεεΓί εί οογγοΙ«)Γ3Γι ίη ίίί ο,υ3? ι1ί<1ΙεεηιιιΙ ;

ηαοιη ο!) Ιΐ9?ο, Ιιιηι ρΓίεΙεΓεη ρεΓ Ιο(3ηι βιίεο τϊ(»πι 1ε«ΐ)ηι

οριΐδ ε?1 ίΐιΙιιιίιιίΐ'ΐιΙΝ. λ'ΐ]|(ΐιιδ ηβηιο,ιιε^Ιιοιηίηιιπι ηεοεβδί•

ΙβΙί ροΙίυδρβΓεΙ, ηιοιη ΓϋίίιπιίΙιικεΙ νεΓίιίδ , ϊΐι-ιιι (Ιίΐιιιιιί-;

εί ροεηίδ ροϋιΐδ, ιρϋπη ριιΙεΙίΓΟ εί 1ιοηεδ(ο. (10) ΡγοϊιηΙρ.

δΐιηΐ ηυί εχίδΐίιηειιΐ , 1ε£«ιηΐ3(θΓ0« ριίιηΐΜη η,ιιίϋεηι ο|κ>γ-

ΙεΓβ Ιιοπιϊηβδ 3(1 νίιΊιιΙεηι οοΙιογΙλγϊ 3(^υε ίηιρεΙΙεΓε 3Γ-

ριιιιιΐ'ηΐο ΙιοηεβΙί :.φΐο δίΐ ΓπΙυπιπ) «Ι 1>οηί νιπ ρικ>τ.ϊριι«

οοΙεηιρεΓειιΙ Λά ϊϋ ΓαεϊεηαΊιηι βδδιιεΓΗοΙί : ϊηο1)ε(Ιίεη(ΐ1)ΐΐδ

(Ιεϊηιΐε εί η.-ιΐιιπι ίηερϋδ αιΐ νΪΓΐιιίρηι, 3ηίπΐ3(1νεΓ«ίοηβδ εί

ρο?η38 ε558 ΓΛηδΙίΙυεηο'35 ; ΐηδβηκυίΐεδ τε™ ρεηίΐοδ εχ-

(βΓηιίηβηαΌδ. ΥΊγηπι εηίηι Ιιοππιιι εί νίΓΐιιΙϊ ΓοηνηΙιιηε.ιηι

νίίβηι »ηΐ[ΐ|ι•< ΙιπΙγιιι, νεΓϋίδ ΟϋΙοηιρεΓπΙιιπιιη; πΐίΐιιιη νεΓη

νηΙιιρΙίΐΙΝ ευρΜιιπι οΌΙοΓε ίηΙΙίεΙο νείιιΐί ]ιιιηι>η1ιιιη εοεΓεί-

ίυπ) ϊγϊ. 0ιΐ')0ΐ'ιε3 ϋιΙεπι ε( Ιιοε εεηδεηΐ, άοΙοΓεηι ίΙΙιιιη

ιΙιΊίΓΤΡ ε]ΐ]δΠ)θ()ϊ 6850, υΐ ηιβχίηιε δΐ'ΙνοΙιιρΙβίίΙχίδ, ηιιίΐιιΐί

ίδ(ί ι ■,ιΐ'ίιιηΐιιΐ', εοηίΓαηιΐδ. (II) ,Ιηιιι δι, ιιΐ ιΐίιΐιιπι ββί, ιριί

δίΐ νίι•1)οηιΐδ ΓυΙιιηΐδ, ευηι οροΗεΙ ΰεηε βαΌχαΙαιπ <"δδε, Ι)ο-

ηίδηιιε ηκτπΐιικ ίηιΐιιιΐιιιιι; δί ϋεπη τεείοε νϊ(»> δίικίίίδ $ε<1υ|π

ε<5β οεειιριιΐιιιΐ) ; δϊ ρΓ»;ΙεΓεβ ηεηοε δροηΐε ηεςυο ϊηνίΐε βοΐ

ροδδίηΐ , ηιιί πιεπίεπι αΐίςιιαπι ϊΐιριε οπϋιιριιι δεςυιιηΙυΓ

ρπεΝΟπρΙιιπι οιπη βΐίςπο 3ΐκ:(οη(3(ε εο^εηοϋ. (12) Ρα(π8>

ιριίιΐΐ'ΐιι ροΙεδίΑΐί ηοη ίηεδί Ιιγεγ. νί» ααΐ ηεεεδδϋαβ, ηεςιιε

οπιηίηο >ϊγϊ πηϊιΐ3 ρΓ3?εορίο υΐΐίυβ, ηϊδΐ Γβχ ϊΐΐείιιεηΐ, .ι>< ι

τεβί δίιηϋίδ ςαίδριαπι. ίεχ νεΓΟ Ιΐ3ΐ)εΙ νίηι 3ΐ1 ειι^εικίιιιη

νβίεηΐεηι , ο,ιιιίΓη δίΐ ταΐίο 3 ρηκΙοιΜπ οί πιεηΐβ ρΓοΓεεΙ».

ΙΊ,ιΙι'πνι Ιιοιηίυβδ (ριίιίειη ΗΙοδ, ιριί <-ιΐ|>ί•1ϊΙ;ιΙ ϊΙιιιμ ίρνοηιηι

(ςυβηΐυηινϊδ ίιΐ τεείε Γι»1 ) ΓείϊδΙυηΙ , ^ΓβνίΙεΓ υι1ί88ε 8θΙεη( :

Ιε\ ,-ιιιΙειιι ιρκε οηΙίη.ιΙ (|ιιήΙ .νιμιπηι ββΐ, ^Γ3νίδ βδδε ηοη

δοΐεΐ. ι ι.Ί' Ιιι -'.Ι,ι ίΐιιΐΐ'ΐη ι.Ηΐ'ΐιηιιιη εΐνϊΐβΐβ ραιιΐυ Ιιιιιι νί•

ιΙεΙιΐΓ Ιε^ιιιηΙαΙοΓ πιΓιοιιειπ 1>3ΐ>ΐ)ίδδε ειΐιιεβϋοηϊδ ε( δίικϋο-

πιιιι : ίη Ιοη£β ρΙιΐΓίηιϊδ ηιιίειιι είνί(3(ίΙ>υδ 1ι.τε ηεμίβεΐ»

βυηΐ, ηοί νίνίίςυίδφΐε |>γο ΙϋιίιΙίηε, Ονείορηηι πιοΓε ΙΠιεπ*

εί ιιχοπ ίηιρεΓαηιΙο. (14) 5«ηε εοηδυΚίδδίιηυηι 65( υΐεοηι-

ηιιιηίΐιτίιιιίιΐδ Γεί ρΓΟΟϋΓαΙίο δΐΐδείρίβΙυΓ, 63ςυε τεεί»; βίςυβ

π Ι 03 ρεΓϋοί ηυοςυε ροδδίΐ. ΟεΙεΓυηι ςυοηι ριιοϋεε ΓϊΙίο ε»

η6£ΐί£ίΐ(υτ, ε\ίδ(ίηΐ3Γί βοίΐίεοί |κ>85ϋ, υηΜίΜ-ιφίΜμιε ρηνβιίηι

6886, "Ι ΙίϋεΓίδ αΐηιιε βηιίείδ μιι» 3<1 μΊΙιιΙιίιι εοοδεα,ιιεηόβηι

3<1]ιΐΓηεηΙιιηι Ιιαε ίη ρβΓίβ 3θεΓ3ί , αιιΐ ιΠβιτβ οεΓίο νβΐίΐ.

Ρογγο υΐ ρΓ3ϊδΐ3Γ0 ϊδΐυιΐ ρο&δίΐ βΐίςυΐδ, οροΓίεί ίρίΐιιη δείοηΐία

ϋτι•ιιι1;ιπιιι> Ιε^ηιη ροΙΙεΓΟ, ίϋςυε οχ ϋδ, ο,υβ! ρΓορΟϋίΙα δυηΐ,

ίιιΙιΊΙϊμίΙιιι•. Ουίρρο ίηδίίΐυΐίοηεβ ςυίοΌιη ρυοίίεβδ ρίβηιιιη

681 ρεΓ Ιε^εβ ΠεΓί , εί ςοίίεηι Ικιηαβ , φΐ33 βχ βοηίδ Ιομϊΐιιΐδ

ΙίιιιιΙ. Νεηυε τείεΓΐ, δεπρίχ δίηι , ηεοηβ : υΐ ηευ;υβ ΐ11υ<1

ΓεΓεΓΐ, ιιίπιηι ϋδϋειη ρπναΐίηι ίηβΙίΙιιβηΙϋΓ δίηςυΐϊ, 3η ριι-

1)Ιίοο ηιυΙΙί , δίεηΐ ηεο ίη ιηιΐδίεα βΐ (ξ) π>η35ΐίθ3 εί ίη οεΙεΓίδ

«ΙίδείρΙίηίδ. υΐ βηίηι ίη είτίΐβΐίόυδ Ιεββδ εί ίηδΙίΙιιΙ.ι νβίεηΐ ,

ίΐβ ίη ρπναΐίδ ιΐοηιίϋϋδ νβΓΟβ ηιοΓβδςιιβ ρβΙβΓηϊ : βΐ ςιιία'εηι

ηιββίβ νβίεηΐ, ςηπιη ρΓορΙβΓ οο8η3ΐίοηβηι, Ιυηι οί) νβπ» ίη

ΟΗοβ εοΙΙβΙβ ΙιιΊίοΙϊεί». ΡβΓβηΙβδ βηίσι ϋΐϋ ρβΓ ηηΙιΐΓβηι ^^η1

βηΐβ ει (ΙίΙί^ιιηΙ βΐ βοΓηηο'βπι &υε(οιΐΙ»Ιβ Γβοϊΐβ ιηονβηΙυΓ.
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Οεϊς ττ) φύσει, (ΐδ) "Ετι δέ και διαφε'ρουσιν αϊ καθ'

έ*καστον παιδεϊαι των κοινών, ώσπερ ΙπΙ ιατρικής-

καθόλου μεν γαρ τω πυρε'ττοντι συμφέρει ήσυ/ία και

ασιτία, τινί δ' ίσως οΰ, δ' τε πυκτικός ίσως οΰ πδσι

ι την αυτήν μάχην περιτίθησιν. 'Κςακριβοϋσθαι δή

δόςειεν άν μάλλον το καθ' εκαστον ιδίας της επιμελείας

γινομε'νης ■ μάλλον γαρ τοϋ πρόσφορου τυγχάνει έκα

στος. Άλλ' έπιμεληθείη μεν άριστα καθ' Ιν και ια

τρός και γυμναστής και πας άλλος δ τι) καθόλου είδώς ,

ιυ ότι πασιν ή τοις τοιοΐσδε " τοϋ κοινοϋ γαρ αί έπιστήμαι

λέγονται τε και είσίν. (ιβ) Ού μήν άλλα και Ινός

τίνος ουδέν ίσως κωλύει καλώς έπιμεληθήναι και άνε-

πιστημονα οντά, τεθεαμενον δ' ακριβώς τα συμβαίνοντα

ε'φ' £<άστω δι' ε'μπειρίαν, καΟάπερ και ιατροί ενιοι δο-

ιι κοϋσιν εαυτών άριστοι είναι , έτερω ουδέν αν δυνάμενοι

έπαρκεσαι. Ουδέν δ' ήττον ίσως τώ γε βουλομένω

τεχνικώ γενε'σθαι και θεωρητικώ επι τό καθόλου βαδι-

στεον είναι δό;ειεν άν, κάκεΐνο γνο)ριστέον ώς ενδέχεται-

είρηται γαρ 5τι περ'ι τοϋθ' αί ε'πιστήμαι. (ιτ) Τά/α

5<ι δε και τω βουλομε'νω δι' επιμελείας βελτίους ποιεϊν,

είτε πο\λους ειτ' ολίγους, νομοθετικω πειρατεον γενε'-

σθαι, ει δια νόμων αγαθοί γενοι'μεθ' άν. "Οντινα

γαρ ούν και τόν προτεδε'ντα διαθεϊναι καλώς ουκ εστί

τοϋ τυχόντος, άλλ' είπερ τινός, τοϋ εϊδότος, ωσπερ

«6 έπ' ιατρικής και των λοιπών ό)ν ε'στιν έπιμε'λειά τις

και φρόνησις. (ιβ) Άρ' ουν μετά τοϋτο επισκεπτεΌν

πόθεν ή πώς νομοθετικός γενοιτ' άν τις , ή καθάπερ έπ'ι

τών άλλων, πάρα τών πολιτικών; μόριον γαρ Ιδόκει

της πολιτικής είναι. *Η οΰ/ 6'μοιον φαίνεται ε'πι της

ϊυ πολιτικής και τών λοιπών επιστημών τε και δυνάμειον ;

έν μεν γαρ τοις άλλοις οί αΰτοϊ φαίνονται τάς τε δυνά

μεις παραδίδοντες και ενεργούντες άπ' αυτών, οΐον ιατροί

και γραφείς- τά δε πολιτικά έπαγγε'λλονται μεν διδά-

σκειν οί σοφισταί, πράττει δ' αυτών ουδείς, άλλ' οί

16 πολιτευόμενοι , οί δόςαιεν αν δυνάμει τιν'ι τοϋτο πράτ-

τειν καϊ εμπειρία μάλλον ή διάνοια- ούτε γαρ γρά

φοντες οΰτε λέγοντες περ'ι τών τοιούτων φαίνονται

(καίτοι κάλλιον ην ίσως η λόγους δικανικούς τε καϊ

δημηγορικοΰς) , ούδ' αυ πολιτικούς πεποιηκότες τους

4ΐι σφετε'ρους υ'ιεϊς η τινας άλλους τών φίλων. (19) Ευ-

λογον δ' ην, είπερ έδΰναντο- οΰτε γαρ ταΤς πόλεσιν

άμεινον ουδέν κατ/λιπον άν, οΰΰ' αύτοϊς ΰπάρςαι προέ-

λοιντ' αν μάλλον της τοιαύτης δυνάμειος , ουδέ δή τοις

φιλτάτοις. Ού μην μικρόν γε εοικεν ή εμπειρία συμ-

4» βάλλεσθαι- ουδέ γαρ έγίγνοντ' άν διά της πολιτικής

συνήθειας πολιτικοί- διδ τοις εφιεμε'νοις περί πολιτικής

είδεναι προσδεΤν εοικεν εμπειρίας. (20) Τών δε σοφι

στών οί Ιπαγγελλόμενοι λίαν φαίνονται πόρρω είναι

τοϋ διδάςαι • δλως γάρ ουδέ ποϊο'ν τί Ιστιν ή περί ποία

Μ) ίσασιν οΰ γαρ αν τήν αυτήν τη Ρητορική ουδέ /είρω

Ιτιθεσαν, ούδ' άν ωοντο έάδιον είναι το νομοθετησαι

συναγαγόντι τους εύδοκιμοϋντας τών νόμων έκλε'ςασθαι

γαρ είναι τους αρίστους, ωσπερ ουδέ τήν έκλογήν ου-

σαν συνε'σεως και τό κρϊναι ορθώς με'γιστον, ωσπερ έν

ΛΒΙδΤΟΤΕΙΕδ. II.

(15) ΚδΙ νε™ εΙ αΐίιιά , υυο ρπνάΐ» ίπδΐιΐυΐίο ιΐίίΐβιί & μα-

ϋίίοα, Πιο δοϋίεεί , ςιι<κ] αβ 3Γΐίβ ιηεαΊεα: εοπιρβΓβΙιοηβ ίη-

ΙεΙ1ί§ίίοι•. υηίνει-δβ ηαπιααε ΓβΙ>ι•ίάΐ3ηΙί ριτοαβδί ίιιι-ιΙία ει

αιιίεδ : δεϋ Ιιιιίο βυΐ ίΙΙί ΓοΓβαΗ ουβδί. ΙΙβηι ρυ{;ίΙ ηοη οεηηβϋ

ϋίδοίρυΐοδ εοιίειη βεηβΓβ ρυβη* βχει-οεί. Ρ.χβοιίιΐδ ΥκΙεΙίιΓ

ροιτοεΓίίοίβΙίςαοιΙ εϊηςιιΙβΓβ, ίη ςιιοά βρεοϊιιϋΙβΓ ΐηουιηΙιΊΙιΐΓ ;

ίΐ3 ηβηιααε ιηβκίδ υηβςιικςιιε Γβδ εοηδεαιιίΙαΓ ίΠυα ηοοιΐ

ίρδί Γοηνβηίί. νβι-ιιηΐβπιβη βΐ παεοΊαΐδ, εΐ £νηιη3δΙεϊ βΐ σαί

νι* 8ΐίυ8ηιεΙίιΐ5αΐΓαυίΐ5ίηκυΙθ5,ϊηίεΙΙί8εη5 ςιιία υηίνβι-δβ

ρι-ΟδίίνεΙ οιηηίυιιβ νβΐ ΗυΐεαυΙϊΗϊ : δοϊεηϋίε βιπ'ιη βΐ αϊαιη-

Ιιιγ β&5ε «1 8ΐιηΙ ιιηίϊεΓ83ΐίυιη. (16) νβπιηίοπιεη ηίΐιϋ ΓοΓίβδββ

ο!)3ΐ3ΐ φιυιιηιιιις πηϊ 3ϋοιιί τεείε ΓοηίυΙαΙ ίδ ςιιί ΐηβείιιβ ηυΐ-

ιΐεπι ?ίΙ ; εείεπιπι (|ΐιΐ εχρβπεηιΐο 3εαΐΓ3ΐβρβΓ<φεχβπΙ ίΙΙα αιιββ

6ίη§υΐ3ΐίη) υηί ιΊΙί ενεηϊυηΐ, ρεηη<1ε υΐ εΐ ιπεάίοί ηοηηιιΐϋ

νίϋεηΙιΐΓ βίΐιί ϊρβίβ ρβπΐίεβίηιβ οοπδυΐβΓε, ςιιυπι ΗΐΙβΓί ορίΐυ-

)3ΓΪ ηΓ(|ΐιι>ίΐιι(. 8βι1 ηίΐιϋοηιίηυβ ίβηιεη 51 νείίΐ 3Γΐίβοί8 βο

βοίεηΐίδ ηοπιεη Ιϋεπ, 3α αηίνεΓ&βΗυηι ΙΙιβΟΓβαιβΙυπι εοικί-

ιΙεΓβΙίοηεπι ρΐ'ΐ^ΐ'ειίίεηιΐιιηι β$1, εοΓυπιηαβ, ψιηιιΐιιιιι εοη-

εεάίΙαΓ, βηβπιηι β58ε οροΓίεί. Νβπι, υΐ αίοίυηι εβί, βΓ.ϊθΠΐία

ΟΙΓ03 ιιηίνεΓδβΙϊα νεΓ83ΐϋΓ. (17) ΡοΓίβίββ νβΓΟ βΐίβηι εο-

ηίηΐί 3ΐι'(|ΐιοδ δίνβ ρβιιεοδ 8ίνε ρΙϋΓββ ίηδίϋιιΐίοηε ηιεϋοι-ε*

ΓΗΐιΙεΓε , (Ι3ηιΐ3 εΓΪΙ ορεΓβ , ιιΐ ΙΐΐΐΙιΚιι Ιιοε ηοηιοΐΐιβίίεο δεββ

ίηδΐΓϋ3ΐ , 8ί ςιιίιίεπι 1;ιοιι11;ΐδ ίηβδί Ιε^ίοαδ ε3 , υΐ α\> ϋδ πιε-

ΙίοΓΟδ είνεδρΓΠεί.ΊηΙιΐΓ. Οαίρρε ηοη ειιίϋδΙίοει Γβΐ,οοίβΐιιπι

δΐίιμιβιτι τεείε ίηίΙίΙιιεΓε : δεϋ, 8ί αΙίοιι]υδ ϋίικί ε*1, (ηιιΐιιηι

ίΙΙίϋ3ε$Ιςιΐ(;ηινοε3ΐηα5 δοίεηίειη ; δίευΐ ίη ηκ\1ίι•ι'ιι,-ι βίβΐϋβ

βΓΐίϋαβ , (]ΐΐίη εοηϊίίηΐ αίΐί^εηΐΐ» ει ρηιαεηΐίβ, εοπϋη^ΐΐ.

(18)λυπκ|ΐιί(1 ίίίίΙαΓ ιΐείηεερδ νί(ΐοηιΐιιιΐ), υηιΐο βΐ φιυηιοαΌ

Γαι:ιιΙΙαδί1ΐ3ηο!ΐιοΙΙιβΙίθ0ρ3Γ3η(ΐ3δίΙ?αη, ίηςααπι,βχίΐΐίδιίί.

δεεικίβ, ςυϊ ρειΙιίΙιεηΙυΓ ροΐίΐϊεί, είειιΐ βοείιΐίΐ ίη βΐϋδ (1ί-

8είρ1ίιιίδ? ι•οηΙίοίε1)3ΐιΐΓ οηίιη ίη ηοηιοΐίιείίεϋ ροΙίΙίοΗ! ρ3Γ-

Ιειη ςυβηιΐβιη εδβε. Αη ροΐίαδ ιϋνεΓδ» Γ3ΐίο βϊΐ ροϋΐίκκ ει

.■ιΐί.ιιιιιιι κ !ΐ•ιιΐί;ιι•ιιιιι 30 Γαεα1ΐ3ΐηηι? η3ηι ίη εείεπδ ςυίιίεπι

νίϋεηιυδ εοδίΐεηι βείεηΐίβδ 3ε ΓίΐεαΚηΙεδ εΐ Ιγ3^ογ8 εΐ εχΡΓ-

εεΓβ, ]αχΐ3 ε]ιΐ8ϋοιη 3Γΐίδ ιΙεεΓεΙ» , «Ι ηιοιίίεοδ εΐ ρκΊοΓεβ :

(ΙοείΓίηαιη νβΓΟ ΓεΓΟΓη οίνίίίιιιη ρΓοΙίΙεηΙϋΓ ςιιίιίειη ίΙΙ,ιηι ίί

(|ΐιί νοεαηΙιίΓδορΙιίδΙ.ιη, 3(1ηιίηϊδΐΓ3ΐνβΓ0 Γοιηριιΐιϋΐ'βηι ηειιιο

ίΙΙιιΐΊΐιιι, δειΐ ίι ηιοιίο »ιιιί νεΓ53η(ϋΓ ίη Γερυϋϋε3, ςυί εχϊ-

δΙίπιβΓΪ ροδδίηΐ 1'3ΐ•ιι1ΐ3ΐε ροΐίυδ ΐ|ΐι.ΐ(ΐΗηι ϊά 3§8Γβ βΐ εχρβ-

πεηΐία βίαυε υβα , ςιιαπι βείεηϋβ ;ιιιΐ 3Γΐϊδ Ιβ^β. Νοη οηϊηι

εοιηρεπυηΙιΐΓ νεΙ 80ΓίΙ)θΓβ νεΙ άΙβδβΓβΓβ άβ Γβΐίοηε ΓεμεηιΗ

Γειη οοηιηιιιηειη, ςιιιιηι ιιϋαυε ηιιιΙΙο ρι ίβ^Ιβπιιβ εδ$βΙ άε 1ΐ3ε

τε ρΓ»εβρΐ3 (1;ΐΓβ, ΐ]α3ΐτι Γοι•εηδίΙ)ϋδ εοηείοηίϋϋδ βΙΟΓβϋο-

ηϋ)α.•> δοιί1)οη(1ί8 οΓοπρβΓί. Νγπ εϋβηι ιιικ(ΐι;ιηι εοιηρεΓ-

(ιιηιεδί, «χικκΙ νβΐ ΟΙϊοβ δυοδνεΙ ιιΐΐοκ αϋοδ εχ 3ΐηίείδ δΐιίδ

εΓΓεεβπηΙ ροΐίΐίεοδ νίΓΟδ : (19) ηυοά ιιΐϊηιιβ βοδ Γ;ιιΙπιο5

Γυϊδδε, δι ροΐιιίδδβηΐ, ρΓθ!)»1)ί1ε εδί. ΝίΙιϊΙ εηϊπι Ιιβε Γ3ευ|-

(3ΐβ ηιεΙίιΐ8 εϊνίΐβΐίόιΐδ ΓεΙίιιιιίδδβηΙ; ηϋιίΙ ίΐβιη ηεε «Ην

ϊρδίδηειριβ 83ηβ ίΐιιιίιί> εϋβιη δΐιίδ ροΙίυ8 εοιιΐίη^τε νεΙΙεηΙ

3υΙ δίικίιτοιιΐ. ΙΙ.ιιιιΙ ρ:ιηιιιι (ιιμιγιι ι•1ί;ιηι ιι-ιι ϊ εΐ εχρειίεη-

Ιί3 (όιιΙ'ογΙ β(Ι Ιΐ3πε γοιιι. Αΐίοίΐιιί οηίιη ηοη βΓΠεεΓεηΙιΐΓ

Ιιοηιίηεδ ηρΙίοΓεδ δοείεΐκίαπι τεεΙοΓεδ αδίι ροΐίϋοο. 0<ι»ηι•

οΐιιτιη νίιΙιΊιΐΓ ροΐίΐίοα: 8θϊοιιΙϊοβ εηρίιΐο, εοηδαβίικίίιιε

,ι:ι•11ίίί ίιι,πρι'1- ορίΐδ 6886. (20) ,Ι,ΙΙΜ \'6Γ0 8Χ δορίΐϊδίίδ ίί

ςυί [ ι • 1 1 ϊ ι ϊ ι ■ ; 1 1 1 1 86 «ΙοεΙυΓΟδ ρι-οΟΙι-ηΙαΓ, Ιοη^ίδ^ίηιβ αϊ) εο

ρΓ<Έ3(3ηαο ;ιΙ)ΜΐηΙ ψιο<1 ριοηιίιΐιιηΙ. Ιη υηίνοΐ'δηηι εηίηι

ίΙΙί , ιιιιίιΙιΐ3ΐιι ίδΐ3 Μ•ίι•η1ί;ι δίΐ, 8υΙ (|ΐιί1)Ν5 ίη πίιυδ οεαιρε-

Ιιιγ, ίμηοΓ.ΊΐιΙ. Αΐίοηηί εηίηι ηηη ϋίιβΓεηΙ πιοίΐο, εδδβεβιη

ίιίειη ουίϊΐ ι•1ΐρΙοι•ίε;ι, ηιηιΐυ, •ιΙίΐ|ΐιίιΙ 63 (ΙεΙεήαδ : ηοη ίΐβιτι

ορίηηΐΐηΙιΐΓ Ιεβεδ εοηιΙβΓβ ΓαοϊΙβ βδδε ει αηί ορ(ίηΐ3δ Ιε^β*

εοΙΙββεΓίΙ, (]ηοα δείΐίεεί ίηιΐβ ρητκίρυβ εοηάαείΐιίΐεδ οΌδϋ-

Π18Γ8 ΙίεεβΙ : π,ιι.ΐδί νβΓΟ ίρδ3 είεείίο ηοη δίΐ ίηΙι'ΊΙίμεηΙί.χ-

Γβδ πΐ3£ΐΐ£β ; ςιιβδί Ηβη) π'( Ιο ()ι• Ιιιΐ]ΐι^ηκΐ(1ί Γβόαδ ]ιιαίε3Γε

-
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τοις χατα μουσιχήν οι γαρ έμπειροι περί έκαστα κρι-

νουσιν ορθώς τα έργα, και ίι' ών η πώς ε'πιτελεϊται

συνιασιν, και ποία ποίοις συνάοει• τοΤς δ' άπειροι;

ι, άγαπητον το μη διαλανΟάνειν ει ευ η κακώς πιποίηται

τό έργον, ώσπερ επι γραφικής. Οί δ= νο'μοι της πολι

τικής εργοις εοίκασιν πώς ουν εκ τούτων νομοθετικός

γενοιτ' αν τις, ή τους αρίστους κρίναι ; (ϋ) οϋ γαρ φαί

νονται ούδ' ιατρικοί Ιχ τών συγγραμμάτων γίνεσΟαι-

ίο καίτοι πειρώνταί γε λέγειν ού μο'νον τα Οεραπεύματα,

άλλα και ως ΐαθεϊεν αν και ώς δεΐ Οεραπεύειν εκάστους,

διελιίμενοι τας έ^εις. Ταϋ'τα δ! τοις μίν Ιμπείροις

ωφέλιμα είναι δοκεϊ , τοις ό" άνεπιστημοσιν ά/ρεϊα.

"Ισως ουν και των νο'μοιν και των πολιτειών αί συνα-

15 γωγα'ι τοις μίν δυναμε'νοις Οεωρησαι κα\ κρϊναι τί κα

λώς ι, τουναντίον και ποία ποίοις άρμο'ττει, ευ/ρηστ'

άν είη • τοις δ' άνευ εςεω; τα τοιαύτα διεξιοϋσι τί» μεν

χρίνειν καλώς οϋχ αν ΰπάρ/οι, ει μη άρα αύτο'ματον,

ιύσυνετο>τεροι δ' εις ταϋτα τά^' αν γε'νοιντο. (22) Πα-

20 ραλιποντων ουν των προτέρων ανερευνητον το περί της

νομοθεσίας, αύτοΰς ΙπισκεψασΟαι μάλλον βελτιον ίσο>ς,

και δλως δή• περί πολιτείας, όπως εις δΰναμιν ή περ\

τα ανθρώπινα φιλοσοφία τελειωϋη. (23) Πρώτον μεν

ουν εί τι κατά με'ρος είρηται καλώς δπο τών προγενε-

2& στερων πειραθώμεν έπελ9εΐν, είτα έκ τών συνηγμένοιν

πολιτειών Οειορησαι τα ποία σώζει καΐ φθείρει τας

πόλεις και τα ποία έκάστας τών πολιτειών, και δια

τίνας αιτίας αί μεν καλώς α'ι δέ τουναντίον πολιτεύον

ται • Οεωρηδε'ντιον γαρ τούτων τά^' αν μάλλον συνί-

3υ δοιμεν χαΐ ποία πολιτεία αρίστη , και πώς έκαστη τα-

/Οεΐσα , και τίσι νόμοις χαι εΟεσι ερωμένη. Λε'γωμεν

ουν άρζάμενοι.

ηοη ϋίΐ οριι* Ιοη^ο ηΐ3\ίηιιιιη , δίουΐ ιΐβ ηιυδίεί» ίηΙιΊϋμίίιιι•.

Ρεπϋ εηίηι ϋΐϊιιβ (]υοιΙι:ιιτηηιιο ορυδ εμιβ αι-Ιί.4 γρλΙε <Ημ<Ιί-

ιηιιΙ , ιΊ ίιΐΜΐ|>ι•Γ ρεημιχ (|ΐιίϋιι«ςιιεη]οιΙί$ εΠίιίβιιΙυι-, ςιιχ

ι1ιΊ)ΐ'ΐιΙ (ΊΊίΐΊ , ΙεηεηΙ : δείιιηΐ ϋειη , ςυχ ςιήοιιεφίε οοη-

μτιΐ3η|. Ιηιρβι-ίΙίδ νεΓΟ Ικ>ηϊ 83ΐί« εδί , δι ]ιΐ(1ίΐ3Γο ηοππΐ ,

ΐ'ιτίιιηιΐιι', ιιιι |ΐι;ι\ιιιιι ορυδδίΐ; ϋΐ ΒΙ 1η ρΐεΐυη. ίρ^εδ

1>ογγο λ ίιΙΐΊΐΙιιι- εδδβ 0ρβΓ3 ιμΐϋίιΐηιιι είνϊΐϊδ Ι';ιπιΙΙ;ι1Ν. ΤβΙεδ

ιτμϊΐ φιιιιιι κϊιιΐ ϊδΐί δορίιίίΐχ , ςιιοπιοιίο , ςιιχδο, ίρςοπιηι

ορβΓβ ροΐεδί ιΊΙίι-ΐ'ΓΟ νίπιηι ροΐϊΐιι ιιιι» :' (21) 5>3ηε νεΓοΙεε,Ιίο

ΓΐιιιιιιιΐΊΐΙ»ΓΪΐ)ΐ'ΐιηι ιιιιιιι|ΐΐ3ΐυ είΐΐείΐ ιηειίιεοδ, (ΐΗ3η(ιιηι\ί<

εοηιιηεηιθΓ3Γ6 ΐΓβιΙεΓειιυβ εοηϊηΙιΐΓ οιιγλ! ίοηυηι μιτιρηι ,

ϋεηιηαε πιΐίοηειη εί ιηοάιιηι ουταικϋ , ίηδίιρεΓ εί ςυοακχίο

ηιειϋείηα ί>Η Γαοίΐ'ΐκΙίΐ , <Ιι: ΐ'ΐι]ιι>Ιί!ιιΊ εοι-ροπδ Ικιόίΐιιιΐιιΐι•

(ΙίίΙίηοΙε ιϋίδεΓεηιΙυ. <3υο<Ι <μιί<]οιΐ) νίιίεΐυτ ρεπίϊδ ρηκίεβδε,

ίηιιΐιΐίη νεΓΟ ε»8β δοίεηΐίβ ιΐεδίϊΐυΐίδ. ΜππΙΪΙιμ ΓυΓΐβ«δε 1<•-

μιιιιι 30 ΜΊ'ΐιιηριιΙιΙίΐΊίπιιιι Γυπηίΐ' οοΙΙβοΙχ, ρεηΐίδ 3ε ι1ί]π-

ϋϊο3ΓΟ ν3ΐεηΙίϋυ9, ΐ|ΐιίι1 πτΙε «ιιΐ «τιι> Ιι.ίΙχίιΙ , ϊΐεπι ηυ:υ

ιΐιιίΐιιΐί Μρ[;ι μπΙ, :ι1ϊ<|ΐιί<1 ρηριΐΐ'ηιηΐ : ΙηΙϊ νεΓΟ Ι,ίγιιΙΙ»|(>

ιΐείΐίΐιιΐίδ ηυηςιι&ηι εοηΙίη§ε( υΐ τεε(ε ιΗ]ιιιΙί(•;ιπ' ρο$$ίιιΙ

Ιε^ε», ηί9ί ΓΰΓΐεε3$ιι εί ΙεηιεΓε. ΙηΙεΓίηι 3ΐΙ ΙιοοΙβπκίι Ιογ-

13&88 εοηΓει-εηΙ ΙβΙεϊ εοΐΐεείίοηεβ , υΐ, 8ΐ 3ϋΐ|ΐι:ιιιιΙο ;κ) π,ίιι-

ριι1)Ιί<-;ιηι αεεείδβπηΐ, ε3 ίβείΐίιιβ μρργιΊκίιιΙμιιΙ. (22) ^υιIιη

ί^ϋυΓ νεΙεΓΡβ Ιεβαιη ΓεΓεηιΙβπιιη Γ3ΐίοηεηι ηοη ΐΓ3ΐ!ί(1ε-

ΓίηΙ, ηοη 3ΐ)ί τε ΓιιρπΙ ΓοΚβδδε , ηοβ ίρβοδ <1ε <-.ι 1 1• , ι•ι

0*6 οιιιιιί βιίεο ινί|ΐιι1ιΙί(•;<- Γυπιια 8ΐΙεηΙίυ8 εοιηηιειιΓιη,

υΐ, ψΐ3ΐιΙιιιιι ίη ηυ))Ϊ8 β$1, ρΙιίΙο8ορΙιία; ρ3Γ8 ε» , ς υχ ρεΓίίηεΙ

οϋ ΓΡ8 1>υιη3η38, ρειΐεεία δϋ (23) ϋοηβηίιηηΓ εΓ§ο , >ί

α,ιιίι! Ιιαο (1ε Γε δίη^υΐβΐίιη τεείε ιΐίιΐιιιη ε$1 3 ριίηπΙιιι*, ί.Ι

ρεΓδεηυϊ : (Ιείηιΐε εχ εοΐΐεείίδ υηάίηυε Γειιιηιρυο1ίε3Γυηι

Γοηηίδ νίιίοπ' (|ΐιί<1 ΜΐιμιιΙί* 80Ρίε(3(ίΙ>υ8 ϊηΐεπίηηι :ι11ι:ιΙι;ιΙ,

ιριίιΐ μιΙμΙιίιι ϋδΐίειη ρ3ΓΪα( : ιΐεηΐαυε ηυϊυηδ ιΐε εβηδίβ ιιΐίί•-

είνϊΐβίεδ οεηε, 3|ιχ ιηβΙε 3<1πιϊηί8ΐΓεηΙυΓ, 3ΐ1εηι1εΓε. Ηίί

εηίιη οιηιιϊϋυβ (ϋδευδβίβ, ΓοΓίβ&δβ τεείίαβ εο^ηοτεΓίηιυδ ,

ίΐπ, . η.ιιιι Γογπι3 ιι-ί|ΐιι1)1ϊεχ δΐΐ ορίίηια , εί (]υί1ιυδ ϊηδϋΐυΐίδ,

Ιι•μΐΙιΐι- 30 ηιΟΓίηιιβ ιιίεηΐεδ ιηα\ίηιι• ΠοΐΊ'»ηΙ. ΕχοπΙίΒΐηιΐΓ

ί^ίΐιιι• ι!ι• Ιιίδ ιϋεεΓε.
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ΜΕΓΑΛΩΝ

ΒΙΒΛΙΟΗ Α.

ΜΌΚΑΙΛϋΜ

ΜΑΟΝΟΚϋΜ

ι.ιηκίΛ ι.

(1181,1182) ΟΑΡ. Ι.

Επειδή προαιρούμεΟα λέγειν υπέρ ηθικών, πρώτον

αν είη σχεπτε'ον τίνος εστί μέρος το ήθος. Ώς μεν

ουν συντόμως ειπείν, δοχεϊ ούχ άλλης η της πολιτικής

είναι μέρος. "Εστί γαρ ούθέν έν τοις πολιτικοΐς δυ-

6 νατον πραξαι άνευ τοΰ ποϊο'ν τίνα είναι, λέγω δ' οίον

σπουδαϊον. Το δέ σπουδαΐον είναι έστι τι) τάς άρετάς

Ιχειν. (2) Δει άρα, ε* τις μέλλει έν τοις πολιτιχοϊς

πρακτικός είναι , το ήθος είναι σπουδαίος. (3) Μέρος

έστιν άρα , ώς εοιχεν, και άρ/ή ή περί τα ήθη πρα•

ιιι γματεία της πολιτικής. Το δ' #λον χαι την Ιπωνυμίαν

δικαίως δοχεΐ άν "μοι εχειν ή πραγματεία ούκ ήθικήν

άλλα πολιτικήν. (4) Δει άρα, ώς έοικεν, πρώτον

υπέρ αρετής ειπείν, τί τ' έστι καΐ εκ τίνων γίνεται.

Ούθέν γαρ ίσως όφελος είίέναι μέν τήν άρετήν, πως

Ι& δ' εσται και έκ τίνων μη έπαίΐΐν. Ού γαρ μόνον δπιος

εϊδήσομεν τί έστι σκοπεΐσθαι δει, αλλά και έκ τίνων

εσται σχέψασθαι. "Αμα γαρ είδήσαι βουλόμεθα και

αυτοί είναι τοιούτοι- τοϋτο δ' ού δυνησόμεθα, εάν μή

είδώμεν καΐ έκ τίνων και πως έσται. (β) Άναγκαΐον

20 μέν ουν είδήσαι τί έστιν άρετη • ού γαρ £άδιον είδε'ναι

τί) έκ τίνων Ισται κα\ πώς εσται , άγνοοϋντα τί» τί έστιν,

ωσπερ ούδ' έπ'ι των επιστημών. Οϋ δει δέ λανθάνειν

ούδ' εί τίνες πρότερον υπέρ τούτων είρήκασιν. (β) Πρώ

τος μέν ουν ένεχείρησε Πυθαγόρας περί αρετής ειπείν,

21 ούχ ορθώς δέ• τάς γάρ άρετάς ε'ις τους αριθμούς άνάγοιν

οϋχ οΐκείαν των αρετών την θεωρίαν έποιεϊτο• οΰ γάρ

έστιν ή δικαιοσύνη αριθμός ίσάκις ΐσος. (") Μετά

τοϋτον Σωκράτης επιγενόμενος βέλτιον και έπι πλεϊον

είπεν υπέρ τούτων, ούκ δρθώς δ! ούδ' ούτος. Τάς γάρ

3ιι άρετάς έπιστημας έποίει, τοϋτο δ' έστιν είναι αδύνατον.

Αί γάρ έπιστήμαι πασαι μετά λόγου , λόγος δέ έν τω

διανοητικό) τής ψυνής έγγίνεται μορίω. Γίνονται ουν

αϊ άρεται πασαι χατ' αύτον έν τω λογιστικώ τής ψυ/ής

μορίω. Συμβαίνει ουν αύτώ έπιστημας ποιοϋντι τάς

35 άρετάς άναιρεϊν τί) άλογον μέρος τής ψυχής , τοϋτο δέ

ποιών αναιρεί και πάθος χαι ήθος• διο ούχ δρθώς

ήψατο ταύτη τών αρετών, (η) Μετά ταϋτα δέ Πλάτων

διείλετο τήν ψυγήν εις τε το λόγον ?/ον κα\ εις το

Οιιοηίαηι ιΐε ηιοπου.5 3§εΓε |ΐΓ0Ρ08ίίυΐ)> ηουίδ οβί, ρπ-

ιηυηι ϋίικί νίάεηάυιη ειι]ιΐ3η3ΐη ίείοιίία: νεί ιηΊιζ ραΓδβίηι

ηιοΓββ,ίίΐ'β ηιοταΐίί Λπρο άί$είρΙίηα. Ι_"1 ϊ^ίΐιι γ ρβυεί•.

3ΐ)5θ1νοπι, ηοη 3ΐίιΐ9 νίιΜοΓ ρβΓβ οδδε ιμιηπι Οίνϋίδ. Οίνί-

Ιίΐηΐδ ;ιιιΐι•ιΐ) ίιι ιιΊιιν ;ι]κι|ιιι' οο «ι ϋί( αΐίςυίβ Ιβϋβ νεί

εετίο ηιοάο α/βεΐαι , εΓΠοί ηίΙιίΙ ροΐεδί : ριιί», ηΐ δί( ηοηε-

βΐυβ. Εδβε .ιηΐΐ'ΐη ΙιοηεδΙιιηι, ίΟεηι εδί φίοιΐ νίτΐιιΐβδ ΙιβΙκτΓ.

(2) 0|>θΓΐοΙ ίςϋυΓ,δί ςυί$8£ΐυηι]υπ] ΡοΙίΙίεοίίίνβοϊνίΙίββοίεη-

Ιϊ.Ό ριητί'ρΐίΐ ϋμΡΓο νείίΐ , οιιιη ηιοπ1)05 ρι-οοί-ΐ 6586. (3) II»•

ςυε, πΙ ,ιρρηινί, Ροΐίίίοεδ ρ8Γδ«8ΐ 80 ρηηείρίυπ) Ιταείαϋο

(1ε ι»ι«»ι-Π μι-, : ιιΐ ίη ΙοΙιιιη ]ιΐΓβ ιιιίΐιί υπΙρϊΙιιι• οιηηϊβ Ιικε (ϋ»-

ριιΐηϋο ηοη ρΙΙιιμ, 58(1 ροΐίΐϊεααρροΐΐηικίίΐ. (4) ΝεεεδδεεδΙ

ίΐβα,ιιε (ιιΐ νίϋει-ε ε4 ) (1ε νϊι-ΙυΙε ρπιηιιιιι ιΙϊοβΓβ , εί α,ιιί(1 $ί(,

εί εχ (]υί!)ΐΐ5 ςΐ^ηβίυΓ. ΙηυΙΗε εηίπι Γ.-»•.• ίιιβΓίΙ , νίΓΐυ,Ιεπι

(|ΐιίι1ι•ιιι Π0550 , ςυοιηοίΐο αιιίεηι εί εχ φη1)ΐι;ι ραι-οΙπΓ, ηοη

ίηΙεΙΙίςεΓε. Νοη ΐ'ΐιίιη άε νίνίχίΐε, Ι,ιπΙιπιι πΙ δΐϊαπιοδ ςυίιΐ

$ί(, (',-Ι (|ΐι»τ(Ίΐ(Ιιιη); 50(1 ίΙΙικΙ ςιιοψιε ίηνεδΙί£3η<1ιιπι , (]αί-

1)05 ΓοΙίοηίϋΐΐδ ρϊΓΟίϋΓ. υίΓυηιςιιε εηίιη νοίυηιυδ, εί τειη

ηο58ε, ε( ίρίί (3ΐε8 Ιΐεπ. ΙΙικ' .ίιιΙιίιι ηοη ροΐεπιηοβ, ηίίί

5εΪ3ΐηυδ εί «χ ο,ιιίυαδ, εί ςυοηιο(1ο Π»1. (5) δείΓε ι^'ιΙογ ςυίιΐ

βί( νΪΓΐυδ, ηεεείδε 05ΐ : Βίηυίάεηι εί εχ (Π)ίΙ)υ5 δίΐ , εί ηυο-

ιηοάο , μι! π Ιιαιιιΐ4ΐΐ3(ΐυ3ΐη ΓαοίΙο ε$1 ίμποιηπίί ς»ί(1 &ίΙ ,

ιριοιηηίΐιιιοιίιιιη ίη 8εί«η(ϋ$. νεπισι ηε ΙαΙεΓβ ςιιίιίεπι ηο*

οροΚεΙ, 8ΐ ςιι! άε Ιιί» ρπυ8 ϋίϊδεπιιτε. (6) Ριίιιιπιιι ί^ίΐυΐ'

Ρ)(1)3§0Γ35 (Ιο νΪΓΐΐΐΙβ αίΟΟΓΟ 3^8881)8 8δΙ ; 80(1 Π00 ΓΟΟίε !

νίΓΙυΙοδ δίφιίίΐοηι 8(1 ηυηιεΓΟί ΓεΓεΓοηβ, ηοη εοηνεηϊεηΐεηι

\ίΓΐυΙί1)υ8 ίηςυΪΓεηάί Γβΐίοηεηι ϊηϋΐ. Νεαηε οηίω ]υ.<ΙίΙί.ι

εδί ηυηιεΓυ^ ρβπίει- ρβΓ ( οοηβαίαί εχ άηούιΐ! ραήϋια

ηηηιετίί, ςαοηιιη αίίει• ρετ αΙΙεηιη /αεήΐ ηηΐΐίρΐίεα-

ίηί). (7) Ηιιίθ8υεεεοΌη3 8οογβΙο8 (1β Ιιαο τε ηιοϋυ.8 εί γο-

ρΐοδίθ5 (ΙίδδεΓυίΙ , δε(Ι ηε ίρ*ε 4υί(1εηι τεοίε : ο,ποιιϊαηι νϊΓίιι-

Ιεδ δείεηΐίβδ εΠϊοίε1>3ΐ : ο,ιιοίΐ Γιργι ηυΙΙο ιηοίΐο ροΐοίΐ. ΟιιηοΙ.τ

δΐςιΓκΙειη δοϊεηΐία! δυηΐ ευπι ΓβΙίοηο : 3(<ιΐ)ί γβΙϊο ίη δοϋ

βηίπιχ ρβΓίε βϊβηίΙυΓ, φΐ3 οο§ί(3Γηιΐ8. ΟαοεΪΓΟ νίΓίυίεβ

οηιη'οί ίη αιιίιιιο! ρβΓίε Γαϋοηαΐί δίηΐ , ηοεοβδε εδί. ΕνεηΊΙ

ίΐβςαε , υΐ ςυί νίΗιιΙεβ δείοηΐίϊδ ΓβοίβΙ , ίΓΓβΙίοηβΙεηι αιιίιιιιι-

ραΓίοιη 0λ<(ίημιΐ3ΐ : ςυοι) ΓαιΊοη-ι , εί βΓΓεεΙυηι ε! πιΟΓβΙεηι

ίιχίοΐοηι ρεΓίηιίΙ. Ουβηιοοιεηι ηοη γροΙο Ιιαο ίη ρβΓίε <1ϊβ-

ριιΐ3ΐίοηι'ΐη άε νίι-Ιυιε ίηδίϋυίΐ. (8) Ροδ(θ3 ιίπιιιιιιι ΡΙβΙο

ηηίιπ,ιηι ϊη ρβιίοπι ςυ* ΙεηεΓεί ΡβΙίοηεπι , εί ίη εαηι ςπηε
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άλογον ορθώς, χαι άπέδοικεν έκαστου άρετας προσή

κουσας. Μέχρι μέν ουν τούτου καλώς, μετά μέντοι

τοϋτο οΰχέτι ορθώς • τήν γαρ άρετήν χατέμιςεν εις τήν

πραγματειών την υπέρ τάγαθοϋ , οϋ δή ορθώς • οΰ γαρ

ί οιχεΐον. Υπέρ γαρ των όντων και αληθείας λέγοντα

ουκ έόει υπέρ αρετής φράζ=ιν ού£=ν γάρ τούτω κά-

χει'νω χοινόν. (ο) Ούτοι μέν ουν έπί τοσούτον έφήψαντο

χαΐ οΰτοις, έχόμενον ο' αν είη μετά ταϋτα σκέψασΟαι

τί δει αΰτοΰς λέγειν υπέρ τούτων. Πρώτον μέν ουν

ιυ ίδεΐν δει δτι πάσης επιστήμης χαι δυνάμεως εστί τι

τέλος , χαι τοϋτ' αγαθόν ουδεμία γαρ ουτ' επιστήμη

ούτε δΰναμις ένεκεν καχοϋ εστίν, (ιο) Ει ουν πασών

των δυνάμεων αγαθόν το τέλος , 8ηλον ώς χαι της βέλ

τιστης βέλτιστον αν είη. Άλλα μην η γε πολιτική

16 βέλτιστη δΰναμις, ώστε τδ τέλος αυτή; αν είη αγαθόν.

Υπέρ άγαθοϋ άρα, ώς έοικεν, ήμϊν λεκτέον, και υπέρ

άγαθοϋ οΰ τοΰ απλώς άλλα του ήμϊν οΰ γαρ τοϋ θείον

άγαθοϋ ■ άλλ' υπέρ μέν τούτου και άλλος λόγος και αλ

λότρια ή σκέψις. (ι ι) Υπέρ τοϋ πολιτικού άρα άγαθοϋ

ι•ι ήμϊν λεκτέον. Πάλιν δέ καΐ τοϋτο διελεϊν δει • υπέρ

άγαθοϋ τοϋ πώς λεγομένου ; οΰ γάρ έστιν άπλοϋν. Λέ

γεται γαρ αγαθόν ή το άριστον εν έκάστω των οντιυν,

τοϋτο δ' ε'στι τδ δια την αΰτοϋ φύσιν αίρετόν, ή ου τάλλα

μετάσχοντα αγαθά έστιν, τοϋτο δ' έστιν ή Ίδε'α τάγαθοϋ.

2ί (ΐϊ) Πότερον ουν υπέρ της ίδέας τάγαθοϋ δε", ή ου, άλλ'

ώ; τδ κοινδν εν άπασιν υπάρχον αγαθόν ; έτερον γαρ τή*ς

ίδέας τοϋτο δόςειεν αν είναι• ή μέν γαρ ιδέα χυιριστδν

και αύτδ καθ' αυτό, τδ δέ κοινδν εν απασιν υπάρχει. Οΰχ

έστι δέ ταύτδν τω χυιριστώ• οΰ γαρ άν ποτέ τδ χωριστδν

3υ και τδ πεουκδς αύ-.δ καθ' αΰτδ είναι έν πϊσιν ύπαρχοι,

(ι.ι) Πότερον ουν ίπ•ρ τούτου δει λέγειν τάγαθοϋ τοϋ

ΐνυπάρχοντος ή οΰ; δια τί; δ'τι τοϋτο έστι μεν τδ κοινόν,

ώ; δ δρισμδς και ή επαγωγή. Ό δέ δρισμδς βοΰλεται

την έκαστου ούσίαν λέγειν, ήτοι δ'τι άγαΟδν η δ'τι κακδν

35 ή δ τι αν άλλο η. Λέγει δ' ό δρος δ'τι τδ τοιόνδ' άγα

Οδν καθόλου , 8 άν η αύτδ δι' αΰτδ αίρετόν. Τδ δέ έν

άπασιν ένυπάρχον δ'μοιον τω δρω εστίν. (14) Ο δέ

Ορος λέγει δτι αγαθόν • επιστήμη δέ γε ουδέ δΰ

ναμις ουδεμία λέγει υπέρ τοϋ τε'λους τοϋ αυτής δτι

• υ αγαθόν. Άλλα τοϋτο μέν άλλης δυνάμεως έστι Οεω-

ρήσαι. Οΰτε γαρ δ ιατρός ούτε δ οικοδόμος λέγει δ'τι

άγαΟδν ή ΰγίεια ουδέ ή οικία , άλλ' δ'τι δ μέν ΰγίειαν

ποιεί, και ως ποιεί, δ δ' οΐκίαν. (ι.'.) Δήλον τοίνυν

δτι ουδέ τη πολιτική υπέρ τοϋ άγαθοϋ λεκτέον τοϋ κοι-

46 νοϋ • μία γάρ έστι και αυτή των λοιπών επιστημών,

τοϋτο δέ ουδεμίας ήν λέγειν οΰτε δυνάμεως οίτ' επι

στήμης ώς τέλος. Ούδ' άρα της πολιτικής εστί τδ

υπέρ τοϋ κοινού άγαθοϋ λέγειν τοϋ κατά τον δρισμόν.

(ιβ) Άλλα μήν ουδέ τοϋ χατα τήν έπαγωγήν χοινοϋ.

,, ., Δια τί; δ'τι δ'ταν βουλιομεθα δεϊςαί τι τών κατά μέρος

αγαθών, ή τω όρισμώ δείκνυμεν δτι δ αύτος λόγος

έϊαρμόττει επί τε τάγαΟδν και έπι τοϋτο δ αν βουλώμεθα

δίΐξαι δτι αγαθόν, ή τη έπαγυιγη , οίον δ'ταν θέλωμεν

δείξαι δη ή μεγαλοψυχία έστιν αγαθόν, φαμέν δτι ή δι-

8δδ(Ί Γ3|ί(1Ι1Ιδ 8ΧρεΓ5, Γ8εΙβ (1ίδ||'ί1)1ΐί1, ΓΚίΜίΐΙίΙφΙβ 51135 ιιΐιί-

ί1»ιο νΪΓΐιιΙββ. Ι1ίΐι•|βηιΐ5 ςυίά'βΓη ρΓοΙιβ; Γε1ίΐ|ΐι» νβΓΟ ηειι-

Ιίφίβπι ΓεεΙβ : ςηβηιΐυηυίίΐβιιι νίιΐιιίειη ΐΓΒεΙβΙίοηϊ ςυοβ

(1ε Ιιοηο ρβΓ ββ εβίβΐ , «(ΙιηίδευίΙ : ηοη 53ΐιβ ΓβεΙβ , ςυία

ηοη €Γ»1 ί8 αρίιι* Ιοειίδ. Νβφΐβ βηίηι ϋε εο ςιιοιΐ εβί

αο <1ε νεΐ"ο ο'ίδδβΓβηΙειιι , ιΐβ νίΓΐιιΙβ άΊεεΓβ οροΓίιιίι : ίΐϋ

δίςιιίιίειη ηίΐιιΐ εδί ευιη Ιιοε οοηιηηιηε. (9) Ηυε υδφΐβ

ίϋϊΙιΐΓ ίίςιιε ΙιοοιηούΌ ρΓονεεΙα βδΐ ίΙΙοπιιη ιΐε ιιιοιϊΙηκ

(Ιίδριιΐϊΐίο. ϋεϊηεβρβ 6γ&ο η*(αι ιι Ι νίιίεβηιυδ, <]ΐιί(1ηαιιι

(1ε ΙιίδοΊεβη Ιπιιι ΓιιεπΙ ηοΙ)ί3. Γπιιιιιιη ίΙΙικΙ οΙΐδεΓνβηαΊιιιι

βδΐ, δεϊεηΐίίΐβ οηιηίδ βΐφΐε Γβεηΐ&ΐϊδ (ίηβηι οδδβ οΐίψιεπ),

ευιηπ,υβ ρβΓ δε υυιιιιιη : ηυΙΙα δίφΐίυεπι δεϊβηΙί3 , εί ΓίΐουΙΙ.13

ιιιιΙΙιι βδΐ, φΐχ Γιηειη ιιι.ιΐιιιιι ΙιβοεβΙ. (ΙΟ) ΟιιοιΙμ ΓαειιΙ-

ΙιΐΙιιηι οηιηίυιη Ιχιηιΐδ εδί (ίηίδ, ηοη (Ιιιΐιίπηι ςυίη ε(ί»ιιι

ορίίπια! δί( ορίίιηιΐδ. ΛΐιμΓι οϊνίΐίδ , ορίίιιια ε$1 ΓθευΚΐδ :

ϊμϊί πι ίρδίυδ Ιίηίδ, 1)»ηιΐ8. ϋε 1>οηο ί(;ιι]ΐ.ΐι- , ιιΐ νιύεΙυΓ , η• >1•ι•»

ιΐίι ΐΊκΙιιιη εδ( : «( άκ Ιιιιιιο ηοη ίη ιιιιί μίμιιπ, δε<1 ηουίδ 1)οηο.

Λιί[ιιι• •-11ΪΙΙ1 ά« (Ιευηιιη ϋοηο αρεηάηιη α! : δβ<] όε βο &\'\λ

Ιι;ι1)οΐι1α ΓαβΓΪΙ ογοΙϊο, ε( εοιίδίιΙεΓβΙίο ηυηε εδί βΐίεηα. (11) Οβ

ιίνίΐί ίΐαςυε ϋοηο ιΐϊα'ΐιιΐιιιιι ε$1 ηο1}>8. ΚιίΓδίΐδ «υίειιι ίηΐιοε

ςιιοηυε (Ιίδΐίη^υβηο'υπι ββΐ, ηίιιιίηιιιι Ιιοηιιιιι, ςυοηαηι ιΐϊι :ι•

ΙυΓ ηιοιίο. Νεςυεεηίπ] είηιρίβχ ΐ(ςυε ιιηιιιη εδί : ιριηηϋο-

■ ; ι: ι- !■ ιιι (ΙίοίΙυτ 1)υηυηι, 3π( ιριπΙ ίη ιιηοςυοηιιβ (4 ορίϊιηυιιι

(ϊϋ νείΌ δΐιβρίε η3ΐϋΓ3 εχρείεηιΐυηι), αιιΐ ειι]ιΐ8 ρβΓίίείρη-

ΙίηιιειιΙία 8ΐιιιΙ Ιι»η;ι : ί(1 ηίηιίΐ'ΐιηι ίιίεαηβηί εδ(. (12} Λη ίςίΙιΐΓ

ιΐε 1)οηί ίιίεα Ιοηυί οροιΙοΙ , πη ηοη, δει! (Ιο εο ροΐϊιΐδ ςυοά Ίη

ιιηίνεΐ'δυιιι πΊιιι> οηιηίΐιυδ 1>οηίδ Ϊηεδ1? Ικιιιιιιιι ί(1 ιιαιηςιιν

(1ίνει•8υιη εδδο »1) ί(1εα ηιεπίο λκΙοβΙιιγ. 1<1ε3 ειιίπι εί 8»'-

ραΓΒΓΐ ροΐεδί , εί ρεΓ δε 8»1)8ί8ΐίΙ : 1)0ΐι»ιη νεΓΟ ίΙΙικΙ εοιη-

ηιυηε, Γείιηδ οιηηίΐιιΐδ ίηεδί. Κοη εδί ϊ^ίΐιιι• ϊιίεηι ουηι ρο

(ΐυη(1 8(•ρ3Γ3Γί ροΐεδί : ίϊοΓΪ ειιίιιι ηΐ)(]υίΙ υΐ ςιιοϋ δερβπιη

ΠΒΐϋΓ» ροΐβδί 30 ρΟΓ 88 5Ι1Ϊ)^Ϊ5[ΡΓ0 , ΓθΙ)ϋδ ΟΙΙΐηίΙίαδ ΙΟδίΙ.

(13)Νυηιςυί(1ίδίΙιιι•(1ε1ιοεηοΐΗδα'ί5δθΐ•εηϋιιηι 1)οηο, ςιιοιΐ ίη

οπιιιίΐιυδ εχδίδΐίΐ, βιιΐ ηοη? ΟιιϊιΙ ίΐ3? ηεηιρε ςποηίβηι Ίά

οοιιιιιιυηε οβί, ιιΐ (ΙεϋηίΙίο , εί ίηϋυείίο. ϋεΐϊηίΐϊοηειη οροΓ-

ΙεΙ φΐϊιΐ ι\α•ι•φ>ε τεδ δίΐ ιεΓετΓε, βειι Ιιοηυηι, δειι ηιαίυηι

8ΪΙ, 680 ςυΐιΐνίδ αΐίιιιΐ. ΚεΓεΓΐ βηίοιη (ΙεϋηίΙίο, Ιαίε ςαίιΐ

Ι)οηιιιιΐ('88β ίη υηίνείδΐιηι , (μιοιΐ δίΐ ί|Βΐιιιι ροΓ βε5ε βϋ-

(;ρηι1ιιιη. ΥεΓϋΐη (ριο(1 ίη ειιηείίδ εχδίδΐίΐ, (ΙεΠηίΙίοηί εδί

$ίπιίΙε. (14) ϋείΐηίΐίο »ιι1εηι »ίΙ Ιιοηυηι ε8•,ε ςυίρρίβηι : 88(1

ηεψιο 5(•ίεη1ί3 , ηεςηβ ΓαοιιΙΙ.ΐδ ιιΙΙβ Ιίηεπι δΐιιιηι 3δ8βΓί1 1)ο-

ηυι'η ^ί*ε : νεπιιη ίιΐ βΐίυδ ίδΐ ίιΐδρίεεΓε ΓαΓ.υΗοΙϊδ : φΐ3η-

(1ο(]ΐιί(1('ηι ιιεςιιε ιηβϋίειυ, ηεφίβ 3ϋϋίΠε3ΐοΓ γοΓιτΙ, ΝΙε (]ΐιί-

(Ιειη ί3ΐιίΐ3ΐβηι εδδε Ιιοιιαπι, Ιι:ο >'8γο ιΐοηιυιη; δεϋ ίΙΙβ

ςιι^εηι δβ δαηοδ Ιιοηιίηεδ εΠΊεΒΓε, βΐ ςιιεηΐ3(ΙιιιοαΊιηι ίιΐ

ΓβοίβΙ : Ιιιε νεΓΟ , (Ιοιηιιηι. (15) Ι'εΓδρ'ιοϋΐιηι 6δΙ ί^ίΙιΐΓ, ηε

είνίΐί ςιιίϋεηι δείεηΐίικ (1ε εοιηηιυηϊ Ιιοηο οίίεεηϋυΓη 8580 :

ϋΠ3 δϊΐ|υί(1βηι εί ΙΐΒβο ίηίει- Γείίο,ιιββ βείβηΐϊβδ εδί. Αίςιιϊ

Ιιοο ηιιΙΙιηδ βδδε 3ρρ3Γε1ιαΙ ίίεεΓε 3ΐιΙ ΓβειιΙΙβΙίβ, 3ϋΙ δείειι-

Ιίιο, ηΐ ιΐε Πηο : ηε είνίΐίδ ςυίιίειη κίιηΐία ίβίΙιΐΓ επί (Ιβ

εοηιηιιιηί Ιιοηο άίοεΓβ, εο ςυοιΐ ρεΓ άεΠηίΙϊοηεηι εδί.

(16) Υεηιηι εηίπινβΓΟ ηεςυβ (1ε βο φίοιΐ ρεΓ ίηιΐυείίοηβπι

εοηιηιιιηβ. ΟΟίιΙ ίΐ3? Ουίβ ηιιβηιΐο νο1υηιιΐ3 ρ3Γΐίε«ΐ3Γβ

βϋφίοιΐ Ιιοηιιιιι 8850 (ΙεηιοηδίΓβΓβ , 3«1 (ΙεηηίΙίοηε ιιΐίπιηι•,

(ΠεΊπιιΐδΐιυβ ββηάειιι εί υοηο εοηνεηίΓε, εί Γβί ςπαηι Ικι-

ηηιιι εδδβ ρΓθΙ)3Γβ ρΓοροδίΙυηι ΓιιβΓίί ηοοίδ : βηΐ ϊηάυείίοηβ

ηγιιιιιη' : εχεηιρίί ε3ϋ8» , δι ρΓθ1)3Γε νβΐίιηυδ Γη3ΐ;η3ηίιιιί



("Μ•) * ΜΑΟΝ. ΜΟΒΑΙΙϋΜ ΙΛΒ. Ι. ΟΑΡ. Ι.
- 1 3 :ΐ

χαιοσύνη αγαθόν και ή άνδρία χαί απλώς αϊ άρεταί ,

ή δέ μεγαλοψυχία άρετη, ώστε και ή μεγαλοψυχία

αγαθόν. (17) Ουδέ δή υπέρ του κατά τήν έπαγωγήν

χοινοΰ άγαθοΰ λεχτε'ον τη πολιτική, δ'τι τα αυτά αδύνατα

ι> συμβήσεται τούτω και τω χατά τον δ'ρον κοινώ άγαθώ•

6'τι γαρ αγαθόν, και ένταΐθ' ε'ρεΐ. Δήλον τοίνυν δτι

υπέρ τοΰ αρίστου άγαΟοΰ λεχτε'ον ε'στί , χα'ι αρίστου του

ήμϊν άρίατου. (ιβ) Το δ' βλον Γόοι άν τις δ'τι ούκ εστί

μιας ουτ' επιστήμης οΰτε δυνα'μεως το υπέρ παντός

Ιυ άγαθοΰ σκοπεΐν. Δια τι ; δ'τι τάγαΟόν έν πάσαις ταϊς

κατηγορίαις ε'στίν και γαρ έν τω τι και έν τω ποιώ

και έν τω ποσώ και πδτε και προς τι και που , και

απλώς έν άπα'σαις. (ι») Άλλα μήν το πότε αγαθόν ε'ν

μέν ιατρική ό ιατρός οίδεν, έν δε κυβερνητική δ κυβερ-

ΐ!> νήτης, έν εκάστη ο' έκαστος. Πότε μέν γάρ δει τε-

μεϊν δ ιατρός οίδεν, πότε δέ πλεΐν δ κυβερνήτης ■ έν

εκάστη δέ το πότε αγαθόν έκαστος τό καθ' εαυτόν εί-

δήσεί" ούτε γαρ δ ιατρός τό έν τη κυβερνητική αγαθόν

πότε είδήσει, ούτε δ κυβερνήτης τό έν ιατρική. Ούκ

2υ άρα ούδ' ούτως υπέρ τοΰ κοινού άγαθοΰ λεχτε'ον• τό γαρ

πότε έν πάσαις κοινόν. (μι) Όμοίως δέ και τό προς

τι αγαθόν και τό κατά τάς άλλας κατηγορίας κοινόν μέν

άπάσαις, ουδεμίας δ' έστ'ιν ούτε ίυνάμειυς ούτ' επιστή

μης ειπείν υπέρ Κν έν έκαστη πότε άγαθοΰ, ούδ' αυ

*!- της πολιτικής υπέρ τοϋ κοινού άγαΟοΰ λέγειν. Υπέρ

τοΰ άγαΟοΰ άρα, και υπέρ τοΰ αρίστου, χαί υπέρ τοΰ

ήμϊν αρίστου. (2ΐ) Ισιος δέ ουδέ δει βουλόμενόν τι

ίεικνύναι τοις μή φανεροϊς παραδείγμασι χρήσΟαι, άλλ'

υπέρ των αφάνων τοις φανεροϊς και υπέρ των νοητών

«υ τοϊ- -α'ισθητοΐς• ταΰτα γαρ φανεριότερα. "Οταν ουν

όπερ τοΰ άγαΟοΰ τις έγχειρή. λέγειν, ού λεχτέον έστ'ιν

ύπερ της ιδέας. (22) Καίτοι οϊονταί γε δεΐν, δ'ταν υπέρ

τοΰ άγαΟοΰ λέγωσιν, υπέρ της ιδέας δεΐν λέγειν υπέρ

γαρ τοϋ μάλιστα άγαθοΰ ιρασι δεΐν λέγειν, αυτό δ' εχα-

3& στον μάλιστ' έστι τοιούτον, ώστε μάλιστ' αν εϊη αγαθόν

ή ιδέα, ώς οϊονται. (23) Ό δή τοιούτος λόγος αληθής

μεν έστιν ίσοις- άλλ' ούχ ή πολιτική επιστήμη ή δύ-

ναμις, υπέρ ης νυν έστ'ιν δ λόγος, ούχ υπέρ τούτου

σκοπεί τάγαθοϋ , άλλα τοΰ ήμϊν άγαΟοΰ. Ουδεμία

4υ. γαρ ούτ' επιστήμη ούτε δύναμις υπέρ τοΰ τέλους λέγει

δτι αγαθόν, ώστ' ούδ' ή πολιτική. Διό ούχ υπέρ του

κατά τήν ίδέαν άγαθοΰ τον λόγον ποιείται. (24) Άλλ'

ίσως τούτω τάγαΟω άρχη χρησάμενος υπέρ των καΟ'

έκαστα, έκ τούτου προβάς, έρεϊ. Ούδ' ούτως δρθώς ■

46 δει γαρ τάς αρχάς οικείας λαμβάνειν. "Ατοπον γάρ,

εί τις βουλόμενος τό τρίγιονον ως δυσίν όρΟαϊς ίσας

έχον δεϊξαι,λάβοι αρχήν δ'τι ή ψυχή αθάνατος. Ού

γάρ οικεία, δει δέ τήν αρχήν οίκείαν είναι και συνημ-

μένην νΰν δέ και άνευ τοΰ τήν ψυχήν άθάνατον είναι

5« δείςει τις δυσιν δρΟαΐς ίσας έχον τό τρίγωνον. (25) Ό-

μοίως δέ και έπ\ των αγαθών έστι Οεάσασθαι τά άλλα

άνευ τοΰ κατά τήν ίδέαν άγαΟοΰ, διά τό ούκ οίκείαν

αρχήν είναι τούτου ταγαΟοΰ. (26) Ούκ ορθώς δέ ούδ'

δ ϋωκράτης έπιστήμας έποίει τάς άρετάς. Εκείνος

Ιβίειιι «580 Ικικιιιιι, άΊεεπιυδ ίυδίίΐίβιη εδβο Γβοι Ικιΐιβιιι,

ίίεπίφΐβ ΓοΓίίίυάΜηειη οιηιιεδφΐε βϋεο ΥΪΓίυΙβδ. Μβμπα-

ηίιηί(38 αυΐρπι νίΓίυδ β5ί : εΓ);ο εΐίβιη Γββ 1)οη». (17) Νοιι

ίβίίιΐΓ <1β εοηιηιυηί ρει• ίιιιΙιιοΙίαηΓίιι Ι>οηο, ιάεηϋ(Β ά•

νίΐί (Ιίιι.ΊκΙπηι εδί : εβιίεηι εηίιη <ιΙ>5ΠΓ<1α εοηδεςυοηίιΐΓ,

ςιικ ίη εο οοιηιιιιιιιί 1>οηο ςυοιί ίη <3βΗηίΙίοηεπι νβιιϊΐ , 8386

οβίεηάΊηιυδ. Ιρδυω βηίιιι υοηυιη δίε ηυου,υο (Ιίεεί. Μβ-

ηίίεςίυηι ί^ίΙϋΓ, ιΐβ ορίίπιο Ιιοηο (ΙίεεηιΙυιιι εδδε, εοςυε,

φΐθ(Ι ηοί>ί8 ορίίηιυηι βίΐ. (18) Οηιηίηο βυίοιη ηοη υπίιΐδ

ε&8β δοίεηϋίΕ , βυί ΓαουΙΙβΙϊβ , (ίο υηίνεΓδβΙί ϋυιιο οοιίδϊάο-

Γ3Γβ, ΓϋοΐΙβ φΐίβ ίιιίβΙΙί§3ΐ. Ουι- ί19? Νοιηρε φΐί» οοηιιιη

εβί ίη οΐϊΐηίίιυβ 03ΐβ§οπί8. Νβπι βΐ ίη βυΐΐδίβηΐίβ, βΐ ίη

φΐ3ΐίΐ3ίε, βί ίη φΐ3ηίίί3ΐε, βί ίη Ιοπιιιογβ , εί ίη Ιοεο, εί ίη

ίίί ςυίβ 3(1 βίίςυίιΐ ΓεΓβΓυηΙιΐΓ, ίη υιπιιίίιιι-, «ίεηίςυε οθίε^οπίβ

οοηυηι τερεΓίΙυρ. (19) ΟεΙεπιηι οοηιιηι ίιΙ α,υοά Βά Ιεηιριΐδ

ρεΓίίηεΙ, ίη ηιβιΙίείη3 ηοίυηι βδΐ ιιιιίΙιγο ; ίη 3ΐ(β μιιΐιρι ιΐίηϋί,

μυοεΓηβΙοΓί; ίη ηηβηυΑηυε αΐ'ίΐ, ρΐηΐο αΓΐί$ ειη'υίυυβ.

«,ίικιιιιΐ.ι εβοβηϋυηι ςυίιΙι>ηι δίΐ, ηονίΐ ηιειίίευδ ; ςιιβηιίο Π3-

νί^ηιίιιηι, βυηβΓηβΙοΓ; ίη υη3φΐ3ψΐΒ νεΓ0 3Γ(ε, ιμιί^ικ'

Ιειηρυδ δίί)ί οοηνεηϊοηδ εί Ιιοιηιιη εοςηο$είΙ. Νηιη ηεπυε

ηιειίίουδ, ηυοάίη (;«1)ΡΓη3ΐθΓί3 ϋοηυιη μ( Ιειηρυδ; ηεςοε

βΐι!)6ΓηαΙοι•, ςηοά ίη ηιοΐίιϊικι, οοβηονεπί. Ιμίΐιιτ ηο δις

(|ΐιϊι1βιη (1ε εοηιηιυηί 1)οηο ιΐίεεηιΐιιιη εδί : ηβιη υρρυΓίπηιιιη

Ιεπιριΐδ οιηηίύυβ 881 εοηιπιυηε. (20) 8ίίηίΙίΙεΓ 3ε ςυοιί εδί

ίη 03ΐε{;οπ3 ΙεηιροΓί8, βΐίβιη ηυοιΐ ίη η* ςυ33 βιΙ βΐίυιΐ ΓεΓε-

πιηΙιΐΓ, εΐηυοιΐ ίη οο!επ8θ3ΐε§οπί8, ίιίεηι εδί Ιιοιπιΐιι βε

εοηιιιιυηβ οηιηίί)υ8. ΑΙςυί ηοΐΐίυδ εδί ΓβοηΙΙβΙίδ, βιιΐ δοίεηΐ:*,

(ΙίιεΓε <1ε εο Ιιοηο ςυοϋ ίη ιιιι;ι<|πηΐ!ΐι.• εδί. Νε ίοίΐηΐίφ ςυί-

ιίεπι ί^ΠϋΓ είνίΐίβ εδί, <]κογο <1β εοηιηιυηί Ιιοηο. ϋε Ιιοηο

ί^ΙηΓ άίϋβηάνηι ($1 βε ιΐε ορίίηιο εί ςυοϋ εδί ηοοίβορϋ-

ηιυηι. (21) ΟεΙεΓυηι ευω ςυί νείίΐ ςυίρρίβηι ϋεηιοηδίΓβΓε .

υ1)5ευπδ ηοη οροΓίεΙ εχεηιρίίδ υΐί, 8ε<! ιιΐιί οοβευτβ βροιίεηϋβ

βυηΐ, ιηηηίίεδίίδ, 30 ίη είϋ <]ΐι;ο δΐιίι ϊηίοΐΐι^οηΐϊαιη εΛίΙιιηΙ ,

8εη9ίί)ίΙίϋυ8 : <•.ι 8ίι|ΐιί<1ειιι δυηΐ 3ρεΓΐί5ί-ίηΐ3. Ουυιη ί»ίΙ»Γ<1β

ΰοηο ιΙίεεΓε ηιιίδρίβηι β^Γεάίιυι•, <1ε ί<1β3 ηευΐϊφοπ) (Ιίεοη-

(Ιυπ) εδί. (22) Εί ίβπιεη ςυίιΐ&ηι (Ιε ίι)ε3 ιΐίεπίιΐιιιιι βϋδβ εχί-

δΐίιηβηΐ , υηί άβ Ιιοηο άΊουηΙ. ΑίηηΙ η3ΐικ|υε (1ε ηιβχίπιε

Ιιοηο εβ88 (ΙίδδβΓεηαΊιηι. Εδί νει-ο ε]υδηιοα'ί ίρ-υηι ςιη'ιίςιιβ

ιΐ)3χίηιε ; ίΐβ Ιιοηυηι πιαχίιιιο Γυεπί Με» εχ ίρδΟΓυηι ςιιί-

(Ιεηι 8εηΙεηΙΪ3. (23) Ηυ]υ$.ιτιο<1ί οβΓίβ ογλΙϊο β$ί ΪΙΙ» ςιιίΐΐεηι

ΓθΓΐ35δί8 νεΓβ : νει-υιη ηειιίίςυβιη 3ϋ είνίΐεηι δοίεηίίβιη νεΙ

ΙίιειιΙΐ3ΐεηι ηιείί, αΌ α,Η3 ίη ρΓΟβεηΙί» ηοΐιίδ εδί δει-ηιο. >οη

εηίιη ϋΐ3 (Ιο Ιιοο ρεΓδβ ϋοηο, δειΐ 1>οηο ηοϋίδ, Ιι;κ•|;ι[. ΝυΙΙβ

ίίΐ|Ι|ί(Ιΐ'ΙΙΙ 8ι•ί(•!ΐ!ίίΙ <1 II Ι Γ»(Ί|||38 <1θ ΙίΐΙΟ ΙυΐρΐίΙΐΙΓ, |||||||| δ|'(

υοιιηηι : εί ρτοϋκΐε, ηε είτίίίβ ηυίιίεηι Ιιίεο ηοη οΌ Ι)οπο

ςυοί ίη ίιΐββ εοηδίβΐίί , ΙοςυίίυΓ. (24) νεπιηι, ιϋχεπί Γογ-

Ι38δβ, Ιιοο ρεΓ 8ε 1)οηο υδυβ εευ ρΓΪΠΓίρίο, (ΙυοΙο ίηϋε

εχοπίϊο , ο'ε δίηβυΐίδ ροβίοβ (Ιίοβιη. ΛΌπιπι ηε ίιΙ α,υίυεηι

τεοΐε. 8ιΐ3 εηίιη εί ρι-ορι-ία ευ)υδΙί1)οί κιαιίισ! δΐιιηειηίβ

δυηΐ ρΓίηείρΪ3. ΛΙι-ιιηΙιιιιι ο,ιιίρρε Γυεπί νοίοηΐί οδίεικίει-ε

ίιϊίΐη-ιιίπηι (Ιυοΐ)υδ τεείίβ »;ςυ3ΐε8 ΙοΙιει-ε βη^υΐοδ , μιπιπ ι-

ρπιιείρίυηι ε]υδΐηθ(1ί , Αιιϊιικι ίιηιικΐΓ(:ι1ίδ ε*ί ; ηεψιβ εηίιη

Ιιοε ρΓθ[Κ)8ίΙο εοηνεηίί. ΟροΓίεΙ δίφΐίϋειη, ρπηείρίυιι•

ρΓορι-ίιιιιι ε$δβ εί τοί ϋε ο,υβ β^βίιΐΓ, 3(ςυε -εο^υηείυηι.

^βη1 νβΓΟ , εΐίβηι βϋδςυο Ιιοο ςυοιΐ 3ηίηΐ3 δίΐ ίιηιηοΓίβΙίδ ,

οΌηιοηδίΓβνεΓίΙ φΐΝ|>ί,ιιιι ιΐηοΐιΐιι Γεείίβ Κ(]ΐΐ3ΐεδ ΙμΙμ/μ-

Ιπαηςηίυηι. (25) 1ίί(ίεπι εί ά« ηοηί? Ιίοοί οεΙεΓβ ίηΐεΐίί-

§εΓε είΐΓ3 ίιίεβπι 1)οηί; φΐί3 ρΓορπιιιη ηοη εδί Ιιιιμίδ ίη η.

6ιΐ5 ίίηοιιΐί! οοηί ρι-ίικΊρίηπι. (2Β) ΑΙ ηε δο(Τ3ΐε<> φΐί-

άΐπι γρι Ιε νίΓίυίεδ δείεηΐίβδ ίπείεΐ)»!. 1δ εηίηι ηίΙιίΙ {γιιιΙγλ
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γαρ ουδέν ωετο δεϊν μάτην είναι, έχ δέ τοϋ τας άρετας

επιστήμας είναι συνέβαινεν αύτώ τας άρετας μάτην

είναι. Λια τί; δτι έπι των επιστημών συμβαίνει άμα

είδέναι την έπιστήμην τι έστι και είναι επιστήμονα ■

ι εϊ γαρ ίατρικήν τις οίδε τί έστιν, χαί ιατρός ούτος ευ

θέως εστίν, δμοίως δέ χα'ι επί τών άλλοιν επιστημών.

(27) Άλλ' ούχ έπι των αρετών τοϋτο συμβαίνει • οΰ γαρ

εί τις οίδε τήν δικαιοσύνην τί εστίν, ευθέως δίκαιος

έστιν , ώς δ' αίτιος χάπι των άλλων. Συμβαίνει ουν και

Κι μάτην τας άρετας είναι χαι μη είναι έπιστήμας.

6&5β ιιιΐιι 1ι•;ιΙιΐί εδί. ΤίΐιιιΐΊΐ ϋυιη ροιιεπί νίιΊυΙεδ είδε δΐίβη-

Ιί38, εί βνεηίεΙ»1 νΪΓΐυΙβδεβδε ΓπίδΙι-β. <}ιιϊι1 ί(3? Ιη βοίεη-

Ιίίδ ηβιηςηε εοη1ίπ£ΪΙ ιι( ιιη3 εικίειικριε ορβΓβ βΐ -ι ίεηΐ ί.ιιιι

εο§ηθδθβηιυδ φΐίιΐ ςυαίίδφΐε δίΐ, εί ίρβί οΌεΙί (Λ,ιιΙαιηυ*,,

δείεηΐίβιηςυε (εηεβπιιΐδ. ΥεΛί ΒΓβΙίβ , ηιι'ιΐίαηαιη δι ςιιίδ

ηονϊΐ ςηίά δίΐ , 18 δΐίΐίσι δίΐ ηιειϋπυ ηεεεδδε βδΐ. Ιάεηι ε$1

ίη Γοΐίφΐίδ δείεηΐϋδ. (27) ΑΙ ίη νίτΐυϋΐιυ» ηοη ίιίεηι εβί.

Νεα,υε εηίπι δϊ ςυίδ ηονοΓΪΙςυίιΙ δίΐ ρδΐίΐία, εοηΐίηυο βϋβηι

ϊυβίιΐδ 851. ΙΙίιΙεηι εί ίη εείεηί. ΕνοηίΙ ίβΗιΐΓ, εί (πιεί™

νΪΓΐυΙεδεβδε , εί ηοη εββε δείεηΐίϋβ.

ΟΑΡ. II.

Έπε'ι δ' υπέρ τούτων διώρισται, πειραΟώμεν λέγειν

τάγαθδν ποσαχώς λέγεται. "Εστί γαρ των αγαθών τα μέν

τίμια, τα δ' επαινετά, τα δέ δυνάμεις. Το δέ τίμιον

λέγωτδ τοιούτον, τί) θείον, τί» βελτιον, οίον ψυχή, νους,

Γ> το άρχαιότερον, ή αρχή , τα τοιαύτα ■ τίμια γαρ έφ' οίς

ή τιμή , τοϊς δέ τοιούτοις πασι τιμή ακολουθεί. Οΰχ-

οϋν χαί ή αρετή τίμιον, όταν γε άπ' αυτής σπουδαΐο'ς

τις γένηται• ήδη γαρ οΰτος εις το της αρετής σχήμα

ηκει. (ϊ) Τα δ' επαινετά οίον άρεταί• από γαρ τών

2 κατ* αύτας πράξεων δ έπαινος γίνεται. Τα δέ δυνά

μεις, οίον αρχή, πλούτος, ισχύς, κάλλος• τούτοις γαρ

χαί δ σπουδαΤος εύ άν δύνηται χρήσασθαι χαί δ φαϋλος

/αχώς, διδ δυνάμει τα τοιαύτα καλούνται αγαθά.

(.ί) Άγαθα μέν δη είσιν δοκιμάζεται γαρ τη τοϋ σπου•

2?> δϊίου αυτών εκαστον χρήσει , ου τή τοϋ φαύλου. Τοις

δ' αύτοϊς τούτοις συμβέβηκεν άγαΟοΐς και τήν τύχην

-:ής γενέσεως αυτών είναι α'ιτίαν άπο τύχης γαρ καΐ

πλούτος γίγνεται και αρχή χα'ι δ'λως όσα εις δυνάμεως

τάςιν ήκει. (*) Αοιπον δέ χαι τέταρτον τών αγαθών

30 το σωστιχόν χαι ποιητιχόν άγαθοϋ, οίον γυμνάσια ΰγιείας

χα'ι εί τι άλλο τοιούτον, (β) Άλλ' ετι και άλλην έχει

τάγαθα διαίρεσιν, οίο'ν έστι τών αγαθών τα μέν πάντη

και πάντιος αίρετα, τα δ' ού, οίον ή μέν δικαιοσύνη

και αί άλλαι άρεται κα\ πάντη και πάντως αίρεται,

3& ίσχυς δέ και πλοϋτο; και δύναμις και τα τοιαύτα ούτε

πάντη ούτε πάντως, (β) "Ετι και άλλως- τών γαρ

ΐγαθών τα. με'ν έττι τε'λη, τα δ' οΰ τέλη, οΐον ή μέν

ϋγίεια τε'λος , τα δέ τής ΰγιείας ένεκεν ού τε'λη. Και

οία ούτως έχει , τούτων άε'ι το τε'λος βέλτιον, οΤον

«ο ή δγίεια βέλτιον ή τά υγιεινά , και απλώς αεί καθο'λου

τοϋτο βέλτιον οζ έ*νεκεν και τα άλλα. Πάλιν αυτών

τών τελών βέλτιον άε'ι το τέλειον του άτελοϋς. (7) Τέ-

λεον δέ έστιν οϊ παραγενομένου μηθενδς ετι προσδεό-

|Λ:θα, άτελες δε ου παραγενομένου προσδεόμεθά τίνος,

45 οίον τής δικαιοσύνης μέν παραγενομενης πολλών προσ-

δεομεθα, τής δ' ευδαιμονίας παραγενομένηςΐύδενδς ετι

προσδεομεθα. Τοϋτο άρα εστί τό άριστον ήμϊν 8 ζη-

τ',ΰμεν, δ' έστι τε'λος τέλειον το δέ δή τέλειον τέλος

ά,'αθο'ν έστι, χα\ το τέλος το αγαθόν, (β) Μετά ταϋτα

»ο τοίνυν πώς το άριστον δεϊ σκοπεϊν ; πότερον ούτως ώς χα'ι

αϋτοΰ συναριθμουμενου; άλλ' άτοπον. Το γαρ άριστον

επειδή έστι τέλος τέλειον, το δέ τέλειον τέλος ώς απλώς

Ηί» εχροδίΐίδ, αηηίΙαηιιΐΓ αΊεεΓε Ιιοηιιηι φΐοΐ (ΙίαιΙιΐΓ πιο-

<)ΐ5. δηηι ηίιιιΪΓΠΓη Ιιοιιοπιηι πΙι',ί ΙιοηοΓε ϋίρι» , Ιαυ<1»Ι>ι1ϊ&

βΐίβ , ροΐεδίαΐββ ά\\ά. ΗοηοΓε ιϋ^ππηι , 1ιιι]ιΐ8ΐηοι1ί <1κό ,

ςηοά ιΝνϊηιιιη , ηιιοιΐ ιηείίιιβ, ιι[ βηίηι» , ιηβη&φΐε εδί •. ςηοιΐ

αηΐϊςυϊιΐδ , ι\υοά ρΓίηοίρίυπι , εί ;ώ.-ι ϊά ^εηιΐδ. ΗοπογθΙ»

εηίπι δυηΐ ίη ςηίΐιιιβ Ιιοπογ : Ιβΐί» είηυίιίεηι οιηπίβ Ιιοπογ

εοηδεςυίΙϋΓ. Ι^ίΙοΓ εΐίίηι τίΓΐηδ, ΙιοηοΓε ϋϊβηυηι 1)οηυηι εδί :

ςηβηιίο :>1> ίρδ» ρΓουυδ ςυϊδρώηι ε;ΐςηϊΙιΐΓ. Ιβ ηβηιςιιε ]3ΐη

ίη τΪΓΐϋΙίβ ρεηείΓ,-ινίΙ Ιΐϊοίΐυιη. (2) Ι,ΒυϋϊοίΙί» δυηΐ, υΐ νϊτ-

Ιιιίεδ : 30 ιρ.ς,ιπιιη ηαπιςυε .κΐίοπίΐιιι-- Ιβυδ εηιεΓε;ίΙ. Ρο•

1('5(;ιΙο« χιιιιί, υΐ άοπιίηαΐυδ, ορυΐεηΐία, ΓοΙ>υΓ, ρυΐοΐιη-

Ιηιΐο : ίίδ π,ιιΐ]ΐ]ΐιο οοηηδ ηεηε , ιιΐ ηιαίικ υιβίβ ηΐί ρο(ηεη( ;

ίιίεο εΐίηπι ροΙε«(3{ε τεβ ε]υδηιο<ϋ 1)οη3 ηιιηοηρβίοΓ. (3) Βοπβ

εεΓίε δΐιηι : άεϋεί εηϊηι ι-εδςυχο,υε εχ υδυ νίπ Ιιοηί, ηοη

π>3ΐί, 8»(ίηΐ3Γί. Μ 8βηυ8 ηϊιιιίηιιιι ϋοηίδ βνεηϋ υΐ εΐίβηι Γογ,

Ιυη3 ΟΓΐιιβ 03ϋδ3 ίρδοΓυηι εβδε ρυδδίΐ. Α ΓυΓίπηα ηαιιΐΓ|ΐιε εί

ορυΙεηΙί3, εί (Ιοιηίηϊίοδ εδί, εί ςοαχυπιαιιε ρΓΟΓδίιβ ίη ρο-

ΙεδίβΙίδ οπίίηβηι ρεΓνεηίυηί. (4) Κείίςυοηι ροιτο, 3ε ςυβΓ-

Ιυηι , ιηίει- 1>οη3 , ()υο οοηδεΓνβΙϋΓ εί ρ3Γ3ΐϋΓ ϋοηιιιη , δίευΐ

εχεΓείΐ3ΐίοηε δβηίίβδ, 30 δι Ίά §εηυ8 εδί αϋυά. (δ) νεΓυη»

βΐίβιη φίοςηε βηΐιευηΐ οοη3 ιΐί^ΐι ΪΙ>ιιΙίοη<Ίΐι : νεΓοί βΓβΙίβ ,

Ιιοιιοηιιη ςυχάβηι ρΓΟΓδυδ εί οωηι ι.ιΐίοηι• δυηΐ εχρε(εηιΐ3;

<1ικι (Ι3ΐη νεΓΟ ηοη : νείυΐϊ ]ϋδ1ί1ί3, εί νίΓΐιι(εε ΓεΙίςιι,Έ, οπιηί

ΓβΙίοηβ εί οιηηίηο δηη( εχρείεηιΐχ ; «Ι το1>υΓ, εί οριιίειιΐίβ ,

ροΐεηΐίβςυε , εί ίά βεηυδ βϋα , ηεςυε οηιηί τβΐίοηβ , ηεςυε

οηιηίηο. (6) Βυηίΐΐδ ςοοηιιε βΐίίει- : οοηοΓυηι αΐϊα βυηί

Βηεβ, ιιϋ» ηοη : (]ΐιεηιθ(ΙιιιοιΙπηι δηηίΐηδ ηιιίιΐΐ'ηι, ίϊηίδ; η(

<ρι:ι; 83ηί(3ΐί3 ΙίιιηΙ εαυδα , ηειι1ϊ(]υ3π> δΐιηΐ Πηεδ. ι ,ί αυ<ε-

ι•ιιηκ]ηο ίΐα ΙιιώεηΙ, ϊιιΐιτ ίΙΙη Πηΐδ δεηιρεΓ ρητ^Ιαΐ : ιιΐ

83ηί(38 ιηεϋοΓ, φίαιη φια: 3(1 8αι>ί(3(ειη εοηΓεηιηΙ ; 3(ςυε

ίη υηίνεΓδϋπι δεηιρβΓ κΐ ηιείίυδ <>1 ευ]υδ ^ΓαΙίη δυη( εί αΐϊα.

ΚυΓ8υ3 ΐηΙεΓ ίρδΟδ Γιηβ8 ρΓίεδΙβΙ δεηιρετ, ηυί ρβΓΓεεΙηβ εεΐ,

ίηιρεΓίεεΙο. (") Εδί ηίιηίηιιη ρβΓΓεεΙυδ, ςυο δι ροΐίβηιηι-,

ηπΙΙ,ι τε »ηιρ1ίπδ ηοΐιί* ορυδ εβί; ϊιηρεΓίεεΙιΐδ αιιΐιιη, ςυο

ΙίεεΙ ι«ι1ϊ.ιηιιΐΓ, αΐϊα (αηιοη (1ε&ίαεΓ3ΐηιΐ8 : (]ΐιεηΐ3(Ιιηο(Ιιιιη δι

δοΐιιηι »(1δί( ]ιΐδ(ί1ί3, ηιυΚα <1θδί(Ι(Τ3ηιιΐδ ; δϊη Γείίείΐβδ, ηυΙΙβ

Γε κιηρίίιΐδ ηοηίδ ορυβ ε$Ι. Ιά ιτρο ίΙΙικΙ εδί ηοΐιίδ ορϋιιιιιιη

(ΐυοίΐ (ΙεδίϋεΓΒΐιΐϋβ , ςυί Γιηί» εδί ριτίπ-Ι ιι« : 3θδο1ιι(υδ ιΐϋΐιι-

ιρκ' Γιιιίδ Ιη)τιιιιιι εβί, ηεεηοη Πηϊδ ηοηυηι. (8) .Ι;ιηι νβΓο

ιριηηηιη ηιοιίο ορίίηιιιηι Γοιικίίΐιταικίιιιη ε»(Ρ ηιιιιιηιηϋ εο

ιιιοιίο, ηΙ ΐρδυηι ςυοηιιε τεΙίςυΙδ ηιιηιιιιΐ(Τ0ΐιιιΐ8? Λ1 Ιιοι-.

εδί ;ιΙι>ιιΐ(Ιιιηι : δϊ(|ΐιί(1ειη ορ) ίιιιυιη , Γιηίδ εδ( ρεΓΓεεΙιΐδ ;

30 ρετΓεεΙιΐδ Ιιιιίδ , ιιΙ ρβιιείδ ιιΙι>ο1ν:ιιιι , ηίΐ 3ΐίιιϋ (ριαηι Γείί
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ειπείν ούθεν αν άλλο όόςειεν είναι ή ευδαιμονία, τήν

ο' εύδαιμονίαν έχ πολλών αγαθών συντίθεμεν, έαν δή τό

βέλτιστον σκοπών χαι αυτό συναριΟμής, αύτο αυτοΰ εσται

βέλτιον αυτί) γαρ βέλτιστον εσται. ϋΤον τα υγιεινά

6 Οείς χαϊ την υγίειαν, σκοπεί τί τούτων πάντων βέλτιστον

βέλτιστον δ' εστίν ΰγίεια• ει δή τοϋτο πάντων βέλ-

τιστον, και αύτο αΰτοΰ βέλτιστον άτοπον οή συμβαίνει,

(■ι) Ού δή ίσως ούτω γε σκεπτέον το βέλτιστον. Άλλ'

αρα γε ουτο> πως, οίον /οιρις αυτού; η και τούτο ατο-

ιιι πον; ή γαρ ευδαιμονία εστίν εκ τινιον αγαθών συγκει

μένη• το δ' ές οιν αγαθών σύγκειται, σκοπεϊν ε! τοΐτ'

εστί βέλτιστον, άτοπον ού γάρ έστιν άλλο τι /ωρις

τούτοιν ή ευδαιμονία, άλλα ταΰτα. (ιο) Άλλ' αρά γε

ούτωσί ποις άν τις ορθώς σκοποϊτο συγκρίνων τί) άρι-

15 στον ; οίον αυτήν τήν εύδαιμονίαν την εκ τούτων των

αγαθών ουσαν συγκρίνων προς άλλα ά μη ε'στιν ε'ν αύτη

ενόντα, ούτως τό άριστον σκοπών ορθώς αν σκοποϊτο;

(ι ι) Άλλ' ούκ εστίν άπλοΰν τί) άριστον 8 ζητοΰμεν νΰν

οίον λε'γοι άν τις είναι άριστον την φρόνησιν απάντων

2" τών αγαθών καθ' έν συγκρινόμενων. Άλλ' ίσιος ούχ

ούτοι ζητητε'ον εστί τί) άριστον άγαθο'ν. Το γάρ τέ-

λϊΐον ζητοΰμεν άγαθο'ν, ή δι φρόνησις μόνη ούσα ού

τίλειον ούκ άρα τοϋτο τί) άριστον δ ζητοΰμεν, ουδέ τί)

ούτως άριστον.

2ό Μετά τοίνυν τοΰτο ίχει τάγαθά κα'ι άλλην διαίρεσιν.

"Κστι γαρ τών αγαθών τα μεν Ιν ψυ/η, οΐον αί άρεταί ■

τα δ' εν τω σιόματι , οίον ΰγίεια , κάλλος • τα δ' εκτός ,

πλούτος, αρχή, τιμή ή ει τι άλλο τών τοιούτων.

Τούτων δε τά έν ψυχή βέλτιστα, (ϊ) Τά δ' εν ψυχή

3ΐι οιώρισται άγαθα εις τρία , εις φρόνησιν, εις άρετην καϊ

ήδονην. 'ΙΙδη τοίνυν τί) μετά τοΰτο, 3 και λέγομεν

πάντες και δοκεϊ χα'ι τέλος τών αγαθών και τελειότατον

είναι, ή ευδαιμονία, καϊ τοΰτο ταύτο' φαμεν είναι τώ

εύ πράττειν και ευ ζην. .(ί) Τί) δε τέλος έστιν οΰχ

3!• άπλοΰν άλλα διττόν ενίων μέν γάρ έστι τέ τέλος αύτη

■ί, ενέργεια και ή χρήσις , οΐον της όψεως • και εστί γε

ή /ρησις αίρετοιτέρα της έςεο)ς. Τέλος δε ή χρήσις-

ούόΥις γαρ αν βούλοιτο εχειν τήν όψιν μή μέλλων δραν

άλλα μύειν. Όμοίως δέ και επ' ακοής και τών τοιού-

«ο ιι.,ν. (*} Ων άρα και χρήσις κα\ έξις εστίν, άει

β;λτιον και αίρετιότερον ή χρήσις της έςεως ■ ή γαρ

χρήσις και ή ενέργεια τέλος, ή δ' έξις της χρήσεως

ένεκεν, (ί•) Μετά τοΰτο τοίνυν τοΰτ' ε'άν τις σκοπή

έπι τών επιστημών πασών, οψεται ούκ άλλην μέν

*5 ποιούσαν οίκίαν, άλλην δέ σπουδαίαν οίκίαν, άλλα τήν

οίχοδομικήν και ού ποιητικός ό οικοδόμος, ή τούτου

αρετή τοΰ αύτοΰ τούτου εύ ποιητική1 όμοίως έπ'ι τών

άλλων απάντων.

ι;ίΐ3δ «880 \ϊ<1εΙυι•;οχ ιιιιιΐΐίδ ροιτο οοιιϊδ ΓεΙίώΙβΙειη εοη-

δΙβΓΟ [ΐΓιιΙι,ΊΙΙΙΠί. : 81 ίβίΙΐΙΓ (1θ 60 φΐοό" ιιιιΐίιιιιιιιι ΡδΙ <1ίδ-

ρυΐ.ιηί,κΐ ςποαυο Γείϊ^υϊβ αηηυιηκΓββ, ογϊΙ ίρδίιιη δβ ϊρβο

ιιηΉιι» , ΜψιίιΙηη ορίίηιυιη επί. ΚχεηιρΙϊ ρ,ΓβΙί» , 8»1ιι-

1)Π3 βΐ 8<ιηϊΙαΙΐ'ΐη |>οηβ : Ιιιιη εοηδίάΌι-3 οειμιίιΐ ίηίει- ίδΐβ

οιηηίη 51 1 ιιρΜιιιιιιιι : δβηίΐβδ νκΐβΐίοεί οδΐ ορίίηιυιη : ΐτ%»,

8ί ίαηίΐαε Ιιοπιιη οηιηίηιη βίΐ ορίίηιιιπι, ίρ»υιη ο,ηοςηβ

ορίίτηηηι δβ ίρδο ιηείίυδ βκΐ : ςηο<] <>,1 ρ.'ΐ.ι1»ιιι<Ιιιηι

(9) Ρίοη ϊςϊΐυι- ίΐ3 εοη$ίάΌι-3Γε οροι-ΙεΙ ςποιΐ εδί ορίίηιπηι. Λη

νβι-ο ϊΐϊ, υΐ ιοίίίρι,ι βίηβ 60 ροηβη1υΓ? λυιηηυίά ε1ϊ»ηι Ιιοο

β88βΙ ϋΐΜΐιηΙιηη ? Μαηι ΜίοίΙϋβ βχ ιριίΙιιΐΜΐ,ιιιι ΓοηΠβΙβ Ικιηι.ι

ίδΐ : ςυχΓβΓβ βϋΐβπι , φΐίΐιιι* εχ Ιιοηίδ ίρβ» εοη$(ε1 , 8ί(ηβ

ι/ηοιΐ ορίίηηιη 68( ϋί ηιείίυβ , ;ι1)4ΐιπ1υιιι ι••>| . Χειριε ιηίιιι

ε>( ΐ(ΐιίΐΊ|υαιη Ηΐίιιι1αΙιΙιί8Μίΐ'ίΙ»8, Λοηιηι Ιιίΐ'Γ ϊρβ». (10) Λη

ιΙ;ι ριιΐίιι* ΓεεΙε ι1ί>ρυ1ϋΙίοικ•ιη ίηβΙίΙυβΓίΙ, &ΐ ί<1 ςυοά ορϋ-

ηιυηι ε»1, οοηιρίΐιιΊ ευπι π•Ιίιριί-:' ρυΙ», 8ί ΓοϋείΙιΙείη εχ

Ιιίδ ('.οηΠϋΙαιιι Ιιοηϊκ, ευπι ίΐΐϋ•. ι-οιιιρ,•ιΐ'ΐ•Ι , ψι.Ί' ε» ηοη ('οη

ΙίηΐΊΐΙιιι•, 8'ιεηυβ ί(1 ςυοά υρΐίιηυιη εβί, ίηςιιϊηΐ, βη ίΙΙε

τεείβ (Ιι•ί|ΐιιΙ;ιΙίιιιιΐ'ΐιι ϊηδίίΐυιτΐΐ» (II) ΟεΙεπιηι ηοη (»1

8ίηιρΙεχ, ςηοά ηυηε ςιΐίβΗπιιΐδ, ορίίηιιιπι : ιιΐ 8Ϊ ιΐίι ;ι( ιριΐί

ρϊϊΐη , ορίίιηιιιη (πικίοιπηι Ιχιηοπιηι , 8Ϊ ίίημιιΐ» ίηΙεΓ 8Ρ

εοηιρ&Γ68, 058ε ρηιιίεηΐ'ιηιη. νεΓϋηι Ιιοο ΓοιΊαδβε ηιο<Ιο

ηοη 88( ΐ)ΐι;ιτ(ΊΐιΙιιιη ορίίηιιιπι Ιιοηιιιη : ροΓΓειΙιιαι δίςιιίιίεπι

(]ΐι•τι ίηιιΐδ Ιιιιηυηι. ΛΙ ρπιιΐοηΐία δοΐΐ ηεη(ίο,υ:<π) γ>1 |>ι ι |.-

ιΊιιιη : ηοη ίμίΐιιτ Ιιοο ε$1 ορίίιηιιηι ιριοιΐ ςυ.ΐΐίιιιυί, ηεο,οε

; > ί ί ιι*1 ιιιιίιΐιρκιιη ρ3π ι.ιΐίοικ' ορίίιηυηι.

ΟΑΡ. III.

['ΠΓίοπ'ίΐ ιιΐι,ιιιι ηιΙιιιίΙΙηηΙ ηοη» (Ιίνίδϊοαειη. δυηΐ δίςυί-

ιίειη ηοηοΓηιη :ι1ίη ιη ΐηίιηο, ιιΐ νίι ΙιιΙιή : :ι1ία ίη εοΓροΓε ,

υ(83ηϊ(88, ριιΙι•Ιιι-ίΙιΐιΙ'ΐ : <ι!ί« γ\Ιιίίι.ι , οριιίεηΐίΐ, ιΙιιιιιίιι.Ί-

(υβ, Ιιοπογ, ε( >ϊ ςυίιΐ ε$1 1ιιι]ιι<ιιιο•ΐί. ΗοΓυηι ο,υχ ίη

αηίιηο , βιιηί ορίίιιι.-ι. (?.) (}π;ν ροΓΓΟ ίη βηίιηο βυηι ϋοηιι ,

ΙπΓ;ΐΓΐ3ΐη ιϋίΐΓίόιιιιηΙϋΓ ; ίη ρπιι1(•ηΙίαιη , ίη νίΓΐιιΙειη , β( ίη

νοίιιρίίΐεηι. ΡοβΙ Ιιοπ ίκϋϋΓ. ςηοιΐ ρΓοΙίΙειηιΐΓ οηιηεβ,

γ! ί;ιιιι ίίηίδ ν ΊιΙιΊ ιιγ Ιιηιιοπιιιι , ί(]ειη<]ηε 3ΐ)8θΙυΙί88ίιιιιΐ8 688β

Γε1ϊοίΐ38 : ο,υοΛ δβηε ΠιΙεηιιΐΓ εδ&β ίη 1)εηβ 3§ειΐ(1υ βγ. οβηβ

νίνεηοΌ. (3) ϋείεπιπι ίίηίδ δίηιρίεχ ηοη •■.-.( , μίΙ (ΙυρΙνχ :

ςυΟΓυηύαηι εηίηι γ-Ι Ιίηίδ ϊρδΒ αείίο ιΐδΐΐδςιιε, δίευΐ νίϋΐΐδ :

Γ -Ι ιιίιιιίιπηι ιίδυδ ορίϋΐιίίίοΐ' Ιΐϋΐιίΐιι : Πηίδ ;ιιιΙπιι ι•-| 118118.

Λιίιιιι >ίιριίιΙι•ιιι Μ•ΙίΙ \ ί-.ιπιι ΙιιιΙιιίτ β» Ιΐ'μΐ' ιιΙ ηοη βρεείβΙ ,

δειΙ εοηιιίνεβΐ εΐ οευΙθ3 είαιιιΐηΐ. Ιιίειη ιΐε ηικίίΐ π οιΊιτί«|ΐκ•

Ι;ιΙιΙ)ΐΐ8 ιΐίο'ΐιιΐιηιι. (4) ΡΓΟίικΙβ ιριοηιηι ιΐδΐΐδ 01 Ιιβοϋιΐδ εδί ,

δΟΐηροΓ ηιείίιΐδ εΐ ορ(3ΐ)ίΙίυδ εοηιιη οδΐ ιΐίυδ ΙΐΗϋίΙιι. ί'δϋδ

εηίιη <•! ηιΊίο, (Ιηίδ, ιριιιιη δίΐ ρΓορΙοΓ ιι-ιιιιι ί|ΐδε Ιιαοίΐυδ.

(5) Ι'08( Μ δι εοηδί(ΙθΓ3νίΙ ηηίδρί3ΐη ίη ευηεϋδ ίοίειιΐϋβ, ίη-

ΙυβοΙΙΟΓ ηοη ιιΐίίΐηι Οδδο φΐχ ιΐοηιιιηι ,»Ηΐί;ιιη ιρίίο ρΓοοβηι

(1οιηυιηεχδΐΓΗ»1, δβ(1 ηηβηι ο»ηι1ειηηυβ 0880 3Γΐειΐι Η'ΐΐίη-

εβηιΐί; εΐ ειι;ιΐ8 εΙΐοεΙοΓ, ίτΛίΠ<•,3[0Γ, υΐ οο)υδ 8ί1 νϊτΐιιβ ,

ο]ιΐ5ΐ1βηι βίΐ ρη)1)3 εΓΓεείΓίχ. Ιη βΐίίδ οιηηίηιΐδ ειιηιίεηι δο ίη

ηιοιίιιηι Ιΐ3ΐιε1.
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ΟΑΡ. IV.

Μετά τοίνυν τοϋτο όρώμεν δτι οϋθεν'ι άλλω ή ψυχή

ζώμεν εν ψυνή δ' εστίν αρετή• το αύτο γε τοι φαμεν

την τε ψυχήν ποιεϊν και την τη; ψυχής άρετην. Αλλ

ή μεν άοετή έν έκάστω τοϋτ' ευ ποιεί ου εστίν άρετη ,

6 ή δέ ψυχή και τάλλα μεν, ψυχή δέ ζώμεν• δια την της

ψυχής άρετήν άρα ευ ζήσομεν. (ϊ) Τι) δέ γε ευ ζην

και ευ πράττειν ούθέν άλλο η τι) εύδαιμονεϊν λέγομεν.

Το άρα εύδαιμονεϊν καΙ ή ευδαιμονία εν τω ευ ζην

εστίν, τι) δ' ευ ζην εν τώ κατά τάς άρετας ζην. Τοϋτ'

ιιι άρ' έστι τέλος και ή ευδαιμονία και το άριστον, (β) Έν

χρήσει τοίνυν τινι αν είη και ενεργεία ή εύοαιμονία.

Ών γαρ ην εςις και χρήσις, ή χρήσις και ή ένε'ργεια

τέλος ■ της δέ ψυχής ή αρετή εςις εστίν ■ εστί δέ

και ένε'ργεια και χρήσις αυτής τών αρετών, ώστε τέλος

ιι, αν είη ή ένε'ργεια και ή χρήσις αυτής, Ή ευδαιμονία

άρ' αν είη έν τω κατά τας άρετας ζην. (4) Έπειδήπερ

ουν το άριστον αγαθόν έστιν ή ευδαιμονία, κα'ι αΰτη

τέλος ενεργεία, ζώντες αν κατά τας άρετας εύδαίμονες

δν είημεν και έχοιμεν το άριστον αγαθόν, (δ) ΈπεΊ

αι. δ' ουν έστιν ή ευδαιμονία τε'λειον αγαθόν και τε'λος,

ουδέ τοϋτο δει λανθάνειν δ'τι και έν τελειΌ) εσται. Οΰ

γαρ εσται έν παιδί (ου γαρ έστι παις ευδαίμων), άλλ'

έν άνδρί • ούτος γαρ τέλειος. Ούδ' έν χρόνο) γε άτελεϊ,

άλλ' έν τελείω. Τέλειος δ' αν είη χ ρο'νος , όσον άν-

■2ΐ θρωπος βιοΐ. ΚαΙ γαρ λέγεται ορθώς πάρα τοις πολ

λοίς δτι δεϊ τόν εύδαίμονα έν τω μεγίστω χρόνω τοϋ

βίου κρίνειν, ώς δέον το τέλειον είναι κα'ι έν χρόνω

τελείω κα'ι έν άνθρώπω. (β) "Οτι δέ ενέργεια έστιν,

ϊδοι άν τις και εντεύθεν. Έν γαρ τοις ΰπνοις , οίον εί

ίο τις καδεύδοι δια βίου, τον τοιούτον οΰ πάνυ βουλόμεΟα

λέγειν εύδαίμονα είναι ■ το μεν γαρ ζην αύτώ υπάρχει,

άλλα το ζην αΰτω κατά τάς άρετας ούχ ΰπάρ/ει, δ ήν

κατά την ένέργειαν. (?) Μετά τοΰτο το μέλλον λέγε—

σβαι ούτε λίαν δόξειεν άν οίκεΐον είναι τούτο>ν ούτε μα-

31 κραν άπε'^ον, οίον έπειδήπερ εστίν, ως δοκεϊ, μόριόν

τι της ψυχής ιϊ>τρεφόμεθα, δ καλοϋμεν θρεπτικόν (τοϋτο

γαρ εΰλογόν έστιν είναι• τους γοϋν λίθους δρώμ.εν αδυ

νάτους τρέφεσθαι Οντας , ώστε δήλον δτι τών έμψύχο>ν

έστι τι) τρέφεσθαι" ει δέ τών έμψυχων, ή ψυχή άν είη

4ο αιτία • (β) της δέ ψυχής τούτων μέν τών μοραον ού-

θέν αίτιον αν είη τοϋ τρέφεσθαι, οίον το λογιστικον

ή το θυμικον ή το έπιθυμητικο'ν, άλλο δέ τι παρά

ταϋτα, φ ούθέν έχομεν οϊκειότερον όνομα έπιθεϊναι

ή θρεπτικόν" (ί»)"τί οΰν, άν τις είποι, πότερον και

4'. τούτου τοϋ μορίου της ψυχής έστιν αρετή; Ει γάρ εστί,

δήλον δτι και ταύτη δεήσει ένεργεΐν τής γάρ τελείας

αρετής ή ενέργεια ευδαιμονία. ΕΙ μέν ουν έστιν αρετή

τούτου ή μη έστιν, άλλος λόγος• εί δ' άρ' έστιν, ουκ

εστί ταύτης ενέργεια. 'Ων γάρ μη έστιν δρμή,ούδ'

10 ενέργεια τούτων εσται. Οΰκ εοικε δέ είναι δομή έν

τω μορίω τούτω, άλλ' δ'μοιον εοικεν είναι τώ πυρί"

και γάρ εκείνο δ τι άν έμβάλης καταναλώσει, κάν μή

ΡπΕίει-εβ Ιιοο νΜβιτιιυ, ,ίΙϊλ το ηυΐΐα ςυβηι βηίπι» ηοβ λ•ϊ-

νιτρ. Ιη 9ηίπΐ3 αυίρηι βδΐ νΪΓΐυδ. 1<3επι <<ι 1<• Γ;ιΙιίιιιιγ Ια•

οοτε αηίιηαηι αίο,ιιε ηιιίηΐίο νΐιΊυΙειη. ΟβΙρπιηι νίι-Ιυδ ίο

ςυοςαε , ου]ιΐδ βδΐ νίι•1ιΐδ, Ιιεηβ ίιΙ ΓβοϊΙ. Αηίηΐ3 τβΓΟ ςυιιιτι

α1Ϊ3 ηοΜχ ρτ<ρ.ί(αΙ , Ιατη ρβΓ ββιη ςυοφίο νίνίηιυ.3 : ρει•

αηπη;ο ϊΐ3(]ΐιε τΪΓΐυΙεπ» Ιιεηε τϊνβπιυβ. (2) ΟεΙεπιηι Ι)βηβ

νίνοι-ο , εί βεηε 3ββΓ8 , ηίΐιίΐ βΐίυιΐ (Ιίείιηιΐδ , φίβηι ΓοΙίεεπ)

ε$ίε : εη;ο εί Γοΐίείίει• ββει-ε, εί Γείίοίΐβδ, ίη νίνεηιίο εβί.

Υεηιηι Ιιεηο νίνεΓε εδί ίη εο ροδίΐυπι , ιιΐ 8οπιιι<Ιιιηι τϊγ-

ΙμΙιίιι ιίναιιιΐΗ. ΙΙιιι•. ϊμίΙιΐΓ ι~1 Γιηϊδ, <Ι ΓεΙίείΐ38, εί ορίϊ-

■ 1111111. (3) 1η ιιςιι ί[3ςιιε >ΪΙ ηπτ^ρ (»(, εί ;»1ίοππ, ΓιΊί-

εϊ)33. Ν~3πι ΐ]υοιιιηι Ιιαίιίΐιΐί υ^ικςυεείΐ, ίη ηί$ υ8υ:εΙ αιϋο

ε?1 (ϊιιΪ5. Αίςαϊ αηίηίΓε τϊγ(ιι5 είΐ Ιιαίιίΐιΐδ : 8εΛ ρη-εΙεΓε»

ΐ'ϋιιιιι ε( ηεΐίο εί ιιβυδ ίη ε]ιι$ ν'ΐΓ(ιι1ίΙ)ΐΐ!> ίΐιηΐ : εΓ^ο Πηί8, ίρ-

8111» ηιΊίο ιΐ8ΐΐ8ηυε ΓιιεΓΪΙ : Γε1ίείΐ38 ϊμίΐιιι- ίη νίνι-ιιι1•ι εχ τίρ-

Ιπΐίΐιιι,-. »ί( ηεεε^βε ε$(. (4) ΟυυηΙβιη ίμϊΐιιΐ' ορίίπιιιπι Ιιυιν.ιηι

εεΐ Γε1κίΐ38, εί Ιιγοο ίρ8β Γιηί5 ρεΓ βεΐϊοηοηι, νίνεηιΐο οχ

τίιΊιιΙϊΐΜΐϋ, ΓεΙίιτί ΓικτίηιιΐΛ, υρ|!ηιιιιιΐ']ΐκ' Ιιιιιηιιη Ιιιιΐιικτϊ-

ιηυί. (ό) ριιυηι ϊςϊΙυΓ βίΐ ΓεΙίεϊΐΒδ Ιιοηιιηι ρεΓίεεΙυηι, 30

ίτηίβ, ηο8 ΙβΙεΓε ηοη οροΓίεί , Μ ίη 80ΐ3ΐε ρβΓΓεοΙα 08$ε. Νοη

πιίιιι ('ΐίΐ ίη ριιεΓΟ ((|ΙΠ3 ρυεΓ ιΐίεί Γείίχ ηρςηίΐ), <ι ■! ίη

τιγο : Ϊ3 ηαιικιηι• ροΓΓβεΙιι». Νεί[ΐιε ίη ΙεηιροΓε ίηιρΟΓΓβοΙο ,

5Ε(1 ρεΓΓεεΙο. Ρεπ'εοΐιιιτι ΓιιειϊΙ υΐίςιιε Ιεηιρηβ, νί1α.' Ιιο-

ιηηπα; $ρ3(ίιιπ). ΚεεΙε ιιοηνριη ΥΐιΙρο ιΐίι ίΐιιτ, ΓεΙίιτηι ίη

Ιοηβίδβίηιο τϋ» ίεηιροΓε 65«ε |ΐΐιϋ(•:ιιιιΙιιηι : ςυοΗ ηίηιί-

Γΐιηι οροΓΐε3ΐ ροιΓεεϋοηοιη Ιΐ3ηε Ι3ΐη ίη ΙεπιροΓε ρργΓροΙο

«ΐϋΐηι ίη Ιιοπιίηβ εοη3(3Γε. (6) Ουοιΐ 3ΐι(εηι 8ί( αοΐϊο τεί

Ιιίηε ΐ|ΐιί•ρίιΐιιι ίπΙιΊΙίμ.'ΐΙ. Ιη 80Πΐηί$ ιι,ιηιιριε , ιιΐ δι (ο(ο

νίΐίε 5ρ3ΐίο ηυ(5ρΪ3ΐη (ΙοΓηιίηΙ, ηοιηίηεηι ε]ιΐδΐηοι1ί ηοη Γα-

είίβ εοΐεηιιΐδ «Ιϊοργρ 083ε Γείίεεηι. Κ.ίιπ νίνί( ίΙΙε ςυίιίεπι ;

δείΐ ηοη βεπιηιΐιιιη νίΓΐιιΐοιη νίνίΐ : ςηοϋ ίη βεΐίοηε εί ηο-

ηεΓίδ ΓυηεΙίοηο ροδίίιιιη εδί. (7) Κυι-ίΐΐδ ςιιοιΐ ηιοχ (Ιίεεη-

(Ιυηι, ηοη Ηΐΐηιοιίυηι ρΓβροδίΙο βΓμηηηρηΙο εοηνρηίεηδ, ηε•

(ριο 3Π 00 ιιϊιιιίί ίΐΐίοηιιηι \ ίιίρηΐ πγ : ηιιοηίβηι ηίηιίιηιιι ηηίιιιχ

ρ»Γ8 (|ιι.ιί1.'ιιιι είΐ ιμι.ι ηΐίιηπί', Γ|π;ιηι ;ι1Ιι-ίεοηι ηρροΙΙίΐιιιιΐδ :

(ο$1οηϊηι Γ3(ίοηί εοηδοηίαηευπι ίία Οδδβ : ΗψιίιΙι'ΐη Ιηρϊιΐοί

3ίί ηοη ρυ880 \ ίιΐι-ιιιη* ; εί ρΓηίηιΙε ηοη ιΐιιίιίιιηι (]ΐιϊη δί(

,•)ΐπιη;ιΙί1)ΐΐί ριορι ϊιιιιι 3ΐί ; ςυοιΙ &ί <•-.Ι ίΐιιίηιΜοπιιιι ΙαιιΙπιη ,

0Λ1183 ΟδΙ 3ΐιίηι:ι;) (8) ηΙΐ|ΐιί .ιηίιικο Ιΰΐίιιιη ρ.'ΐιΐϊιιιη ηιιΙΙη

3ΐοηιίί Γιιριίΐ εβηθα , ςπβίεδ 8υη( Γαΐίοιοΐίδ , νοί (]π;ι ίΓίδοί-

ιυιιι 3>ιΙ εοηπιρίδοίιηιΐδ, κοιΐ πΐί.ι ηπχΊίίΐιη ρΓαΊΡΓ Ιΐίΐί : εί

εί ηυΙΙυηι πΐΒ^ίβ ροοιιίίαΓΟ ροδδυηιιΐδ ηοηιρη, ςιιαηι θρεπτι

κής , ίά Ρίί αΙοη<1ί νίιη Ιιβίιεηΐίδ, ΒΟΡοηιηιοιΙαΓε : (9) 1ιη]ιΐδ

(|ΐιυΐ|ΐιρ ϊμίΐιιι•, (Ιίο.'ΐΙ ΓυΓΐ388Ϊ3 φΐίδρίβηι , ηιιιηηιιίιΐ 08( ρη γ! Ϊ8

ηιιίηιιο νΪΓΐιΐδ? ΕηίιηνεΓΟ δι ΓιιογϊΙ, ηοη ιΐιιΐιίιιηι ςιιίη ε(ί3Π)

1)30 η§0Γε οριΐδ 8ίΙ. ΡβΓΓβοΙ.Ό δίςηίιίεηι Λ'ίΓΐιιΙίδ βιΐίο,

Γο1ίεί(3δ εδ(. Λ Ι ηιιιπςιικί ο]ιΐδ 8ΪΙ, νεΙ ηοη 8ί( νίΚηδ, βΐίιΐδ

ΓιιιτίΙ φΐ.τπ-ηιΐί Ιοι-υί. δβηε (ί ΓυοηΙ , ε]υ8 ηοη «4 βοΙίο.

Οιι.τ οηίιη «ρρείίΐιι οηιτηΐ, οοηιιη ηιιΐΐβ εδί βο-Ιίο. Ιΐιψκ

νεΓΟ ρβΓίίβ ηοη τί<3βΙιΐΓ εδβο ηρρρίίΐϋϊ , ςυίε (χιπϋοπι ί^ηί δί-

ιηίΙΚ νίιΐοΐιιι : οιιί ΐ|ΐιίπριίι! οη]ροθΓίί , 3ΐ)8ΐιηιεΙ ; ηΐ βί ηοη
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έμβάλης, ούκ ε/ει δρμήν προς τι) λαβείν. Ούτω και

τοϋτο τι) μόριον της ψυχής έχει• άν μεν γαρ έμβάλης

τροφήν, τρέφει , άν δέ μή έμβάλης τροφήν, ούχ ε/ει

δρμήν τοϋ τρέφειν. Διό ουδέ ενέργεια ου μηδέ έρμη.

6 "42στ' ουδέν συνεργεί τι) μο'ριον τοϋτο προς την εύδαι-

μονίαν.

ίο. Μετά ταϋτα τοίνυν λεκτέον άν ε?η τί έστιν

ή αρετή, έπείπερ ή ταύτης ενε'ργεια έστιν ή ευδαιμονία.

Ώς μέν ουν απλώς ειπείν, εστίν ή αρετή έςις ή βελ-

10 τίστη • άλλ' ίσως ούχ ίκανόν ούτως απλώς ειπείν, άλλα

σαφέστερον όιορίσαι δει.

ΟΑΡ.

Πρώτον μεν ουν λεχτε'ον υπέρ της ψυχής εν ^ έγγί-

νεται , οΰ τί ε'στιν ή ψυχή ( υπέρ μέν γαρ τούτου άλλος

λόγος ) , άλλ' ώς τύπω διελέσθαι. "Εστι δ' ή ψυχή ,

15 ώς φαμέν, εις δυο με'ρη διηρημένη, εις τε λο'γον έχον

και άλογον. Έν μεν δή τω λόγον έχοντι έγγίνεται

φρόνησις, άγ/ίνοια, σοφία, εύμάθεια, μνήμη και τά

τοιαύτα• έν δε τω άλόγω αύται αί άρεταί λεγομεναι ,

σωφροσύνη , δικαιοσύνη , άνδρία , δσαι αλλαι του ήθους

ίο δοκοΰσιν έπαινεταί είναι. (2) Κατά γαρ ταύτας επαι

νετοί λεγο'μεΟα, κατά δέ τάς τοϋ τον λόγον έχοντος

ουδείς επαινείται• ούτε γαρ δ'τι σοφός, ουδείς επαινεί

ται , ούτε δτι φρόνιμος , οΰδ' δλως κατά τι των τοιούτων

οϋΟε'ν. Ουδέ δή το άλογον, εί μη ή ύπηρετικόν έστι

Μ και ΰπηρετεϊ τω λόγον εχοντι μορίω. (ι) "Εστι δ' ή

αρετή ή ηθική ΰπο ένδειας και υπερβολής φΟειρομένη.

Οτι δε ή ένδεια και ή υπερβολή φθείρει, τοΐτ' ίδεϊν

έστιν έκ των ηθικών. Δει δ' υπέρ των άιανών τοις

φανεροϊς μαρτυρίοις χρήσθαι. Ευθέως -(αρ έπί γυμνα-

30 σίων ίδοι άν τις• πολλών γαρ γινομένιυν φθείρεται

ή ισχύς, ολίγων τε ωσαύτως. Έπί τε ποτών και σι-

τίων ώσαυτο>ς• πολλών τε γάρ δή γινομένων φθείρεται

ή ΰγιεια, όλιγων τε ώσαύτο)ς, συμμέτρο>ν δέ γινομένων

σώζεται ή ίσχΰς και ή ΰγίεια. (ι) Όμοίως δέ τούτοις

15 συμβαίνει και έπί σωφροσύνης και άνδρίας και τών

άλλων αρετών. 'Εάν μέν γάρ τίνα λίαν ποίησης

άφοβον, ώστε μηδέ τους θεούς φοβείσθαι, ουκ ανδρείος

άλλα μαινόμενος, άν δέ φοβούμενον πάντα, δειλός•

ανδρείος άρα έσται ούτε ό φοβούμενος πάντα, ούτε

4ο 6 μηθέν. (γ,) Ταΰτ' άρα και αυξει και φθείρει τήν άρετήν.

Και γαρ οί λίαν φόβοι και πάντες φ&είρουσι, και ο'ι περί

μηθέν δέ δμοίιος. "Εστι δ' ή άνδρία περί φόβους,

ώστε οί μέτριοι φόβοι αύςουσι τήν άνδρίαν. Ύπό των

«ΰτών άρα και αυςεται και φθείρεται ή άνδρία • Οπο

45 φόβιον γαρ τούτο πάσχουσιν. Όμοίως δέ και α'ι άλλαι

άρεται'.

ο1)]βοβΓί8, 3(5 ρβρίοηιΐιιιη ηιιΐΐϋ ΓβΙίοηο ίιηρεΙΙϊΙοι•. 113 βΐίηηι

Ιι:ι-ι• 80 Ιιβυεί ρβΓδ .ιιιιιιι.ί•. 8ί οηίιη 3ΐίηιοη1υηι ο1)]ίοίαί, ηΐεΐ ;

ίϊη ηιίηυδ , 3(1 αίοικίιιπι ηηΙΙο ηιο<Ιο ςοηιηιονοΙιΐΓ, 61 ρι-οίηπΌ

ε]»δ ηιιιι οπί βοΛίο, «ιΐ]ΐΐ5 ιιοη ΐ'.-ί αρρβίίΐιιβ. ΙΙιΐφΐρ Ιμοο

ρ3Γ3 αά ΓεϋαΙίΐΚ'ΐιι οβροδδοηιΐβπι ηίΐιί! ι•ο.ΐ(Ι]ιι\,ιΙ.

10. ϋοΐηορρ.•! ϊ^ίίπι•, ςυίι) δϊΐ νίΜυε, <1μ:γιιιΙιιμι επί : ηιιαη-

ι1ικ|ιμι1γιιι ρ]ιι> 3θΙίο ε&Ι ΓβΓιοίΙΐδ. II μβυοίδ ί|;ιψιρ ηΐΐίοΐ-

ναηι , λ ίιΐυ.5 1ια()ίΙιΐ5 οδΐ υρΐίιηιΐδ. Υεπιιιι ηοη 8ΗΙΪ& ΓογΙο δίί,

ίΐιι «ίιιιρΙά'ΊΙΡΓ Ιοφίί, δεά ενϊίίβηΐϊυβ Γιιεπί άεΐΐηίεικίηιη.

V.

Ρπιηιιηι ίμ,ίΙιΐΓ (Ιο ,Ίηίηιη, ίη φΐα νΐτΐιιβ ρχοπΙπγ, (!:(τη<1ιιιη

βδΐ : ηοη, ιμιίιΙ 5ί( ηηιιηα (.ίΙμ .-ίιριϊιΐΐ'ΐη ο]ΐ)8Γθί (■οΐΜ.Ιιτα-

(ϊο) , 50(1 ιιΙ ηιιΗ ΐ|ΐιιιι|;ιιη ιΐιοιίιι ιϋ-ΙιϊΙημΙιιγ. Ληϊηΐ3 η'ιιηί-

πιιιι, ιιΐ ύϊεεΓΟ 5θ1ειιιη$, ίη <Ιικι> ρβΓ(ε$(1ί$ΙηΙ>υίΙηΓ, ίη πιιη

'ριιιι ΓίΐΙίιιπί'ΐη Ιια1)(Ί, ι-Ι φΐα? Γ3(ίοηί3 (•\|κ-ΐί ΟϋΙ. Ιη 63

[κιγΙι• ιρίίΐ• ΙΐϋΙκΊ ι-3ΐίυηεηι , π;ιμ-; ι ιπ- ρ; ικίοηΐί» , ΒοΙΙειΊϊα ,

53ρίοηΙί3, (1υοΐΓίη3, ηιειηοΓία, ι•1 ίϋ β•"11"* ηΐ ϊα ΑΙ ίη

ρ»Γΐε Γ3ΐίοπϊ.•( εχρβΓίε Ιια; ςιιαί νΪΓίυΙεβ βρρρΙΙηηΙυΓ, (εηιρβ•

ι-.-ιηΙ ί;ι , ]ιι-,ΙίΙίιι , Γυι Ιίΐυιΐο , ε( <[ΐι.ΐίπιυί|ΐιο λΙιιι: 3<1 ηιυΓεβ

ρβτΐίηβηία, ΙβικΙε <1ίί;ιια3 εοηίεηΙιΐΓ. (2) Ι'ογ Ιΐ3ί οπί™

Ι,ιήΙι- ι!ιι-.!π ΙιαΙχ,ηπίΓ : αϊ ρΡΓ 038 <ριχ 3ΐ1 ραΗριη ι :>1ί< ιιγιιι

Ιι;ι1ιιιι1ιιιι ριτίίπι-πΐ , ηοηιο 1;ιιΐιΙ.•ιΙιιι : ιιπ οηίιιι ιριηιΙ <:ι-

ρίειι$ , ικ'ΐ- ςιιοιΙ ρπίιΚ-ΐΗ , ιιιτ ρΓΟΓίΐιβ οχ Ιιιι]η»ηΐ0(1ί ;ιΙίι|ΐιο

φΐί.-ρί3ΐη ΙίιιΐίΙαΙυι•. Νεί|υβ ριίΓΓο ραΐϋ ΓΒΐίοιιίί εχροΓδ Ιαη-

άαίιν, ιιμ (|ιι.ιΙ(ίιιιλ 3(1 80 8ΐ)μ^0Γειΐ(]ιιηι ϊιΐυιιοα ΟδΙ, Μΐ^β-

Γί((|ΐιβ η- ει • |ΐι;>- ουίίηοΐ ΓβΙίοηβιη. (3) Ε8ΐ ηοηιρο ιηοΓβΙί:

\ ΙΓΙ115, φΙΙΒ 31) 0ΧΡΟ8811 (ΙοΓοοΙ 110,110 ΟΟΓΓϋΙΙΐρίΙϋΓ. ΟΐΙΟίί ΙΙΙΐΙιΊΙΙ

(3Π1 ιΙοΓρχΙυ» ςιιβηι οχοοίκυί εΟΓΠΐηιρβΙ, οχ εϊ5 081 νίιΙοΓο,

φΙ•Έ 3(1 Ι110Γ08 ρι'ΓΐίΐΙΙ'Πΐ. 1 '((-11ι1|Ι1Ι1 83Π0 ίη Γθ1)ΙΙ5 ΪΙΚΊΤΐί» ,

ΙοΜϊιηοηϋ8 οογΙικ 081. Νο Ιοη^ο :ιΙ».•3ΐιι ίμϋιΐΓ. ίη εχείΌΚβιίο-

ηίηηϊ οοιροΠί Ιιοο νί(1οΓίΙ ςιιϊκρκιιη : ςιιαί δι βχεοώιηΐ , γο-

Ιμιγ ρΐ'ΐ ίιιιιιιιΙ ; 8ίιηίϋ(θΓ 8Ϊ ι1(•Ιίι ί.ιηΙ. ΙιΙι-πι ίη ροΐυ ΓίΙιοςιιβ

ενοηίΐ. Ν3ΐιι δίνε δϊΐ ηίηιίβ οοΓϋΐη οορίβ, δίνβ ύεϋείβηΐ,

Ια-αίΙϋΓ νϋΐί-ίιΐιΐο : εοηΐιβ, ηιβοϋοοπ ιόγοπι υβιι εΐ ΓοΙιυτ

οοΓροΓίδ εΐ τ3]εΙϋ(!ο εοηίΟΓνβηΙυΓ. (4) Ιϋδ εοηδίιηίΐβ ονοηίΐ

ίη Ιοηιριτ.ΊηΙί,-ι , οί ίοΓίίΙικϋηο , Γθ1ίΐ|υί8φΐο νίΓΐιιΙίίιυδ. Νβπι

δίφίνηιρίαηι οο υ$ςιιε Γιόογϊ8 ίηΐΓορί(1υηι, ηΐηείΐοοδςιιίϋοιη

ηιιΊυ^Ι ; ]3πι ηοη ΓογΙΪ8 , δοι) (Ιοπιοη^ ΓιιοπΙ : δϊη οπηείβ Γογ-

ιιιίιΙηιιΙΐΊΐι, μη ι κ -ηΙιρμι•,. ΓογΙΪ8 ογ^ο θγι(, ςυϊ ηοςυο οιηηί3

πιοΐιιοί , ιιριριρ ιιίΙιίΙ. (5) Γ..ίι]ι•ιιι ϊ^ϊΙιιγ δυηί , ςιια• 1.ιιιι 3ϋ-

ςοη( φΐ3ΐη ΐ3ΐ)ρΓαοίυηΙ νΪΓΐιιΙβιη. Κ.ιιη ρ) ηίηιίί πιειυβ, ε[

οιηηρδ ( ϋ'ΐ'β ςυί (Ιο οιηηί γο Ιοπιργο οοηρίρίηηΙυΓ), |3|)0-

Γ;κ ϊιιιιΙ. ΙΙίιΙΐ'ίικρίρ φΐί γο ηιιΙΙ.ι εοηηηοΥΟηΙιΐΓ. \'ργ«ιΙιιγ

βυίριη ΡΪΓ03 ηιρίυδ ΙιιιϋΙικΙο. Με(ΙίοεΓΡ8 ίΐ3φΐο ιιιρΙπϊ οί

(ίβηΐ ίιιοΓΡίηρηΙυηι• ΑΙ) οιμΙρπι ϊ|;ϊ1ιιγ ρΙ ΟΓΡδοίΙ οί ρεπιηί-

ΙυΓ ΓοΓίίΙιιιΙο : πιοΐη ρηίηι ϋ;ι ιίίνοπΐαΐά α/ηιιβ αίίί 3ίϋ-

(ίιιηΙιΐΓ. ](1οιη ο!β οείοήδ υϋοοηαΊιηι νΪΓ(υΙίήιι$.

ΟΑΡ. VI.

Ετι ου μόνον τοις τοιούτοις τήν άρετήν άφορίσειεν

αν τις, άλλα και λύπη και ήδονη• δια μέν γάρ τήν ήδο•

νήν τά φαΰλα πράττομεν, δια δέ τήν λύπην τών καλών

6ι άπεχόμεθα , 5λως τε ούκ εστι λαβείν άρετήν και κακίαν

ΙΊιΐΓ.-ιΐί ηοη Ιιίδ ηιοϋο νίιΊιιίρηι φΐί*ρίηπι αείίηίοηΐ, 86(1

οΐίαιη η™ΓίΙιΐ(1ίηρ, ε( νο1υρ(3ΐε. Ν3ΐη νοΙυρΐ3(ο .ίΙΙρρΙι,

ίιηρι-οΙι,Ί Γ.ΐ(-(ίΐ3ΐιιιι>ί : ;ι ΐΐ ίίικίίπί ηιιΐιηι 8ιιρριιιιιΙ>ριι1ρ>, αΙ<

Ιιοηοδίίδ (ΙρΠοίηιιΐδ. Οιηηίηι) ηοη ΟδΙ υιγΙοΙοπι οί νίΐίυπι αά
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άνευ λύπης χαι ηδονής, (ί) "Εστίν ουν ή αρετή περί

ήοονλς χα'ι λύπας ■ ή δ' ηθική αρετή εντεύθεν έ/ει τας

επωνυμίας•, εϊ δει πάρα γράμμα λέγοντα τήν άλήθειαν

ώς ε/ει σχοπεϊν δει δ' ίσο>ς. Τό γαρ ήθος άπο του

6 εθους έχει τήν έπο>νυμίαν• ηθική γάρ καλείται δια τι)

έθίζεσθαι. (3) ^1 καϊ δήλον οτι ουδεμία ήμΐν των

αρετών τών του άλο'γου μέρους φύσει έγγίνεται • ούΟέν

γαρ τών όντοιν φύσει εθει άλλο»; γίνεται οΐον δ λίθος

καΐδλως τα βαρέα πέφύκε κάτω φερεσΟαι• άν τις ουν

κι άνω ίίπτη πολλάκις και έθίζη άνω φέρεσΟαι , όμως οΰχ

άν ποτ' άνω ένε/Οείη , άλλ' άε'ι χάτω. Όμοιως καϊ

έπι των άλλων των τοιούτων.

Μετά τοινυν τοΰτο δει βουλομένους ειπείν τό τί εστίν

ή άρετη, είδήσαι τίνα έστι τα εν τη ψυχή γινο'μίνα.

ι;. "Εστί δ' & γίνεται ταΰτα, πάθη, δυνάμεις, εςεις- ίίστε

δήλον δτι τούτων άν τι είη αρετή, (ί) Πάθη ι/.έν ουν

έστιν οργή , φόβος , μίσος , πόθος , ζήλος , έλεος , τα

τοιαύτα, οίς εϊωθε παρακολουθεϊν λύπη κα'ι ηδονή• δυ

νάμεις δέ καθ' ας παθητικοί τούτων λεγο'μεθα , οΤον

IV καθ' &ς δυνατοί έσμεν δργισθήναι, λυπηΟήναι, έλεήσαι,

τά τοιαύτα. (3) "Εξεις δ' είσ'ι χαθ' άς προς ταΰτα

ε/ομεν ευ ή κακώς, οίον προς τό δργισθήναι, ε! υ,έν

λίαν δργίλως, χακώς ε/ομεν προς δργήν, εϊ δ' δ'λως μή

οργιζόμεθα έφ' οίς δεϊ, και οϋτο) κακώς ε/ομεν προς

2!. δργήν. Το άρα μέσο)ς έ/ειν τό μήτε λίαν υπεραλγεϊν

μήτε παντελώς άναλγήτως ε/ειν. (ι) "Οταν ουν ού

τως έ/ωμεν, ευ διακείμεθα. Όμοίιος δέ χαι ποός

τάλλα τα όμοια. Το γάρ εύο'ργητον και τό πραον

έν μεσότητί έστιν οργής κα'ι αναλγησίας της προς δργήν.

30 Όμοκος και έπ' αλαζονείας και είριονείας• τό μεν γαρ

πλειω προσποιεϊσθαι τών ΰπαρ/ο'ντων έ/ειν αλαζονείας,

τό δ' έλάττω ειρωνείας- ή άρα μεσάτης ή τούτων ή αλή

θεια εστίν.

ηιίΙΙει-ε είΙι•3 α«;πΙυυ!ίηεηι ει νυΐυρίαΐβιη. (2) Οίη» νοΙιι•

ρΐηίοδ ϊ«ϊΙιιγ εϊ ««ΓίΙιιάΊηβδ ΛΪΓΐυδ νει-ίϊΐυι•. νίι-Ιυβ ρογγο

ίθιχή ιίνβ ιηοΓϋϋ», Ιιϊπο εδί 8ρρεΙΐ3(3 ( δι ΙϊοραΙ γοϊ νεΐίΐβίεπ)

ρχ ΙϋοΓαπιιη δίιηίΐίΐιιιΐίηβ ρΐ πιΐίοηε ηοπιίηί.ι νεηβπ ; ηιιοίΙ

ΓβάεηόΊιηι δ3ηε εδί). ΙβΗηΓ 3 νοεε έΟο;, ίά (αϊ εοηδίιε-

Ιικίο, ήθος είΐ 3ρ|)ε1|;ι|ιιιιι. ΕΙΙιίεβ 8Γ};ο άΊεΐ3 εβί άπό τοϋ

έθίζεσβαι, ίζΐ €$1, ψιίβ εοηδίιεΙηαΊηβ βεο,υίιϊΐηι•. (3) Ιίικίβ

ρεΓδρίοιιυιη εδί, ηυΙ!3Γίΐ ε3πιηι νίιΐυΐιιιη ςυκ &ά βηίιιιχ

ρβΓίειη ΓβΙίοηίδ ρχρει-Ιειη ι-ρΓρΓυηΙυι-, η3(υι•3 ηο1)ϊί> εβδε ίη-

ϊίΐίΐη. δίςιιίιίειη εοιηιη ψι,-Β η3ΐϋΓ3 ίίυηι, ιιίΐιϋ ΡδΙ α,υηι]

385υεΙυ<Ιίηε «ΙίικΙ ενβάαι : νρΐιιΐ Ιβρϊδ, ΒΓβνίβςυε ρι-οι-δΐΐδ

οιιιηϊβ, ςιι,-ρ Γρι-ρηιΐί (ΙροΓδίιιη νίιη ίηδίΚιπι ΙιαΙκιιΙ, δι ψιίδ

Ρ3ΜΙΙΜ1ΙΙΙ δίτρίΐϋφείηΐ, εϊ δΙΙΓδΙΙΠΙ Γρίτί ΒδίΙΚΜεβΙ, ηιιη•

ςιιβιη ι,'ΐιιιΐ'ΐι μιι - Γοτρηίυι•, κβ<1 δβηιροΓ ιΙγογμιιιι. Ιάΐΐα

<1ε εείρι-ίδ 6]υ5ΐηο(Ιί βδΐ ίηΐΡΐΙίςεηάΊιιη.

α αρ. νπ.

ΡΓ0?(βΓβ3, ςιιί νείίΐ ηιιί() 6ίΙ νίΧυβ άίεβτβ , βείι-ε εχρεοΊΙ

(ρι.τικιηι ιίπιιιιιιι ίη βηίηιβ ρΓοεΓεεηΙιΐΓ. διιηΐ βιιίειη Ιυβο

1ιυ]υδπΐ0()ϊ : ρβΓίυΛβΙϊοηεδ, ρο(6δΐ3(εδ,ΙιβΙ)ϊ(ιι$. ΕΙρΓοίηϋε

ηοη (ΙυΙιίιιηι ςϋίη Ιιοι-υιη ςιιίιΐ δίΐ νίΓΐυδ. (2) Ρει-ΙιΐΓΐ)3-

Ιϊοηοδ ιβιΙιιγ βιιηΐ , ϊγβ , ιηείιΐδ , οϋ ιιιη , ευρίιΐο , ΜτυΓ, πύδε-

Γβΐίο εϊ ίιΐ §εηιΐδ αΐία , ςυοε (οιη'\\Άή εοΒίυενετυηΙ 8•£π-

(υϋο εϊ νοίιιρίβδ. ΡοΙεδ(3ΐεδ βπίριη , ρεΓ ςυβδ 1ιβ?ο ρβΐί

ρο>5ε (ΙίείηιιΐΓ, ιιΐ ρρΓ ςυβδ ροβδαιηυδ εΧΟΛίκΙοβιετρ , ΟοΙργρ,

ιηίίεΓεδεεΓε, εϊ :ιϋ:ι ΙιιΟιίδίηοιΙί. (3) ΑΙ 1ΐ3Μυδ δυηΐ , ρρτ

ςυοδ εΓ^α Ιΐ3?ε 1ΐ3ΐ)εηπΐδ Ιιρηε νεΙ ηιβίρ , δίουΐ 3(1 εχρβηίΐε-

δεεηιΐιιηι. 8ί ηβπιφιε δΐιρΓβ πιυιΙιίΓη ίιβουηιΐε, (:ΪΓεβ ιγβιιι

ρβεεβιηιΐδ : βίη ίη (]υί1)ϋ5 βχρβιΐϋ , ρΓΟΓβϋδ ΐΓ3 ηοη εοη>-

ηιονρπιιΐΓ, ίΐβ ηιιοηυε οϊγγη ι'Γβηι ρεεεΛηιιΐδ. Με<3ίιιιη ϊβίΙΐΜ

εδί, υΐ ηοηυβ δπρΓα ΠΊ0(1ιπη ευηίΓηονεβιιιυΓ, ηεςιιρ ρΓΟΓδίΐί

ϊϊηιιΐδ 3 εοηιηιοΐίοηεβίίρηϊ. (4) Κα ί?ϊ(ιΐΓ βί Ιΐ3βε3ηιΐ!δ, γρΗρ

3'ΓοεΙί δΐιπιιΐδ. Ιη δίηιίΐίΐιιΐδ ςιιοφιε 3ΐϋδ, ϊίΐρπι ίηΐεΐΐί^εη-

(Ιοηι. >3ηι πιειϋοεπΙεΓ Ρδδε ίιβειιηϋιιηι εϊ Ιβηρηι , ηΊοϋΐυιη

ΡδΙ ίηΙΟΓ ίΓ3η) εϊ ΙρηΙίΙικϋηβηι βηίιηί δίνε ν3ευίΐ3ΐεηι ϊγκ.

δίηιίΐι• ΡδΙ τη βΓΓΟββηΙία ρΐ (ΙίωίητιιΚιΙίοηε : ρΙυΓβ ηβπιηηρ

(|ΐιαηι ηίΐδίηί , δίϋί 3γγο•;3γρ, ΒΓΓο^βηΙί»! εβί ; ηιίηυδ υογο,

(1ίδδίιιιηΐ3ΐίοηίδ. ΙπΙργ Ιι.έο ι^Ιιιγ ιηΜίίυηι ε«1 νρΓίΙβϊ.

ΟΑΡ. VIII.

Ομοίως και έπι τών άλλων πάντων τοΰτο γάρ έστι

31 της εξεως, τό ευ ή κακώς προς ταΰτα ε/ειν τό δ' ευ

έ/ειν προς ταΰτ' έστι τό μήτε προς τήν υπερβολήν

έ'/ειν μήτε προς τήν ενδειαν προς μεσο'τητα άρα τών

τοιούτων χαθ' δ επαινετοί λεγο'μεθα ή έςις έστ\ τοΰ ευ

έ/ειν, τοΰ δέ κακώς προς υπερβολήν και ένδειαν.

«ο (••!) ΈπεΊ τοινυν έστ'ιν ή αρετή τών παθών τούτων με

σάτης, τα δέ πάθη ήτοι λΰπαί εΐσιν ή ήδοναι ή ουκ

άνευ λύπης ή ηδονής, ή άρα αρετή δ'τι περί λύπας χαι

ήδονάς, χαι έντεΰΟέν έστι δήλον. (:ι) Εστι δέ και

άλλα πάθη, ως δο'ςειεν άν τινι, έφ' ών ή κακία ουκ εστίν

4& εν υπερβολή κα'ι ελλείψει τινί, οίον μοι/εία καϊ δ μοι-

/ο'ς• ουκ έστιν οΟτος δ μάλλον τας ελευθέρας δια-

φθειρών. 'Λλλα κα'ι τοΰτο, κα'ι ει τι άλλο τοιοΰτο'ν έστιν,

6 περιέ/εται ηδονή τη κατ' άκολασίαν, ή κα'ι 8 εν έ).-

λείψει χα'ι 8 έν υπερβολή τό ψ;κτόν εν ει.

Ιιίρηι ίη ορίρηδ οιηιιί1)υδ ρ;>1 ίη(ρΙΜ}>ρηι]ιιηι. Ιά εηίηι

ρΓυρηυιη ίρδίϋδβδί 1ΐ3ί>ί[υ8, υΐ |>ρηρ πιβΙρυρ ργ^β Ιιπό Ιιβ-

1)831. Βρηε 8ΐι(εηι ίη ϋδ Ιΐ3ΐ)ειρ , ΓιιεπΙ ηεςιιε εχεειΙΡΓε ηο•

ςπρ (ΙρΠοργρ. Μριΐίιιηι ΙιοΓυιη ϊ^ίΙυΓ 1ΐ3ΐ)ίΙιΐδ ίδ οΜίηρΙ ,

ρεΓ ςιιεηι ΐ3υϋε (Ιί^ηί ΙκίΙιρπιιιγ : νίίυρΡΓβηιυΓ 3ΐι(ριη τρί

ρΓορΙΡΓ ηίιηίυηι νεί ρι-ορίει- ρ3πιιη. (2) 0ιΐ3ηι1ο(|ΐιί(1ρηι

ίβίΙιΐΓ Ιιηι ιηιι ρεΓΐιΐΓΐ)8ΐίοηιιηι , νίΓΐυδ βδ{ ηιρ<1ίιιιη ; ρργΙιιγ-

ΟΒίίοηΡδηυίεηι βυηΐ .Τ'πίικϋηεδ, εϊ νοίιιρίβίρδ, βιιΐ ηοη είίΓβ

(Γ^ΓίΙυιΙίηρηι υρΙ νοίιιρίαΐεπι : Ρ5«ε νίΓΐιιΙβπι οιγρ3 δρβπΐϋίϋ-

ηρ« νεί νο]ιιρΐ3ΐε8 , εΐίβηι Ιιίηε εδί εεΓίυηι. (3) 5ιιηΙ βιιίριη

(Ίί,Ίΐη ;ιΠΊτΙιΐί 3ΐίί , ιιΙ νίιίεπ ροδ$ε( ειιίρίβιη, ίη ιριί1)ΐκ

ηοη ίη εχοεβδη εϊ (ΙρΓριΙιι <ιΙιΐ]ΐιο ρ$1 νίΐίιηη : νρΐιιΐ 3<ΙιιΙΙε•

ι ίηιιι , ε( ϊόΊιΙΙεΓ. Λΐ'ί' ρηίηι ηΐ3§ίδ ΡδΙ (3ϋδ, ο,ιιί ίιψεηϋβδ

οοηίΙιιρΓβιίΙ. ΟεΙριυηι εϊ Ιιοε, εϊ δι <]ΐιΐ<1 ηϋικί Ιιυ]υ$ηιθ(1ί

«Ι, ιριοιΙ η \οΙιιρΐΛΐρ εοηιρΓΟίιεικίίΙυΓ ίη ιπΙοιιΐ|Κταη1ία

ρυδίΐβ , δίνε ίη οη (|ιιογ! ηίιηίυηι ρ*( , δίνε ίη οο (ριοιΙ ρηπιιη,

νίΐιιρί'πιΐίοιιριΐ' Μΐ.ιηι ϊηνρηίΙ.

'
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€ΑΡ. IX.

Μετά τοίνυν τοΰτο άναγκαϊόν εστίν ίσως £ηθήναι τί

τη μεσότητι αντίκειται, πότερον ή υπερβολή ή ή ένδεια.

Ένίαις μέν γαρ μεσότησιν ένδεια εναντίον, ένίαις δέ

δπερβολή, οίον άνδρία μέν ούχ ή θρασύτης υπερβολή

5 ούσα , άλλ' ή δειλία ένδεια ούσα , τη δέ σοιφροσύνη με

σότητι ουση ακολασίας και αναισθησίας της περί ήδονάς

οϋ δοχεϊ εναντίον είναι ή αναισθησία ένδεια ούσα, άλλ'

ή ακολασία ούσα υπερβολή, (ϊ) "Εστί δ' αμφότερα

εναντία τη μεσότητι, και ή υπερβολή κα< ή ένδεια ■

ίο ή γαρ μεσάτης της μέν υπερβολής ένδεέστερον, της

δ' ένδειας υπερβάλλον. Διο και οί μέν άσωτοι τους

ελευθέριους ανελεύθερους φασίν εϊναι, οί δ' ανελεύθεροι

τους ελευθέριους ασώτους , κα'ί οί μεν Οράσεις και προ-

πετεϊς τους ανδρείους καλοϋσι δειλούς, οί οε δειλοί τους

15 ανδρείους προπετεϊς καϊ μαινομε'νους. (3) Δια δύο

δή αιτίας δάςαιμεν άν άντιτιθέναι τη μεσότητι τήν

ΰπερβολήν και τήν ένδειαν ή γαρ έζ αύτοϋ του πρά

γματος σκοποΰσι πο'τερον έγγύτερο'ν έστι τοϋ μέσου

ή πορρώτερον, οίον έλευθεριότητι πο'τερον ασωτία ή άνε-

2υ λευΟερία πορρώτερον μάλλον γαρ άν δόςειεν έλευ-

θεριότηςή ασωτία ή ή άνελευθερία. Πορρώτερον άρα

ή άνελευθερία. ' (ι) Τα δέ πλεΐον άπέ/οντα τοϋ με'σου

Ιναντιώτερα δόςειεν άν είναι. Έκ μεν άρα αύτοϋ τοϋ

πράγματος ή ένδεια Ιναντιώτερον φαίνεται. "Εστί δέ

2ϋ και άλλως , οίον προς & μάλλον πεφύχαμεν, ταϋτα μάλ

λον εναντία τω με'σω. Οίον πεφύκαμεν μάλλον ακό

λαστοι εΤναι ή κόσμιοι- ή ουν έπίδοσις γίνεται μάλλον

προς & πεφΰκαμεν προς ά δέ μάλλον έπιδίοομεν, ταϋτα

και μάλλον ίναντία. Έπιδίδομεν δέ προς άκολασίαν

3» μάλλον ή προς κοσμιότητα- ώστ' έναντιώτερον άν ειη

υπερβολή μεσότητος • ή γαρ ακολασία υπερβολή σω

φροσύνης. (5) "Ο τι μέν ουν εστίν ή αρετή, έπέ-

σκεπται • μεσότης γαρ δοκεϊ τις είναι των παθών, ώστε

δε'οι άν τον μέλλοντα κατά τί) ήθος εύδοκιμήσειν την

36 μεσότητα τών παθών Ικάστου διατηρεϊν. (β) Δτο και

έργον εστί σπουδαϊον εΐναι. Έν Ικάστω γάρ το μέσον

λαβείν ίργον, οίον κύκλον μέν γράψαι παντός έστι , τί)

δέ μέσον το έν αύτώ ήδη λαβείν χαλεπόν. Όμοίοις δε

και όργισθήναι μέν βάδιον, και το εναντίον δέ τούτω ,

*ι τί) δέ μέσο>ς έ^ειν /αλεπόν. Απλώς δέ έν έκαστο) τών

παθών εστίν ίδεΐν δτι τί) έμπεριέχον το μέσον (δάδιόν

έστι, τ6 δέ μέσον "/αλεπόν, καθ' $ έπαινούμεθα- διδ και

σπάνιον τ6 σπουδαϊον.

7. ΈπεΊ δ' ούν υπέρ αρετής εΐρηται, μετά τοϋτ'

46 άν είη σκεπτέον πότερον δυνατή παραγενέσθαι ή ου,

άλλ' ώσπερ Σωκράτης εφη, ουκ έφ' ήμϊν γενέσθαι τί>

σπουδαίους είναι ή φαύλους. ΕΊ γάρ τις , φησίν , Ιρω-

τησειεν οντιναοϋν πότερον άν βούλοιτο δίκαιος είναι

ή άδικος, ούθε'ις άν έλοιτο τήν άδικίαν. Όμοιο)ς

60 δ' «π' ανδρείας και δειλίας και τών άλλων αρετών αεί

ωσαύτως, (β) Δήλον δ' ώς ει φαΰλοί τινές είσιν , ουκ

άν «κόντες είησαν φαΰλοι ' ώστε δήλον ότι ούδε σπου-

ϋείηερρδ ϊ«ϊΙιιγ ΓιιβΓΪΙ &3ηε (ΙίεΙιι ηεεείδβπιιιη , ηιιϊιΐηαηι

(Ιοηιυπι ηιριϋοΐαΐί αϋνοΓίεΙυι-, εχεεδίΐΐδηο 3η άείεοΐιΐδ. Ν3Π1

(|ΐιίΙ>ιι>ιΙ;ιιιι ιικ'ιΜιΊίΐΙίΙιιΐί (ΙεΓεεΙιΐδ ορροηίΐυι-, ηΐ ηοηηιιΐϋβ

εχεεδδυδ : δίεαΐ Γοι-ΙιΙικΙϊιιί , ηειιΐία,πβιη εχεκδδΐιβ, ςιι<£ εδί

ίΐικ1:κ:ί,ι , δειΐ (]υχ (ΙεΓεεΙυδ οί ΙίιηΐιϋΙαδ ; (ειτιροΓαηϋκ νβΓΟ

ο,ιι»! βχΐ ηιε<ϋεΐ33 ϊηΙβΓ ίηΙειηρεΓβηΙίβηι εΐ δΐυροι-ρηι ΗΙιιηι

φιί ο( ;ιΙ> υιιιιιί δειίδϋ νοίιιρίβΐίδ 3ΐίεηιΐδ , ιιοη νίιίεΐιιι- δίο•

ροι-ίδίβεβδβ εοηΐΓ3Γίυ5, ϊη αιιο εδί ρ:ιι•ιιιπ, δε<1 ϊηΐεπιρε-

πιιιΐίιι, ϊη αυα ε3ΐ πϊπιϊυιη. (2) διιηΐ ιιίιιιίπιιη ιιίπιιριΐ' , Ι.ίιιι

οχεβίίΐΐδ ςυαιη (ΙεΓεεΙυβ , ηιειίίείβΐί ορροδίΐβ. Με(Ιίεΐ33 &ί-

φΐίιίεηι, εχεεδδϋ ίηίοΓΪΟΓ, 8ει1 (ΙεΓεείιι δπρεποι-. ΙαΌο εΐίβηι

ρΓοιϋμί , 1ί1)εΓ»Ιθ5 βί8β ί!Ιί1)εΓ3ΐί-8 3ίυιι1; οοιιΐΓαΠ1ίΙ)εΓ3ΐ«5,

ΗΙιβπιΙβ8 ρπκΐίμοβ νο?ΛΐιΙ. Αικίηεεδ νείΌ εΐ ρείιιίβηΐεδ,

Γοιίεδ ηιιιηίιι.'ΐιιΙ Ιίιιιί(1ο$; ιιΐ (ίηιίιΐί, ΓογΙο οβρρι'ΙιιΙ.ιπΙο ι•1

ΓυΓίυιιηιΙο; (1ίεεικ!ο$ ριιΐηιιΐ. (3) Ι >ιια! >:■-. 1 1 ;λ < { 1 1 • - <1ε ι•ϋΐι>ίί

(Ιιιχιτίηιυδ ηιαϋι-ΐβΐί ορροαεηιΐυηι ο:«ε εχοβδίΐιηι βίςυο

(ΙεΓειΊιιιιι : ηιιίρρε νεί ε τε ϊρβα ΙίεβΙ ηουίδ οοιΐδίιΙβΓθΓβ ,

υΐΓϋΐη εχίΓεηιοΓυιη βιΐ ιηειίίυηι ρΓορίιι» Ηΐτειίβΐ 3ΐι Ιοη-

μίηΐ|ΐιίιι« : υΐ , Ιοημϊιιΐ|θίθΓηβ 1ί1)εΓ3ΐίΙηΙί $ίΙ ρΓΟίΙίμβΙίΙαϋ, 3η

3Υ3π(ί3 : ιηβςίδ ομ• 1ίΙιοι.•ιΙίΙ;ι^ \ΊιΙι•.ιΙιιι ρτοΓιικίο ορηηι,

<^υ3ηι δΟΓίίεί εΐ βτβιίΐίβ: ]οη^ϊυ5 εΓ?ο ηβεβΐ αϋ ΙίύϋταΙίΙαίε

αν.ΊΓΪΙϊϊΐ. (4) ΛΙιριί 3 ιικίΙϊο ιρκί' ιιι;ι;αΊ•< ηϋ^υηι, ιπϊ^Κ ορρο-

-ιΙ ι ιιΐι-ιίΐι) ΐ'\ΜίιιιΐΊΐ(ιΐΓ. Ε Γε ίΐηιριι- ίρ«ι, ι1ι•(ΊτΙπιιι ιιι«μί<

ορροιιί υρρ3ΐ'ΐΊ. Ε$( είκιηι αΐϋιτ, υΐ 3(1 ςυχ- ηηΙυΓϋΐη ιικιμί»

ριοπηηι Ιΐ3ί)ειηυ8, εα ιηοιίίο μΊιΙ ιηαςίβ εοηΐΓ3Π3 : νι-Ιιιΐ 3(1

ίπΙΐΊΐιροΓηηΙίβιη ηαΐί δυπιυδ ρΓοηίοΓεκ , ιριπιιι πιιιιΙγ ,Ιι,πιι εΙ

ί(1 ι|ΐκκΙ ι1ι•((Ί : ρο(ίυ8 ίμίΐυι• ίΙΙ» ϊικτίΊικ'ηΙιιηι ε3ρίυη( , 3(1

«ρια; Μΐιιιιΐ5 ρΓοηίοΓΡ.ΐ; «ριηο βυΐεηι ΓβοίΠυδ ίηεΓειιιεηΙιιηι

(•ηρίιιηΐ, μιιιΙ ιικιμί•. (•οιι1ι•,ίιί3. Λ(•|ιιϊ ρΓθηϊθΓ68 3(1 ίιιΐι-ιη-

ρΐ'ΐ ,ιιιΙ ί.•ιιΐί ΜΠΙΙΙ1-. , ΐ|ΐ];ϋΐι &ά ιηο(1οΙίαιη εΙ Ιΐ'ηιρί'πιηΙίϋΐη :

ηΐ3μϊ8 εΓ§ο εχεβ58υ8 ηιειίίείβΐί εοη(Γ3τίιΐ9. 1η(ειιιρεΓ3ΐι(ί<ι

βίςυίϋειη ΙεηηρβΓβηΙία; είΐ εχοεϋδυ8. (6) Ουίιΐ εΓμο δίΐ νίΓ-

Ιιΐ3 , βίε (Ιίδρεχίιηη; : πιε(1ίεΐ33 δίηυίιίεπι αΠεοΙηυηι ({ΐια-ϋαιη

εβδβ νΐιΙεΙιΐΓ. ΡΓοίηϋβ (]ΐιί νβΗΙ ηιοη1>υ3 εοηιροδίΐίβ εΙ \3.ηάα

ιΐϊμηίδ οβρ , ει αΠεεΚιυπι δίη^ιιΙοΓυσι ηιε(1ίε(3δ εδί Ιικίκϊ.ι.

(6) ΡΓθίη(1ο, ρΓουιιιη εδδβ, ορεΓυδυηι 3ΐ()ΐιβ (ΙΗΙίεϊΙε βδΐ.

(ίικιΐιιΙι»ιιιίΊΐΊΐι ίη υηοςιιοςυο ηιείΐίυηι εβρετε, ορεΓΟδίιπι

εβί : νείυΐ είΓειιΙιιηι (ΙεδετίΙιεΓε, ευίνΐβ ουνίυηι εδ|; 81 ίη

ίρβο ηιθ(Ιίιιιΐ) εαροη• , ηπΐιιιηιι. 1ΙίιΙι•ιιι (•( εχε3ΐκ1ο$ε«Γε ()ΐιϊ-

<1επι Γαοϊΐβ , ηεεηοη εοηΐΓβπιιηι Ιιιιίε : αϊ ηιεϋϊοΓΓίΙρΓ δε

Ιια1)0Γε, β^ηιιιη. Οηιηϊηο 3υ(ειη ίη ςυβνίβ ροΓ(ιΐΓΐ)ηΙίοηε

οί νϊιΙεΓε, Μ ςιιού ιιιι-•Ιϊιιιιι ηηπίιί»!, εδδε ΓηείΙε; ιηηΐίιιιη

νεΓΟ, υηάε Ι»ικΙ;ιηιιιΐ', ακίιιπιιι : ίιίεο είίβηι Γ3Γυηι εδί ([ΐιοΛ

ρΓοηιιηι.

7. ΟυοηϊΒΠΐ νεΓΟ (1ε νϊΓΐυΙο Λίεΐιιηι ΟδΙ, (Ιείηεερβ ΓϋβΓΪΙ

εοηδΊι)εΓ3η(1υηι , ροδδϊΐηε ε3 βιίεϋβε ηοΐιίδ , ηβεηε (|ΐιεπΐ3(1-

πιοιίιιηι 8οεΓ3ΐεδ ιΐίχϊΐ , ίη ηο!)ίδ ηοη εδδε δίΐυιη , ρΓθ1)θδ τεΙ

ηιβίοδ εδδε : ςιιβηϋοηιιίιίεπι δίΐ ςιιίδ τομεί βϋςιιεηι , νεϋιηε

]ιΐ8ΐϋ9 εβδε, 3η ίη]ϋδΙιΐδ ; ηοηιο (ΙεΙοβεπΙ ίη]ιΐ8ΐϊ(ί:ΐΓη. ΙΙί-

(Ιοιη (1ε ΓοΓίίΙυιϋηε , εΙ 1ίιηί(1ίΐ3ΐε , ΓθΠ(ΐοΪ8(ΐιιε νίΓΐιιΙίΙηιβ

δειηρεΓ εο(1εηι ιηο(1ο. (8) Ιηιΐε ρεΓδρίειιυηι οί, δι ιη3ΐί δίπί

«Ιϊφΐϊ , ιιοη δροηΐε εδδβ 808 ιηηίοδ ; εΙ ρηιίηιΐρ ηε ριοΓίοδ ςιιί
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δαϊοι. (9) Ό ο'ή τοιούτο; λόγος ουκ εστίν άληθης. Δια

τί γάρ δ νοι/οθετης ούκ έα τά φαϋλα πράττειν, τα δέ

χαλά και σπουδαία κελεύει• και επί μεν τοις φαύλοι;

ζημίαν τάττει , αν πράττη, επί δε τοΐ; καλοί; , αν μη

6 πράττη; Καίτοι άτοπο; άν είη ταϋτα νομοθετών ά μή

έφ' ήμΐν εστί πράττει-;, (ιο) 'Λλλ', ώ; εοικεν , έφ' ήμΐν

το σπουδαίοι; είναι και τό φαύλοι;. "Ετι δέ μαρτυ-

ροϋ'σιν οι τ' έπαινοι και οί ψόγοι γινόμενοι• έπ'ι μέν γαρ

τϊ) άρετν; έπαινος, ε'π'ι δέ τη κακία ψο'γος, έπαινο; δέ

10 και ψόγο; οΰκ επί τοΐ; ακούσιοι; ■ ώστε δηλον δΉ ώσαύ-

τοΐ; ε'φ' ήμϊν και τα σπουδαία έστι πράττειν και τα

φαΰλα. (ι ι) Έλιγον «ε και τοιαύτην τίνα παραβολών,

βουλόμενοι δεικνύναι Οτι οϋν εκούσιον. Δια τί γάρ,

φασιν, όταν νοσωμεν ή αισχροί ωμεν , ουοεις ύεγει

15 του; τοιούτους; Το δ' ούχ άληθε'; • ψεγομίν γαρ και του;

τοιούτους, δταν αυτού; οίηΟώμεν αιτίου; είναι του νο-

σεϊν η του κακώς ε/ειν τί) σώμα , ώς ον χαι ενταύθα τί»

ίκουσιον. Εοικεν ουν εν τώ κατ' άρετήν και κακίαν

είναι το ίκούσιον.

<1βπι. (9) Ηηρε Γϊΐίο ηουΐίψΐίΐηι ϊογο. Ναπι ειιι• 1ε|}ίδΐ3ΐοΓ

ηιβίβ Γιιοει-ε ηοη ριτηιίΐίίι, 31 ΙιοηβδΙ» εΐ ρπ)!)3 }»1)εΙ, οι

ραΜίιΐδ, δι φΐίδ γρ;> ηια1α8 ραΐΓϊνοπΙ, 3υΙ Ι>οη3δ ρι-ίΡίεπηίί*

γϊΙ , δΙ«ΙιιίΙ? Αΐ>Αΐιη1β ηβηΐφΐε ΓεεεπΙ ίί 1ρ§εδ άν ίίβ Ιιιίεπί ,

(]ΐΐ33 ρβΓΓιοβΓβ ϊη ηοϊίΓιΐ ροΐοίΐβΐβ ηοη εβί. (ιο) Υεπιπ),

η( νίιΙβΙιΐΓ, ίη ηουίδ ι-( ιιΐ ρΓοηί δίηιιΐδ ιιιιΐ ίπιρΓυΙιί. ΙΙιιη

ΐ3ΐκΙεδ βΐ νίΙιιρεΓ3ΐίοηΡδ ϊ(1 φΐι»]ΐιι• ίΐΙΙοΙηηΙιΐΓ : \ ίιΊιιίπη

ιι.ιιιΐ(|ΐΐ(' Ι,ιη, λίΐίιιιη ;ιιιΙ(•ιη νίΙπρι>π»Ιίο εοηδεςυίΐυι•. ΛΙ-

φΐί Ιηυδ εΐ νϋηρβίΉΐίο ϋδ φΐη? φΐίδ ίηνίΐυδ ΓεεεπΙ , ηοη Ιπ'-

Ι)υιιηΙυΓ. ΜβηίΓρδΙιιιη ιι•ίΙιΐΓ Ιιογ ιηοάΌ, ϊη ηοδίι-ο αι-ηίίπο

β$δβ Ι)0Π3 ηΐ3ΐ3(|ΐιε Γ,ιγριτ. ( 1 1 ) 5ίπηίΙίΙιι<Ιίηβ ϊργο Ιιΐφίδίηοιϋ

υΙρϋβηΙιΐΓ, νοίεηΐεδ (ΙοιηοηδΙι-αι-ρ , ηοη οβδϋ ϊιΐ ίη ηοΐιίδ ηο$ί•

(ιιιη. Οιιι• η3ΐηφΐε, ίηΓ|υίιιηΙ, ίτ^ΓοΙπηΙεί αυ( Ιιιπιββ Γοηηα

ηριηο νίΙιιρβΓ3ΐ? ΑΙ 1ιο(• ηιίηίηιε νεπιηι. ΐβίβδ ηβηΐφΐρ γ«•

ρΓρΙίρηιΙίηιιΐί , φίβηιΐο ίρδοδ ρπΐηιιιιι- δίΐιί ,ιιιΙ ιηοι |>ί ιιιιΐ ,'ιΐί-

εΐφΐδ (ΙείοπηίΐΒΐίδ Ρί»ε πυεΙοΓΡί , ςιιΪ3 νίιΐρϋορί ίη ί|κί? ίιΐ

Γιικδε ροδίΐιιιιι ίηίρΙΜϊίΙιΐΓ. ΑρρβτοΙ >κΜιιι• υΐ φΐίδ νεί τίι•-

ΙιιΙειη νεί νίΐίπηι δεφίβΙιΐΓ, ίιΐ δροηΐε ίίειϊ.

ΟλΡ. χ.

20 Ετι 6" άν τι; τοΰτο Ιναργε'στερον και εντεύθεν ίδοι.

Πάσα γαρ φύσις γεννητική Ιστιν ουσία; τοιαύτη; οία

εστίν, οίον τα φυτά χαι τα ζίοα• αμφότερα γαρ γεννη

τικά. Γεννητικά 0£ έχ τίον άρ/ίον, οίον τί) δε'νίρον έκ

τοΰ σπέρματος" αύτη γάρ τι; άρ^η. Τό οέ μετά τα;

»5 άρ/α; ούτοι; ε/ει• ώ; γάρ άν ε/'.οσιν αί άρ/αί, ούτοι;

χα'ι τα έχ. τίίν άρχιον ϊ/ι\. (α) Έναργεστερον δ' εστί

κατιοεϊν τοϋτο εν τοΐ; κατά γεοιμετρίαν και γάρ ε'κεΤ

Ιπειδη τινε; λαμβάνονται άρ/αί, ώς άν αί άονα'ι ί/κ>\-

σιν, ούτι» και τα μετά τα; αρνα;, οίον ει το τοιγοινον

5υ ουσιν δρΟαΐ; ίσα; έχει , το 5έ τετράγοινον τε'τταρσιν ,

ώ; αν μεταβάλλη τί) τρίγ:ονον , οΰτο) και τό τετράγο)-

νον συμμεταβάλλει- άντιστρε'φει γάρ• και εάν τό τε-

τράγο)νον μή εχη τε'τταρσιν όρΟαϊ; ίσα; , οϋοε τό τρί-

γιονον £ξει δυσίν δρθαΐς ίσα;.

ηιΐΓίυδΙιίηο εΐίαπι ροΐεπί φΐϊ$ρϊ3ΐη εΛκΙεηΙίιΐδ ίηΐυεη ,

φιοιΐ οηιηίδ η:ιΙιΐΓ3ρ]υίϋεηι ΡδδΡηΙί.Ό ΡδΙ ργοογρβΙπχ βΐφΐε

ίρ$3 ι•-[ : νείηΐϊ δΙίΓρεδ, εΐ αηίίηηΐί,ι ; ηαιιι η|ι•;κ|ΐιε ρΓο-

ΟΓΡβηιϋ νίηι ΙκιΙιιίιΙ : εχ ρΓίηοίρϋδ υργο ρπκίικ-ιιηί , υΐ 3γΙ)ογ

εχ Μΐιιίικ•; ίιΐ ηαιιιςπε ρηηαρϊιιηι βδΐ. Οικκΐ ρ<>πιι ρπη-

οίρί3 εοιίίΐ'φΐίΙιΐΓ, ί(α Ιι.ιΙμ•1 : ιιΐ εηίιη Ιι.ιΙιιιΐ'ΐίηΙ ρηηείρίβ,

υ* ηιιιιο 3 ρΓίικίρϋδ οΓΐυιη ιΙιιΐΊΐηΙ. (?) ΡεΓίρίιαε βιιίρηι

ηι»<;ί5 Ιϊι-εΙ Ιιοο ίη {ξΐ'οηΐΡΐιίΛ ίηΐυεη , ιιΐιϊ ηιιιιηι ροηβηΙϋΓ

ριϊΐ]ΐ:|ιϊ.ι φΐ.τϋΒΐη , ιρκιΠα ΙικτίιιΙ ίρ-α, Ι:ιΙί» εηιηΐ ιρι,ΐ' ίρδΐ

(ΊιΙΙΜ'ΐρΐι'ΙΐΙΠΓ. Λ'ρ|||( , δί Ιΐ'ί,ΐη^ΙΐΙΐΙΙΙΙ <]|ΙθΙ|Ι1δ ΓΒΟΐίδ •1Ί|Ι)3ΐεδ

ΙιβηρΙ ηη^ηίοδ, φίαιίπιΐιιηι φ^ο(^η8 ςιιαΙΙιιΟΓ βη^ιιϋδ γροΙι»

Ιΐ3ΐ)Ρ3( , ηερ«ϋεΡδΙ. ΕΙ δι ίη Ιπϊπ^ιιΙο βΐΐ δεειίδ, εΐί.ιηι ίιι

φ]3(ΐΓ3ΐο δρουδ επί : ηβιη Ιιοό εοηνεΓίηηΙϋΓ. ΕΙ δι ςιΐ3-

(Ιι-.ΊΙ ιιηι ι|ΐι;ιΙ Ιπογ βη^ηϋδ ΓρεΙί* «■ςηαΐρ'» ηοη ΙιαΙιηργϊΙ 3η^η-

Ιοδ , ηε Ι ιϊ;ιηι:ιι1ιηη <]ΐιίι]ι•ιιι (Ιυοΐ)υδ ΓεεΙίδ Ιι.ιΙεΙιίΙ !βφΐ3ΐ(».

€Α1>. XI. . [XII.]

36 Ούτι» τοίνυν και δμοίω; τούτοις καϊ έπ' ανθρώπου.

Επειδή γάρ γεννητικόν εστίν άνθρωπο; ουσία;, εκ τινιυν

άρ/ών χαι των πράςειον ών πράττει άνθρωπο; γεννη-

τικον έστιν. Τί γάρ αν άλλο; ούτε γάρ αψύχων οϋΟεν

λεγομεν πράττειν , ούτε των έμψυχων των ά/.λοιν ε;ο>

4υ άνθρο)πο)ν. Δηλον ούν έίτι δ άνθρι»)πο; των πράξεων

έστι γεννητικός. (•2) ΈπεΙ ουν δρώμεν μεταβάλλουσα;

τα; πράςει; και ούδε'ποτε τά αυτά πράττομεν, εΐσ'ι δέ

αί πράςει; γεγενημέναι εκ τίνων άρχων, οϊ,λον οτι,

επειδή αί πράξει; μεταβάλλουσιν , και αί άρχαί των

1Γ> πραςεων, άφ' ών είσί, μεταβάλλουσιν, ώσπερ ε-ίαμεν

παραβάλλοντες ε'π'ι τών" εν γειομετρία. (3) 'Λρχή δ' ε'στι

πρα;ει>); και σπουδαία; και φαύλη; προαίρεσι; καϊ

βούλησι; καϊ τό κατά λόγον παν. Δηλον τοίνυν ό'τι

και αύται μεταβάλλουσιν ■ μεταβάλλομεν γάρ και ταΐ;

6ο π:άζεσιν έχοντες , ώστε και ή αρχή και ή προαίρεσι; •

Ρίΐΐ' ϊςίΙυΓ »ε δίηιίΐίδ ηιΐίο ρ«1 ίη ηοη^ίηε : ηαηι ςυιιηι ίιι-

δίΐίΐ δί( ρί η;ι(ιΐΓ3 νίδ (ρΐίηΐΒΐη Γ6δ ρΓθ<1υεεη<3ί , ηίηιίπιιιι ρεΓ

ρπιΐΓ'ρίη ιριαιίίιιη ;ιΙ(|ιιρ βεΐίοηεδ ιριη: ηΐι ίρβο ρΓοΓιείδευη-

Ιπΐ', ιεδ ιΊιΙ ίη Ιιιεειη. Λ'.ιηι ιριίιΐ «1μιιΙ? ιιεςιιε εηίηι ίη»•

ηίηΐ3ΐιιηι ιιΙΙιιηι βς>>η; (Ιίοίιιιιΐί; ηρςιιο ιΊίίΐιη 3ηίηΐ3ΐηηι,

ρι;ιΊΐΊ' Ιιοιηίηεηι. Μ3ηίΓρ$Ιιιιη ίμίΙιΐΓ, αείίοηυιη Ιιοηιίηεηι

ε%β ρΓ08Ρΐιί(0Γεηι. ('>) ΡΓοίηιίε φΐοηί3ηι βεϋοπεβ εοηιηιιι-

(3Γί Υκίρηιιΐδ, ηβε ΐ'.κΐιιιι ιιικρι,'ΐιιι βμίιηυδ, δυη!<]υε 3ε(ίο-

ιιι - εχ .ιΙίι|ϋίΙ)υδρΓ0(;ρηί1;ΐ' ρπηείρίίδ; ιιιβηίΓρκΙιιιη, φΐηηιΐι)

φΐίιίειη αείίοηεδ ίιιπηυΙ.ιηΙιΐΓ, οΐΐηιιι ιιι Ίίοηιιιη ίιιιιηιιΙβΓΐ

|)ΓΪηι:ίρϊα, 3 φΐίΐιυδ δΐιιιΐ, φιιίιι,ηΙιιιοιΙιιιι) δίηιίΐίίυάίηε ΟδΙεη•

1 1 1 μιιι - 1 ιί ιπιι §ροηιεΐΓίε3Γΐιπι. (3) ΛΙφίί ίκΊίοηίδ Ιιιιιι Ι>οηπ>

ιριιιιη πι;ιΙ;ι• ρηηαρϊιιηι ρδΐ εοηίίΐίιιπι , ρ( νοΙυη(38, βΐ

φΐίΐ'φπιΐ 3(1 ΓϋΙίιιιΐιΊΐι ΙιίιιΙϊΙ. Νοη ιΐιιΐιίιιιη ίμίΐιιι- φΐίη Ιΐίτε

φίοςιιε εοηιηιιιΙεηΙιΐΓ. 8|)οη(ε ηβηΐφΐε βεΐίοηεδ ίηιηιιιΐβ-

ηιιΐδ : ι•1 ριυίικίε Ηί,ιηι ριίηρίρίυπι βΐφΐε εοηδίΐίιιιη ιιπι.



( 1187,1 188.
1-11

ΜΑΟΝ. ΜΟΚΑΕΙϋΜ ΕΙΒ. Ι. ΟΑΡ. XII. XIII.

μεταβάλλει γαρ εκουσίως, "ϋστί δήλον δτι έφ' ήμϊν

αν ιΐη και σπουδαίοις είναι και φαύλοις. (ι) "Ισως

ουν λέγοι αν τις, έπειδη'περ έπ' έμοί Ιστι τό δικαίω είναι

και σπουδαίω, έάν βούλωμαι, έσομαι'πάντων σπου-

5 δαιότατος. Ού δή δυνατόν τοϋτο. Δια τί; δ'τι ούδ' έπι

τοϋ σώματος γίγνεται τοϋτο. Ού γαρ αν τις βούληται

έπιμελεϊσθαι τοϋ σώματος, κα\ δη πάντων άοιστον ε'ξει

τί) σώμα. Δει γαρ μή μόνον την Ιπιμε'λειαν υπάρ-

/ειν , άλλα και τΫ) φύσει γίνεσθαι το σώμα καλόν κά-

ΐυ γαθόν. Βέλτιον μεν ουν εξει το σώμα , άριστα με'ντοι

πάντων ού. (δ) Όμοίυις οέ δει ΰπολαμβάνειν και επι

ψυ/ής" ού γάρ εσται ό προαιρούμενος είναι σπουδαιό

τατος , αν μη καϊ ή φύσις ύπαρξη , βελτίων με'ντοι

εσται.

ροδίΐιιηι : ιιαηι Ιιοεε ίροηΐε ΙίΙ ηιυΐ3ΐίο. Ριοίικίβ ηοη «Ιιιΐιίιιηι

(|ΐιίη ίη ηουίδ δίΐ , εΐ ρι•οΙ>θδ εί ιηαΐοδ εδδε. (4 ) Γοι-Ιαίδε >§ί-

Ιιιγ Ιιΐε ςπίίρίαιη ΟίχειϊΙ : <}ιΐ3ηι]υο;ηίι1ειη ίη ηιε δίΐιιιη ε$1

ιιΐ βΪΓΠ }ιΐ5ΐιι$ εί ρι-οβυδ , βι-ο , 5Ϊ τοΙυβΓΟ , οηιηίιιηι ορίίηΐϋβ.

\ά τεΓΟ ββπ ηιιΙΙο ιηοάο ροΐεδί. Ουπιαιη» (3υοηί3ΐη ηβ ίη

εοΓροιε φιίιίειη (ϊβιί κΙ ροΐείΐ. Νεψιε εηίηι δι ςιιίψίηιη

νοίιιεπί εοΓροπδ οιΐΓβηι 1ι«1>εΓε, ίδ βίαΐΐιτι οιηηίυηι ορϋιηβ

Ιι»Ι)εΙ>ί[ εοιροΓβ. Νβιη οριΐδ εβί ηοη δοίιιηι οιΐΓ.ιιη αάΊιϊηει-ί,

νεΓυιη εΙΪΒηι ιι.ίΙιιγ;ι ΙιοηεδΙυηι εί Ι» ιιιι εοΓρυδ οίβε. Με-

Ιίυδ ίΒΪΙυτρΡΓ οητατη εει-(β Ικι!η 1/ιί εοΓριΐδ, ηοη Ιβπιεη επί

οιιπιίιιιιι (ΐ|.Ιίιιιιηιι. (δ) Ιιίεηι ϋο ηηίιιια ίηΙεΙ1ί°εηϋΊιιη βδ! :

ηεςηεεηΐιη υΐ αυίδςηε νοίιιεπί, ειϊΐ οηιιιίιιιη ορίίιηιι», ιιίϊί

οΐϊϋΐη ηαΙιιι-Λ βεεεδδειϊΐ : ηιείίοι- (αηιεη βΓΪΙ.

ΟΑΡ. XII. [XIII.]

Ι( Έπει ουν φαίνεται έφ' ήμΐν 2ν τί) σπουδαϊον είναι,

άναγκαϊον τί) μετά ταΰτα ειπείν υπέρ εκουσίου, τί έστι

το έκούσιον τοϋτο γαρ έστι τί) κυριώτατον προς τήν

άρετήν , τί) έκούσιον. Έκούσιον δέ απλώς μ?ν ούτοις

έηθήναί εστίν 8 πράττομεν μή άναγκαζόμενοι• άλλ' ίσως

2ΐι σαφε'στερον λεκτεον εστίν όπερ αύτυϋ. (2) "Εστίν ούν

καθ' 8 πράττομεν όρεξις, Ορέξεως δ' εστίν είδη τρία,

επιθυμία, Ουμο'ς, βούλησις. Πρώτον μέν ουν τήν

κατ' έπιΟυμίαν πραξιν έπισκεπτ;'ον, πότερον εκούσιος

• στιν ΐ, ακούσιος. Τί) μέν ουν άκούσιον ούκ αν δόξειεν.

ν> Λια τί και πόθεν; δτι οσα μή Ικόντες πράττομεν , άναγ-

καζόμενοι πράττομεν, έπι δε τοϊς εξ ανάγκης πραττο-

με'νοις πασιν έπεται λύπη • τοϊς οϊ δι' έπιΟυμίαν πρατ-

τομε'νοις ηδονή ακολουθεί- ώστε ουτωσί γε ούκ άν είη

τ4 δι' επιθυμίαν ποαττόμενα ακούσια, άλλ' εκούσια.

»υ (ϊ) 'Αλλά πάλιν άλλος λόγος τις τούτω έναντιοϋται,

δ επι τη άκρασία. ΟύΟεις γαρ, φησί , πράττει εκών

τα κακά, ε'ιδώς 5τι κακά εστίν ■ άλλα μην , φησίν, δ' γε

ακρατής είδώς ίτι ταϋτα φαϋλ^ εστίν δμως πράττει,

και κατ' επιθυμίαν γε πράττει ■ ούκ άρα εκών • άναγκα-

3!> ζόμενος άρα. (4) ΈνταϋΟα πάλιν ό αύτος λόγος άπαν-

τήσεται. Και γαρ εί κατ' έπιΟυμίαν, ούκ ϊξ ανάγκης•

τη γαρ επιθυμία τ,οο^Τι ακολουθεί, τα δε δι' ήίονήν

ούκ εξ ανάγκης. Και άλλοις τοϋτ' άν γε'νοιτο δήλον ,

5τι δ άκρατης εκών πράττει ■ οί μ.έν γαρ άδικοΰντες

4υ έκόντες άδικοϋσιν, ο'ι δε ακρατείς άδικοι και άδικοϋσιν

ώστε δ ακρατής ίκών άνπράττοι τα κατά τήν άκρασίαν.

ςυοηΐ3ηι ίμίΙυΓ ρΓθΙ>ηηι 85δε ίη ηο&ίδ, υΐ βρρηΓεΙ , δίΐιιιη

είΐ , (Ιίοεηιΐυηι ιΐείηοερδ εδί ηοϋϊδ <1ε δροηΐβ Γβοΐίδ , ςιιίιΐηβπι

δίΐ ΐ)υο<] ΐροηΐε Γαείυηι ιϋείΙιΐΓ. Ρπηείρεηι εηίιη Ιοουηι ίη

νϊιΐυΐε ο1>ΓιηεΙ ο,υοιΐ δροηΐε ίϊΐ. Αο κϊηιρϋεΚεΓ ςυιϋειη

δροηΐε Γιεπ ιΙίεεηοΊιηι , ςηοιΙ ηοη 003ΐΙί 3§ίπιιΐδ. νεπιιη

ο"ε Ιιοο ιηοΒΪδ αιΙΙιυο ρεΓβρίειιο ηοόίδ ϋίδδεΓεηιΙιιηι «δΐ.

(2) Νεηιρε ΐ(1 ί(] ο,υοιΐ 3^111113 , βϋψηδ υοδ ίιηρείΐίΐ βρρείϊ-

Ιιΐ8. λίφύ (ΓεδδΐιηΙ αρρείίΐιΐδ ίρεείεβ , (:ιιρί«1ϊ(38, ΪΓβ,νο-

Ιιιηίαδ. ΙΊ'ίιηιιιιι ϊ ϋ« Ιιιι- (Ιε αείίοηε, ηιιχ α ευρί«1ί(3ΐε ογϊ-

Ιογ, \ίι1εη(1υιη ρροπίειιε 3η ίηνίΐε 3 ηούίδ δπι>είρίη(ιΐΓ.

ΙηνίΙιιηι ΙιοεηευΙίιραΗΐη νίιίεπ «ΙευεΙ. ΟιΐΓίΙα,εΙ ιιηιΐε ίο"?

Νεηιρε ηιιοο! ςυα'ειπηιριε ίηνίΐί Β^'η111*, εοβεΐί Γβοίβιηυβ

ηεεεδβε ε*ί. Αΐιιιιί ιιΐιί διιοεδί ίίβεηΐίοιίδ αΐίιρι,τ ηεεε-88ΐ'Ι:ΐ5 ,

(ΙοΙοΓ εοηδεφίϊΙυΓ. Λ'ειιιιιι εχ ευρίιϋΙ;ιΙβ β^ΐ'ηΐΐδ νοΙυρΙΠΛ

οοιιιϋαΙϋΓ : ρΓοίικΙε Ιιοο ραοΐο ηοη ειι'Ι εχ ουρίϋίΐβίε Β^,ειβ

ηυίρρίαπι ίηνίΐε, δειΐ δροηΐε. (ι) ΑΙςηϊ ε«1 ηΐΓίυδ 8)ΐ3 ι,ι-

Ιίο (}ΐιο! Ιιυίε αιΙνείδβΙιΐΓ, <[ΐια> εδί ιΐε ίηεοπ(ίιιεηΙΪ3 : ηείΐυε

εηίηι, ίηφιίπηΐ, βροηΐε ηιβία ρεΓ3^ί(, (|οί διίαΐ ιιι:ιΙ:ι ι--ι' •.

νεΓϋηι <]ΐιι ίηεοηΐίηειίδ εβί, δείΐ εβ ε55ε ίιηρΓ003 ; 3§ίΙ («ιηεη,

ο,ιιίρρε ΐ'ΐιρίιϋΙ;ι(ΐΜΐΙΐ"ΐ•|ιΐ8 ίΐ^ΐΐ. Νοη εΓ£ηδροη1εδΐΐ3 : εοβεΐιΐδ

εΓ80 εχΐ. (4) ΙΙϊο νεΓ0ΓυΓ8Μ8 εβιίεηι οεειιπχΐ ΓβΙίο. Νβπι

δι εχ ειιρίϋίΐϊΐε , ηοη βχ ηεεεδδϋβίε : ευρίιΙίΐΒίεπ) εηίηι νο•

ΙυρΙη9 εοηιε? εοη^εςυίΙιΐΓ ; βΐ ηυ* εχ νοίιιρίαίε Πιιηί , ηοη

ρο58ίδ(1ίεεΓθεχηεε<»δίΙη(β. 8ειΙεΐ3ΐία ιαϋοηβ ηιαηίΓεδΙιιηι

εδί, ίηεοηΐίηεηίειη δροηΐε ββεΓε ίί ίηοοηΐίηηιΐΐτ &%η\.

(ν>!ΐ:ιηιΙυιριίι1ι'ηι ςιιί πΐϊίιίιιηΐ ίη]υη8, ιιΙΙγο ιιΓΠιίιιηΙ ίη]ιιπα.

ΑΙςυί ίηεοηϋηεηΐεδ ίιι]ικ1ί βηηΐ, αΐιριι• ίη]ιιπ3 αΠίοίιιηΙ :

ίηεοηΐίηεηδ ει-^ο ίη ίηεοηΐίηεηϋβηι δροηΐε ιΐείαυίΐυι-.

ΟΑΡ. XIII. [XIV.]

'Λλλ^ά πάλιν άλλος λόγος εναντιοΰται , δ'ς φησιν ού/_

έκούσιον εΤναι. Ό γαρ εγκρατής Ικών πράττει τα κατά

τήν Ιγκράτειαν • επαινείται γάρ, επαινούνται δέ έπι τοϊς

45 έκουσίοις. Ε! δ' εστί τί> κατά τήν επιθυμίαν έκού

σιον, το παρά τήν επιθυμίαν άκούσιον δ δ' εγκρατής

παρά τήν ε'πιθυμίαν πράττει, ώστε δ εγκρατής ού/

εκών άν ειη εγκρατής. Άλλ' ού δοκεϊ• ούδ' άρα το

κατ' επιθυμίαν έκούσιον έστιν. (ϊ) Πάλιν έπι τών

50 κατά τον θυμδν δμοίως• ο! γαρ αύτο'ι λόγοι ο'ιπερ και

ΥεΓΗηι εηίηιτεΓΟ βΐίβ ίίεηιηι ΓβΙίο βοΎθΓδΗΐΗΓ, ηοη εδ^β

ΜΐΙιΐΝΐ,ΊΠΐιιιι ϋΙΙίιιιιιιΐΗ. ΓυηΙίηΐΊΐδ ΜίριΐίΙειη 1;ιιι(Ι;ι1ιιγ,

ςυοο" δροηΐε εοηϋηεηΙεΓ 3§βΙ. Ι.ιιιιιΙ.ιηΐιπ- βηίειη ίΙΙ.ι ιρια;

δροηΙε ΙπιιιΙ. (.ΐιιικΚί εχ ειιρί(1ίΐ3ΐε δροηΐε 3<?:(ιιγ ; ςιιοι)

ειιρίϋίΐβΐί 3ΐ3νεΓ83ΐιΐΓ, ίηνίΐυηι επί. ΑΙςυί εοηΐίηεηδ ειι-

ρίιΐίΐβΐί 3(1νεΓ53ΐιΐΓ, εοηΙίηεηΙβΓ β^εηδ. ΟοηΙίηεηδ ογ^ο,

ρΓΜ'ΙεΓ νοίιιηΐβίριη ίιιοπΐ εοηΐίηεηδ νεπιιη Ιιοο ηοη νί-

ϋεΐυρ. Νοη ει-μο ι<1 ηπο(1 εχ οιιρϊιΐϊΐϋΐε εδί, νοίιιηίαπιιιιι

εχΐ. (2) ΚϋΓβυδ ίιίοιη β<1 ίη είδ ςυ»2 ϊγβ ΓιιιηΙ : εοίΟεπι η.ηηι-

ςπε ΙιΙε, ςιιβδ (1ε πιρίίϋΐβίοιίίχίηιυδ,πιίίοηεδ εοηνεηίυηί,
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κατά της επιθυμίας άρμόττουσιν , ώστε τήν άπορίαν

ποιήσουσιν ■ εστί γάρ άκρατη και εγκρατή οργής είναι,

(ϊ) "Ετι λοιπή έστι των ορέξεων ών διειλο'μεΟα ή βού-

λησις , προς το έπισκέπτεσθαι ει εστίν έκουσιον. 'Λλλά

6 μήν οΐ γε ακρατείς έφ' ά δρμώσι, ταϋτα τέως βούλον-

ται• πράττουσιν άρα οί ακρατείς τά φαϋλα βουλόμενοι.

'Εχών δε γε ούθεις τα κακά είδώς πράττει έτι κακά

έστιν • δ δ' άκρατης , είδώς τα κακά δ'τι κακά , πράττει

βουλεμένος. Ουκ άρα ίκών , ούδ' ή βούλησις £κού-

ιυ σιον άρα εστίν, (δ) Άλλ' ούτος δ λόγος αναιρεί άκρα-

σίαν και τον άκρατη. Ε! γαρ μή ίκών, ουκ εστί

ψεκτο'ς• άλλ' εστίν δ ακρατής ψεκτο'ς• ίκών άρα• ή άρα

βοΰλησις έκουσιον. Έπει ουν λο'γοι τινές ενάντιοι φαί

νονται, σαφε'στερον λεκτε'ον ίιπέρ τοϋ εκουσίου.

εϊ |Μ?γϊιιι1»; (Ιιιΐιίΐαΐίοιιοηι ιηονεηΐ. ΙΌ&δυιηυδεηίηι ίηκψιυ-

ςυε (βιη εοηϋηεηΐβδ εβδε ςοβηι ϊηεοηΐίηεηίεβ. (3) ΚεβΙαί

δρεείείΐ ΓβκΜυα βρρείιΐηυηι , υΐ ίη <ϋβ(ηΙ)ΐ)Ιιοηβ ροβιιίηιυί ,

νο1υηΙ»8, υΐ 3Π »ΪΙ ίη ίροηΐο ηοδΐΓ3 δίΐ3 \ίι!ΐ'»ιιιιι<;. ΑΙφιι

ίηεοηΐίηεηΐεδ , (|ΐι;ιΙι_ΊΗΗ ίιηρεΙΙιιηΙιιι-, 83(εηιΐ8 νοίιιηΐ.

ΑμιιηΙ ί^ϋιιι- ίπεοηΐίηεηΐεε πιβία , νοίεηίεβ. δροη(ε βυίειιι

Π8Π10 ΙΙι.'ιΙ.Ι ίΙ^ιΙ , ΐιΐιί Μ-ί.ιΙ 6836 ΙΙϋΐΙϋ ; ;ιΙ ίηεοηΐίηεηδ ΙΙΙ.'ιΙ.Ι

β^ίΐ , ςΐ136 δεϋ ίρδβ 0856 Πΐβΐ» : ΠΟΠ εΓβΟ «ροηΐβ 8113 ί«ΪΙ ;

ηεε νοίυηΐβδ ί^ίΙιΐΓ ίρ&» δροηΐε δυδείρίΐηι-. (4) ΑΙ Ιιεβο ρΐβιιε

ΙοΙΙϊΙ ογηΙϊο ίικ'οιιΐίιιπιΐίϋΐιι εϊ ϊικοηΐ ίικ'ΐιΐοηι, Νϊΐη 8ί ηοιι

ίροηΐο 3»ίΙ , νίΐιιρβι-απ ιιοιι (ΙεβεΙ. ΑΙςυί ηιεηΐο \ί(ιιρεΐΉ-

Ιιιγ ίηεοηΐίηεηδ : δροηΐε 8ΐΐ3 ει-βο Ιβΐίδ ββΐ , «Ι νο1υη(3δ ίμί-

Ιιιγ βροηΙε δΐΐδείρίίοτ. <3υιιηι ίίηΐ ίίβηυε οοιιΙπιπ,έ ηυακίαηι

Γ3ΐϊοηε$, ηι^ί» ρεΓδρίευε ύε εο ςυο»! δροηΐβ Πι, άίςδει-ειι-

ιΙι:Ιιι (--Ι.

ΟΑΡ. XIV. [XV.]

ΐ!> Προ'τερον τοινυν αν είη λεκτε'ον Οπερ βίας και υπέρ

ανάγκης. Ή μεν γάρ βία εστί και εν τοις άψΰχοις.

Έκα'στοις γάρ εστί των άψυχων οικείος το'πος άποδε-

δομένος, τω μέν πυρί δ άνο), τϊ] δέ γη δ κάτω• έστι

με'ντοι γε βιάσασΟαι και τον λίθον άνω φε'ρεσΟαι καί το

2υ πϋρ κάτο). (ϊ) "Εστί δέ και το ζωον βιάσασθαι , οΤον

ϊππον έπ' δρθδν Οέοντα άντιλαμβανόμενον άποστρέψαι.

"Οσοις μέν ουν εστίν έκτος ή αιτία τοϋ πάρα φύσιν τι

η1 παρ' ά βούλονται ποιεΐν, έροϋμεν βιαζομε'νους ά αν

ποιώσι ποιεΐν ' εν οίς δ' εν αύτοΐς εστίν ή αιτία ,

25 ούκέτι τούτους βιάζεσΟαι έροϋμεν. (:ι) Ει δέ μη',

δ άκρατης άντερεϊ, ού φάσκων φαϋλος είναι- βιαζο'με-

νος γαρ φήσει ύπο της επιθυμίας τά φαϋλα πράττειν.

Του ουν βιαίου οδτος ήμϊν έστω δ όρισμο'ς, ων έκτος

έστιν ή αιτία ΰφ' ής βιάζονται πράττειν • ών δ' έντδς

30 και έν αύτοΐς ή αιτία , ού βία.

Ρπιΐδ ίΐαςιιε (1ε \ϊ εϊ ηεοεβδίΐβίε (ΙίεεηοΊιηι Γυεπι. Υη

βηίιη εβί εΐίϊΐη ίη εαπτιΐιΐιιΐί.ιηίηια. £>η§υΙϊδ ιιηιιιηιιο ιηηιιϊ-

πιαίίδ 51ΚΙ8 εδί Ιοουδ ;ι(1ιί1ιιι1ιΐ8 : ΐ£ηί (ριίιίειη 5ΐιρι•α, (βΓΓ.Ί'

:ιιιΙι•ιη ίιιΓηι. Υί ,ΊΐιΙειη .ιιΐίμί ροίεβΐ, Ιαρίί ςιιϊθειη , ιιΐ 5ΐΐΓ•

δΐιηι ΓβΓβΙϋΓ, ί}μιΪ8 νεΓΟ ιιΐ άβοηυΐπ. (2) Ροίεβΐ βΐ 3ΐιί-

ηιηιιϋΙ)ΐΐ8 νΪ8 Ιίι.τϊ : νειΊιΐ ρΓ3ΐί», εςυυί (]ΐιϊ Γεείβ (Ίΐπ(Ί;;ι( ,

ΓείΓοαεΙυδ, ευΓδυηι Ιίοι 1;ιΙ. Ουίΐΐϋδοιι ηηφίβ ίβίΙιΐΓ εχίεποι•

εδίεβυδ», αΐίηιιίά (οηΐια η;ιΙιιιηηι αιιΐ ργ,ίΊογ νοίυηΐΐίειιι

Γβοίεηοϋ, εο§ί (Ιίεεπιυδ ΓβοεΓε <]αχ Γαείιιηΐ : αϊ ηυϊϋιΐδ ίο Ϊρ5ί«

ίηεδί 081183 , 1ΐ08 ηεςυ3(]υ3ΐτι οο^ϊ (Ιίοεπιυβ. (3) ΑΜοςυίιι

Γεριι§ιΐ3ΐ)ίΙ ίικοηΐϊηεηβ , ηββΒϋίΙιιιιε 88 εδδο ηκιΐιιιιι : ηιιίρρυ

([ικμιι εο§3( (ΊΐρίιΙίΙ.18, ε» (ρκϊ' ΛΐιηΙ ηΐ3ΐα, 3§βΓε. ΥίοΙοιιΙί

ί^ίΙιΐΓ 1ι<ι:ο ηοϋίδ επί (ΙεΙΐηίΙϊο : (]ΐιυΐ'υιη 3§εη(1ί ι ;ιπ«ι , 3

ςυ» οοδβηΙϋΓ, ΓαοΓΪΙ εχΙεηΐΒ , υϊ$ αϊ : ςυοπιπι βιιίειιι ϊη-

Ιεγιογ βίο,υε ϊη ίρδίδ οβυδβ εδί, ιιο<]υ»φιαιιι νϊδ.

ΟΑΡ. XV. [XVI.]

Πάλιν δ' υπέρ ανάγκης και τοϋ αναγκαίου λεκτεον.

Ί'δ δ' άναγκαΐον ού πάντως ούδ' έν παντι λεκτεον εστίν,

οίον δσα ήδονης έ*νεκεν πράττομεν. Ει γάρ τις λέγοι

ό'τι ήναγκάσβην την τοϋ φίλου γυναίκα διαφΟεΐραι ΰπδ

35 της ήδονης , άτοπος αν είη. (2) Το γαρ άναγκαΐον ουκ

έν παντί, άλλ' ήδη έν τοις έκτος , οίον 8ς αν καταβλά-

πτηται άντικαταλλαττο'μενός τι άλλο μείζον άναγκαζο-

μενος ΰπο των πραγμάτων • οίον ήναγκάσβην συν-

τονώτερον βαδίσαι εις άγρόν ε! γαρ μη , άπολοιλότ' αν

*ο εδρον τα έν άγρω. Έν τοις τοιούτοις άρα το άναγκαΐον.

Γιιιγ.8118 (1ε ηεοεδδϊΐβίε ηεοεβββΓίοςοε άίοεηάυηι. Νεοεβ-

δίπυηι ηοη οπιηίηο, ηεςΰε ίη οηιηί (Ιίεεηιΐιιηι εδί : ευ]υδ-

ηιοιίί δΐιηΐ <]ΐιχειιιη([υε νοίιιρί.ιΐίδ (Μιιη.ι ,ιι;ίιιιιΐ8. Νιιηι δι

(|ΐιί8[ΐί;ιιιι (Ικ-ηΙ δε 3 νο1ηρ(3(ε εοαείιιηι ιιΐ ίΐιιι ϊ«- ■ ιιιιιΙϊιίίίιι

νίΙίΒΓεΙ, ΓαβΓΪΙ ί(1 ρεΓίηερΙυηι. (2) Νεε εηίηι ίη οπιηϊ ηε•

εεδδΒΓΪιιηι εδί, δεά ίη ίίδ ςιΐ38 δυηΐ εχΐΓ3 : ιιΐ δι οΠΌιιιΙηΙιιι-

ςυίδρίβιη, 3 τεΓϋΐη ηεεεδδίίϋΐε εοαείιΐδ ηΐ3]υδ βϋηο1 ςιιίρ-

ρίβιη ϋενίΙβΓε, Ιιοο ηιοοίο : ίη β^πιιη ρι•ορεΓ3Γε οοβείιΐδ

δυηι ; 3ϋοΐ|υίη εοτηιρίβ οηιηί3 ίη 3§γο ΓεροΓίδδειη. Ιη 1ιη•

]ιΐ8ΐιιικϋ ίΐβςιιε Γβΐΐϋδ εβί ηεοε&53Γίυιη.

ΟΑΡ. XVI. [XVII.]

Έπει δε το έκουσιον έν ουδεμία δρμή εστίν , λοι

πόν άν είη τίι έκ διανοίας γιγνόμενον. Το γαρ άκου-

σιόν έστι τό τε κατ' ανάγκην και κατά βίαν γιγνόμε

νον , και τρίτον 8 μή μετά διανοίας γίγνεται. Δήλον

<!> δ' εστί τοϋτο έκ των γιγνομένων • #ταν γάρ τις πατάξη

τινά ή άποκτείνη ή τι των τοιούτων ποίηση μηδέν προ-

διανοηθείς, άκοντα φαμεν ποιήσαι, ώς τοϋ εκουσίου

όντος έν τω διανοηΟήναι. (α) Οίον φασί ποτέ τίνα

(}ιιοιΐ!;ιιιι νεΓΟ ςυοίΐ δροηίε 01, ηεηιίηε ίιηρείΐεηΐε ΓιΙ,

ΓεδΙδΙ υί ίιΐ εδδε (ΙίεΛίηιΐδ ςιιοά εο§ίΐ3ΐο ΠΙ. Ιηνίΐυηι εη.'ηι

ε«ί , ο.ιιθ(1 εχ ηεεεδίίΐβίε νίςυε εΠΊείΙυΓ : εϊ Ιεήίο Ιοοο ,

ο,ιιοιΐ ηοη ΠΙ εοδϊΐβίο : ςυοί ρίβηβ εχ ϋδ ςυίβ ενεηίΓβ βο-

ΙοηΙ , οεΓίαηι εδί. Νβηι ςιιηιη ςιιίδ 3ΐϊςηεηι εεεία'επί , οε-

οϊ(]6ΓΪΙνβ, αυΐ ο]υ5Πΐο<]ι αΐίηιιϊιΐ ΓεεβπΙ; ςυί Ιιοηιηι ηϋιίΙ

3ΐιΙε εο^ΚανεπΙ, ευηι (Ιίείηιυδ ίηνϊΐιιηι Γεοίϊδε : ςηίρρβ

(]ΐιο<Ι «ροηΐε ΓβεΙυπι ίο" ίηΙεΙΙίββΙιΐΓ ςιιοά εο^ίίβίο ΠΙ. (2) Υο-
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γυναίκα φίλτρον τιν'ι δοϋναι πιείν , είτα τον άνΟρωπον

άποΟανεϊν ΰπο τοϋ φίλτρου, τήν δ' άνθρωπον εν Άρείω

πάγω άποφυγεΐν • οδ παροϋσαν δι' ούθέν άλλο απέλυ

σαν ή διότι ούκ εκ προνοίας. Έδωκε μεν γαρ φιλία,

& διημαρτε δέ τούτου• διδ ου/ έκούσιον έοόκει είναι , ότι

τήν δόσιν τοϋ φίλτρου ου μετά διανοίας τοϋ άπολέσθαι

αϋτον έδίδου. 'ΕνταϋΟα άρα τι) έκούσιον πίπτει εις

τι) αετά διανοίας.

1υ( οΐίιιι ιιιιιΐίει-ειη αϊαηΐ φιοηϋαιη ροειιΐυηι ρι-3.•1ιιιίβ8β ουί-

ιΙ;ιιιι κιικιίοππηι ; (Ιΐ'ίη ευ ροοηΐο Ιιοηιίηειη Γιιί*,ρ βυΐιίαίιιηι :

•ίιιιι νιτο ηιιιΐίρι ιιιι ίπ Λιι'ορ;ι^ο Γιιϊϋββ 3ϋδοΙυΐ3ηι : ιρι;ιηι

ρίΜ'ΜΊΐΙΐ'ΙΙΙ 11011 ϋΐίίΐ (Ιρ 031180 ΜΙ>ΙΊ'3ΓΙΙΙΐΙ , ψΚΙΙΙΙ (|Ι1(ΐϋ ηοιι

εοηβυΙΙο ίο! ΓεείίβεΙ : βπιοπδ οηίπι ο;ιιι>α (ΙρϋΊδδε , υ εηίηι β

ρΓοροδΗο αΐιειταδδε : ίΐΒψιε δροηΐε Γ.κΙιιηι ϊιΐ ηοη ε»1 νί-

βυιη ; ηοη εηίηι ρει-ίηιεηόϋ Ιιοιηίηίδ .μπιιιο ροεηΐυηι εϊ ρ™-

ρίηανεΓίΐΙ. ΗΙι:ί<;'ιΙιΐΓ ίη ηηιιηι οοηνρηίιιηΐ, ςυο4 βροηΐε ΠΙ,

εϊ (]υο(1 εο<;ϊ1α1ο.

(.ΑΡ. XVII. [XVIII.]

Έτι δε λοιπόν έστιν έπισχέψασθαι την προαίρεσιν,

ιο πότερόν εστίν όρεςις η οί. Ορεςις μεν γαρ χα! έν τοΐς

άλλοις ζοιοις έγγίνεται, προαίρεσις δ' οίί• ή γαρ προαί-

ρεσις μετά λόγου , λόγος δ' εν οϋδενί των άλλυιν ζώων

έατίν. "Ορεξις μέν δη ουκ αν είη. (2) 'Λλλ' άρα γε

βούλησις; ή ουδέ τοϋτο; Βοΰλησις μεν γαρ έστι και

ι:, των αδυνάτων, οίον βουλόμεθα μέν αθάνατοι είναι,

προαιρούμεβα δέ οΰ. Ετι δε προαίρεσις μέν ο}κ εστί

τοϋ τε'λους άλλα των προς το τέλος, οίον ούΟείς προαι

ρείται ΰγιαίνειν, άλλα το προς την ΰγίειαν προαιρού

μεβα , περιπατεϊν, τρο/άζειν βουλόμεθα δέ τα τέλη •

2ι. ΰγιαίνειν γάρ βουλόμεΟα. (3) "Ωστε δηλον και ούτως

δτι ου ταϋτόν ή βούλησις καί ή προαι'ρεσις , άλλ' ή

προαίρεσις εοικεν ούτοις ε/ειν ωσπερ καί τουνομα αυτής

ε/ει, οίον προαιρούμεΟα τόδε αντί τοϋδε, οίον το βέλ-

τιον αντί τοϋ /είρονος. "Οταν ουν άντικαταλλαττώ-

21 μεβα το βέλτιον άντι τοϋ χείρονος έν αίρέσει όντος, έν-

ταϋΟα το προαιρεϊσθαι δόξειεν αν ο'ικεϊον είναι. (») Έπ=ϊ

ουν ή προαίρεσις ούΟέν τούτοιν εστίν, άρά γ' εστί το

κατά διάνοιαν έν προαιρέσει, ή ουδέ τοϋτο; πολλά γαρ

οιανοούμεΟα και δοςάζομεν κατά διάνοιαν άρ' οΰν

3ιι ά διανοούμεθα, ταϋτα καί προαιρούμεΟα η ού; πολλά

κις γαρ διανοούμεθα υπέρ των έν Ίνδοϊς, άλλ' ούτι καί

προαιρούμεΟα. Ούκ άρα ουδέ διάνοια έστιν ή προαί-

ρεσις. (ί) Έπει οϋν καΟ' έ'καστον τούτων ουδέν έστιν

ή προαίρεσις, ταϋτα δ' εστί τα έν τη ψυ/ή γινόμενα,

3Γι άναγκαϊον συνδυαζόμενων τίνων τούτοιν είναι τήν

προαίρεσιν. Επε\ ουν εστίν, ώσπερ έ'μπροσΟεν έλέ/Οη,

ή προαίρεσις των προς το τέλος αγαθών καί ου τοϋ τέ

λους, κα\ των δυνατών ήμϊν, καί τών άντιλογίαν πα-

ραδιίόντοιν πότερον τοϋτο η τοϋτο αίρετόν, οήλον δ"τι

«ο δέοι άν πρότερον διανοηθηναι υπέρ αυτών καί βουλεύ-

σασΟαι , ειθ' 8ταν ήμϊν φανη κρεΐττον διανοηΟεΤσιν,

ουτοις δρμή τις τοϋ πράττειν εστίν, και τοϋτο δή πράτ-

τοντες κατά προαίρεσιν δοκοϋμεν πράττειν, (β) Ει

τοίνυν ή προαίρεσις ορεξίς τις βουλευτική μετά διανοίας,

«^ ουκ εστί το έκούσιον προαιρετόν. Έχοντες γαρ πολλά

πράττομεν προ τοϋ διανοηθηναι καί βουλεύσασθαι , οΐον

χαθίζομεν καί άνιστάμεθα καί άλλα πολλά τοιαϋτα

ίκο'ντες μέν άνευ δέ τοϋ διανοηθηναι, το δέ κατά προαί

ρεσιν παν ην μετά διανοίας. (7) Ούκ άρα τι) έκούσιον

(ο προαιρετόν, άλλα τι) προαιρετόν έκούσιον άν τι .γάρ

προαιρώμεθα πράττειν βουλευσάμενοι , έκόντες πράτ

τομεν. Φαίνονται δέ τίνες ολίγοι και τών νομοθετών

ΙϊιΊίιριιιιιι 3άΊιυο ιιΙΛε εοηδίΐίο γρι 3<;ριιιΙ;β 5Ϊνβ (ΙεΙερΙκ

ΓοηδκΙεΓεΓηιΐδ , δΗηε βρρείίΐηδ , ηεοηο. ΑρρεΙίίυδ ιιαιικμκ-

ίη εείρι-ίδ (ριο(|ΐιι: μί»ιιίΙιΐΓ 3ηίηΐ3ΐίΙ)ΐΐ8 : εοη$ί1ίυπι νεΓΟ 3ΐιΙ

ά"ρ|ροΙιΐ8 , ηοη. δίο,ιικίριη ουηι ΓαΙίοηβ (ΙρΙοοΙυδ 881 : 31

ΓβΙίο ηιιΙΗ ίΐϋϊ <1ρριιΐ3ΐιΐΓ ηιιίηιιιΐϊ : ηοη ι'^ϊΙιιγ ΓιιβΓΪΙ ηρριϋ-

Ιυ8. (2) Υεηιιη ηυηίμιϊίΐ το!ιιηΐ35? 3η ηβ ϊιΐ ςυίϋεηι?

Υυΐυηίβδ ικιιικ|ΐκ' ε1ί3ΐη εοΓυηι βϊΐ (|υ3ε Πεπ ηοη ρο$δηπ( :

υΐ \οΙ ιιιπιη (ριί(1ι•ιιι εδδβ ίηιιιιοι•(;ι1(•ί , εείεπιηι <3ε εο ηευΐί-

φίβηι ε3ρϊιηιΐ8 οοη$ΐΙίιιιη, ηεςιιε \ά εΐίβίηιιΐί. Ποίικίο, Πηί»

(]ΐιίι1εηι ηοη ε«1 ιΐρίεείυβ , 8ει1 εοΓυηι ςυβί αά Πηεηι Γ,κίπιιΙ :

ριι(3, ηεπιο (ΙβΙϊ^ΊΙ 888ε 83ηυ», δειΐ ηικχΐ 3(1 ποηβηι ναΐεΐιι•

(Ιϊηεηι ΓηπΙ , 3ηι1)ΐιΐ3Γε , ΓϋΓΓΟΓε. Ρίηεβ αιιίοιιι το]ιιιηιΐ8 :

Π3ΐη ρΐΌδρεη υΐϊ νβίεΐιιιΐίηε νοίιιηιιι». (3) Ηίηο ί(;ίΙιΐΓ

ηΐίΐιιϊΓι'ηΙιιιιι εδί , ηοη ε88«' ίιίεηι υοΙιιιιΙηΙιίιι εϊ ιΙιΊεεΙιιιη.

Λ'επιηι ί(3 δε ΙιβυεΓβ προαίρδσι; δίνε (ΙεΙβεΙιΐδ νίιίεΙιΐΓ, ιιΐ

ηοηιεη ρ]ιΐ8 ίηηυίΐ : προαίρεσις εηίηι εβί εϊ ιΐείβεΐιΐδ, ςυιιηι

βΐίβίηιιΐδ Ιιοε ιιοΐίιυ ςιιβηι ΐΙΙυά , ςιιοιΐ ηιοϋιΐδ 051 ηίηιίπιηι ,

Ιοιό ε]ϋδ (]110(1 ϋδ| όβΙ<?ΓΪιΐ3. (.Ηιαικίο ϊ^ίΐιιι- ςυοιΐ εδί ιηιΊίιι,

δπηιΐηηΐδ Ιοεο είιΐδ ςιιοιΐ εδί (Ιείρπιΐδ, τε ίη ορϋοηε ροκϋ»,

Ιιοε ρΓορπβ βπ'ί προαιρεϊσθαι 30 (Ιεϋ^εΓΟ. (4) Οιιο<]δί Ιιοηιιιι

ηϋιίΙ βδ( (Ιείεείυδ, ηιιιικριίι! ςιιοιΐ ι ο.ϋαίο Ιϋ, κΙ ίη <1ι•ΙιτΙιι ?

3ΐι ηε ίιΐ ιριϊ(ΙΐΊΐΓ.> Μυϋα <•ιιίιιι ΓομίΙ:ιιηιι>, εϊ ορϊπαηηΐΓ οο-

8ίΐ3ΐκ1ο. Νιιηιηιιί(1 ΐ•^ΐΙιΐΓ ςυ»; εο{;ίΐ3ΐηυδ, εβ εΐίβηι ι]ε1ί(;ί-

ηιιΐΊ,ηη ηοη? δίηρε δίψιίιΐΐ'ΐη οοι;ί(αηιιΐ8 (1ε Ιηιΐίδ, βΐ ηρ-

ιρίίΐιρι.Ίΐη (ριίΐ'ίρι,Ίΐιι δΐιρΡΓ ϋδ (Ιεϋ^ίπιυδ. Λ'οη «τ.. ι εο^ί(3(ί<>

εβί (1ε1θΓΐυ8. (5) Οιιοηίιιηι ί)>ί1ιΐΓ Ιιοηιιη ρεΓ δβ εϊ δΡΟΓβυιιι

εοηδί(1εΓ3ΐιιηι ηϋιϋ ρ«1 (Ιρίροΐυ*, δϋηίςπρ Ιιοεε ;ιιιίιη;ι• ΐπδϊΐα ;

ηεεεδβε ρ«1 ιιΐ άείεείυδ δίΐ βΐίιιυίιΐ (ριοιΐ εχ ί.-Ιυπιιη <1ιιοΙ)ιη

ίυηείίδ εοηδ|ρ(. Ουοηίβηι ίμϊΙιίΓΡδΙ, <{ΐιοιηα<1ιιιο<]ιΐΓΠ ρβιιΐο

3η(ε ιιιοηιιΐΓβνϊιηιΐϋ, Ιιοηοπιιη 3(1 (ίηριη Ιεικίρηίίιιιικίοΐιτίιι^,

ηοη υΐίηυε Ιίηίδ; εδίςυο «-οηιιη «μιη• ϊη ηοδίΓα ροίεβίβίε

■ ιιπΙ ,γΙ γομιιιι (ριιν ηοΐιίδ <Ιϊ\ ί.τ>;ιιιι ίπμιΊΐιΊίίπΙ. Γ3ΐίοείη3-

Ιίοηριη, Ιιοεηε, οη Ιιοο (Ιεϋςρηιΐυιη : ηοη ιΐιιΐιίιιπι ιριίιι

ρπυδ οριυ δϋ οα ίρδα ίιιίρΙΙίϋΡΓΡ εϊ ίη εοηδΠίιιπι νοεβΓΡ;

ιρπιιιιΐ)ΐιρ ηοηίδ εοϊϋηηΐίυυδ βρραΓυεηΙ ςιιοίΐ ρΓΚδΙβΓε νί-

(ΙιίιΙιιι', ! ιιιη 3(1 3ξΡΠ(1ιιηι οϋφΐίδ ίτίδΐιτ^ίΐ ίιηριιΐδΐΐδ , βΐηιιβ

ίι Ι β^οικίο, οοη^Πίο εϊ (ΙρΙρρΙιι βιΐΐιίυίΐο β^ργκ «ϋοϊιτιιΐΓ.

(6) ριιοιΝί (Ιείεείυδ, 3ρρε(ί1ιΐδ ιριί•Ι.ιιιι εδί ίη οοηδίΐίυιη

(Ιενεηίεηδ, ευιη οο<;ί1»1ίοηε εϊ (1ρϋ1)ΡΓ3ΐίοηε οοη]ιιηο1υ5,

ηοη εδί > οΙππΙ.ίπιιιιι ςυο(1 ε&1 (ΙεΙί^ίϋΠε. 5ροιι(ε εηίηι β^ί-

ιιιιΐδ ιιιιιΚα ;ΐ!ΐΐρηιι:ιιιι ίηΙιΊΙίωιηιΐδ ηΐιριρ εοηδυΚρηιυδ ,

δίευΐ δεϋεηιΐο, εχδυΓ^εηιΙο, βΐ ί(1 |»ρηιΐ! 3ΐί3 ίβεΐρηιΐο ; δροηΐε

((ΐιίιΐΐ'ΐιι , 8Ρ(1 οίΐΓ» ('.ομίΐ3ΐίοηοηι. ΑΙ ςποϋ ουηι (ΙεΙεεΙη

ϋκίιιιικ, ί(1 οπιηε ΠΙευηι εο^Ιβϋοπε. (7) Νοη ργ§ο (ραίεςυΜ

δροηΐρ ί;κ ίιιιιΐί , (Ιεΐϊςίηηΐδ εϊ ιΐί' εο οοηδίΐίυηι εαρίπαιίδ, κιί!

ςυίεςυΜ (Ιρϋμίιηιΐδ ίιΐ νοίιιηΐίίπιιιιι εδί. δι (\α\ά εηίηι

3Κΐτρ οοιΐ5ΐιΙΐ3ηΐΡ8 ρι•(ΐροδπει•ίηΐΗ5, δροηΐε βμίπιπδ. Εχδί-

δΐυηΐ υργο εχ εοηιΐίίοπίιΐιδ 1ε§ιιηι ηοηηιιΐϋ, (|«ί ί(1 ςηοοΐ
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διορίζειν τό τε εκούσιον χαι τό έκ προαιρέσεως έτερον

όν, έλάττους τάς ζημίας έπι τοις έκουσίοις η τοις χατα

προαίρεσιν τάττοντες. (β) "Έστιν ουν ή προαίρεσις ε'ν

τοις πρακτοϊς, χαΊ τούτοις ε'ν οις έφ' ήμ'ιν έστ'ι χα•.

6 πραςαι χα'ι μή πραςαι , χα'ι ούτως η μή ούτως, χα'ι εν

οΤς εστί λαβείν το διά τί. (β)'Τό δέ διά τί ού/_ άπλοΰν

εστίν. Έν μέν γαρ γεωμετρία, όταν φή τί) τετράγωνον

τε'τταρσιν δρΟαΤς ϊσας ε/ειν, χα'ι ε'ρωτα οια τί, 6'τι,

. οησί , χα'ι τό τρίγωνον δυσ'ιν δρθαϊς ίσας έχει. Εν

ιυ μέν ουν τοΤς τοιούτοι; έκ της αρχής ώρισμένης έ"λαβον

το οια τί, εν δέ γε τοις πρακτοϊς, έν οίς ή προαίρεσις,

ούν ούτοι;• ουδεμία γαρ χεϊται ώρισμε'νη ■ αλλ* αν

άπαιτή τις, δια τί τοΰτ' έπραςας; δ'τι ούχ ένήν άλλοις,

ή δτι βέλτιον οΰτιος. Έζ αυτών των συμβαινόντων,

ιΐι δττοϊ' αν φαίνηται βελτίω είναι, ταΰτα προαιρείται χα'ι ■

δια ταϋτα. (ιο) Διό δή εν τοΤς τοιούτοι; τί) βουλεύ-

σασθαί εστί τό πω; δει, εν δέ ταΐς έπιστημαις ου ■

ούΟε'ις γαρ βουλεύεται πως δεϊ γράψαι τό όνομα 'λρ-

νικλε'ους, δτι εστίν ώρισμε'νον πως δεϊ γράψαι τό

20 Ονομα 'Λρνικλε'ου;. Ή ουν αμαρτία ού γίγνεται έν

τη διάνοια, άλλ' έν τή ενεργεία του γράίειν. Έν οίς

γαρ μη έστιν ή αμαρτία εν τη διανοία, ούοε βου

λεύονται υπέρ τούτων άλλ' έν οίς ήδη αόριστον έστι

τό ως δεϊ, ενταύθα ή αμαρτία, (ιι) Κστι δ' έν τοις

20 πρακτοΐς τό αόριστον, χα'ι έν οις διττα'ι αί άμαρτίαι.

'Λμαρτάνομεν ουν έν τοις πρακτοϊς και έν τοΐς κατά

τα; άρετα; δμοίως. Της γαρ αρετής στο/αζόμενοι

άμαρτάνομεν έ~Ί τας πειυκυίας οδούς. Ίίστι γαρ

χα'ι έν ελλείψει χα'ι έν υπερβολή αμαρτία, έφ' έκάτερα

30 δέ τούτων φερόμεδα δι' ήδονήν και λύπην δια μέν γαρ

την ήδονήν τα ιραΰλα πράττομεν, δια δέ τήν λύπην τα

χαλά (ρεύγομεν.

δροηΐε ΠΙ, εΐ ςυυϋ αιιιι ονίεοΐυ, άνΠηίαηΙ υΐ ι1ίνει•δ3,

ιιιιιιιιγο-ι|ιιι' ίίδ 1 1 1 1 η• δροηΐε ΙίιιηΙ , ιρίίιηι ίίδ ιρίϋ' πιμίΙ;ιΙο οί

οοιίδίΐίο, ιηυΐοΐϊδ ίηΙΙίςαηΙ- (β) ΕίΙ ίβίΙιΐΓ ρΓοροδίΙηιη ίη είδ

ιρί-'ι- μι'ί >'« Ιίοηι™ (-:ιι Ιιιιιΐ , ιΊ είδ ίρ»ίδ ίη ςιιίΐιιΐδ ρεηεβ ιι ΐδ δϊΐ

•ιμοιν 61 ιιι)ΐι αςΐΓβ, ιΊ ϋ;ι ν<Ί ηοη ϋα; εΐ ίη (|ΐιίϋιΐ5 ε3ΐΐδ3ηι

ριορίει- (ριαηι 3§ίΙυΓ, νίιΙεΓβ ΙίοεαΙ. (9) Εδί αιιίριη ηοιι

δίηιρίεχ εαιίδβ ριορίει• ςυαηι ηΐίαυίιΐ ΠΙ. Ιιι 8εοηιε1Π3 81-

ιμΓιιΙειΐ) φΐυηιΐ|υί»ϋίχεπΙςιΐ3ΐ1πιΙιιιιι<ρΐ8ΐΙιιοι-ι•ε(•ΙίδίΤφΐ3•

Ιεδ βη^υΙοϋ ΙκιΙϊΟΓβ , εΐ ρείΌυιιεΙβΙυι-, ρπιρίΡΓ ςιιϊιΐ ? ο<χιιγγϊΙ,

ςΐπΪΛ εΐίίΐηι Ιιίηιιςιιίπηι ιΐυούυδ ΓεεΙίδ ίΐο,ιιβίεδ ίι.-ι>>• Ι. Ιη

Ιιίδ ϊ(;ίΙιΐΓ, εχ (ΙεΙίηίίο ρπηείρίο ϋΐιιιΐ ρΓορΙει• «ριίά 3δδυιηρδ8-

πιηΐ. ΑΙ ίη είδςυικ δοΙ) βοΐίοηειιι εβιΐιιηΐ, ίη α,οι'ΐιιΐδ βδΐ

άείειίϋδ, ηοη ί(α : ηυΙΙιιηι δίφΐίιίειη ροηϋυΓ (ΙεΓιηίΙυπι.

8ειΙ δι ςυίδ εχιμιίπιΐ, ουτ Ιιοο ΓεοίδΙίΡ Ουοηίβηι ηοη βΓαΙ

αϋΙβΓ υΐ ΓαοεΓεηι , νεί ψιυηί,ιιη ίΐ;ι ηιεϋυδ. Εχ ίρί>ϊδ ενεηίεη-

Ιίίιιΐδ, ηυαίίαεϋΐηίΐιιε »ρρ<ΐΓυεΓίηΙ είκε ηιοΙίοΓθ, (Ιείεείιΐδ δυ•

ιιιί Ιιιγ, 61 οό εβ ίρδβ. (10) ΟιιαιηοϋΓειιι ε(ί»ιη ίη Ιιιι]ιΐΜΐιηι1ί

εδί εοηδίΐίυηι εβρεΓΟ ιΐε εο. α,ιιοιηοιίο εχρειίίβΐ : βΐϊη δ(;ΐεη!ϋ«,

ηεςη3ςιΐ3ΐιι. Νεηιο δίο,υίϋεηι φΐεηΐ3ΐΙηιο<1ιιιη δεποεΓβ ορυδ

δίΐ ηοιηεη ΑιχΙιίοΙίδ, ίηίΐ οοιίδίΐίηηι : <ιιιϊ3 ςιιο ρβείο δεηοεη-

(Ιιιηι ηοιηεη ΑΐΈΐιίεΙϊδ, ε*( ]3ηι ιΙβΠηΚιιιη. Μεηάυηι ϊ§ Ιηγ

ηοη ίη ίηΙεΙΙίκεηΙίΒ βί^ηίΙιΐΓ, δε<3 ίη δΟΓίηεηιΙϊ βεΐίοηβ ροδί-

ίυηι. Ιη ιμιιίιιΐδ ειιίηι ηοη ε*1 ίηΙεΙΙί^εηΙϊα: 8γγογ, Λα εί$

ηοη ίηίΙυΓ οοηί-ίΐίιιηι : δοιΐ ίη φιίηιΐδ ίηιίείΐηϊΐυπι βδί ηεε εβΓ-

Ιιιηι ιριυιηοιίο οροΗεβΙ , ίΐιί ιιιεηϋυηι ρΓΟΟΓεβΙυΓ. (ι ι) Αίςιιί

ίη είδ ΐ)ϋχ• δηό ϊείίοηειη εβιΐιιηΐ , ίιΐ ηοη βδΐ (ΙεΙίηίΙπηι , εΐ ίη

(ΐυίοιίδ οΊιρΙεχ ηιεηιΐυιη. ϋβϋηο,υίιηιΐδ ί^ϊΙιΐΓ Ιβηι ίη είδ

ςιι.-ε δΐιΐ) 3ι Ιίοηεηι εαιίυηΐ , ςυβιη εχ νΪΓΐυΙιϋυδ ρβπίει•.

Λ'ίιΙηΙεηι εηίιη εοη]ρεΐ3ΐιΙε8 , ρβΓ β^ηαΐβ ηοηίδ ίΙίηεΓβ |»1-

1υοίη3ΐιιυΓ. ΕλΙ δίυ,υίιίεηι ίη (Ιείοείιι εχεεδδυηυε Ιιαίΐιιεί-

ηβΐίο. Ιη Ιιοιιιπι ιιΐΓϋηιΙίϋεΙ ύεΓεΓίηΐϋΓ τοίυρίβΐβ εΐ ιΐο-

1θΓ8 : αυαηι1ο(]ΐιίϋεηι εχ νοίιιρίηΐβ ίη ηΐ3ΐ3 άείβΙιίηιιΐΓ, ηΐ

εχ π•ί;Γίιιιυιιία , ΙιοηεδΙβ Γο^ίΙβώυδ.

ΟΑΡ. XVIII. [Χ1Χ•]

"Ετι δ' έστ'ιν ή διάνοια οδχ ωσπερ αίσΟησις, οίον τ7,

Ο'ί/ει οΰχ αν δύναιτ' ούΟϊν άν άλλο ποιήσαι η ίδεϊν, ουοε

ϊ!> τη ακοή οϋΟέν άλλο ή άκοΰσαι. Όμοίως δέ ούδε βου-

λευο'αεβα πότερον δεϊ άκοΰσαι τή άχοή ή Ίδεΐν. Ή δέ

διάνοια ού τοιούτον, άλλα χα'ι τοϋτο δύναται πραττειν

χα'ι άλλα. Δια τοϋτο βουλεύεσΟαι ήδη ενταύθα ΰπαρ-

νει. (ϊ) "Κστιν ούν ή αμαρτία έν τή αίρέσει των

40 αγαθών ού περ'ι τα τέλη (ταύτα μέν γαρ άπαντες δμο-

γνιουιονοΰσιν, οίον τήν ΰγίειαν δτι αγαθόν) , άλλ' ηοη τα

προς τό τε'λος , οίον πότερον αγαθόν προς ΰγίειαν φαγεϊν

τοΰτο ή ού. ΛΙάλιστα ούν ποιεί έν τούτοις τό σ^άλ-

λεσΟαι ηδονή χαί λύπη -τήν μέν γαρ φεύγομεν, τήν

45 δ' αίρούμεΟα. (.)) Έπε'ι ουν διη'ρηται έν τίνι ή αμαρτία

χαι πώς, λοιπόν έσ,τι τίνος έστ'ιν ή αρετή στο/αστική ,

πότερον τοΰ τέλους ή τών προς τό τε'λος , οίον πότερον

τοΰ καλού ή τών προς τό καλόν. («) Πώς ούν ή επι

στήμη ; πότερον της οικοδομικής έστ'ιν επιστήμης το

60 τε'λος καλώς προΟε'σΟαι ή τα προς τό τέλος ίδεΐν; άν γαρ

τοΰτο καλώς προΟήται, οΐον καλή ν οίκίαν ποιήσαι, και

τα προς τοΰτο ούκ άλλος τις εΰρήσει και ποριεΐ η οϊκο-

ΚιίΓδίιηι 3ΐιΙεηι εδί, ηοη ςυεηΜάιηοα'ϋίτι δεηδίΐδ, βηίιη'ι

οο^ίΐαΐίο , νείιιΐ νί*υ ηοη ροΙεΓίΙ ςηίοςιοηι ζ\Μ ςηβηι νί-

ιΙεγο, ηοη βικίίΐιι βϋυιΐ ςυβηι βιιϋίΓε. ΙΙίίΙειη ηεςηβ εοη-

8ΐι1ΐ3Γηιΐδ, ηηιικιυίιΐ 301110111)0™ βυιΐίΐυ, 3η νίιΐι'ηιΐιιηι π'ίκ.

ΑΙ 3ηίηιί εο8ίΐ3ΐίο ηοη ο^Ι Ιπι]ιΐδηιοο'ί , δεϋ εΐ ίιΐ εΐ ά\\& ρο-

ΙεδΙεΓΠοεΓε. Οϋ Ιιογ. ί1)ί ]3ηι εχδίδΐίΐ εοηβιιΙΙβΓε. (2) Εδί

ίβίΙιΐΓ ίη 1)οηοΓηηι (Ιείειίιι , ηοη ίη ϋηε, ιΐεΐίεΐηηι; (η3ηι ίη

είδοιηηείοοηδεηΐίιιηΐ; ηΐ, δβηϊΐϊΐεπι εδβευοηυηι;) νβπιιη

ίη ϋδ α,ιια; 3(1 Πηεπι ΓαείυηΙ : νείυΐ εχρει1ί3(ηε δ3ΐιί(3ΐί Ιιοο

εοπιεδδε , βη ηοη. Ε3(;ίΙ ίι;ϋιΐΓ ρΐηπιιιυιη ίη Ιιίδ 3(1 ΙιβΙΙηα-

Ιΐ3ΐιι1υιη νοίυρίβδ εΐ α^Γίηιοηίβ. ίΐ3ηο δίο.ιιί(1εηι ηιηρίεείί-

ιηυΓ, ΐΙΙαιτι νεΓΟ Γη;•ίηιιΐ5. (3) Οηοηίαπι ίβίΙιΐΓ (ΙίδΙτίόιιίπιυδ,

ίηιριο εΐ α,ιιοηιοαΌ δίΐ ιΐεΐίεΐιιιη; ΓεΙί(|ΐιιιηι εδί ηΐ ίηίοεκ-

ιιΐϋΓ, οιι]υ5η3ηι τεί δίΐ νίιΐοδ ςοίΕ εοΐϋηιεί : 3(1 (ίηεηιηε βη

3(1 ε3 ιιυ.τ 3(1 Πηεπι , ιίί 3(1 ΙιοηοδΙυηιηε αη 3(1 εβ ςη.τ δΐιηΐ

ΙιοηεδΙβΙίδ. (4) Ιη δοίεηΐϋδ εΓ§ο ςυοιηοιίο δε τεδ ΙιβΙιεΙΡ

υΐι-υπι αχίίίϊοαιιϋί δοίεηϋα! εδί Πηεηι ριιΙεΙίΓΟ (ΙεϋΟπηεΓε, βη

κά α.ιΐ3Ρ «Λ Ηηοηι οοικίϋπιηΐ , ίαςυΪΓβΓβ ? Ναι» δι Ιιοο δρειίοίε

ρι-οροηείυι-, υί, ρυΙοΙίΓβηι (Ιοηιαπι εΓΠεεΓΟ, εΐίβηι 3(1 Ιιοο

(ρι;ι•οηηΐ()ΐιε δρεείαηΐ , ηοη ίΐϊϋδ ςυίδίυβηι ίηνεηίεΐ ηεφιο
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δόμος. Όμοίως δέ χ»! έπι των άλλων άπασών επι

στήμων . (&) Ωσαύτως άρα δόξειεν αν έχειν και έπ'

αρετής, μάλλον είναι αυτής τον σχοπδν προς τι) τέλος,

δ δει δρθώς προθέσθαι, ή τα προς το τέλος• χαί εξ ών

6 τοΰτ' έσται οΰθεις άλλος ποριεϊ, και ευρήσει α δει π"ρδς

τοΰτο. ΚαΙ είλογον δέ τούτου είναι προθετιχήν τήν

άρετην, έν οΐς ή άρνή ήΛ βέλτιστου έστιν έ"χαστον χα'ι

ποιητικδν χα'ι προβετιχόν. Ούθέν ουν βέλτιον της αρε

τής εστίν ταύτης γαρ ένεκεν και τάλλά έστιν, και προς

ίο ταύτην εστίν ή αρχή. (β) Τούτου ένεκεν μάλλον τα

προς τοΰτ' εστίν τι) δέ τε'λος άρ/5ί τινί Ιοιχεν, και τούτου

ενεχεν έστιν εχαστον. Άλλα κατά τρόπον τοΰτο Ισται.

"ίΐαΐί δηλον ώς κάπιτής αρετής, επειδή βέλτιστη εστίν

αιτία , δτι τοΰ τέλους έστι στοχαστική μάλλον ή των

ϋ προς το τέλος.

«ΙιίΙιι-ΙιίΙ, φιαιΐ) ΕειΙίΙίπιΙοι. ΙΙίιΙοιη ίη βΐίίϋ α,υοςυε οιηηί-

ί>ιΐ8 εείεηΐϋβ. (5) Κοάειη ιηοιίο ίβίΐϋτ ίη νΪΓΐιιΐβ !ιαΙ)βΓβ νί-

(ΙιΊιίΙιΐΓ, ιιΐ ιιιί ΓιηΐΊΐι ροΐίυδίρδίυδ Ιεηιΐβί εοηδί ϋοιαίίο , Γμιριιι

γογΙμ πι οροΓίβΙ ρΓοροηί , ψκιηι ;ιιΙ γϊ ςυ.τ 3(1 Ιίπεηι ί ιιιιί ; ρί

εχ (|»ί1ιιΐ8 Ιϊιιίδ εοηδίοΐ , ηεηιο βϋαβ ο\1ιϋ><Ί>ίΙ , ηεςιιβ ίη-

νεηίεΐ <μια; ηιΐ ίίηεηι ρχμίΗΐί,ιηΙ. ,ΙυΓεηιιε Ιιογ, νΪΓΐιΐδ

ρΓ(.]|ιο ιΐΓΐϋ , (ριίήιυ ία ΓεΙ>υ9 ορίίιηί ρπηαμίιιηι εδί ιιηηιιι-

ίμκχΐηιιε ψιιιιΐ ίΊΙίι ί.ιΐ εΐ ρΓοροικιΙ. ΝίΙιίΙ ί^ίΙιΐΓ νίιΊιιΙΐ' εδί

ιηιϋιπ , ιρι:ιιιιΙ(ΐιριΙιΙ<Ίιΐ Ιιυ]υ6 <%ιιι^η βΐϊαηι μιπΙ ;ιΙϊη, βΐφΐβ

3(1 ίρδβηι ρπ'ηι ιρίιιιιι ι•8ΐ. (6) Ηυ]ιΐ8ε3υδ3Πΐα<;ί9 8ΐιηΙςυίθ

3(1 ίιΙιΊΐι . ΑΙ Ιίιιίϋ ρπηείρίο βΐίευί ΒδχίηιυΙβΙιΐΓ, εΐ ε]ιΐ5 εβιΐϋ»

ρ-Ι υηιιιηηιιοϋιμιε. Υιίϊιιιι ίιΙ επί ηιθ(1ο βΐίιμιο. Ρεοίηιΐο

('πΐιιιη ιιΐ ι-Ιίίΐιιι ίη νίΓΐιιΙε, ηιΐ3η(Ιθ(]ΐιί(1ειη «'.ιιι^η. ε»(

ορίίιιιιι , ίρεβιη π)3£ίδ 8(1 Πηεηι εοΙΙίηΐ3Γβ , φιβιη 3(1 ε.< γ|ιι.ι-

8(1 Ιίηριη ΓίκίιιιιΙ.

ΟΑΡ. XIX. [XX.]

Αρετής δέ γ' έστι τέλος τό καλόν. Τούτου άρ' έστι

στοχαστική μάλλον ί, έξ ων έσται. "Εστι δέ χαί ταΰτα

ταύτης. "Ολιος δέ δή φαίνεται άτοπον • ίσως γαρ αν

έν γραφιχΫ) είη τις άγαβος μιμητής, όμως δέ ούχ αν

3ο έπαινεθείη, αν μή τον σχοπον θη τά κάλλιστα μιμεΐ-

σθαι. Της αρετής άρα παντελώς τοΰτ' εστί, το χαλδν

προθέσθαι. ίϊ) Δια τί ουν, άν τις είποι, πρότερον μεν

έλέγομεν τήν ένέργειαν χρεϊττον είναι ή τήν άρετήν

αυτήν, νΰν δ' ούχ έξ οδ ή ενέργεια, τοΰτο τη άρετϊ)

ϊι> άποδίδομεν ώς χάλλιον, άλλ' έν ω ουκ εσιιν ενέργεια ;

(.ι) Ναί, άλλα και νΰν φαμέν τοΰτο δμοίαις, τήν ένέρ

γειαν της έ*ξεως βέλτιον είναι• οί γαρ άλλοι άνθρωποι

τον σπουδαϊον θεοιροΰντες χρίνουσιν έκ τοΰ πράττειν, δια

το μή δυνατόν είναι δηλώσαι τήν έκαστου προαίρεσιν

30 ήν έχει, έπει εϊ ήν εΐδέναι τήν έκαστου γνο'>μην, ώς έχει

προς τό καλόν, και άνευ τοΰ πράττειν σπουδαίος αν

έδόκει είναι. 'Αλλ' Ιπει μεσότητάς τινας των παθών

χατηριθμησάμεθα , λεκτε'ον αν είη περί ποια των παθών

είσίν.

ΛΙιριί νίιΊυΐίδ Γιηίδ , 65( Ιιοηεί,Ι ιιιη : 3(1 Ιιοηεί.1 ιιιιί ει^Ο

ιη;ιμίί ιό 1 1 Ϊιη3ΐ \\τ Ιιΐδ , ςυβΜ 3(1 88 εχ (μιίΐ)υδ εοηίΐεΐ : ίΐι ιιΐ

ιιειιιρε 1ιβ?ο ϊρβίυ». ΑΙ ίη υηίνεηυιη νίιΐ.τι ροΙβ8( ηΐίεηιιηι :

ιμι;ιηιΙηφιί(1οηι ίη ρίεΙϋΓβ ηιιίϋρίίΐιη ΓθΓ[;ΐ8•%ί* εμι-εμίυ$ ίυεη'Ι

ίηιϋαΙοΓ, ηοη Ιβηιεη ίάεο 1;ιιΐ(1εηι Γρι,ιΙ , ηί»ϊ ιιρίίιιιηηι ιηιί•

Ιβηίΐί ΙΐίΐΙιικτίΙ ίηΐεηΐίοηειη. ΥίΓ(αΙί$ (Ιοιηιιηι ίιΙ οηιηίηο

<■>(, μ1>ι ΙιοηβεΙυηι ρΓβροηεΓε. ('.'.) υί\εΐ'ίΙ ηυίίρίβηι : (;ιιι

ίτμο ρΓίιΐί βοΐίοηεηι ηιεϋοΓεηι (Ιίοείοηιιΐδ , (ριβιιι νίΓΐυΙιιΐ)

ίρ.•ί3ΐιι ; 31 ηηηε , ηοη ΐά εχ ηηο 8ε(ϊο ι 4 , νϊιΊιιϋ , ιιΐροΐε.

Ιιοηε-ΙίιΐΝ, βΙΙπηιιίιιιυδ , μμΙ ί(1 ίη φιο ηοη ε.-1 3ε(ίο?

(3) 1(8. ΛΙιριί ιιιιικ' ίιίειιι ■Ιΐιϊιιιιΐδ, Ιΐ3ηίΙιι 8ε(ίοηεπι εββη

ιηεΙίοΓρηι. Αΐϋ ηβπιυυβ Ιιοιιιίηρ» ρΓοΙιιιιη ίηδρίείεηΐββ , ,ιΐι

ηιΊίυιιε (Ιί]ιΐ(1ίε3η1 , ςηοά ηοη ροωίηΐ εϋ]ιΐ9ΐίοβΙ , ιριοιιιοιίο

Ι)3ΐ)Ρ3ΐ, ]ικίί('3ΓΡ ρΓοροείίιιηι : ηοηι $ί ΓογρΙ ςίη^υΙοπιπι

ηυββε βεηΐεηίίβηι , ιριηΐίί εΓ§3 ΙιοηββΙβΙεηι β$8ε(, εΐίηιιι είΐΓβ

31-ΙίοηβΗΐ ρΓοίηΐί εβδβ νίάεπ ροΙιιεΓβΙ. ϋειιίιριβ φιηπίκπι

οίΓοοΙηυιη ςιιββίίβηι Γε«η3υίηιπ8 ηιβάίείβίβϊ, οιγο3 ςηοβ

βίΤεεΙυβ νεΓ5εηΙ«Γ, Ιιίηο ηοΗίβ άίοβη<1ηηι εβί.

ΟΑΡ. XX. [XXI•]

35 Επει ουν έστιν ή άνδρία περί θάρρη κα'ι φόβους ,

σχεπτέον αν είη περί ποίους φόβους χα'ι θάρρη. Αρ'

ουν ε'ι μέν τις φοβείται μή άποβάλλη τήν ούσίαν, οδτος

δειλός , ει οί τις θαρρεί περ'ι ταΰτα , ανδρείος , ή ου ;

ομοίως δ' εϊ τις φοβείται νόσον ή θαρρεί , ούτε δειλόν

«υ φατέον είναι τον φοβούμενον οΰτ' άνδρεΐον τον μή φο-

βούμενον. Ούχ άρα έν τοις τοιούτοις φόβοις και θάρ-

ρεσίν έστιν ή άνδρία. (ϊ) Άλλα μήν οΟδ' έν τοις τοιού-

τοις, οίον ει μή τις φοβείται βροντάς ή άστραπας

ή άλλο τι των υπέρ άνθροιπον φοβερών, ούχ ανδρείος

46 άλλα μαινόμενος τις. Έν φόβοις άρα χα'ι θάρρεσίν

έστιν δ ανδρείος τοις χατ' άνθροίπους- λέγω δέ δ οί

πολλοί φοβούνται ή οί πάντες , δ έν τούτοις ών θαρρα

λέος, ούτος ανδρείος, (β) Τούτων τοίνυν διο>ρισμένων

σκεπτέον άν είη , επειδή κατά πολλά ε'ισιν οί ανδρείοι ,

κ• δ ποίος ανδρείος. "Εστι γάρ και κατ' έμπειρίαν τις

ΑΙΙΙίΤΟΙΐ.Ι.Ρ.5. ιι.

Οιιυπ) ίβίΐιιι• «ίϊ ΓοΓίίΙικίο είπ:3 Γκίιιι ίιιΐιι, βε ιιιγΙιιπι, οοη-

Μ(1εΓ3ηιΙηηι ΓιιργιΙ, ι:ίιΤ3 ευ]ιΐ5ΐηο(ίί ιηείιιηι 3ΐςυε ΓιιΙπείΗΐη.

λ'ιιηκριίιί ίκίΐιιι- ίί ηυΪ8ρί3ΐτι ιηιΊιι.ιΙ ηε πίιι ιΐίίρεηΐβΐ ϋΐιαπι,

ί3 1ίηιί(1(ΐ6? 8ίη βηίπιο ευηΓκΙεηΙί βί( ίη Ιβϋ ρεπι-υΐο, ΓογΙιϊ,

3ΐι ηοη ':' ΙΙίιΙριη 8ί ςυίβ Γογπιϊ(1ο( ιιιοι-Ιιιιιη, ;ιιι( ιηίηίιιιη Γογ•

πιΐίΐεΐ , ηεςιιε ηιείίουΐοβϋηι Γ3(εη(1ιιιη εδί β88ε πιβίηεηΐεηι ,

ηεςπβ ΓογΙρηι ηοη ιηβίυεηΙεηι.Νοη ϊ^ίΐιιι ■ ίη ίιιφίίΐηοιίί ητιε-

(ίηιΐδ εϊ ΓκΙιιαί8 Γιιεπί ΓοιΙίΙυοΌ. (2) Αί ηε ίη Ιβϋυυβ ςυί-

άεπι , ειιίιΐδηιοο'ί 8Ϊ αυίε (οηϊίΓυβ εϊ ΓιιΙιηϊηα ηοη ηιείυβ) ,

νεί ςυΜνίδ βΐίυά βιιρΓβ ηοηιίηεηι ΙιοΓΓβικΙιΐίτι , ΓυεπΙ ηοιι

ιιιιη ΓογΙϊ8, 8(-ι1 ΓυΓεηδ. Ιη ηιείίίχι» ίίοιριε εϊ Ιίιΐιιι ίίί Ηιιηΐ8ηί«

β8ΐ Γη ι ΙίΙικΙη : ίη εϊ9, ϊηςυβιη , (ριη• ρίβηςυε ηιρίιιβηί , 3η(

ιιιηπεδ : ίη ςιιίΐηΐδ ςηί βικΙρβΙ, Γιιεπί Γοιίί,-.. (3) Ηϊ» ίΐβςοε

(ΙεΓιηίΙίβ, εοηείίΐηεηιΐυιη ΓυεπΙ (ςυβηοΌςιιίίΙεηι ιηυΐίίδ ιηο-

ιΐίι ΓοΓίεβ (Ιίεί ροββυηΐ ) ςααΐίβ &ί( ΓογΙϊ». Ε»( εηίπι ρΓορίει-

εχρεηεηΐίβηι Γογ1ϊ8 βΐίςηίβ , τείπΐ ηιίίίΙε>. ΤβΙΐ ίίςιιίιίειτι 30

II)
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ανδρείος , οίον οί στρατιώται• οΐτοι γαρ οΐδασι δι' εμ

πειριών ότι έ"ν τοιβύτω τόπω ή εν τοιούτω καιρώ ή ού

τως ε/οντι αδύνατον τι παθεϊν. Ό δε ταϋτα είόιος

και δια τα^τα υπομένων τους πολεμίους , ουκ ανδρείος•

ι έαν γαρ τούτων μηθέν ΰπάρ/η , ούχ &πομενει. («) Διό

τους ίι' έμπειρίαν ου φατεον άνδρεΐονς. Ούδί Σωκρά

της δή δρθώς έ'λεγεν, ίπιστήμην είναι φάσκων τήν άν-

δρίαν. ΊΙ γαρ επιστήμη έξ εθου; την Ιμπειρίαν λα-

βοΰσα επιστήμη γίνεται• τους δε δι' έμπειριαν Οπομε-

10 νοντας ου φαμεν, ούδ' έροϋσιν ανδρείους είναι. Ούχ

άρα ή άνδρία επιστήμη αν είη. (β) Πάλιν δ' αυ εΐι'ιν

ανδρείοι Ικ τοϋ εναντίου της εμπειρίας ■ οί γαρ άπειροι

των έκβησομενων ού φοβούνται δια την άπειρίαν. Ουδέ

δή ουδέ τούτους φατεον ανδρείους, (β) Εΐσι δ' αυ άλλοι

15 δοκοϋντες ανδρείοι εΤναι δια τα πάθη, οίον οί ερώντες

ή οί ένθουσιάζοντες. Ουδέ δή τούτους φατε'ον ανδρείους

είναι- Ιαν γαρ αυτών το πάθος άφαιρεθή , ούκέτι είσιν

άνίρ-ϊοι, δει δέ τον άνδρεϊον άεί είναι άνδρεΐον. (7) Διο

ουδέ τα θηρία οΐον τους σΰς ούχ άν τις είποι ανδρείους

"<> δια το άμύνεσθαι, έπειδαν πληγε'ντες λυπηθώσιν ού

δει δέ τον άνδρεϊον δια πάθος εϊναι άνδρεΐον. (β) Πάλιν

ίστίν άλλη άνδρία πολιτική δοκοΰσα είναι, οί δι' αίσχύνην

την προς τους πολίτας ΰπομε'νουσι τους κινδύνους κα'ι

δοκοϋσιν ανδρείοι .εΤναι. Σημεϊον δέ τούτου• χα'ι γαρ

2» "Ομηρος πεποίηκε τον Έκτορα λε'γοντα

Πουλυδάμας μοι πρώτος έλεγχείην άναβήσο

διο οΐεται δεΐν μάχεσθαι. Ουδέ δή τήν τοιαύτην φα

τε'ον είναι• δ γαρ αυτός έφ' έκαστοι τούτων διορισμός

αρμόσει. Ου γαρ άφαιρουμε'νου μή διαμε'νει ή άνδρία,

■.ι» οΰχ αν είη ετι ανδρείος• αν ο3ν τήν αίσχύνην περιελω

δι' ήν ^ν ανδρείος , ούκε'τι εσται ανδρείος, (β) "Ετι και

άλλως είσιν ανδρείοι δοχοϋντες είναι οί δι' ελπίδα και

προσδοχίαν άγαθοΰ. Ουδέ δή τούτους φατεον είναι

ανδρείους , επειδή τους τοιούτους καΐ £ν τοις τοιούτοις

3» ανδρείους λε'γειν άτοπον φαίνεται. Ούδε'να ουν των

τοιούτων άνδρεΐον θετεον είναι. Τον όποιον ουν άνδρεϊον,

και τίς δ ανδρείος σκεπτέον. (ιο) Ώς απλώς μεν ειπείν,

δ δια μηθέν των προειρημένων ανδρείος ών, άλλα δια

το νομίζειν αυτό εΤναι χαλάν, και τοϋτο ποιών κδν παρη

4ο τις καν μή. Ουδέ δή παντελώς άνευ πάθους και δρμής

Ιγγίγνεται ή άνδρία ■ δεϊ δέ τήν δρμήν γίνεσθαι άπδ

λόγου δια το καλόν. Ό δή δρμών δια λόγον ένεκεν

τοΰ καλοΰ επί το κινδυνεύειν, άφοβος ών περί ταΰτα,

ούτος ανδρείος, καΐ ή άνδρία περί ταΰτα. (ι ι) "Αφοβος

,γ, δέ οΰχ 8ταν ούτω συμπεση τώ άνδρείω ώστε δλως μή

φοβίϊσθιι. Ό μεν γαρ τοιούτος οΰχ ανδρείος, ω δλως

μηθε'ν £στι φοβερόν ούτω μέν γαρ δ λίθος είη χαι τάλλα

άψυχα ανδρεία• άλλα δει φοβεϊσθαι με'ν, υπομε'νειν δέ•

ει γαρ αΰ μή φοβούμενος Ειπομε'νει , ούκ άν είη ανδρείος.

6ϋ(ΐ«)*Ετι δέ και ώσπερ επάνω διειλόμεθα, περί φόβους

χαϊ κινδύνους ού πάντας άλλα τους αναιρετικούς της

ουσίας. "Ετι δέ ούδ' εν τω τυχόντι και παντί χρόνω ,

άλλ' ίν ω οί φόβοι και οί κίνδυνοι πλησίον είσίν. Ει

ΐ'χροΓΜ'ΐιΙϊίΐ ιΐίιΐίΐΐΐιιιιΐ , ϊιι ΙιΐφίΜΐιυϋί Ιιχ ιι , νιΊ Ιιι|]ιΙΡΙΙ1ΐ|(Ι|

ΙβηροΓβ, νβΙ Γβΐιυβίΐβ Ιιβ1)βη1ίί>υδ, Ιίειϊ ηοη ροδβε ιιΐ ηιβίιιιιι

ςυυεΐηΙ; εΐ ρι-οίηϋε ο,οί Ιι.το ηονβηΐ,ει ο» (1ε εβιικι ίη-

βπκ'ηΐΡί ΙιοβΙεβ δυδίίηιιεηΐ , ηοη Γοι-Ιίδ. Ν.ιπι 5Ϊ Ιιοπιιη ηίηί!

βχδΙίΙεπΙ,ηοηίοΙεΓβνεπΙ. (4) ΡΐΌίηιΙε ηιιοδ θχρβπβηΙίΛ

ΓοΓίβδ ΓεάΊΙίΙ, ίϊ Γοι-Ιβδ ιΐίοοιίιΐΐ ηοη 8»ηΙ. Νεςιιε δοει-βίε*

Γ('(;1«• αίοΙιαΙ , ΓοιΙίΙικΙίιΚΊΐι εββε μίιίιΠ,ίιιι : ςυΐηΰοο,υίαειη

εχ οοηδυείυάίηβ βείεηΙίΒ εβρίεηβ βχρειϊεηΐϊβπι , βίιΐοϊΙυΓ

δοίεηϋβ. ΑΙ 80 εχρεπεηΐΐβ (οίεΐΐηΐεδ, ηεςυβ άΊεϊιηιΐδ ηβ-

αηε άίοίικυβ βίι (μιίδπηαιη Γοι-Ιβδ εβ&ε. Νοη ϊ^ΐΐατ ΓογΙϊ-

ΙοοΌ Γυετϋ δάεηΐίβ. (5) Κυΐΐΐΐδ βυηΐ ΓοΓίεβ βΐ) εχρβπεη»

Ιϊββ εοηίΓαπο. Νβηι ςυΐ ί^ηίπ βηηΐ ροπιηι ςυιε ίηιροηιίβηΐ,

ϋ ηοη Ιίηκ'ΐιΐ ρΓορίεΓ ϊηεχρβΓΐβηΙίαηι ϊΙΙίΐιιι : νβπιηι ηε ηϊ

ηιιίιΐίΐη ίοΓίεβ δυηΐ ιΐίιηιιΐί. (6) 8υηΙ ροιτο ςυϊ ΓογΙρ»

ρΓορΙβΓ ρεΓίηΓϋϊΙίοηεϋ εχίδΙίπιεηΙπΓ, τείυΐ βηιαηΐΐ'δ, ϊιιΙ

ΙνηιρηαΙίοΊ. ΑΙ ηε Ικκ ςηϊιίειη ίιιηΐβδ ΛΊεεΓε οροΓίβΙ : ςυβη»

ι1(Η|ΐιί(1ι•ιη δι »1) ϊρδΐδ 3ΐιίεΓ8ΐιΐΓ ίΓΓεοΙιΐδ, ηοη βι-υηΐ :ιιηρΙίιι -

ΓοΓίεί. ΓοΓίεπι δϊιιιιίιίειη , ροΓρεΙυο ΓοΓίεπι εβίβ οροΓίεΙ.

(7) ΕΙ ρΓοίηιΙε ηβ ΓβΓίΕ (ΐϋΐιίειιι , ιιί δυεδ, «Ιΐεί ΓοΓίεβ ροδδυηΙ,

ςυοΛ φιυηι ΐυΐϊ <1οΙθΓεηι δεηδβΓίηΙ, υΐΐυηι εβηΐ ϊη]ιιη&ηι.

Νοη οροΓίεΙ νεΓΟ ςοί δίΐ νεΓε ΓοΓίΐδ, εϋηι ο& ρεΓΐυιΙ)3ΐϊο-

ηεπι βδ&ε ΓοΓίεηι. (8) ΕεΙ νϊοϊββϊηα Γοι-Ι ίίικίο οΐί» , <[»& εΐνϊ-

Ιίδ εχίδΙίηιαΙηΓ : νβΐιιΐ δι ςιιϊ είνίυπι ρηάοΓε οίΐοδί , (οίεηηΐ

ρεηευΐβ, ϊίςιιε ίηιΐε ηϊ ΓοΓίεδβχίβΙϊιηϊΐιίϋΓ : φιοιιιίΐιΐηιοιίυηι,

νρΓίιϊ οβιΐ!», ΗοιηεΓϋδ ΗεοΙογϊ ύίοεπίειπ ίηϋυαΐ ,

ΡοΙ>•ι1.ιηιω νβΓεοΓ πιβ 03ΓραΙ ίη βκηιίηο ρπιηυί.

ΙιΙεο ριΐ{;ηϊηα'υηι βδδε εχίδΐίιηβΐ. ΑΙ ηε Ιιοό ςιιίίεηι ϋί-

εεηόί ΓοΓίίΙυάο. Ιη ίδΙοΓυηι εηϊιη 8ίη§η1ϊδ εη<]<•ιη εοη^ΓοεΙ

(1ι•Ιί ηί Ι ίο. Οηο ηηιπίρκ; βηΐϊΐο ηοη ρεπΙιΐΓίΙ ΓοΓίΐΙυοΌ , ίά

εΙΒοεΓΟ ΓοΓίεπι ηοη ροΐεδί : υΐ δι ρυάοι-βηι, ρβΓ ςιιεηι Γοιΐίβ

8Γ3ί , 8ΐ)8ΐυΙεΓ0 , ηοη ]»ιη βΓΪΙ ΓογΙϊβ. (9) διιηΐ ίΐεηι εΐ »ΙίΙεΓ

ΓοΓίεβ εχίδΙίηΐΒΐί , οί) Βρεπι Ιιοηϊςυβ εχδρεοΐϊϋοηεηι. ΑΙ ηε

Ιιοδ ςαίΛεπι ιϋεεΓε ίοιΊεδ ρο&δίδ : ςιΐΜΐάΌςυίιΙεηι Ιαΐεβ, »ε ίη

ΙΜίήιΐδ, ΓοΓίεδβρρεΙΙϊΓε, νί(1βΙϋΓ8ΐίοηηπι..ΡΓοίη(38 ίη ηυΙΙϊβ

Ιιιιίϋδίηοο'ί ΓοΓίίΙυίο εοΐΐοοβηο'β εδί. ΟυβΙϊδίδ'ιΙϋΓ ει απίδ-

ηϊπι ΓοΓίΐδ βίΐ εχΐδίΐηιβηιΐυδ, ηΐηο εοηβίιΙεΓοηο'υπι. (10) ΑΙ•

ςυε, ηϊ ρβηοϊβ βοδοΐνβηι , ςηΐ ηοΐΐ» ίβπι δυρΓβ ύίεΐίΐ εβιΐδβ

ΓοΚίδ εβί , νεΓυηι <]υθ(1 ίϋ ηοηεδίηηι εβ&ε οεηδεβΐ, ΐάψιβ Γβ-

είϊΐ, δευ βϋ^υ» , δευ ηυΐΐβ οΜβΙβ Γηεπί οεεαδίο. Νεςυε 18-

ιηεη ρΓΟΓδυδ οϊγο3 ρει•ΙυιΊ>3ΐίοηειη ϊιηρυΙδΗίηςϋε βίβηϊΙϋΓ

ΓϋΓΐϋυίΙο. ΟροΓίεΙ νεΓΟ ΐηιρείυηι ηηηο α ΓβΙίοηε ρΓοΓιοΐκϊ ,

ΗοηεδΙί 03ϋ$3. Οηί ϊβΗυΓ Γ»1ϊοηεάυο1υ8, ηοηεβίί εβυββ, βά

ρεπουΐ8Γϋ»ΙίηΐΓερΐι)ϋδ,ίδ(1επιυηι ΓοΓίΐδ εδί οεηδβηιΐϋδ , εΐ

ίη Ιιίδ ΓοΓίίΙηάο εοηδϊδίίΐ. (11) ΙηΐΓερί(1ιΐδ βηίειη ηοη ββΐ

Φΐίΐηιΐο ίΐβ βεοΐάεΓίΙ ΓογΙϊ υΐ ρΐ8ηε ίηβεοβδδυδ δίΐ βεηδίιϊ Ιί-

πϊοπδ. Νεε εηίηι Ιβϋδ ΓοΓίίβ, εηϊ ρΐΌΐΐηδ ηίΐιϊΐ εβί ίοΓπίοΌ-

Ιοδϋΐη. 1(8 ικιιηιριι.• εΐίϊηι Ιβρίδ εΐ Γείίςιιβ ίηηιιίηι» ΓοειϊηΙ

ΓοΚίβ. νερηπι οροΓίεΙ υΐ εβρβχ ο,ϋίάεηι δίΐ Ηυ]ηδ πιείαεπάί

βΙΓεεΙυδ , &εά ΙοΙεΓεΙ 3ηίιηο. Νβηι δί ηϊηίΙ ωβΐυεηβ ΙοΙεΓεΙ ,

ηευΙίςυΒίη ετίΐ ΓογΙι8. (12) ΙΙεπι (ιιί εΐίϊΐη ρβηΙΙο 3η1ε <1ε

ηιεία ίίςυε ρεΓίευΙο άίδδεΓυίηιηβ) ηοη οηιηε , δεά ςϋοά εδ-

δεηΐίίΐη ίρδβηι ίεΙβΓε ροδβίΐ ίηΙεΙΙΐΒίηιιΐδ. Νεςυβ ίΐεηι ίη

Ι'υΐ'1 ιιίΐ» εΐ αυονίβ ΙεηιροΓε, νβρυηι ίη ςυο εί ηιβίιΐδεί ρβΓϊ-

'■
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πιΐη ρι-ορε ίπιηιίηΐ'ΐιΐ. Νιοι ει ψιίϋ ιΐεείιηη ροεί 3ηηο Ι'ιιΙιι-

πιιιι ηοη ιιιρΙορπΙ ρρπιυίππι , ίε ηοηάυηΊ βεΐ ΓοΓίίβ. Νιιιιΐ

•■πιπί, βο ΐ|ΐιθ(] Ιοηςβ βοδίηΐ, Γιάυοίβ ρΐεηί : ο,υί ει ΓηριϊιιΙ

ρΓΟχίιιιί, ιηοπ,ιηΐυΐ' πιείυ. Η•τε ίμίΙιΐΓ ρϊΙ ΓογΙιΙικΙο, 61 Ιιίο

ΓθΓ(ί8.

γάρ τις τον εις δέχατον έτος χίνδυνον μή φοβείται ,

ούπω ανδρείος• ένιοι γαρ θαρροϋσι δια τι) μαχράν άπέ-

χειν, αν δέ πλησίον γένωνται, άποθνήσχουσι τω δεει.

Ή μεν ουν άνδρία χαι δ ανδρείος τοιούτος.

ΟΑΡ. XXII.

κ Σωφροσύνη δ1 έστ\ μεσότης ακολασίας χα\ αναισθη

σίας της περί τας ήδονάς. "Εστί γαρ ή σωφροσύνη χαι

απλώς άπασα αρετή έ*ξις ή βελτίστη , ή δέ βέλτιστη

έξις του βέλτιστου εστίν, βε'λτιστον δέ της υπερβολής

χαι της ένδειας το με'σον κατ' άμφο'τερα γαρ είσι ψεχτοί,

ιο καικαθ' ΰπερβολήνκαι χατ'ενδειαν. "Ωστεείπερτδ μέ

σον βέλτιστον, ή σωφροσύνη μεσότης τις αν είη άχολα-

σίας χαι αναισθησίας. Μεσότης μέν ουν άν εΐη τούτοιν.

(ι) Έστι δέ ή σωφροσύνη περί ήδονάς χαι λύπας, ού πά

σας δέ ουδέ τας περί πάντα. Ού γαρ ει τις ηδεται Οεοιρών

16 γραφήν ή1 ανδριάντα ή τι άλλο των τοιούτων, χαι δή ούτος

άχόλαστος• ομοίως δέ ουδέ περί άχοης ουδέ περί όσφρή-

σεο>ς, άλλ'ένήδοναϊςταϊς περί άφήν χαι γεϋσιν. (:ι) Ουδέ

δή περί ταύτας άνήρ σώφροιν εσται δ ούτως ε^ων ώστε

μηδ' Ειπδ μιας των τοιούτων ήοονών μηθέν πάσνειν (ό μέν

2« γαρ τοιούτος αναίσθητος) , άλλ' ηίη δ πάσχων χαΐ μή

αγόμενος, ώστε εις ΰπερβολήν αυτών άπολαύιον πάντα

τάλλα ποιεΐσθαι πάρεργα , χαι αυτόν γε τον ήδη αύτοΰ

τοϋ χαλοϋ ένεκεν χαι μή άλλου πράττοντα σώφρονα.

(♦) "Οστις γαρ των τοιούτων ηδονών της υπερβολής

25 άπέχεται ή δια φόβον ή όΊ' άλλο τι τών τοιούτων, ού

σώφρων. Ουδέ γαρ τάλλα ζώα λέγομεν είναι σώφρονα

εςω ανθρώπου, δια τό μή είναι έν αύτοΐς λόγον, ω δο-

χιμάζοντα το καλόν αίροϋνται• πδσα γαρ αρετή τοΰ

χαλοϋ και προς το χαλόν έστιν. "Ωστε είη αν ή σω-

3υ φροσύνη περί ήδονας και λύπας , και ταύτας τάς Ιν άφη

χαϊ γεύσει γινομένας.

ΊΊΊΐιρΡΓ.•ιηΙί;ι ηιεοΜεΙίδ ρί,Ι ίηΙρηιρΡΓαηΙί» εϊ εΐηροηε

ϊΙΙιιιβ ιμιί €5ΐ αϊ) οηιηί εεηδίι νοίιιρίβΐίε ΓβιηοΙιω. Ν&ηι Ιοπι-

ΙΜΤΐπΙία, 30 ρΐΌΓεηε νΪΓΐυε οιηηίε, ΙκιΙμΙιι* βκΐ ορίίιηι».

ΑΙ ορίίηιυ; ΙΐϋοίΙιι•; , ορίίηιί εεΐ. ΟρΙίιηηπι νβι•ο , ίηίει- εχ-

π ■— ι « ■»» όΌΓεοΙυηιςυε πιρ/ΐίυω : ςα&ηάοςυίϋεπι ηίπιιηςηε

π'(Ι<1ίΙ νίΐυρεηΐίοηε ύί^ηοε, Ι3ΐη ίιΐ ςυοιΐ ιιίπιίιπη ςιιβιη ί<1

ιμιιχΙ ρ.ιππη. Γιοίικίρ ει ορίίιηιιιη ιηριΐίιιιη , ε( (ριηρρΓΛίιΙ ιλ

ίηΐΡΓ ίηΙβηιρΡΓϊηΙίβπι εΐ δΙυροΓΡίη ίΐΐιιηι εεΐ ηυ%()3πι ιυβ-

όΜεΙβε; Ιιιιι (ΐιιι ίΐβςυε ΓυεπΙ (ριΐΓΐΙιιηι ιΌβοΜεΙβε. (2) Τεπι-

ρεπιηΐία βυίειη οίιτ-3 νοΙιιρίΛίββ βΐ .Έβπηιοηίαδ νεηαΙιΐΓ;

ηοη Ι;ιιιιπι οηιηεε εΐ ςιΐίβ εχ οιιιηϊ γρ εαρίβηΐηι•. Νεφιβ

«•ιιιιιι ει ηυίερί3πι ρίιΙιΐΓκ .ιιιΐ ϋΙαΙιιΐΕ , νεΙ 1ιιι]ιΐ5ΐιιοιίί βΙΙκ-

Γίιιε ιρΙιΝτΙρΙπγ 3βρεο(ιι , επί ]3ηι ίηΙεηιρρΓβηε. δίιηίΙίΐΡΓ

ιιι• ,•ιιΐιΙίι•ιΐ(Ιη ιριίιΙιΊΐι, 3υΙ οΙΓβοΙεηάΌ, ββιΐ ίη εΐβ νοίυρίβΐί-

Ιιιΐί , ψΐΕΡ ίη Ιίΐρΐιι &ίη( , εΐ βΐΐίΐπ. (3) Νεςιιε νβτο νίΓ Ιρηι-

ρεΓηηΛ Ιαΐίβ ει-^3 ε&8 ίρ.-:ΐί ιτίι , ιι! ηιιΙΙο οηιηϊηο ιι11ίιΐ5 ρ,ιπιιιι

«ΙρϋίιΙιτίο ΙιιημίΐΙυΓ, (6(ιιρίοΊΐ9 68(, ϋρηκικριρ ι'λγρΙ, ει ςυίί εε(

ε]υ$ιηο(Κ , ) δβιΐ ςιιί Ι;ιημ,'ΐΙιιι• ιριίιίριιι , αε ηοη ϋε (εηεθίυι-

ίΙ» , ιιΐ ειιρΓίΐ ιηοιίυηι ϋε ίικίπΐ^ηδ οηιηία αΐίβ ρ™ ίρείβ ηε-

μ1ί[;»1 , ι-Ρ'1 ΙιοηείΙί ηεςυε ιιΙΙίιι•» »1ίιιε τεί εαυεα Ιιΐε ηυοιριη

3{ζ3ΐ. (4) >';ιιιι (ριίειιιιιιμιε ;ιΙι εχεεββυ Ιιιΐίιιπι νοίιιρίΐ-

Ιιιιιι ιιΐι-ιϊιιιιριίΐ νεΙ πιείυενεΐ (•ιι]ιΐί,ρί;ιιιι ιι1(ριίπ8ΐ•ρί εηυ-ο ,

Ιΐ'ίπρίΊίΐιΐΛ ηοη εεΐ. Νεςηε ειιίιιι πΊρπι ίΐιιίηι.ιΐίίΐ , ρπιΊρΐ'

Ιιοιιιίηΐ'ΐιι , ιΐίείιιιιιε Ιΐ'ΐιιρΡΓαιιΙίη , ίριοιΐ αΐι ίρείε Γβ(ίο αίκίΐ ,

ιρι.ι ΙιοηεϋΙιιιη εχ&ηιίηεη( 3ε (ΙρΗ^»η(. Οηιηίε βίυ,ιιίϋβιτι τϊγ-

Ιυ8 , ήοηεβϋ εδί , εΐ &ά ΙιοηεεΙιιηι ΙοηιϋΙ. ΡΓοίηαβ εΓΪΙ Ιειη-

ρεΓ3ηΙΪ3 είΓεβ νοίυριβιεε εΐ α^ηπιοηίαε, εβεςυε ίη Ιβεΐπ

μΐϋ>(υ(|ΐιΐ' ρΓ0>2εηί(38.

ΟΑΡ. XXIII.

Έ/όμενον δ' αν είη τούτου λέγειν υπέρ πραότητος ,

τί έστι χαι έν τίσιν. "Εστιν ουν ή πραότης άνΐ μέσον

όργιλότητος χαϊ άοργησίας. ΚαΙ δλως δέ δοκοϋσιν

35 α'ι άρεταΐ μεσότητές τίνες είναι. "Οτι δ' είσι μεσό-

τητες, χαι ούτως άν τις εΐποι• εϊ γάρ εστιν έν με-

σότητι το βέλτιστον, ή δ' άρετη έστιν ή βελτίστη έ'ξις ,

βέλτιστον δ' έστ\ το μέσον, ή αρετή άν είη το μέσον.

(?) Δήλον δέ εσται μάλλον και χαθ' έχαστον σχοποϋσιν.

40 Επειδή γάρ έστιν δργίλος δ παντΐ και πάντως χαι επί

πλεΐον δργιζόμενος, χα! ψεχτο; δέ δ τοιούτος• ούτε γαρ

παντ! δει δργίζεσΟαι ουτ' έπ\ πδσιν ούτε πάντο>ς και

αεί, ούδ' αυ πάλιν ούτως ε/ειν δεϊ ώστε μηθενί μηδέ-

ποτέ ■ και γαρ οζτος ψεκτός , ανάλγητος γε ών • (») έπε!

ι* τοίνυν και δ κατά τήν ΰπερβολήν ψεχτδς και δ κατά τήν

ελλειψιν, δ μέσος αν τούτων είη και πράος χαι επαι

νετός. Ούτε γάρ δ ελλείπων τη δργη ούτε δ 6περβάλ>

λων επαινετός, άλλ' δ μέσως έχων προς ταϋτα, ούτος

πρδος. Και ή πραότης δέ τούτων τών παθών μεσότης

10 αν είη.

ϋρηιαπι οοηεεςυεηε επί υΐ (1ε πιβηβυείικϋηε άίεβηιυε,

ε( ιριϊιΙ εϊ ίη ηυίουβ εί(. ΜβηεηεΙυαΌ ί§ί(υΓ ε»Ιίηΐρι- ι'πκ'ΐιη-

(Ιίαιη ρΙ ριηιι ΙιαΙιίΙιιιη ςυο α,ιιίε ίτα ίηερικίί ικ•«ριίΙ. Οηιηϊηο

ίπιΐιιη ρχίίΙίιηηηΙιΐΓ νίΓΐιιΙρ», ιηει1ίε(3ΐεΗ <|ΐΐίι,α'3ηι εεβε.

Οαοιΐ απίρηίδίηΐ ηΐ(Ίΐίε(8(ε$, Ιιίηε ΓαοϊΙβ ςιιίβ <Ιίχεπ(. Νβηι

ει ιιιιοιΙ ορίϊηιιιιη , ίη ιηροΊβΙαΙε εβ( εοΐΐοοβίιιιη , βείςηε νίι•-

(υε, Ιι,ιΙιίΙιΐδ ορίίηιιιε, αίςυρ ορίίιηιιιη εεΐ ιηειίίιιηι ; νίΓΐηε

ει•£θ εϊ( ιηειίίιιηι, ηεεεεεεεει. (2) <3ιιοιΙ εβηε ενίι]εη(ίυε είη-

8ΐιΙ;ι (•οιΐ8ί(1ρΓαη(ίυιΐ5 εεΐ. Νβιιι <|•ιί;ι ίΓηριιιιιΙιΐί βεΐ, ιριι

ηεηηεηυαςυε ει ρΐυηπιηιη βχε&ηά'εβεΐι, ςυί ιιυίιίριιι ]ιιγρ

νίΙιιρεΓβΙιΐΓ; (ηοη ειιίιη (ΙρρρΙ ηεςιιεςιιβηυε ρχριιηάρβρρΓΡ,

βηΐ βιΙνβΓδηε οηιηεβεΐ οηιηί3 αυΐ οηιηϊηο .■»• εεπιρεΓ : ηε-

ςυε ιόπΙγλ ιΙ.ί Ιι;ι1ιργρ υ( ίη ηιιΙ Ι» Γβ ιιηο; ιι.ιιη : ιιοιιι ίε ςιιο-

ςυε]υΓε νίΙυρεΓαιυΓ, ιιΐ ιριί γρ πιιΙΙλ ηιονροίητ ; ) (3) ο,ιιιιηι

ίρΙυΓ (»ηι ίε ηυί ίη βχεβεευ , ςιι.ιηι ςυΐ ίη (ΙρΓρρΙιι νβτε*-

ΙυΓ , εηη ΓερΓβηεηείοηεηι εβιΐβΐ : ςηί ηοι•υπι ηαειϋυβ Γυε-

ΓίΙ , ιηβηευείυε ηι: 1»ιΐ(ΐ3ϋί1ί5. Νεο,ηε εηίπι 3ο ίη ϋρϋοίβη-

ηεςυε ίΐεηι εχεειίεηδ ίη ίρεβ, ΐ3ΐιο'3ΐ)ί1ί8 ; δβοΌ,υί Γηβ(1ίοοτίΙ< ι

ίη Ιιίε 1ΐ3ηεΙ, ϊε πΐθη?ιιεΙυ8 : ηβΓϋπιο,ιιε ρΡΓ»ιΐΓή»Ιίοηηηι πιρ-

<ϋ«Ίί»« ΓυΡΓΪΙ ηι»ηειιειυαΌ.

ίο.
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ΟΑΡ. XXIV.

Έλευβεριότης δ' έστι μεσότης ασωτίας και άνελευ-

θερίας. "Εστί δε περ'ι χρήματα τα τοιαύτα πάβη • 8 τε

γαρ άσωτος έστιν δ άναλίσχων εις δ μή δει χα'ι πλειω

ων δει χαι δ'τε μη δεϊ, 8 τ' ανελεύθερος έναντίιος τούτω

6 4 μή άναλίσκοιν είς & δεϊ χαΐ ίσα δει χαΐ είτε δεϊ.

(ϊ) Ά μφότεροι δέ οϊτοι ψεκτοί. "Εστί δε τούτων δ μεν

κατ' Ιλλειψιν, δ δέ καθ' υπερβολήν. Ό άρα έλευ-

βέριος, επειδή εστίν επαινετός, μέσος τις αν είη τούτων

Τίς ούν εστίν ; δ άναλίσχων είς δ δεϊ κα\ δ*σα δεϊ χαχϊΊ

ιο 8τι δει.

Ήοεηΐίΐβδ ηιιΐοηι «Ι ϊηιει• ρι-ο(Ιί£3ΐί(3ΐ>πι εΐ 3ν3ΐϊΙί3Γη

αιεά'ίεΐ33 <ό1Ιογ.ί|3. Υ(τ>;ιη1ιΐΓ «ιιίοπι Ιιιιρίίΐηοιίί ρβΓίιΐΓ-

ΙικΙίυηο* Γ.ΐΓί» ρεουηίβδ. ΡιοαΊίίΐΐί ηηπίφίο ββΐ , ςυί , ιι!)ί

ηοη άΌεεΙ , ϊιιιρεηιΐίι , εΙ ρΙιΐΓ3 φΐιιιη ήΌοοϊΙ , εΙ ςυιιιη ιηί-

ηίηιε ιΐΐίΐί. ΑΙ βνβπΐδ, εϊ «•οπΙγ£ιγϊιι«, ίδ ε$1 ηηί ηοη ίηι•

ρεηόΊΙ ιιΐιί ΛεοεΙ, εΐ ψκιηΐιιιη άεειιεπι, εΙ ιρι;ιηι1ιι (ΙβοποπΙ.

(2) υΐπςυε 8υ1) ΓερΓεηεηβίοπεηι εβάυηΐ : .ίΙΙογ ψιίοΌηι ιΐΗί -

είεηιΐο , βΙΙβΓ νεΓΟ εχεείΙεηάΌ. Ι,ΐυεΓβΙίδ ει•|*ο , ςυβηάοο,ιιί-

<Ιοιη ΙλικΙβΙιιΙη β*1, ηιριΐίιιηι ϊηΙεΓ Ιιο$ ΙεηοΙ Ιοοιιπι. 0018 ϊξί-

ΙυΓ88ΐ? 18 ςιιί ιΑϊ ιίετ,εΐ, βι ςιιβηΐυπι άεοεί, ϊιηρβηάίί.

ΟΑΡ. XXV.

"Εστί δέ χαι της άνελευθεριότητος είδη πλείω, οίον

χίμβιχάς τινας καλοϋμεν καΐ κυμινοπρίστας και αισχρο

κερδείς χαΐ μιχρολόγους. Πάντες δ' ούτοι ίιπο την

άνελευθεριότητα πίπτουσιν. ^ Το μέν γαρ χαχον πο-

16 λυειδές, το δ' άγαθον μονοειδές, οΐον ή μέν δγίεια άπλοϋν,

ή δέ νόσος πολυειδές. Όμοίως ή μέν αρετή άπλοϋν,

ή δέ χαχία πολυειδε'ς. Πάντες γαρ ούτοι ιτερΐ χρή

ματα είσι ψεκτοί. (ί) Πότερον ουν τοϋ ελευθερίου καί

το κτήσασθαί Ιστι και τι) παρασκευάσασβαι χρήματα,

ιυ ή ου; ουδέ γαρ άλλης αρετής ουδεμίας. Ούτε γαρ της

άνδρίας έστϊ το 8πλα ποιήσαι, άλλ' άλλης, ταύτης δέ

λαβούσης τούτοις δρβώς χρήσασβαι• ομοίως επί σωφρο

σύνης καί των άλλων ■ ουδέ δή της έλευβεριότητος,

άλλ' ήδη χρηματιστικής.

δυηΐ ηιιΐοηι ρΙιΐΓβδ ί1ΙίΙ>0ΓαΙίΐ3(ί« κίνβ ηνΗπΙί.τ δρεείεδ :

βίευΐ εοηιηΊ , ςυο» χίμβιχας ( $οτάίάο» ) Ογ.τοι ΒρροΙΙβηΙ >

81 χυμινοπρίστας ( αιηιίηίίηίοΐ'ΰχ ) 81 αισχροκερδεί; ( <ηγ-

ρίΐαατϊαιρίάο! ) ει μιχρολόγονς ( αηί υβΐ τηίηίηιαι ίηιρεη-

λολ ηιαβηί ααίίηίηΐ ). ΐ8ΐί οηίιη οηιηβδ ϊΐΐίηει-βΐίΐβίο οοιιι-

ριοΙιι'ΐκΙπιιΙιΐΓ. ΜλΙπιιι ιιαιικριε ηηιΙΙφΙοχ : <ιΙ Ικμιι ιιηίοβ

ε8( Γ3ΐίθ. ( ( 83Π|(38 ί|1 1 !< 1*111 ΜΜΐρΙθ\ , 8('(1 ΙΙΙΙΐΙΙίΓηΓΙΙΐίδ

ηοιΊιιΐδ : Κίιίεηι νϊιΊιΐδδίηιρΙεχ, ςιιιιηι 5ΪΙ νίΐϊυηι ιηιιΙΜΓοΓητε.

Οιιιιιΐί 8ί>]ΐπιΙΐ'ΐιι ιηεηιηΓΗΐί, "1) ροιυηίαπι 8ΐιΙ) νίΐιιριτη-

Ιίυηεηι γ;κ ) ι ι ιι Ι . (2) υίπιιη ί^ίΙιΐΓ Ιίοει-βΙίδ εβι, ;ιοψιίΐ'πτ

κ( ρεί'ΐιηίηηι 8ί1>ί εοπιρ3Γ3Γε, 30 ιιιμι ." η("()Πι" βηίιη υΙΙίιη

αΙΙεηυ» εβί νΪΓΐυΙίδ. Ναιιι ηεαυε ΓοΓίίΙυΟίηίβ 881 βγπι» Γϊ-

1)Γίι•<ΐΓε, 5Ρ(1 αΚοήιΐίί : λιτιιπι Ϊρ8ίϋ8 εβί ικ'πρι'π•, είίςυβ

τεείε ιιΐί. ΙΊιίιι (Ιο ΙειιιρΡΓβηΙϊ» οοίοπ^ιριο (Ιίοοηιΐιιιιι.

Εγ§ο ηεε ΙίΙιοπιΙίι.'ΐΗ» ε8( ορε$ ραΐαΐΐ : («α ο]ιΐ8 ροΙίιΐ8 ςυβε

χρηματιστιχή ( απ ριονηίατίά ) (ΙίεϊΙϋΓ.

ΟΑΡ. XXVI.

ί» Ή δέ μεγαλοψυχία μεσάτης μεν Ιστι χαυνότητοί

και μικροψυχίας, εστί δέ περί τιμήν και άτιμίαν, και

«ερ\ τιμήν ου τήν πάρα τών πολλών άλλα τήν πάρα

των σπουδαίων, χαΐ μάλλον δέ δή περί ταύτην. Οί

γαρ σπουδαίοι είδο'τες χαΐ κρίνοντες όρθως τιμήσουσιν

30 βουλήσεται ουν μδλλον υπδ τοΰ συνειδότος αυτω δτι

άξιος εστί τιμής τιμασΟαι. Ουδέ γαρ περί πασαν τι

μήν έσται, άλλα περί τήν βελτίστην, καΐ το τίμιον

άγαβδν κα\ αρχής τάςιν έχον. (ί) Οί μέν ουν ευκατα

φρόνητοι δντες καί φαϋλοι , μεγάλων δ' αΰτοΰς άςιοϋντες,

15 και προς τούτοις τιμασθαι οϊο'μενοι δεϊν, χαϋνοι • δσοι

δέ έλαττόνοιν αυτούς άςιοϋσιν ή προσήκον αύτοΐς, μι

κρόψυχοι, (λ) Ο άρα μέσος τούτων έστιν δς μήτε

Λάττονος τιμής αΰτον άξιοι ή προσήκει , μήτε μείζονος

ή άςιός έστι, μήτε πάσης- οδτος δ' έστιν δ μεγαλόψυχος.

40 "Ωστε δήλον δτι ή μεγαλοψυχία μεσότης έστι χαυνό-

τητος και μιχροψυχίας.

ΟΑΡ.

Μεγαλοπρέπεια δ' έστι μεσότης σαλακωνείας και

μικροπρέπειας. "Εστι δ' ή μεγαλοπρέπεια περ\ δα

πανάς άς τίο πρέποντι γίγνεσθαι προσήκει. "Οστις

ι6 μέν ο3ν δαπάνα οδ μή δεϊ, σαλάκων, οίον εί τις έστιδ

ίρβνιστας ώς αν γάμους τις Ιστίων, δ τοιούτος σαλάκων

Μ&^ηαηίηιίΐ33 εβί .«.υροΛίκ ει άεπιϊβειοηίβ ηηϊιηί δίνε

ρυ$ίΙΐ3ηίηιί(3ϋ8 ιηε(Ι!εΙ»8; εΙ οιγο.ι ΙιοηοΓειη ε( ίμηοηιίηϊίΐηι

νοι-κιΙιΐΓ : οί Ιιοπογοιπ ςιιίιίοιη ηοη 3 ηιυΙΙΪ8, 80(1 3 ρμ!>β

3ΐ(ηΙιηΙηιιι, ηηί οί ρπι-είριιε εοηνεηίΒΙ. ΡγοΙιϊ ιι,ιιιιιριο εΙ

ροπΊί ]ικ1:ι•05 ΓβοΙε 1ιοηοΓ3ΐ)υηΙ. ΗοηοΓ3ΓΪ Ηιςυβ 8ε, ςιιϊ

(Ιίμηι» ΙιοηοΓε ΓηεΓίΙ, ροΐίϋδ νοίεΐ 31) ΙιΪ8 ςιιί ίρδίιηι εο§ηο-

νοΓΪπί. Νοςιιο εηίπι ό"ρ οιιιπί ηοηοΓε ΓικτίΙ, κοιΐ ορίιηιο,

ιιι;ιμιι.ιιιίιιιϊ|;ΐί εΙ οίιτα ΙιοηοΓ3ΐ)ίΙε Ιιηηιιιη ε( οπϋιιοιη οΐιΐί-

ηεηδ ρπιιεϊρβίύδ. (2) ^υΓβ ϊβϊΙιΐΓ άεβροοίϊοΐ ϊηιρΓοΜ, πΐ3§ηΐ8

Γείιιΐδ δε ιϋ»ηο8 ορίηβηίοδ , εΙ ηοο ηηιρΜικ ΙιοηοΓοπι δίΗί

Ιπΐιυί ροδίιιΐιΐηΐεδ , (ΙίοιηιΙιΐΓ εΐβΐϊ νβηϊνε : ςηί νεΓΟ δεδβ

ΜΐηιηιίΠιιιιΙ ε( ιη»ι;ίί <ρΐ3ΐη ρβΓ 061 3ΐ>]ϊείιιηΙ , ριΐδϋΐΑηίιηί.

(3) Ι Ιηπιιη ίμίΐιιι ιικί Ι μι* (•>( (]ηί ηοη δε ί(3 ίΐΙι]ίοί( , ιι! ιηίηΟΓε

ςηβηι δίΐ ρβΓ ΙιοηοΓε νείίΐ ηοηεδίβη , ηεςυε τυΓδυιη ιηβ-

]ογο (]Μηηι άεεεβΐ, ηεςυε οηιηί : ϊβ (Ιοηιιιιη εδί ηβ^ηβηϊ-

ιιιιΐδ. £1 ρΐΌίιΐϋΌ εοΓ(ιιη) εβί, ηΐ3§η3ηίιηίΐ3ΐοηι ε$8ε ϊηΐεΐ'

3ΐιϊηπιιη ηίιηίβ οίηΐιπη «( ηϊαιίβ άειηίδδυπι , ΓηΡ(1ίοΐ3ΐοηι.

XXVII.

Μ3§ηίΠοεηΙί3 οδ( ιπΙογ οδίοηίαΐίοηοηι εΙ ίηθεεοΓβπι ηβΓεί-

ηιοηίαηι πιοιϋοΐ38. ΛΌΓδαΙιΐΓ 3υ(εηι ΜβκηίΠι'οηΙίίΐ οίιτη δΐιηι-

ρΐιΐί, ςιιοδ οοηιιηοίΐυιη Ιιοιηίηεηι ΓβεβΓβ ρ;ΐΓ 0δ(. Οιιίοιιηκριο

ί^ίίιΐΓ, ιιΐιί ηοη οχροιίίΐ , βιιηιρίυπι ΓαοϊΙ , οδΙοηΙαΙΟΓ ε$( : υΙ

δϊ (^ηΐβ εοηνίνβδ ηηί δνπιηοίβηι εοη(υ1εηη( , ίΐ3 εριιΐο «ι <■:
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δ γαρ σαλάχων τοιούτος έοτιν, 6 εν ω μή δει χαίρω

ένδειχνύμενος την εαυτοί εύπορίαν. (ϊ) Ό δέ μιχρο-

πρεπής δ έναντίος τούτω , δς ο6 δει μή μεγαλείως δα

πανήσει, ή τοϋτο μή ποιων, οΤον εϊς γάμους ή /ορηγίαν

& δαπανών μή άξίοις άλλ' ένδεώς• δ τοιούτος μιχροπρεπη'ς.

(3) Η δε μεγαλοπρέπεια χαΐ άπδ του ονόματος φανερά

έστιν ούσα τοιαύτη οίον λέγομεν έπει γαρ εν τω καιρώ

τω πρέποντι το μέγα δέον είναι , όρθιος τη μεγαλοπρέ

πεια τουνομα χεΐται. Ή μεγαλοπρέπεια άρ' αν είη ,

Μ> επειδή* έστιν επαινετή, μεσάτης τις ελλείψεως και υπερ

βολής της περί δαπανάς τάς προσήκουσας , εν οΐς δει.

(4) ΕΙσί δε',ώς οΐονται, και πλείους μεγαλοπρέπειαι ,

οϊο'ν φασι μεγαλοπρεπώς τ' έβάδισε, και άλλαι δή

τοιαϋται μεγαλοπρέπειαι μεταφοραΐς λέγονται , οΰ χυ-

ι^ρίως- ού γάρ έστιν έν τούτοις μεγαλοπρέπεια , άλλ' έν

οΤς εΐρηχαμεν.

ΟΑΡ.

ρίβΐ , 80 δί ου ρ1ί38 ΓβείβΙ , ίδ Οϊΐεηίαίοι•. ΤβΙίδ ηαιιιςυε βίΐ

ψιί, ςιιο (επιροΓβ ηοη εχρεϋίΐ, ϋΐϋΐιιι ϊικίΐοαΐ ΒΓΠυβηΙίβπι.

(2) Ηιιίε ευηΐι-απιι* εβί Ιιοπιο ίικΙεεοΓβ ρ.ιι ακ , ςιιϊ ιΛί

οροι-ΙεΙ , ιηβςηίΠεε ηοη ίιηρεηοΉ , 3ϋΙ δι ί<1 Γβεει-ε ίηδίίΐιιαΐ ,

ριιΙ;ι ηιιρίϊα» οΊοΙιιπηί αιιΐ 8ΐιιιιρΙιιηι οΙιογο ρι•»•Ι>ι-η>;, ί<1

ηοη, υΐ ιΐεοβΐ, δβιΐ ρβιχε ηίηιίδ ΓβοίεΙ. (}υί ΙιΐφΐϊΐιιοαΊ

ΓϋειϊΙ , 18 ΊικΙιτοΐΈ ρβι-ευδ υρροΙΙιιΙ ιιι\ (3) ΑΙ πΐΒΒηίΓιοειιΙί»

νείεχ ίρδο ιχιηιίηβ ηοοίδροίεβΐ, φΐα!ί$ βίι, ίηηοίεβεει-ε.

ΟρροΓίυηο ικιιηιμιΐ' ΙεπιροΓε ηΐ3(;ηίΓιεε Γαο,Ιοηι , ι-βίΐε πη-

μηίΗεεηΙ ΐ.τη ηοπιεη α-ΐεψιι-Ιιιι-. Μ3ξηίΓιεεηΙΪ3 ί^ϊΐυι- ΙιιεπΙ ,

φίβηηΌφΐίιΙεηι ΙϋΐΐιΙϋΙιί|ί>, ϊηιβΓ ι•χιιν;ιιιι> (ΙεΓεεΙιιηιψιε

άκ» δυηίρΙΐΜ ΐ(1οηεθ8 , <μι;πΙ;ιιιι ιιιΐΊΐίιΜ.Ί». (4) διιηΐ ε»

ηοηηυΙΙίδ ρΐυι-κ ΐΏ8£ηίΓιεεηΙία3 εχίδΙϊπίΑΐχ : τείυΐ ιΐίεεηΐΐ-

6ιι*, ΜββηίΠεο ίηεεάΊΙ ; βΐ Ιιπμίδηιιχίί αΐί»• Πΐ3£ηί&εεη1ί8: ,

ηοη ρι-ορηχ , βεά & ιι-βικίαΐίοηε ηοιηεη ίηνεηίεηίεβ. Νεο

εηίιη ίη ίΐΐΐδ ηΐ3£ηίΠεεηΙί8 , ίειΐ ίο Ιιίε ηυχ (ϋχίηιιΐδ.

XXVIII.

Νέμεσις δ' ίστ\ μεσο'της ιρθονερίας χαΐ έπι^αιρεχα-

χίας• άμφότεραι γαρ αδται ψεχταί είσιν, δ δέ νεμεση-

τιχδς επαινετός. "Εστί δ' ή νέμεσις περί αγαθά,

ϊυ ά τυγχάνει υπάρχοντα ανάξιοι όντι, λύπη τις. Νεμε-

σητικδς ουν δ έπϊ τοις τοιούτοις λυπητικο'ς. Καϊ δ αυ

τός γε πάλιν ούτος λυπησεται, άν τίνα ίδη χαχως

πράττοντα άνάζιον Οντα. Ή μέν ουν νέμεσις χαΐ

δ νεμεσητιχδς ?σως τοιούτος• (2). δ δέ γε φθονερός έναν-

ϊο τίως τούτω • απλώς γάρ , άν τε άξιος τις η άν τε μή τοΰ

ευ πράττειν, λυπησεται. Όμοίως τούτω δ έπιχαιρέ-

χαχος ήσθησεται κακώς πράττοντι χαΐ τω άζίω και τω

άναζίω. Ό δέ γε νεμεσητικδς ου, άλλα μέσος τίς

έστι τούτων.

ΟΑΡ.

Μ) Σεμνότης δ' εστίν αΰθαδείας άνά μέσον τε και αρε

σκείας, έστι δέ περί τας έντεύξεις. "Ο τε γαρ αυθά

δης τοιούτος έστιν οίος μηθενι έντυχεϊν μηδέ διαλεγη-

ναι, άλλα τουνομα εοικεν άπδ τοΰ τρόπου κεϊσθαι•

δ γαρ αυθάδη; αυτοάδης τίς έστιν, άπδ τοΰ αύτδς αΰτώ

Μ άρέσκειν. (2) Ό δέ άρεσκος τοιούτος οίος πασιν δμιλεΐν

χαΐ πάντως χαι παντανη. Ουδέτερος δή τούτων επαι

νετός, δ δέ γε σεμνός ανά μέσον τούτων ών επαινετός-

ούτε γάρ προς <πάντας, άλλα προς τους άξιους, ούτε

προς οϋθένα , άλλα προς τους αΰτοΰς τούτους.

ΙιιιΜ&ιιαΙίο ε»1 ίηνϊιίειιΐϊα: βΐ ιηαίενυΐΐ'ΐιΐία: ιηε<1ΐεΐ38;

;ιΐ)ιΙ«ι• «Ίιίιιι ίί1:>! 5ΐιΙι νί(υρβΓ3ΐίοηεηι <ίη1ιιιιΙ : αϊ ιιιιΐί^ηιι-

Ιιιιιιιΐιΐδ, Ιαιιιίαίιίΐίδ. ΕβΙβυΙειη ιηϋί^ηαΐίο,ηυχιΐβιη ορ^πιιιο

ηΪ8 ιΙ<: Ιιοηίδ , ςυ•ε ιικϋ^ηο αϋοιιϊ βΐίςυο ραυίο ενεηετυηΐ.

Ιηιΐί^ηαίιυηιΐυβ ιςϊΙϋΓ, ςυί ίη 1ιιι]ιΐίΐιιο(1ί Ιι-ίδίβΐυΐ'; Μβηιηυε

πιΓίΐΐδ ΙΗδΙαυίΙιΐΓ, 8Ϊ ςυεπι νϊϋεηΐ ίηάϊ^ηο ιηαΐίδ αΠΙίαΙαΙυπι.

ΛΙιμιε ίηϋίίμιαίίο οΐ ίικ1ί8ΐια1)υη<1ϋδ, Ιαΐίβ. (2) Ηυίε εοηΐΓΒ-

Γίυδ (•>Ι ίηνί(1ι-ιΐδ, ςυϊρρε ςυί Ιιίδ1αΙ)ίΙιΐΓ δοιηρπ , ςυυηι

(ριπηρίβη) δίνε (%ηιιπι, δίνε ίηιΐί^ηιιηι , 1)ρηβ 8^γβ νίϋετίΙ.

Οιιί δϊιηϊΙί(ΐ'.Γ πιαΙίΛοΙίϋ εΐ Ϊρ8ε 1.:ιΊ;ι1)ί[ιιΐ', ςιιοϋ ςυίδ ιηαίε

αμϊΐ, δίνε (1ί§ηιΐ8, δίνε ίηάϊ^ηυϋ δίί. δε<1 ίηιΐί^ηαυυηίΐυ^

ηοη ε8ΐ (^ιυιιιοίΐι' , νεηιιη ίηΙβΓ Ιιοδ ηιεάίϋδ.

XXIX.

(ίι-ανίΐϋδ , ηιι.'(1ίπιιι εβ( ίηίει• ιιίιιιίαιη ιΐο δβ ορίηϊοηεηι, ίη-

ιΐεςυε ιι»Ι;ιιιι ροΠιιαώιιη, εΐ ηίιιιϊιιιη βΐίίδ ρΐαοοικίί οοδε-

Φΐ(•ιΐ(1ίι|ΐιΐ' κίικίιιιιιι : νεηαΙυΓ αιιΐοηι ίη εοη^Γεδδυ Ιιυιιιί-

ιι ιιιιι. .λ'.-ιιη ρ(•ιΙίηαχ ςυί ί(& δϊοί ρΙαεε(, ίδ εδ( ςηί ηειηίηειη

εοηνεηίΓε νεϋΐ, ηειηίηεηι Βΐΐοηυί , ηηιηεηιμιβ 8 δηίδ πιογΙ-

1)ϋ8 ϊηνειιίΐ. Αυθάδης εηίπι ΟΓ8308 ιϋιίΙιΐΓ, ςυβδί αύτοάίης

( χιϋί ίρίί ρΐαοοη» ) : 8ίΙ>ί 5ί(]ΐιίι1ρηι ιιη'ι οΙκεηιιϋιΐΓ ηι- ρΙαειΊ.

(2) Ι )ιΊι-( ΊαΙιΐΓ βυΐβιη , Ιίΐΐι-, , ιι! οιπιιίιιιη νείίΐ Ιιαίιι.τε εοη-

νεΓ88(ίοηεπι , εΐ οιηηϊηο , εΐ υπιιπΓαπαη). Ηογοιπ ηειιίετ

Ιαυιίαοίΐίδ. ΛΙ ξΓβνίδ , ιριϊ ίη ηιι-ιΐί» ί*(οηιηι > Ιαυιίαϋϋίδ.

Νει|υε εηίιη εΓξΐ οιηηεβ, δεϋ 8Γ§3 ηκτϋοδ ; ηεε 6Γ{!3 ικ'ΐηί-

ικ ίη , βεά «ΐ%Ά Ιΐ08 ίρ$08 εοηδίιεεείΐ.

ΟΑΡ. XXX.

«Ο Αιδώς δ' έστι μεσότης άναισχυ'ντίας χαι καταπλη-

ξεως, έστι δέ περί πράξεις και λόγους. Ό μέν γάρ

άναίσ/υντός έστιν ί έν παντι και προς πάντας λέγο>ν

χα\ πράττων δ έτυ/εν, δ δέ καταπεπληγμένος δ ενάντιος

τούτοι, δ πάντα χα\ προς πάντας εύλαβούμενος χα\

«5 πραξαι χαΐ εϊπεϊν άπρακτος γάρ δ τοιούτος, δ πάντα

καταπληττόμενος. (ϊ) Ή δέ αιδώς καΐ δ αίδη'μων

μεσότης τις τούτων• ούτε γάρ άπαντα καΐ πάντοις , ως

δ αναίσχυντος, καΐ ε'ρεϊ και πράζει^ούτε ώςδ καταπληξ,

Λ'ρπ-αιίΜΐία εδί ιιιΙργ ίηιρικίεηΐίαιη ε( δΙυροΓειη ηιείίε-

188 , ίη 8ε(ίοηϋ)ΐΐ8 εοΙΙοςιιϊίδςιιε εοηδ(ί(υ(8. Ι ιιιρικίι'ΐΐδ εδί ,

ςιιί ιιΐιίφΐε εΐ ίη οτηηεδ ΙοιμιίΙιιΐ', ε( υιηηία 8§ί( υίευηιςιιβ

ενεηεπηί. Α( δΐυρίιΐιυ, βειι 3(1οηί(υ•, Ιιιιίι: ι-οηίπιι •ίιι« , ε(

οιιηείβ εΐ ευηείοδ νεηΐυδ, ίβιη &§εη<1ο φίαιιι (ΙίεεηιΙη βοΙΙετ-

Ιί.Έ εχρεΓβ : (βΐίδ εδί , ι|ΐιϊ ίη ευηείίδ οΙ>δ(ιιρε$είΙ. (2) ΑΙ

νεί'εεηικίίβ ε( νρπκυηιΐυδ ίηΙβΓ Ιιββο ηιειίίιιιιι ΙεηεΙ Ιοοιιιη :

ιιι'ιμκ' ΐΜΐίιη ειιηείβ , ε( οιηηϊηο ( ιιΐ ίιηρυιίεηδ ) ι•1 ιΐίΐ'ίΐ ε(

α^ί ; η«ριρ ρογγο ( π< αΚοηίίυδ ) ίη οιηηί «Ι οηιηίηο ίΓερί
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ιν παντί και πάντο>ς ιύλαβηθησεται , άλλα πράξει καΐ

έρεΐ £ν οΤς δει χ»Ί α δει χα'ι δτε δει

(1ί))ίΙ : νεηιηι ββεΐ ΗΙε Ιοΐ|ΐΐΓΐυη]πβ ιιΐιί , εί ςιι»ί , ι•1 (|ΐΐίΐικΙυ

εχρβύΐιΐ.

Ευτραπελία δ' έστι μεσότης βωμολοχίας χαϊ αγροι

κίας , ίστι δε περί τα σχώμματα. Ο τε γαρ |3ο>μο-

ι λόχος ίστιν δ πάντα και π5ν οίόμενος δεϊν σχωπτειν,

ί τε άγροιχος δ μήτε σχοιπτειν βουλόμενος [δεΐν] μήτε

σχωφθηναι, άλλ' δργιζο'μενος. (ϊ) Ό δ' ευτράπελος

άνα μέσον τούτων, δ μήτε πάντας χαϊ πάντως σχιοπτων

μήτ' αΰτδς άγροικος ών. Έσται δ' δ ευτράπελος διττώς

ιο πως λεγόμενος• και γαρ δ δυνάμενος σχώψαι έμμελώς,

χαϊ 8ς αν δπομείνη σχωπτόμενος , ευτράπελος, καΐ

ή ευτραπελία τοιαύτη.

ϋΑΡ. XXXI.

ΙΊΙιηηίΙ.ΐί •>1 «:ιιγπ1ϊ(η(ι5 ει ηΐίΐϊείΐβΐίβ ιιιι•<1ι< 1;ι< ; ίιι

δ ιΐίβϋδφΐε νοΓβαΙιΐΓ. 8<ιιγγ;ι ίίςιιίίίβηι εβί, φιί πιιηΊ.ι .•!

«χηηίηο ίηο«>>*η(1ιιιιι εβ&ε «•χϊ>Ιίι>ιαΙ. Κιΐϊϋοιυ νείΌ , ιμιί

ηΐΊ]ΐΗ! Μΐα>*ίθΐτ νιιΙΙ , ηεψιε ίρββ (ΗεΙεπο ρειί, 8εά εχεαη-

<1ε$είΙ. (2) ΙΙιΊιαηυδ, φιί ίαΙβΓ 1ιθ8 πιο<1ίιι$, ηεφίε οσιηο»

ηεφίε υιηηίηο ίηεεδϊεηβ, ηεφίε ίΐεηο ίρ*ε 3§Γε8ΐΪ3 ηε (ΙιΐΓϋί.

ΑΙ ει-ίι (Ιυοίιιΐί Γιτο ιηοιίίδ ιιιΐχϋΐιΐδ : ηαιη εί ηκχΙεΓβΙε ίηεβδ-

ββΓβ ρεΓεβΙΙιιεπι , εί ηΐίοτιιιη ]3ευ1αΙίοηεηι Ιοίιτ,-ιΐιίΐ. 11α

ηιηιίπιιιι ηιΐκιηικ, ίΐΐφιε ιιΛαηϋαί.

ΟΑΡ. XXXII.

Φιλία δ' έστι μεσότης κολακείας και έχθρας , εστί δε

περί πράξεις καΐ λόγους. Ό μέ.ν γαρ κόλας εστίν

ιι δ πλείο) των προσηκόντων και ίντων προστιδείς, δ δ' άπε-

χθητικδς έ/θρδς κα'ι των υπαρχόντων περιαιρών. Ου

δέτερος ουν ορθώς επαινετός έστιν • (ί) δ δέ φίλος άνα

μέσον τούτων ούτε γαρ πλείω τών υπαρχόντων προσ•

θησει , ούτ' επαινέσει τά μή προσήκοντα, ούτ' αυ πά-

ϊυ λιν έλάττω πβιησει, ούτε πάντως έναντιώσεται πάρα

τδ δοκούν αυτοί. . Ό μεν ουν φίλος τοιούτος.

ΑηιϊείΙίαεδί ίιιΙεΓ 85£εηΙ&Ιίοηεπι ε( ίηίιιιίαΐίαπι ιηεάϊείβδ;

ίιι βεΐίοηε βεπηοηεφίε νεΓββιιΐΓ. Α8?εηΐ3ίθΓ ηαηΐφΐε εκί,

(|ΐιί ρ1αΓ3 (|ΐι.Ίΐη 8ΪΙ ρ»Γ, βάδίηίφΐε πιίρϊαηι , εί Ιπΐιιιϊΐ. Λ Ι

ίηΓεηδίΐδ, ϊηίπιίευ$, ςιιϊ «ΙεΓοβ&Ι εΐίβιη ςυ<Β ίκΐ^ιιηΐ. (}ιιο-

ηιπι ηευ(εΓ ]ιιπ• Ι.ίιν];ιπ ροΐεδί. (2) ΙηΙβΓ ςυοδ ηιειίίιΐδ ε$1

ΗΐιΐΗ'114 : φΐϊρρε ςιιί ηεε ρΐιιπι ρι-ατδειιΐίΐπΐδ ευίςυ&πι ϊδίπιίΐ,

ηεε , ςυα?. παϊηϊιηε εοηνεηίβι , 1;»ιΐί1;ινίτϊ( ; ηοφιρ, ε εοηΙτ3πυ

ίιιιηιίηιιεί, ηεφίε οιιιιιίηυ α<1\ ιτΛ,ιΙιίΙιΐΓ, ρπιΊετψι;ΐΜ> ίρβε

εχϊδίίηιεί. Ι1ιι]ιι«ηι<χ1ί ϊ^Κιιγ εβ( 3ΐιιί<:ιΐίΐ.

ΟΑΡ. ΧΧΧΙΠ.

Αλήθεια δ' έστ'ι μεταξύ ειρωνείας και αλαζονείας.

"Εστί δή περί λόγους, ού πάντας δε'. Ό μεν γαρ

αλαζών Ιστιν δ πλείω των 6παρ/όντων αΰτίο προσποιού•

ϊΐ μένος είναι , η ε'ιδε'ναι β μή οιδεν δ δ' εΐρων έναντίος

τούτω, κα\ έλάττω τών δπαρχόντων προσποιούμενος

αυτω είναι, κα\ δ; οΤδε μή φάσκων, άλλ' Ιπιχρυπτό-

μενος τό εΐδέναι. (ϊ) Ό δ' αληθής οΰδετερον τούτι»ν

ποιήσει• ουτί γαρ προσποιησεται πλείω τών ΰπαρ-

3ΐι /όντων ούτ' ίλάττω, άλλα τα δπάρχοντα αυτί) ταϋτα

φι^σει και είναι χαϊ εΐδέναι. ΕΙ μέν ουν εισιν αύται

βρεταΐ ή μή άρεταί, άλλος αν είη λόγος• #τι ίέ μεσό-

τητες είσι τών ειρημένων, δηλον οί γαρ χατ' αύτίς

ζώντες επαινούνται.

νεΓΪΙββ ε$( ίιιΐιτ (Ιί$$ϊιιιιιΐ3(ϊοηπιι εί ];ι<:ΐΗΐί<>ιιοηι $ϊνε :ιπυ-

83πΙί3ηι ιιιοιίί,ι, ςυηε ίη οΓβϋοηε νεΓ83ΐϋΓ, 880" ηοη οηιηί.

ΠΙοΐ'ϊοηΐι^ ιιίιιιίΐ'ΐιιιι ΐ'ίΐ, ΐ|ΐιί |ΐ1ιιι;ι φκιιιι αιΐ&ίιιΐ, μ Ιιι βΓΓΟ-

%&1, 3υΙ ίΐίη> Γιη)ρ( ςυχ ηοη ηονεηΐ. Ηυίε εοηΐΓ3Γίυ8 <1ί.ν

ΜΐΐιυΙαΙύΓ, ραιιΐ'ϊοΓ3 ε( ιιιίηοΐ'3 ε$8ε 5ηα κϊπιιιΐιιηκ , ο,υβεςυθ

ιιονί! , (ΙίΓΓιΙεΙυΓ, οεευ1ΐ3ΐ(]ΐιε ςηχ εο^ηοίείΐ. (2) ΝοιιΙπιιιι

Ιιυιιιιη ΓαοίΙ νεηΐ9 : ηεχιυε εηίιη ρΙιΐΓ» , ηεςυε ραικίοη)

(|ΐιηηι ηυκ ίίΐιί αίΤυβτϊηΙ , εοη6η{;εΙ, δοχΐ ε» άεηααηι ε( εβ$ε

8ίΙ>ϊ ε( μΊπ' βε «Ιίεεί , <|ΐι;ο (εηε&(. δίη( άεηίςυε Ιιγβ ίρ«β

νΪΓΐιιΙεϋ, 3η βεευ:, ;ιΙί:ι Γιιεί'ίΙ ουηϋϊιΐιταΐίο. Αί ί]ΐιοι) ηιεόϊε-

(3ΐεβ ίίιιΙ ίαιη ηκ-ιιιοι-αίοπιηι , Ιιίικ- <ί•ι•Ι πιιι ι>1 , ηυο<1 ιρη' Λά

Ιι.τι; νίνιιηΐ , 1αι»1ίΙ>ιΐ!> εχοπιβηΙιΐΓ.

€ΑΡ. XXXIV.

λο Περί 2έ δικαιοσύνης λοιπόν αν είη εϊπεϊν τί έστι και

εν τίσι και περί ποια. Πρώτον μέν ουν ε! λάβοιμεν τί

έστι το δίκαιον, εστί δή διττδν το δίκαιον, ων τό μέν

έβτι κατά νόμον (2) δίκαια γάρ φασιν είναι δ δ νόμος

προστάττει. Ό δέ νόμος κελεύει τάνδρεϊα πράττειν

«υ χα'ι τα σώφρονα , και απλώς άπαντα ίσα κατά τας

βρετας λέγεται. • Λιο καί, φασί, δοκεϊ ή δικαιοσύνη

τελεία τις αρετή εΤναι• εί γαρ δίκαια μέν έστιν ά δ νόμος

κελεύει ποιεϊν, δ δέ νόμος τα χατα πάσας άρετάς Οντα

προστάττει , δ άρα τοϊς χατα νόμον εμμένων δικαίοις

45 τελείως σπουδαίος έσται, ώστε δ δίκαιος χα'ι ή δικαιο-

ΟοηςεηοΗιΐΓ υΙ)3ΐη <1ε ]υί1ίΙία (Ιίεβοιοε, ({ΐιίιΐ η(, εί ίη

φΐίΐηΐδ, εί είΓεα ηιιιε : 81 ρΓϊιΐί Ιαηιεη ςυίιΐ 8ΐ( ]ΐΐ8ΐυη] 8ίνε

]υ8, εχροδϋΚΓίιηιΐί. ΕβΙ ββηο ]ιι$(ιιηι ιΐυρίεχ : υηυηι ςηί-

άεηΤ, εχ Ιε^ε. (2) ίυβί» 8ϊιριίι1ειιι ρεΓίιίυεηί, ςιι»; Ιεχ ]υ-

οεΐ. Αϊ Ιεχ ίοΓίΗικΙίηίδ εί ΙεηιρεΓ3ηΙίθ3 ορεΓ3 ηο3 ειΙβΓβ

ϊυϋβΐ, ρΓ0Γ8ϋ&ΐ(υε ευηείβ, φΐ3) εχ νΪΓί»ιΙϊΙ>ιΐ5 άυευηΙϋΓ.

Ει ρΓοίηιΙε ίιι&ΙϊΙϊαιη , ρεΓίεεΙβηι ςυβηϋβηι 85δε νίΓΐυΙειη

ιίκυηΐ. Ναιη 8ί ^.ί!» βιιηΐ , ηιι?ρ Ιεχ ΓβεεΓε ρΓ3?δεπύιΙ , Ιεχ

,πιίπιι <ιιι.ι• εχ πιιιιιϋιιΐί νίΓΐυϋοιΐ88ΐιηΙ, ιιιαιιι1;ι1 : ηιιί ίμϋιΐΓ

ίί8 ςυ* εχ Ιεβε ]ιΐ5ΐ3 βυηΐ οΙιΙεηιρεΓΒΐ , ρει-ίεείβηι ηβηείδοϊ•

ΙυΓ ρΓοΙιίΙβίοιη. Ι'Γοίηιίε ]ιΐ8ΐιΐ8, εί ]η$1ίΙϊα, νΐτίτιβ ψι.τι1;ιινι
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σύνη τελιία τι; αριτή Ιστιν. (ϊ) *Εν μέν δη τι δίκαιον

ίν τϊ τούτοις Ιστ'ι και περί ταϋτα. Άλλα μην ου

τοϋτο το δίκαιον ουδέ τήν περί ταϋτα δικαιοσύνην ζη-

τοϋμεν. Κατά μέν γαρ ταϋτα τα δίκαια εστί καθ

& έαυτον ίντα δίκαιον είναι• 6 γαρ σώφρων και δ ανδρείος

και δ εγκρατής χαΐ αϋτδς καΟ' εαυτόν Ιστι τοιούτος.

Άλλα το δίχαιον τδ προς έτερον άλλο τοϋ είρημενου

χατί νόμον δικαίου εστίν ού γαρ εστίν εν τοις προς

Ιτερον δικαίοις ο3σι καθ' αδτδν είναι δίχαιον. Τοϋτο

ιυ δ' εστίν 8 ζητοϋμεν δίχαιον χαι τήν διχαιοσύνην την

περί ταϋτα. (4) Το τοίνυν δίκαιον Ιστι το προς έτερον

ώς απλώς ειπείν το ίσον. Το γαρ άδικον το άνισόν

Ιστιν Οταν γαρ τών μεν αγαθών τα μείζω αότοϊς νε•

αωσι,τών δέ κακών τα ελάσσονα, άνισον τοϋτ' Ιστι,

16 χαΐ οίτιος άδιχεϊν χαι άδιχεΐσΟαι οίονται. (δ) Δήλον

άρα δτι επειδή ή αδικία εν άνίσοις, ή δικαιοσύνη και

το δίχαιον εν ίσότ',τι συμβολαίων. Ωστε δηλον δτι

ή δικαιοσύνη μεσότης τις αν εϊη υπερβολής καΐ ελλει-

ψειος και πολλοϋ κα'ι ολίγου, (β) "Ο τε γαρ άδικος

2» τω άδικεϊν πλεϊον ε^ει , χαι δ αδικούμενος δέ τω άδι-

κεϊσθαι ελαττον το δε' γε με'σον τούτων δίκαιον Ιστιν.

Το δέ με'σον ίσον, ώστε το ίσον αν πλείονος και έλατ-

τονος είη δίκαιον, και δίκαιος δε δ το ίσον βουλόμενος

ε/ειν. (τ) Τι) δε γε ίσον εν ελα/ίστοις ουσιν εγγίνεται•

1Γ> το άρα προς έτερον ΐσον είναι δίκαιον Ιστι, και δίκαιος

ό τοιούτος άν εϊη. (β) Έπει οϋν ή δικαιοσύνη ίν δι-

χαίω κα^ Ιν ΐσω και εν μεσότητι, το μεν δίκαιον εν τισι

λέγεται δίχαιον, τδ δ' ίσον τισιν ίσον, το δέ μέσον τισι

με'σον, ώσθ' ή δικαιοσύνη και τδ δίκαιον εσται και προ'ς

3ο τινας χα\ εν τισιν. (9) Έπει ουν Ιστι τδ δίκαιον ίσον,

και τδτώ άνάλογον ίσον δίκαιον αν εϊη. Τδ δ* άνάλο-

γον Ιν τετταρσι γίνεται Ιλα/ίστοις• ώς γαρ τδ Α προς

τδ Β , τδ Γ προς τδ Δ • οίον άνάλογον Ιστι τον τα πολλά

κεχτημε'νον πολλά είσα,ε'ρειν, τον δέ τα ολίγα κεκτημέ-

35 νον δλίγα • πάλιν δμοίως τον μέν πολλά πεπονηκο'τα

πολλά λαμβάνειν, τον δέ δλίγα πεπονηκότα δλίγά

λαμβάνειν. Ώς δ' ε/ει δ πεπονηκώς προς τον μή πε

πονηκότα , οδτοι τα πολλά προς τα δλίγα ■ ώς δ' δ πεπο-

νηχώς προς τα πολλά , ούτως δ μή πεπονηκώ; προς τα

4υ δλίγα. (ιιι) Έοικε δέ κα'ι Πλάτων τη άνιλογία ταύτη

το^ί δικαίου /ρησθαι Ιν τη Πολιτεία. Ό μέν γαρ

γεωργός, φησί, σϊτον ποιεί, δ δ' οικοδόμος οϊκίαν, 6 δ'

ΰφάντης Ίμάτιον, δ δέ σκυτοτόμος υπόδημα. Ό μέν

ουν γεωργός τώ οίκοδόμο) σϊτον δίδωσιν, δ δ' οίκοδό-

*& μος τώ γειυργώ οϊχίαν δμοίως δέ οί άλλοι πάντες

ούτω; ε/ουσιν ώστε τα παρ' αυτοΐς άντικαταλλάττε-

σΟαι τών παρά τοις άλλοις. (ι ι) Έστι δ' ή ανα

λογία αύτη ■ ώς γαρ δ γεοιργδς τω οικοδομώ , οΰτοις

δ οικοδόμος τω γεοιργώ • δμοίως τω σκυτεΐ , τω

5ΐ< {ιφάντη , τοις άλλοις πασιν ή αυτή αναλογία προς αλ

λήλους γίνεται, καΐ συνε'/ει δ' ή αυτή αναλογία τήν

πολιτείαν. "Ωστε τδ δίκαιον είναι εοιχε τδ άνάλογον

τδ γαρ δίκαιον συνε/ει τας πολιτείας, τδ αύτδ δ' Ιστι

τό δίκαιον τω άνάλογον, (ιϊ) Έπε\ δέ δ οικοδόμος

ρει-ΓοοΙη εδί. (3) Ι,ηιιιιι ίΐβςιιο ιηιιΐιΐιΐηιιι ]ι1»1ικη ίη Ιιίί,εΙ

οίΓοη Ιηεο. Υεπιπι βηίηινβΓΟ ηβφΐβ ι<1 ]ιΐδΙιιιη , δίνε ίιΐδ ,

ηβςιιβ οαη ψι,τ οίιτίΐ οη νοΓδαΙητ, ]ιι»1ίΙί.Ίΐιι ψιικπιηυδ.

δεουηάιιηι Ιι.το ]υε(η (ίοιί ρο(εδ( ιιΐ ςιιίδ ροι- δβδε ]ιι*Ιιΐ8 «,ίΙ.

Νηηι ΙεΐϊΐρβΓηηί , οΐ Γοι•(ίδ, οΐ οοηίίηοηδ, ροχ δεβε εδί ε^ϋδ-

ιηοιίι. 8ει1 μίδΐιιιη ίηιΐηβαηιιΐί , <μιοιΙ 3(1 ηΙΙεπιπι ι-εΓειΊιΐΓ,

ηΙίιιΛ ϋηηο φκιιιι φιοιΙ ιΐίιΐιιηι 081 οχ Ιο^β ίιΐϋΐιιηί. Νηπι ηοη

βκΐ ίη ΪΪ8 0,1133 ιιιΐνιτίΐι-; ηΜοπιπι ]ιι•~1;ι μιι>( , ριτ 8086 οί$ο

]ιΐ8ΐυηι. Μ ηίιιιίι υιη β$( φιοά ςιιΧΓΪπιυβ ίιυΙιΐΓΠ , ηΐφιβ

οηιη ηιΐίκ ι-ίΐ'οα Ιιοο νεΓ8η(ιΐΓ]υ8ΐίΙίηπι. (4) Οιιοιΐ ί^ίίιΐΓ ίη

ηΙΙοππη ]υ$(ιιηι , ιιΐ ρηυε)8 ηΐκοΐνηηι , Ιιοε χςυηΐε 681 :

ιιιιπι ίιι]ιιΜιιιη ϊηχηυηΐβ. Ουιιαι επίπι Ιιοηοιηηι ιιι;ι]οιη

8ί))ί αι1ί(ί>(πιιΙ , πιηΙοΓίιπι νβΓΟ ιιιι'ιιοιη ηιΙηιίΚυηΙ, ίϋ ίηαι-

ηυηΐβ, εΐ 1ιοι• ιικιιΐιι ίιφιπα ηΓΓιεοΓΟ 8ε ηΐίύί, ϋΓΓΐ(;ίί|ΐιε ίρ?ί

η!> ηΙϋ8 Ιιοηπιιΐ'ί. ριιΙηηΙιΐΓ. (α) Χοιι (ΙιιΙ•ϊιπιι ίμίΐιη', ςπυπι

8ΪΙ ί)ΐ]ιΐΓίη ία Γβουβ ίηχ<]υηΙί[)ΐΐ8 , φΐίη 'ιιι^ΐίΐίη οΙ ]ιΐί1υιη ίιι

εοη(ΓηεΙυυιΐ) χηιιίΐηΐε 8ίνε κηυηΐίΐηΐε εοΙΙοοεΙιΐΓ. Γι ιιίικίι-

οογΙιιιιι ο$(, ]ΐ)8ΐί1ίηιιι , ιιιοιίϊεΐηίειιι (|υηικ1<ιιιι εβ8β ίηίοι- εχ-

οο88ΐιιη ηίςυε ιΙοΓοοΙιιιιι , εΐ ιιιιιΙΙιιιιι εΐ ρηιιευηι. (6) Νηπι

«Ι ()υί ίι^ ιικίο η;ρ(, εο ϊρβο ςιιοιΐ ίηίιΐδίο 3£ί(, ρΐιιβ 1ιη1ιο(

ΐ|ΐι:ιιη οροΓ(εη( : οι ψιι ίιΐ|ΐΐΜ;ι ιιίΙίοίΙιΐΓ, εο ίρίο ςιιοιΐ ίη]ιι-

Γίηιιι ρηΐίΐιιΐ', ηιίηυς : ςυοιί ιιπίπιι ίη Ιιοιιπιι ιηειίίο 08(, ϊιΐ

Ϊπ-Ιιιιιι εε(. ΛΙΐ)ΐιί ιηοιίίυιη ,τιριηΐο οίΐ : ογ^ο ,τ(ρκιΙο , ρΐιι-

ΓΪ8 οΐ ρηυείοΓΪί Γιιοι-ϋ ]ιΐ8ΐπιιι, ]ι^(ιΐ8ΐ]ΐΐο 18 ηιιί α.'(|ΐιηΙε νοίοΐ.

(7) δειΐ 33(]υηΐ6 ίη (1ιιοΙ)ΐΐ8δηΙΙειη εοηΙίεί(ιΐΓ : εη;ο ίη ηΚβτυπι

,-ΐ'ίριιιιιι 8011 χα,ιιηΐε εβ8ε, ]ιι$(υηι ο.-.( : ΐαΐϊβ ιίοιιιιιιπ Ι'ιιογΚ

]ιΐ3(ιιβ. (8) Οιιιιπι ί^ίΙιΐΓ ]ιΐ8(ίΙΪ;ι , ο[ Ιη }ΐΐ8(ο οΙ ίη χςιιηΐί ,

οΙ ίη ιιιοιΙίοΙ,ιΙο, ίιΐ8ΐπιιι ςιιίιίοιη ίη ηυίΙιιΐδΐΐΗΠΐ ιΐίοβίυΐ' :

ϋ'ΐ|ΐΐ3ΐο νβΓΟ , ςυίηυβϋηηι ίεηυηΐε ; ηεεηοη ηιειίίιιιιι , ίη ψιι -

Ι)ΐΐ8(1;ιπι ιιιοιίίιιιη : εη( ]»8(ί(ίβ , οΙ ]ιι$(υηι , ει-ξη ιριοδίΐίΐηι οΙ

ίη (|ΐιίΙιιι•.«1ηιιι . (9) Οιιηηίηηι ί§ί(ιΐΓ ]ιΐ8(ιιιιι . α-φΐηΐε 68( , οΙ

ηιιοιΐ ρΓοροΓίίοηε ςιιηϋαηι Γοβρυηιΐοΐ η?(]υη]ε , Ιιοο ]υ$1υηι

(Ίιπ-ίΙ . Αίψιί ρι υ|ΐ')Γ|ίοιιαΙο ίη ηυηΟυοΓ 1οπιιίιιί8 ηιϊηίηιιιιιι

ριτΙίοίΙιΐΓ. Νηιη ΐ|ΐιοηιηιΙιηο(1ιιηι Λ ηιΙ Γ. . ίΐ,ι Ο ιιιΙ Ο : 5Ϊο

ρΓοροΓίίοηηΙε ε8(, ιι( ηυί πιυΚη ροδείιίβηί , εοηΓεΓβί ηιυΙΙη :

ϋ:ι ςιιί ρηυοη ρο88ί(1εη( , ροποη < οιιΓοπιΙ. Γ•ιιι-8ΐΐ8 οοιίοιη

ιιιοιίο ιριί ρΐιιΐ'ίιιιιιιιι Ι;ιΙιοι;ιΜΊίΙ , ρΐιιιίιιιη οηρί,ιΐ : (ριί νειυ

ρηηιιιι ΙηϋοπινοπΙ, ρηπιιη οηρίηΐ. ΐ;ΐ ηιιίοιιι ΙηυΟΓηηβ 8(1

ηοη ΙηΙιοΓπηΙοιη ΙκιΙιικτίΙ, ϊΙ,ι ρΐιιιίιηη 3(1 ρηιιοη : ιιΙ υογο

1ηΙιοι•ηη8 3(1 ρΐιιηηκι, ίΐ3 ηοη ΙηοοΓηηβ ;ιϋ ρηιιοη. (10) V Ϊ8Μ8

κήπο οΙ ίη Ιί1)Π8 (1ε ΗορηΜίοη ΡΙηΙο ιιΐί ο]ιΐ8ΐιιοιΙί (Ιε ]ιι$(ο

ρΓοροΓίίοηε. Αςηοοίη εηίηι ( ίηηηίί ) οίηιιιη ρηΓβί , οο^ίΠ-

εηΙοΓ νβΓΟ (Ιοηιηηι ; ιιΙ ΙεχίοΓ νεβίειη, ίΐη βιιΙογ ο,ίΙοοιμιι.

ΑβΓίοοΙη ΐβίΙιΐΓ ,τιΙΪΙίοηΙοΓί οίΐηιηι βυ^ςεπί, ε( ίΕΐΙίΠοηΙοΓ

:ιμΓΐοοΙ;ο (Ιοηιιιιη. 1(3 ε( οοιίεηι ηιοϋο οοΐοπ οιηηεδ Ιιη-

οοη(, ο( ροηηιΐε ψιχ &ρυά εβ , ροΓηιυιηηί ίη οη φυε ηρικί

,Ίΐίο-. (II) !■>( ηηηιςυε Ιιιι]ιΐδΐιιοι1ί ρΓορΟΓίϊο. Νηηι υ(

ηκπουΐη .τιΙίΓιοηΙοι-ί , ίΐ3 «!(1ίΠοη(θΓ η^ΐ'ίοοίη;, βίπιίΙίΙεΓφίο.

βυΙοΓί , (εχίοΓΪ , ,ΊΐψΐΓ ηΐίίβ οηιηίουη εηύειη ίηνίεεηι ίηίοι

ίρβοδεβίρΓοροΓίϊο, ςυ»ε οΐ)η(ίηβ( εί (υε(υΓ(οίηηι ι-οηιριιηΐί-

οηηι : ιιΙ ΙίοββΙ ηοΐιΐδ ΐηΊβΠϊβθΓβ )ιΐ8(ιιπι ρΓΟροΜίοπηΙε εβββ :

ίίΐ]ΐιί(1οιη οοηίϊηοΐ ]ιΐ8|ιηη Γθ8ρηΙ)Ιίοη8, ίιΙοηιΐ|υο 6δ1ρι$1υηι,

φΐθ(1 ρροροΓίίοηηΙε, (12) ΑΙ ιριοηίηηι ;οι1ί(ί(:ιΙ(>Γ ειιο ορεΓε

Χ



1ΰ2 .,..)ΗΘΙΚΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ Α, λί.

πλείονος άςιον ποιεί το αύτοΰ /ργον ή δ σκυτεύς, καΐ

ήν ίργον άντικαταλλάττεσθαι τω σκυτεϊ προς τον οίκο-

δόμον, άνθ' £ιποδημάτο>ν δ'ούκ η^ν οίκίαν λαβείν, ένταΰθα

ήδη ένόμισαν, οδ πάντα ταΰτα ώνητά έστιν, άργύριον

5 προσαγορεύσαντες νόμισμα, τούτω χρήσθαι, καΐ την

άζίαν £καστον έκαστου δίδοντας την άλλαξιν ποιεϊσθαι

παρ" αλλήλων, χαϊ τούτοιτήν πολιτικήν κοινωνίαν συνέ-

νειν. (π) Έπε'ι ουν τδ δίχαιο'ν εστίν ΐν τούτοις χα'ι τοϊς

είρημένοις έμπροσθεν, ή περ'ι ταΰτα δικαιοσύνη αν είη

ιο τή ζει δρμήν έλουσα μετά προαιρέσεως περ! ταΰτα χαϊ

έν τούτοις. "Εστι δέ δίχαιον χαϊ το άντιπεπονθός, ου

μέντοι γε ώς οί Πυθαγόρειοι ελεγον. Εκείνοι μεν

γαρ ώοντο δίκαιον είναι , ά τις έποίησε , ταΰτ' άντιπα-

θεϊν. (ϋ) Το δή τοιούτον ουκ εστί προς απαντάς.

ιι Οϋ γαρ έστι δίκαιον οίκέτη προς ελεύθερον τούτον

δ οίχέτης γαρ έαν πάταξη τον ελεύθερον, οΰκ εστί δί

καιος άντιπληγήναι , αλλά πολλάκις. Καΐ το άντιπε-

πονθδς δε δίχαιόν έστιν έν τω άνάλογον ώς γαρ δ ελεύ

θερος ί/ει προς τον δοΰλον τω βελτίων είναι, ουτοις το

2υ άντιποιησαι προς τδ ποιήσαι. Όμοίως δέ χαϊ ελευ

θέριο προς ελεύθερον έ"ςει. Ου γαρ δίχαιον, εί τις τον

όφθαλμον έςέχοψέ τίνος, άντεχχοπήναι μόνον, άλλα

πλείονα παθεϊν, άκολουθήσαντα τη αναλογία• καΐ γαρ

ηρξε πρότερος καΐ ήδίκησεν, αδικεί δέ κατ' αμφότερα*

Μ ώστε άνάλογον καΐ τα αδικήματα , και τδ άντιπαθεϊν

πλείω ων έποίησε δίκαιον έστιν. (κ.) 'Επε'ι δέ τδ δί

καιον πολλαχως λέγεται , διοριστε'ον αν είη υπέρ ποίου

δικαίου εστίν ή σχέψις. "Εστί δή δίχαιόν τι, ώς φα-

σίν, οίχέτη προς δεσπότην χαϊ υΐώ προς π»τέρα. Ί'ό

10 δ' έν τούτοις δίχαιον δμοινύμως αν δόξειεν λέγεσθαι τδ)

ιτολιτιχΜ δικαίω. "Εστί γαρ τδ δίχαιον υπέρ ου έστ'ιν

ή σχέψις , τδ πολιτικδν δίχαιον. (ιβ) Τοΰτο γαρ μά

λιστα έστιν έν ίσότητί' κοινωνοί γαρ οί πολϊταί τίνες,

καΐ δ'μοιοι [Ιούλονται είναι τη φύσει, τω δέ τρόπω

35 έτεροι. Τω δέ υίώ προς πατέρα καΐ οίχέτη προς δε

σπότην ουκ άν δόξειεν είναι δίκαιον ούθέν ούτε γαρ τδ)

ποδί τω έμω προς έμέ ούτε τη χειρί , δμοίιος δ' ούδ'

έχάστω των μορίοιν. Ωσαύτως αν ουν δόςειεν έ/ειν

και 6 υ'ιδς προς πατέρα ■ ώσπερ γάρ μέρος τί έστι τοΰ

40 πατρός δ υίος , πλην 8ταν ήδη λάβη την τοΰ ανδρός τά-

ξιν και χωρισθή άπ' αύτοΰ, τότ' ήδη Ιν ίσότητι χαϊ

δμοιοτητί έστι τω πατρί • οί δέ πολϊται τοιοΰτοί τίνες

έθέλουσιν είναι, (π) Ώς δ' αίίτως ούδ' οίχέτη προς

δεσπότην εστί δίκαιον δια την αυτήν αίτίαν τοΰ γαρ

45 δεσπότου τί έστιν δ οίκε'της. Άλλα δή και ιΙ έστιν

αύτω δίχαιον, το οίχονομιχδν δίκαιον προς αυτόν έστιν.

Ού τοΰτο δε' γε ήμεϊς ζητοΰμεν, άλλα τδ πολιτιχόν έν

ίσοτητι γαρ χαϊ δμοιότητι τδ πολιτικόν δίκαιον εοιχεν

είναι, (ιβ) Άλλα δή τδ μέν έν άνδρδς καΐ γυναικός

10 κοι-Αινία δίχαιόν έστιν εγγύς τοΰ πολιτιχοΰ δικαίου •

χείρον μέν γαρ ή γυνή τοΰ ανδρός , άλλ' οίχειότερον,

και μετέχει ισότητας πως μάλλον, διότι εγγύς της πο

λιτικής κοινοινίας δ βίος αυτών, ώστε και τδ δίκαιον τδ

γυναιχι προς άνδρα μάλιστα πως ήδη των άλλων πο-

ρΙιιΐΗ ιικτΗιιγ, (ΐυ3ηι £0 ςυοό βυ(οι• ρι-Ε6δ(3ΐ, (ΙίΠίοίΙε ςυο-

ςιιε (ΤίΐΙ, ιιΐ •ΓΐΙίΙί('»ΙυΓ οιιιιι δυΙΟΓβ Γαοιτοί ρ<-τηιυΙ•Ίΐίι>•

πιτη ; ηεαυε οιιίιιι ρΓΟ εβίοεϊβ [κιγ ΓηειϊΙ πΌηιιιηι οίρβτβ : 1 1 Ιο

]ιιιιι ίιΐδ(ί(υεπιη(, <|ΐιο ηκε οηιηία νεπαΐίβ βίηΙ , ηι-μρηίο ιιϋ,

(|ΐιοιΙ ηιιιιιί«πΐ3 νοοιπι! : ιι( ρΓΟ οοδίίιιιβίίοηβ εί ρπΊίο ευ]υ«.

ΙίΙκΊ Γΐ3( ίηΐιτ ίρδοδ ϊιινιοεπ) εοη(Γ3ΐΐ6η(68 ρρπηιιΐβΐίο ,

φι;ο ι-ίνϋοιιι (Όΐηιηιιηϊε&Ιίοηεπι οοηΐίηεβί. (13) (}ιιιιιη

ίμίΐιιι- ίιι Ιιϊδ, εί ςιιιε ρΓοχίηιε (1ίι•1;ι βυηί, )ιΐ5ΐυπι βίί, ειϊί

]ιι»1ί1ί;ι ιρι.ΐ οιγολ Ιι,τΐ' ει ίη Ιιίβ εοηδίδΐϊί , ευπι (Ιείβεΐυ εχ

Ιι:ι)ιΐΙιι ιιιψιιΝιιιη ιΐίΐ<•(;ι. Κδί νιτο εΐίβηι Ιαϋο ]ιΐδ : ηοη

ίβιιιεη , ιι 1 3ίι>1)3η| Ρ}ΙΙια<;θΓίοϊ ; πιΐί ιηιηιφιο ίΙΙί κιιιιΙ, )ιι$1ιιηι

ε95β, υϋί πυα; <ιυί5 εΓΓεείδβεΙ, γϊιΙιίιι ε&εηΐ ΙαΙϊοηϊβ νίεε

Γιί ι-ικΙ.ι : (14) ι- ιιοιΐ εΐ'^3 οιιιικ'β ηοη ρο(ε&( εο πιο«]ο Ηεη.

ΝΐΜΐυε ειιίιη )ιΐϋΙυιη, ι'Λ(1ιίιι «•ιμιιιι ειιιιι ϊηςεηυο ΓετΓβ :

ςυβηϋοςυίιίειη «ί Μτνιυ ίηρ'ΐιιιπιη ('('(ίι1(τί| , ]ιι^1πιιι ηοη

εϋ( εχ 3ΙΙ6Γ3 ρ3Γ(ε (αηΐιιηι «Γ(Ιί, βεά ίηιρεη<>ϊυ$ : η3ΐη ει

ί|»3 Ιαϋο , ]ιιλ ε>( ρΓοροΓίϊοηε εοηβίαηβ. Νηιη ςυεηΐ3(1ηΐ(ΐ-

(Ιιι πι ίιι»(ΐιιιΐ)5 α(1ν(•Γ8ΐΐ5 δθΓτυιιι ΗβοεΙ, εο Ιοηςε ρΓ3*ΐ3η-

ΙίοΓ, (•;ιι1(Ίΐι Γ3ΐίοηε εί ρΓοροΜίουε ιΐ'ρβικίρικίιιιιι ε$(, (ρκκΙ

3ΐΙ(τ Γΐ'κτίΙρΓίοΓ. ΙΙιιΚμιι ρΐίίΐιιι ίηςεηυοθύνεΓϋυβίη^εηϋυπι

τε$ 1 1. 1 1 ιι•1 μ [ . Νεε εηίπι ]Η8(υπι «1, ιιΐ ςυί οαιίιιιη ιτυει-ίΐ , εί

(βηΐυιιι ΙβΙίοηϊ; ροκη» ϊηΠϊς3(υΓ, 86(1 ιιιιιΐΐο ρίππι Γ(:ι;ιΙ , ρπ>•

ροΓίίοηίβ εοιΐ8εευ(ίοηε : ιριβηιΐοίρ^ίιίειη ε( ΓΟ'ρίΙ ρηοΓ, εί

βίΐεείΐ ίιι)πΐ'Ϊ3. ΑΙςυί ιιΐηιικ-ιιΐ' ίΙΙηΙ» ίι^ικία 681 : ε( ρΓυίιιϋε

ρΓ0ρ0Γΐί0Ι13ΐ« 68( , ΙΐΙ (Ίί,ΙΙΙΙ 1Ιΐ]ΐ1ΙΊΟΙ' ΓϋΙί() 1ΐ3ΐ)('3ΐ!1Ι', ,•ΐΙι|ΙΙΙ•

ρΐιιι,ι ΙιίιιΙ (|ΐι:ιιιι Γιί ί ιΊΙ : ίιΐο,ιιο ίιΐδΐί οχί§ίΙ ΓβΙίο. (15) \'ε-

πιιιι (|ΐιιιιιί3ΐιι ιιιιιΐΐί» ηιο(Πϊ ]ιΐίΙιιιιι, νιΊ ]υ9, (ΙίείΙιΐΓ, άεΐΐηίεη•

(Ιιιιιι ΓιιιτίΙ (Ιβ ςυοηβιη ιίειιιιιπι ]ιΐ8(ο 8ίΙ ηοϋί8 αΊ&εερ&Ιίο.

Εϋ( ΙΐίΐΙΐίπΐΙΗ, ϋΐ ρίΜ'ΙΐίίΚΊΐΙ, 3|ί(|ΙΙ0(1 ]||>(||||| 5(Ί\() 3(1\ΡΙ>1Ι>

(Ιοηιίιιιιιιι, ε( ΓιΙίο .κΙμίμιλ ρ.Ίΐιΐ'ΐη. 1η (|(ΐί1ιιΐί ιρκκΐ υΙιΙΐηιΊ

]ιι•.(ιιιιι, ;ΐ'(|ΐιίνοοο ικιιυίηε )ιι.•>1ιιηι είνίΐε (Ιϊεϊ \ί(ΙιΊι,ιΙιιι•.

Ε8( ιιηιικ|ΐιο]ιΐίΙιιιη ιΐε <{ΐιο ηυηε ΙοηυίπιυΓ, οίνϋο ]ιι-1ιιηι.

(16) Ιά ρΐ'ορεηιιιιΐιιιιι ίη Ϊρ8β ;γ(|ιι.ίΙϊ(;ι1ρ ροβίΐυηι. Οί\ιν.

οιιίιιι οοιιιιηιιηίοικ'ΐιι «-ιιαηιίαηι ίιιίιτ δε Ιι.ι1«•ιι1 , εί ικιΐιη α

ςυκίειη υοη$ίηιΠε» 6886 νοίυηΐ , ύίνβΓδΙ νβΓΟ πιοΓβ. ΑΙ ΓιΙίο

ιίΐ.Ί ρ;ιΙη•ηι , β( 86ΓΥΟ 6Γξ& (Ιοπιίιιιΐϋΐ , ]θ8 ιιΙΙιιιιι ηοη ε*$ε

νίιΙεΙιϋιΐΓ : ηεςιιε βηίηι ρεο"ΐ 3(1τεπ>υηι πιε, ηεςυε πκιιιιιί ,

ικ'ίριο ίΐίιίεηι ΐΐίευί ηιεπι1)Γ0. ΚίηιίΙίΙΟΓ ίμϋιΐΓ ΙιβΙχτε νί(1ρ!)ί-

Ιιιγ ι•1 Ιίΐίυίει^α ραΐη-ιιι : ικιιιι νείυίί ιικίιιΙιιίμιι ρ3(ΓΪ8 ι*1

ΓιΙίιι», ηίβί ]3ΐη νϊηίειιι ίικίοεπί ίείβίεηι, ςυ» 31) ίρεο 8ΐ'ρ:ιι ε-

Ιιιγ ; Ιιιικ- εηίιη ίιι ΜΐιιϋίΙικΙίιΐι' εί κςιΐ3ϋ(3(ε ε8ΐ ρ;ι1ιί : 8ε<1

οίίίηυβίιιιίιΐδΐιιοιίίβδίβ ΙίεεΙ. (!7)Εικ1ειη <!«• υαιικα ηεβεΓνο

φΜΐΙριη οι «α άοηιίηιιιηε8ΐ]υ8(υηΐ: (Ιοιιιίηί ιι•ιιιι•ιυβ ιιιιίϋ<1αιι•

οίΐ Μτνυι. Ι'ι-Ι ιτιιιιι 81 ιιιοϋο εί ]ιΐ8(υιη δίΐ 3110,110(1, ίιΙ ] ιι^Ιυπι

ει-μ.ι ίρδίιιιι ΓυβΓίΙ (ΙοιηεδΙίευιη , ςιιοϋ ίη ρι £θδθη1ί3 ιιιίηίηιο

ίηάβςβιηυδ , 8εϋ οϊνίΐβ : δίυ,υίιΐοηι ίη δίπιϋίΐιιιΐίιιε εί α πυ3ΐϊ-

(3(6 είνίΐε ]ιΐ!,1ιιιιι 3ρρ3ΐ-ε( εβδε ροδίίυηι. ( 1 8) ΙΊ-αΊεινα , ίη

πιυΙίεΓίδ ε( νιτι εοιηπιυηίεβίίοηβ , ]υδ(υιη εβ( ΓεΓε ίιίειη ςιιοΛ

οίνίΐε ίιΐδ(υιη : ^βίείίυδ ιιηιικ[ιιρο•>1 ιηυΙίεΓ νίι-ο, δειΐ ο,υίοΊΙβιη

ηιβίίίδ οοηίιιηοίυηι, ε( ()ΐιοο!3ΐΐ)ΐΐ)(«Ιο ηιβ^ΐδ χ<ρΐ3ΐί(3(ί8 ρ.ΐΓΐί-

εερδ -. ρΓοϊηιΙε ίρδΟΓηηι νίΐα ιιιΙ δοοίείβίειη ι-ίνίίοιιι ρΓοχίιηε

' αεοβάίΐ. ριιβιε ]ιΐϋ(ιιηι εΐίβηι ηιιιΐίβιί ε-χβ νίηιπι, ρηςί
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λιτικόν έστιν. (ι») Έπε! ουν έστι δίκαιον το έν πολι

τική κοινωνία όν, ή δικαιοσύνη χαι 6 δίκαιος περί το

πολιτικών δίκαιον εσται. Των δέ δικαίων έστι τα μέν

φύσει, τά δέ νόμω. Δει δ' ούτως δπολαμβάνειν μή

6 ώς μηδέποτε αν μεταπεσόντα• καΐ γαρ τα φύσει όντα

μεταλαμβάνουσι μεταβολής- (20) λέγοι δ' οίον ε! τη

άριστερδ μελετώμεν πάντες άει βάλλειν, γινοίμεί)" αν

άμφιδέξιοι ■ άλλα φύσει γε αριστερά έστι, και τα δεξιά

ουδέν ήττον φύσει βελτίω έστι της αριστεράς, καν

ιυ πάντα ποιώμεν τη αριστερά χαθάπερ τη δεξιά. Ούδ'

δτι μεταπίπτουσι , δια τοΰτ' ούκ εστί φύσει ■ άλλ' εΐ ώς

Ιπϊ το πολύ χαι τον πλείω χρο'νον ούτω διαμένει ή αρι

στερά ούσα αριστερά και ή δεξιά δεξιά, τοΰτο φύσει εστίν.

(2ΐ) Ωσαύτως έ.τι των φύσει δικαίων, μη, ε? μετα-

11 βάλλει δια την ήμετέραν ^ρησιν, δια τοΰτ' ούκ εστί

δίκαιον φύσει, άλλ' εστίν. Το γάρ ώς έπι τό πολύ

διαμένον, τοΰτο φύσει δίκαιον προφανές. °0 γαρ άν

ήμεϊς βώμεΟα και νομίσιομεν, τοΰτο χαι εστί δίκαιον

ήδη και καλοΰμεν κατά νόμον δίκαιον. Βέλτιον ουν

30 δίκαιον το κατά φύσιν τοΰ κατά νο'μον. Άλλ' 8 ζη-

τοΰμεν, δίκαιον έστι πολιτικόν. Το δε πολιτικόν έστι

το νόμοι, οΰ το φύσει, (μ) Το δ' άδικον και το αδί

κημα δόξειεν αν είναι ούτω ταϋτόν, ούκ εστί δέ- τό μέν

γάρ άδικον έστι τό νόμω ώρισμένον, οίον τό παρακατα•

» δήχην άποστερήσαι άδικόν έστιν, τό δ' αδίκημα έστι τό

ήδη αδίκως τιπραξαι. Όμοίως'δε τό δίκαιον χαι τό δι-

καιοπράγημα ού ταύτόν τό μέν γάρ δίκαιον τό τω νομω

ώρισμένον, τό δέ δικαιοπράγημα τό τά δίκαια πράττειν.

(23ι Πότε ουν τό δίκαιον, χαι πότε ού ; Ώς απλώς μέν

ϊι> ειπείν, δταν πράττη κατά προαίρεσιν χαι έκουσίοις (τό

δ' εκουσίως δ ην, είρηται έν τοις επάνω ήμϊν), και δταν

βΐδώς καιδν και ώ χαι ου ένεκα, ούτως δίκαιον πράττει.

Όμοίως και ωσαύτως και δ άδικος εσται δ εϊδως και

8ν και ώ και ο6 ένεκα. "Οταν δέ μηθέν τούτων είδώς

3» πράξη τι άδικον, άδικος μέν ούχ Ιστιν, άτυνής οέ• εί

γάρ οιόμενος τον πολέμιον άποκτείνειν τον πατέρα

άπ='κτεινειν, άδικον μέν τι επραξεν, αδικεί μέντοι ού-

βένα, άτυ/εΐ δέ. (24) "Ωστε ούν τό μη άδικεΐν τά άδικα

πράττοντα έν τω άγνοεϊν έστι τοΰτο, 8 καϊ μικρόν

40 επάνω έλέγετο , δ'ταν μή είδώς μήΟ' δν βλάπτει μήΟ'

δ μήθ' οδ ίνεχεν. Άλλ' ήδη χαι τήν άγνοιαν διορι-

στέον εστί, πώς αν γινομένης της αγνοίας , 8ν βλάπτει,

ούχ αδικήσει. (25) Έστω δή ούτος δ διορισμο'ς• δ'ταν

μέν γάρ ή άγνοια αιτία η τοΰ πραξαί τι , ου£ ίχών

4!> τοΰτο πράττει , ώστε ουκ αδικεί • δ'ταν δέ της αγνοίας

αυτός ή αίτιος, και πράττη τι κατά την άγνοιαν ής

αυτός αίτιος έστιν, ούτος ήδη αδικεί, και δικαίως αίτιος

δ τοιοΰτος χληΟήσεται. Οίον έπι των μεΟυόντοιν οί

γάρ μεθύοντες και πράξαντές τι καχόν άδιχοΰσιν της

&ο γάρ αγνοίας αυτοί είσιν αίτιοι ■ έξην γάρ αύτοΓς μή πί-

νειν τοσοΰτον ίόστ' άγνοήσαντας τύπτειν τον πατέρα.

(20/ Όμοίως έπι των άλλων άγνοιών 5σαι μέν γίνονται

ίι' αυτούς, οί κατά ταύτας άοικόΰντες άδικοι" οιν δέ μή

αυτοί είσιν αίτιοι, άλλ' ή άγνοια κάκείνοις εστίν αιτία

ρυυιιι ΐ]υοΟίΐιηηιοι1ο ]λιά ρπΒ εβίειϊδ ιίνίΐε 681. (19) ί}ιιυ-

ιμηπι ϊ« ι Ιιι η ίιΐίίπηι β8ΐ ί<1 ψιοά ίη οί νϊΐί εοηιπιυηίεαίίοπε ρο-

δίΐηηι 681 : 1.1111 μι$1ί1ί3 φίαιη ]Η8ΐΠδ, είι•ε3 είνίΐε μίδΐυπι επί.

8ε0 ]υ8ΐοπιπι ΐ|ΐι,ι•ι1:ιιη η«Ιιιι Λ , φϋπίαπι 1ε§ε δυηΐ. Υριϊιιιι

ιιι•Ι)ίΙ γηγϊ ί(ίι οροι-ΙεΙ , ηε ριι Ιιίιιιη ηυιΐ(]υ«ιη εβ ϊιιΙργ &β ηια-

ίαιί : εΐεηίοι ψιχ. η^Ιυτα δΐιηΙ, 83ηε είίβηι πιυΐβΐίοηεπ) μιΙι-

ιιιιιί ι (20) ιιΙ, ίηφίβιη , 8Ϊ ροιιΐ.ιπ οηιηεβ δεπιρετ δίηίδΐΓ»

αηηίΙίΐιηιΐΓ, (αικίειη δίηίδΙι-3 ιιΐ3ηυ χςυε 80 (ΙοχΙγ.ί υίειηυι•.

ΑΙφίί α ηαίιιπι 8ίηί8(Γ3 681 : μμΙ (1εχ(6Γ3 ηίΐιίΐοηιίηιΐδ ηβΐυι■«

ρο(ίοΓ3 βυηι βίηίδίηβ, ΙαπιοΙδί ευηε(8 δίηίδίΓβ, βίεοί ι•ι

ύεχ(Γ3 , Γηοίαιηηκ. Νεηυβ ίιίρο ςιιοά ηιυίαιϊ Ιι.το φίρηηΐ ,

οί) Ιΐ00 3 ιιιΐπ γ;» ιιοιι μιιιΙ : νιτιιιιι 81 ιιΐρΐυηηιιιηι (Ιίυϋιΐδφΐβ

■ία ροΓηκιηρϋπΙ , ιιΙ δϊηίδΙίΏ 8Ϊ( δίηίδίΓβ, εΐ ΛρχΙγλ άεχίΓβ ,

Ιιοε 3 πηΙιΐΓΛ βδδβ πΜϋοηιΙιιιιι ι•5ΐ. (21) ΙιΙοιιι οΜίηεΙ ίη ίΪ8

<|ΙΙΗ" 8 Ι18111Γ3 ΜΙΙΐΙ ]ΙΙ8(8, 81 1108(Γ0 ΙΙ8Ι1 ϊ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ■ 1 1 1 1 1 Γ : 11(111

υΙ) Ηοε 3 ιιμΙιιγλ ]ιΐί1α ηοη (ΊιεπηΙ, ίιηο εςυίιίεηι ΓυεΓΪηΙ.

λαιη (]ΐιοι.1 ιιΐρΐιιΐ'ίιηιιιη ριτιΐιιπιΐ, ίιΐ ρΐΌριιΙαη^υίΙυηι 3 η:ι-

Ι(ιγ& Κ8(. ι^ικκΙ νει-ο ηο8 ΐ'οηίΐίΐιΐίίπιιρ, Ιε^εςυε βοίβεβιηυβ,

κΙ εεΓίβ ]ιΐί!πηι ]8ΐη , βΐιριε οΐϊαιη εχ 1ε§ε ]ιΐδΙιιιη ιιιιηευριι-

ιιιιιν. 1Ί•»'5ΐβΙ ϊίΐίΙιΐΓ ίπ-Ιιιιη ιριοιΐ 3 ηβΙυΓβ 681 , ϊΙΙί ςηοιΐ βχ

1ε§ε. (ΊΊΓΓίιιη ψιοιΐ ίη(]3^3πιιΐ8 ]υί(ιιηι, είτίΐε ε8( : Λΐιριί

είνίΐε, ηοη ικιίπιιι, ϋΐ•ι1 Ιε^ε ΐ'βΐ. (22) Ρογγο ίη]ϋ5ΐυπι , ε(

ίιψιΐ'ί.ι βίνβ ίη]υ8(ε ΓβεΙυηι, νίάεη ρο88ΪηΙ ιΊΙριιι εβεβ : ηοη

μιιιΙ Ιίΐιιιι-ιι. ΜφιίΊοιιι ιιιιίιΙ ίη]υ5ΐυιη 8ΪΙ, Ιβββ ιΙιΊίιιίΙιΐΓ :

τείυΐϊ <1ερο8ί(ο (ριρικίαπι ίί3ΐΐ(]3Γ6, Ϊη]υ8(υη] ι•»1 : ηΐ ίιι]ιιπ;ι,

ιι!)ί ίη]υ8(ε αϋιριίιΙ ρεΓρεΐΓ3(υΓ. ΙΙΜεηι ροπο ]ιΐλ(ιιιιι , 3ε

,ρΐϊΛιιιη Γαΐ'ίηιΐϋ', ηοη Ρ8( ί(1ριη : ηαπι ]ιΐ8ΐυηι 1ο§β ιΙεΓιηίΙυπι

ι*1, (]υυπι 8ίΙ ]ϋ5ΐυιη Γβοίηιΐδ Γβρθπ' ]υ•,1α. (23) ΟπαηιΙο ί^ίΙιΐΓ

ίιιβίυηι, ε( ηυβηοΌ ηοη.' Νειηρβ (υΙ ρηιιείβ λΙ>.-π1\;ιπι )

4ΠΙ1Ι1) (ϊΐ'ΐΙίΙ» ορεΓβ εΐ8ροη(ε ηυίβ ρεΓεςεηι, ( ςυϊά ?ροη(β

8Ϊ(, ρβυΙΙο 3η(ε 3 ηοίιίβ (Ιίιΐυηι βδΐ,) εΐ ιρίίίικίο Μ-ίνρπΙ , εΐ

ίη (ριπή, ε( ευ!, εΐ ςυβ άε ε3υ88, Ιιιιιι ]υ8ΐ3 ρβΓβ^ϊΙ. ΙΙίϋβιιι

;»]ίίιιιίΙίΙ(τ εΓί(ε(Ϊ3ΐη ίη]ϋ8(υ8, ςυί 8είνεη( εΐ ίη ιριειη , ιΊ

ευί, ε( Γ.υ]υβ εαιικβ ϋεΐίιριοιίΐ. ΛΙ <]οιιηι Ιιοπιηι ηίΐιίΐ

δεϊι'ηί, ίη]05(ί (,ιιιιρπ ςυίρρίβιη εοπιηιΪΜΊ'ίΙ, Ιιιιιι ίΙΙι-ίη;ιιΜπ«

ηοη εβ( , 5ΡιΙ ίηΓοΓίιιηαΙιΐδ. Ν,ίιιι 8ϊ ρ;ιΙ ιίίιι οεείοΊτίΙ , 86

Ιιοϋίειιι γλΙιη οοπονιτ , ίη]ιΐ5ΐυι» (]υϊιΙΐ'ΐιι εοηιοιίβΗ «ΙίιριίιΙ,

εΐ (|ΐιιπιι ηεπιϊηεηι ΒΓΓεεβηΙ ϊη]ιιπα , ΟβϊΙ Ιαιηεη ίηΓεΙϊείΙεΓ.

(■>Ί) Γ.γ^ιι ηοη ηΠίΐΊκ• ϊη]υΓΪ8, υί)ί ίη]ιΐ9ΐα ρεΓ3£8η(υΓ, ϊά

ε»1 ίη ίμηοιαικίο ρο8Ϊ(υηι , ιριοι] ε( ρ,ιηΙΙο βη(ε (ΙίΜϊΟΠΜΐιπίί :

([ιιιιίιΙ ηοη 8οίαΙ (ΐικΊΐιικιηι οΓΓβτκΙβΓΪΙ, ηεςυε <πί , ηεςυε ςο3

(1ε (•;ΐϋν3. ΛΙ ϋεΓιηίεηα'3 ςιιοςυε λ ϊ•1ί>1 ιιγ ί^ιιοπιιιΐίη, ηυοηαηι

ραε(ο ςυΐ8ρεΓ ίίΐιοπιηΙί;ιιη ιριειη Ι,τιΙίΙ , ηοη 3Πίείε( ίη]υΓί8.

(25) 8ίι ηίπιίΓυηι Η<το ά'εΠηίΙίο : Ουβηιΐοευηΐφΐε ρει•ρεΙ Γβηιϋ

,'ΐΙί((ΐιί(1 03υ83 ΙΊιργϊΙ ΐ^ηοΓαπϋ», κΐ ιιιιιι ΓιΙβροηΙε; <■( ρπιίιιιΐο

ηοη βΓΠεϊΙ ΐη]ιΐΓΪ3. νεΓοηι ςιιαηιΐο Ϊρ86 ειι» οβυδ» ΓυεπΙ

ίί>ηοΓ3ηΙΐιΡ, ρει-ρβίΓβπΙςιιε ςυϊρρϊαπι βχ ίμιιιΐΓ.Ίΐιϋ.•ι , ευ]ιΐ8

ίρββ ε\8ΐί(8ΓίΙ ε3ϋ8β, ϊδ ρίβηε ίβηι «ΙΤιείΙ ίιι]ιι ι-ί.-ι, βο ΐ']ιι>ιιι<ΐίϋ

]0ΓεΓπηιίηίδ ΗΓ^υείιΐΓ : νείιιΐ ίη εΐιπίβ ονεηϋ. Υίηο ηβηιςυε

ηκ,τδί , δί ψιίιΐ ιικιϋ ρεΓρεΐΓ3ΓίηΙ, βίηε εοπίΓονοΓδίβ βΓΓβΓυηΙ

ίη]υΓΪ3ΐη : φκιιιιΐιιφίίιΐι ιιι ίρδί 8ίΙ)ί (•]ιι-ί ί^ιιππιηΐίίΐ" εβυδβ

εχδΙίΙβΓυηί. Ιη ίρδίδ εηίιη ΓοίΙ, ηε ΙβηΙιιπι ΙηΙιρπίιΙ, ιιΙ ίβηο-

Γβηΐβδ εαίεΓβηΙ ρβίΓεηι. (26) Ιιίβηι ίη οείβπδ εδί ιμικιι ;ιπΐ ϋ•>,

ςο,Έ εχ ίρδίδ ^ίι;ηιιη(ιΐΓ Γ8θίεηΙί1)ϋ8, οί φΐί ροηρδβδίηίβΓΒηΙ

ίη]ιιιί8ΐη , δίηΐ ίη]ιΐδ1ί. <3ιιοπιιη βιιίειη ιιοη ίρδί δΐιηΐ 03ΐΐ83,
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ΗΘΙΚΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ Α, λδ,

τοις πράξασι τοΰ πρδςαι, ούκ άδικοι. "Εστί δ' ή τοιούτη

άγνοια ή φυσική, οίον τα παιδία άγνοοΰντα τους πατέ

ρας τυπτουσιν, άλλ' ή έν τούτοις άγνοια ουσιχή ούσα ού

ποιεί δια τήν πραςιν ταύτην τα παιδία λέγεσθαι άδικα-

6 ή γαρ άγνοια αιτία τοΰ πράττειν ταΰτα , της δ' αγνοίας

οΰχ αύτα αίτια• διδ ούδ' άδικα λέγονται. (27) Υπέρ

δε δη τοΰ άδικεΐσΟαι πως; πο'τερον έχοντα εστίν άδι-

χεΐσθαι ή ου ; δίχαια μεν γαρ και άδιχα πράττομεν

έχοντες, άδικούμεθα δε οΰχέτι έχο'ντες• τι) γαρ κολά-

ιυ ζεσθαι φεύγομεν, άστε δηλον δτι οΰκ αν άδικοίμεθα

έχοντες. Ούδε'ις γαρ έχων βλάπτεσθαι υπομένει • το

γ4ρ άδικεΐσΟαι βλάπτεσθαί έστιν. (ίβ) Ναί, άλλ' είσί

τίνες οί δε'ον αυτούς το ίσον εχειν παρανωροϋσί τισιν,

ώστε ει το ίσον εχειν ήν δίκαιον, το δ' ελαττον ε^ειν

15 άδικεΐσΟαι εστίν, ελαττον δέ έχων ε/ει , έχων άρα , φη-

σίν, αδικείται. Άλλ' έντεΰϋεν δηλον πάλιν δτι οΰχ

εκών. Πάντες γαρ οί ελαττον λαμβάνοντες άντιχα-

ταλλάττονται ή τιμήν ή επαινον ή δο'ξαν ή φιλίαν

ή1 άλλο τι των τοιοΰτοιν δ δ' άντιχαταλλαττόμενο'ς τι

•λι άνθ' ου προίεται, ούκε'τι αδικείται- ει δέ μή αδικείται,

ουδέ έχων άρα. (ίβ) "Ετι πάλιν οί το ίλαττον λαμβά

νοντες και αδικούμενοι , |) ούκ ίσον λαμβάνουσιν, οϊτοι

καλλωπίζονται χαι σεμνύνονται έπί τοις τοιούτοις, 5τι

©ασίν « έ'ξόν μοι ίσον λαμβάνειν ούχ έλάμβανον, άλλα

•25 παρηκα τω πρεσβυτε'ρω ή τω φίλω. » Αδικούμενος

&ί γε ούδε'ις σεμνύνεται. ΕΊ δ' επί τοις άδικήμασι μή

σεμνύνονται , έπί δέ τούτοις σεμνύνονται , δλως ουκ αν

άδικοϊντο οϋτως έλαττού^ιενοι. Ει δέ μή αδικούν

ται , ούδ' αν Ικο'ντες άδιχοΐντο. (3<>) Προς δή ταΰτα

3υ και τους τοιούτους λο'γους δ επί τοΰ άκρατους λόγος

Ιναντιοΰται- δ γαρ άκρατης βλάπτει αύτδς αΰτδν τα

φαΰλα πράττων, και έκοιν γε ταΰτα πράττει , βλάπτει

άρα αύτδς αύτδν είδοίς , άσθ' εκών αύτδς ΰφ' αίιτοΰ άδι-

κείται. Αλλ' ΙνταΰΟα δ διορισμός προστεθείς κωλύσει

«5 τον λόγον τοΰτον. "Εστί δέ δ διορισμός ούτος, τδ μη-

δε'να βούλεσθαι άδικείσθαι. Ό δε' γε ακρατής βουλό-

μενος πράττει τα κατά τήν άκρασίαν, άστε αύτδς

«ΰτον αδικεί* βούλεται άρα τα φαΰλα πράττειν αυτίϋ.

Αλλ' ουδείς βούλεται άδικεΐσΟαι, άστ' ούδ' δ άκρατης

«ο αύτδς αύτδν έχων άδιχοίη. (31) Άλλ' ίσως Ινταΰθα

πάλιν άπορησειεν άν τις, αρά γε ενδέχεται αύτδν αύτδν

άδιχεΐν; εκ μεν δή τοΰ άκρατους σχοπουμε'νο) εοικεν

Ινδέχεσθαι. ΚαΙ πάλιν ούτως • ε! γαρ 8 δ νόμος πράτ

τειν τάττει , ταΰτά έστι δίκαια, δ μή πράττοιν ταΰτα

ί5 αδικεί • χαι ε! προς ίν κελεύει πράττίΐν, προς τοΰτον

εί μή πράττει, τοΰτον άδιχεϊ• δ δέ νόμος κελεύει

σώφρονα εΤναι, ούσίαν χεκτησθαι, σοιματος έπιμελεί-

σθαι, και ταλλα τά τοιαύτα • δ άρα ταΰτα μή πράττων

αδικεί αυτόν εις ούθε'να γαρ άλλον των τοιούτων άδι-

,,Ο κημάτων ή αναφορά Ιστιν. (32) Άλλα μή ποτέ ταΰτα

οδκ αληθή ην, ούδ' έ/δε'χεται αύτδν άδιχεΐν αυτόν. Τον

γαρ αύτδν ούκ ενδέχεται κατά τον αύτδν χρόνον πλεϊον

ίχειν καί ελαττον, ούδ' έκόντα άμα και άκοντα• άλλα μήν

δ άδικων, % αδικεί, πλεΤον εχει,'δ δ' αδικούμενο;, % άδι-

86(1 >£ηθΓ3η1>Β 5ο1α , ιιΐ ιΐοΐίηφίαηΐ, ιιευΙίφίΒΐιι ίη]υεΙί. Ε$1

εηίηινεΐΌ φδηΐ0(1ί Ϊ£ηοι-3η1ί3 ηαΙυΓ,ιϋί , νβΐυΐ ηβ&είί ίηίβη-

Ιβδ,ρΒίι-εβ ΟιΡίΙυηΙ. Ηβε ηϊηιίπιηι ηβΙιΐΓβΙίβίπδοίεηΙίΒ ηοη

ΓίΐοίΙ ιιΐ β1> Ιοε βεΐίοηε ίηΓΒηΙεβ ιϋωηΙιΐΓ ίημίίΐί. Ιρω δίςυί-

ιίοιη η3« Γαοίοηάί ε8υ$8 εβί ίικείεηΙίΒ. Νεηυε ίρβί ευ» δυηΐ

ωυ3β ϊπ9θϊεηΙΪ3β ; ίάβο ηβε ίη|ΗδΙί άϊευηΙυΓ. (27) νει-υπι ιΐε

άβΓβΓβηάβ ίημιι-ίβ φΐίά άί(-εη>ιΐδ? υίπιπι ςυΐ Βίϊίείι ίηριπα,

εροηΐβ ηΠϊοΐΙιΐΓ, βη ηοη? ,ΙηδΙβ ηαηΐφίο, εί ϊη]υΜ», δροηΙε

.ι^ίιηικ : 3( ηοη δροηΙε ηΓίίοίηιπΓ ίημι™. Οπκ-ϊαίιΐί δίςιιί-

<1εηι όενΚβηιυ; : εί ρι-οίηάε ηοη (Ιιιΐιίιπη α,υϊη ηοη «ροηΐβ

3ΠΐΓΪ3ΐιιιΐΓ ίη]ππ'ίΐ, φιοηι»πι υΙίΓΟ ηεηιο οΠεηάϊ 8υΠεΓ3(.

ΝβΠ) 3(ηοϊ ί^ιΐΓΐ3, ηοηηβεδΙοΠεπαϊ? (28) ΕβΙίΙβ. ΑΙ :υηΙ

ςηίΙ>υ9 ΙίευίΙ κςυαίβ 8$8εςυϊ,8εο' ίιΐ 3ΐϋ$ (•οηι:οι1ιιηΙ. Οικκΐ

8ί -εηυαίε εοηβεςυί , ]ΐ)$(υηι Ι'ιιί! ; ει ηιϊιιπ» ΙιμΙμτο , πι-ιιιϊα

βΙΙίΐ'ί ; βροηΐεςυε ιηίηιι» ΙιαΙιεΙ : 8ροη(ε 6Γ§ο, βίΐ , ςυ'ΐ8 »(&-

ιίΊιιγ ϊη|ΐΐΓϊα. Υει-πηι ιιιηηίΙΌϊΙυηι Ιιίηι-, ηυοςυε ε8( ()ΐιοϋ

ηεηιο βροηΐε 1;ι-<1ϊΙμγ. Νιιιη ευηεϋ , ςυί χροηΐβ ιηίηιυ ς-οιι-

80(ΐιι ιιηΙιΐΓ, ίΐϋϋδ τϊεε η;ιικ•ίί(:υη(υΓ αυΐ ΙιοηηΓοιη, οιιΐ Ιαιι-

ιΐι-ιιι, ,ιιιΙ ^Ι(ΐπ;ιιη, ίΐπΐ .ιιηίΐΊΐί.ιπι , απίαϋικί (|ΐιίιΙ ίιΐ ςβηυ8.

Λ ('ππιι ςιιί ίιι ιϊοοηι ('ίιΐδ ιμκκΐ ιΐίηιί^ίΐ βΐίηυίά ι-εεερϊΐ , ίι

ηειι|ί(]ΐΐ3ΐη αΓίίι-ίΙιΐΓ ϊη]υπ3. Ουούδΐ ϊο]ϋΠ3 ηοη αΠ'κϋιΐΓ,

ηε 8ροηΙε <|ΐιί(1οιη βΓ§ο. (29) Κυΐΐϋδ ςυϊ ηιίηυβ β$8εςυυη(υΓ,

οί ςιιηίοηυδ -κιμιβίε ηοη ικ-οίρίιιιιΙ, βΠβεΙί ίιφιπ», ϋιΐβιτ) δβδβ

.ίικ-ΙιιιιΙ οΙι'ΐιΙιιιιΙιρΜ' 1)8Γ. Λβ 03083, ςυοιΐ (ΙίουηΙ, « ^ΕςυβΙε

πιϋιί (:3ρεΓ6 ΙϊουϊΙ , 81 ηοΐαί : οεβδί οςπκίριη δοηίοΓί αιιΙ

ηηιϊοο. » ΑΙςυί βΓΓεεΙυδ ϊιιρπ'ί» , ηεηιο ίά νϊ Ιιϊ Ι.ιικΙί ιΙικ:ί(

ηεςυε ]βεΐ3ΐ δε ίάεο. ριιοιίίί ίιι 3εεερ(ϊ8 ίη]ιιι•ϋί ηιιΙΙ.ι £|ογΪ3-

Ιΐο οδΐ , 81 ρΓορΙβΓ ίδίβ ίΙΙί εζΙοι-ίπΓΪ δοΐεηΐ , ρΓΟΓδϋδ ηεεεβ&ε

εδί υΐ ςυί Ι)οε ηιοϋο ωίηυδ 3εεβρεΓίη(, ηυΙΙα !η]υΓΪ3 ΓυεπηΙ

»ΓΓοοΙί. Ουοίΐ^ί ίπ]ιιπίΐε ηοη κυΙ>μείυηΙιΐΓ, ηε δροηΙε ιριίιίοιιι

3ΐΐϊ(:ίιιηΙιΐΓ ίη]ιιιία. (30) ΙηΙιτϊηι Ιιιι]ιι»ηιοίϋ ΟΓβΙίοηί ,Ί(Ινοι--

88γι νίιΙοΙιΐΓ (]ΐιοι1 ΠΙ ίη ϊηεοηΐίηεηΐίοη; : ςυβηαΌςυίύεηι

ϊηεοηΐϊηεηβ, ηεςυίίει- 8§εη(Ιο, βε ίρββ οίΤβικίϊΙ , ίάςιιε βροηΐο

ΓηοιΙ : ('οπμιΗο ί§ϊ(ηΓ βεβε ί|»ο Υ.εύϋ : ρΓΟίηοΌ δροηΙε ίρδβ

Β 86δε ϋΠίοϋυι ίη]υΠ3. ΥεΓυπι Ιιΐο όεΓιηίΙίο ρΓορο&ί(3 Ηβηο

ρηρεΛίεΙ Γβϋοηεηι. Εβι βυΐεπ) (ΙκΙίηίΙϊο , Νοιηίη.-ηι τεΙΙε

(ΐΠίοί ίιφίΓίϊ. ΑΙ ίηεοηΐίηεηδ, νοίειυ ίηοοηΐιηοιιΐιτ ϋμϊΐ :

ρΓοίικΙο ϊρβε 86 βΓΓιεϊΙ ϊ^ιιπβ ; νυΙΙ ε^ο ηιβίΒ δίοί ίηΠίι;οΓο.

Α1(]ΐιί νιιΙΙ ηεηιο ηΓΓιεί ίη]υπ3 : ρι-οίηιΐε ηε ίηοοηΐίηοηβ ΐ|ΐιί -

(Ιοπι 5680 δροηΙε »(Τβ06ΓίΙ Ϊη]υη3. (31) ΙΝΊιίίιιιι Ιιιιιγ Γμι ■

(βδδίδ :ιιιι|)ίμ;ι| (ριίδρίηιη , ιιιιηΐιριίιΐ ππίιΐίΐΐ υΐδίϋϊ φΐίβςυβηι

ίρδε ίηΓ6Γ3ΐ ίιι]ιΐΓΐ3ΐΐ). 1η ίηεοηΐΐηεηΐεηι ςυίοΌιη ί^εεί»

εηη$ί(1(τα(ίοηε νίιΙεαΙιΐΓ εοη(ίη§6Γ6. Κιιΐδϋδ ίη Ιιιιηι: ηιυιΐυιιι

ταΙίοάηβηιιΐΓ : δι (ρι,τ β^εικίΒ Ιεχ ]υ1>εΙ, 63 δΐιηΐ ]ιι>1η ; α,υί

ηοη 3§ίΙ εβ, ίηϊυδίε Πιοίΐ. Αϊ δι, ει-μβ φίοπι ,η^οικίιιιη ]π1ιο.ιΙ ,

ηειιΙί(|ΐι.'ΐηι εΓβΒ ειιικίοιη ίά 6§βπ"1 , ίρδυηι 3(ϊίοίΙ ϊι^ιιιι.ι.

ίεχ λόγο Ιοηιροι-ηηίοηι εδ$ε ]ιι1)ε(, τειη δΟΒίη Ιιιοπ, εοΓριιβ

ουΓ3Γ6 , βο. ίά βεηη8 αΐϊα. Ουί εΓ^ο Ιικε ηοη ροΓβ^ίΙ , 86

αΠΐείΙ ίπ|'ιιπ3 : ηυβηάοηηίάβηι ογ^.ί βΐϊιιιη ηοηιίιιοιιι. ΠΙ

ΙαΙίιιιιι βίΤεεΙίο ίιι]ιιιίηπιιΐ). (32) 5εά νί<Ιοηιίιιιιι ηε Ιι.τε

ρ;ιπιιη ν.τη 8ίη( , ιιΐ οοη1ίη^3( 86 φΐεπιρίβιτι βΓΟοογο ϊη)ιΐΓΪ3.

ΰοηΐίηβοιο εηίηι ηυί ροΐβδί, ιιΐ εοάεπ) ΙβηιροΓε ρίιιβ ςυίβ.

ρΪ3η) η8ΐ)63ΐ,βΙιηϊηιΐ8-υΙδίη>υΐ8ροη(ε, εΐίηνίΐυδ 3μ.ιΙιριίο-

φΐ3ΐη:> δίςυίάεηι φΐί »ΓΓκ ίΐ ίη^υπΒ, ςηβίεηυδ ;ιίΙίοίΙ, ρΐηβ

ΗΐΙηιίΙΙίΙ : ίΐφΐιία βΓΓβοΙυδ, ηιΐΒίεηιΐδ βΓΓκ-ϊΙιιγ, ηιίηυδ.

Λ
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κείται, ίλαττον ει άρα αυτός α&τον άδιχεϊ , ίνδέ/εται

τον αυτόν κατά τον αυτόν χρόνον και πλεϊον έ/ειν και

έλαττον. Άλλα τοΰΥ αδύνατον οϋκ άρα ενδέχεται

αυτόν αυτόν άδικεϊν. (33) "Ετι δ μεν άδικων εκών

ι άδικεϊ, δ δε αδικούμενος άκων αδικείται, ώστε ει ενδέ

χεται αυτόν αυτόν άδικεϊν, ένδέχοιτ' αν άμα και ακου

σίως και εκουσίως πράττειν τι. Τοϋτο δέ αδύνατον

οϋκ άρα ούδ' ούτως ενδέχεται αυτόν αυτόν άδικεϊν.

(34) Ετι εϊ τις λαμβάνοι έκ των κατά μέρος άδικημά-

ιο των. 'Αδικοϋσι γαρ πάντες ήτοι παρακαταθηκών άπο-

στεροϋντες η μοιχεύοντες ή κλέπτοντες η τι άλλο των

κατά μέρος αδικημάτων ποιοϋ'ντες• ουδείς δέ πώποτε

αυτός αΰτδν παρακαταθήκην άπεστέρησεν, ούδ' έμοί-

χευσε την αΰτοϋ γυναίκα, ούδ' έκλεψεν αυτός τά αυτοϋ,

ι& ώστε ε? το μεν άδικεϊν έν τοις τοιούτοις εστί, τούτοιν

δέ μηβέν ενδέχεται προς αυτόν ποιεϊν, ουκ άν ένδέχοιτο

«υτόν άδικεϊν. (ϊλ) Εϊ δέ μη', ου τό γε πολιτικόν αδί

κημα, άλλα τό οίκονομικόν ή γαρ ψυχή είς πλείω με-

μερισμένη έχει τι αυτής τό μεν χείρον τό δέ βέλτιον,

» ώστ' εϊ τι έγγίγνεται των εν ψυχή αδίκημα , των

μέρων έστι προς άλληλα. Τό οίκονομικόν γαρ αδίκημα

διειλο'μεΟα τω επί τό χεΤρον καϊ βέλτιον, ως γίνεσθαι

προς αυτόν άδικον κα'ι δίκαιον. Ου τοϋτο δ' ημείς

έπισκοπούμεΟα , άλλα τό πολιτικο'ν. (:3β) "Ωστ' έν τοϊς

26 τοιούτοις άδικήμασιν ε'ν οΤς ήμεϊς ζητοϋμεν, ούκ ενδέ

χεται αυτόν αυτόν άδικεϊν. Πότερος δέ πάλιν άδικεϊ,

και Ιν ποτέρω εστί τό αδίκημα , εν τω αδίκως δτιοϋν

ίχοντι ή το} κρίναντι καϊ τω άπονείμαντι, ώσπερ έν

τοις άγώσιν; και γαρ δ λαβών τόν φοίνικα παρά του

3» Ιφεστωτος και ταϋτα κρίναντος οϋκ άδικεϊ, καν αδίκως

αύτω άποοοβή • άλλ' ήδη δ κρίνας κακώς και δοΰς,

ούτος άδικεϊ. Καϊ ου\ος έστι μέν ^ άδικεϊ, έστι δέ

ή ουκ άδικεϊ• % μέν γάρ τό τη άληΟεία και τη φύσει

3ν δίκαιον μή έκρινε, ταύτη μέν άδικεϊ, ή δέ τό αύτω

Λ& δοκοϋν είναι δίκαιον, ούκ άδικεϊ.

<2υο<1δί ίριβ βίυί ϊιιίβΓΐ ίπ]υηΐΐη, οοηΐί^ίπΐ υΐ ρβΓ ήίβηι Ιβηι-

ρϋ8 ρΐυβ ίϋειη ΙιβηεβΙ, βι ιηίηυβ. Υει-ϋπι Ιιοο ΓιβΓΪ ηοη

ροίεβι. Νοη βι-βο 86 ςυίβρίϊΐη βίΤεοβΓΪΙ ίη]υπ3. (33) ΒυΓδυδ ,

ςυϊ βίϊίοϋ ίη]ιιιΪ3, δροηίβ ΓαοΐΙ ίη]υπϊΐη, <α βΠεεΙυδ ίη]υ-

ιϊβ , ίηνίΐυβ ίβΓΐ ίηϊυπβιη. ΡΓοΐηίβ βί εοηΐίηκβΐ δε φΐεπι-

ρίβιη ίιΙϋ(•ιτρ ϊιιΐιΐΓϊα , εοηΐίββπΐ βίπιιιΐ βί ίηνίΐο ρΙ βροηΐε

βϋφΐίά »8βΓε. Μ βυΐοηι (ίει-ΐ ηοη ροΐβδί : ηβ βίο α,υίάβπι

ίβϊΙϋΓ Ι'οηΙίμρπΙ, δί!)ί <ιυοιη(|ΐιαηι ίηίβιτε ίη)0Π3ΐη. (34) Βιιγ-

8ΐΐ9, 8Ϊ (οιι-,ί(Ι(')-ηνΐΊ ίί ηηΝρίαηι ρβι-ΙίειιΙβΓββ ϊημιπβδ, ί<ί«Βΐ

αρρατεΐ. Νβηι φΐίουηΐφΐρ αΐΐβπ ΓαεϊυηΙ ϊιφιι-ίηηι ; ία ιΙΙι

ΓβείυηΙ, 3υ| (ΙεροβΙΙο ΙϊηιηΙ,-ιιηΙο, 3ΐιΙ ιιιΙιιΙΙιτίιιιη 3η| Ι'ιιιϊιιηι

εοηιηιϊΐΐεηιΐο, ηιιΐ αΐϊφκκΐ <•]ιι^ιιιοι1ί ίηίιιπίρ ζβηυβ ρβΓίί-

ευΐβΐίπι α(1ιιιίΙ1(Ίΐί1ο : ηβε ίβηιρη ςυίδρίβηι 86 ιιιιψι,ιηι <1ε-

ροδϊΐο ίταπιίανίΐ, ηοφίρ 8113Π1 3<ΙιιΙΙρπο νίΐίβνίΐ υχοΓβηι,

ηειιυε 8ΐΐ3 ίρβίαβ ΓυαιΙιΐδ β&. Ηβφΐβ βί ϊβϊϊβ ιηοάΊβ ϊηΓβΓίυτ

ϊη]ιιπ3 , ηβο,υβ 63 ϊη ίρβιίΓη Πβή 3ιιρΙογριιι ροΐβδί : ηβ δϊο

(|ΐιι'<1ριιι οοη1ι'»επΙουίρίαηι δι> ίρίπηι ιιΠϊρργρ ίη^πβ. (35) $ϊη

δβευδ, 68 ηοη ΓυεπΙεΐνίΙίδ ίημί'ίβ, δβί (3οηιυδ βιΙηιίηίδίΓβ-

Ιίοηίδ, ρίβηβςυβ ΓβπιϊΙϊαΓΪβ. Αηϊηι» δίηυϊοΐεπι ΐη ρΙιΐΓββ

(1ι.•ίΐΓίΙ)ΐι(ιι ρλγΙρλ, ηηβηι ΙιβϋβΙ δΐιηηι ηιιίιΐοηι (ΙρΙργιογριπ ,

ίΐΐΐρπιιιι νβΓΟ ιηβϋΟΓειη : ρι-οίικίε βί ςυίιΐ ΐη βηϊιηβ ριό-

ΟΓββΙϋΓ ίη]ιΐΓί;ιπιιη , Μ ρ;ιιΊίιιιιι 3(1νβΓδυιη δβ ίηνίεεηι ββί.

Ι'°3ΐηϊ1ί»Γεηι ρογγο ϊι^ιιγϊιιιιι άΊδΙι-ίΙηιίιηυδ ΐη «Ιοίνι-ίοη-ιη βο

αιβΒοΓβηι, υΐ Γΐ3ΐ ,ι(Ιμτ.^ιιιιι ββ )ΐι>(π»ι , <•( ϊη]υβ(υιη. Υβιτιπι

Μ ηοβ ηιιηε ηοη ίηςυίπηιυδ, ββί είνίΐβ. (36) Ι'ιοίιιιΐι• ίιι

ίιΙ μΐΊΐικ πιϊπιϋ.ί, ςυββ ηυηο ίρβοιη ρεΓνεδΙί§3ηιιΐδ, ηευΐί-

ςυβω εοηΐίηςϋ υΐ δε ςυίδςυβιη αΓΓιοίαΐ ϊη]υπ3. ΑΙ ίιΐΜίριτ

ιιΙιί' ιιΓΙίιίΙ ίιφιη;ι , ρΐ ίη ιιΙγο ίιφιιίιι εβ[? ίιτ εοηε, ουί

ιιίριπιΐφΐρ ίη]υδ(ε ροδΜίΙρ.ιΙ , αη ίη ]ικ1ίε3η(β π{(]υο ιίίϊΐιί-

βοεπίβ, νείυΐί ίη ρρι•|;ι»ιίηΊΙ)ΐΐϋ? ΕηίηινεΓΟ ςυί [μίριπιππι

3 ρπτδίϋε βίςιιβ 1ΐ3?ε ]υ(1ίο3ηΙβ βεεερίΐ, ηοη ΐρββ ΓβείΙ ίη]ο-

Γίβηι , Ιβηιβίδί βί ίη]ϋδίβ ΙπΙιιιΙιιιιι ββί; δβ(ί ιριί Ιυΐίΐ ίιιιϋΐΊΐιπι,

ηια1ρ(|ΐιρ ίΐΙΙπΙηιίΙ , ίβ 3(ΤεεϊΙ ίη]υη3. Εβίςυε ιιΐιί Ιιίι- )η>ί(\ι

ίΐΙΙίι-ίιιΙ ίιφπίίΐ , εϊ οΙ)ί ηοη. Νβηι (]ΐΐ3(βηυ$ νεΓβ, εϊ υΐ }ιΐ8ΐί

Π3ΐιΐΓ3 ροδΙυ]3ΐ)3ΐ, ηοη ]υ(1ίοτί(, ββίεηυβ αΓΓροίΙ ίη]ιιπα :

α,υβίεηυβ νβΓΟ ςιιοιί ίρδί ]υδ1υηι ββββ \Νιιηι βδΐ ρΓοηυηεί».

νίΐ, ιιριιΐίιρκιιιι βΓΓεαΙ ίη]υπ3.

ΟΑΡ. XXXV.

Επειδή δ' υπέρ των αρετών είρηται , και τίνες εισ'ι

χαι έν τίσι κα'ι περί ποΐα, καϊ περϊ έκαστης αυτών,

δτι ε! πράττοιμεν κατά τόν δρθόν λο'γον τό βε'λτιστον,

τό ΐίέν οδτιος ειπείν , τό κατά τόν δρβόν λο'γον πράττειν,

40 ίμοιόν έ'στιν ωσπερ αν εϊτις είποι δτι 6γίεια άριστ' άν

γένοιτο , ε" τις τά υγιεινά προσφέροιτο. Τό δέ τοιούτον

ασαφές• άλλ' έρεΐ μοι, τά ποΐα διασάφησον υγιεινά

έστιν. (ϊ) Ούτω και έπι τοϋ λόγου, τί έστιν δ λόγος

και τις δ ορθός λόγος; 'Λναγκαϊον ίσο>ς ε'στϊ πρώτον

4Β με'ν, έν ο) δ λόγος έγγίνεται, υπέρ τούτου διελε'σΟαι.

3. Διωρισβη μέν ουν υπέρ ψυχής ως τύπω και

πρότερον, ό'τι τό μέν αυτής έστι λο'γον έχον, τόδ' άλο-

γον μόριον της ψυχής. "Εστι δή είς δύο τήν διαί-

ρεσιν Ιχον τό λόγον έχον μόριον τής ψυχής , ών έστι

60 τό μέν βουλευτικόν , τό δ' έπιστημονικόν. "Οτι δέ

έτερα αλλήλων εστίν , έκ των υποκειμένων άν γένοιτο

φανερΛ. (4) "βσπερ γάρ δή έ'τερά έστιν αλλήλων

ριιυηίβηι 3ΐι(βηι (Ιβ νίι-ΐηΐίΐηιβ, βί ςοπϊ βϊηΐ, βί ίη ςυίόηδ,,

ε( εΪΓββ ηυη?,^3Π) ιϋρΐυηι εβί ; άε δίηςυΐίβςιιβ , ιριοιΐ , βί γρρΙ.ί

3§3πιυ8 ΓβΙίοηε , βί( ορ) ίιηιιιη • ίΐη ηίιηίπιιιι εχ πί-1;ι Γβΐίοηε-

8§βΓβ (Ιίιρικίο, ββί, υΐ βί ςηίβ άίχρΓίΙ νβίεΐυάίηεηι ΙίβΓΐ

ορίίιηηιη , δι ςηίβ ββΐυοηοηβ τεβεβΙυΓ. ϊά ηΐίςυβ ιιιΙιιιιη

αρειΊιιηι : δριΐ ]αηι ιηίΙΓι άί(•.αΙ βϋςυίβ, ΑρβπΙο ηιίΐιί ςυΐβδίιηΙ

δ3ΐιι1)η3. (2) Ιιίΐ'ΐιι επί ίη Γ3(ίοηβ, ρΙ Ι.ίιιι ςυίι! »ίΙ πιΐίο,

ιρίΛΐιι ΐ)ΐι;ρ 8ίΙ ΐ'ριΐιι Γ3ΐίο $αη• ροίίχιίαύίΐ. Μι ίί ι^ίΐυι-

ηεεβδββΓίυηι , ρπηιυπι ίη ςυο ΓβΙίο ^ί^ϋυΓ, εοηβίιΙεΓβΓβ.

3. Ι'.ίικ ί> βςυίάειη (ίο ηιιίιιιη ,ιηΐρ.ι Ιοτ,υΙί, ιϋχίηιιυ βηίηΐίη

ρηιίριη εββε φιχ 1ΐϋ1χ•αΙ Γ8(ίοηεπι , ρ»γΙιίπ ιμηΐ' δίΐ ΓβΙίοηϊβ

εχρβΓδ. Ι.ϋ, ίηφΐ3ηι, |ι;ιι> ίΐηίιικι• , ιρι;ι; ΙιιιΙμΙ ΓβΙίοηβηι,

ίη οΊιβδ 68( ρβΓίβδ ιΐίδίπΐιιιΐβ : φΐ3πιηι υηη ςιιίϋεηι (οη-

βυΙΙβίΓίχ, «Κοι-3 ίΐιιίρηι δΐίρηίίϋ' ίηιίαςηίηχ. Ουκ φίοιΐ ίηίρι

δβ ίηνίεεηι «1ί»1ϊικΐΐιαιιΙιΐΓ. εχ 6ηο}εε(ίδ ί,κίΐι• ΓιιριίΙ ίηΐεΐΐί-

ξβΓβ. (4) Ναηι ιριΐ'ΐιιηιΐιιιοιίιιηι ϊιιΙργ ββ ίηνίεειη ιΐίιΐεηιηΐ

.
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/ ρωαά τε χαι χυμός χαι ψόφο; χαι όσμη , ωσαύτως χαι

τάς αίσθήσεις ετέρας αυτών ή φύσις άπε'οωχεν ψόφον

μέν γαρ άχο5) , χυμον δέ γεύσει γνωρίζομεν , χρώμα δέ

όψει. Όμοίως δέ καΐ ταλλα τον αύτδν τρόπον δει

ι ύπολαμβάνειν, ΙπεΙ έτερα τα ίιποχείμενά Ιστιν, έτερα

χαι τα της ψυχής είναι μέρη οίς ταϋτα γνωρίζομεν.

(λ) "Ετερον δ' ΙστΙ τι) νοητδν και το αίσθητόν , ταϋτα

δε ψυχή γνωρίζομεν έτερον άρ' άν εϊη τί) μόριον τδ περί

τα αίσβητά χαι τα νοητά. Τι» δέ Βουλευτικον χαι προαι-

10 ρετιχδν περί τα αισθητά χαι Ιν κινήσει , χαι απλώς

δ*σα Ιν γενέσει τε χαι φθορά Ιστίν. (β) Βουλευόμεδα

γάρ ύπερ τούτων & Ιφ' ήμΐν Ιστι χαι πραξαι χαι μή

πραξαι προελομένοις , περ'ι ά Ιστι Βουλή χαι προαίρεσις

τοΰ πραξαι ή μή πραξαι• ταϋτα δ' Ιστιν αισθητά χαι

1& Ιν χινησει τοϋ μεταβάλλειν , άστε τδ προαιρετιχδν μό

ριον της ψυχής χατα τον λόγον των αισθητών εστίν.

(7) Τούτων δη διωρισμένων , μετά ταϋτα λεχτέον αν

είη, επειδή υπέρ άληβοϋς Ιστιν δ λόγος χαΙ τάληθές

ώς έχει σχοπούμεθα , εστι δ* Ιπιστημη, φρόνησις, νους,

»ο σοφία , ίιπόληψις , περ'ι τί δή ίχαστον τούτων Ιστίν.

(β) Ή μέν ουν επιστήμη Ιστι περί Ιπιστητόν ,χαχτοϋτο

μετ' αποδείξεως χαι λόγου διατεινόυ.ενον• ή δέ φρδνησις

περί τα πραχτά , Ιν οίς αίρεσις χαι φυγή χαΐ Ιφ' ήμΐν

Ιστι πραξαι χαι μή πρδξαι. (9) "Εστι δή τών ποιουμέ-

16 νων χαι πραττομένων ου ταύτδ το ποιητιχον χαι πραχτι-

χόν τών μέν γαρ ποιητικών Ιστί τι πάρα τήν ποίησιν άλλο

τέλος, οίον πάρα τήν οίκοδομικήν, Ιπειδή έστι ποιητική

οικίας , οίχία αυτής τί) τέλος πάρα τήν ποίησιν. Όμοίως

ΙπΙτεκτονικήςκαΙτών άλλων τών ποιητικών. (19) ΈπΙ δέ

30 τών πρακτικών ουκ Ιστιν άλλο ούβέν τέλος παρ' αυτήν

τήν πραξιν, οίον παρά το κιθαρίζειν ούκ Ιστιν άλλο τέλος

ούθέν , άλλ' αύτο τοϋτο τέλος, ή ενέργεια και ή πρα-

ξις. Περί μέν ουν τήν πρδξιν χαΐ τα πραχτά ήφρόνησις,

περ'ι δέ τήν ποίησιν χα'ι τά ποιητά ή τέχνη• Ιν γάρ

35 τοις ποιητοϊς μάλλον ή Ιν τοις πρακτοΐς Ιστί το τεχνά-

ζειν. (ι ι) "Ωστε ή φρόνησις αν είη έ*ξις τις προαιρε

τική και πρακτική τών Ιφ' ήμΐν όντων και πραξαι

χα'ι μή πραξαι, 3σα εις- το συμφέρον ήδη συντείνει.

(ΐι) "Εστι δ' ή φρόνησις αρετή , ώς δόξειεν άν, ούκ

«ο επιστήμη- επαινετοί γάρ είσιν οί φρόνιμοι, δ δ' έπαινος

αρετής. "Ετι δ' επιστήμης μέν πάσης. άρετη Ιστι,

φρονησεως δέ άρετη ούχ εστίν , άλλ' ώς έοικεν , αυτό τί

Ιστιν άρετη. (π) Ό δέ νους Ιστ'ι περ'ι τάς αρχάς τών

νοητών χα'ι τών Οντων ή μέν γάρ Ιπιστημη τών μετ'

•5 αποδείξεως Οντων Ιστιν , αί δ' άρχα'ι άναπόδεικτοι-

ώστ' ούκ αν είη περ'ι τάς αρχάς ή Ιπιστημη , άλλ' δ

νους. (ι*) Ή δέ σοφία εστ'ιν Ιξ Ιπιστημης χαΐ νοϋ

συγκειμένη. "Εστι γάρ ή σοφία χα'ι περί τάς αρχάς

και τά Ιχ τών άρχων ήδη δειχνύμενα , περί 5 ή Ιπι-

ιο στημη• η μέν ουν περ'ι τάς αρχάς, τοϋ νοϋ αυτή με

τέχει, ■§ δέ περ'ι τά μετά τάς αρχάς μετ' αποδείξεως

όντα , της Ιπιστημης μετέχει. "Ωστε δήλον άτι ή

σοφία εστ'ιν εχ τε νοϋ χα'ι επιστήμης συγκειμένη , ώστ'

είη άν περί ταϋτα περ'ι α χαΐ δ νους και ή Ιπιστημη.

οοΙογ , ιΐ δυοευβ , «Ι 8οη«8 , β( οάοΓ, ίΐίιΐοηι β!ΐο8 ϊρβϊβ δεηδίι

ηβΐυτβ βοοοηιιηοίΐβνίΐ. Κοηιιιιι ηβηισ,υε Βίκΐϋυ , κιιεοιιιιι

ΚυβΙιι εοξηο&είιηυδ, εΐ οοΙογριιι νίκιι. δίιηίΐίίοι- ι-Ιίηηι γρΙγγ»

ίΐβ 80 ΙιλΙκτο ορβΓίεΙ βχίδΙίηΐΒΓβ. (}ιιο(Ι ρογγο αϋα μιι! >•ιιΙ>-

]οο(3, αΐϊαβ ςυοςυε εββε βηίιηχ ραι-Ιο* ιηβηίΓοδΙιιπι «Ι,

ηυίΐηΐδ ίΐΐβ εοβηοδείηιυβ (5) Αϋικί ΜφΐίιΙοιιι ίηΙεΙΙκεΙυ ρβΓ-

εϊρϋιΐΓ (ίηΙοΙΙεοΙΪΙβ νοοβπΐ); Ηΐίικί βεηδυ (δοηδίΐε ορροί -

ΙβηΙ). Αίςηί 8ΐι1>]εεΐ8 ΗΙ3, 8ηίπΐ3(1ορΓοΙιοη(1ίηιιι?. Αΐΐα ογ(;ο

Ρ&Γ8 ΓιιοπΙ , ςυ% πγο,ί βεηδίΐίβ, εΐ ;ιΙί;ι , ςυβε ι•ίπ;α ίηΙβΙΙοο

ΙίΙίη. (ΌηδίιΙΙαΙπχ βυίοπι ρ| φιχ άΌΙίςίΙ , είι-03 ββπδϊΐϊβ οι ι•,ι

φΐιο ίη ιηοΐιι βιιηΙ , ΥΟΓ&αΙυτ, ϊίςηε ρπ>Γ$υ$ (ίπ•α οηιιιί,ι φΐββ

ίη «ιιΊιι ίηΙοΐ'ΊΙιΐφίο βιιηΙ. (6) Νβηι οοηβυΙΙβηιιΐί άβ ε»

(|π;ι• ίη ηοϋΐΓΒ βιιηΐ ρο(β$(3ΐε 8§εηάί βο ηοη 8§εη(1ί πιπί (1ο-

Ιι ' Μι , ι ιιι•α φα,χ' εοη$ί1ίυπι αι: (Ιοίοείυβ οβί ϋμΐΊΐΊί , νεΙ

ηοη β£6η(1ι. Ηβοο ηίηιίΓυπι 8«η$ί1Ϊ3, ίη ηιοΐυςυε 8<1 ροΓηιιι-

ΙηικΙιιιιι. ΡΓοίηάε ρβη βηίηιχ ςιια Γ05 38ρη,'•18 "υ' η°η

3§οηι]&8 (1ι-|ίμίπιιι> , βεηβίΐίί. (7) Ηϊ$ ϋαιριο (ΙεΓιηίΙ», ιίοιίι -

(•«■ρ» (ϋινικίιιηι ΓιιιτίΙ , φΐαη<1»ι]υΐι1οιη (Ιο νοΓίΙηΙε οβ( ηουϊί

νπιιιι, ι-( μι ιιιιι ι ΐφΐ~ιιΐ(.ι1ί &ί[ ((ΐπίίιίοι-αηιιι» '. (08( ίιιι-

((•ιιι ίεϊοηΙΙα, ρηκίοηΐι», ιηοη», ββρΐεηϋϊ , εχί$(ϊηια(ίο :)

ιΙία•ηι1αηι , ϊηςναη, /αβιΗΙ, είΓεα (]ΐιοι1 υηιιηΐφίοιίφΐβ

ίβιοηιηι «ί(. (8) 5είεη(ϊ& ί^ίΐιπ•, οίπ«ι ϊ < 1 ςυο<1 δΐιΐ) βείεη-

ΐϊαιη 03(1ίΙ : ςιιοά ευιη (ΙεηοηβίΓβΙίοηε 3ο Γ3(ίοηε εχρϋ-

εβίιιε. ΡηιϋοηΙί3 λόγο, οίιτβ β3 φΐχ $υο 3ΐ1ίοηοιη εαιίυηΐ,

ίη (ΐιιίΐ)ΐΐί (](.•Ι('(1ιΐί ει ί (;ι( ίηφίε , οί ίη ικιΐιίί β^ογο , 30 ηοη

βςβΓε εβί. (9) ]λχϊ> τογο οοπιιιι φΐ,τ ΙιιιιιΙ , ςυβοςιιο α^ιιιιΐιιτ,

ηοη ο$1 εοιηπιιιηίβ <|ΐ)30(ΐ3ΐτι Γ3ουΙ)39 Ιιιιιι 3(1 Γαείοηιΐιιιιι

(ριηπι ;κ1 8§εη(1υιη βρ(». Ι'.κ:ιιΙΐ3ΐί εηίηι »ά ίβείεηιΐυηι

ίιΐοηο»1 , αϋιΐδ ο»1 ρι•,τ(οι• εΓΓβεΙίοηεηι ίίηΪ3. ΓΙ ίη κ'ιΓιΐί-

οβηίΐί 3Γΐε , ε^ϋβ ββΐ (Ιοηιοδ Η"(ϋΙίε3Γε , ρπρΙβΓ εΓΓβεΙϊοηοηι ,

Γιηίβ οί εβ( ρΓορο8ί(ιΐ8, (Ιοπηίδ : ίιίοιη ο$( ίη 3γ(ο ΓαΙίΓίϋ , ει

ΓιΊί(|πί8 οιηιιίΐιιιρ. φΐ»; ροΓίίηεηΙ 3(1 ΙΊκίοικΙιιηι βΐίςυοά υριΐ3.

(10) Λ Ι ίη ϋβ ΗΐΙίΙηιι ()ΐιιι• ικΙ Γβ8 3£θηοΪ88 ρεΓίίηοηΙ, ρπι-Ιιτ

βεϋοπεοι, ηυΙΙιιβ εβί 3ϋυ8 Γιηίβ : ιιΐ ρΓ»•1θΓ είΠοΓΟί ηιοιίυ-

Ι;ιΙίοηΐΊΐι, Πηί8 ηοη γ-Ι βΐίιι;; μ, Ι ίι| ίρχιιηι ρι•ο Ιίηο 08(,

οροΓ3(ίο βίςυο αοΐίο. ΟίΓεα βεΐίοηειη ίΐβςιιε εΐ ιρκο ίη ημι ιιιΐο

ρο$ί(3 μιιιΙ , ρπκίβηϋβ : είεο» βΓΓοεΙίοηβηι οί ςιι;ο ίη ΠιείοιιιΙο

ρο$ί(3 8υηΙ, 3Γ8 : 8ίιριί(1οιιι ίη Γαπρηϋο ροΐϊιΐδ (ρΐ3ηι ,'μοη.)ο

οκΐ 3ΐ•1βηι εχβΓε4;Γβ. (II) Ι'ΓοίηίΙβ ΓοοπΙ ρηιιΐοηΐίη, ιΐοΐί-

μΐ'ΐκΐί οί 3@οη(Ιί ςυχ ίη ηοί(Γ3 8υη( ρο1οβ(3(ε , Ιι»1)ίΙιΐ5 , Ιοιι-

(Ιοη(ε 8(1 εοιιιιικκίιιιη ίρ83 (]ΐιοςυε βεΐίοηο. (12) ΡηιόβηΙία

ίπιίοιη νίΓ(υ8 ο>1, υΙ λιιΙιΊιιγ, ηοη 8είοη(ί3. ΓκικΙιιηιΙί

ι-ίφΐίιίπη 8υη( ρΓυϋοη(θ8 : ;ι[ ΐ3υ$ , λ ίτΐιιΐίδ ε$(. ΙΙβηι βείοη-

Ιίι>' (ριίιίοιη οηιηί$ ο-Ι νίιΐυδ : ;ι( ρπΐιΙοπΙίΐΓ , νίιΊυδ ηοη ε$( ,

δοϋ , ιιΐ ηρρβί'βΐ , ί(1 ίρΜίηι ιριί(1(Κιιη 08[ τιγ(ιι8. (13) Μεηδ

ροπο 0δ( ΐ'ίΓο» ρΐ'ίικ'ίρί» ίιιΙοΙΙοεΙίΙϊιιιη. 5είβη(ί3 τογο

οιιπιιιι ιρι.ι• ΜΐιιΙ ι ππι ι1(•ιιιιιιΐΜΐι•Ηΐί()ΐιο. ΑΙιριί ρπηείρίβ

μιιιΙ ίικ1οιιιυιΐ8ΐΐ'»1)ίΙί3 ; οί ρΓθίη(Ιε ηοη ιίγοη ρηηοϊρίβ βείεη-

Ιί» οβί, 80(1 πιβηβ. (14) ΧηρίοηΙίΒ (Κ)γγο εχ βείοηΐίβ ιηοηίο-

ΐ|ΐιι: ('οιίδΙίΙιιίΙιΐΓ. (.'οιιιρΙοοΙίΙιΐΓ οιιίηι «ιρίοηΐία Ιιιιη ρείη-

ιίρία ιριηιιι (ρι;ν εχ ρείπείρϋε «πηΙ (Ιεηιοηδ(Γ3(3 , (ίγοβ (ρι;ι•

Υ0Γ83(ΙΙΓ ΜΊΟΠίί.Ι. ΟΐΙ,ΐΙίΜΙΙΙϋ ί§ί(0Ι' ρΓΪΙΙοίρίΧ (ΌΠφΙοΐΙίΙΐΙΙ'

ΜΐρίοιιΓι.-ι, οβί πιοηΐί» ρβΓίίεορί : .»! (ρι•ι(οηιΐ8 εΪΓΟβ 03 ςυχ

ρο$1 ρΓίηείρΪ3 βιιιιΙ , ειιηι (ΙοηιοηδίΓ/ιΙϊοηο, 8είεη(ί33 βδΐ Ρ3Γ-

Ιίεορδ. ΡγοιπΛο ηοη αΊιΙήυηι φΐίη δβρίοηΐίβ οχ ιηοηΐε δείεη.-

Ν
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(ιβ) Ή δέ όπόληψίς £στιν , ή υπέρ απάντων έπαμφο-

τερίζομεν προς το και είναι ταϋτα ούτω και, μή είναι,

(ιβ) Πότερον δ' έστιν ή φρόνησις χαι ή σοφία ταύτον ή

Ου; ή μεν γο'ρ σοφία εστί περί τα μετ' αποδείξεως καΐάει

5 ωσαύτως Οντα , ή δέ φρόνησις οΰ περί ταϋτα άλλα περί

τά Ιν αεταβολη όντα• λέγυ) δε οΐον εύθυ μέν ή καμπύλον

χαι κοίλον χαι τα τοιαύτα άεί Ιστι τοιαύτα , τα δέ συμ

φέροντα οΰκέτι ούτως έχουσι το μη εϊς άλληλα μεταβάλ-

λειν , άλλα μεταβάλλουσι, χαι νϋν μεν συμφε'ρει τοϋτο,

10 αύριον δ' ου , χα\ τω μεν , τω δ' ού , χαι ούτω μεν

συμφέρει, έκείνως δε οΰ συμφέρει. Περί δέ τά συμ

φέροντα ε'στιν ή φρόνησις, ή δέ σοφία ου. Ετερον αρα

ή σοφία χαι ή φρόνησις. (ι-) Πότερον δ' έστιν ή σοφία

αρετή τ) ου; δια τούτων άν δηλον γένοιτο, έίτι έστιν

15 αρετή, έξ αύτης της φρονησεως. Εί γαρ ί) φρόνησις

αρετή έστιν , ώς φαμέν , τοϋ μορίου τοΰ έτερου των

λόγον εχόντων , έστι δέ χείρων ή φρόνησις της σοφίας

( περί '/είρο) γάρ έστιν ή μεν γαρ σοφία περί το άιίιον

και τϊ) θείον, ως φαμέν, ή δέ φρόνησις περί τι) συμφέ-

•ιο ρον άνθρώπω ) , ει ουν το χείρον αρετή έστι, τό γε βέλ-

τιον είχός έστιν άρετήν είναι , ώστε δηλον δτι ή σοφία

αρετή έστιν. (ιβ) Ή δέ σύνεσις τί έστιν ?) περί τί;

Ιστι δ' ή σύνεσις έν οΐσπερ καΐ ή φρόνησις, περί τά

πραχτά. Ό γάρ συνετός που λέγεται τω δυνατός βου-

2ί> λεύεσδαι χαι έντώ ορθώς τικρΐναικαιίδεΤν, περί μικρών

τε χαι έν μικροΐ; ή κρίσις αύτοϋ. "Εστιν ουν ή σύνεσις

χαι δ συνετός μέρος τι φρονήσεο>ς καΐ τοϋ φρονίμου,

χαι ούκ άνευ τούτων" ου γάρ άν χωρίσαις τον συνετδν

τοϋ φρονίμου. (ΐ9) Όμοίως δ' αν δόςειεν Ιχειν καΐ τά

30 επί της δεινότητος• ή γαρ δεινότης κα\ δ δεινός ούκ

έστι μέν ούτε φρόνησις ούτε φρόνιμος , ό μέντοι φρό

νιμος δεινός• διδ και συνεργεί πυις τη φρονήσει ή δει

νότης. (ίο) Άλλα δεινός μέν καΐ δ φαϋλος λέγεται,

οίον Μέντωρ δεινός μέν έδόκει είναι, άλλ' ού φρόνιμος

ία ην. Τοΰ γάρ φρονίμου και της φρονήσεώς έστι το των

βέλτιστων έφίεσθαι και τούτων προαιρετικών είναι και

πρακτικδν άεί , της δέ δεινότητος και τοϋ δεινοϋ σκέ-

ψασθα,ι έκ τίνοιν αν έ'καστον γένοιτο των πρακτων , και

το ταϋτα πορίσαι. Δόξειεν άν ουν είναι ο δεινός έν

«ι τοϊς τοιούτοις τε και περ\ ταϋτα. (2ΐ) Άπορήσειε δ'

άν τις και Οαυμάσειε , διά τί υπέρ ηθών λέγοντες και

πολιτικής τίνος πραγματείας 6πέρ σοφίας λε'γομεν.

"Οτι Γσως γε πρώτον μέν ούδ' αλλότρια δόξειεν άν είναι

ή σκέψις ή υπέρ αύτης, είπερ έστιν αρετή, ώς φαμέν.

45 "Ετι δ' ίσως έστι φιλοσόφου χαι περ\ τούτων παρεπι-

σχοπεϊν δ'σα έν τώ αύτώ τυγχάνουσιν Οντα. (α) ΚαΙ

άναγχαΐον δέ , έπεί περί τών έν ψυχή λέγομεν, περί

απάντων λέγειν έ*στι δέ χαι ή σοφία έν ψυχή, ώστε

ούκ άλλοτρίως υπέρ ψυχής ποιούμεθα τους λόγους,

5<ι {») "Ωσπερ δ' έχει ή δεινότης προς φρόνησιν, ούτως

δόξειεν άν εχειν έπι τών αρετών άπασών λέγω δέ οίον

είσϊν άρεταΐ χαι φύσει έν Ικάστοις έγγινόμεναι , οΐον

δρμαι' τίνες έν Ικάστω άνευ λόγου προς τά ανδρεία και

τά δίκαια καΐ χαθ' Ικάστην προς τά τοιαϋτα. (2*) Έστι

Ιίιΐφΐε οοπΠθΙπγ. Οπαι-ρ άτια 63 νβτδβηίιυι•, γιγοι ςυβ;

πιεηδ βίςοβ βοϊβηΐία. (15) ΕχϊβΙϊτηαΐϊο εβί, ςυβ ίηοηιηί-

Ιιιι* Γριϊπιπγ βηείρίΐεδ, δίηΐηε Ιμτ ΊΙ.ι, ;ιη βοευβ. (16) δβϋ

ιιίπιηι ρπιά'ρηίίθ ρΐκιρίοηΐϊ.ι Ηπιι ι-.-», ;ιιι ηοη? 5»ρίεηΙία

εηίηι 681 ι-ίΐΐΐι 63 φι,ι' ιίιιιι (ΙεηιοηδίΓβΙίοηε ΜΐηΙ ηιιηνμιβ

βεπιρβΓ ι-οιίνηι ηιοιίυ ΙιαΙιεηΙ : μηιιίρηίίβ νει-ο ηοη «Ιο Ι.ιΐί-

Ιιιΐί , δΐ•<] ιΐε Ηϊβ (|ΐΐ3! ΜΐηΙ ίη ρβπηυΐβΐίοηβ , ςιιρηιαοΊηοοΊιηι

ιυιΊιιιιι, ίηΠβχηηινβ, εΐ οανιιηι, εΐ ΙαΙία ςυ.Έ δΐιηΐ ρμδηκκίί.

ΑΙ υΐϊΐία , εΐ ςιιχ εοηΓείΉηΙ , εο ηοη ΙιαυβηΙ ηιοιίο, ιιΐ ηοη

ϊηΙβΓ 86 ϊηνίεεηι ρπ-ιιιιιίπιΐιιι-; 80(1 ρβπηυίβηΐυι-, ιιΐ ηιιιιι-

Ιιιιι"• εοηΓβΓβΙ, ιμιοιΐ ΓΓ38 ηοη ΓοηΓί'ΐιΊ ; βΐ ηιιίε υοηΓβΓαΙ, ίΐΐ!

ιιιιΙιίιι ηοη ; »1ηυε ηοε ηιοιίο εοηΓείΏΐ, ίΙΙο ηιιΙριιι ηιοιίο ηοη

(ΌΐιΓί'ΠΐΙ . ΛΙιριί ι ίι -ι-ιι 63 ιρίίΐ' γοιιΙΊί ίιιιΙ , ρηιιΙΐΊίΙκι γνΙ ,

ηοη >.ΐ[ιϊπι!ί.ι. Οίΐ'ιοπιιιΙ <τχ> ίηΙβΓ 96 ρηκΙεηΙίΒ 3ΐηυε

.'ΐιρίι-ιιΐίιι. (17) ΐ;ΐι-ιιιιι ιιιιίεηι 8<ιρίεη(ϊα νίΓΐιι» ββΐ, βπ ηοη?

Πίηι- ρΐ'ΐίρίππιηι β$(, ι•χ ίρ$3 (ριίιίειη ρπκίοπίία, νίΓΐυΙεηι

ΐ'>5ι•. Κιιιιι 8Ϊ τίιΊυ; εβ( ρι-ιιιΐι-ηΐίιι, ριιιΊίδ ηειηρε βΚεπυβ

(ιι! (Ιϊχίηιυί ) <|ιιπϊ εχ πιΐίοηρ 8ΐιη( ; 6$(.<|ΐΐ6 ρπκίρηίίίΐ, ςιιαηι

ϋίΐρίΐ'ΐι Ι ί.ι , όΙεΙεποΓ ; ( οίιτβ άβίεποη εηίηι νβηιΐοτ : ςυβηάο-

(|υίι1ι'ΐιι ϋηρϊι-ηΙϊ:ι (-Ϊ1Τ3 η-Ιι_•Γΐιιιιη ιϋ\ ϊιιιιηιο,ιιΐ', ιιΙ ιΐίχίιιιιΐί ,

(μιιιιη ρπιιΙι-ηϋ.Ί άβ Ιιοηιπιι* 8ί1 ι-οιιιιιιυιΐυ; ) ΒΓΒ,Ο 81 , ιριοι!

681 (ΙεΙεπηδ, τίΓίοβ ε^Ι : Κίΐυυηι ΓπβηΙ, ςηοά ηιοϋιΐίρκΐ ,

εΐ ίρ^υηι ε88β νίτίπίπη. Νοηιΐιιυίιιιη ϊ^Κιιγ ςυίη ββριεηΐία

δίΐ νϊιΐυβ. (18) Οπϊιΐ (>5ΐ ιιιιΙιίιι δεη ΟΙΓ03 ο,υοο" ίηΐβΐϋββιι-

ΙΪ3 8ϊνε ριτίΙϊιι? ΕδΙ ηεηιρε ρεπίΐβ ίη ϋβ, ίιι ψιίΐιιι* ι•1 ρπι-

(1εη(Ϊ3 , ιίγο.-ι 63 ςυχ δυΐι ,ιιΐίοηρηι ιιαιίυηΐ. ΡεηΙυβ δίσ,υϊ-

ιίριιι (ΙκίΙιΐΓ, ςηβίεηυβ εχιηδυΙεΓβ τεείβ ;ι1ίο;ιιί(1 , ]ιΐ(Ιίι-3Γ6 3ε

ρβΓβρϊοεΓε ρυΐιιοιίΐ ; εϊΓεΐ ρυδϊΙΙβ ίη ρυδίΐΐίβςυε ε]υβ ίυιϋ-

ι-ίιιηι ΐ'δΐ. ΙβίΙιΐΓ ριΉΙί» βίςηε ρεηίυδ, ρπκΙι•η(ί,τ , ε( ρπι-

ιΐι-ηΐίκ ρ3Γδ, ηεε ιίΙγ.ι Ιι,τρ. Νεςυε εηίηι ρεπίυιη 3 ρπκίρηίο

δερηι-ΛΛ 61-Ϊ8. (19) Ιιΐί'ΐιΐ ρΓοΓί'ΐ-Ιο ε( ίη 38ΐυ(ί3 ΓχίδΙίιιιιιηιΙηηι

6δ(. ΝΊιιιι βδΐυΐίβ, 61 3δ(υ1υδ, ηοη 6δ( ςυίύεπ) ρπιιίοηΐι.ι,

ηοςυ6 ρηκίεηδ : νει-ιιηιΙ,ιιηεη ρπκ1ι>η$ , 3δΙυΙιΐδ ; ίιΐοο ,ΐδΐιιϋ.ι

;ΐιί|π\ ;ιΙ ιμιοιίϋΐιιηκχΐη ρηκΙΐΊΐΙίΗΐη. (20) ΟοΙιτιιηι 33ΐυ1ιΐδ

οΐίηηι ηιπίιΐδ άίοίΙιΐΓ : ηυεηιβοΊηοιΙιιηι ΜεηΙΟΓ 38(υ1υδ ςυί-

(Ιεηι Γιιίδδβ νίδϋδ εδί, ηοη βΐίϊηι ρπιϋεηβ. Ρπια'βηΙίδ ηβηιηυε,

βΐ ρι-ιιιίΐ'ηΐί,τ 6δΙ, ορίίιηα εχρβΙβΓβ, 63(]ϋ6 δεηιρεΓ βϊΐιΐ

ρΓοροηβΓβ βίςηε αοΙϊ(3Γβ : βΐ αδίιιΐί.κ , ε( 38(η(ί Ι'ιιι•ι•ί Ι , <•οιι -

;ιτ1:ιι-ι- εχ ιιπι1ιιι-ιι,ιι«ι 1ί;ιιιΙ 8Ϊη§υΐ3 α,ιι.το δΐιί) αι-Ιίυηηιι 03-

ιΙιιιιΙ, ι-,•ιιριε δίηί ρ3Γ3Γ6. ΑδΙιιΙιΐδ ίμϊΐιιτ ίη ιΊυ]ιι$ηιθ(1ί

3ε είΓΓ3 1»Ιία 6886 νίυ>3ΐιΐΓ. (21) υιιΐιίΐ.ινίτίΐ ο,ιιίδρί,-ιιιι,

(Ι. «ι 1 1 1 ιίπιι-ί [ηιΙιιπΓίΙ , ιριοιΐ ΙοηηεηΙεδ άε ηιοιίΐιιΐδ , άβηηβ

είτίΐί ηβ£θ!ίο , ιΐο δαρίρηίί,ι «Ιίοαηιιΐδ. Νεπιρε ιριίη ρηιηυιτ>

.(ΐιίιίριη ιΐΐ' Ιι;ι<•. 1 1- ηοη νί(Ιι•;ιΙιΐΓ εβδε βΐίεηβ εοηδίό'βΓβΙίο , 8Ϊ,

υΐ (1ϊ\ϊιιιιΐδ, δβρίεηΐίβ 68( τίιΐιΐδ. ΙΙπη ρΐιίίοδορηί βδΐ, (Ιβ

ίίδ οιιιηίΐιιΐδ νρ| οΐιίΐπ (ι-3ε(3Γ6 ςυχ ίη ροιίριη Γυεπηί. (22) ΑΙ

ηοεβ883Γίιιιη , ηιιιιπι ιΐι• Ιιίδ ηηχ ίη αιιίηιη μιπ( ΙοιριίηιιΐΓ, ιΐρ

ομπιϊΙιιι-. (Ηι-ρι-ρ. Λΐο,ιιί ΡδΙ ίη βηίηιβδβρίβηΐίβ : ρΓοίηάεβΙίεηο

3ί) τε ηιοιίο ίΐ.ι (Ιρ βηίπιβ (Ιίίριιΐ,ιηιιΐί. (23) Οιιειηβάσιοάυηι

νρπ) Ιΐ3ηεΙ 38(ιι(ί3 3(1 ρπιιίρηίίιιιη , ϋ.ι ιΐι• εηηείίδ νϊιΐιιΐίΐιικ

Ιιη1)ΡΓί ρυίβηη'υιη 68( : νρΐιιΐ, ίικριαιιι , 8υη( νίΓΐυΙββ, ηιιη'

η»ΙιΐΓ3 δΐιηΐ ςίημπίίδ ίηςεηίΐα; , Ιβηιμίίΐη ίηιριιΐδΐΐδ ηηίιίβηι

3(1 ΓοιΙί.ι 3ε ]ιι>1:ι , ίη ιιηοςυοςυε είΐΓΒ ΓΛίίοηριη ; εΐ βίηξυΐ»;

8υη( ίιιι/ιιιίχνχ Άά Ιβΐίβ 3§εη(1&. (24) διιηΐ βιιίεηι Ιίΐιι
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£1 δή και εΟει και προαιρε'σει. Αί δέ δ>, μετά λόγου

ουσαι τελέως άρεταί εΐσιν επαινετά! έπιγινόμεναι.

"Κστιν ουν ή φυσική αρετή αύτη ή άνευ λόγου χωρι

ζόμενη μέν του λόγου μικρά και άπολειπομε'νη τοϋ

ι επαινεϊσθαι, προς δέ τον λόγον και την προαίρεσιν

προστιθεμε'νη τελείαν ποιεί τήν άρετήν. Διό και συν

εργεί τώ λόγω κα\ οϋκ *στιν άνευ τοϋ λόγου ή φυσική

δρμή προς άρετήν. (26) Ούδ' α3 δ λόγος καΐ ή προαί-

ρεσις ού πάνυ τελειοΰται τω είναι αρετή άνευ της φυ-

ιιι σικής δρμής. Διό ουκ ορθώς Σωκράτης έλεγε , φάσκο>ν

εΤναι τήν άρετήν λόγον ουδέν γαρ Οφελος είναι πράττειν

τα ανδρεία και τα δίκαια , μή είδότα και προαιρούμε-

νον τώ λόγω. Διό τήν άρετήν εφη λόγον είναι, οϋκ

δρθώς , αλλ* οί νϋν βέλτιον τι) γαρ κατά τον ορθόν λό-

ιι, γον πράττειν τα καλά, τοϋτό φασιν εΤναι άρετήν, ορθώς

μέν οϋδ' ούτως. (Ή>) Πράζαι μέν γαρ άν τις τα δίκαια

προαιρεσει μεν ουδεμία, ουδέ γνώσει των κάλων, άλλ'

δρμή τινι άλόγω , ορθώς δέ ταϋτα και χατα τον ορθόν

λόγον. Λεγο) δε , ώς αν δ λόγος δ ορθός κελεύσειεν,

Μ ούτως επραζεν. Άλλ' όμως ή τοιαύτη πραξις οΰκ

έχει το Ιπαινετόν άλλα βέλτιον , ώς ήμεϊς άφορίζο-

μεν, το μετά λόγου είναι τήν δρμήν προς τό καλόν τό

γαρ τοιούτον καΐ αρετή καΐ επαινετόν. (2") Πότερον

δ' έστιν ή φρόνησις αρετή ή ου, άπορήσειεν άν τις.

ϊ5 Ού μήν άλλ' εντεύθεν αν γένοιτο δήλον δ'τι αρετή. Εί-

περ γαρ ή δικαιοσύνη και ή άνδρία καΐ αϊ άλλαι άρεται,

διότι τών καλών πρακτικαί, Ιπαινεταί εΐσι , δήλον ώς

και ή φρόνησις τών Ιπαινετών άν τις είη καΐ τών εν

αρετής τάξει Οντων Ιφ' & γαρ ή άνδρία δρμα πράττειν,

.V) επ! ταΰτα και ή φρόνησις. Τό γαρ δ^ον ώς αν αυτή

προστάττη , ούτω καΐ ή άνδρία πράττει- ώστε εϊ αυτή

επαινετή τώ ποιεϊν & αν ή φρόνησις προστάττη , ή* γε

φρόνησις τελείο>ς αν είη και επαινετή και άρετη. (2β) Πό

τερον δ' εστίν ή φρόνησις πρακτική ή οί , ϊδοι αν τις

Λ6 εντεύθεν έ"πι τας Ιπιστήμας Ιπιβλε'ψας, οίον έπι τήν

οϊκοδομικήν. "Εστί γάρ, ώς φαμέν, £ν οικοδομική

όμέν άρχιτε'κτων τις καλούμενος, δ δέ υπηρετών τούτω

οικοδόμος• οδτος δ' έστι ποιητικός οικίας. 'Εστι δέ

καΐ δ άρχιτέκτιυν , καθό ούτος έποίει οϊχίαν , ποιητικός

«ιι οΙκίας. Όμοίως δέ επ\ τών άλλιον τών ποιητικών

έχει, εν αις Ιστιν αρχιτέκτων και υπηρέτης τούτου.

Ποιητικός άρα τινός και δ άρχιτε'κτων £σται , και τοϋ

αύτοϋ τούτου, οϊ ποιητικός και δ υπηρετικός. (>9) Ει

τοίνυν δμοίως κα\ 'πι τών αρετών έχει, όπερ εικός και

«ι, ευλογον, και ή φρόνησις αν είη πρακτική. Αί γαρ

άρεται πασαι πρακτικαί είσιν , ή δέ φρόνησις ιοσπερ

άρχιτεκτυ)ν τις αυτών εστίν ίπως γαρ αυτή προστάξει,

οδτως αί άρετα\ καΐ οί κατ' αΰτας πράττουσιν έπεϊ

ουν αί άρετα\ πρακτικαί , κα\ ή φρόνησις πρακτική αν

μι είη. (3θ) Πότερον δέ αίίτη πάντο>ν άρχει τών έν τη

ψυχή , ώσπερ δοκεϊ καΐ άπορεϊται , ή ου ; τών γαρ βελ-

τιόνων ουκ αν δόξειεν, οίον της σοφίας οΰκ άρχει.

(3ΐ) 'Αλλά, φησίν, αύτη επιμελείται πάντων, και

κυρία ίστί προστάττουσα. Άλλ' ίσως έχει ώσπερ έν

(ΌΐκιιιΊικΙίιιι• ψιηιιι <-υιι»ϊ1ϊι>. ΛΙο,υ.ν ειιιιι π(ίοηβ μινΙ,

ναΐιιΐί ((ϊηρΐταηαα, ανί /οΓΐίΙηάο, ρειΐεοίε δυηΐ νίτΐιιΐοϊ

βίςιιε ΙιιιιιΙαΙιίΙι•*. ΝαιυΓβΙϊβ ίμίΙιΐΓ νϊιΊυδ 83 <|ΐι.τ εβί πΙγ,ι

ι.ιΐιπιιιιη , ιιΐιί βεΐ β ΓβΙίοηε δερ3Γ8(3 , ραι-να ε8ΐ , εϊ ςυο?

Ιαικίιιϋοηκ άι&ιίΑ ηο<ρι;ιΐ|ΐΐ3ΐη δίΐ; δθί Γ&ΐίοηϊ εϊ εοιίδϋίο 3(1-

μηεία ρβΓΓεΓίβπι εΠϊείΙ ϊίιΊυΙϋΐη : ί<Ιοο (Ίίαιιι πιιη ΓβΙίοηβ

ρ\ργοι•Ιιιγ ηεςυε οΙγβ ΓαΙίοηριη β$( η<1 νΪΓΐιιΙεηι ηαΙιΐΓβΙί*

ίιηριιΐηΐιβ : (25) ηεςιιε πΐΓ8ΐΐ3 ΓβΙίο βίαπε άείεείυββύιηο-

ιΐιιιη ριτίΜ-ίΙιΐΓ, ιιΐ βϋ νϊι-Ιιΐί, (•ίΐΓ3 ίιηριιΐΜΐιη ηαΙιίΓαΙβηι.

ΙιΙιόιιοιι πηΊι: δοεΓίΙεβ «ΊΐΙίιΙοΙ , φΐυπι «ΙϊοογοΙ , νίιΐιιΐΐ'ΐη

ΐ'.-κε ΓβΙίοηΐ'ΐιι : ηϋιίΙ εηίαι αίβϋαΐ ρι-οΩεεΓβ Β^εικΙο ΓοΓίία

βίςυε ]ιΐί.1α επηι ςαί ηεβείΓβΙ αε ηοη Γ&Ιίοηε ϋυεε ρΓοροηε-

Γε(. £1 ρπ>ϊηι1ε νΪΓΐιιΙειιι Γ3(ίοηεαι εεβε 8ίεΙ»( , ηοη τεείβ

ΐ]υϊ(1εηι. 8«1 ηιείϊυβ ϋ ςιιί ηο$(Γ3 χΙ&Ιε ρΙιίΙοίορΙιαηΙυΓ.

>;ιιιι |ΐι\1.ι ΐ'ιτί.ιιη ΐ'.ιΐίοηειη Ιιοηι'δΙα 3%(Κ, \ϊγ(ιι(ιμιι «336

ρειΊιίΙχΊΐΐ. ΑΙ ηε Η» ςυίάεπι Γβειε. (26) ΛρεΙ βϊςηϊιίειη

€|ΐιϊϋ|•ϊηιη ]υ5(& , ηυΙΙο ρΓθρο$ϊ(ο ΙιοηεβΙοΓυιΐ) , ηιιΐΐα ριιπιιη

εοςηίΐίοηε, βεά ΐΓΓβΙίοηβϋ βϋιμιο ίηιρυΐβιι : Γβε(ε μίό αςεί

εϊ ]ιι\Ιιι π'γΙ«ιιι Γ3ΐϊοιΐ('ΐιι : ί(3, ίικρι,-υη , ('μίΐ, βίεη( ΓβεΙα

]ιΐϋϋ»τίΙ ι 'ΜΙ ίιι. ΝΊΙιίΙοηπιιικ Ιμιιιιίι Ιιι^ηΜίιοιΙί 3θ(ίο ηευ(ί(|υ«ηι

6ΐιΙι ΙαικΙοιιι γβιΙϊΙ. δε«1 ιι»Ίίιι> , ιιΐ ικκ <1εΙίηϊηιιι$ , ιιιιη ιηϋο-

ηε ίιηριιΐίϋηι εββε 3ΐ) Ιιοηε3(3ΐειη. Ηοε ηβηιςυε νϊι-ΐιΐί κι

3ΐ(]υε δυο ΙβικΙοιιι ΐϋιΐϋ . (27) ΙΊπιιιι ρηιιίεηΐίβ νίΓΐιΐί &ΪΙ ,

3η ηοη, βικΙη^ργο (]ΐιίί•ρΊ3ηι ]>οΙικί Ι. λ οπιιη εηϊιηνειο

Ιιϊηε, 855« νΪΓΐυΙεηι, οτίπιη ΓιιιτίΙ. Ν.ιηι δί]υ8ΐί(ίβ, ει

ΓοιΊίΙικΙο, εεΙεΓΧςυε νΪΓΐιιΙεβ,ιριοιΙ 1>οηεβ(3 γ\«•ι|ιιι!ιιΙιιγ,

Ι;ιικ1»1ιί1ε8 ϊπηΐ, ηοη (Ιιιΐιίιιιιι ςυϊη ρπΐι1εη(Ϊ3 ςυοςιιε οοπιηι

3Ϊ( ςυχ ϋΐιΐι Ιβιιιίειη (αιΐιιηΐ, ςυχςυβ ϊη νΪΓΐυΐϊβ οπϋηεηι

μίιιιιιιΙ. λ.ιηι 8(1 (|ΐι;ε ('υιΊιΙικΙιι η^ιτκΐίΐ ϊιιιρεΙΙίΙ , ϊη ι•;ΐ(1ι•ιη

εΐίβηι ρηιιΐΐ'ΐιΐϊα : ϊη ΙοΙυηιςυβ, ιιΐ ϊρβα ρΓβεβεπ^ϊΙ, ϊΐη «Ίίηηι

.ί^ιΙ ΓοΓίίΙικΙο. Ι'ΓοϊικΙεϋϊ |ι:«ε δΐιΐ) Ιβυάειη ι,ιιΐϋ, εβ ΙίΚ'ίΐ'ΐιιΙιι

(]»;γ ρπΐ'Μτί|ΐΜ'ΐϋ ρπιι1εηϋ3, βίηε εοη(ΓονεΓ$Ϊ3 ιΊί;πιΐ ρπι-

ϋεηΐίβ μιΙι ΙηιιιΙειη ο;ιιΙίΙ , νίι-Ιυςηυε «•>1. (28) Γ! πιιη ρηι-

ιΙιιΠί,ι ϋΐιΐι βεΐϊοηειη (3ι1<ιΙ, ;ιιι ηοη, ΙίευεπΙ Ιιϊηε ηο«ε

οιιίνίδ , βρεείβηύο 6εϊεη1ί&3, ηικ'ΐηαιίηιοϋιιηι ίΐ'ϋίΙϊεαΙιΐΓβιη.

ΓΜ ιΐΗίικριΐ'. ϊη ίΐ'<ΙίΓκ'ίΐ1ιΐΓ3, ιιΙ ιΐίεί 3θ1ε(, ιιηυβ ςηϊιίεηι

φΐίβρϊαιη 3ΓεηίΙεε(ιΐ8 , ευί Μΐΐιηιίηίίίπιΐ βεββ λίΠΙκ-βΙογ : ί*

<1ι ιιιιιιι ΐ'-ΐ εΠεεΙοΓ. ΕβΙ τβΓΟ εΐίβιη 3η:ηί(εε(υ8 , ςιΐ3(εηυ3

<1ε Ιιιι]ΐ)5 ρΓΧβεπρΙο 3<1 άοιηυηι εχβίΓυεηιΙβηι 8ε Γβπργ βεείη•

%ίί, εΠεεΙοΓ (Ιιμιιιιμ. )<1ειη ϊη ι•οΜψιί* ε(ΓεεΙϊνΪ3 Ιικιιηι ΙιιιΙκΊ,

ίη (]υίΙ>ιΐ8 εβ( ΒΓεηίΙεεΙυβ, (Ί ε]υς ηιίιιίίΐι.τ. ΚγϊΙ ϊ^ϊΙιιγ εϊ ;ιγ-

(ΊιίΙ«Ί'(ιΐ!ί 3ΐίοιι]ιικ εΓΓεεΙοΓ, εϊ ε]υ3 ψιίιίριη ίρβϊυβ, ευ]ιη

(■( ί.ιι η πι ίιι ι >1ιί• γλΙ ΐ'ΠβεΙΟΓ. (29) 8ί ϊ^ϊΙιιγ βοάεηι ηιοιίο εΐίβηι

ίη λ ίιΐιιΐιΐιιι-ι βε Γββ ΙΐίΙιεΙ, (ςαο<1 α•ιρπιιη 80 ΓβΙίοηί οοη-

Μ'ηΙίΐιοιιη, ) Ηίηιιι ρΓϋόεηΙίβ δυο βρίίοηειυ 03ΐΗΙ. Ουβη-

(ΙοιριίιΙΐ'ΐιι νΙΗυΙθβ οιηηθ8 βυϋ βοΐΐοηεηι ι.κΐιιιι! , ςιι&ηιηι

ρηιιΐοηϋα Ι3ηςιΐ3ηι 3ΓοΙιίΙεοΙυ8 (ριίιίαηι βδΐ : ηβηι 3ΪευΙ ίρ«ι

ρπε«επρ8βΓΪ(, Ϊ13 νΪΓΐυΙεδ, εϊ ςιιί Θ38 ίεςυυηΙυΓ, 38«η'•

Οιιυπι ϊμϊΙιΐΓ νΪΓΐυΙεβ 8υΙ) βεΐϊοηειη ι -,-κΙ.-ιη! , εΐίβηι 8υό βεΐίο-

ιιειη εβοΐεΐ ρΓϋόεηΙίβ. (30) υΐηιηι νεΓΟ οπιηίόιιε ςιιββ δυηΐ

ίιι ,'ΐηίιιΐίΐ. ηβϊε ίηιρεΓβΙ , ιιΙ εβηκείοι•, ηαηΐεπριε αιηΙιίυϊΙιΐΓ,

3η &εεη8? Μβ1ίοπΙ>ιΐδ εεΚε, ιιΙ «βρίεηΐϊβ εβί, ίηιρεΓίΓε εβιη

νίιΙεΓί ρβΓ ηοη εβί. (31) 5εά ή.τε ( άίεβΐ βΐίςυΐβ) ουηοΐβ

ίρ*3 ρΓοοιΐΓ3ΐ, ρΓα•ί<τί1)οη«φΐ« ιΐοηιίη» *8|. ΑΙ ίοΓδϊΙβη,
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οίκία δ επίτροπος. Ούτος γαρ πάντων κύριος και

πάντα διοικεί• άλλ' ουπιο οΟτος άρ-/ει πάντιον, αλλά

παρασκευάζει τω δεσπότη σ/ολη'ν , δπυις αν εκείνος

μή κωλυόμενος ϋπδ των αναγκαίων ίχκλείηται τοΰ

6 των κάλων τι χα'ι προσηκόντιον πράττειν. (3 1) Οίί-

τω και δμοίως τούτω ή φρόνησις ωσπερ επίτροπος τίς

εστί της σοφίας ,. και παρασκευάζει ταύτη σχολήν και

τοποιεΐν το αύτης έργον, κατέχουσα τα πάθη και ταϋτα

σωφρονίζουσα.

ίΐ3 86 Ιι.ιΐι.ΐ , ιιΐ ίιι ;ΐ(ϋΙ)ΐΐ8 άΊβρβηββΙΟΓ : ίβ ηαιηφίρ ρηνεκι

οιιιηϋιιΐϋ, (1ί8ρρηδ»Ιςυε οηιηία, δβιΐ ηηΐιϋυηι ίιίβηι ίιηρρηιΐ

οιηηΙΙ>ιι>: νρηιηι ιΐοηιίηυ οΐίιιιη ρβΓβΙ, ηε ίβ ρι,τρπΙίΙιΐΗ

γρπιιιι (1οηιοί1ί<:ηπιΐϊΐ ηεεεββίΐβΐβ άίββο1ν3(ιιι•, ςυοηιίηυβ

ήοηεβίί ψιίρρί,ιιη βΐ οΓΠείοΜ 3£βΙ. (32) Κ» βίαυε βίηαϊΗΙβΓ

ρηιάεηΐίβ («η<|υαηι ΛίίρεηββΙΟΓ φΐίιΐϊπι εβί νπρϊ(ΊΐΙί;ι•; βΐ

Ιιπίο οΐίυηι ρ,ΐΓ3ΐ, ιιΐ μιιιιιι ρβη^Βΐ οριιβ , βΓΓροΙυ» οοιιί-

ΙκιιιΙο βοβςυβ ΐΡπιρβΓβηαΌ.

ΙΛΒΕΚ II.

ΟΑΡ. Ι.

ιο Μετά δε ταϋτα υπέρ επιεικείας δέοι αν την έπίσκεψιν

ποιησασθαι, τί τ' έστι κα\ εν τίσικαι περί ποία. "Εστί

δ' ή επιείκεια κα'ιό επιεικής δ έλαττωτικδς των δικαίων

των κατά νόμον. Ά γαρ δ νομοθέτης Ιξαδυνατεϊ καθ'

έκαστα ακριβώς διορίζειν , αλλά καθόλου λε'γει, & εν

υ τούτοις παραχωρών, καΐ ταΰθ' αίρούμενος 4 δ νομοθέ

της έβούλετο μέν τω καθ' έκαστα διορίσαι , ουκ ήδυ-

νη'θη δε , δ τοιούτος επιεικής. Ούκ εστί δέ έλαττοιτικος

των δικαίων απλώς" των μέν γάρ φύσει και ως αληθώς

Οντων δικαίων ούκ έλαττοΰται, αλλά των κατά νόμον ,

2ο ά δ νομοθέτης έξαδυνατών άπέλιπεν.

Ρθ5ΐ ε& ςυ* ΐΓ3ΐΙίιϋιιιιΐ8 , ρ3Γ ϊκΙοΙιιγ ιιΐ ιΐβ κηιιί(«(β άίβ-

Μτιιιηπ.Η, ςηίάφιβ 6ϊι , εΐ ίη φιίΐιιΐί, ει εΐΐΐβ ηιιαίί». /£φπ•

(38 ιιπΙιίιι , Ιιυηιοψιε κφιιιβ ίβ 6βΙ ιριί 0*6 μιο ριπ• εβάί! ,

ιριοιΐ ει Ιΐ'ίίίϋιΐϋ εοηιρρίίΐ : ιι»ιιι ιριί ίη ίίβ ςηχ Ιι-κί.-1;ιΙηΓ

ριιιΐίιιιΐίΐΐίιη εχαιηίηβίε βΐ αά υηξυεπι άεΝηΪΓε ηοη ροίεβΐ

(ίη 11Ιΐί\ Ι'Γ511ΐη ΡΙΙΪΙΙΙ ΚΐιρίίΙΐΙΓ), 5110 ]ΐΐηΜΧ(1ίΙ, ίΐΙψΙΡ Μ•ιρΐί•

1πι• ιριοιΐ νοΙυίβββΙ ιριίιΐΐ'ΐη 1εςίβΐ3(0Γ εΐίβπι ρβΓίίουΙαΙΐιη (1ε-

Πιιίιρ, δαΙ ηοη ροΐιιίΐ : 13 εβί Ιιοπιο ίεψιιι*. Ρογγο βυΐεηι

ηοη οιηηί ]ιΐΓε <'(.'ιΙΪΙ ίβ βίηιρΙίοίΙβΓ : φΐηιΐιΐοφπιΐππ ι|ιι;γ

π.ίΙιπ.Ί 3ε \ιτ<• ίυβίβ βυηΐ, ηοη ιΐίιηίηιπί, βειΐ 63 (Ιιιιη-

1βΧ3( (]ΐΐ3Β Ιβ£ί8ΐ3(0Γ (ΙβββΡϋϊΙ , (ριιιηι (ΙοΓιιιίΓβ ηοη ροβ.%1.

ΟΑΡ. II.

Ή δέ ευγνωμοσύνη και δ ευγνώμων εστί περί ταύτα

περί α και ή επιείκεια , περί τά δίκαια τά έλλελειμ-

μένα ΰπδ του νομοθέτου τω μή ακριβώς διωρίσθαι ,

κριτικός ών των έλλελειμμένοιν ίιπδ τοΰ νομοθέτου ,

•.* καΐ γινώσκων 8τι £>πδ μεν τοΰ νομοθέτου Ιλλέλειπται ,

ϊστι μέντοι δίκαια. Ό τοιούτος ευγνώμων. Εστί

μέν ουν ούκ άνευ επιεικείας ή ευγνωμοσύνη• το μέν γάρ

κρίνα ι τοΰ εύγνοίμονος, το δέ δή πράττειν κατά τήν

κρίσιν τοΰ επιεικούς.

ΟΑΡ.

30 Ή δέ γε εύβουλί» Ιστΐ μέν περί ταύτα τη φρονήσει

(περί γάρ τά πρακτά έστι τά περί αϊρεσιν και φυγήν

Οντα) , ?στι δέ ούκ άνευ φρονηΌεοις • ή μέν γάρ φρο'νησις

πρακτική τούτων εστίν, ή δ' ευβουλία ίςις ή1 διάθεσις

ή τι τοιούτον ή έπιτευκτική των έν τοις πρακτοΐς βελ-

36 τίστων και συμφορωτάτιον . (ι) Διο ουδέ τά τοιαϋτα

ευβουλίας άν δόξειε τά άπδ ταύτομάτου συμβαίνοντα

κατά τρο'πον οις γάρ μη έστιν δ λόγος δ σκοπών το βέλ-

τιστον, ούκέτι αν εΐποις, ψ συνέβη τι κατά τρόπον,

τοϋτον εύβουλον, άλλ' εύτυ/η• τά γάρ άνευ τοΰ λόγου

«ο τοΰ κρίνοντος γινόμενα κατορθώματα ευτυχήματα Ιστιν.

(ϊ) Πότερον δέ τοΰ δικαίου εστ\ το τη έντεύξει το ίσον :

έκαστω άποδιδόνα,ι (λέγω δέ οΐον, δποϊος αν ^ έκαστος,

τοιούτον γιγνόμενον έντυγγάνειν), ί| ου; τοΰτο μέν γάρ

και κόλακος καΐ άρέσκου δόξειεν άν εΤναι• άλλα το

46 κατ' άξίαν ίκάστι» άποδιδόναι τήν εντευζιν, τοΰτο καϊ

ΜοΗεβΙ!» , ω ηιοι1θ5ΐιΐ5 ( $ΐνβ 3Μ]ΐιί <>{ ΙιοιιΙ ι':ι!οΙΙι;όπ* )

ες( ('ίπ'.ι ('.ίιΙριπ είιτη ιρι.ι• εΐ )ΐρςυί(3$, ηεηιρε πγ<:;ι ]ιι$(3,

ηυίβ 0ΠΜ&8Β 8 1ε*η°8ΐ3(οΓε, ηοη κηΐϊ.•» α<1 ιιη^ιιοιτι (ΙεΠηϊΙα

ίπηΐ , ιι Ι ]ικΙ('\ ϊηνεηΐίΐΙιΐΓ εοΓυπι ηυχ Ιε^ϊβΙαΙοΓ οπιίΚίΙ,

εεΓΐο(|ΐιε εο^ηοβείΐ 3 Ιε^ίβΙβΙοΓε ρπαΊεπηκ•.;! , φι,τ ]ιιβ(8

(•ιιιιΐΊΐ μιιιΙ ; ίβ ηιθ(Ιΐ'4ΐιΐδ εβΙ. ΙΟκμιε ηοη ΐ'ίΐι.1 Χηηίΐ3(ειη

εβ( ιηη(1εβ(ί8. ϋικϋεβΓε βίςηίάεπι , ηκχίεβϋ : 3@εΓβ \ογο

ββευηιΐυιη ηοε ίιιο'ϊείυπι , »?ςυί ΓοβπΙ.

III.

Ι'ΓοιηρΙίΙιιικ) βϊνε ΓηευΚββ ίΙΙβ ρεΓ (|ΐΐ3ηι αιΐ τεε(3 ίηειιηιία

εοηβϊΐίβ βπιηιιβ ιιρίί , εβ( άτα εβιίειιι είιτβ ςυχ ε( ρπκίεη-

(13 , ηειηρβ ιπιά εβ ςυχ *ιιΙ> βεΐίοηεηι ραιίυηΐ : ςιιίρρε ςυα;

είΓ03 ιΐείεείηηι ε( ενϋβΐίοηεπι. ΕβΙ ββηε ηοη είΐΓβ ρηι-

ιΐεηΐίηιη. ΙΝαιη ρηκίεηΐίβ Ιιοπιπι εΠεεΙπχ εβ( : 8( ρΓοηιρΙί-

1 ιιιΐι ι βίνε τεε(3 ιΐυϋ Ιιπ ιιΙ ίο , ΙιιιηίΙυβ ίοπ βΐϊεοΐΐο , νεί ιριίιΙ νίπ

Ιπιρι•.ιιιιΐ(Ιί , ρεΓ ιρίίΐιη ίίιαίε ϊηΐεΐΐίκίιηιιβ ιριίιΙ βί( ίη ΐ'ιΊιιΐϋ

3^εη<Ιϊβ Ι;» Ιπ ορίίπιιιιη ε( υΐίΐίίβίηιιιηι. (2) Ε( ρΓοίηϋε

ρΓοηιρΙίΙυιϋηίβ 63 νίιίεη ηοη ύεοεπί, ςυββ ΓθΓ(υί(ο Γεε(ε

ετεηίηηΐ. Νβιιι ςυίΐιιιβ Γ3(ίο άεεβΙ , ιριίιΐ ορίίιηιιηι βί( , πιη-

βίιΙεΓαηβ ; οιί 1>εηε 80 ΓεΙίοίΙεΓ βΐίςυίά βτεηβηΐ, Ιιοίο όοηί

οοηβίΐϋ ΐΗΐκΙειη Ιι&υύ ιικτϋο ΙπϋυεΓίβ , ββά ΓοιΊιιηβΙυηι Γβε.Ιε

ρΓχϋίεβπβ. Νβηι ςη.τ ΓεΙίοίΙεΓ ενεηεπηΐ εϊ(Γ8 Ιυάίο&ηϋβ γη-

(ίοηεπ) , Γε1ίοίΐ8(ββ χο,υυηι εβΙ 8ρρεΙΐ3Γβ. (3) ΝιίΙ ηοηηε ^ ι*--* >

εβ( , εοΙΙοςυίο εΐ οοηνεΓββΙίοηε χηυβίβ εηϋ'ιοεί βΙΙπηιιεΓβ :

ιιΐ, ίηιρι,ηη, ηυβίίβ ΓιιεήΙ ιριίΙίόιΊ, ί(8 πιιη εο ίΙΙβ εοΙΙοαηβ-

Ιιιγ, βη ηοη ? Ιά οεΓίβ εΐίβηι ββββηίβίορίβ εΐ ιΙιΊιί Ι.ιηΐϊί εβββ

νϊιΙεβΙιΐΓ. ΟεΙεΓυηι ρπι ειι]ιιβςιιε (ΙίβηίΙβΙε νεΓ?3Γί <•οη
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δικαίου χαΐ σπουδαίου απλώς αν δόζειεν είναι. (♦) 'Λπο-

ρήσειε δ' άν τις και τοϋτο. Είπερ εστί τι) άδικεϊν το

βλάπτειν έχοντα χαι εΐδότα και δν και ώς και οΰ ένεκα,

εστί δ'ή 8λάβη και ή αδικία εν άγαθοΐς χαι περιάγαθα,

5 δ άδικων άρα χαι ό άδικος είδείη αν δποΐα άγαδα και

δποΐα κακά- το δε γε•ΰπέρ των τοιούτων είδε'ναι έστιν

ίδιον τοΰ φρονίμου χαίτης φρονήσεως• άτοπον δη συμ

βαίνει τι) τω άδίκω συμπά ρακολουθεΐν το μέγιστον αγα

θόν τήν φρόνησιν. (β) Η ούκ αν δόξειε παρακολουΟεΐν

10 τω άδίκο) ή φρόνησις ; οΰ γάρ σκοπεί δ άδικος ουδέ δύ

ναται κρίνειν το απλώς αγαθόν και το αΰτώ αγαθόν,

άλλα διαμαρτάνει• της δέ φρονήσεως τοϋτό έστι, το

δρθώς δύνασθαι ταϋτα θεωρεΐν, («) δμοίοις ωσπερ ίιΑ

των κατ1 ίατρικήν το μέν άπλως ΰγιεινδν καΐ το ΰγιείας

Κ ποιητικον οίδαμεν άπαντες, δτι έλλέβορος και το Ιλα-

τηριον καΐ αί τομαι χαι αί καύσεις υγιεινά είσι και

ΰγιείας ποιητικά , άλλ' όμως ούκ εχομεν τήν ίατρικήν

έπιστήμην ού γάρ£τι οίδαμεν τι) καθ* έ'καστον αγαθόν,

ωσπερ δ Ιατρός οΐδε τίνι έστι τοΰτ' άγαθον καϊ πο'τε καϊ

νο πως διακείμενοι ■ εν τούτω γάρ ήδη ή ιατρική επιστήμη.

Τ4 μέν ουν άπλως υγιεινά είδότες δμως ούκ έχομεν

ουδέ παρακολουθεί ήμΐν ή ιατρική επιστήμη. (7) Ώς

δ' αδτως δ άδικος δτι μέν ουν απλώς καΐ ή τυραννάς αγα

θόν και ή αρχή και ή εξουσία , οιδεν • άλλ' ει αΰτώ άγα-

ί& θον ή μη, ή πότε, ή πώς διακείμενοι, ούκέτι οιδεν.

Τοΰτο δ' εστί μάλιστα της φρονήσεως, ώστε τώ άδίκω

οΰ παρακολουθεί ή φρόνησις. Αίρεϊται γάρ τάγαθά,

υπέρ ων άδικεϊ, τα απλώς αγαθά , ού τά αΰτώ αγαθά.

Ό γάρ πλούτος καΐ ή αρχή απλώς μέν άγαθο'ν, αύτώ

3υ μεντοι ίσοις ούκ αγαθόν • εύπορήσας γαρ και άρξας πολλά

κακά αυτός ίαυτώ ποιήσει και τοις φίλοις• ού γαρ δυ-

νήσεται αρχή δρθώς χρήσασθαι. (β) "Εχει δέ καϊ τοϋτο

άπορίαν και σκέψιν, πότερόν εστί προς τον φαϋλον

άδιχία ή ου. Ει γάρ ή μέν αδικία εστίν εν βλάβη , ή δέ

3* βλάβη εν στερήσει τών αγαθών, ούχ άν δόξειε βλάπτειν

τά γαρ αγαθά ά αΰτώ οίεται είναι αγαθά , ούκ αγαθά εϊ•

σινήγάρ αρχή καϊ δ πλούτος τον Φαϋλον ού δυνάμενον

αΰτοΐς χρησθαι δρθώς βλάψει• εί ουν αύτον βλάψει πα-

ραγενόμενα , δ τούτων στερίσκων ούκ άν δόξειεν άδι-

4υ χεΤν. (9) Ό δή τοιούτος λόγος δόξειεν άν είναι παρά

δοξος τοϊς πολλοίς • πάντες γάρ οίονται χα\ άρχη χαΐ

δυνάμει καϊ πλούτο) δυνατοί είναι χρησθαι , ούκ δρθώς

ΰπολαμβάνοντες. (ιο) Δήλον δέ τοϋτο και έκ τοϋ νο

μοθέτου • δ γάρ νομοθέτης ού πασιν επιτρέπει το άρ-

4γ, χειν, άλλ' ωρισται κα\ ή ηλικία και ή εύπορία ήν δει

ΰπάρχειν τώ μέλλοντι άρχειν, ώς ού δυνατόν 3ν παντι

άρχειν ΰπάρξαι. Εί δή τις άγαναχτοίη δτι ούκ άρχει

η ουδείς αύτδν Ια κυβερνάν, « ού γάρ έχεις » είποι άν

τις « ουδέν τοιοϋτον Ιν τη ψυχΐ) ω δυνήση και άρχειν

60 και κυβερνάν. » (ιι) *Η ΙτΑ μέν τοϋ σώματος δρώμεν ού

δυνάμενους ΰγιαίνειν τους τά απλώς αγαθά προσφερό

μενους, άλλ' εί μέλλει τις ΰγιαίνειν τό σώμα το φαϋ-

λον, ύδο>ρ αύτώ πρότερον και ολίγα σιτία προσενεκτέον

τώ δέ την ψυχήν φαύλην έχοντι προς το μηθέν χαχον

ί>ιιοΐθ(1ίιιοιΐ)φιο Ιι«Ι)θπ• οιιηι οηιηίΙ)υ$, πΙ ]θδ11 εί ρποΐιί

ηιηηίηιι ε;56 ί ίιΐοηίΐηι•. (4) Οιι6ίΪ3Γβ εΐίβπι Γοι-Ιε ςοίςρίβιη

ροίηβπΐ Ιιοο. 5ϊ ίη]ιιπ3ΐη ίηΓεΓΓβ εβί οΓΓοηιΙοΓΟ εροηΐβ,

.ι(ΐ|πι• Ϊ1;ι υΐ 60Ϊ88 εί φΐΐ'πι , εί φιοπιοόΌ , εί ςυβ ιΐε εαηββ;

εδί «υΙοιιι ηοΐ'ΐιηιοηΐιιιη οΐ ίη]ιΐΓΪ3 (Ιο Ιιοηϊδ «ο οίιοη Ιιοη» :

«Ιίοΐ'οηί 6γ»ο ίημιιϊηηι , εί ίη]θ5ΐιΐ8, εο§ηονεπΙ εί ηοιϋΐ

Ιιοη», ο( ςιηιΐί» ιη«|» ίϊηΐ. Μ «ιιίοιη αο. («Ιί« ροιοηΙΙοι-ο,

ρπ:;Ιοιι(ϊβ »(φΐε ρπκίοηΐίιι' εδί. Ηοο πιοιίο ΓυβπΙ «1>8ΐιΐ'-

(Ιιιιιι , ιιΙ οοηυπι ίημοηί ρι ικίοηΐίη , οοηιϋοΙιΐΓ ίη]ιΐ5ΐιιπι.

(5) Λη ο\ίίΙίιιι;ιηι1ιιιιι ηοη ε$( ςιιοά ίη]ικ(ιιιτι ρηιιίοιιΐία ου-

ηιίΐοΐιιι ? Νευ,υε εηίπι τίοΌΙ ΐη]ϋ8ΐιΐ8 ηεο ΛϊίοεΓηεΓε ροΐείί

ίηΐιτ ίιΐ <ιπο<1 κίιηρϋοίΙοΓ εβί Ιιοηπιη , οΐ ίι] ςποιΙ ίρίί οίΐ Ν>-

111ΜΙ1 , 5ε<1 ίη εο οη «Ι : φΐιιηι ρπιιΐοηΐίη' ριοριίιιιιι «(, ρο$βε

\ά τεοίε εΟΒηοβοβΓε. (6) 1ίί(1επ) υΐ ίη ιηοιΙ.ίΓίηα Ιιοο ςιιοιΐ

κίη.ρΙίοίΙοΓ ί-ηΙιι1»ιο ,ιϊΐ ιριοιίιριο κιηί(«Ιοηι οΓΠοί»! , Ηίιηιΐί

οιηηοίΐ , νπΜ οβκίβ ςίΜχΙ νεΓβίΓυιη , εί οΐίίοι ίιιιιι , εί εε-

εΐίοηε;, ε( οχιΐίΐίοηοϋ ςαΙιιϋΓΟ* 8ίη( 8»ηϊ(3(εηιςυε εΠϊείαη! ,

ηεο Ιβηιεη πκΊΐϊοϊη.τ ΙιηΙιοιιιιικ ΒοίοηΙί«ιη. Νοη οηίηι ρ«Γ-

Ιίοιι1»Γο ηονίιηΐΗ Ιιοηιιηι , υί ηονίΐ ηιειίίουδ επί 8ΪΙ Ιιοο \κ>-

ιιιιηι , εί φΐηηιΐο , ε( ιριοΙϋοΓ βΓΓεεΙο, ίη ςιιο (Ιοιοιιιη ηιβ-

άϊοίηηο 8θίοιι(ί« 68(. 83ΐιιΙ)π°3 ίρ Ιιι ι• βϊηορΙϊο.ϊΙβΓ εο§ηο8οεη(βϋ,

ηοη Ιηηιοη οοηΐίηιιη ηοί ηιοιίίι'ίπ.ι• <•(ΐιηίΙ;ιΙιΐΓ 8εϊεη1ί«.

(7) ΙΙίιΙπιι ίη}υ$1υ8 : 18 ΐ^ϊΙυΓ ςυοά ΝΪιηρΙκ'ϊΙεΓ 651 Ιιοηιιηι βΐ

ΙνΓίΐηηΐί , βΐ ιΐοηιίηιιΐ ιι> , οΙ ϊιιιροιϊιιιη ηονίΐ : νοηιιη ίίηίηο

Ιμιιιιιιιι , ;ιη 86008, τεΙ ι|ΐι.ιηι1ο , νοΙ (|ηοηιθ(1ο «ΓΓοοΙο , ηειι-

Ιίι|ΐιαιη ηονίΙ. Ιά ηικκΐ ε$1 ίη ρΓΪηιίβ ρι ιΐιΙοη(ί«" -. ρΐΌΐηιΙβ

ϊη]ο5(ϊ οοηιθ8 ηοη 68( ρπκίοηΐίη. Βοη& ςϊηιιϊϋρηι (Ιο1ϊ«ίΙ,

ηυϊυυβ «ΙΓογ.ίΙ ϊιψίΓΪιιιιι : <ρι.Ό οοιίο Ιιοηα ί-ίιιιρΙίο.ίΙΟΓ, ηοη

ίρςϊ ϊηηί 1)οη« : ()ΐι»ηι1οςηί(1οιη οριιΐοηΐϊα , οΙ ιίοιηίοαίιΐί 8ΐιη•

ρΙίοίΙοΓ Ιιοηιιηι 6$1, ίρ8Ϊ Ιηηιοη ηοη ΓθΓ)388Ϊ8 Ιιοηιιηι; ιιηηι

8ί οροϋ οιιηι (1οιηίη«Ιίοηο ουη]ιιπο(«ϊ ηηείικ ΓιιβΓΪΙ , ιιιιιΙΙλ

8ίΙ)ί «ηιίοίδη,ιιβ ηεςυίΙοΓ (άι ιοί , <]υοηί«πι ]ιπο ιιΐί (Ιοιηίη.ιΙιι

ηοη ριιΙοίΙ. {$) Ηΐηε ηιιιΐιίςοικίιιηι οοηίίι1θΓ»ηι1ιιιικ|ΐιο λ ίιΐο-

Ιιιγ, ίίΐηβ «ιΐνοΐϊΐυ Ιιοιηίηοηι ηεςυβηι ίη]ηπ« , ηοεηε? >"»ηι

51 ίη οΠεηβίοηε ίη]ιιηα β«1 , εί ίη ρΓίνβΙίοηε 1)οηοΓυηι οίΓεη-

5ίο , ιιοο Ι ίι ρηιιιι ίΙΙε \ ϊιΙογι ροΙε»( ι ιΙΓοηιΙοπ•. 8ί(|ΐιί(Ιοηι ςυα.

8ίΙ)ϊ ε8$ε ηοη» «Γΐ)ίΐΓ«ΙιΐΓ ηοο,ιιπιη , 1)οη« ηοη ίοηΐ. Ν«πι άο-

πιίηαίιΐί οΙ οριιΐοηΐί» ηεςυβπι Ιιοηιίηοηι οίΓοηιΙοηΙ, ο.ηο<Ι

ίρίίϋ γοιΊι; ιιΐί ηοη ρο(β3(. Γιοίηιΐο 5Ϊ ηη,-ο «(1νοηΙ«η1ί« οιιηι

οΠΌηιΙοιιΙ , ί$ (ριί εβ 1>οη« 308ΐιι1εΓΪ( , «ΓΠοοΓε ηοη νίοΌΙιΐΓ ίη-

]ϋΓΪ3. (9) Μιιΐΐίδ ο^ιΐίίικχΐί οπιϋο νίιΐοοίΐιιτ ίηοΓΟίΙίοίΙίί.

Οιηηεβ «.ϊιριίιΐοηι ορϊηβηΙυΓ, βε ρο&ίε ι!οιηίη«Ιιι , ο{ ίηιρε-

γϊο , οΙ οριιΐοηϋ» ιιΐί : ηεπΙία.ιΐ3ΐη ΓεοΙβ ίΐβ οχίίΐίηιηηίο.•;.

(10) Οιιοίΐ εχ ίηβο Ιε§Ϊ5ΐ3(0Γε οογΙιιιιι β8(. ίεςΐβ ηηηιιριο

ΙβΙΟΓ ηοη οηιηίΐιιι* ροΓηιϊΙΙίΙ ίηιροηίΓο, τεΓυηα ββΐ άεΠηί-

Ιηηι ι-ιιϊ ;ιΊ«κ, οηί οορα ηοη (ΙεΓυεΚΙ &ά ιΐοηιίηηηίΐηηι :

ςυο<Ι ηίιηίπιηι (ΐεπ ηοι|υο«1 ιι( 8ίη( οηιηβδ «(1 ίιτιρθΓ»η(Ιιιηι

«1>1ί. ΟποιιΙλϊ ςυίβρίαηι ίηιΙίςηεΙυΓ, βε οβγογο ίιηροηο βιιί

& ηοηιίηο ίρβί ρεηηίΚί ιιΙ §υΙιοΓηο(; (ϋχβΓίΙ φπϋρίαηι, Με-

ςυε Ιίΐιί ο» οϊΙ «ηίηιη , ιιικίο ίηιρβΓ«Γο £υΙ>εΓη3Γεαηε ρο85Ϊ$.

(11) ΟοΓροΓε ςιιίοΌηι οεπιίηιιυ ηοη ρο$86 8βηο8 6856 εθ8

ςυί ϊί8 βεηιρβΓ νεβυβηίιΐΓ ο,υ«? 8Ϊο( δίηιρΙίοΊΙοΓ 1)οη« : ίοιΐ 5ί

ςαίβ εοΓρηβ ίηιΙιοι.'ίΙΙηηι νοίεΐ εοητβΙββεεΓε , βςιιβηι [ΐιίιι* οΙ

ίηβιΐίαηι «ιΙΙιίΙιοΓο οηιη οροΓίοΙ. 1(3 83ηε ο,ηί ηεςυβη Ιΐ3
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έργάζεσΟαι ουκ άφεχτέον και πλούτου και αρχής και

δυνάμεως χαι απλώς τών τοιούτων, όσοι εύκινητότερον

χαΐ εύμεταβολώτερον ψυχή σιόματος; ώσπερ γαρ δ φαύ

λος τι» σώμα ουτοις ην επιτήδειος ίιαιτασθαι, και δοαΰ-

6 λος τήν ψυχήν ούτως επιτήδειος διάγειν, μηβέν τίον τοι

ούτων εχων.(ια) "Έχει δε και το τοιοΰτον άπορίαν, οίον

έπειδαν μή ή άμα ποαςαι τά^δρεϊα και τά δίκαια, πο-

τερ' άν τις πράξειεν ; έν μέν δή ταϊς φυσικαϊς άρεταϊς

έφαμεν τήν δρμήν μόνον δεϊν τήν προς τι) χαλόν ΰπάρ-

ιυ χειν άνευ λόγου ■ ω δ' εστίν αϊρεσις, έν τω λόγω και τω

λόγονέχοντί εστίν, "ίίστε το αμαέλέσθαι παρέσται, και

ή τελεία αρετή ίιπάρςει, ήν έφαμεν μετά φρονήσευιςείναι.

(ΐ•ί) Ούχ άνευ δέ της φυσικής δρμής της έπ'ι το καλόν,

οΰδ' έναντιώσεται αρετή αρετή• πε'φυχε γαρ ΰπεικειν

ιγ> τω λόγω, ή ώς ούτος προστάττει, ώστ' έφ' 8 αν ούτος

άγη, έπ'ι τοϋτο αποκλίνει- τι) γαρ βέλτιον ούτος εστίν

δ αίρούμενος. Ούτε γαρ άνευ της φρονησεως αί άλ>λαι

άρετα'ι γίνονται, ουθ' ή φρόνησις τελεία άνευ των άλ

λων αρετών, άλλα συνεργουσί πιος μετ' αλλήλων έπα-

ιυ κολουθοΰσαι τη φρονήσει, (μ) Ουχ ή'ττον δέ και τά

τοιαύτα άπορήσεται, πότερόν ποτέ και έπ'ι τών αρετών

οδτι»ς έχει ώσπερ έπ'ι τών άλλιον άγαβών τών τ' ε'χτος

χα'ι τών περί σώμα. Ταΰτα γαρ εις ΰπερβολήν γινό

μενα χείρους ποιεί, οίον πλούτος πολύς γενόμενος ΰπερ-

15 όπτας χα'ι άηδεΐς έποίησεν • δμοίοις δέ χα'ι έπ'ι τών άλ

λων άγαβών, άρ^ής, τιμής, κάλλους, μεγέθους, (ΐδ) Πό

τερόν ουν και έπ' άρετης ούτως έχει, ώστε εάν τινι δι

καιοσύνη ή άνδρία εις ΰπερβολήν παραγενηται, χείρων

έσται, ή ου ; ου φησιν. Άλλ' άπδ μέν άρετης τιμή γίνεται,

.10 ή δέ τιμή μεγάλη γινομένη χείρους ποιεί. "Ωστε δή-

λον βτι, φησίν, αρετή εις έπίδοσιν βαδίζουσα μεγέθους

χείρους ποιήσει. Της δέ τιμής ή αρετή αιτία , οιστε

και ή αρετή ποιοίη αν χείρους μείζων γινομένη, (ΐβ) 11

τοΰτο οϋκ αληθές; της γαρ αρετής ει χα'ι άλλα πολλά

35 έστιν έργα, ώσπερ και ίστι, καΐ τοΰτο έν τοις μάλιστα,

το τοις άγαθοϊς τούτοις και τοις τοιούτοις δύνασθαι ορθώς

παραγενομένοις χρήσβαι. Ει δή δ σπουδαίος παραγε-

νομένης αύτώ ή τιμής ή αρχής μεγάλης μή χρήσεται

δρθώς τούτοις, ούκέτι αν είη σπουδαίος. Οϋτε δή τιμή

40 ούτε αρχή ποιήσει τον σπουδαΐον χείρω, ώσπερ ουδ'

ή αρετή, (π) Το δ' δ^ον έπειδήπερ ήμΐν έν άρνή διιό-

ρισται δτι εϊσ'ιν α\ άρετα'ι μεσότητες, και ή μάλλον

αρετή μαλλόν έστι μεσότης, ώστ' ούχ δ*τι χείρω ποιή

σει ε?ς μέγεθος ή αρετή ίοϋσα, άλλα βελτίω• ή γαρ με•

«5 σότης ένδειας και υπερβολής τής τών παθών ήν μεσό

της. Ταΰτα μέν ουν μέχρι τούτου.

ΙιιιιτίΙ ίΐιιίηιοιιι , ηε φΐίρρώιιι ιιιιιΐί ι'\ιίχο;ιΙ , «ί οριιίβηΐίβ ,

εϊ ίιηρεπυιη , βι (ΙοηιίικιΙΐϋ , εΐ οιηηίηο αΐία Μ βεηιιβ , δυηι

3ΐιΓει•εηϋα , 3ΐςυ<! Ιιοο εο ηιβ^ίβ, ςιΐ3ΐιΙο ιιιοΐιίΐϊοι• ιηιιΐ,αΐύ-

ΙίθΓ(]ΐιε οκΐ εοι-ροκ 3ΐιϊιιΐ3. Ναηι ηυεηΜκΙπιούΊιπι ίιηρΓοηυιη

<-ιιγ[ιιι•> ςυίδρίβιη δοΗϋιΐδ, νϊοΐυηα (ΙεβεΙ μΙιι ηιΙΙιϊιιπχ ϊιΐο-

ηΐ'ΐιιη 3ΐΙ Ιιαηε ίιηΙχχίΙΗΙαΙοιιι : ιΙ.ι ίιιιριο1>;ιιιι ίιηίιο,ιιη Π3-

ιΐπ-, ί$ 081 ιλιιι ιιιί 03 φΐ,χ• ιηειηοι•3νίηιυ8, ιΐι-νίΐιιικία.

(12) ΙΙοε (Ίίαιιι αιιι1)ίβΐηιιη εωε ροΐεδί, «Ι, φΚΙΐιοΌ μιιιιιΙ

ΐιΙι<ιιιϊ.-> ηοη ροΐβϋΐ 3£ει•ε Η ΓοΓϋΙβΓ εΙ]ιΐδΙβ, ιιΐηιιιι Ιιοπιιιι

ίίΐ 3θΙυπ)8. Ιη ιιηΙΐ)Γι•ιΙίΙ)ΐΐΛ «ριίρρι- ΛίιΊιιΙΪΙιιΐϊ, 8υ1υιη ϋι-

εείιβηιυδ ϊηιριιΙ&υπι δίηε Γ3ΐίοιιε 3(1 Ιιοιιο-Ι.ίΙγοι εκβ οροΓ-

ΙοΓβ. Ουί νειο εβ! ιΐϋΐεοΐυβ, ίη Γβΐίοηε εΐ εο ο,υοιΐ Γβϋοηβπι

ΙιβΙχΊ, Λ6|(η:Ιιι5 ΙιβυεΙ ίειίεπι. ϋίο Πεπ ροΐεπί ιιΐ δίιτιιιΐ

ιΙεΙί^ΙυΓ, βί ρεΓΓϊΟΐ» επί νίΜιυ , <ρι»τη εββε «Ιίιουβιηιΐί οϋΐη

ρπκ1ι'[ΐ(ί3. (13) Μιιιιιη.' Βΐιίεηι επί είΐΓ3 Π3(υΓ3ΐειη ίηι-

ριιΐΜΐιη 3(1 Ιιιιικ-;[ιιιΐι ; ηβηυε λίιΊικ νΪΓΐυΙί ΗΐΙνιτ-ΛΐιίΙιΐΓ.

ΛΐΐΐυιΙ ιιϊιι η;ιηνριι• Ιι.ίΙμΊ 3((]υε ίιΐΜΐιιιιι , ιιΐ ΓβΙίοηί οϋΐεπιρε-

Γβί, υΐ ίρ.ΐ3 ρΓ.Τ8ΐ'π1)ίΙ , ιιΐ α,υο αςίί ϋΐη, εο άεοϋηεί. Ιρ•>

('ΐιίιιι «■>! (ρι,Ί' ίιΙ ιριο(1 ιικΊίιι> (■>! , (Ίίμϋ. ΕΙ ηε αΐϊη• ηιιίιίειιι

4μμ' ρηκίι-ιιΐίη νίΓΐυΙεβ ίΐιηΙ , ηεςυε ρπκΙΐΊΐΙϊ» 3ΐ>8ςιιε τείί-

ςυί» νΪΓΐυϋ1)ΐΐ5 ρεΓίοι! ι : νεπιιη ίηηεειιι βεβε εοα^υνβηΐ,

εοπιϊ(3ϋ(ε5 ριικίεηΐίαιη. (14) ΜΙιίΙοιιιίηιικ ϋ(ΙιΙιι1)ίΐ(-1 ΐ|ΐιί>-

ρίιιιιι (Ίίίιΐιι (1ε Ιιυ]ιΐϊπΐ0(1ί ςιιχςΐΐοηε : ιιιιιιιιριίιΙ ίο ίη νΐι-ΐιι-

Ιί1ΐιΐί)ριοηικ• Ιιαίκχι! , <|ΐιι'ΐΐ];κ1ιιιο(]ιιιη ίη Γοϋςιι^ΐχχιίϋ,φϋρ

ο\Ι(•πι;ι, ςιιχηυε ίη εοΓροΓεΡ ΙΙ.τι• ηηιιιιρκ' ηυυιη Γηεηηι

ηίηιΪ5 3ΐ)υιΐιΐ3ΐιΙί:ι, (ΙιΊει'ίυιχ'ί είϋείιιηΐ : Γ-ίι-ιιί οριιιη βΓΠυεη-

1ί3, εΐ3ΐ05 ΓβείΙ, εΐ Ιπιαιίεηίοί νβΐ ηιοΓΟϋΟβ. Ι1ϊ(1εηι τε-

Η(||Ι3 Ικιιι,ί, (ΙοιιιίιιβΙιΐ'ί, Ιιοπογ, ριιΙιΊιΐ'ίΙιιιΙο , ιιιημιιίίικίο.

( 1 5) Νιιιιιψιί(1 ί^ϋιΐΓ ιΊί.ιιιι ίη νίΓΐιιΙβ ί(3 1ιη1»-1 , ιιΐδί ευίρίβιη

ίιι-Ιίιί.ι , λτΙ Γΐ)Γΐί(ικΙο ΓιιιτίΙ εχιι1ιβΓ3η9, ΙίίΐΙ ίβ άεΙκτΐοΓ, »η

ιιοιι :' Μίηίηιε (|ΐιίιΙ(•ιη ΓιεΙ. (ΊΊιίίιιιι 3 νίΓΐυΙε ([ΐιί(Ιι:ιιι

Ιιοπογ βίρηϊΙιΐΓ, φΐί, ιμιιιιιι ίπμΐ'ΐι> Γιιοΐ'ϊΐ , <Ι(•ί<τίοΐΌ5 ί.κ',ιΐ :

εΐ ρΓθίη(1ε νίΚιΐδ, ίιιΐ|ΐιί( αιΙητχηΐΊΐΐΛ , Ιιβικί (Ιυυίε Γεεεπι

(ΙιΊίτίυιΧ'ϋ , (ριιιηι ηια]οΓ ε\'39επΙ; \ίιΙιι> ιιιϊιιι ιιιιιμ ιί.ιΙ

Ιιοηοηβ : εΓ^ο νίΓΐυβ ηϊιτιϊβ οιιοΙβ Γεεεηι (ΙοΙοι-ίοιν*. (16) Λη

ί(Ι ιΐ(Ίΐ(ί<]ΐιηιη νιτπιιι ? ιρκιιιιΙοιριίιΙιΊΐι (Ί-ί ΜΙ 11 1 ηιιιΙΙ.ι 3||3

νΪΓίαΙϊβ ορεΓ3, (ριΐ'ίικκίιιιοιίιιιιι ευηΐ, ί>1 ιΊ ιιιιιι ίη ρπιηί•,

εβί,υΐ ι|ΐιί ΙιίβεΙ ■-ίιιιίίίΐιιΐί Ιιοιιϊϋ ιιιιιιιίιιΐιιρ, ιίμΙιίιι ιχη (<■ ιι|ϊ

ρο$$ί(. ΙμίΙιιι• -ί ρΐ'οΐιπί, 3(1ιεηΐ3ΐι(ε εϊ νεΙ ΙιοηοΓε, νεΙ ίιι-

(■εηΐϊ ΓίοιιιίιιιιΙιι, ίρδί$ ηοη ηΐεΐυι• τεείε , ιιοιιΐίιρκιιη ΓυεΓίΙ

ρΓοΙιιυ : 8Γ§ο ηεηιιβ Ιιοιιογ ηοςιιε ίιιιρίΊ-ίιιιιι ριοΐιιιιη ίεοεπί

αΌΙειϊοι-επι , εϊ ρΓοίηΛε ηε νΪΓΐϋδ ςυί(1ειη. (17) Ιη (οΐυηι

ηπΐΐ'ΐιι , ψιηιιί;ιιιι 3 ρΐ'ίικ'.ίρίο ιιοΐιίί ιΐι'ΐΐ'πιιίηηΐιιιιι ε$( , νίιαυ-

(ε$ εβδε ηιεάίεΐαΐεβ , εΐίαηι ςιιο ιιια^ίί >ίΙ ν 1 1 1 1 1 -. , βο ηιβ^ίβ

8ΓίΙ πιείίι-138. ΡΓοίηϋε ςυο ίΐιΙιϋηιίοΓ νίΓ(η8 βν^ΛεΙ βεεε-

ιΐι-ΐιρκ' 3(1 ηι;ι»ιιί1ιιι1ϊηριιι , ηοη ιιιοιίο ηοη (ΙεΙεποΓέηι, βοϋ

εΐίαιη ιικΉοη-ιη εΠϊείεΙ. Με(1ίε(3$ ιιηηΐφΐε, ιιιΙογ εχεε$-

51111) (ΙιΐιΐΙιιιηφίΓ ροΓίιιιΙωΙίοιιιιιη (τίιΐ ιιιοι1ίιΊ3>. ΛΙφίο

1ιη ΐ'.φίκίεηι 1ΐ3ε1εηη$.

ΟΑΡ. IV.

Μετά δέ ταΰτα άναγκαϊόν έστιν έτέραν αρχήν ποιη-

σαμένους λέγειν υπέρ εγκράτειας χα'ι άκρασίας. Ώσπερ

δέ χα'ι ή αρετή χαΐ ή χαχία αδταί είσιν άτοποι , ώσαύ-

&0 τως άναγχαϊον χα'ι τους περϊ τούτοίν λόγους λεχΟησο-

μένους άτοπους γίνεσθαι. (α) Οΰ γαρ δμοί» ή αρετή

αύτη έστ'ι ταϊςάλλαις• έν μέν γαρ ταϊς άλλαις έπ'ι

ΑΗ18ΤΟΤΕ1.Ϊ8. II.

Ι)οίηι•ΐ'ρίαΙίοι1 ηοΐιΐί 8ΐιηιεη(Ιυηιε8ΐ ρηιιείρίιιηι, (Ιε εοη-

Ιίηεη1Ϊ3 ίηεοηΐίηεηΐίβςιιε (ΙίεΙυη.Ί. ΟυίΊΐιηιΙιηοοΊιηι βιιίειυ

ε( ν>Γΐιι$ 1ι;εο ε( νίΐίιιιιι Βΐιβυπίί α!ί(|υίι1 ε( ηιίπ ίη 8ε&ε 1ι;ι-

1ϋ ■ ι ; ί(3 ηεεεβ$ε εβ(, θΓ3(ίοηεηι ηυχ άβ η$ 1ι;ι1ιιΊ)ίΙιΐΓ, ιΐιίηιιη

εϊ 30&υΓ(ΐ3ηι νίοΐεπ. (2) Νεε εηίπι Ιιορο νίΓίυ8 εβίεη'δ ραΓ

ί'ίΐ. Ιη εεΙοΐΊ» Μφΐίϋειιι εο(1ειη ΙεηοΊιηΙ (αιιι ΓβΙίο ιρι,ιιη

II
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ταύτα και δ λόγος και τά πάθη δρμώσι, και ούκ έναν-

τιοϋνται άλλήλοις, έπιδέ ταύτης έναντιοΰνται άλλήλοις

δ' τε λόγος καϊ τα πάθη. (α) Εστί δε τρία τα εν τη

ψυνή γινόμενα, χα6' ά φαΰλοι λεγόμεθα, κακία, άκρα-

■, σία, θηριότης. Υπέρ μεν ουν κακίας και αρετής, τί

εστί και εν τίσιν, είρηται ήμϊν εν τοις επάνω • νϋν δέ

Οπερ άκρασίας και Οτ,ριότητος λεκτε'ον αν είη.

3ίΓρο1ιΐ5, ηβε ϊηνίεριη δίΐιί ιιι1ιι•ι•8ηιιΙιιι- : 31 ϊιι Ιιβε, βρ ίη-

νίεοιη ηρμιιςηβηΐ Γ3ΐίο ρΙ «ΠρεΙυδ. (.3) διιηΐ ιιϊιιιίηιιιι ίιι

,ί ιιϊιηα υηιΐρ ιηαΐΐ βϊ«ρ (ΙϊοβηιιΐΓ, Ιιϊβ : νίιίυηι , ίιιι οιιΐίιιΐ'ΐιϋ,ι,

ΓρπΙβδ. Ρρ νίΐίο ί^ίΙιΐΓ αο νΪΓίηίβ ςιιιϋδίΐ, βΐ ίη ςυΐοιίδ,

8 ηο!>ϊβ βυρΓβ (ΙίοΙιιηι ρβ( : ηιιηο (1ρ ίιιι οηΐϊικ-ιιΐία 3ε Γρπίαΐβ

ϋίορηάυπι.

Γ,ΑΡ. V.

"Εστί δε ή Οηριότης υπερβάλλουσα τις κακία ■ όταν

άρ τίνα παντελώς ϊδωμεν φαΰλον, ούο' ανθροιπόν φα

ΐ ι,εν είναι άλλα θηρίον, ώςουσάν τίνα κακίαν θηριότητα.

α) Ή δέ άντικειμε'νη αρετή ταύτη έστιν ανώνυμος,

;στι δ' ή τοιαύτη υπέρ άνθρωπον ούσα, οίον ήρ&ίϊκήτις

και θεία. Ανώνυμος δ' έστιν αυτή ή αρετή, 5τι οϋχ

ί'στι θεοΰ αρετή ■ δ γαρ θεός βελτίων της αρετής χα! ού

.:, κατ' άρετήν έστι σπουδαίος • ούτοι μεν γαρ βελτιον εσται

ή αρετή τοΰ θεοΰ. (ί) Διο ανώνυμος ή άρετη ή τη

κακία τη θηριότητι άντικειμε'νη. θέλει δέ τή τοιαύτη

άντιχεϊσΟαι ή θεία και υπέρ άνθρωπον ώσπερ γαρ και

ή κακία ή θηριότης υπέρ ά'νθριοπόν έστιν, ούτω και

υ ή αρετή ή άντικειμε'νη.

Γ.δΙ ηιιΐβπι 1>π1»8 ςιιοιίιίβηι νίΐίυηι ρχιιΙ>ΡΓ3ηδ : ηιιιη φΐυηι

θϋφίοηι ρΓΟΓδυβ ίιιιμιιιΐιυιη νίιΐιηιιι*, μιΙιίνιι-, (Ιίερι-ρ ρυπι

ηρ Ιιηΐιιίιιΐ'ΐιι ΐ|ΐιί(Ιι'ΐη ΡδδΡ, 50(1 1κ>ϋ.ιιη ΓίΓαηι : δϊευΐ βΐ \ϊ-

Ιίιιηι ίρδϋΐη, ΓοιϊΙ.ίΙιίιι. (2) ΙΙιιίο νίΓΐιΐδ ορροδϊΐβ, ηοιοίιΐΗ

ρχροΓ» β8ΐ : φΐίρρρ ιριοιΙ γ]ιμιιιμΠ νίιΐιΐδ 8ΐιρι•3 Ιιοηιίηοιιι ,

Ιαηφίαιη ΙίΡΙΌίοβ φΐα'ιίβηι 30, ιΐίνίπη. Εο οογΙρ Ιιοό νϊτΐιΐδ

ιιοηιίηίδ ρχρρΓδ, ςιιοιΐ Όο\ νήΊιιβ ηυΙΙη. ΡιτρίΙβηΙίοΓ δίφΐί-

ιίοιη οιηηί νϊτΐιιΐο ϋοιίί, 30 ηοη νϊτΐιιΐο ρι-οΐιιΐδ : η3πι ήπιε

οοηίβιμιΟΓΡίϋΓ, νίιΐιιίβηι ρδδο ϋβο ηιοΓιοΓΡίη : (3) ίίίβο ηο-

ιιιίιιίί ρχρρι•<> Ιιχε νίιΐυί, φΐ.τ ΓοπΙβΙίδ νίΐίο ορροδίΐϊ ΡδΙ. 1>1

ηίιιιίπιηι ιϋνίικι, ρΙ δΐιρι» Ιιοηήηρηι νίιΐιΐί φΐ.τιΐιιιη φΐ.ι-

Ιιυϊε νϊΐίο ορροηΚυι- : ιμιοιΐ φίοιηαιίιηοιίυηι (ρηΐβδ νίΐίυηα

Ιιοιιιίηριη ρχρριίρηί ρνβιΐίΐ, ί(,ι ρΐίβπι βϊ ορρο8ί(3 νΪΓΐυδ.

Ο Χ Ρ . VI.

Ί'πέρ δέ άκρασίας και εγκράτειας πρώτον αν δεοι

ειπείν τα άπορούμενα και τους έναντιουμενου; λογούς

*:> τοις φαινομέν»ις,δ'πως έκτων άπορουμε'νων λόγων συν-

επίϊχεψάμενοι , και ταϋτα έξετάσαντες, τήν άλήθειαν

υπέρ αυτών εις τϊ) ενδε^όμενον ϊοωμεν ^αον γαρ ούτοις

ιδεΐν τάληθές ϊσται. (ϊ) Σωκράτης μεν ούν δ πρε-

σβύτης άνήοει 8λο)ς κα'ι ούκ εϊη άκρασίαν είναι, λε-

30 γων δ'τι ούΟεις εϊδώς τα κακά δ'τι κακά εϊσιν έ*λοιτ' αν •

δ δέ ακρατής δοκεί, εϊδώς δ'τι φαΰλά εισιν, αίρεϊσθαι

δ'μο)ς, αγόμενος ύπο τοΰ πάθους. Δια δή τον τοιούτον

λόγον οϋκ ωετ' είναι «κρασίαν,ού δή δρθώς. (.■)) Ατο

πον γαρ τώ λόγω τούτω πεισθέντας άναιρεϊν το πιθανώς

:γ. γινόμενον ακρατείς γάρ εϊσιν άνθρωποι , και αύτοϊει-

δότες δ'τι φαΰλα δ'μως ταύτα πράττουσιν. (*} Έπε!

δ' ούν έστιν άκρασία, πότερον δ ακρατής έπιστήμην

τίνα ε/ει, ή θεωρεί κα'ι εξετάζει τά φαΰλα; Άλλα πά

λιν αν δόςειεν άτοπον τί) κράτιστον και 6εβαιότατον

*υ τών έν ήμϊν ήττασθαι υπό τίνος ■ επιστήμη γαρ πάντοιν

τών εν ήμϊν μονιμώτατόν Ιστι χαι βιαστικώτατον ,όίστε

πάλιν δ λ,όγοςοδτος εναντιοΰταιτώ μή είναι έπιστήμην•

(&) 'Λλλ' άρά γε επιστήμη μεν ου, δό;α δέ; αλλ ε!

δόξαν ί/ει δ ακρατής, ούκ αν εΐη ψεκτός. Ει γάρ

11 φαΰλον τι πράττει μή ακριβώς είδώς αλλά δοςάζων,

συγγνώμην άν τις άποοοίη προσθε'σθαι τή ηδονή κα'ι

πραςαι τά φαΰλα , μή ακριβώς είδότα 6'τι φαΰλά εϊσιν,

αλλά δοςάζοντα. Οίς δε' γε συγγνώμην εχομεν, τού

τους οΰψε'γομεν. "ίΐστε δ άκρατης, είπερ 2ό;αν έ'/ει,

ιο ούκ εσται ψεκτός. 'Λλλ' εστί ψεκτός. (β) ΟΊ δη τοιοΰ-

τοι λόγοι άπορεϊν ποιοΰσιν οί μεν γάρ ούκ έ/φασαν εί

ναι έπιστήμην, άτοπον τι γάρ έποίουν συμβαίνειν ο! δέ

ϋρ ίιιι:ιι^ϋιιρη1ί;ι ρΙ οοηϋηίηΐϊϊ (ΙίιΙιιΓίδ , ρχρριΐϋ ηο1)ίί

<ρΐ3ϊ ίΐιιιΐιίμιιοδ ρΙ ρηηΐΓΒΠΟδ ίΡΓΠίοηβί» »ι1ιηϊ([ιιη( , 5Ϊ^ηί(ϊ•

οβρβ : ιιΐ οχ <Ιιιϋπ8 0Γ3ΐίυηίΙ)ΐΐ8 οοηδίϋρΓαηιΙο , βϊ Ιΐίεο ρχςιιί-

Γοπϋο, αιΐ νριίΐβΐιηι είΓΟβ Ιι,-ρο ροΓίρίοΐρικΙβη] , <|ΐι:ιιιΙιιιιι

Πρι-ί |Μ)1('8ΐ , ρβΐϊριιίβηιυδ. Νβηι Ιιιιιι Γαρίϋιΐδ νρΓϋΐη δοιιι-

(3Γί ροΐρπηιιΐδ. (2) Αηΐίιμιυδ ϊ^ϊΙυΓ 5ορΓ8(Ρδ (οΙΙρΙ)3[ ργογ-

608, αε ιιιϊ-ιΙιιιΙ βδδρ ίιιροηΐίηριιΐίαηι , (Ιίερηιΐυ, ηρπιίηριιι

Ρ85Ρ. <|ΙΙΙ ΙΙιιιΙ,Ι Γί10ίΡ11(ΐ3, δΡΙΡΠδ ΡδδΡ ιιιβΐ», ύρΙϊββΓΡί. ΑΙςϋϊ

ίηοοηΐίηοιίδ νίιΙρΙιΐΓ, δρίριΐδ πιπί», ι•ά Ιβιιιιίι ιΙιΊι'^ργρ; 3(;ί

ηβιηςιιρ 3 |μί Ιιιι Ιι,ιΙίοπί'. ΙΙ;ι<- ι-αΐίοιιρ ίηπιηΙίηιΊΐΙί.'ΐιΐ) ηοη

ΡϊδΟ ρχίϋϋιηανίΐ : ηρ(]ΐΐ3(|ΐΐ3ΐιι γροΙρ. (3) Αϋρηυηι ιιιιπιιριρ

δίΐ, 1)30 Γ3ΐίϋ1ΙΡ ρβΤ8υ3808, (|1ΙΙ)(1 ΠΐΡΐΐΙΙΙΙ ΡδΙ ρΡΓ81138ί1>ίΙίΙΡΓ,

('ΧδΙίημικτρ. ΙιιπιιιΙϊιιιίιΙιί. 'ίιμιίιΐΐ'ΐιι ^ιιπΙ ΙιοηιίιιΟΜ, (•Ι ϋιΙΐ'Μΐ

ηιβΙ» Ρδδη 8θίρη(β8 , νβπιηιΙβηΗη ρ» ροι-ριΊ ηιηΐ . (4) <}ιιο-

Ιιί.-ιΙΙΙ ί'ϊίΜΙ' ίιιηιιιΙ'ΐιΡΙΐΙί.Ι ΡδΙ ΙΙΙΙ ΙΙΙΙ 1 1 1 ίι Ι ίΐΚΌΙΐΙίΐΙΙΊΙδ .ιΙΪ-

<] Π.ΊΙ11 ΙιιιΙιι•! ίποηϋηιη, φι» ίιι-ρίι-ίιιΙ ρχςιιίΓ3ΐφΐρ ιιιαία ? ΛΙ

ι ιι > -η υ ι ι πίρι,ιιιι ,ιΐι-ιιι ιΐιιιιι νίι|ι•»1ιιι• ΐ|ΐιικ1 ηοΐιίδ ρυίρηίίδδϊ-

ιιιιιηι Μπιιί.οίιηιιιιιιριρ βίΐ, νϊ 31) 3ΐίι|υο ίΐιροΓβιί; μι]ιιιιΙι>ιμ

μίιίιΙ ίιι , οιιιηίιιιη , ςυ»; ί>υη( ϊιι ηο1)Ϊ8 , Ιίΐ'ΐιιί ν<ίηιιιιιι , ρΙ ίιιι 11 ΐ

Ρδ( ο!ιιιυχί3 νϊυίρηίϊα; : ριοίηιΐρ Ιι<έγ. ηίΓδυδ Γ3ΐίο 3ΐ1τρτδ3(υΓ

ςιιοιυίιιυδ (τοιΙβΙυΓ ΡδδΡ δείρηίία. (5) ΟιΊιτιιιιι ηιιπιςυϊιΐ

μ ϊ;•ιιί ί;ι φΐίιίρηι ηοη ι>1 , μιίΙ ορίιιίιι ? ΛΙ »ί ΙκιΙιιΙ ίιιι ίιιιΙ ίιιιιΐϊ

υρίιιίοηριη, τι(υρρΓ3ΐκΙιΐ8 ηοη οιίΙ. Νιιιιι ί.ί ιιιιιΓ βΐίφΐϊϋ,

ιιοη ρχ30(ε δείρηδ ρίβηρφίο εο^ποδερηδ, δριΐ ορίηβΙιΐδββΗΐ,

νρηί3 ιΐί^ηιΐδ νίιΙρβΙιΐΓ, ςυοιΐ νοΙυρΙ»1ί δΡδΡ ιίριΐίϋρηΐ, ρΙ ρβ

(μια) ΙΤΙ313 δυηΐ, ΓρορπΙ , ςηυιη ηοη οχβοΐί ηονρπΐ ηιϊΐ3 Ρ3

Ρδδβ , 8Ρ(1 ορίηβΓΡίιΐΓ ΙηηΙιιιιι . ΑΙ ςοο8 νρηίβ ι1ί»ηο> ραβ ορη•

βρηιιΐδ, ΡΟδ ηεηϋςυβηι Γρριρίιρηίϋιηιιβ. ΕΙ ρΓοίικΙρ δι ορϊηίο-

ηριη Ιΐ3ΐ)ρΙ ίηοοιιΐίηριΐδ, νίΙιιρρΓ3η<]ιΐδηοη ρπ(. Αίςηϊ νίίιι-

ρρΓΜίιΙιιβ βδί. (6) ΗΐφίδίηοΟί Γβΐίοηρβ 3ΐη1)ϊςυϊΐ8(ρπι οη]ί-

οίιιηΐ : ςιΐ3ΐιιΙυφΐίι1ιιιι ιρια• δοίρηίίβηι ο=δΡ ηρββνβτηηί, 3ΐ>
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πάλιν ουδέ δόξαν, χαι γαρ ούτοι άτοπον τι πάλιν έποίουν

συμβαίνειν. (7) Άλλα δη χαι ταΰτ' άν τις άπορήσειεν ■

έπει γαρ δοχεϊ δ σώφρων καΐ εγκρατής εΐναι, πότερον

τω σο'ιφρονί τι ποιήσει σφοδράς επιθυμίας; ει μέν ουν

ι έσται εγκρατής, σφοδράς δεήσει αύτδν έχειν επιθυμίας•

ού γάρ αν είποις εγκρατή, δστις μετρίων επιθυμιών κρα

τεί. Εί δε' γε σφοδράς μή έ"ξει επιθυμίας, ούκε'τι εσται

σώφρων • ου γαρ σώφρων Ιστοί δ μή έπιθυμών μηδέ

πάσ/ων μηθέν. (β) 'Ρ.χει δε χαι τα τοιαύτα ποίλιν

ιυ άπορίαν ■ συμβαίνει γαρ Ικ των λο'γων και τον άκρατη

ποτέ έπαινετδν είναι και τον εγκρατή ψεκτόν. "Εστω

γα'ρ τις, φησί, διημαρτηχύς τω λογισμω, και δοκείτω

αυτί! λογιζομένω τά χαλά είναι φαΰλα, ή δ' έπιθυαία

άγε'τω έπι τα καλά. Ούκοΰν δ μεν λο'γος ουκ έάσει

15 πράττειν, υπδ δέ τής επιθυμίας αγόμενος πράσσει•

τοιούτος γαρ ην δ ακρατής. Πράξει άρα τά καλά•

ή γάρ επιθυμία έπι ταΰτ' άγε'τω. Ό δέ λόγος κωλύσει•

διαμαρτανε'τω γάρ τω λογισμω των κάλων. Ούκοΰν

ούτος ακρατής μέν εσται, επαινετός μέντοι- ^ γάρ πράτ-

ϊυ τει τά καλά, επαινετός. "Ατοπον δή τό συμβαίνον.

(θ) Πάλιν αυ διαμαρτανε'τω τω λόγω, κα\ τά καλά

αύτω μή δοκείτω καλά είναι, ή δ' επιθυμία άγε'τω ΙπΙ

τά καλά. Εγκρατής δε' γ' εστίν δ έπιθυμών με'ν, μή

πράττων δέ ταύτα διά τον λόγον. Ούκοΰν ό διαμαρ-

ΐ-> τάνων τω λόγω των κάλων κοιλύσει ών επιθυμεί πράτ

τειν κωλύει άρα τά καλά πράττειν έπι ταΰτα γάρ

ή επιθυμία ηγεν. Ο δε' γε τά καλά μή πράττων δε'ον

πράττειν ψεκτός. Ο άρα εγκρατής εσται ποτέ ψεχτός.

"Ατοπον δή και ούτω το συμβαίνον, (ίο) Πότερον δ'

80 ή άκρασία και δ άκρατης εν άπασιν εσται και περί

πάντα , οίον περί χρήματα και τιμήν και δργήν και

δόξαν (περί γάρ ταύτα πάντα δοκοΰσιν ακρατείς είναι)

ή ου, άλλα περί τι άφωρισμε'νον έστιν ή άκρασία, άπο-

ρήσειεν άν τις. Τά μέν ουν τήν άπορίαν παρέχοντα

3ο ταΰτ' εστίν, άναγκαϊον δέ λΰσαι τάς,άπορίας. (ιι) Πρώ

τον μέν ούν τήν επι τής επιστήμης• άτοπον γάρ έδόκει

είναι έπιστήμην έχοντα ταύτην άποβάλλειν ή μετα-

πίπτειν. (ιϊ) Ό δ' αύτδς λόγος και επι τής δόξης•

ούθέν γάρ διαφέρει δόξαν είναι ή έπιστήμην. Εϊ γάρ

*0 ίσται ή δόξα σφοδρά τω βέβαιον είναι και άμετάπειστον,

ούθέν διοίσει τής επιστήμης δόξας εχουσι τω πιστεύειν

οΰτιυς έχειν ώς δοξάζοι»σιν, οίον Ηράκλειτος δ'Έφε'σιος

τοιαύτην έχει δόξαν υπέρ ών αύτω έδόκει. (ΐ3) Ούθέν

οή άτοπον τω άκρατεΐ, ουτ' εί έπιστήμην έχει ούτ' εί

<ο δόξαν οίαν λέγομεν, πράττειν τι φαΰλον. Κστι γάρ

το έπίστασθαι διττόν, ών το με'ν έστι τήν έπιστήμην

έχειν (έπίστασθαι γάρ φαμεν τότε δ'ταν τις έπιστήμην

εχη ) , το δ' έτερον τό Ινεργεϊν ήδη τη επιστήμη. "Ακρα

τής ουν έστιν δ εχοιν τήν έπιστήμην των καλών, ούκ

60 ενεργών δέ αύτη. (μ) "Οταν ούν μή ενεργή τή επι

στήμη ταύτη, ουδέν άτοπον αυτόν έστι πράττειν τά

φαΰλα έχοντα τήν έπιστήμην. Ομοιον γάρ έστιν

ώσπερ επι των καΟευδόντων ούτοι γάρ έχοντες τήν

έπιστήμην δ'μως έν τώ υπνω πολλά δυσχερή καίπράτ-

ϋΐιπίυπι ςυίιΐιίαιη βνεηίιε εοηιροΙΙεΙοη! : βΐ ((υα: ιιβ ορίηίο-

ηεηι ςηί(1εηι , ρβηΐβΓ βΐίεηϊ βνεηίι-ο 0δΙεη(ΙεΙ>3ηι. (7) Υει υηι

βΐιΐυηίΐβνοπΐ ίη Ιιίβ ςυίερϊβπι , ςυοά (]πί;ι (επιρα-βηδ βΐ οοη•

Ιίηεηβ 83δβ νϊϋββΙιΐΓ, ΙβιιιρβΓβηΙίηε ίίιΐυηΐ! δϊηι νβΐιεηιεηΐεδ

οπρίϋίΐβίββ ? Οιιοιίβί οοηΐΐηβηδ ει-ίΐ, νοίιοηιβηΐίιιιιβ ειιηι λ%\

ειιρκίίΐβΐίυυδηεοεδδε ΙΊιβπΊ. Νεφίε εηίιη εοηϋηεηΐεπι άΊχο-

ΓΪ8, α,υί ΜεαΜοει-εδ εοηιρείεβΐ ευρί(|ί13|β3. ςιιοάδϊ νβΐιε-

ιηεηΙβ8 ουρϊϋίΐαίε» ηοη ΙιαϋεβΙ, ηε ΙεηιρβΓβηδ α,υίάεηι επί.

Νβςυε εηίηο 1επιρει•3ηδ, α;υί ηυΙΙο ιιιοιίο α^Ιυτ 3 ευρίιΐί-

ΙβΙίϋι». (8) Αηιοί^υίΙαΙεηι νβΓΟ Ιαΐία ηιιοςυε ηιονεηΙ.

ΟοηιϊηιπΊ δϊ(ΐυί(1εηι εχίηϋβ ΓβΙίοηίΙιυι;, ίηεοηΐίηεηίοηι ςυβη-

όΌο,υε Γοι-β Ι:ιιιι1;ι1ιί]ρηι , εί νϋιιρι -ι ;ιί ιϋπιι εοπίίηβηΐεηι. 8ϊ

ιιλιπγ)ικ• (]ΐιϊ$ρϊ3ΐη, ίηςυίΐ,ίη ΐ'»Ιϊοι•,ίη3η(Ιο ΙιβΙΙυείηβΙιΐδ, υΐ

ΓβΙϊοεΐηβηΙί, ο,ιι,τ; ΙιοηεδΙ» δίηΐ, Μ3ΐ3 νίάεβηΐιιι• , βε οιιρίάί-

ΙίΙβ 8(1 ΙιοιιεδΙα αΊιεαΙιΐΓ ; ΓαΙίο ηυίρρβ 3&βη ιιοη ροπιιίιΐίΐ :

31 εορίοΜίαΙε αΐίβεΐυδ Ά$βΙ : ίαϋδ επί™ (ΙεΠηίεΐΜΐυΓ ϊηεοη-

Ιίηβηβ. Α^εΙ ε^ο Ιιοηι'δΙί : ειιρίϋίΐΒβ η3ΓΠ(]ϋε (ί(3 δυ•

πιείιβιηυδ) 31) ΙαΙϊα ευιη άιιοβί. 8ει1 ΓβΙίο ρΓοΙιί1)ε1>ίΙ :

ΓβΙίοείηίο δϊιιυί(1βπι ΙιοηεδΙοΓυιη ϊ > .• > 1 1 < ι < ■ ϊ 1 1 -- - ϊ 1 1 1-. Ιβ ί^ϊΐυι• ίη•

οοηΐίηεηβ ςυίάοπι ειϊΐ , νεπιηιίβηιεη ΙβικΙίΗίϋβ : ηβπι ςιιβ-

Ιεηυβ ΙιοηεδΙα ρεΓ3§ίΙ, Ιβυάϊυϋίβ. Αΐ)δυΓ(1υιη Μ ρΓοΓεεΙο

ενεηίΐ. (9) ΚϋΓδϋδ ΗαΙΙιιοίηβΙιΐΓ ίηΐεηιη ΓβΙίοείηίο , βΐ Ιιο-

ηεβίβ εί ηιίηίωε Ιιοηεβ(3 εδδε τΜβΔοίιΐΓ : 31 Γ,ιΐ]ιίιΙί(;ιΐι• αιΐ

1»>ιΐι>1;ι ιΙικίιΙιΐΓ. ΟοηΙίηεηδ ιπιπίπιηι εδί εοηεορίδεεηι>

(|ΐιί(1ειη, βεά ηοη ρεΓ3?οηδ ί(1, ο!> Γ3ΐίοηεηι. ΙΙβςυβ ςυί

ι-.ιΜιΐΓίιπιιιΙιι ιιΐι ϋδ (}ϋ83 δϋηΐ ΙιοηεβΙβ, 3Β8γγ3πΙ, ρΓθ1ιί!>ε-

Ι)ίΙυΓ 3§εΓε <]ΐΐ3ϊ εοηευρίδείΐ : ρΓοΙιίρεΙιΐΓ εΓ§ο Ιιοηε$(3

388Γ8 : «Ο Ιΐίΐεο δίςιιίϋειη 3<1οΊιχί[ ευρίϋί(3δ. Υβηιηι, ςυιιηι

ΙιοηεδΙβ 3§ΡΓε οροΓίυεΓίΙ, ηοη β^βηδ νί1υ|>εΓ3η(1υδ 0δ(.

Εγ§ο εοη1ίηεηδςιΐ3η(1οι|υβ επί νί(υρεΓαηάυ<. Ηοο ςυθ(]ΐιε

ναΐίΐβ (ϋεΐυ ;ι1ι;.ιιπ1ιιιηροηΙι»τίΙ. (10) (Ίιιιιιι νβΓΟίηεοηϋ-

ηεηΙί3 εί ίηεοηΗηεηδ ίη ευηείίδ ΓιιΙυηΐ8 δί(, βΐ είιω ειιηι Ια

(δίευΐ είιτβ ρεευηί3δ, εί ΙιοηοΓειη, εί ίΓβιη, εί βΙοΓίβηι ;

ΙΙ3ΙΙ1 (-ΪΓΙ-,-Ι ΙιΚΜ' 111111113 ( 'χί^ίιικιηΙ ιιγ εδίβ ) , 311 111111 ; Μ'(| οι 1(3

8ΐί(]ΐιί(1 8ί( ιΙι•ΙίηίΙιι ίηεοηΐίηεηΐίβ, 3(Κ1υ1)ί(3νεπ( ςυίδρίβηι.

Ι1;ι•(•. ί{;ί(ιΐΓ δΐιηΐ ηιιχ ΙαείιιηΙ (ΙιιΙ)ί(3<ίοηβιιι. ΛΙ (ΙιιΙιίι,-ιΜιιι:.-.

δυΐνεΓε ηεεεδδε εβί. (II) Ριΐηιιιηι ι'^ι'Ιιιγ ςιιο; (Ιο δεϊειιΐί»

1ι<ι1)ί(η (•λΙ (ΙιιΙιίΙηΓκι , ε» (ΙίΙιιεικΊίΐ νίιΙεβΙυΓ : ηϊιιιιι ιιιιι , εδδ(.

3ΐΐ5υΓ(1ιιιη δείεηϋβηι ΙιβίΗτε, ε( ίρδβιη ε]ίεεΓε, νεί ίηΐβιτί-

(ΙεΓε. (12) Εβάιτη ιΐε ορϊηίοηε Γιιεπ"ί τβΐίο : ηίΐιίΐ δίςιιίίΐεηι

ΓβΓοΓΐ, δίΐηβ ορίηίο, 3η δεΐεηΙίΒ. Νβηι δι νείιεηιεηδ Γιιοτϊί

ορίηίο, ςυβίεηιΐδ δίβοίϋδ εδί ε( (τεϋιιΐίΐαίε ίηεοηειι$83 , η

$είεη(Ϊ3 ηοη (ΙίΠιτΙ, ργριΙιίιιΙο ί(α Ιιβίχτε ιιΐ εχίδΐίπτιβηΐ , δι

1ΐ3ΐ)ΐ•3ΐιΙ ορϊηίοηεδ, 8ίειιΙ Ιΐοΐ'βεΐίΐιΐδ Ερίιβδϊυδ (βίβηι ΙιαΙιιιίΙ ,

(1ε (]ΐιί1ιιΐδ ορίηαυηΙιΐΓ, ορίηίοηειη. (13) Αΐίεηιιηι υΐίηυε

ηίΐιίΐ ίηεοηΐίηεηΐί , δίνε Ιιαίιεβΐ δείεηΐίβηι , δίνε ορίηίοηειη

ΐ|ΐΐ3ΐπ ιϋι-ίηιιΐί , ΙΙιμίϋιιιη 3ΐί(|ΐιοιΙ (ΌηιηιίΙΙεη•. Ι.λΙ «ριίρρε

δεϊΓε (Ιιιρίβχ : υηιιηι ςυί(1ειτι , ηβόετο δείεηΐίβηι (ηβηι Ιυηι

(Ιΐ'ΐιιιιιη δείτε ςιιεηιρίβηι (Ιίείηιυδ, δι ΙεηεβΙ δΡίεηΙίβπι);

3ΐ(οπιπι νεΓΟ, ορεΓβΓί ]3ΐη βΐ 388Γ8 ρεΓ δείίΜιΙίΛΐη. Ιηεοη-

Ιίηεηδ ίςίΙιΐΓ εδί , ςηί ΙιοηείΙοπιηι ΙεηεΙ δείεηΐίβηί, δεά ηοη

3ϊίΙ ρεΓ εβηι. (14) Ουυηι ί§ί1ιΐΓ Ικεε ιιοη εχΟΓεβϋίΙιΐΓ

δείεηΐία, ηίηίΐ ενεηίεΐ βΐίεηηιη , εοιηιιιίΙΙεΓε ιηβΐβ ειιηι ϊρδίιηι

ςυί ΙεηεβΙ δείβηΐίβιη. Εδί βηίηι ςιιειιιβιΐηιοιίυηι ίιι <1ογ-

ηιίρηίίυιΐδ. 1>1ί δίπιιίίίειιΐ, (]υιιηι ΙΐΒοεβηΙ 8είοη1ί3ΐτι, ηηιΙΐ3

π.



ι•;4 ΓΑΛΩΝ Β, ς. (ΐίοι,ιιοί )' ΗΘΙΚΩΝ Μ Κ

:ουσι χαί πάιτ/ουσιν οΰ γαρ ενεργεί εν αύτοϊς ή επι

στήμη. Ωσαύτως δ' έπι του άκρατους• ώσπερ γαρ

καθευδοντι έοικε, χαι τή επιστήμη• ουκ ενεργεί. (15) Λύε

ται δ' ή απορία ούτως. Ήπορεϊτο γαρ πότερον δ ακρα

τής έκβάλλει τότε τήν έπιστημην ή μεταπίπτει• άτοπον

γαρ αμφότερα δοκεϊ είναι. Άλλα πάλιν εντεύθεν αν γέ

νοιτο φανερόν, ώσπερ εφαμεν έν τοις Άναλυτικοϊς ε'χ

δύο προτάσεων γίνεσθαι τον συλλογισμόν, χαι τούτιυν

είναι την μεν πρώτι,ν καθόλου, την δέ δευτέραν ΰπο

ταύτην τε και έπι μέρους, οίον έπίσταμαι πα'ντ' άν-

κι Ορωπον πυρέττοντα υγιή ποιήσαι, οίιτοσι δέ πυρέττει•

ε'πι'σταμαι άρα και τοΰτον υγ•.η ποιήσαι. Εστίν ουν

8 τη" μεν καθόλου επιστήμη έπίσταμαι, τη δ' έπι μέ

ρους ου. (ΐβ) Γίνεται ουν αμαρτία τω την έπιστημην

ε/οντι και ένταΰθ', οίον άπαντα μεν τον πυρέττοντα

> υγιή ποιήσαι, ει μέντοι ούτος πυρέττει, ουκ οΐδεν.

Ωσαύτως τοίνυν έπι τοΰ άκρατους του την έπιστημην

έχοντος ή αυτή αμαρτία συμβήσεται. Ένδε'/εται γαρ

τον άκρατη την μεν καθόλου έπιστη'μην ε/ειν, ίι'τι τά

τοιαύτα φαΰλα και βλαβερά, μη μέντοι γε δ'τι εστί

ι» ταΰτα φαύλα έπι με'ρους εϊδέναι• ώστε οΰτιος ε/ων την

έπιστημην άμαρτήσεται• ε/ει γαρ τήν καθόλου, τήν

δ' έπι μέρους ου. (η) Ουδέν ουν άτοπον ούδ' ούτω

συμβήσεται έπι τοΰ άκρατους, τόν ε/οντα τήν έπιστη

μην φαϋλόν τι πράττειν. "Κστι γαρ ώς έπι των με-

;-. Ουόντιον οί γάο μεθύοντες, δταν αύτοΐς ή μέθη απαλ

λαγή, πάλιν οί αυτοί ε'ισιν, ουκ εξέπεσε δ' αυτών δ λόγος

ο^δ' ή επιστήμη, άλλ' έχρατήΟη ΰπό της μέθης , άπαλ-

λαγέντες 2έ της μέθης πάλιν οί αυτοί εΐσιν. Όμοίο»ς

ουν ε/ει δ άκρατης πάλιν ■ επικρατήσαν γαρ το πάθος

3υ ήρεμεϊν έποίησε τόν λογισμόν, δ'ταν δ' απαλλαγή τό πά

θος ώσπερ ή μέθη, πάλιν δ αυτός ε'στιν. (ιβ) Ην δι

και άλ,λος τις λόγο; έπι τής άκρασίας 3ςπαρεΤ/εν άπο-

ρίαν, ώς επαινετοί ποτέ τοΰ άκρατους έσομένου κα'ιψε-

κτοΰ τοΰ εγκρατούς. Οΰ συμβαίνει δέ τοΰτο• ου γάρ

31 έστιν ούτ' εγκρατής ούτ' άκρατης δ τω λόγω διε•!/ίυ-

σμένος, άλλ' ό λόγον έχων ορθόν και τούτω τά φαΰλ'

όντα κρίνων και τά χαλά, χαΐ άκρατης μέν δ τώ τοιούτο)

λόγω άπειδών, εγκρατής δε δ πειθόμενος και μη υπό

τίον επιθυμιών αγόμενος. Ουδέ γάρ ώτινι ου δοκεϊ τόν

•υ πατέρα τυπτειν αίσ/ρόν είναι, έπιθυμών δέ τυπτειν,

δ τούτου άπε/όμενος εγκρατής έστιν. (ιο) "Ωστε εϊ μη

έστιν έπι τών τοιούτων μήτε εγκράτεια μήτε άκρασία,

οΰί' αν επαινετή ε?η ή άκρασία ουδέ ψεκτή ή εγκράτεια,

ωσπερ έδόκει. (2υ) Είσί δέ τών άκρασιών αί μέν νο-

«!> σηματικαί , αί δέ φύσει, οίον νοσηματικα'ι μέν αί τοιαΰ-

ται• ε'ισι γάρ τίνες οΐ τίλλοντες τάς τρί/ας διατροΊγου-

σιν. Ε! ουν τις ταύτης τής ηδονής κρατεί, ουκ έστιν

επαινετός, ουδέ ψεκτός ει μή κρατεί, ή ου σφόδρα γε.

Φύσει δέ, οίον υίόν ποτέ ιασι κρινο'μενον έν διχαστη-

■,υ ρίω , δτι τόν πατέρα τύπτοι , άπολογεϊσθαι λέγονθ' δ'τι

<ι και γάρ ούτος τόν εαυτού πατέρα, » και άποφυγεϊν

δη • έδόκει γάρ τοις δικαιταϊς φυσικήν είναι τήν άμαρ-

τίαν. Εϊ δη τις τοΰ τόν πατέρα τυπτειν κρατοίη , ουκ

Ι.•ιιιιι-ιι ι» δοηιηίδ ηιοΐβΐΐα βΐ ρεΓρείΓβηΙ εϊ ρει-ρεΙίυηΙυΓ : ηρ•

<|ΐιι' εηίηι ίιι ίίδ ΜΪ(•ιι1ί;ι Ιιιιιι ορΡΓβΙυχ. Μριη βίΐ ίΐβ ίικ'υιι •

Ιίιι.ΊΐΙι- : ενεηίΐ δί(|ΐιί<Ιεηι ιιΙ ιίοπιιϊοηΐί, ιι( ηοη ρχρτπμΙ

δείεηΐίαιη. (15) Ρτοίικίβ βοΙνϊΙιΐΓ 1>ογ ιτιο<ϊο άυΙ)ΐΐ3ΐϊο. ΡαετοΙ

δίφΐίιίρηι πιιΐιϋ.ιΐιιιιι, ιιιιιιιι]ΐιίιΙ &πρηΙί3ηι ϊιιοοηΐϊηεηί; β]ιοΐί>(,

ρβνε ίηΐβιτίϋβί : ρΐ ιιίπιιιιψιε Ιιοηηιι νίιΙεΙυΓ βίκυπίιιηι.

ΟεΙεπιιη Ιιίικ- Ι ικ-ι ΊΙ ηίΓδυδ ΝΐοηϊΓΐ'υΙιιιη , <[ΐΐΡΐιΐ3(]ιηο<1υιη

ϋίχίηιυδ ίη ΑηαΙνΙίαδ, εχ (Ιιιιιΐιιι^ Ιιθγϊ >>ΙΙο^ί ιιιιιιη ρΓομο-

δίΐίοηίΐιιΐδ, (•ιιιίιιι]'|ΙΙ(.' ρπιιιιιιη πιιϊμί'δβίεηι, μι ιιικίιιιη , ςιΐίτ

μιΙι ΠΙ», ΐΐίΐιΊίι-ιιΙϋΐΊΜΐι : νείυΐί, δείο οπιηεηι Ιιοηιίηοηι ίε-

υπεί(3ΐι(ριη δβηιιηι Γ;κριό : 3ΐπ,ιιί Ιιίε Ι••!ί ί ϋ.ιΙ : ίείο ί_ϊ; ιιγ

(Ι Ιιΐιικ' Νΐιιιιιιι Γίΐοβπ'. Ρ0581ΜΠ ί(;ίΙιΐΓ ;ι1ί(]ιπιΙ βιίεηΐΐϊ ηυίϋεπι

^πιΐ'ΐίΐΐί >(ίιι', 1 1 ικκΙ ιιι |.;ιι1ί(ΊΐΙ.ιΐ'ί ιΐΡί(Ί3ηι. (16) ΙΌΙγ-Ι

:μϋ πι- βίε ςιιο(]υε ει ςιιί βείεηΐίϊΐη ΙΐϋΙιεϊί βνεηίη' ιιΙ ρεεεε),

ιιΙ Ηοηιίηειη οιιιηοιη ΓΛπΓίΐΗηΙειη ββηΐΓε $εϊο : νεπιπι απ

Ιιϊ<- ΓεΙ)Γίεί(ε(, ΙκιικΙ βείο. ΙΜϋειη ίμϋιιι- ίιι ίηεοηΐίιιεηΐε, ηιιί

1ιαΙ)ε»1 βείεηΐίαιη, ίιίειη ργγογ ρνειιϊεΐ. ΟοηΙί^επΙ εηϊιη ,

ιιιι οιιΐίιιριιΐι-ιιι ίη ιιηίνΡΓίΐιηι Ιι«1ιγμ- μ ίιίιΙιιιιιι , «Ι Ιοϋ.ι »ϊιι(

ίιΐ)|Ί•ιιΙκι ε( |)ρηιΐείο53 : ηεο Ιαιπιπ ίπαΐ, Ιιϊρο ίρκβ ραΓίϊειι-

Ιιιϋηι πο«8β ίιιι[>Γ<>].;ι. ΡγοιικΙρ ί(.ι ΙιιιΙιι ικίο ΒείρηΙίαπι αϋειτα-

Ι'ίΙ : (|ΐι;ιηιΙιιι|ΐιίιΙριιι ίη ιιηίνεΓίυηι ΙιηΙκΊ , ηυη εΐίαηι ρ.ιι :ί-

(ΊΐΙαιίΙιτ. (17) .ΝΊιιι ί(αΐ|ΐιβ Ιιοε ιικιιΐο ΓυεπΙ .ίΙκίιιιιιι , ιιΙ

ίηευηΐίηεηβ Ιικίιρικίο μ ϊ(•η|ί.ιιιι , ηιηΐί α1ί(|ΐιίϋ βμαΐ. Ε$1 βηίηι

δίευΐ ίη εΙ)Γϋϋ , α ςηίΐιιιε ΐ]ΐιιιιη εχεεβκίΐ ε1)ΐ-ίε1α$ εϊ αά 8Ρ8Ρ

Γί'ΐΐίιτυιιΐ, ηοη εχείιΐίΐ ι[ιμ> ι'λΙιο, ικί• ψιίιίριη « ίρηίία, ΐ]ΐι.ι•

8ΐι1) ευιίείβίε <1ρΙί(«ίΓ3ΐ ΓιιεΓβΙ(]ΐιρ ρΓΟδίΓβ!» : ιΐρίηιΐε »1)

εηπείΒίε ΙίΙ>ΡΓηΙί , πιι•>ιΐ5 ΠυηΙ ψι\ ριίιυ εΓ3ηΙ. 8ίηιίΙί|ρΓ

ΙκιΙκΊ ίικιιιιΙίιιΐΊΗ. ΙΊ'ΐ Ιιιι ΙΐϋΙκι ειιίιιι ιι!)ί Μίρεί'ίιΐΓ εν'3&ίΙ ,

Γ3ΐίοείιΐ3ϋοηβηι ιρ(:1;>ηι ίβεί) (ΙεΠΙεϋτη- : >πΙ κι, ιιΙ (Ιβ

ρ1)Γί«(3ΐε (1ί(•ρ1)3ηιιΐί, βϋίιιΡΓίΙ ρριΊιΐΓΐιβΙίο, ΓυΓϋΐιβ ίη 5<•«ϊ

ΓίΗΐίΙ. ' Η Μγ )ι ιΙιιγ Γΐί,ιΐιι ;:]ι;ι ι|ΐι,ι•ι|:ιηι ιΙι• ΐηί'ΟΙΙ-

ΙίιΐΡΐιΙε, (]ΙΙ8Β ιΙιιΙιίΙ.ιΙίιιικ'ΐη Ι.κίγΙιπΙ, ιτιΐίιι, ιιΐιί Ιπιιμ ίη-

εοηΐίηπιίεηι ίΡ(ριεΙ)3ΐιΐΓ κΠιμιαικΙο , βΐ εοηΐίηεηΐρπι νίΐιι-

ρεΓ3ΐίο. 0<ιο(1 ηριι1ίι|ΐΐ3ΐη ενρηίΐ. Νριριρ εηίηι εοηΐίηεηβ

γΜ ;ιιιΙ ίηεοηΐίηεηβ, <|ΐιί ι-αΐίοηε Γϋΐβιιβ εβί, κεχΐ ιριί τεεΐ3

ίιΐΐΐίΐυΐυί ιηΐίοηρ , <|ΐΐ3 (3ΐη 111313 ι|ΐκιιπ 1)οπ;ι (ΙίίΟΡπιίΙ. Ιη-

εοηΐίηεη* ο,ιιίιίριη , ςιιί εϊ ε]υ5ηιοιΙί ΓβΙίοηε ηοη ρΡΓ5ΐΐ3ίΐκ

εβί; βειΐ εοιιΐίιιεη», ςυί ρρΓ&υ3δΐΐ8 , ;ι1ι ίρςίβ ηοη ,ιμίΙιΐΓ ιιι-

ρί(1ί(3(ίΙ)ΐΐ9. Νριμιρ εηίηι ειιίειιιικριρ νίιΙεΙιΐΓ ρβΙιίίιι γ.τ-

ιίρη', Ιιιρρε είίβ; ίειΐ ςιιί εη•(1ρΓΡθοηειιρί5θί1,ρΐ3η8ΐίηεΙ, Ϊ8

εοηΐίιιρηδ εδί. (19) ΡΓοίιηΙβδί ίη ΙηΙίΙιιΐδ ηεηιιρ εοηΐίηεηΐίβ

εδί ηοφίρ ίηεοηΐίηεηΐίβ, ηρ Ι3ΐιιΐ3ϋϋϊδ ςιιίιίεηι ΓιιεπΙ ίηεοηΐί-

ηεηΐίβ , ιι( ηε(|«ε Λί(υρΡΓ3ΐ)ίΙίδ εοηΐϊηεηΐία, ςηεηιηιίπιοιίυιη

νί<Ιε1)3ΐιΐΓ. (9.0) διιηΐ ιιίιιιίπιηι ίιιροηΐίηρηίίβ; ν3Π3 £Ρΐκτ3 :

3ΐί38 εηίηι ηιοΓυιΐδ :ιΙ1ι:Ιϋ ; ηίίϋ• ιιιιιι ιι.ιΐιπ .ι ΟΓΐυηι Ιιβπιιργρ.

ΜογΙιο ηβΐϋε δΐιηΐ ε]ϋδηιο<1ί , ιιΙ ροΓυηι ςιιί νείΐιιηΐ εβρίΐίοδ εϊ

ιικιηι1ιΐΡ3ΐι(. ΟιιικΙ•.ίΐ]ΐι^ρί3ΐηΙιιιί(' ίιηρεΓεΙ νοίυρίβΐί, ηοη

εοηΐίηυο |3υϋ3ΐ)ί1ίδ ε«1 ; ηι-ςιιβ νίΙιιρεΓ3ΐ)Νίδ , ςιιβίεηιΐδ ηοη

ίηιρεΓ3ΐ, 3ΐι| ηοη 3<]ιηοόΊιπι εειΊε. Ν3(ιΐΓ3ΐεδ3υΙειη, υΐ ίιι

]ιΐί1ίοίο οοηνίιΊυηι οΐίηι βίυηΐ ΠΙίυιη , ηηοιΐ ρ3ΐΓΡηι εβοίϋίί-

δεί , ρΓΟ ιΙρΓεηδίοηε βΐΐιιΐίδδβ , οιιοιΐ ίδ ο,ιιοο,πε δυιιηι ρ3ΐινιιι

εεοκϋδδΡΐ , εϊ ΒΟδοΙυΙηηι Γιιίδβρ. ΝβΙιΐΓβίε ρΐεηίηι ]ικ1ίι ίΐιιπ

(ΊιίδίΡ εΓίηιεη τίβαπι ΡδΙ. Οιιικίδί πιιίβ ίμίΙιΐΓ 3 ειειίεικίο ρβίΓβ



(ΐ2υί.) 165ΜΑΟΝ. ΜΟΒΑΙΛϋΜ ΙΛΒ. II. ΟΑΡ. VI.

επαινετός, (ϋ) Ού δή τας τοιαύτας ζητοϋμεν νυν αχρη

σίας ούδ' εγκράτειας , άλλα καβ' α; ψεκτο'ι απλώς και

επαινετοί λεγόμεθα. Κστι δέ των αγαθών τα μεν εκ

τός , οΐον πλούτος, αρχή , τ ιμή , φίλοι , δόξα • τα δ' άναγ-

5 χαϊα καΐ περί σώμα έστιν, οΐον άφή τε και γεΰσις.

Ό ουν περί ταϋτα άκρατης, ούτος απλώς αν άκρατες

δόξειεν είναι, χαι οίον αί σωματικαί• και ήν ζητοϋμεν

άκρασίαν, ήδη περί ταϋτ'άν δόξειεν είναι, (μ) Ήπο-

ρεΐτο δέ περί τί ποτ' εστίν ή άκρασία. Περί μεν ουν

ιυ τιμήν ούκ εστίν απλώς άκρατης• επαινείται γοίρ πως

& περί τιμήν άκρατης- φιλότιμο; γαρ τις εστίν. Το

δ' ίλονλέγομεν και ΙπΙτών τοιούτων τον άκρατη προσ-

τιΟέντες , περί τιμήν άκρατης ή δόςαν ή δργήν'. Άλλα

τώ απλώς άκρατεϊ ού προστίΟεμεν περί α , ώς υπάρχον-

15 τος αύτώ και φανερού οντος άνευ της προσθεσειος , περί

ά ε'στιν ■ εστί γαρ περί ήδονάςκα'ι λύπας τάς σωματικας

6 απλώς άκρατης, (ϊϊ) Δήλον δέ και εντεύθεν έτι περί

ταϋτα ή άκρασία • έπε'ι γαρ ψεκτός δ άκρατης, ψεχτα

είναι δει τα υποκείμενα • τιμή μέν ουν καΐ δόςα και αρχή

2" και /ρήματα και περί δσα άλλα ακρατείς λέγονται , ούκ

είσι ψεκτά , αί δ' ήδοναι αϊ σωματικαί ψεκταί• διό εϊ-

κότως δ περί ταύτας ών μάλλον του δε'οντος , ούτος

άκρατης τελε'οις λέγεται. (24) Επειδή οέ έστι τών

περί τά άλλα άκρασιών λεγομε'νοιν ή περί τήν δργήν οοσα

2& άκρασία ψεχτοτάτη, πότερον ψεκτοτέρα έστιν ή περ'ι

τήν δργήν ή ή περί τάς ήδονάς; "Κστιν ουν ή περ'ι τήν

όργήν άκρασία δμοία τών παίδων τοις προς το διακο-

νεΤν προθΰμιος έχουσιν. Και γαρ ούτοι, 5ταν είπη

δ δεσπότης « δός μοι , » τη προθυμία έςενε/θέντες , προ

3ΐ> τοϋ άκοϋσαι 8 δει δοϋναι, έδωκαν, και εν τη δόσει διή-

μαρτον πολλάκις γαρ δέον βιβλίον δοΰναι, γραφεϊον

εδοικαν. (25) "Ομοιον δέ πέπονΟε τούτο) δ της οργής

άκρατης• 3ταν γαρ άκούση το πρώτον ^ήμα δ*τι ήοίκη-

σεν, ωρμησεν δ θυμός προς το τιμ.ωρήσασΟαι, ούκέτι

35 άναμείνας άκοϋσαι πότερον δεϊ ή ού δει, ή δ'τι γε ούν

ούτω σφόδρα. (2β) ΊΙ μέν ουν τοιαύτη δρμή προς δρ

γήν, ή δοκεΐ άκρασία είναι οργής, ού λίαν έπιτιμητέα

εστίν, ή δέ προς ήδονην δρμ.ή ψεκτή γε• εστί γΐρ δια-

φοράν έχουσα προΐ ταύτην δια τον λόγον ίς αποτρέπει

«ο τοϋ μή πράττειν ■ άλλ' δμως πράττει παρά τον λόγον.

Διο ψεκτή έστι μάλλον της δι' δργήν άκρασίας ■ ή μέν

γαρ δι' όργήν άκρασία λύπη εστί (ούδε'ις γαρ δργιζόμε-

νος ού λυπεϊται), ή δέ δι' έπιΟυμίαν μεΟ' ηδονής. Διο

μάλλον ψεκτή ■ ή γαρ ίι' ήδονήν άκρασία μεΟ' ίβρεως

«λ δοκεΐ είναι. (27) Πότερον δέ και ή εγκράτεια και

ή καρτερία ταύτο'ν έστιν , ή οί ; ή μέν γαρ εγκράτεια

ε'στι περ'ι ήδονας και δ εγκρατής δ κρατών τών ηδονών,

ή οε καρτέρια περ'ι λυπας• δ γαρ χαρτερών χα'ι υπομέ

νων τας λύπας, ούτος καρτερικός ε'στιν. (28) Πάλιν

50 ή άκρασία και ή μαλακία ούκ έστι ταύτόν ■ ή μέν γαρ

μαλάκια εστί και δ μαλακός δ μή υπομένων πόνους,

ούχ απαντάς δέ άλλ' ους άναγκαίιος αν άλλος τις ύπο-

μείνειεν δ δ' άκρατης δ μή δυνάμενος ύπομένειν ήδο-

νάς , άλλα καταμαλακιζόμεν^ς και υπό τούτων άγόμε-

-γ ΐ'οιιΙίηιιΐΊΊΐ, ηοη εοηΐίηηο ΙβυιηιΜΙίδ. (21) 1,1 ηΐ' Π05

ι|ΐιί(1ΐ'ΐιι ε,μΐίπιοιίί ηιιηε ίηεοηΐίηεηΐίβδ βί εοιιΐϊηεηΐίβδ ςη»•

ιϊηιιΐδ , 5β(Ι ρει- φΐη« λ ιΙιΐ|ΐ«•ι ,ιη.Ιί βυηΐ Ιιοπιίηρί δϊιτιρΙΪΓΪΙβΓ,

νεί Ιαικί,ιηιΐί. Βοηοπιηι εεΓίε ηιι.π1;ιηι δΐιηΐ εχΐΡΓηη, ιι( οριι-

ΙεηΙί», ιίοιιιίικιΐικ, Ιιοπογ, αηιία, βίοπ» : φΐηΊΐβπι ηρεε«63ΐ•ί8

«Ί είττβ οοΓριΐί , υΐ ΙβεΙιΐδ εΐ ςιικίιΐδ. Οοί (τκο εϊιτβ Ιι«•ε ίη-

εοηΙίηεηί,ίβι'ηοοιιΙίηρηδίίιηρΜοίΙβΓΟ.'ΒενίιΙρϊΐΗΓ,ιιυΛίϊϋΒΐιηΙ

εθΓροΓ»Ιβ5 ιηοοηί'υκηΐία: .εΐφίαηι φι,τπη>ιι<; ίηροηΐίηεη-

ίϊ3ΐτί , εΪΓΟ» ΙΐίΕο ]3Πΐ ε»8β νίιΙεόίΙιΐΓ. (22) ΑηιΙ)ί;;ί(υι• βυΙβΓη ,

είΓεβ ι|ΐιίι1η;ιηι 8ί( ίηεοηϋηεηΐϊα. 0'ίπ•;ι Ιιηιιηη ιη ιριΜοη ηηη

8ίιιιρΙίεί(βΓ ϊηεοηΐϊηειι». Ι.ίΐιιιΙαΙιιΐ' ειιίηι (|ιιοι1ηπιιιμιι1ο, ηπί

Γ8ΐ είΓεβ ΙιοηοΓΡίη ε$1 ίηεοηΙίηεη$ : πηπι 1ιοπογι8 »ηι»η$ τί^ε-

(ιιγ. Οιιιιιίιΐ') ;ιιι1ΐ'πι Μ»Ι»'ΐιιιΐϋ, ιριί δΐιιιΐ ε]υ$ηΐ0(1ί, εοί ίηεοη-

ΙϊηβηΙββ αρρβΙΙαΓε, ευηι ϊ(1]βο1ϊοη8 «|ΐΐΗ(1ίΐιη : νβΓίϊϊ «ΓΜίβ ,

ίη:οηΙίηβη8 ΙιοηοΗί , ηυΐ ^Ιοποϊ, &υΙ ιγ3?. νεΓυπι δίπιρϋεϋοΓ

ίηοοηϋηΐτηΐί ηοη 3εεοιηηΐ0(1αιηιΐ3 είΓ03 (]υ,•ε, ιι[ εϊ β^ίΐ

ιιι.ιιιίΓ«'«Ιηιιι αϋφιο<Ι δίηε βρροδίΐϊοηε ρ]η» ιΛτα φ\οά 8ΐΊ. ΕβΙ

ρηίιη ΓρΓΡείΓΡΛ\οΙυρΐ3ΐ«8εΙ ίτςηίυιΐίηε! εοΓροπδ ϊδ ςηϊ δίηι-

ρΙίοΙΙβΓ βρρβΠϊΙιΐΓ ϊηεοηΐίηεηβ. (23) Ηίηε ςηοφίρ ιηηιιίΓρ-

»(ιιιιι ρνΙ, κίΓεα Ιΐϋεε υργ«3γι ίη(•οη1ίηι•ιιΙί.ιιη. Νβηι φΐοηίαηι

ίικοηΐίηρηδ νίΙιιρεΓβϋίϋ» , 8ΐι1)]ειΐ3 εδβε οροΓίεΙ \ ίΙιΐ|κτ;ιΙ>ί-

Πβ. ΙΙοπογ ί^ίΙιΐΓ, ρΙ βΙοΗα, οί (ΙοπιίηαΙυδ, ρΐ ροευηίίε, βί

ρίΓΓ3 (ρΐΛ•(•ιιιικριι- ΙβΙία (ΙίουηΙιΐΓ Μΐΐ'οιιΙίιιι-ηΐρ-., δυο νϊΐυρρ-

πιΐίοικ'ΐη ηοη εαοΊιηΙ : βί εοΓροΓίί νοΙυρ(3(Ρ3 νϋυρΡΓβηιΙίΕ•

Ιιίεο ηοη ίπ ι ο 1 1. 1 , ςυί ιίι ι ;ι Ιι»δ ηΐ3ξίδ ιριαιη δϊΐ ρβΓ μί 5.Ίμ γ,

ίδ ίηεοηΐίηεηδ ρΓΟΓδυδ ϋίρίΙιΐΓ. (24) νρπιιη φιοηίαηι ίηεοη-

ΙίηρηΙϊΗπιιη , α,ιιη? εΪΓεβ ηΐΐα νεΓδβΗ (ΙϊευηΙιΐΓ, εα ςιιχ οϊγο»

ίΓ3ηι, ηιβΝΐιηε ΓρρΓΡίιεηϋεηο'Λ ίηεοηΐίηεηΐίβ: ιιίπιιη πιβ'ίδ

ιρρΓΡίιρηιΙεηιΙί 8*1, α,ιι.τ είι<•3 ίΓβηι, βη φΐα?εΪΓεβ νο1ιιρΐ3ΐβ«?

ΕδΙ ι'βίΙηΓ <]ϋ!ε είι•εβ ΪΓίΐη ίηροηΐίηεηΐίβ, δίηιίΐίδ ρυεπδ 3(1

ΜΐΙιιηίηΜιιιηιΙιπιι ρΓΟίηρΙίδ. Ηϊκ ηηηκριρ ηπιιηι (1ϊ\0ΓίΙ (1η-

ηιιηηδ, Οειίο ιηίΐιί : ρΓοηιρΙίΙιιιΙίηε εΓεεΙί, βηΐεςηβιη 3ΐι-

«ΙϊβΓΪηΙ φΓιϋ δϊΐ δΐι1)πιϊπίδΐΓ3η(Ιιιη] , δυμ^εΓεΓε ίοΐεηΐ , εΐ ίη•

1(τ ϋπ.'ίίΡΓΡίκΙιιιιι ΙΐίΐΙΙικΊΐι.ΊΐιΙιΐΓ. $η?ρε εηϊπι Ιίοεί' Γιιίΐ εχ-

ΙιίΙ)ρηι!ιΐί, βί ^πφΐιίιιιη (ΙριΙργρ. (25) Πίιίρηι ίηροηϋηεηδ

ίΐ'ίΐ' Μίρι'ΐιιιιΙιί). Οιιιιιιι |<γϊιιιιιιιι (Ίΐίιιι ηικίίΐ'ΐ'ίΐ νιτίιιιηι ,

(|ΐκκ1 φΐϊδρίβηι ηΠ'εεϊΙ ίη]ιιπ'.ι, ι'γ;ι 3(1 ιιίεΐδεεηιΐιιιη ίηςιιΚβΙ,

ΐΗΊΐϋφΐϋΐη ρ3(ίεηδ ηικϋιτ, εχρειίίβΐηε , ηη ηοη, νεί ηοη ίΙι

νρΙΐΡΐηεηΙεΓ. (26) Ηιι]ιΐδηιο<1ϊ ί^ϋιΐΓ ;κ| ϊγλιμ ίιυρυΐδίΐδ, ιγ.ι»•

ίπι• (Ιί'ρηΙηΙιιι• ίηεοηΐίηεηΐία, ηοη αιΐιηοιίιιιη \ ϊιΙιΊιιγ ιικόλ-

δΐ'ΐκΐιι. ΑΙ 3(1 νο1ιιρ(<ιΙεπι ίιηριιΝιΐί μιΙι ΓρρΓεΙιεηδίοηεπι

ρ.ιιΐίΐ. Ηίε ηαπίφΐβ <1ϊ?1ίηε(ιΐ8 ΡδΙ 31) ΐΙΙο, ο1)Γ3ΐίοηεηι, ςιι.τ

ΒνρΓίίΙ ηε βιΐϊΙιΐΓ ηΐίφΐΐιΐ : εΐ Ιηηιρη εοηΐΓβ πιΙίηικΊΐι β^ίιιτ.

Ιιίρο η)Η»Ϊ8 Ρίί φίβηι ρεΓ ίΓ»ηι ΓΡρΓεΙιρηιΙρηιΙί ϊηεοηΐίηεηΐίη

νοίιιρίίΐΐίδ : ςιΐ3ηι1θί)ΐιί(1εη) ςιΐίρ ΡδΙ πργ \τανη ίηεοηΐίηεηΐίη ,

ΓΡβΓίιηοηί» εβί (ηεηηο δΐςιιίη'εηι δίοηιβεΐιηΐιΐδ ηοη κ^ΓεβείΙ ) ;

ίιΙ φΐ.τ ρχεοηειιρΐδΡ.εηΙίβ, Ρδίευηι νοίορίηίο. ΙιΙοι'γρο ηΐ3ί;ίΗ

νίΙηρΡΓίίΜΙίδ , φΐοα" ρχ τοίυρίβΐβ ίηιοηΐίηρηίίβ ιηδοΐεηΐϊβηι

εοπ)ίΙεηι 1ιλ1)«ι•ο νί(1ρ(ιΐΓ. (27) υΐηιηι νεΓΟ ΙοΙοΓβηΙΙ», ρΙ

εοηϋηεηΐία ίιίρηι ρ*Ι, »η ηοη? Ναηι εοηϋηρηίία, ηεε ηοη

εοηΐίηρηδ , εΪΓΡβ νοίπρίαΐεβ Ρ8( , ΐρδηδ εοβΓερηηΌ : βί Ιοίε-

ΓβηΙίη, ΓίΓΓΛΒΡΒΓΪηιοηϊΒδ : δίςυί(1εηι ρβΐίεη* 3ε δΐΐί.1ίηρηδ ϋρχιί-

πιοηίβκ , ίϋ Ιο1ργ3Π5 εβί. (28) ΒιίΓδίΐδ ίηεοηϋηβηΐία, ρ( ιηοΙΜ-

Ιΐρδ, ί(|ριη ηοη ΡδΙ. ΜοΙΗΙϊΡί δίφΐκίρηι, γΙ ηιοΙΙί-, ΡδΙ δΐιεοιιηι-

|>ρηδ ΐ3ηοπ1>»8 , ηοη οργΙρ οηιηϊΐιπκ , δε(1 ηιιοδ βϋιι* βϋηιιίδ

ηερε583ΐίο «ΙιιχργιΙ δΐυϋηεηοΌδ. Τηεοηΐίηρη.•» νρ™, φΐί νο-

ΙιιρΙιιΙεί δΐΐίΙίηΡΓΡ ηοη ροδδϋ, «ρ<1 ΓΡίηοΙΙεδΡρηί 3ΐ> βίί η^ηΙιΐΓ.

*
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νος. (ϊ9) "Εστίν αϋ πάλιν τις καλούμενος ακόλαστος •

πότερον ουν 6 ακόλαστος ( άκρατης ) και δ άκρατης

δ αυτός, ή ου ; Ό μεν γαρ ακόλαστος τοιούτος τις οίος

οίεσθαι , ά πράττει, ταΰτα και βέλτιστα είναι αίιτω και

6 συμφορόηατα , και λόγον ούοένα ε/ειν έναντιούμενον

τοις αυτίο φαινομε'νοις ήδε'σιν δ δέ ακρατής λόγον έχει

8ς έναντιοϋται αύτω, έφ' & ή επιθυμία άγει. (.ίο) Πό

τερος δέ εύϊατότερος, δ ακόλαστος ή δ άκρατης; οΰτιο

μέν ουν δόξειεν άν ίσως ούχ δ άκρατης ■ δ γαρ άκόλα-

ιο στος εύϊατότερος • ει γαρ αΰτφ λόγος έγγε'νοιτο δ διδάζο)ν

ό'τι φαϋλα, ούκέτι πράξει• τίο δέ γε άκρατεϊ υπάρχει

δ λόγος, καΐ δ'μιυς πράττει, ώστ' αν δ τοιούτος δόξειεν

ανίατος είναι. (3ΐ) Άλλα πότερος διάκειται χείρον,

ο> μηδέν αγαθόν τι υπάρχει, ** κα\ τα κακά ταΰτα ; η δή-

ιι. λον δτι εκείνος, κα\ δσω γε 8 τιμιώτερον, κακώς διά

κειται. "Εστί τοίνυν δ μεν ακρατής αγαθόν έχων τον

λόγον δρβον όντα, δ δ' ακόλαστος ούκ έχει. (3ΐ) "Ετι

£στιν δ λόγος έκαστου αρχή• τοϋ μέν ουν άκρατους

ή αρχή τιμιιότατον ον ευ διάκειται, τοϋ δέ ακολάστου

./ κακώς, όίστε χείρων αν είη δ ακόλαστος τοϋ άκρατους.

(33) "Ετι ώσπερ έπι της θηριότητος ης έλε'γομεν κα

κίας, οϋκ έΌτιν ϊδεϊν έν θηρίο) ουσαν άλλ' έν άνθρώπω•

ή γαρ βηριότης όνομα έστι τη ΰπερβαλλούση κακία.

Λια τί; δι' ουδέν ή δτι αρχή φαύλη έν θηρίω ουκ εστίν

2. εστί δέ ή αρχή δ λόγος. Έπει πότερος αν πλείο) κακά

ποιηΌειεν, λέων ή Διονύσιος ή Φάλαρις ή Κλέαρχος

ή τις τούτων των μοχθηρών ; ή δηλον δτι ούτοι; ή γαρ

αρχή ενοϋσα φαύλη μεγάλα συμβάλλεται , εν δέ θηρίω

ίλως ούκ εστίν αρχή. (<ϋ) Έν μέν ουν τψ άκολάστω

.ιν ενεστιν αρχή φαύλη ■ ■/} γαρ πράττει φαϋλα όντα και

δ λόγος σύμφησι ταΰτα και δοκεΐ αΰτίο ταϋτα δεϊν

προίττειν, έν αυτί) ή αρχή ενεστιν ούχ υγιής• διο βελ

τίωναν δόξειεν είναι δ άκρατης τοϋ ακολάστου. (35) "Εστί

δέ κα\ της άκρασίας δύο είδη , ή μέν προτρεπτική τις

ϋ καΐ άπρονόητος και εξαίφνης γινομένη, οίον, δτανίδω-

μεν χαλήν γυναίκα , ευθέως τι έπάθομεν κα'ι άπί) τοϋ

πάθους δρμή Ιγένετο προς τι) πρΐξαί τι δν ίσιος ου δει •

ή δ' έτερα οίον ασθενική τις, ή μετά τοϋ λόγου ούσα

τοϋ άποτρέποντος. Εκείνη μέν ουν οΰδ' άν λίαν δό-

*" ζίιεν είναι ψεκτη•και γαρ έν τοις σπουδαίοις ή τοιαύτη

έγγίνεται , έν τοις θερμοϊς και εύφυέσιν • ή δέ έν τοις

ψυχροϊς καΐ μελαγχολικοϊς , οί δέ τοιοϋτοι ψεκτοί.

(3β) "Ετι τβ εστί τω λόγω προλαβόντα μηθέν παθίΐν,

δτι ή*ζει γυνή ευπρόσωπος, δει ουνκατασχεΤν αυτόν. Τω

4ά δή τοιούτω λόγω προκαταλαβών δ εκ της προσφάτου

φαντασίας άκρατης ουδέ πείσεται ουδέ πράξει ουδέν

αίσχρόν. Ό δέ τω λόγω μέν είδώς οτι ου δει, προς δέ

τήν ήδονήν ένδιδους και καταμαλακιζόμενος, δτοιοϋτος

ψεχτότερος. Ούτε γάρ δ σπουδαίος ουδέποτε ούτοι γέ-

ι,ΐι νοιτ' αν άκρατης, 8 τε λόγος προκαταλαβών ούχ άν ίά-

σαιτο• ήγεμών γαρ ούτος έν αύτω υπάρχει, ώ ** ού πει

θαρχεί, άλλα τη ήδονη ένδίδωσι, και χαταμαλακίζεται

χαΐ εξασθενεί πως. (37) Πότερον δ' δ σώφρων εγκρα

τές έστιν, ήπορηθη μέν έν τοις επάνω, νϋν δέ λέγιο-

(99) Εδί ρογγο ηιιίίρίαιιι ίη(οιτ)ροΓ3ηϊ ,ιρροΐΐαΐυδ : ηιιιιιφιιιΙ

ί^ϊΙϋΓ ίηΙεηιρεΓβηδ κίειτι φίοιΐ ϊηεοηΐίηοη;, βη ηοη ε$1?

Νειηρβ ίιιΙεηιροΓαηδ ο]ιΐ5ΐιιοι)ί οδΐ , ιιΐ φικ 3«Η , οβιΙοπι εϊ

ορίίιηηο! «ιηιηιιιιΙί^ίηι»5ίΙιί(νιο.ΊΐΊιίΐΓΡΐιΐΓ;ηΐ'(ΐι)Ι,ΊΐιιΙι,ιΙιιΊ

γλΙιιιικίιι , ςιΐΗ! ε}ιΐδ νκΙεαΙϋΓ αάνεΓδβή νοίιιρίαΐίηυε. ΑΙ ΐη•

εοηΐίηοηδ Ιΐ3()εΙ ΓβΙίοηεπ) , φΐ;ι• ,ιι!\ ογ-,ιΙ πι ει ίη ϋδ αιΙ φΐίε

ευρίϋί(3(ε βρίΙυΓ. (3ο) ΙϋεΓ αιιίειη οιίΓαΙιι ΓαειΙίοΓ, ίηίοηιρο-

Γβιΐδ αη ίηεοηιίηεηδ? ΟργΙβ Ιιαο ςιικίειη ιηΐίυηο ίηΙοιηροΓοη•;

πιΐ'ΐέΐιι ΓαοιΙίοΓ νίιΙεαΙυΓ. Νβιη δι Γ»Ιίο οί ηϋνοηι τίι , φι,,•

ηιαΐ3 ε$δε άΌεεαΐ , ϊρ«ε ηοη ιψοπιΐιϋπι . ΑΙ ίηεοηϋηεηΐί ηοη

(ΙοεδΙ ΓϊΙίο, εΐ Ιβπιοη 8£ί| ιηίΐΙ» : ρΓοίηιΙε Ιιοιηο Ιιυ|ϋδηΐ0Γΐί

ϊηειίΓαϋίϋδ εδδε νίιΙευίΙιΐΓ. (31) ΟοΙεηιπι υΙεΓ Ιιοηιιη 0"ε1ε-

Γίυί βΓϋείΙυι-, ί$ ευί ιιϋιιΙ αόεβΐ 1>οηϊ, αη αιϊ αάι$1 αηίάΐτη

ύοηηιη αΐίηηοά, ίειΐ δίιτιιιΙ εΐίβηι ιιιβΐ» ϋΐ3? Αη ίιΐ ψιΐιίοιιι

ηίΒηίΓβδΙιιηι Οϊ.1 , ίΙΙοηι ( ίηΐι-ηιροαηίαη ) ρεμίδ ΙιββεΓε,

βϊηιιίιίοιτι ίιΐ φίοιΐ ηιβ]οΓ8 Ιιοιιυπ: ιΐί^ηιιιιι εδί, ίρία »α-

ϋο, ηιβίβ Ιΐ3υοΙ? Εδί ιιίιιιίηιιιι ίηεοη1ίηεη$, φΐί ηοηιιιη

οϋΐίηεί, γοοΙηπ) Γ3(ίοηεηι, φίυηι ίη(επΊρεΓ3ΐι$ Ιιοε ηοη Ιΐ3-

\χά\.. (32) (}υυηι εΓ{;ο ΓίΙίο ιιΙιίιιμ|»ι• ριίηείρβίιιηι οϋΐί-

ηβ3ΐ, ίηεοηϋηεηΐίβ 1ιοηοΓ3ΐΪ98ίηΐϋΐη ρΓίικ ιρίιιιιι δβηυιη είΐ,

ίηΙειηρ8Γ3ηΙί5 ηοη κιηιιιη. ΕΓίζο ϊηεοιιΐίηεηίε ίιιΐι ιιΐ[><•ι <ι ιι -

(ΙεΙεπυδ ΙιβΜ. (33; Ι!ιιι>ιι>, ιιΐ δΐιρΓ» ηιεηΐίοηειη Γεεϊηιιιβ

άΐ ΓεήΐΒίίδ νίΐίο , ηοη ΓδΙ ίρδϋηι ίη Γογ» δροείβι-β, ίθά ίη

Ιιοηιίηε. ΡβΓΪΙβΙίδ δίςυίύεηι ηοηιεη 3(1ερ(ιιιη βδΐ ίιΐ νίΐίυιη ,

οί) 8Ϊηςυΐ3Γεηι ίιιιρι-οΐιίΐ.-ιίεηι. 8οι 1 πιγ :' ία'εο ΐ|ΐιοι) ίηιρπιΐιιιιιι

ίη Γ8Γ3 ρπηείρίιιηι ηοη δϋ. Εδί 8ί(]υϊ«Ιβπι γβϊϊο ρηηαρίιιπ).

ΕηίαινοΓΟ ιι(ογ ρΙυι•α ηΐΐΐβ ραΙπινοΓίΙ , Ιεοηε αϋφΐΗ 3ΐι Ι)ίο-

η)5Ϊιΐδ, δίνε ΡΙκιΙίΐιίδ ηιιΐ ΟεηΓοΙιιΐδ, αυΐ βΐίοβ φΐί$ εχ ίδ(ίδ

ίη>ρΓθΙ)ί$ ΙιοιηίηίΙ)ΐΐ5? Αη ρεΓδρίευιιηι εδΙίδΙθδ? (ριαιίιΐιιοηίιιι

ίηεδί ιηαίε 3ςεη1ί ρΓίηείρίυηι εΙβρί'ΒΤ&Ιιιιιι , ηιιιΙΙιιηι ίιΐ εοη•

ΓιτΙ : 31 ίιι Γεια ηιιΙΙιιιιι ρΓΟΓδυβ εδ( ρΓίηείρίυηι. (34) Κ» ίμί-

Ιιιγ ίηιρΓθΙ>ιιηι εδί ίη ϊρβο ίηΙοιηροΓηηΙε ρΓίηείρίυηι. Ναηι

ΊΐιιιΙοιιιΐδ φΐ;ι• ιικιΙ.ι δυη(, ιΐΜΐιιιιίΙΙίΙ, οΙί;ιηι Γ.ιΙίο ίη Ιιίδ εϊ

3ΐΐ5ΐίρυΐ3ΐιιι•, εοηδοίςιιε εα εδδο ροΓαβοηΟ"», δϊε ίιηρηιΐιιιηι

ίη ί[κο <■>( ρΓίηείρίιιιυ. ΑΙ ίη ευηΐίηεηΐε ί;ιιιιιιιι ρΓίηοίρίυηι

6*1, ιιΐ Ιιίηο ηιεΙίοΓ ίηοοηΐίηεη, ίη1βηιρεΓ»η(ε εβ^ε νίιΙεαΙυΓ.

(•>.Ί) δυη! ιΊί,'ΐιιι ίηεοηΐίιιεηΐί»; 1)ίηχ δρεείεδ : ιιηα φΐίιίεηι

ρΓΟΓυηιροηδ, οί ίηιρΓονίδϊ, εϊ εοη^Ιίιη ρΓονοηίοηδ; νείιιΐ

ςυυηι βρεείοδαηι νίιΙοΓίηιιυ ηιυϋοΓοιιι, εϊ οοηΓβίΙίηι »Πίεί•

■ίιι] ι-, εϊ αϊ) αΠεεΙυ οπιιιιριΐ ίιιιριιΐΜΐδ ;ι<1 ;ιΙίι]ΐιίι1 ροΓρείΓΐη-

ιΐυιη φιοιΐ Γοιία^δε ηυιι εχρειίίαΐ. ΑΐΙει-η νεΓΟ νοίιιΐ ι|ΐι,ηΙ.ιιιι

ίιηΐιεείΐΐίΐαϋ, ςυχ ευηι πιΐίυιιο ίιίδυφί »\ ογΙοιιΙο. Ι'γϊογ ίμίΙιΐΓ

ηοη ,ίιΙιιιιηΙιιιιι μιΙι ΓερΓεΙιοηδίοηειυ ο,ίιΙοιτ νίύεΙίΙιΐΓ : φΐαη-

(ΙοιριίιΙοιΐ] εΐίαιη νίΓίαΙίδ δΐηιΐίοδίδ ροΐεδί ενεηίΓε, εαΐίιΐίδ οι

ϊη^ειιίοδίδ. δεευηιία αιιΐοηι , Γιίΰ,ίιΐ!-, οί πιείαηείιοΐίείδ : Ιβίεδ

ιιίπιίιιιηι ΓερΓοΙιιΊΐιΙοηιΙί. (36) ΙΊ^Ίοιοα δι ηιιίδ ηιυηίΓε δε

Γαιίοηε βηΙενεΓίΟΓίΙ , ροΙεΓίΙ ηοη βΓΠοί : πΙ δι δοίεπί νεηία-

ΓΗΐη ΓοΓΓηοδ3ΐη ιιιυΐίι 1-οιη ; ευηνοηίΐ ΐςίΙιΐΓ δε (οΐιίίκτο. Νβηι

ςιιί ο]ιΐ3ΐιιυι1ί ΓβΙίοηε ρΓΟΐνεηεΓίΙ, εχ οηνία νίδίοηε ίιιοοηΐί-

ηεηδηοη (οιηιηονοΙιίΙιΐΓ, ηεε Ιατρό ςυίαιηβηι 3§ε(. Υοπιηι

ιριί Γ&Ιίοηε εο^ηονεηΐ ίηιΐοοεηδηΐίφΐίιΐ,.ΐιΐ ίι1(|υι• νο!υρ(3(β

(ΙεΙίΐΙχΊιιΐ', οί Γειηο1Ιο>ι:εΙ, ίδηιυΚο ιιια^ίδ ΓερΓοΙιοιιιΙοικΙιΐί.

Νεφίε οιιίιη ρτοΐιιι» ιιιιιρκιιη Γ]ιΐδΐιιοιϋ Γυεηι ίηεοηϋηεηδ,

εϊ ΓαΙίο ρΓχνεηίεηδ ηίΐιίΐ ίη εο δαηηικίυιη ΙιαΙιιιεπΙ : ιΐιιχ δί-

φΐίιίοιη εα ίη ίρδο ρΓοοοεχδίδΙίΙ. €ιιί ηοη υϋίοιιιροι ;ιΙ ίηιρΓΟ-

ΐϊιΐδ, δει) νοίυρίβΐί (Ιο.]ίίιι> εβί ε( τεηιοΐΐεδείΐ, οί φΐυ(1;ιηιηιι>ι1ο

είί'ειιιίηαΙιΐΓ. (37) υΐηιηι νι•π> ΙεηφεΓαηδδίΙεοηϋηεη^,φίοιΙ

8υρΓ3 Γοίίιηυϊ αηιυίϊΐιυιη , ηυηε (ΙίδδεΓβηιηβ. Εδί ϊ^ϊΙιιγ Ιεηι
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μεν. "Εστί γάρ δ σώφρων χαί εγκρατής• δ γάρ £γκρο(-

τής έστιν ού μόνον δ επιθυμιών ένουσοίν ταύτας

κατέχων δια τον λόγον, αλλά χαΐ δ τοιούτος ών οίος και

μή ένουσίϋν επιθυμιών τοιούτος εΤναι οΤος ει έγγένοιντο

! χατε'χειν. (3β) "Εστί δέ σώφρο>ν δ μή εχο>ν επιθυμίας

φαύλας το'ν τε λο'γον τον περί ταϋτα ορθόν ■ δ δ" εγκρα

τής δ επιθυμίας έχων φαύλας , τον δε λόγον τον περί

ταΰτα δρθον ■ οιστ' ακολουθήσει τω σώφρονι δ εγκρατής,

κα'ι εσται* σοιφροιν δ μεν γαρ σωφριον δ μή πάσχων,

" δ δ' εγκρατής δ πάσχων και τούτων κρατών ή οΤόστε

ων πάσχειν *. Ούδετερον δε τούτοιν τω σώφρονι υπάρ

χει• διδ οΰκ εστίν δ εγκρατής σο!>φρο)ν. (μ) Πότερον

8έ δ ακόλαστος ακρατής εστίν, ή ό ακρατής ακόλαστος;

ή ούδετε'ρω Ιτερος ακολουθεί; δ μεν γαρ ακρατής έστιν

" ου δ λόγος τοις πάθεσι μάχεται, δ δ' ακόλαστος ού τοιού

τος , άλλ' δ τω πράττειν τά φαΰλα ά'μα τον λόγον σύμ-

ψηφον ε/ιον. Ούτε δή δ ακόλαστος οίος δ ακρατής ,

ουθ' ό ακρατής οίος δ ακόλαστος, (ίο) "Ετι δέ και

φαυλότερος δ ακόλαστος τοϋ άκρατους. Δυσιατότερα γαρ

ι τα φυσικά των ές εθους γινόμενο» • και γάρ το εθος διά

τοϋτο δοκεϊ ίσχυρόν είναι , δ'τι εις φύσιν καθίσττ,σιν.

(ιι) Ό μεν ουν ακόλαστος αύτδς τοιούτος εστίν οίος φαΰ-

λός τις τή φύσει είναι• διά τοΰτο και από τούτου ό λό

γος φαΰλο; εν αυτοί εστίν. Άλλ' ούχ δ ακρατής ούτοι;•

ϊ- ού γαρ δτι αυτός τοιούτος ε'στιν, δ λόγος ού σπουδαίος-

φαΰλον γάρ αύτον έδει είναι, ει αύτδς τή φύσει τοιού

τος ήν οίος δ φαϋλος. («) Ό μέν άρα ακρατής εθει

εοικε φαύλος είναι , δ δέ ακόλαστος φύσει. Δυσιατότερος

δ' δ ακόλαστος • το μέν γάρ εδος ά'λλω εθει Εκκρούεται ,

3ί' ί) δε φύσις ούδεν'ι εκκρούεται. («) Πότερον δ', ε'πεί-

περ έστιν δ ακρατής τοιούτος οΤος ειόε'ναι και μή διε-

ψεΰσθαι τω λόγω, εστί δέ και δ φρόνιμος τοιούτος δ τω

λόγω τω όρθιο έκαστα Οεοιρων, πότερον ενδέχεται τον

φρόνιμον ακρατή είναι, ή ού; άπορήσειε γάρ άν τις τά

31 εΐρημε'να • εάν δέ παρακολουθήσοιμεν τοις έμπροσθεν

εϊρ/,με'νοις, ουκ εσται δ φρόνιμος ακρατής. "Εφαμεν

γάρ τον φρόνιμον είναι ού/ ω δ όρΟδς λόγος μόνον υπάρ

χει, άλλ' ω και το πράττειν τά κατά τον λόγον φαινό

μενα βε'λτιστα. Ει δε πράττει τά βε'λτιστα δ φρόνιμος,

<ι> ούδ' άν ακρατής είη δ φρόνιμος. (ίΐ) Άλλ[ δ τοιού

τος δεινός με'ν έστιν • διτ,ρήμεΟα γάρ εν τοις επάνο)

τον τε δεινδν και τον φρόνιμον ώς ετε'ροιν όντιυν • περί

μέν γάρ ταύτα, άλλ' δ μέν πρακτικός περί ά δει, δ δ' ού

πρακτικός. Τον ούν δεινόν ακρατή ενδέχεται εΐναι (ού

*5 γάρ πρακτικός περί 5 και δεινός) , τον φρόνιμον δ' ούκ

ένδε'χεται άκρατη είναι.

Μετά δέ ταΰτα λεκτε'ον άν ει•/; περί ηδονής, έπει-

δηπερ ύπερ ευδαιμονίας εστίν δ λόγος, τήν δ' εύδαι-

μονίαν οιονται πάντες ήτοι τβΟ'/^ν είνα: και το ήδίο);

Μ) ζήν, ή ούκ άνευ γε ηδονής. Οι δέ κα'ι τή ηδονή δυσ-

χεραινοντες κα'ι ούκ οίόμενοι δεϊν τήν ήοονήν έναρι-

ΟμεΐαΟαι τοΐς άγαθοϊς , άλλα τό γε άλυπον προστιθεασιν

ρβΓίΐηδ, εί εοηΐίηεηδ : ηβη> εοηΐίηεη* ηοη δοΐιιηι εβί ρι-.τε-

βεηΐεβ ειιρκίίΐβίεδ εοΐιίΐιεηδ ρβΓ Γ3ΐίοηειη , νεπιηι βΐίβηι |3-

Ιίδ, υΐ βί ηιιΙΙεε »(3ίίηΙ οπρίιΐίΐβίβδ, ΙΙβ ίηδίπιείιι*, υί 638

ροίδίΐ φΐ»ηϋο ίηείιίεπηΐ εοΐιίΐιει-ε. (38) Εδί αιιίειη Ιεπι-

ρει-βηδ, φΐί ηιιΙΙίδ 1ΐ3ηε3ΐ ειιρκϋΐβίεδ ιηηΐίΐβ , ΓεεΙχςιιε

πιϋοηί ιάκλ Ιιορε ίηδίδίαΐ ; οΐ ευιιΐίηεηδ ςυϊ ηΐίΐίδ 1ΐ3οεΙ ειι-

ρΜϊΙαΐββ , εϊ 8<1νβΓ«υιιι ϊ]>£33 Γοοίαηι πιΐίοηεηι. Ρι-οίη<1ε

ΙοηιρεπιηΙεηι εοηΐίηεηδ εοηιί(3(ιιι-, βΓΪ1(|ΐιβ Ιειηρει-βηδ εοη-

Ιίηβη.ι. δίο,υΐό'εηι Ιτιπρ. ι .πι- ηοη ηΓΠοίΙιΐΓ, εοηΐίηειίδ νετο

οΓίιιίΙυΐ' ςϋίιίεηι , δβ<] εοηιρεδείΙ ίιΠΌίΙιιβ , νεί ςιιί ροίβδί

βΓήοϊ ι!.ι υί ηοη δυεευηιηαΐ. ΤεηιρείΒηίί αυΐεηι ίδίοηιιη βδΐ

ικ πΙ ι ιι ιπ • ϊιίεο εοηϋηεηδ, Ιβηιρεηηδ ηοη εδί. (39) ϋΐηιιη

ίηΙεηιρεΓίΠδ ΐηεοηΐίηεηδ, »η ίηεοηΐίηεηδ ϊηίειηρετβηί , ηιιΐ

ηοιιΙεΓ αΙΐΓπιιη εοιηϋηΙιΐΓ ? ΙηεοηΙίηεηδ εηίηι ε«1, ε^ιΐδ Γβΐίο

ρειΊιιΗΐίΐΙΐοιιε•, (ΐρριι•;ιι,•:1 : ηΐ ίηίειηρεπιηδ, ηοη Ιιιι]ιΐδηΐ0(5ί,

86*1 ο,ιιϊ ηι.ιΙηαςεπΊ δϊηιιιΙ ικΜί; ιιΐ,ιιιίπιι Ιΐ3ΐ)εΙ Γ»(ϊοηειη. Νοη

ίΐβςιιε ίηΙεηιρεΓαηδ , ςηαΐΐδ ίηεοηΐίηεηδ : η«|ΐιε ίηεοηΐίηεηδ,

ςιΐϊΐϊδ ίηΙεηιρεΓαηδ. (40) ΡΓ.τοΙεΓοη, ίηιρΓοΙιίυι- ίηεοηΐίηεπίε

ε«1 ίηΙεπιρεΓίηδ. ΟηιβΙιι εηίηι ι]ί(ΠοίΙίθΓ3 ηυ;Γ ιιαΙυΓηϋ»,

ςιιβιη ηπ»• εχ εοηδίιεΙιιαΊηε ρβηυιιΙυΓ. 01) Ιιοε $ίςιιί<Ιεηι

Υ3ΐίι)3 εκε νίάεΙιΐΓ εοηβηοίικίο, ο,υοιΐ ηιοιεί ι'η η.ι(ϋΓ3ΐιι

εοηνειίίΐ. (41) ΙηίεαιρεΓβηδ ί§ίΙιΐΓ ε]ιΐ8ΐηοιϋ , ειι]ιι*ηΐ0(1Ί

ηιβίιΐδ ςΐίϊδρίβηι ιι,ιίππι εδί : ο1> Ιιοε, εϊ Ιιβε ϋε ειιιΐδ», ϊη Ιρβο

ϊιιιρΓυΙΐίΐ ι ιιΙ'ιυ ο.-Ι. δεπ' ηοη Ιηϋ^ ε$1 ίηεοηΐίηειίδ : ιι;ι:η ηοη

ςιηαίρδβ ε)π>ιηοιΙί εδ(, ίιίεο ιιιΐί ■> ηοη ε»1 ρι•ο1ι;ι. ΟροΓίυίί

ηβηΐφίειρ'ίίΐιιι ε.«ε ίηιρί'οΐιιηι, »ί Γ•ιπ| ιυ1ιιι•;ι φκιΠ* εδί ίιιι-

ρΓοϋυδ. (42) Ιηεοηΐίηεηβ ίίζίΙυΓ, εοηδυεΙαΛίηε ηΐ3ΐυδ εδδε νί-

(ΙιΊιίΙιιι- : 5ε<] η,ιΙιπ-Λ , ίηΙεηιρβΓ3ηδ. ΟιίΓαΙη βηΐεηι Ιοηρε

«ΙίΙΓιείΙίοΓ ίη(ειηρεΓ3ΐΐδ : ΐ|ΐι;ιικΙυιριϊ Ιεηι εοηδυείικίο οοηδίιε-

Ιυίΐίηε εχρίοιίίΐιιΐ' ; 31 ηβΐ τ.ι « ηεηιίηε εχίπκΐί ροΙε^Ι.

(43) υίπιηι αιιίοπι, ιμιηπι 8ΐΙ ίηεοηΐίηειίδ ε]ιΐίπιο<1ί) ηΐ ηο-

ιίι ε( ηοη ι,ιΙΙ.ιΙ μι Γβΐίοηε μιβ , ίϋφΐε ρΓυιΙεηβ Ιιιι]ιΐδηιο(ϋ,

«Ι Γεεί<ι ΓλΙίοηε δίη^υΙ» ρι ι-ρεηιΐ»!, ΙΊειί ροΙεΓίΙ ιιΐ ίηεοηΐίηεηι

μΙ ρι ιιιΙιίν , 3η ιιι.ιι .' ε\ Ιιϊδ εηίηι ψι«' Ίίιΐ.'ΐ βιιηΙ, Βίουί^ετε

ιριί>ρί;ιιιι ροΐιιεί'ίΐ. νεπιιη δι (]ΐι<ε 3 ποΙμ> ,ιιιΙι'μ ϋίείβ δΐιη(,

δΐΐδείρβΓβ \οΙυεηιηυδ , ηοη επί ρπιιίειίδ ίηεοηϋηεηδ. Οίεε-

Ιι.Ίΐιηΐί ηαηιηιιε ρΓυιΙεηΙειυ ε»δε , ηοη ευί ιτιΊη ι-ιιΐίο ιιιοιίυ

ίηεβδβΐ, νεΓυπι ε1ί»η> ο,ιιί ΓβεβΓεΙ ο,ιιοο εχ ΓίΙίυηε ορ1ίη)3 νί•

άεΓεηΙϋΓ. ΡΓυιΙεηβ ίβίΙϋΓ δι Γ;ιείΙ εϊ εχδειριίΙιΐΓ ορίίιηβ ίη-

εοηΐίηεηδ ηοη ΓιιβπΙ ρηκΙεπί. (4Ί) ΟεΙεπιηι ΙηΙίδ, «δΐιιΐιΐϋ

(ριίιίειιι εδ(. 1)ίδ1ίηχίιηι>8 δίηιιΜειη ραιιΐ» ιιιιΙγ ίΐδΐιιΐιιηι 3

ρπΐιΙπιΐΓ, ιιΐ ΐ|ΐιί ίηίει• <κ (Ιϋϊι γγηιι! : νπίΐιιιΙιΐΓ πΐίΐιι ίΙΙί φΐί-

(Ιεηι (-ϊη ;ι ι•ϋ(Ιι•ιη , νεπιιη ίηίειίιη υηιΐδ ιριίιίειη είιτ» Ιι:ΐ'<

δοΙΙεΓδ, αΐΐιτ μγο ηοη δοΐίειδ Α-ΙιιΙιιιη ίκϋιιι ίιιεοηΐίηεηίειιι

εβκε εοηΐίηςϋ ; ηεφίβ εηίιη κοΙΙθγκ , είΓεη φΐιΐ' εϊ «δίοΐιΐδ :

ρηιιίεηΐεηι νει-ο ίηοιη'ίηειιΐΊη (β ε ηοη εοιιΐίη^ίΐ.

ΟΑΡ. VII.

Ροδί 1ι»•ε (1ε νυΐιιρίβίε «ΙίδδειεηιΙαιιι εί.1, ιριυπι ϋε Γείίεί-

ΙαΙβ δίΐ ηοηίδ ΟΓ.ιΙίο. ΡεΙίεϋβΙειη αΓίιίΐΓβηΙυΓ οηιηεβ ,ιιιΐ

ΜΐίηρΙ.ιΙιΊΐι ε$δε, εϊ νϋβηι (Ιείεείβϋίίειιι , αιιΐ εειίε ηοη

είΐΓβ νοΙιιρΐ3(επι. ΑΙ φ)ϊ νοίιιρίβίεηι ιΐΓ^εηΙ, ηεο ίηΐετ

ηοη» ειιιιηιι'ινιηιΐιιιιι εδδε εχίδΙίηίΒηΙ , δβΚειη Ικιε ΓεΙίείΐΛΐί

εοη]ιιηε(ιιηι εδδβ νοίιιηΐ , «Ι δίΐ (Ιοίοπ* οιηηίδ εχρεΓδ.

-■
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έγγυς ουν το άλύπως τη; ηδονής εστίν. (•ϊ) Διόπερ

λεκτέον υπέρ ηδονής, ου μόνον δέ διότι και οί άλλοι

οίονται δεϊν, άλλα δή άναγκαΐον ήμΐν έστι λε'γειν υπέρ

ηδονής• επειδή γαρ υπέρ ευδαιμονίας ήμϊν εστίν δ λό-

6 γος, την δ' εΰδαιμονίαν διωρίκαμεν καΐ φαμέν είναι

αρετής ένέργειαν εν βίω τελείω , ή δ' αρετή έστι περί

ήδονήν και λύπην, υπέο ηδονής αν είη άναγκαΐον εί-

πεϊν, έπειδήπερ ουκ εστίν ή ευδαιμονία άνευ ηδονής.

(3) Ποωτον μέν ουν είπωμεν ίί τίνες λέγοντες οΰκ οίονται

ίο δεϊν τήν ήδονήν ώς εν άγαθοϋ με'ρει λαμβάνειν. Πρώτον

μέν γάρ φασιν είναι τήν ήδονήν γενεσιν, τήν δε γενεσιν

«τελές τι , το δέ αγαθόν ουδέποτε τήν τοΰ άτελοϋς

νώραν έ/ειν. Δεύτερον δ' 6'τι ε'.σί τίνες φαΰλαι ήδο-

ναί , το δ' άγαθδν ούδεποτ' έν φαυλότητι είναι. Πάλιν

15 δτι Ιν πόίσιν έγγίνεται• κα\ γαρ εν τω φαύλω κα\ έν

τω σπουδαίω και έν θηρίω και έν βοσκήματι ■ το δ' αγα

θόν αμιγές εστί τοις φαύλοις και οΰ πολύκοινον. Και

δτι οϋ χράτιστον ηδονή , το δ' αγαθόν κράτιστον. ΚαΙ

Οχι έμπόδιον του πράττειν τα καλά, τδ δέ κωλυτικδν

2(ι των κάλων ουκ αν είη αγαθόν. (4) Πρώτον μέν ουν

προς το πρώτον αν είη λεκτέον, προς τήν γενεσιν, και

πειρατε'ον τον λόγον τούτον λύειν δια το μή αληθή είναι.

"Εστί γαρ πρώτον μέν οϋ πάσα ηδονή γένεσις. Ή γαρ

άπό τοΰ θεο>ρεϊν ηδονή γινομένη ουκ έστι γένεσις , ούδ

2•. ή άπδ τοΰ άκοϋσαι και δσφρανθήναι. Οΰ γαρ εξ έν

δειας γινομένη, ωσπερ έπι των άλλοιν, οίον εκ τοϋ

φαγεϊν ή πιεΐν. Αύται μέν γαρ έζ ένδειας και υπερ

βολής γίνονται, τω ή τήν ένδειαν άναπληροϋσθαι ή

τής υπερβολής άφαιρεΐσθαι• οιό γένεσις δοχεϊ είναι.

80 (.">) Ή δ' ένδεια κα\ ή υπερβολή λύπη. Λύπη ουν εν

ταύθα ένθα ηδονής γε'νεσις. Έπι δέ γε τοϋ ϊδεΐν και

άκοϋσαι και δσφρανθήναι ουκ έστι προλυπηθήναι• ούδεις

γαρ ήδόμενος τω δραν ή τω δσφραίνεσΟαι προελυπήθη.

(β) Όμοίως δε και έπι τής διανοίας έστι Οεωροϋντά τι

35 ήδεσθαι άνευ τοϋ προλυπηθήναι, ώστ' είη άν τις ηδονή

ή ουκ έστι γένεσις. ΕΙ οΰν ή μέν ηδονή , ώς δ λόγος

βύτων Ιφη, δια τοϋτο οΰκ αγαθόν δ'τι γένεσις, έστι δέ

τις ηδονή ή ουκ έστι γένεσις, αΰτη αν είη αγαθόν.

(") Ί'ό ο' 8λον ουκ εστίν ουδεμία ηδονή γένεσις ■ ουδέ

40 γαρ αύται αϊ άπό τοΰ φαγεΐν και πιεϊν ήδοναι οΰκ είσι

γενέσεις, άλλα διαμαρτάνουσιν οί ταύτας φάσκοντες

είναι τας ήδονας γενέσεις. Οίονται γάρ, επειδή τής

προσφοράς γινομένης γίνεται ηδονή, δια τοϋτο γενεσιν

είναι• εστί δ' ου. (β) Επειδή γάρ έστι τής ψυχής τι

4% μέρος φ ήδάμεθα άμα τη προσφορά ών έσμέν ενδεείς ,

τοϋτο το μόριον τής ψυχής ενεργεί και κινείται, ή δέ

κίνησις αύτοϋ και ή ενέργεια έστιν ηδονή • δια δή το

άμα τη προσφορά εκείνο τό μόριον τής ψυχής ένεργεϊν,

ή δια τήν αύτοϋ ένέργειαν, οίονται γενεσιν είναι τήν

60 ήδονήν τω τήν προσφοράν δήλην είναι , τό δέ της ψυχής

μόριον άδηλον. (ο) "Ομοιον ουν εΐ τις τον άνθρωπον

οίεται είναι σώμα, δτι τοϋτο μέ» α'ισθητόν έστιν ή δέ

ψυχή ου ■ έστι δε γε καΐ ή ψυχή. Όμοίιος δέ και επί

τούτου ■ έστι γαρ μόριον τι της ψυχής ω ήδόμεθα ,

δίηβ .Ί•ι;ΓίΙΠ(1ίηο εβ&ε ίβίΙιΐΓ, νίπηυιη τοίυρίιιΐί εδί. (2) Ουβ-

ρΓορΙεΓ άβ νοίιιρίηΐο ςιιοπαε όΊιριιιΙιιηι , ηοη ιηοόΌ ααίβ

οΐίηιιι ;ιΙίί \\λ ;ιιυίΐΓ3π(ιΐΓ, τβπιηι εΐίβηι ςιιοιΐ ηο&ίδ άε νο-

1ιιρ(3ΐβ ιΐίιτπ' ηεεεβδβπυηι ε$58 εεη«ε3πιυ8. Χηιη φΐιιηι άα

Γείίείΐβίε ηοηίδ 5ίΙ οΐ'3ΐίο, Γε1ίείΐ3ΐΡηιςυε αεΠηίρπαιυδ, ρΐ

άίι βπιιΐδ ίη νίΙβρεΓΓεεΙβεδδενίΓΐιιΙίβ ηιΊίοηοηι, δίΐα,ιιε νίιΐιΐΐ

είΓ03 νοίιιρίηΐι-ηι εΐ χ^ηΐιιύΐηεπι ; άα τηίορίαιβ άΜεει-β ηε-

εεδδε εδί, ςυαικίοηυϊϋεπι είΐΓ3 νοίηρίβίειυ ηοη εβί ΜίαΙ.Ίν

(3) Ρπηιιιηι ίΐβαυε ιΐίοϋηιιΐί , αηκηβπι ηοηηυΙΙί βΙΐει-ρηίΡδ

νοίπρίβίριτι ίη ηυηιβι-ο οοηοπιπι ηοη είδε εεηδβηαβηι εχί-

εΐίηιεηΐ. ΑίυηΙ ηβιηο,ιιρ ρπηιο ΟΓΐυηι βδβε νοΙυρίΗίεηι. Αι

ογΙιιπι, (|ΐιί(Ι•1αιη ϊηιρεΓΓεεΙυηι : οοηηπι ροιτο, ίηιρβιΤβεΙϊ

Ιοευηι ιιιιηιρκιηι οΜϊηεΓε. ΒβευηαΌ Ιοεο , νοίηρίβΐκ βδδβ

φιβνΐηιη ίιηρί'οΐιπϊ : 31 ίηιριοΐιίΐιιίρη) ηιιηψιηπΊ Ιιοηιιιη 3(1-

ηιίΙίΡΓε. ΚϋΓδίΐδ, ςιιοά' (π'βηβΐϋΐ• ϊη οηιηί1)υ8. Νβηι ει ηιβίο, εΐ

ίιιιριο1)ο, (1 Γει-ίΐ-, ε( ρεειιιΐϊ άερυΐ3ΐυΓ : 3( ποηυηι, ηιαίίί

ίηιηιίβεεπ , ηεΓβδ, εΐ ηε ηιοΐΐϊδ σ,υί(1εηι οοηιιηιιηρ εβί. Ουοά-

(|ΐιε ηοη ροΙρηΙΊδίίιηιιηι , το1υρ(39 : 31 ηοηιιιη, ροίβηΐίίδί-

ηιικη. (,Μΐο(1<ιιιο ηοηε$(3 3§εηάί εϊΐ ίηιριιΐίιιιοιιΐιιιη. Νβηι

ςιιοίΐ Ιιοηε$(3 3§εΓε ρΓοΙιϊοεβΙ, οοηυηι ςυΐ ροίβδί εβδε?

(4) Ι'ιίιηυιιι ί§ϋυι• ρπηιο οιχιιιτί'ηιΐιιιη, Οβ ογΙπ, ΓβΙίοφιε

(Ιίίικ'ηιία, ο,ιιοιΙ ηειιΙί(|ΐΐ3ηι νεΓ3$ί(. £$( ίμϋοι- ίη ριίηιίκ ηοη

οηιηίίί νο1υρΐ33 ΟΓΐιΐί. Κβιη (ρι(τ »1ι ίη$ρίείεη(1ο νο!ιιρ(3$

^ί^ϋιΐΓ, ΟΓΐιΐδ ηοη ε$( : ηβε ςιΐ3> 3υ αικίίρηιΐο , ε( οΙΓϊοίρηίΙο.

Νεςυε εηίηι εχ βςε5ΐ3ΐε ργοιγοβΙ», ψιειηβηΊιιηιΙιιιη ίη 3ΐϋ$,

υΐ εχ ( ι >ιιΐΡ(1εη(1ο , τεί 1)ί1)ίη(1ο. Ηοι ηαηια,υε βχ ε^εϊίβΐβ

εΐ Γπΐιιηιΐηηΐία ΓιιιηΙ , βυΐ 8,ίΙιιγ;ιιι(1ο εβΓδΙϊΙεηι , βιιί τεάυη-

«ΙαηΙϊίΐ' 3ηΓβΓΡη(1ο : ί(1εο 0Γΐϋ9 εχδε νίϋεηΙιΐΓ. (5) ΑΙ ε§ε-

$133, εΐ ινοΊιηιΙαηΙκι , ίι^ιίίικίο : ίρίΙιΐΓ 3?μΓί(ικ1ο Ιι!ε, ηηί

οιΊιΐί νοίηρίίΐΐίί. ΑΙα,υί ίη ίρβιΊηηιΙο, ι•Ι βιιαΊβηιΙο, βΐ

οΙι.ιπίΊΐΊο, ηοη ε$( ιιΐ ιρ^γιΙπιΙο 3η(εεε<]3( : ικηιο >ί(]ΐιί<Ιεηι

α,υί -|«.ί Ι :ιηι1ο (ΙεΙεείβΙϋΓ, βυΐ ο1Γ3είεη(1ο , ρΓΪιΐδ ΐΓΪΒίβΙιυ ΟδΙ.

(6) Ηίίΐεηι ίη εοδϋβΐίοηε : ροίεβΐ εηίηι εοηΐεηιρίβηΐί τεηι

ηϋψιηιη (Ιείεείβΐίο 6588 είΐΓβ ρΓκεε(1εη(εηι ΐι^πΙπΛίηριη :

ρΐ ρΓοίικίο ΓιιργιΙ νο1υρΐ38 βΐίςιιβ, ςιΐ3β 0Γ(ϋ8 ηοη ΡδΙ.

ΙίποιΚί νοΙυρΐ38, (η( ρογοιτι (ΙίιΙ,ιΙ οι-,ιϋο,) Μρο οοηυηι

ηοη ε8ί , ςυίι ογΙοβ ; είίψιο νοίυρίβδ 3ΐί(]ηα , ςηπι ογΙ«5

ηοη εκί : ίιιεπί υΐϊςιιβ ηοηιιιυ, νο1υρ(38. (7) ΑΙςιιί ίη

ΙοΙοιιι ηοη γ-ι νο1ιιρ1β8 οι 1ιΐ5 ; ηηιη ηεςιιβ ο,ιιβο α εοηιε-

(1εη(Ιο εΐ 1)ί1>εη(1ο νοίηρίβίεβ, ΟΓΐυδ <3ϊοί ρο88ΐιη(. νεΓοπι

ΙιηΙΙικΊΐκιηΙιΐΓ ο,νιί Ιιβδ νοΙυρίΒίεβ ΟΓΐιΐδ βδδί ρρΓηίοοηί.

ΡιιΙ,ιηΙ δίςηίόΐΊΐι , ηυοηϊβηι, ιίηιη ,ίιΙιιιομίιΙιιι' ρ1 δΐιηιηη-

ΙυΓ Γεδ ( οίΛίί.5 ) , ^ί^ηίΙηΓ νο1ιιρ(38 , ου Ιιοε ογΙππι εδβε : δ8(1

ηοη εβί : (8) ςυ3η(1ο(]υί(1ρηι εηίηι εδί ρηΓδ 3ΐιϊηι»> ςιΐίβ-

ά&τα, ο,ιιη οΙιΙεείβιηιΐΓ : δίηιυΐ βϋηιοϋδ, (]ΐιί1)ΐΐί ϊηΟϊςεοβ-

ιηηδ, γρΙ)Π8, Ρ3 ρβΓ8 βηίιηίβ , (]ΐι»(ι'ηιΐ8 ρχεΓεεΙιΐΓ βΐ ιηο-

νεΙϋΓ, οϋΙεοΙβΙηΓ. Αίςπί ηιοΐιΐί ίρδίιι» , εΐ εχεΓοίΙίιιηι,

τοίυρίβδ βδΐ : ο,ιιοιΙ ιιηη επιη βάΊηοϋδ ΓεΙ)υ9 εα ρ3Γ8 βηίηικ

εχεΓεεαΙιΐΓ, βυ( ρΓορΙεΓ ίρδίιΐδ βεΐίοιιεπι, οιΊυιη 888ε εεηδβηΙ

νοίυρίβίιιπ) : ςαοθ ηοη ηιβηίΓεδΙβ δι Ι πτυιη 3(1ηιυΙϊο, Βΐιίιηα;

Ιίηιρη ρ3Γ8 ηοη γριίιβΙιιγ : (9) ρβΓίηοΌ βίςηε 8Ϊ ηυίβ Ιιιιιιιί-

ηΐ'ΐη ('>5(' ορίικΊιΐΓ εοΓρυδ, ςυοά 'κΙ δηΐ) δρη«ιιηι ι•;κ1αΙ , ηοη

3ΐι!εηι .ιηίη)3ΐιι : \ επιπι 6δ( ρΐίϋΐιι «ηίιηα. ΗΜειη εΐ ίη Ιιοε.

Εδί ηβηκριρ ρβκ (]πα?ιΐ3ΐη βηίηι», ςυβ οο!εεΐ3ΐηυΓ, ςιια-,
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8 άμα ττ, προσφορά ένεργβΐ ■ διό ούκ ϊστιν ουδεμία

ηδονή γένεσις. (ιο^ Και άποκατάστασις δέ, φασίν, εις

φύσιν αισθητή. Και γαρ μη άποκαθισταμένοις εις

φύσιν έστιν ηδονή. Το γαρ άποκαθίστασθαί εστί τι)

' του ένδεοϋς τη φύσει, τούτου τήν άναπλήρωσιν γενέ

σθαι• έστι δέ, ώς φαμε'ν, μή Οντα ένδεα ήδεσθαι.

Ή μεν γαρ ένδεια λύπη, άνευ δέ λύπης κα\ προ λύπης

φαμέν ήδεσθαι, ώστ' οΰχ αν εΐη ή ηδονή άπο/.ατά-

στατις τοϋ ένδεοϋς • ενδεές γαρ έπι τών τοιούτων ηδονών

ιιι ουδέν. "Ωστε εΐ διο'τι μέν γένεσις ή ηδονή ούχ αγαθόν

έδόχει είναι, ούχ έστι δέ ουδεμία ηδονή γένεσις, αγαθόν

αν είη ή ηδονή, (ι ι) 'Λλλά μετά τοϋτο ου πάσα , φη-

σι'ν, ηδονή αγαθόν. Συνίδοι δ' άν τις και υπέρ τούτου

ούτως. Έπει γαρ τάγαθο'ν φαμεν εν πάσαις ταϊς κα-

ι& τηγορίαις λέγεσθαι (κα\ γαρ εν ουσία καΐ έν τω προς τι

καΐ ποσώ και πότε καΐ δλως έν άπάσαις) , ήδη γ' εκείνο

φανερόν κατά πάσας γαρ άγαθοΰ ενεργείας ήδονη τις

ακολουθεί. "Ωστ' επειδή τό αγαθόν έν πάσαις ταΐς

κατηγορίαις, κα\ ηδονή αν είη αγαθόν. "Ωστ' επειδή

2» έν τούτοις μέν τάγαθα και ηδονή , ή 8' από των αγαθών

ηδονή ηδονή, αγαθόν αν εϊη πάσα ηδονή. (ΐ2) Αμα

δέ δήλον έκ τούτου δ'τι και διάφοροι τω εϊδει αί ήδοναι

είσιν διάφοροι γαρ και αί κατηγορίαι, έν αις έστιν

ηδονή. Ου γαρ άσπερ έπι τών επιστημών έχει, οίον

26 της γραμματικής η άλλης ήστινοσοϋν. Έαν γαρ εχ•η

Λάμπρος τήν γραμματικήν, ομοίως διακείσεται υπό

της γραμματικής ταύτης [γραμματικός] άλλω δτωοϋν

έχοντι γραμματικήν, ού δύο είσΐ διάφοροι αί γραμμα

τικά! ή τ' έν Λάμπρω και Ιν Ίλεϊ. Άλλ' έπΐ τής

3<ι ηδονής ούχ ούτως ■ ή γαρ από τής μέθης ήοονή κα\

ή από τοϋ συγγίνεσθαι ούχ ομοίως διατιθεασιν, διο

διάφοροι τω είδει δόςαιεν αν είναι αί ήδοναί. (η) Άλλα

δή και διότι φαΰλαί είσιν ήδοναί τίνες, και δια τοϋτο

ούκ έδόκει ή ηδονή αύτοϊς αγαθόν είναι. Τό δή τοιοϋτον

35 και ή τοιαύτη κρίσις ούκ ίδιος έστιν ηδονής, άλλα κα\

έπι φύσεο>ς και επιστήμης. "Εστί γαρ και φύσις

φαύλη , οίον ή των σκωλήκυιν και ή τών κανθάρο)ν και

0*λως ή τών άτιμων ζωοιν, άλλ' οΰ δια τοϋτο ή φύσις

τών φαύλων. (|4) Όμοίως δ' εϊσ'ι και έπιστήμαι φαϋ-

40 λαι, οίον αί βάναυσοι, άλλ' έ'μως ού δια τοϋτο φαϋλον

ή επιστήμη, άλλ' αγαθόν τώ γένει καΐ επιστήμη και

φύσις. "Ωσπερ γαρ ούδ' άνδριαντοποιον θεοιρεϊν δεϊ

ποΐός τις έστιν έξ ών απέτυχε και κακώς είργάσατο ,

άλλ' έξ ών ευ , ούτ<>)ς ούδ' έπιστήμην ουδέ φύσιν ουδέ

46 άλλο ουδέν ποϊόν τί έστιν έκ τών φαύλοιν, άλλ' έκ τών

σπουδαίων, (ΐδ) Όμοίιος δέ και ή ηδονή τώ γένει

αγαθόν έστιν, έπε'ι δ'τι γ' εϊσ'ι φαϋλαι ήδοναί, ούδ' ήμας

λανθάνει. Έπει γαρ και φύσεις τών ζωιον ε'ισι διά

φοροι , οίον και φαύλη και σπουδαία , οίον ή μ.έν άνθρώ-

60 που σπουδαία , ή δέ λύκου ή τίνος άλλου θηρίου φαύλη ,

δμοίιος δ' έτερα φύσις ίππου και άνθριόπου και ίνου

χαΐ κυνός• (ΐβ) ή δέ ηδονή έστι κατάστασις έχ τοϋ

παροι φύσιν εις φύσιν έκάστω τήν αύτοΰ , ώστε τοϋτ

αν εϊη ήδιστον τή γε φαύλη φύσει , φαύλη ηδονή .

ϋίιιιιιΐ 3ΐφΐε Γ85 ιιΐηιοΐη: δΐιπί , εχι•ιτοΙιΐΓ : ϊιίεο ηυΙΙα νοίυ-

ρΙ»8 βδΐ ΟΓΐυί. (10) νβΓυπι εΙεοηνβΓδίο, ίηφιίιιηΙ, ίη ηηΐιι-

πιηι μι1> ϊοιιμιιιι εβοΊΙ. Ν;ιιι> ηοη οηηνει•ΙεηΙίΙ)υδ 5888 ίη ιιαίιι-

Γαιη, νοίπρίβ* εδί. δία,υίάεηιεοηνει-ΐεηιΐο ηηΙιΐΓ.τε^οϋΙβΙειΐ), %

ΙίΙ εχ8»ΙιΐΓ3ΐίο. ΑΙ, υΐ όϋχϊηιιιβ , 6επ ροΐε-ίΐ ηΐ δίηε υΙΙα

ε^βί-ΙβΙε ΓιϊΙ οΐιΐΐ'εΐηΐίο. δίφΐίϋεπι ε<;ε$ΐ35, .τ^ιίΐιιιΐο. ΑΙ

(ίΐιη ίΐ'μΓίΙιΐιΙίικ'ΐη &Ι(]ΐιε :ιηΙ«? ίΓ^ι ίΐιΐιΐϊηπη (1ίι•ίηιη$ μο.ϊ5β

αΐιςηαη οΙ)Ιεεΐ3π : εΐ ρι-οίηιΐε ηοη ΓηεπΙ νοίυρία*, εςεβίαΐίί

οοηνεΓδίο. Ιηιΐί^ηιιιη ηαιηψιε ίη ΙιΐφχιηοιΙί νοΙυρΙ&Ιϊϋιιβ ηΐ•

ΙιίΙ. ΡπιϊηιΙΐ! ίΐ ϊιίεο φίοιΐ ΟΓΐιΐδ ε-1, \οΙιψΐ.ι> ηοη Ιωιιπιη

εβ^ε εχίίΙίιηεΙυΓ, ηιιΙΙαο,υθ εβί νοΙηρΙβδ οι-Ιυδ, οοηυιη ηΐίςυο

ΓυεηΙ νοΙυρΐ35. (11) ΡηΙβΓεβ, ηοη οηιηίδ, ίηιριίιιηΙ, νο-

ΙιιρΙβδ Ιιιιηπιιι. Ι)ο ςυο ροίετί! α1ϊ<|ΐιϊ9 (ΙίδρΐοοΓβ ηοε ρηείο.

Νιιηι ιριί.ι Ιιοηιιηι ίη οηιηιΙ>υ$ όΊεϊπιιΐδ ε5£6 ρΓαόΊεβηιεηΙ'δ

( ηεπιρβ ίη εδδεηίίβ, εΐ ίη 30" 3ΐίφΐί<1, εΐ ίη φΐαηΐο, εΐ φΐβπάο,

30 ΙΙΙΙΐνπ»• ίη ιιΐηΐΐίΐιΐι, ; ίΙΙικΙ ι|Ιιιιι|ΙΙΙ' 111.1111 Γι 'ίΐιιιη , ρ<•ι

οηιηεβίιοηί βεΐίοηεβ νοίιιρίβίεηι ιιϋιριιιηι εοηιίΙβΓί. ΡΓοίηιΙο,

(|ΐιί;ι ίη οιηηίυιΐϋ ριχιΐίεβηιεηΐίίείΐ Ιιοηιιηι, ιΐί.ιιιι νοίυρίαϋ

ΓυεηΙ οοηιιιπ. Ι-'.Ι ρι-οίηιΐε, «ριυπίαι» ίη 1ιί$ α,υίϋεηι ρεΓ βε

Ικιιι.ι , . Ι : ; ι υ ι νο1υρ|3$ Γιιπ'ίΙ ρεΓ 8ε Ιχιηηιη. ΛΙιριί 3 Ι)θηΐ8

νοίιιρίαδ , εβί νο1ιιρΐ3$ : ϋοηυηι ειν,ο ΓιιιτίΙ οηιηίϋ το!υρ(3$.

(12) δίιηιι! εεΓίυηι Ιιίηε , εΐίβηι «ΙϊΓΓβΓΓβ ίη(ΡΓ ίε δρεείβ νοίυ-

ρΙβΙεί, ΐ|ΐι:ιπιΙ<ιφπονιιι (ΙίΙιΊ-ιιιιιΙ (Ίί.ιΐιι ]ΐΓα•(]ί( ίΐιηοηΙ,Ί , ίη

■ ιιι Ιμκ εβ( \υίυρΐ38. Κεο,ιιε εηίηι ε$1 φΐεηιηιΐηιούυιιι ίη

«(•ίΐΊΐΙϋί, 1)1 ^πιιιιιιι;ιΙίι,;ι, νεί ηιιβεηηιςηε ίΐΐιιι- Νιιιιι !•ί |.;ιηι•

ρπιι ^.Γ.ιιι.ιιι;ιΙίο3ηι Ιι.ΊϋΟΛί, δίηιΠϋιτ ηΙΓκίιΊιΐΓ Ιιίε ,ίΙι Ιι,κ-

^ιιιιιιιιι;ι|ίι ;ι. πΙ ιρι!\ί^;ιΙίιι-. 1ι;ιΙ)ΐ'ΐι•ί ^πιιιιιιι;ιϋΐ'.ιιιι ; ηοη μιιιΙ

ίμίΐιιι- ιΙυ;ΐ' βΓαιηπβΙίι»; (ΙίνεΓίίε, φΐίβ ίη Ι,,ιιηρι-.ι , οΐ ο,ιι.τ

ίη ΙΙεο. ΛΙ ίη τοίυρίβίε ηοη ϊΐβ. Ναιτι φΐιι• εχ εοηε(3(ε

νοίηρίκί , <•1 ιρι.τ εχ εοριιίαίιι , ηοη εοιίειη ηιοιίο αΠϊ -

είυηΐ : ι|ικιιικι1ιγιίιι «ρεείε ίιιΙεΓ 58 ιΐίίΐίημιιί μΊΙιΙιιιιιΙιιι

νοίηρίβίεβ. (13) ΟεΙιτυηι ςηίϊ 8υηΙ εΐ ηιβί.τ νυΐιιρίαΐες,

γΙιιιιιι ιιΙ) Ιιοε νοΙυρΐ38 1>υηηηι ηοη 08$ε ίΙΙί$ νίοΌΙλίΙυΓ. ΑΙ

ίιΙ νοίπρίηΐίϋ ηιίιιίηιι' ρΓΟρπηιη ]ικΐί(ίιιιιι ε$(, μίΙ ιι,ίΙιιι-,ι'

(■Ιίιιηι;ι((ριι.'Μ-ίΐΊΐ1ί;ιν >:ιιιι ΐ'>ΙιΊιιιιΙιιι-;ι ιιιβίιι,νίοιΐ Μτηιίηιιι.

εΐ (Γ.ιΙιΐΊΐιιιιιιι , 80 ρη>ηιη νίΐίιιιη βηίιηβΗιιηι; ηεε (3ΐιιεη

(ΐΐι Ιιοε, ίρ83 η»(ιΐΓ» ιιι.ιΐηπιηι. (ιί) Εοάειη ιηοιίο Ιι,ίΙιοιιΙνι

εΐ ηιβΙ.ΐ! δείεηΐίη1, δίειιΐ δειίεπίοπικ , ηεε Ιβιηεη οη ηοο ,

ιιιιιΐιιιιι --ι-ΐΓΐιΐίίΐ εδί ; $8(1 ^εηεΓβ Ιιοηιιηι Ιηιη «ίΐ'ηΐία (]ΐι;ιηι

ηαΐιιΐ'3. Ν»ιη φΐεηΐΒΐΙιιιοιΙηηι 8ΐ3<υαΓίυ3ίη$ρίε:ειι<1ιΐ5 ηοη

ε*1 , ΐ|ΐι.'ΐ1ί>ιιιιιιι δϋ, εχ εο ηυοιΐ ρεΓ εΓΓΟΓεηι <,οιιιηιίΜΐ•ιίΙ

εΐ ηΐίΐβ ΓβοειίΙ , εε<1 ςυοι! Ιιπιγ : ίΐ•< ηε δείεηΐίβιη φΐίιίεηι

ιι;ι1ιιγ;ιιιι\(•, :ιιιΙ φΐίρρίβιη βΐίιιϋ,ςηβίε 8ί(, εχ ΓηβΙίβ , δει!

εχ ρΓοϋίβ. (15) ΙΙίιΙεηι εΓ^ο νοίιιρίββ ςυοηυβ ββηεΓο 1)0-

ηυιη εδ(. Οιιοιΐ νοιο δίηΐ εΐ ιιιλΙιι" νοΙιιρΐ3ΐ88 , ηε ηοδ ςυί-

ιΙιίιι Ι.ιΙιΊ. Ν3Π) δηηΐ οΐίιιιη ιΙϊμτμκ ηηΐιιηι• ,'ΐηι'ιιιιιΐίιιηι ,

Ιιοιιιι, ιΊ ηΐίΐΐ.ι; δίευΐ Ιιοηιιηι» ιριίιΐι'ΐη, Ιιοη.ι; Ιιιρί \ιτο,

τεί ειι]υ4ϊί.ι ηΐίοιίιι* Γεηι•, ηι;ιΙ;ι. δίηιίΙίΙεΓ εςηί ικιΐιιπι

;ιϋιι ιρι.-ιιιι Ιιοπιίηίδ, ε( 3δίηϊ, ■•! ι•.<ιιϊ>. (16) ΑΙ νοΙηρ(3δ

εοηνει-δίο εβί εχ εο ςιιοι] εοηΐΓ3 ηιιΐιιπιιη , ίη ηβΙϋΓΒηι ευ-

]υ»Ιίοε( 8Η3Π1 : ριοίηιΐε εΐ Ιιοε ΓαβΓΪΙ δΐιβνίββίηιιιιη ίιηρπιΐιη'

ηαΙιΐΓ.τ, ίΓηρΓοΚιηιιΙίεονοΙιιρΙβΙεηι. Νεφίο εηίη) εφίοΜεηι

^
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Ού γάρ έστι ταύτόν ίππω και άνθροιπω , ομοίως ουδέ

τοϊς άλλοις, αλλ1 έπείπερ αί φύσεις διάφοροι, και αί

ήδοναί διάφοροι. Ή γαρ ηδονή ήν άποκατάστασις , και

ή άποκατάστασις, φασίν, εις φύσιν καθιστή, άστε της μεν

(, φαυλτ,ς φύσεως ή κατάστασις φαύλη , της δέ σπουδαίας

σπουδαία, (ιτ) 'Λλλ' οί φάσκοντες είναι την ήδονήν ού

σπουδαίαν, πεπόνθασιν οίον οί μή είδότες το νέκταρ

οίονταιτούς θεούς οίνον πίνειν και ούκ είναι τούτου ηδιον

ούδεν. Ί'οϋτο δέ πάσχουσι δια την άγνοιαν. Οίς δμοιον

ιυ πεπόνθασιν οί πάσας τας ήδονάς γενέσεις φάσχοντες είναι

και ούκ αγαθόν δια γαρ τό μή είδε'ναι άλλας ήδονάς

άλλ' η τας σωματικάς , ταύτας τ= όραν γενε'σεις τε

ούσας και ού σπουδαίας, δλως ούκ οϊονται είναι τήν

ήδονήν αγαθόν, (ιβ) Έπει δ' ουν εστ'ιν ή ηδονή και

ΐί> καθισταμένης της φύσεως και καθεστηκυίας, οίον κα-

Οισταμε'νης μεν αί ε; ε'νδείας αναπληρώσεις, καθεστη

κυίας δε αί άπ6 τη; Οψεως και της άχοής και των

τοιούτων ούσαι, βελτίους αν εϊησαν αί καθεστηκυίας

της φύσεως ένέργειαι- αί γαρ ήδοναί χατ' άμφοτε'ρους

30 λίγόμεναι τους τρόπους ένέργειαί είσιν, ώστε δήλον

Οτι αί άπο της όψεως ήδονα'ι και της ακοής και του

διανοεϊσθαι βέλτισται αν ειησαν, έπει αϊ γε σωματικα'ι

έξ άναπληροΊσεως. (ιβ) Κτι και τού'το έλέγετο, δ'τι

ούκ αγαθόν τό γαρ εν" πασιν είναι και πασι κοινόν ούκ

55 αγαθόν. Τό δή τοιούτον έπ'ι φιλότιμου μάλλον και φι

λοτιμίας οίκεΐόν εστίν ό γαρ φιλότιμος έστιν δ μόνος

βουλόμενος έχειν και τω τοιούτο) των άλλων ύπερε'νειν.

Και τήν ήδον/,ν ούν, ε! με'λλει τάγαΟόν είναι , τοιούτον

δεϊν είναι. (20) II ου , άλλα και τουναντίον δια τοΰτο

30 αν δόςειεν αγαθόν είναι , δτι πάντα τούτου εφίεται• τοΰ

γαρ άγαθοΰ πάντα πέφυκεν έφίεσΟαι, ωστ' ει τής ηδονής

πάντ' έφίεται , αγαθόν άν είη τω γένει ή ηδονή. (2ΐ)

ΙΙάλιν και δ'τι εστίν έμπόδιον ή ηδονή, ούκ ειασαν

αυτήν αγαθόν είναι. Τό δ' έμπόδιον φάσκί'.ν είναι

35 δια τό μή όρθως σκοπεϊν φαίνει1 αύτοϊς. Ού γάρ

έστιν έμπόδιον ή από τοΰ πράγματος του πραττομε'νου

ηδονή. Έαν μέντοι άλλη , έμπόδιον, οίον ή από τής

με'θης ηδονή έμ.πόδιόν έστι τοΰ πράττειν. (22) Άλλ'

ούτο) μεν και επιστήμη επιστήμης έμπόδιον εσταΐ" ού

4ο γαρ εστίν άμα άμφοτε'ραις ένεργεΐν. Άλλα δια τί

ούκ αγαθόν ή ε'πιστήμη , άν ποιή τήν άπό τής επιστήμης

ήδονήν; και πότερον έμπόδιον έσται,ήου; άλλα μάλλον

πράξει ■ (23) ή γαρ ηδονή παρορμά προς τό μάλλον

πράττειν άπ' αύτοΰ γινομένη , έπεί τον σπουδαΐον

4Γ> ποίησον πράττειν τα κατ' άρετήν, χαι ήδε'ως ταΰτα

πράττειν άρα ού πολλώ μάλλον ενεργήσει χατά τήν

πραξιν; καΐ έαν μέν γε ήδόμενος πράττη , σπουδαίος

έσται, άν δέ λυπούμενος τα χαλά πράττη , ού σπουδαίος.

Η γάρ λύπη έπ'ι τοις δι1 ανάγκην εστίν, ώστ' ει λυ-

ί>ιι πεϊταί τις τά καλά πράττοιν, άναγκαζόμενος πράττει•

δ δ' έξ ανάγκης πράττων ού σπουδαίος. (24) Άλλα

μην ούκ έστι γε μή λυπούμενον ή ήδόμενον τά χατ'

άρετην πράττειν τό δ' άνα μέσον ούκ έστιν. Δια τί;

δ'τι ή αρετή εν πάθει , τό δέ πάθος εν λύπη και ηδονή •

ηυοά ηοιιιίηί , δίηιίΙίίβΓφΐε ηρςυο αΐίίδ. ΑΙ φΐυηίιιιη άίνεΓ5θε

ηβΙυΓΟ", δΐιηΐ ίΙϊνβΓΚοκ οΐϊαιη νοίπρίβίεδ. Νβιη νοίορίβδ,

οοηνει-δίο ε5ΐ; οί εοηνει-δίο, ( ΐηΐ]ΐιϊ(ΐπ( , ) β!?β ΓεδΙβιΐΓΒΐίο ,

ίιι η.Ίΐιιπιηι Γ68ΐί(υίι. Ρπιίιιιΐι• ιΊ ηκιΐη• ηαιιιπκ ιηιιΐίΐ οοη-

νοΓδίοοδΙ, ιιΙ ρΓοΙκτ. ρΓοΙιη. (17) Οοί ροΓΓο νοίπρίαΐοηι

ηοη β350 Ιιοιι.-ιηι οοηΐεηιΐυηΐ, βο ιιΙΊΊι ίιιηΐιπ• πιοιίο, φιο

ςιιί ιιΐΊ-Ιιιι- ίπηιμιιίΐιιιη ΙιηΙιΐ'ΐιΙ, (Ί ιΐροβ νίηιιιη ρο)3Γβ

(•χί*ΙίιικιηΙ , ηίΐιίίη,υε εο ο-ηο δηίΐνίιΐδ : βχ ίιΐδπΐίβ ίη κι (1«-

ΙαΙιιιηΙιΐΓ. 8ίιηίΙε εοηϋη^ίΐ ίίδ ψιί εηηοΐβδ νοίιιρίβίε*

ΟΓΐιΐδ εδδββδδρπιηΐ, ι! ηειιΙίφΐ3ηι οοηιιηι. Νιιηι ψιη<1 αΐϊαβ

νο1υρ(3(ε$ ί^ηοΓβηΙ, ρΓ»?Ιρι• εβδ ςιικ ε«ι•ροπδ βυηΐ, εη<φΐι•

ιΐιιπιιιΐ οιΙιι> βδδβ, ηοο οοηηί; ίη υηίτβπαπι ηοη Γεηΐυι-

νοίιιρίβίεηι 6556 Ιιοηιιιιι. (18) Ουοηίβηι ίμίΐιιΐ' 68( νο-

ΙιιρΙβδ βΐ ΓβδΙίΙιιβηιίβ! ηαΙιΐΓΜ βΐ ]βπι ΓβδΙϋυΙχ, (ι-βδίί-

Ιυεικί.χ η;ι1ιιι•;ι• 8»ηΙ, ηίπιίπιιη Γ6ρΙβΙίοηβ8 ροδί (ΙοΓεοΙυηι;

Γ65ΐίΙυΙ* ίΐιιΐΐΊΐι, (}ΐΐ!Β οοιιΐίδ οί 3υπΙ)π8 ρεΓπρϊιιηΙυΓ, 36

5ίηιίΐ68,) \ΐ(1ιηΙιΐ[• π'•.1ί1ιι|;ι• 3ε 8ΐιιιηι, ιιΙ 8ίε ιίί•-.•<ιιι, 513-

(υιη οοΐίηεηΐίδ ηβίοι-ίε ΓιιηοΙίοιιοβ 0856 ηιε1Ϊ0Γ68. \Ό1ιι-

ρΙ»Ιβ5 η3Π)(]06 υίΓονϊδ ηιοιίο ιΐίείίο , δΐιηΐ βοΐίοηεδ. ΡΓΟίηιΙε

ηοη ιίιιΐιίιιιιι ςυίη 3 νίδπ νοίπρίβίεβ, βΐ βυιΐίΐιι , εΐ ίηΐεΐΐί-

£6ηΙί3 βίηΐ Ιοηιζε ορ(ίιη<ε , ηυιιπι οη ςιι«! 8ΐιί) οοΓριΐδ α-

ιΐιιηΐ , 30 εχρίεΐίοηε ρι-οεΓεεηΙιιι•. (19) ΠιΐΓκυηι ΪΛ ο"ίοβ-

ΙχιΙιΐΓ, φΐού ϋοηιιηι ηοη δίηΐ. Βίηυίιίεηι ιιηιιηι ίη οηιηίυυδ

εΐ εοΗΐιηιιηβ οπιηίΙ>ιΐ5 6556 ηοη Ιιοηιιιιι. Μ οεΓίε ίη ΙιοηοΓΪδ

οιιρίιΐο, εΐ Ιιηηοπ5 0ΐιρί(1ί(ιιΐρ, ητιηρί ρΓορΓΪιιηι εδί. ΙΙοηοΗί

ίίφΐίίΐεηι οιιρί(Ιιΐ8 , βοΐιυ νιιΐΐ 1ιη1)6Γ6 , εΐ ί 1 Ιο εεΐ6Γ08 ηηΙείΓΟ.

\Ό1υρΐ3(εη> ίμϋιΐΓ, δι ίρβκιιι ροΓ 5β 1>οηιιιη οδδε οροιίε»! ,

οοηνεηίΓΟ 65X6 ο]ιΐδηιο<1ί. (20) Λη ηοη ϊ(α 681, 8ε<1 εΐίβιιι

εοηΐΓ3ΓΪο ιηοιίοοΐ) ί<1 ηοηυιη Ρίίε >ίι1ε3ΐυΓ ςηοιΐ οιιηείβ εβιη

εχρε(ηηΙ? Α^ηβΙοιτι εηίηι ειιηείίδ, Ιιοιιιιηι εχρεΙεΓβ. ΚΙ

ρΓοίηιΙε δι οιιηεΐ» νοίιιρΟΙεηι εχρείυηΐ, ^εηΟΓε ηοηυιη

ΓιιιτίΙ τοίιιρίβδ. (71) ΚϋΓίΐυ, ο,οοιΐ δίί ίηιρρϋίηιβηΐηιη νο-

1υρΐ35, ίρ53Γη Ιιοιιιιηι 0556 ηΡ£&ν6Γοη(. Βοά ίιηρειϋηιεηΐιιηι

6886 εοδ ;ΐ8-εΓΓΓ6 3ρρ3ΓεΙ , (]ΐιθ(1 ηοη Γ6θ(ε Γ6πι ςοηίίιίεπιηΙ.

Μίηίηιε εηϊηι 3(1 Γ65 ΐΓβηδϊ^ρηιΙαδ εδί ίηιρειίίηιεηΐυηι, δι ςυ<ι

(II εχ ΐρ53 Γβϊ , οΊιηι β^ιΙηγ, βεΐίοηρ. ΑΙ 8Ϊ 65ί ηΐία νοίπρ(38,

8<ιη« ε»1 ϊηιρειίίηιεηΐιιιη : υΐ εΙΐΓΪεΙβΙίδ τοΙηρίΒδ βείίοηεηι

ίηΐιίίιεί. (17) ΟεΙεπιηι ίΐ3 εΙΪ3ηι 8είεηΙί3 5είεη1ί33 ΓιιεΓίΙ

ίιηροιίίιιιειιΐ ιιηι. Νγμ (ίβΓί ηοη ρο(ΓδΙ ιιΙ δίηιιιΐ υίΓΑΐηιριε

οχεΓ0638. 86(1 ευι-ηοη Ιιοηυιη δείβηΐΐα, δι νοίιιρίαΐεηι εχ

δείβηΐί» εχείΐ3πΙ? οί ηίπιιη ίηο|ΐβϋίιηεη(ιιπι δίί, Ηΐιηε'-

ΟεΙεΓοηι ιηυΙΙο ιηβμίδ Β%εΙ ; (23) νοίιιρίβδ η3ηκι«ε &ύ πΐΒ^ίί

3§εη(1ηηι , ίηιΐβ δηδοίΐβΐβ ϊπιρρίΐίΐ : ςυίρρρ Γ3ε ρΓοουηι βΐί-

(ΐυειη β^ΡΓβςιι» 5«ηΙ βχ νϊΓΐυΙβ , οί ε» 8ΐΐ3τί(βι• βμβΓβ : ηοηηβ.

ηιιιΚο οΐϊαιη ιηβίίίδ φια; 3(1 βεΐίοηρηι ροΓίίηεβηΙ , βχβΓοεηίΙΓ

Αο δι ο1)ίεεΐ3(ιΐ5 3§»1, ρΓοηιιπ ογΊΙ ; &ίη (ΓίδΙβΙυδ ΙιοηεδΙβ ρΓΟ-

δβφίαΙυΓ, ηοη ρΓοοη*. ΛκΗπιοπία ηαηιςοβ ίη ίίδ εδί ηο.ΐ

δυηΐ εχ ηεεεδδίΐαΐε. ['ΓοίικΙε δι ςυίίρίβιη (ΙοίοΓβ βΓΠείαίηΓ ,

ΙιοηεδΙβ ρΓΟδεηιιοηιΙο , οοβοΐιΐδ ρεΓ3^(1; φΐί :ιιι((•ι« 3 ηοοοδ-

δίΐβίε β^βΓΡ εοηιρρΙΙίΙυΓ, ηοη ρι•ο1)Π5. (24) ΟεΙοΓυιη ηεηιο

ροΐβδί ψιχ 8ΐιηΙ νίΓΐυΙί εοηδρηίηηε», 3ΒΡΓ6, υΐ ηοη βΐίςιι.ι

νε! νοίιιρίβίε νοί ιτ^ιίίικίίηρ πΓίίοί»1ιΐΓ : ιηε(1ίυηι εηίηι

ηίΐιίΐ ε»1. 0«ιγ ? ηετηρε ηιιοιΐ \ίι•(ιΐί ίη «Πεείιι, βίΓεεΙιΐί
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ίν δέ τώ άνά μέσον οΰκ έΌτιν. Δήλον οΰν ώ; και

ή αρετή μετά λύπης και ηδονής. Ει μέν οΰν λυπού-

μενό; τις τα καλά πράττει, ου σπουδαίος, "ίΐστε οΰχ

αν είη ή αρετή μετά λύπης• μεΟ' ήδ»\ής άρα. (2'>) Ου

ί> ιιόνον άΰα οΰκ έμπόδιόν έστιν ή ηδονή , άλλα και προ

τρεπτικών προς τδ πράττειν, κα'ί το δ*λον δέ ουκ ενδέ

χεται άνευ ηδονής είναι της άπ' αυτής γινομένης,

(ϊβ) Άλλος ην λόγος δτι ουδεμία ποιεί επιστήμη ήδονήν.

"Εστί δέ ουδέ τοϋτο άληθε'ς ■ οί γαρ δειπνοποιοι χαι

κι στεφανοποιοι και μυρεψοι ηδονής είσ'ι ποιητικοί. Άλλα

δή ταΐς άλλαις έπιστήμαις ουκ £στιν ή ηδονή ώς τέλος,

άλλα μεθ' ηδονής τ• και ουκ άνευ ηδονής• εστίν ουν και

επιστήμη ποιητική ηδονής. (27) "Ετι δέ καΐ άλλως

ελέγετο, δ'τι ουκ άριστον. 'Αλλ' οΰτω μέν και τω

16 τοιούτοι λόγιο άναιρήσεις καΐ τας καθ" έκαστα λεγομέ-

νας άρετάς. Ή γαρ ανδρεία ουκ εστίν άριστον αρ'

οΰν δια τοϋτ' οϋκ αγαθόν ; ή τοΰτ' άτοπον; ομοίως και

επί τών άλλων. Ουδέ ηδονή δια τοΰτ' οΰκ αγαθόν,

δτι ουκ άριστον. (•2β) 'Απορήσειε δ' άν τις μεταβας και

30 έπι των αρετών το τοιούτον, οΐον επειδή δ λόγος κρατεί

ποτέ τών παθών (φαμέν γάρ έπι του εγκρατούς) , κα'ι

τα πάθη δέ πάλιν άντεστραμμένως του λόγου κρατεί,

οίον έπι τών άκρατων συμβαίνει ■ έπει ουν το άλογον

με'ρος τής ψυχής έχον τήν κακίαν κρατεί του λόγου ευ

25 διακειμένου (δ γαρ άκρατης τοιούτος) , χαι δ λόγος

ομοίως φαύλος• διο χάκεϊνος κρατήσει τών παθών ευ

διακειμένων και εχόντων τήν οϊκείαν άρετήν. Εί δέ

τοΰτ' εσται, συμβήσεται τή αρετή κακώς χρήσθαι•

δ γαρ λόγο) φαύλω διακείμενος κα\ χρώμενοςτή αρετή

80 κακώς αυτή χρήσεται. Τδ δή τοιοΰτον άτοπον αν

συμβαίνειν δόξειεν. (ϊβ) Προς δή τήν τοιαύτην άπορίαν

έάίιον άντειπεϊν και λΰσαι έκ τών έμπροσθεν ήμϊν

ειρημένων Οπερ αρετής. Τότε γάρ φαμεν είναι άρετήν,

δταν δ λόγος ευ διακείμενος τοις πάΟεσιν εχουσι τήν

35 οϊκείαν άρετήν σύμμετρος η, και τα πάθη τώ λόγιο.

Οΰτο> γαρ διακείμενα συμφωνήσουσι προς άλληλα ,

ώστε τον μέν λόγον προστάττειν αεί τδ βέλτιστον, τα

δέ πάθη δαδίως εύ διακείμενα ποιεϊν δ άν ό λόγος

προστάττη. (3ι>) Αν ουν δ λόγος φαύλως ή διακείμε

νο νος, τα δέ πάδη ευ, ουκ εσται αρετή έκλείποντος τοΰ

λόγου• εξ αμφοτέρων γαρ ή αρετή, "ϋστ' ουδέ κακώς

χρήσθαι ενδέχεται αρετή. Απλώς δ' ούχ , ώς οίονται

οί άλλοι, τής αρετής αρχή και ήγεμο)ν έστιν δ λόγος,

άλλα μάλλον τά πάθη. Δει γαρ προς τδ καλδν δρμήν

45 άλογόν τίνα πρώτον έγγίνεσθαι ( ί και γίνεται ) , ειθ'

ούτως τον λόγον ύστερον ϋπιψηφίζοντα είναι και διακρί-

νοντα. (3ι) "Ιδοι δ' άν τις τοΰτο εκ τών παιδίιον και τών

άνευ λόγου ζώντων έν γαρ τούτοις άνευ τοΰ \ο•{ου έγγί-

νονται δρμαι παθών προς τδ καλδν πρότερον, δ δε λόγος

60 ΰστερος ΐπιγινόμενος και σύμψηφος ων ποιεί πράττειν

τ4 καλά. 'Αλλ' οΰκ εάν άπδ τοΰ λόγου τήν αρχήν λάβη

προς τα καλά, οΰκ ακολουθεί τα πάθη δμογνιομονοΰντα,

άλλα πολλάκις έναντιοΰται• διδ μάλλον αρχή ίοικε

προς τήν άρετήν τδ πάθος ευ δια/.είμενον ή δ λόγος.

νβΓο ίιι ίϋ^ΓίΙικΙίηβ εΙ νοίιιρίαίο ; προ φποςικιηι ίη ιηειίίο

ροβίΐυπ) ε$1. Νοη (ΙιιΙιίιιιιι ίμϊΙιΐΓ ψιϊη νίτΐιΐδ πιηι ,νμπίΊ-

ιΐίιιΐ' εΐ ϊι)Ιιι|ι(μΙι' Ρ8δε ροδ«ίΙ. 5ί φΐίβ ίμίΙϋΓ π>α»8ΐιΐ8 ΙιοηβίΙα

ρΓθίθ(]ΐΐ3ΐιΐΓ, ηοη 1)οηυ*. ΡΓοίηιΙο ηοη ΓυβΓίΙ νΐι-Ιυδ ειιιη

33§ι•ίΙιιάίηε : ειιηι νοίιιρίαίο- ργ§ο. [Το) ΧηηΙιιιιι εη;ο βηεδί

ιι( δίΐ ίιιιρί'ΐΐίιιΐΐ'ΐιΐιιιιι νοΙιιρ(35, ιιΐ εΐίβηι αιΐ ο^οικίπιπ εχΐιοτ

16|ΠΓ. Ιη Ιιιΐ ιιιιιιριι• ηοη οοηΐίηιιίΐ ιιΐ δϊίβεΐίο πΙγϊ νοίιφίαίοπι

εαηι ςιιιτ 31) ίρδβ ρΓΟΓΓβαΙυΓ. (26) Αΐί» ΓιιίΙ ογβΙϊο, φΐο(1 ηιιΙΙα

δείεη(<3 ΓβείβΙ νοΙιιρ(3(εηι. δε^ ηε ί<] ιμιίι1ι•ιιι νεπιηι ββΙ.

ΟοηνϊνίοΓυηι ιΐίΐηΐφΐβ δίπιείοι-ρδ, εΐ ςιιί οοΓοηίδ ρίοι-ίπηΐ ,

ηρεηοη υη£ΐιρη(3Γίί , νοίιψίοΐίδ 5ΐιηΙ εΙΐεεΙοΓΡδ. Οείεπιηι

βΐϋδ δείεηΐίίδ ηοη εδί νοίυρίαδ ιιΐ Πηίδ , δειΐ ευπι νοίιιρίαίε ,

ηοε είΙι\Ί νηΐιιρίηίριιι. Ε^Ι ΐμ,ϊΙιΐΓ ρΐίβηι ίοίοηΐίβ , νοΙυρΐ3ΐίϋ

εΓΓεοΙιϊχ. (27)ΚϋΓ8ϋ8εΙί3ηι αΙίΐβΓ (ΙίεεοαΙιΐΓ, ςιιοιΐ ηοη ορίί-

ηιιιηι. Υεπιιη ηοο ηιοιίο βίο,ιιε Ιιβε ι-ηϋοηε εΙΪ3ηι βίπςιιία»

ίεπβ ρεηΐίΐιιηι νίι-ΙυΙεβ. 8ίςιιί<1εηι ΓογΜΙικΙο, ορϋιηιιιη ηοη

βϋΐ. Νιιιικριίιΐ ίβίΙυΓ 61) Ιιοε ηοη Ιιοηιιπι? Αη ϊϋ 3ΐ>5ΐιπ1υηι

»ίΙ? ΙΙιιΙγιιι εΐ ίη οε(επ9. Ι§ίΙιΐΓ ηοη ιΐίιοηιΐυιη, νοίιιρίβίοηι

ηοη 858ε ϋοηιιιη , ςιιίβ ηοη εβί ορϋπιιιπ). (2») Ι)ιι1)ίΙ;ινεπΙ

βιιίεηι ηιιίφίβιη ικΙ βΐίιιί (Γ3Π8ίεη8 εϋβπι Ταΐΐ ιηοιίο ίη Ιιοο

Ιοοο άβ \ίΓΐιι1ΪΙ)π5 : ςιιίβ Γβΐίο φιβηιίοςυε ίιηρΡΓβΙ 3(Τε-

0ΐίΙ)ΐΐ8, (άβ εοηΐίηεηΐβ εηίιιι Ιιοο <1ίοε1)3ΐηϋβ , ) οί β εοη-

τεΓ*ο 3ίΓεε1ιΐ5 ίιηριτΉΐιΙ ΓβΙίοηί , υΐ ενοηίΐ ίιι.-.ιπί ί π. ηΐιΐιπ- ;

0,1113, ίηιρι,'ΐιιι, ι•\|ΐ(Ί•> ΓβΙίοηίβ ρ3Γδ 3ηίηιη?, λ ϊΙϊιιγπ ίΐιΐηιίί-

Ιι'ΐιιΐη, ίιιιρεΓΒΐ ΓβΙίοιιί 1)ρηο ϋί9ροδίΙ»', (ί»|ί8 δίιριίιίεπι

ίηεοηϋηβηδ,) εΐ ΓβΙίο δίιηίϋΙεΓ ιι,.ιΙ.ι : ίρ«3 ςυοΐ]ΐιε Γ3ΐίο

1)εηε ίίδροίίΐίβ ρρι•Ιυι•|)3(ίοηίΙ)ΐΐ8 ίιηρεΓ3ΐ)ίΙ οί δΐιβηι τίι•-

ΙυΙοιη εοηΐίηεηΐίηυδ. Ιΐοε βί ίί» Πι , ενεηίεΐ βύιιΐϊ νίΓΐηΙε.

ΙηιρΓοηϊ ηηιιΐ([ΐιι> Γ3ΐίοηε ηΐΐεοΐιΐδ, νίΗοΙρηι υδΐιιρβηΗο,

ίρω 3ΐ)ΐιΙ«ΙϋΓ. ΙΙοε ηίιιιίπιιη 3ΐ>8ΐιη1ιιιη ετεηΪΓε ϊί(1ε(,ιίίιΐΓ.

(29) Τ3ΐί δβηβ (1ιιΙ)ί(3(ίοηί ΓαιίΙε β=1 εχ είδ ςιΐίε 3 ηοΙ)ίδ οηίε

(1ε νίΓΐιιΙε <1ίεΐ3 δυηΐ, οΓ.ειίΓΓεΓΟ, 3ΐ<|υε Ιιοο ΓεΓεΙΙεΓΡ. Τιιιτι

ιΐεηιιιιη ηβηιςυε νΪΓΐιιΙειη ε«δβ (ΙίοιΙ)αηπκ, ηιιιιηι ΓαΙίο 1)εηε

ηΙΓί'ΐΙη, ρρΓ(υΓΐ)3ΐίοηίΙ>ιΐ8 βιιαιτι ιίιΐιιίπη Ιΐ30εη(ί1)υδ ΓυειίΙ

ηιοιΙρΓΒία, ηροηοη ρρΓίυΓββΙίοηοδ γ.ί( γοιιϊ εοηδοηΐ3>ΐΡ£ε.

ΙΙβ ηαηιο;ηε3(Τ('Γΐ3, ίη(ΡΓ δε ίηνίεεηι εοηίεηΐίοηί, ηΐ Γ3ΐίο,

φΐοϋ ορίίπιυηι δϊΙ,δεηιρρΓ ρΓα-δεπϋβΙ; ρεΓίιΐΓϋβΙίοηΡδ νείΌ

ΓβρίΙε , Ιιρηε οΊδρο^ϋ»; , ί<1 εχδΡφίΛηΙιιι• ςιιοιΐ ταΐίο ρητκπ-

ρίβΗι. (30) Κι Γ»Ιίο ί^ϊΙιΐΓ ηΐ3ΐε ΠιεπΙ αΓΓβεΙβ, ρργΙιιγΙ>3-

Ιίοηεδ νίΓΟ ϋνηρ,ηοη ΓιιρπΙ νίΓΐιΐδ,α'ρΙίοίεηΙρ ΓβΙίοηβ; ηβηι

οχ υΐι ι»|ΐιε νίΗυδ. ΙΊ'οίηιΙο ηοη οοηΙίςεΗΙ βϋυΐί νίιΊυίο.

^ΊιιιρΙίι Λ π- νεΓΟ ηοη , υ,ιιεπκκΙπκΜίιιιη αΐίι ορίη»η(ιΐΓ,

άιιχ ΓαΙίο \ 1ι ΐιιΐ ι - ι•^( 3[(]υϋ ρηηείρίιιηι , ^πΙ ροΐίυβ ρεΓ-

Ιιιι•1κιΙίοπι•8. Λιΐ Ιιίιιι'-Ιιιιιι ιΐΗΐιΐφΐε ίιιιριιΐδΐιιη ιριρικίαιη

οροΓίβΙ ρΐ'ίιικι ίιιιιη«ι:ί ίΐ'ΐίΐΐίοπιιΐι'ΐΐ) , ςυί ρι•οι!ιΐι•ίΐΙπι•, αίςιιε

ίΐα ροδίΓεηιο ΐϋΐίοηΐ'ΐη εδ8ε άίδεεΓηεηΙεηι 3((]υε εοηδίί-

ΙυοηΙεπι. (31) Οιιοιΐ ββηε νκΙοΓίΙ ηιιίκρίβιιι οχ ριιεπδ,

εΙ ΓβΙίοηίβ ρχρρΓίίυιΐδ ηιιίιιιιιιι1ίΐΜΐ8. Ιη Ιιϊδ ηβηιηυε δίηε ι,ι-

(ϊοηε , ριτίιιι 1>;ι1ί"ΐιιιηι ίιιιριιΐ-π-, εχοηιιηΙυΓ ριίιηο 3(1 Ιιο-

ηε8(υιη : ηιοχ ροδΙεΓίοΓ αοΎεπίεηδ γβΙιο , εΙ οοηδίίίπεηβ,

1ιοηεδΐ3 38ΡΓ8 εχΙιΟΓίβΙυΓ. Κειΐ ηοη, δι 3 ΓβΙίοπε 3(1 ΙιοηεδΙβ

οεροπΐ ρπηοίρίϋηι , ρΡΓΐϋΓΐ)3ΐίοηΡ5 ςοηδριιΐίεηΐεδ οΊΐιιίΙαη-

ΙυΓ, νεΓυηι εβ'ρεηυιηεΓΟ οοηίΓονεΓδβηΙιΐΓ. ριιβιηοϋΓεηι

ροΐίυδ εοηνεηεΓίΙ, ρεΓΐΗΓθ3ΐίοηειη 3(1 νίΓΐυΙεηι βηΙρίΓε Ιιεηβ

,ιΠΊ 1 1;>ιη , ςιΐίπ) ΓαΙΙοηβηι.
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ΟΑΡ. VIII.

Έχόμενον δ' αν εϊη τούτων είπεΐν, επειοή περί ευ

δαιμονίας εστίν δ λόγος, περί ευτυχίας. Οίονται γαρ

οί πολλοί τον εϋδαίμονα βίον τον ευτυχή είναι η1 οΰχ

άνευ γε ευτυχίας, χαι δρθώς ίσως• άνευ γαρ των Ιχτος

6 αγαθών, δν •>. τύχη εστί κυρία , ουκ Ινδε'χεται εϋοαίμονα

είναι. Αιό ^ητέον εστίν υπέρ ευτυχίας , και απλώς ο ευ

τυχής τίς εστί χαι εν τίσι χαι περί τί. (2) Πρώτον μέν

ουν επί ταΰτ' αν τις ΙλΟών και επιβλε'ψας άπορν'σειεν.

Ούτε γαρ αν εϊποι τις την τύχην ώς εστί φύσις. II γαρ

ίο φύσις αεί ου εστίν αιτία, τούτου * ώς επι το πολύ η ώσαυ-

το>ς ποιητική Ιστιν, ή δε γε τύχη ούδε'ποτε, αλλ ατά•

κτως και ώς Ιτυχετ» οιο η τύχη Ιν τοϊς τοιούτοις λέγεται.

Ούτε δή νουν γέ τίνα η λόγον ορθόν και γαρ ΙνταΰΟα

οΰχ ήττο'ν Ιστι τί) τεταγμε'νον και το άει ωσαύτως,

16 ή δε τύχη ου. Διό και οΟ πλείστος νους και λόγος , εν

ταύθα ελαχίστη τύχη • ου δε πλείστη τύχη , ΙνταΰΟ'

ελάχιστος νοΐς. (3) Άλλ' αρά γε ή ευτυχία Ιστιν ώς

έπιμε'λειά τις θεών; η τοΰτ' ουκ αν δόςειεν ; τον γαρ

Οεδν άςιοΰμεν κύριον όντα των τοιούτιον τοις άςίοις

2(ρ άπονέμειν και τάγαΟά και τα κακά , ή δε τύχη και τα

άπί) της τύχης ώς αληθώς ώς άν τύχη γίνεται. Ει δε

γε τω θεώ το τοιούτον άπονε'μομεν, ιαϋλον αυτόν κριτήν

ποιησομεν η ου δίκαιον τοΰτο δ' ού προσήκον εστί θεώ.

(ί) Άλλα μήν εςω γε τούτων εις ουδέν άλλο τήν τύχην

25 άν τις τάςειεν, ώστε οηλον δ*τι τούτων άν τι είη. Νους

μεν δή και λόγος κα\ επιστήμη παντελώς άλλότριόν τι

έΌικεν είναι. Άλλα μην ούδ' ή επιμέλεια και ή εύνοια

ή πάρα του Οεοΰ δόςειεν άν είναι ευτυχία δια το και Ιν

τοις φαύλοις Ιγγίνεσθαι ■ τόν δε θεόν τών οαύλυιν οϋκ

3ΐι εικός επιμελεϊσθαι. (δ) Λοιπόν τοίνυν και οίχειότατον

της ευτυχίας εστίν ή φύσις, εστί δ' ή ευτυχία καί

ή τύχη έν τοις μη Ιφ' ήμϊν ουσι, μηδ' ων αΰτοι κύριοι

εσμεν και δυνατοί πραςαι. Διο τόν δίκαιον, ή δίκαιος,

ούθείς λέγει ευτυχή, ουδέ τόν άνίρεϊον, οΰδ' ολιος τών

3:, κατ' άρετήν οΰδενα ■ εφ' ήμϊν γαρ έστι ταΰτα και εχειν

και μή εχειν. Αλλ' ήδη επί τοις τοιούτοις οϊκειότερον

τήν εύτυχίαν Ιροΰμεν τόν γαρ ευγενή εύτυχη λε'γομεν,

και ό'λως ω τα τοιαύτα τών αγαθών υπάρχει ιον μή

αυτός κύριος έστιν. (β) Άλλ' όμως ούδ' ΙνταΰΟα κυρίως

40 αν ή ευτυχία λε'γοιτο. "Κστι δέ πολλαχώς δ ευτυχής

λεγόμενος• και γαρ ώ πάρα τόν λογισμόν τόν αΰτοΰ

συνέβη τι αγαθόν πραξαι, εύτυχη φαμε'ν, και ω κατά

λο'γον ζημίαν ην λαβείν, τόν τοιούτον κερδάναντα ευ

τυχή φαμέν. (7) "Εστιν ούν ή ευτυχία Ιν τώ αγαθόν τι

«!> ΰπάρςαι πάρα λόγον και Ιν τώ κακόν μή λαβείν ευλο-

γον. Άλλα μάλλον και οϊκειότερον ή ευτυχία άν δόςειεν

είναι Ιν τω αγαθόν λαβείν το μεν γαρ αγαθόν λαβείν

καΟ' αΰτο δοςειεν αν ευτύχημα είναι, τό δε κακόν μή

λαβείν κατά συμβεβηκός ευτύχημα. (η) "Εστιν ουν

(,ο ή ευτυχία άλογος φύσις• δ γαρ ευτυχής έστιν δ άνευ

λόγου έχων δρμήν προς τάγαΟά και τούτων επιτυγχά

νων, τοϋτο δ' Ιστί φύσεως• Ιν γάρ τη ψυχή ενεστι τγ

(:οιΐ)ΐιιι<;ΐιΐ!! Ιιίδ ε»1 Ιοειίδ (1ε ρΓΟίρβΓα ΓοΓίυηα , ψιοηί.ιιη

ό> ΓιϋπΙηΙε ηοηίδ ε$1 ογβΙιο. ΑγΙιϊιγ.ιιιΙιιγ ηβηιο,ιιε ρΐβπςυε,

ΓεΙίεειη νϋϊπι εββε νίΐβιη ΓοιΊιιηηΙ.'ΐιη 3υΙ εει•(ε ηοη οιΙγβ

ρηκρεηιη Ιοι Ιιιιι,ίιπ. ΕΙ ΓοΓίε ηοη ίη]ιιιΪ3. Αΐι>(|ΐιο εηΐηι

οχΙβΓΪΒ βοπίδ , ψιοπιπι ιΐοηιίηα ΓυιΙιιη» β$1 , ΓεΙίεεηι ει>8ε

ηοη εοηΐϊη^ίΐ. Ηογμ Οε δεευηιΐϊ Γοι Ιιιπ.ι ηοΙιίί'ιΙίερηοΊιηι ,

ηειηοη <]ΐιίβ ρΓ0Γ>ιΐ3 δίΐ ΓυΓΐηη3(ιΐ9, εΙ ίη ςιιίηηβ, εΐ είιτ»

φΐίιΐ. (2) Ρπιηιιηι ίμΐυι• 3ί1 Ιιοεο φιίίρίβιη βερριίεη•* δρε-

είβηβπ,ιιβ (ΙπΙηΊανεηΙ , (ρι.ιικίυιριίιίεηι ηοη (ΙίχεπΙ φιίδ Γογ-

Ιπη,ιηι είδβ, ιιΐ η:ιΙ μγ;» εί(. δεηιρεΓ εηϊηι ηαίπτβ , ίο" Γ.υ]ιΐ3

ίί( 03Π83, νι•1 .ϊίϊη/«Ί• νΗ ιιΐρΐιιιϊιηιιιιι εοϋι-ιη ιηοιίο ?οΙβΙ

είϊΊεει-ε; 31 ΓοιΙιιηη πιιιιιρι,Ίΐιι, νεηιιη ΙεπιεΓε ρΐ δίηε ογ-

άίηε, 80 υΐ Γογϊ (ηΐεπί. Μεο Ιοιίιιη,ι ίη 4>|ΐι•;ιιιθΐΐϊ Γε1)υ5

ε558 ιϋεΐΙιΐΓ. Νοςηε ηιεηΐεηι 3ΐ!(|ΐΐ3ΐη (ΙίχειίΙ ιηοκβ 3υί

τεοΐβιη ΓηΙίοηεηι. Νβηι «οί ίά, ηϊΐιίΐο πιίηυδβδί ηιιίεςιιβηι

(ΐπ1ίη;ι1ιιιη , ηε 851 βεηιρεΓ εοΛεπι ιηοϋο ; δειΐ ηοη ί(α ΓοιΙιιιι.ι.

ΙοΌιγοο υΙ)ϊ ηιεηί ρΐιιπιηα βε ΓβΙίο, ίΙ)ί Γιιι•|ιιιι;ε ιηίηίιηιιηι;

η|)ί ρ|υπηΐ3 ΓιιιΊιιη;ι. ϋιϊ ιιιιμι« ρειτνί^ιι». (3) ΑΙ ηυηςηίίΐ

■ ίΊΊπιιΙ.ι ΓθΓ(ιιη3ε»1, η! (Ιεοηιηι (ρι:ι•(1:ιιη ιίιγ.ί.' ίΐιι ίι] ηιϊ-

ηϊηιε τΜεπ ο"εοεΙ? Τηϋιιπι δίίριίιίεηι οΌηιίηιιηι Γ;κ•ίιηιΐ5

Πευηι, υΐ 1>οηΛ ηΐ3ΐ3ηιιν ηιρπίίϋ ιϋβίΓίουαΙ. ΛΙ ΓυΓίιιηβ ,

εΐ ςιι.τε η ΓοΓίιιηβ βυηι, ρι-ΟΓϋΐυ, ιιΐ ηοηιεη ίηιϋεβι, υΐ

ΓοΓδ ΙπΙεπΙ , Πιιηί. ς)ιιοιΙ-ί ί«1ε Ιιοε όϊδίηηυΐοπ Ορο 3(]«οπ-

ρ-εππιιΐΒ, ιη.ιίπιπ ίρ^ιιιη ]ιΐι1ί('ριη Γβοίρηιΐϋΐ, ηεί|Μρ]ιΐίΙιιιη;

ί<1 ηεΓίΐδ ϋεο η"ερηΐ3ΓΡ. (4) ΟρΙρπιπι ργ,τΙργ Ιιη.;ο , αΛ ηίΙιίΙ

αΐίιΐίΐ ΓοΓίιιηβιιι (ΐπϊ<ρΪ3ΐιι οηΐϊηβιίΐ. Ριοίηιΐο ηοη ιΐιιΐιίιιιη

ο,πίη Ιιοπιιη βΐίο,ιιίιΐ κίΐ ; πιρη»; οβΓίβ , βε Γ»(ίο, ηεεηοη βεϊεη-

(13 ργογμι8 βΐίρηιιιη βΐι ίΙΙ,ι Ρ85Θ νϊιΙεΗΐιΐΓ. ΡΓΓεΙρΓεβ ηειριε

επΓ3 ρΐ 1)Ρηι>νοΙρηΙί3 3 1)ρο οχΐιίΐιίΐ» , τκΙρβΙηγ ρ^ε ΓεΜεί-

Ιβδ, ιρίιιιιί.Ίΐιι ηΐ3ΐί•ϊ ηηοο,ιιε 3ΐΐΓί1)ΐιί(ιΐΓ. ΑΙο,ιιϊ Οειιηι, ηΐ3-

Ιοπιιη οιίΓηηι Ιι.ιΙιργρ Γηδ ηοη ρδΐ. (5) ΚεΙίςιιυηι ϊ};ϊΙιιγ, ρΙ

ηΐΒχϊηιε ρρριι]ί3ΓΡ ρΓΟδρΡΓ.τ ΓοΓίηη.τ, ιΐ3»ιΐΓ3 ρ*Ι. Εδί ηί-

ηιίπιπι ρΓΟρρρπΙβδ, ίρδβφιε ΓοτΙιιηη, ίη ΙιΚ ο,ιια: ίη ηοδίΓβ

ροΙρδ(3ίρ ηοη 8ΐιη( , ηρςιιρ ροΓυιη ςυοπιηι ίρ<ιί δηηιιΐί <1ο-

ηιίηί, ςιι.-ρηιιε ρο^ίηιπ» βΠίεΡΓΟ. Μρο ]ιΐΐΙιιιη, ο,ιιαίεηιΐδ

]ιΐ5ΐηπι , ηριηο ΓοΓ(ιιη3ΐυηι ιΐίίίΐ ; ρΙ ηε ΓογΙιίιι ιριίιίριη , ηεε

Ι ΡΓ0Γ5ΙΙ8 <ρΐΡΙ1ιρΐ;ΐΙ1) βΐίΐΐηΐ ΡΧ ΪΙ8 (|ΙΙΪ 3ί) »Ιί(|Ι13 Μ>(ιιΙΡ(|ρηο•

ιιιίη3η(ιΐΓ. Ιη ηο1)ίδ δίιριίιίεηι ρίΐ δίΐιιηι, Ιιη?ο ΙιβΙιργρ νρ)

ηοη 1ΐ3ϋεπ•. δειΐ («ΙίΙιπβ ροΐίιΐδ ευηνεηϊεηΙεΓ οί βρίε

ρΓ0>ρΡΓ3ηι ΓιιιΊιιιι,ιιιι ίΙΙΗΙιπρΓίΙ : ίηκεηιιιιιη ηαπιςπε <1ίεί-

ηιιι» ΓοΓίηηβΙπιη , 3(• ρΓΟΓδΟδευί Ιηϋ» 1)οη3 ρχ•.Ιί|ρπηΙ, ηπο-

πιηι ίρκε ηευΐίο,ιιβηι ϋοπιίηυδ ε^ί. (η) ΥεπιηιΙβιηεη ηε ο"ρ

Ιιίδ (ρικίρηι ρι-ορπε ρΓΟίρρπΙηδ (ΙίοΡΓΡίιΐΓ. ΕδΙ βιιίριη Γογ•

ΙιηΐΗΐιΐδ ηιιιΙΙίδ ιηοΛίδ (ΙίρΙιΐί. Νβηι οιιί ργ^Ιργ 51131η ΐρδίηδ

ορίπίοηεπι ρΙ ρχίρρεΙβΙίοηΗηι ΜίείΙεΓ ;ι1ϊ ]ιμ<Ι ρνρηίΐ, ευηι

ίϋιίιηπιϊ ΓοΓ|ιιη3ΐιιηι; εΙ ευί ]ιιγρ ίηΙ1ί(;ί (Ιβηιηιιηι (ΜιιιργβΙ,

ρ]ιΐίΐηοϋί Ιιοιηίηειη Ιπρπιηι ΓβείεηΙειη, (Ιίείηιιΐδ ίοΓίιιηβ-

Ιιιηι. (7) Ε^Ι ίίζίΙιΐΓ ρΓ0δρρΓί(3δ, ίη β^ηάη ηηηιιηι ,-ιΙίφκκΙ

Ργ,τΙργ Γ»1ίοηεηι, εΙ ίη ηοη δπΙ)ριιηι]ο, πΙ (ΚΊιιιίΙ, πιβΙο.

ΟεΙεπιιη ροΐίιΐδ ρί ιηβϋίδ ρρρυΙίβΓίΐΡΓ, ίη Ι)οηο ε»ρίρηοΌ

ρΓοιρΡΓίΐΗδ νίιΙεηΙιΐΓ. ϋίψιίιΐρπι Ιιιιιιιιιη οκρΡΓΡ, ρρΓ δεδε

ΓοΓίιιιΐΒΐιιιη (|ΐιίι1(ΐ3Πΐ Ρ'ίδε νίιΐρϋΐυτ; ιηβΐιιπ) υργο ηοη δΐιΐ)-

ίΓε, εχ εηδίι ΓοΓίιιηηΙυηι. (8) ΕίΙ ί^Ιπτ ρΓοδρεπΙβδ.

ηβΙυι•3 Γ3(ίοηί8 εχρρΓί. Ναπιςιιρ (Όι•1ιιη3ΐυ* Ρδ( , ςιιί δίηο

Γβΐίοηρ 3<1 ηοη3 ίυιρεΙΝΙιΐΓ, εβιριε ροηίεςιιίΙϋΓ. Ιο" νρΓυ

ικιΙπγ,έ εδΙ ; ηβηι ίη βηίηκι ΡδΙ « η3(ιΐΓ3 Ιιη]<ΐ8ηιο<η' βΐίηιιίο" ,
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ιρΰσει τοιούτον ω δραώμεν άλόγως προς &. άν ευ εχο>-

μεν. (ο) Και ει τις έρωτη'σειε τον οΰτως έχοντα, δια

τι τοΰτο άρε'σκει σοι οΰτω πράττειν ; ούχ οιία , ©ησίν,

άλλ' άρέσχει μοι , δ'μοιον πάσ^ιον τοΐς ένΟουσιάζουσιν

5 χαι γαρ οί ενθουσιάζοντες άνευ λόγου δρμήν ε^ουσι

προς το πράττειν τι. (ίο) Την ο" εΰτυ^ίαν ούχ έ^ομεν

οίχείω και ϊδίω ονόματι προσαγορεύειν, άλλ' αίτίαν

πολλάκις φαμέν είναι αυτήν ή ο' αιτία άλλο'τριον του

ονόματος. Ή γαρ αιτία χα'ι ου έστ'ιν αιτία άλλο εστί,

Ιιι και άνευ δρμής της ε'πι.τυγ/ανούσης των αγαθών αίτια

λεγομε'νη , οίον ή τοΰ κακόν μή λαβείν ή πάλιν του μή

οίόμενον αγαθόν λήψεσθαι αγαθόν λαβείν, (ιι) "Εστίν

ουν ή τοιαύτη ευτυχία διάφορος εκείνης, και εοικεν

αύτη εκ των πραγμάτων της μεταπτώσεως γίνεσθαι,

ι γ. χαι κατά συμβεοηκός εϋτυ/ία. "Ιίστ' ει και ή τοιαύτη

ε'στιν εύτυ/ία, άλλ' ούν προς γε την εύοαιμονίαν

ή τοιαύτη άν εΐη εύτυ/ία οϊκειοτε'ρα , ής εν αύτώ ή άρ/ή

της έρμης των αγαθών εστί της επιτεύξεως, (ιϊ) Έπεί

ουν έστιν ή ευδαιμονία ουκ ά. ευ των εκτός αγαθών,

ϊυ ταΰτα δέ γίνεται άπό της εύτυ/ίας , οίον άρτίως εφαμεν,

συνεργός αν εΐη τη ευδαιμονία. Περί μεν ουν ευτυ

χίας τοσαϋτα.

ςυο δίιιβ ταΐίιιηβ ίηιριΊΙαηιιΐΓ βιΐ ε3 υηιΐε οεηε ΙιαΙιοηπιιιβ.

(Π) Εοικςυβ ιιΐ δι ςιιίδ γο«οΙ Κα Ιι.ίΙηίιΙιίιι , ('ιιηκιηι ί(Ι Ιίΐιί

ϋα ΙίηεΙ ίΐίξβΓθ ? Νεδοίο, ϊηηυίι, ίου ΙίηεΙ. 5ίιηίΙί1εΓ ρι-ορο-

ιηοιίππι ;ι(ϊειΐυ3 30 ΙνηιρΙιβΙίοί ; βία,ιιίιίειη Ινπ)|>Ιΐ3ΐί<•.ί πΙγλ

Γβίίοηριη »ι1 ηΜιριΜ Β^ειιιΐιιιη ίιηρτΙΙυπΙιΐΓ. (10) Ρι-οδρεπ-

ΐ3ΐ«ηι νβΓΟ, κιιο 30 ρεοιιΙί.ΊΓί ηοηιίηε 3ρρεΙΙαι•ε ηοη Ιιηϋο-

ιηυϋ; νεηιιη ίρ>ηιη δα-ρο άΊοίηηΐδ ο&δο ο-ιιικιηι. ΑΙ ο»υ43,

λ ηοπιίιιε εο ίΐϋοηιιηι ηυίυΊΙαηι Γ8ΐ : ςιιοηί.)η> εαιίδα, οί

(•ιι]υ5 ει-Ι 03ΐι>3, 3ΐϊικ1 ββΐ, οί οί(Γ3 ίηιριιΙ-,υηι ϋοηα ιοη-

δΟΟ,ΙίεηΙείη , 08053 <)ίθΙθ Ρ«1 ; «Ι (3053 ρ]ΐ!δ (]110(1 φΐι» ηια-

Ιιιηι ηοη »ι.Ι)Ρ3ΐ, νεί ρογγο π,υοιΐ ο,ιιίϋ" ιηίηίηιβ βηίιιιο ά>-

ρπΙίΐΠΝ μ• Ιιοιπιηι <•;ιρΙιιπιιιι, ιι;ιιΐιΊί(•α1ιιι• Ιιοιιιιιιι. (II) Κί(

ρι-οΓεοΙο Ιιιι]ιΐϋηΐ0(1ί ρΓΟδρειίΙαδ 31) ϊΙΙ.ι (1ί*Ιιποΐ3 , νίιΙβΙιΐΓ-

ψιε Ιιοό εχ Γεπιηι Γιεπ ίηίει-νεηΐιι , βχ Ολδΐιςιιε ρΐΌδρεπΊβδ ;

βΐ ρΓοίηιΙρ ΙαηιεΙδί εβί Ιιιι,ίυίηιοη'ί ρι-οδρεπίβδ, αιΐ ΓεΙίοίΐ3-

Ιιίιι Ι.ιιινίι Ιηΐίβ |ΐΓ.>-ριΊΪΙ;κ ΓυεπΙ ηιαμίδ ρεοιιΐίβπί, ουι'ιΐδ

ιι ίρ*ο «ίο ίη €χΐρ>ηίι> ηΰιι$ εδί ρπηπρίιιιη ίηιριιίκυ; 1κ>-

ηοηιιη εοηδεςιιεηόΌι-υιη. (12) (^ποηιαηι ίι;ί1υΓ βδΐ Γοΐίοί-

135 ηοη δίηβ 1>οηί$ οχΙοΓηίδ, οί (]πη? 3 ρι-οδρβπίβΐβ εοηϋη-

μιιιιΐ , ιιΐ ];ιι»<Ιιι<Ιιιιη ιΙίπΊιιιηιιΐί, ρΓυ5ρεΓΪΐ3δ ι1ί«;«>ικ1α ΓιιοπΙ

ΓιΊίιιίΙϊΙβιιι εο3(]]υναΓΡ. ϋβ ρΓΟδρβΓίΙβΙβ ϊ^ΐΙαΓ Ιιαι Ιιίιιι.-;.

ΟΛΡ. IX.

'Κπειδή δε 6πέρ εκάστης των αρετών κατά μέρος

εΐρηκαμεν, λοιπόν αν είη χατ καθόλου συνΟεντας τα

2:, καβ' έκαστα κεφαλαιοισαμε'νους ε'ιπεΐν. (2) "Έστι μεν

ουν οΰ κακώς λεγόμενον τοίνομα £πι τοΰ τελε'ως σπου

δαίου, ή καλοκαγαθία. Καλός κάγαθός γάρ, φησιν,

όταν τελε'ως σπουδαίος ή • έπι γάρ της αρετής τον κα

λόν κάγαθόν λε'γουσιν, οίον τον δίκαιον καλόν κάγαθόν

3υ 5ασι , τον άνδρεϊον, τον σώφρονα, δ*λως επι των αρετών,

(β) Επειδή ουν εις δυο διαιροΰμεν, και τα μεν φαμεν

είναι καλά τά δέ και αγαθά , και των αγαθών τα μέν

απλώς αγαθά τά δ' οΰ, και καλά μέν οίον τάς άρετάς

και τάς άπ' αρετής πράξεις, αγαθά δέ οίον άρ/ήν,

31 πλοϋτόν, οόςαν, τιμήν και τά τοιαύτα, εστίν ουν δ κα

λός κα'ι αγαθός ω τά απλώς αγαθά εστίν αγαθά και

τά απλώς καλά καλά ε'στιν. (4) Ό τοιούτος γάρ καλός

κα'ι ά|•αθός• ω δέ τά απλώς αγαθά μή εστίν αγαθά,

ουκ εστί καλός και αγαθός , ώσπερ ουϊ' ΰγιαίνειν αν

40 δό;ειεν ω τά απλώς υγιεινά μή υγιεινά έστιν. ΕΙ γαρ

δ πλούτος κα'ι ή άρ^ή παραγινόμενά τίνα βλάπτοιεν,

οΰκ άν αίρετά είη , αλλά τά τοιαύτα ό'σχ αυτόν μή

βλάψει, βουλήσεται αΰτώ είναι, (δ) Ό δέ τοιούτος ών

οίος Οποστελλόμενός τι τών αγαθών προς το μή είναι

«ί αύτώ, οΰκ άν δόςειε καλός καΐ αγαθός είναι• άλλ'

ω τάγαθά πάντα Οντα αγαθά έστι και υπό τούτων μή

διαφθείρεται, οίον υπό πλούτου και άρχης, δ τοιούτος

χαλός και αγαθός.

Οιιοη;απι (Ιο δίη«ο1ίδ νίΓΐυΙΐ1)Π5 |•:ιΐ : ϊιΐί Ι.ιίίιιι ιΐίχΐηιο;, τε•

Ιί(|ΐιιιηι ]3ηι ΓυεΓίΙ υΐ ίιι ΙοΙιιηι εοηιροηεηϋο βίηςηία δΐιηι-

ηιηιη εχροηβηιιΐδ. (2) ΚδΙ ί«ί(ιιι• ηοη η)»1ε ηοηιεη ίηιρο-

δΗυιη (Ιε εο ςυϊ δίΐ ρεΓίεοΙε ρΓΟϋυδ, 1ιοηοδ(3 ρΓθοί(3δ.

Ηοιίί'δΙιΐδ γΙ υοηιΐδ η.ιιηα,υε ϋίοίΙυΓ, ςηυηι ΟδΙ ριίΊΊί-Ιρ ρπι-

Ιιιι^ δίςυίιίειη νΪΓΐιιΙί ΙιοηεδΙυηι Ι ιιιιριΐ' ^ι| ι ιΊΙιιι ιιιιΙ : ΐιΙ

]υδ(υηι <ιΙίι|ΐιοηι , ΙιοηΡδΙηηι Ιιοηηηιηηε ιΐίιιιηΐ , ίίειη ευηι

ςυί δί( ΓοΓίίδ, ΙεηιρρΓβη^νβ : εΐ ϋα ίη ι•εΙί(]ΐιίδ νίιΙυΙίΟυδ.

(3) (>ιι<)ΐιί;ιηι ίμίΙπΓ ίη ιίιιιι ιϋ-Ιι ίΐιιιιιιιικ, ΐιΙ ;ιί:;ι ηυίίΐεηι

Ιιοηΐ'ϋΙιι, 3ΐί3 νεΓο Ιιοιι.ί (Ιίοαιηιΐδ; ε( υοηοπιηι ά\'\α ιριίιΐοηι

δίηιρίίοίΙοΓ Ι)οη3, ϋίί» νεΓΟ ηοη; ΙιοηβδΙβ πογγο, ηΐ νίιΐιιίεδ,

εΐ νίΓΐυΙιιηι βοΐίοηβδ; Ιιοηα υεγο, ιίοιιιίηαΐυηι, οριιίεηΐίαηι ,

βίοΓΪΒηι , ΙιοηοΓεπι , εΐ ίιΐ (;εηυδ 3ΐί3 : εδί ί^ίΙυΓ ΙιοηεδΙυδ εΐ

Ιιοιιιι>, ιιριιιΙ ιρίι'ΐιι δίηιρϋαΙεΓ 1>οη3 , βιιη( Ιοη;ι, εΐ δίιη-

ρϋοίΙβΓ ΙιοηοδΙβ , 1ιοηβ«ΐ3 δυηΐ ; (4) ΐ3ίίδ ηβιηο,υε ΙιοηεδΙυδ

εΐ 1)θη«δ. 5οϋ αριιιίςιιεηι δίηιρΙίοίΙβΓ όοπβ, ηοη ΒΐιηΙ Ι)οη3,

ίδ ιιΐ'ίριε Ιιοηε$Ιιι$ ε) Ιιηιιιΐδ; δίοοΐ ηε ίδ ηυίάειη 1ιι•ικ.• ν,ιίιτε

\ί•ΐΓ.ιΙιιι-, ευί δίιηρϋαΙεΓ ββίοοηβ, ηοη δίηΐ δβΙιιΙϊΓί». Νβηι

δι οριιίιΊΐΙί.-ι εΐ (ΙοιηίηΛίιΐδ βιΙνεηίεηοΌ ςιιεηιρίβιη οΓΓεηϋε-

πηΐ, ορίίίικί» ηοη Ιοιτε : δειΐ (ιιΐί.ι, ςυχ ηοη οΙΓεη<ΐ3η[,

δίηί ι'-γ ορ(ανειίη(. (5) Ουί αυΐιηι Ιβΐίδ δίΐ, ςυί οεϋ3(

Ιιιιιιί-. , ι'.ιιριε Μ'ΙιιΙί ΓιιμίιιΙ, ηο 6ΪΙ>ί 3(1δίηΙ , ίδ ηειριπιρΜίη

ΡιίΓγγΙι' Ιιιιιπκ, φΐΐΊΐι ΙιοηεδΙυηι ηοηυπιο,υε νοοιηΐ, εδδε

Λ ίιΙΐΜΐιΐΓ : δειΐ ίδ οιιί ρεΓ &ε ΙιιιΙΚΙ οπιιιΝι |||ΙΙΙ3 δίηί , Ι1ΙΊ-. ΆΪ>

η• (•ιιιπιιιιρ;ιΙιΐΓ, ιι( 30 •ιριι1ι•η1ί;ι «( ιΙ(ιΐηίηα(υ , (3ίίδ Ιιοπιο

εδί ΙιοηεδΙυδ εΐ Ιχιηυδ.
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ϋΑΡ. Χ.

Τπέρ δε τοΰ κατά τας άρετας όρ&ώς πράττειν εΓρτη-

ται μεν, ούχ ίκανώς όί'. Έφαμεν γαρ το κατά τον

ορθόν λόγον πράττειν άλλ' ίσιος αν τις αυτί) τοϋτο

άγνοών έριυτήσειε , τι) κατά τον δρθόν λο'γον τί ποτ'

6 εστί, καί που έστιν δ ορθός λόγος; (ί) "Κστιν ούν χατά

τον ορθόν λόγον προίττειν, όταν το άλογον μέρος της

ψυχής μη κωλύη το λογιστικόν ένεργεϊν τήν αΰτοΰ ένε'ρ

γειαν τότε γαρ ή πραςις εσται κατά τον δρθόν λόγον.

Επειδή γαρ τι της ψυχής το μεν χείρον έχομεν το δέ

ι» βέλτιον, άεί 2έ τό χείρον τοΰ βελτίονος ένεκεν έστιν,

ωσπερ έπί σώματος χα'ι ψυχής τό σοίμα της ψυχής

ένεκεν, χαι τότ' έροΰμεν έχειν τό σώμα καλώς, δταν

ούτως εχη οιστε μη κωλύειν άλλα χα'ι συμβάλλεσΟαι

και συμπά ρορμαν πρόςτό την ψυχήν ε'πιτελεϊν τό αυτής

15 έργον τό γαρ χείρον τοΰ βελτίονος ένεκεν, προς τό συν-

εργεϊν τω βελτίονι• (ί) ό'ταν ουν τα πάθη μή κω-

λύωσι τον νουν τό αύτοΰ έργον ε'πιτελεϊν, τότ' Ισται τό

κατά τόν ορθόν λο'γον γινόμενον. Ναί , άλλ' ίσο)ς είποι

τις αν,* όταν πως έχωσι τα πάθη, ού κωλύουσι, και

2)1 πότε ούτω* εχουσιν ; ού γαρ οΐδα. (4) Τό δή τοιούτον

- , ούκ εστίν ειπείν ράδιον. Ούόέ γαρ δ ιατρός, άλλ'

όταν είπη τω πυρε'ττοντι πτισάνην προσφέρεσΟαι• τοΰ

δέ πυρέττειν πως αισθάνομαι; όταν, φησίν, όοας ώχρόν

όνται. Τό δ' ώχρόν πώς εΐδήσοι; ίνταΰΟα δή συνιε'τω

2.ι δ ιατρός- ει γαρ μή έχεις παρά σαυτώ, φήσει, των γε

τοιούτιυν αΐσθησιν, ούκ εστίν, Ώσαύτοις όπερ των

άλλων κοινός έστι των τοιούτων δ λόγος, (δ) Όαοίως

δ' έχει και επί των παθών τοΰ γνωρίζειν δει γάρ αυτόν

συμβάλλεσΟαι προς αϊσΟησίν τι. (ο) Έπιζητήσειε

30 δ' αν τις ίσως καΐ τό τοιοΰτον, άρά γε έργω είοησα;

ταΰτα και δή ευδαίμων εσομαι; οίονται γάρ. Τό

δ' εστίν ού τοιοΰτον ουδεμία γαρ ουδέ τών άλλων επι

στημών παραδίδωσι τώ μανδάνοντι τήν χρησιν και τήν

ένε'ργειαν, άλλα τήν εξιν μόνον. Ούτως ούδ' ένταΰθα

ί5 παραόίδωσι τό είδήσαι ταΰτα τήν χρησιν ( ή γαρ ευ

δαιμονία εστίν ένε'ργεια, ως φαμέν), αλλά τήν έςιν,

ούδ' έν τω είδε'ναι έξ ο>ν εστίν ή ευδαιμονία , άλλ' εκ

τοΰ τούτοις χρήσασθαι. (7) Τήν δέ χρησιν κα'ι τήν

ένε'ργειαν τούτων ούκ εστί ταύτης της πραγματείας τό

40 παραδοΰναι• ουδέ γα ρ άλλη επιστήμη ουδεμία τήν χρησιν

παραδίδωσιν, άλλα τήν έ'ςιν.

Όε εο ςιιοά εδΙ, βχ νΐι-Ιυβοιιβ Γβοίβ βββι-β, άίείιιιη ςηί-

<Ιεπι 3 ηοοίδ , δεά ηοη ςιιοιΐ 53ΐίβ βίΐ. Νβηι ιΐίεεοβπιυβ , βχ

Γβοΐβ ΓβΙΐοηβ ββρικίυπι βίδβ. Υβι-υπι ί<] ίρβυω ηοη ϊηΐεΐΐί-

£εηδ 8110,1118, ϊηΙβΙΤ083ΥβΙΪΙ ΓθΓί358ί8, οχ Γ00|3 ι•ΒΙίοη«

ουίαηβηι 8» , εΐ υυί δίΐ ι•εε(3 Γβϋο ? (2) ΕδΙ ηίιηίι•υιη βχ ΓβιΙ»

Γ3ΐίοηβ 3«βΓβ, ςυιιηι βηίπιοε ραΓ5 ίιτβΙΙοηβΙίδ ηοη ρι-οΙιί-

Ι)υβπΙ Γ3ϋοη3ΐειη δυβηι εχεΓοει-β βεΐίοηοπ) : Ιυ™ άεπιηπί

εηίπι οχ γοοΙβ ΓβΙίοηε βΓΪί βοΐίο. ςιιοηίβηι βηίιηα; ρβΓ-

Ιειη , υηβπι πυίιίεπι (ΙβΙεποΓβπι Ιιβοβποιιβ , 8|(ει•3Π) ηιείίο-

γριβ ; εΙ δοηιρβΓ (ΙοΙβιϊοΓβηι , ηιεϋοι-ίδ εβιΐδβ οηΐίηειηιΐδ , δίευΐ

ίη οοΓροΓε βΐ 3ηίηΐ3 , εοι-ρϋδ βηίηυε 03ΐΐδ3 1ΐ3υβΓβ ^ϊοίιηιΐΓ :

Ιυηι ιΐίοεηιυβ οοΓριΐδ Ιιβηβ ηβββΓβ, ςιιιιηι θα ΙιβόιιβπΙ, ηβ

ρΓ0>ρβ(1ί3ΐ, δεά εοιι]υηβ3(ιΐΓ εΐ «οηδυι-μβΐ ^ά &η\α>π ορυβ

ρεΓϋπειίιΙιιιη. ςυβιιαΌα,υίϋεηι (ΙεΙοΓίοδ οηιηβ πιεϋοΓίδ βδΐ

031183, η( ει ίη 3§εη<1ο δϊΐ βιιχίϋο. (3) ςυυιη ί§ίΙιΐΓ βΙΤεοΙυβ

ιηεηΐί ηοη ίηΐιίΐιικ'πΐ δΐιηιη ορυβ εχεΓεβΓβ, Ιυηι εχ γοοΙβ

ΓβΙίοηβ Γβ8 ΠεΙ. νβΓβ Ιιοε; βεύ ΓοιΙβϋδίδ αίχρΓίΙ ςυίδρίβηι,

ΟιιομοοΌ βΓΤεοΙηδ ηιοβίκιηΐ , ςιιυηι ηοη ϊπιρεάΊεηΙ? βο

Πΐιβιηίοηαηι ίΐα Ιΐ3ηε1)υη(? ηβδοίο εηίπι. (4) δβηβ ίο" ώ'εΐυ

ηοιιΐίιιιιβπι Γβιϋε&'ίΙ. Νεςιιε εηίπι νεί ηιεάίευδ/αοί/β άΐχο-

Ηί : βε<1 α,ιιβηοΌ (1ϊχθγϊ(: Μ)πείΐ3η(ϊ ρϋδβηαηι ρι-οΓεΓβηάβπι,

ΗΙο άϊηηΐε , ΑΙ ςπο ρβείο πιο ΓευΓΐοίΙβΓβ 8ΐ>ηΙί;ιιη? ςυιιπι ,

ίηςπΐΐ, ίιηρ8ΐΙυίδδβ νί(]βπ'δ. ΑΙ ρβΐίεβεειιίεπι ςυο ηιο<Ιο

δαοΓο? Πιο οεειίΓΓΪΙ Γηε(1ίοΐ8, 8ί ηοη ηβΐκ» εχ ίβ, ϊη-

ο,ιιίι•ιΐ8, υΐ ΙίΐΙϊβ δεηΐίβδ, ηοη Ιιβυβο βοιρίίυβ ([υίά ιϋεοηι.

Ηοε βοιίεηι ρβείο ϋβ εεΙεΓίδ ηυ]υδηιθ()ί εοπιηιυηίδ Ιιυίε

8ΓίΙ ΟΓβΙίο. (δ) 5ίηιίΙϋβΓ Ιΐ3Μ βΐ ίη βΙΤβεΙίοιίδ ϋί<;ηοδ<;οη-

οΊβ. ΑΙίιριΜ ηβιηςπε ρβΓ δβδβ δεηδυ οροΓίεΙ οο^ίοεΓε.

(β) (3ΐϋν::ιΙ ροΓΓΟ βΐ Ιιοε ΓογΙ»35Ϊ8 φΐϊςρίαπι : Νυηςυίι) τβ ίρβ3

ίδ(3 εοβηοδεεηδ, ογο εοηΐίηηο ΓεΙίχ ? ηβπι δυηΐ ςιιί ορίηεη-

Ιπγ. Ηοο εεΓίε ηοη εδί Ιιιι]ιΐ8ΐηηι1ϊ ; δίευΐ ηεςπε εε(ιτ3ηιιη

βοίεηΐϊαπιιη υΙΙβ (ΙίδεεηΙί ιΐδΐιηι ρΓ,τΙχΊ εΐ 3ε(ίοηεπ) , «ε^ Ηη-

πϊΐυηι (Ιιιιη1;ι\;ι| , ίι,ι ηβ ΙιΙε ιριίιίειιι , Ιικε κι-ίεηιΐο υδυπι

ΐΓ3ϋ!ίΙ (ΓιΊίείΙβδ βηίηι ρβΐ, ιιΐ άίείπιυδ, αείίο), νεΓοιη Ιιβ-

ΝΙιιιΐ). Νβςυε ιίιϊιιι δείεηοΌ εχ ηιιίΐιιΐδ ΙίβΙ , (.οπκΐ.κ Γ<•-

1ίεί(38, 50(3 βχ υΐοηϋο Ιιίβ εοηϋηςίΐ. (Τ) ΑΙιριί ηοηιιη

ιΐδΐιπι ;ιΙ(|ΐκ• οεΐίοηεηι ηοη εδί ρΓχβεηΙίδ (Γ3ε(3ΐίοηίδ 1μ-

<!(-ιι•; ςυβηάοςοία'βιη ηεςυε ιιΙΙα αϋα ιριη-ρίηπι δοίβηΐίΐ

115ΙΜΙ1 Ιΐ'.1(1ί(, Μ'(1 ΙΐΗΐ)ί(ιιιη.

ΟΑΡ. XI.

Έφ' όίπασι δέ τούτοις υπέρ φιλίας άναγκαϊόν έ"στιν

βίπεΐν, τί έστι κα\ έν τίσι καί περί τί• επειδή περ

δρώμεν πάρα πάντα τόν βίον παρατείνουσαν καί έν

45 παντι καιρψ, καί ουσαν αγαθόν, συμπαραληπτέα αν

εΐη προς τήν εύδαιμονίαν. [ι) Πρώτον μέν ουν ίσως

δ άπορεϊται καί ζητείται, βε'λτιον διελθεΐν. Πότερον

γάρ έστιν ή φιλία έν τοις δμοίοις, ώσπερ δοχεϊ χαί

λέγεται ; χαί γαρ χολοιός φασι πάρα κολοιόν ίζάνει , καί

60 Λϊεί τοι τόν όμοιον άγει 9εό; ώ; τόν όμοιον.

Υεπιηι εηίηινοΓΟ ίηΐιτοοηοΐβ Ιιιι]ιΐδηιο(Ιί, ηουίδ ιΐραηιί-

εί Μ» «ΙϊΓίτι; ηεεεςδε <■>! , ηοίά 8ί(, ε( ίη φΐϋ>ιι?, ε( ιίτοα ηηΜ ;

(]ΐι;ιηι1(ΐ(|ηί(]ΐΊΐι ά<] υηιηεηι \ ίΐίΐιιι ίρδβπι Ιοηιΐιτε ρεΓδρϊείηιυδ,

εΐ οηιηί ΙεπιροΓε οοηυηι εδδβ φιο&ά Γείίοίΐαΐεπ) εοηιρίεείβη-

άυω. (2) Ρπηιυπι ϊ§ϊΙιιγ νΜεοίΙαΓ πιείίπδ, ρβΓουΓΓβΓβ βίςυβ

εχευίετε (ρια; 3πιυί§υ3 8υη(. Ναι» βδΐ ίη ρΓίηιίδ βηιίείΐί»

ίη δίπιίΐίϋυδ , ιιΐ νίιΙίΊυτ βε (Ιίπ δοΐεΐ. δίςιιίιίεηι « §Γ8ευ1ιΐ8

( ίπιριίιιηΐ ) 8Γ30ΐιΙο ββδίϋεΐ «, εΐ

. . . Λϋ -πιιίίοιιι ήυιηεη δίιωίεπι ΙγϊΙιΚ υ.«φΐε.
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ΦασΊ δέ χαι κυνο'ς ποτέ άεΐ χαθευδούσης έπ'ι της αυτής

κεραμϊδος , ε'ρωτηθε'ντα τον Έμπεδοκλε'α διά τί ποτέ

ή χύων επί της αυτής χεραμϊδος καΟεύδει, ειπείν άτι

?χει τι τη κεραμίδι δμοιον ή χύων, ώς διά το δμοιον

[> τήν χύνα φοιτώσαν. (ί)) Πάλιν ο" αύ δοκεϊ άλλοις τισ'ιν

ε'ν τοις έναντίοις μάλλον έγγίνεσθαι ή φιλία. Έρα μέν

γάρ, φησίν, ομβρου γαία, όταν ξηρόν πέδον το δή

εναντίον, φησί, τί) ενάντιο) βούλισθαι φίλον εΤναι.

Ί'.ν μεν γαρ τοις δμοίοις ούδ' ε'νδε'χεται γίνεσΟαι• το

ιυ γαρ δμοιον, φησι, του δμοίου ουδέν προσδεϊται, χαι τα

τοιαύτα δη. (4) Ετι πδτερον έργον εστί φίλον γενε'-

σΟαι η £άίιον γενέσθαι; οί γοϋν κο'λακες ταχε'ως προσε-

δρεύσαντες φίλοι μεν οϋχ είσίν, φαίνονται δέ φίλοι είναι,

(ά) Ετι δε χαι τα τοιαύτα άπορεϊται, πότερον εσται

15 δ σπουδαίος τί) φαύλω φίλος ή ου ■ ή μέν γάρ φιλία εν

πίστει χαι βεβαιότητι, δ δε φαΰλος ήκιστα τοιούτος.

Και $ φαΰλ.ος τίο φαΰλω, ή ουδέ τοϋτο; (ο) Πρώτον

μεν ουν ίιοριστε'ον αν είη υπέρ φιλίας ποίας σκοποϋμεν.

Εστί γάρ, ώς οιονται, φιλία χαι προς θεόν χαι τα

Κ άψυχα , οϋχ δρ&ως. Τήν γαρ φιλίαν εντχΰΟά οαμεν

είναι ου έστ\ τδ άντιφιλεϊσΟαι, ή δε προς τον Οεδν φιλία

ούτε τδ άντιφιλεϊσΟαι δε'/εται ουΟ' δλως τδ φιλεϊν άτο

πον γαρ αν ειη εΐ τις φαίη οιλεΐν τον Δία. (7) Ουδέ δή

παρά των άψυχων ενδέχεται άντιφιλεϊσΟαι- φιλία με'ντοι

2& χαι προς τα άψυχα ε'στιν, οίον οΤνον ή άλλο δή τί>ν

τοιούτων. Διό δή ούτε τήν προς τον Οεον φιλίαν επι-

ζητοϋμεν ούτε τήν προς τα άψυχα, άλλα τήν προς τα

έμψυχα , και προς ταϋτα ε'ν οίς έστ'ι τδ άντιφιλεϊν. (β) Ει

δή τις μετά τοϋτο έπισκέψαιτο τί ε'στι τδ φιλητόν, εστίν

30 ουν ουκ άλλο τι ή τάγαΟο'ν. "Ετερον μέν ουν εστί τδ

φιλητόν χαι το φιλητε'ον, ωσπερ χαι το βουλητόν χαι

τδ βουλητε'ον. (ο) Βουλητόν μέν γάρ τό άπλως αγαθόν,

βουλητε'ον δέ τό έκάστω αγαθόν. Ούτω και φιλητόν

μέν τό άπλως αγαθόν, φιλητέον δε τό αυτί) άγαΟο'ν,

35 ώστε τδ μέν φιλητόν χαι φιλητε'ον, τό δέ φιλητέον ουκ

ε'στι φιλητο'ν. (ίο) Ένταΰθα μέν ουν ε'στι χαι δια τό

τοιούτον ή απορία , πότερόν έστιν δ σπουδαίος τίο φαύλοι

φίλος ή οΰ. Συνήπται γάρ ποις [ τω άπλνίϋς] άγαΟΰ τό

αυτί) αγαθόν χαι τό φιλητε'ον τω φιλητί), έ'χεται δέ και

4π ακολουθεί τω άγαθίΐ και τό ήδυ είναι και τδ συμφε'οον.

(ΐΐ) Η μέν ουν τών σπουδαίο>ν φίλία ε'στίν, δ'ταν άντι-

φιλώσιν αλλήλους • φιλοϋσι δέ αλλήλους , ή Φίλητοί ■ φι-

λητοι δε, ή αγαθοί. (12) Ούχοΰν δ σπουδαίος, φησί,

τω φαύλω οϋχ εσται φίλος; εσται μέν ουν. Επειδή γάρ

45 τάγαθω ήκολούΟει τό συμφε'ρον και τό ηδύ , ή εστί φαύ

λος ων ηδύς , ταύτη φίλος ■ πάλιν αυ συμφε'ρο>ν, •ϊ) συμ-

φε'ριον, ταύτη φίλος, (η) 'Λλλ' ούκ έ'σται γε κατά τδ φι

λητόν ή τοιαύτη φιλία. Φιλητόν γάρ ήν τάγαΟόν, ό δέ

φαύλος ού φιλητδς ■ ού γάρ άλλα χατά τό φιλητε'ον.

β" Εϊσι γάρ από της παντελούς φιλίας , της εν τοις σπου•

δαίοις, χαιαυται αί φιλίαι, ή' τε κατά τό ήδυ καΐ ή κατά

το συμφέρον, (μ) Ό ουν χατά τό ήδυ φίλων ού φιλεϊ

τήν κατά τό αγαθόν φιλίαν, ουδέ ό χατά τό συμφε'ρον.

(η) Εϊσι δέ και αί φιλίαι αύται, ή •τε χατά τό αγαθόν

Οιιιιιιι αΐίςυηηιΐυ οηιιίδ ίιι ραΟριη δΡηψρι- ι1υΐΊΐιί(;ιιρΙ |<••;ιι|ίΐ ,

ίηΙθΓπι»αΙιΐδ ΓογΙιιγ ΕπρβάΌεΙβδ , ιυπιηηι εβηίδ δρπιρρι- ίη

«ιιΐΐ'ΐη (ΙοπιιίηΙ (ρ{ξΐι|3, ίΐϊχϊκκβ, ςΐιιοηίβηι δίηιίΐε οβηίδ ΙιβπιΙ

ΙβΚΐιΙ'Ε, ρ( ρι-οίηιΐρ ο!) ϊΐιηίΐίίικίΐ'ΐη ρο ίρηάει-β. (3) Λΐϋδ

ροιτο φΐϊΙηίδυΌηι.νίδυηι ρ$Ι, ροΐϊυδ ϊη ροηΐΓβπϊδ £τ;ιηί οιηί-

ρίΐϊαιη. " ΜώάΙ δίφΐι'ιίριη ϊηιηπ'ΐη Ιβιτβ (ϊηφίίΐ Ε«Γίρί-

(/«)> Π11»™ ίοΊ'ΐ» ρχλπιϊΙ . » ςυίρρρ ηιιοί, ίηφίΙυηΙ,οοη•

ΐΓηπ'ιιηι ΓοηΐΓβΓΪο νιΊίΙ οοποίϋαπ. Αί ίιι δίιιιίϋ1)ΐΐ5 ηβροΐβδί

(]ηίι1(!ηι Πεη ηΐ Μ αηιίοίίία : δίφιίιΙΐΊΤ) κίιηίΐρ, ιι( «ίιιηί,

δίιηι'Π ηοη ρ^ρΐ; βο Ιδϋϊ ]ϋο.Ι,ιη1ΐ]Γ. (',) Ηοηιηι, ιιίΓυηι

οροΓΟδίιιη βίΐ 3ΠΜΠΙ11Ι ίϊθΓΪ αη 0»οϊ]«;? νβΐυΐ ΟδδβηΙβΙοηδ

θ)ΐιΓβδ(ϊη) 33δϊ(Ιι•ηΙ, Γβκίΐοφίβ δο ίη αΙΙοηιιη ΓαιιιίΙί,ΐΓίΙϋΙριη

ϊιΐδίηυβηΐ, ικό αηιϊο! Ιηιικιιι «ιιηΐ, ιιΐ ρδ«? νΜοηΙυΓ. (5) Ριι-

ΜΙίνβΓίΙ ίπ Ιιίδ φΐοφιο φΐίδρκιηι , Λ'ιιηι ΓιιοπΙ ρι-ο&ιΐδ ηι,ιΐο

αιηίοιίδ, βη ηοη? ΑπιίοίΙίβ δίφΐίϋοιι ίη (ΐιΐβ ΟδΙ ρΐ οοηίίβη-

1Ϊ3; 31 ητιηΐιΐδ, ηι•ιι1ίΐ|ΐΐ3ΐη ΙαΙίδ. Α η ιτιηΐπβ ηι;ι1ο ίπϋουδί

βη ηβ Μ.ιριίιίβηι.' (ο) Ρπιηοιη ί^ΐίιΐΓ- ιΙρΠιιίρηιΙιιηι , φΐΒ-

Ιβιη ροιίίίιίριοηιιΐί ΰηιίοίΐίαηι. Ε$4 ιιηηκριβ , υΐ ορίιΐ3ηΙιιΐ',

ηιιιίοίΙίΛ οΐίαηι οι^α Οριιιη. α((ριο ργ«;ι ίηηηίηιηΐβ ; ηριιΐίφιηηι

Γ''Γ,Λ- ΛπιϊοϊΙίαιη ηηιιΐφΐρ Μα '&αα ϋίοϊιηιΐδ, ιι1)ί βδΐ βιηοι•

ηιυΐιιιΐδ. Αί ργ^η Ρβοιη, βπιίοίΙία που1ίιρΐ3ΐτι ηΐϋΐυα,' ρΙ

ηβ 3Π13Γ6 φΐϊΐίρηΐ ΓβοίρίΙ. ΑΙίρΐΙΙΙΙΙΙ 113Ι)>φΙ6 ΓϋΡΓΪί, δι

ηπίίρϊαπ, (ΙίχρπΙ δβ βπΐ3Γβ ^τβιη. (7) ΑΙ ηο βο ίηαηιηΐίΐΐϊ-ί

<ριί(1ί'ΐη βιηοΓοιη ρδδρ οοηΐϊιι^ρΐ ηηιΐιιιιηι ; ηηιοΓ Ιβηιρί) Πί;α

ίηαηίιηαΐ» οδΐ , υΐ ργ«β τίηηπ) , νρΐ Ιιυ)ϋίΐτιο()ί αΐτικί. ΙοΌο

ηρΐ|υρ ρπιη φΐα; ρ$1 ργι-3 Ορ,ιπ, ηοκηπιυβ αιιιϊοίίϊαιη , ηρηυ«

ρηιιι (]υα:ΡΓ&•» ίη3ηίιιΐ3ΐ3, δβιΐ ςυ33 β^ϊ 3ηι'ιη3ΐ3, βίφιο

6ΓΒ» ρ» ίη (ριίΐιυδ δίί πιιιλγρ ιηιιΐιιο. (8) Ουοιίδί ςυίδ ίβίιι.

ορρδ εοηδίιΙβΓΡΐ φΐί.1 δίΐ βιηβΙίΐΊρ, ΡδΙ |,3ιΐ(1 ίυΐ,,β 3ΐί„,(

φΐίρφκιιη φίοπι 1)οηΐ)Π). Α1ίυ(| δίφΐίιΐβιη ρ«1 βηκΜΙρ,

ρι βΐίυιΐ ηηι,ιπίΐιιιιι, φίρηιβυΊηοιΙιιιη αΐίικί αϊ ορΙϋ1)ίΙβ

βΐ ορίβηϋιιιη : (9) ορΙίΐϋΠρ. ρηίπι βδΐ ςυοο" ΡδΙ δίιηρϋοίΙρΓ

Ι)οιιυΓη; ορίβικίιιηι ϊργο ρΙ ρπρϊρηιΐυηι ουίςηρ ςυοά ίρδϊ

βδί οόιιιμπ. 113 ρ.ίΐ3ΐη ηηΐ3!>Μο ςιιίϋβηι ΡδΙ δίιηρΙίοϊΐεΓ \η-

ηιιηι ; ,ίιιικιιιΙιιιγ, νρΓΟ , (ριοιΐ ΡδΙ ίρβϊ οιιϊιριε Ιιιιπιιιιι. Ι(3φ)β

.ίιπ.-ιιιιΙιμιι φΐίιίριη ρδΐ ρ|ι'3ΐη 3ΐιΐ3ΐ)ί|ρ; βΐ 3ΐιΐ3ΐ)ί|ρ , ηοη

ίιίρηι Ρδίηυοιΐ αιηαηϋιιιη. (10) ΙΙίηο ϊ^Ιιιγ ρΙ Ιιαο (1ρ οβιΐδ»

ΡδΙ 3Γη1)ί«ιιίΙβ3 , ηυηι ρΓοΙιιΐί ηΐϋΐο δϊί βιηίευδ, 3η ηοη ? Οοη-

ηροΙίΙαΓ ιι,ίιιιι|ιιρ ςιιοιίαιηπιοιίο ρρΓ δβ Ι)οηο, είϋί Ι)οηηιη;

ρΙ ηηΐϋΐκΐιιιιι, απιαίιϊΐϊ. Βοηυηι αιιίριη εοηιίίβΙαΓ ρίςηο ίη-

ΗοϊγρΙ ]υαιηϋυιη «δδβ ρΙ οοηιηιοιίυιη. (η) ΡΓοΙιοιυηι ι^Ιιιγ

3ΐΐ)κίΙία ΡδΙ, ςιιιιπ) δρ ηιυΐυο 3ηιβνβπηΙ. Αηιβηί βυίριη 8«

ίηνίορηι , ςιιαίρηυδ βιιιηΐιϋρδ : ρΙ 8ηΐ3ΐ)ϊΙοδ δΐιηί , ςυ3ΐβηιΐδ

1>οηί. (12) Νοη ί);ίΙυΓ ρΓοΙιυδ, ίηςηίΐ, πιηΙο ργιΙ βηιίρυδ?

ΑΙιριϊ ργιΙ : φΐ3ΐιιΙοφΐίιΙρηι ρρΓ δρ ϋοηυιη οοιηίΐβίατ οοηι-

ηιοιίηιη οί )ιΐ(•ιιικ]ιιιη. δι ιικιΐιπ βδί, φΐϊ βυΐνΐί, Ιιβο ι!ο

Ρ3ΐΐδ3 3111101-: : ιιΐΓϋΐΐδ -.ι οοπιιιιοιίυδ , φΐαίβηυβ ροιιιιικκίιι•,,

Ρ3(ριΐϋδ βηιίουί. (13) νρηιηι ηοη βπί ρχ ρο ςυοϋ βδί 3ΐηα-

1)ϋβ, β]ιΐδηιοι1ί 3ΐηΪΡί1ί3. 8ίφΐϊ(1ριιι 3ΐιΐ3ΐ)Μρ, Ι)οηυηι ρίΙ.

Αίςυϊ ηιβίυδ ηοη βηιαίίίΐϊδ. Κοη ργ^ο ρΓορΙΡΓ βπιβίιίΐε, δρϋ

ρπιρίοι• ;ιιηίΐιιι1ιιιιι. 8ιιηΙ ικιιιιιρκ' ϋΐ) υηίνΡΓδβΙί ,ιιιικϋί,Ί, 63

φΐιΐ' !η ίρ-ί-. ρΓοηίδ Ρδί, Ρί 1ι;ρ ιριοιριρ ηιηίι ίΐϊιι" , φΐ03 εχ )ιι-

ριιηιΐο, ρΙ φΐ* ρχ ροηιπιοοΌ. (14) Οηϊ ργ^ο ρΓορΙΡΓ ]υχιιη-

ιΐιιιη ηιιιίΐΊΐ-. , ηοη (ρηεί ρΓορΙΡΓ Ιιοηιιιη ηηιίείΐίίΐηι : ηρςιιβ

ςιιί ρΓορΙΡΓ οοιηιηοιίιιηι. (15) ΑΙφίίδυηΟι.εβηιίρΚί.'Ρ, ηιιχ
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και ή κατά το ήδΰ και ή κατά το συμφέρον, οΰ^ί αϊ

αύτα'ι (Λεν, ού παντελώς δέ οΐιδέ άλλότρ:αι αλλήλων,

. άλλ' άπό ταΰτοΰ ποις ήρτημέναι είσίν • οίον φαμέν ίατρι

κον τι) μαναίριον, ίατρικον τον άνΟρωπον, και ίατρικήν

ι> τήν Ιπιστήμην ταϋτ' ού^ δμοίοις λέγονται, άλλα το μεν

μα^α"ίριον τω )τρησιμον είναι προς ιατρικών ίατρικον λέ-

γεται, δ δ" άνθρωπος τω ποιητικός είναι ΰγΐίίας, ή δ

επιστήμη τω αιτία είναι και άρ^ή. (ΐβ) Όμοίω; δέ και

αί φιλίαι ού/ ωσαύτως , η τε των σπουδαίων ή δια το

Κι αγαθόν και ή κατά τό ήδΰ και ή κατά το συμφέρον.

Ούτε δη δμωνύμως λέγονται, άλλ' ουκ είσι μέν αϊ αύ

ται, περί ταύτα δε' πω; και έκ των αυτών είσίν. (π) Κ!

δη τι; λε'γοι « δ κατά το ήδΰ φίλων ούκ εστί φίλος τούτω-

ού γάρ κατά το αγαθόν φίλος εστίν, » βαδίζει δ τοιούτος

ι& έπι την τών σπουδαίων φιλίαν, την εξ απάντων τούτιον

ούσαν, και εκ του άγαΟοϋ και εκ του ήδέος και εκ τοϋ

συμφέροντος , ωστ' αληθώς ούκ εστίν έκείνην γε την

φιλίαν φίλος, αλλά την κατά τό ήδΰ τ) κατά τό συμ

φέρον. (18) Πο'τερον ουν εσται δ σπουδαίο; τω σπου-

5ΐ) δαίω φίλος ή οΰ; ουδέν γάρ προσδεϊται , φησίν, ό όμοιος

του δμοίου. Ό δή τοιούτος λόγος ζητεί την κατά τό

συμφέρον φιλίαν ή γάρ προσδεϊται δ έτερος τοΰ έτερου,

ταύτη δντες φίλοι εν τη κατά τό συμφέρον φιλία είσίν.

ίιο) Άλλ' έτερα διώρισται ή κατά τό συμφέρον φιλία

»:» και ή κατ' άρετήν και ήδονην. Εικός δή και πολΰ

μάλλον τούτους• πάντα γάρ αύτοΐς όπάρ/ει τάγαΟα' ,

και τό ήδΰ και τό συμφε'ρον. (ίο) Άλλα και δ σπου

δαίος τω φαύλω ■ ή γάρ ίσιος ηδύς, ταύτη και φίλος.

Και δ φαΰλο'ς γε τω φαύλο» ■ ή γάρ ΐσως τό αυτό αύτοϊς

ίο συμφέρει, ταύτη φίλοι. Όρώμεν γάρ τοϋτο γινόμενον,

δ'ταν τό αυτό η τό συμφε'ρον, φίλους τούτι^ι; δια τό συμ

φέρον, ωστ' ουδέν κωλύσει και φαύλοις ούσι ταύτόν τι

συμφε'ρειν. (2ΐ) Βεβαιότατη μέν ουν και μονιμωτάτη

και καλλίστη ή ε'ν τοις σπουδαίοις φιλία, ή κατ' άρετήν

3& και τάναΟόν ούσα, είκο'τοις• ή μέν γάρ αρετή άμετά-

πτο)τον, οι* ήν ή φιλία, ώστε εικός την φιλίαν την τοιαύτην

αμεταπτωτον είναι, το σε συμφέρον ουοεποτε ταυτον οιο

ή διά τό συμφέρον φιλία οΰ βεβαία, άλλα τω συμφέροντι

συμμεταπίπτει. (22) "Ομοίως και ή κατά τήν ήδονην.

40 Ή μέν ουν τών !3ελτίστο>ν φιλία ή κατ' άρετήν γιγνο-

με'νη εστίν, ή δέ τών πολλών ή κατά τό συμφε'ρον ή δέ

κατά τήν ήδονην εν τοις φορτικοΤς και τυ/οΰσιν.

(ί.ι) Συμβαίνει δέ και άγανακτεϊν, δ'ταν φαύλοις Ιντύ-

/ωσι τοις φίλοις , και Οαυμάζειν. Εστί δέ ουδέν

4Ι> άτοπον δ'ταν γάρ ή φιλία λάβη τήν ήδονην άρνήν, δι'

ήν φίλοι είσίν, η τό συμφε'ρον, άμα ταΰτ' απολείπει

και ή φιλία ού διαμένει. (24) Πολλάκις δέ μένει μέν

ή φιλία, κακώς δ' ένρησατο τω φίλω• διό άγανακτοΰσιν.

"Εστί δέ ουδέ τοΰτο άλογον ού γάρ δι' άρετήν ή φιλία

ίο σοι προς τούτον ΰπηρχεν, διό ούδ' άτοπον μηδέν ποιεΐν

αυτόν τών κατ' άρετήν. Άγανακτοΰσιν ουν ούκ δρθώς-

δι' ήδονην γάρ ποιησάμενοι τήν φιλίαν, τήν δι' άρετήν

οίονται δεϊν αυτοΐς ΰπάρ/ειν. Τό δ' ού δυνατο'ν ού

γάρ Ιστιν ή δι' ήδονην και συμφέρον αρετής επομένη.

ρι-ορίει- Ιχιιιιπιι , ι|υ3! |>ΓορΙβΓ ίιιοιηιΐυπι , α,υαϊ ρι-ορΙβΓ

('οιιιιηιιιΐιιιη , ηοη εαπίοπι ψικίοπι , δβιΐ ηεε. ρι-οηιιΐδ (|ΐιίι)ειιι

ϊηΙεΓ δε ίηνίοθηι αΜρη.τ ; δοιΐ βΐ) οοιίρηι ψιο<1αιηηιοι1ο ρρη-

(ί«η(β8 : νοίιιΐ ηιι•ι1ί< ιιιιι πιΙΙιΊΙιιιη (ϋαηιιΐδ, πιιίΓκιιιιι

ΙκιιιιίιιΐΊΐι , βΐ ιηρι1ίι'»ηι δοίβηΐίαιη. ΙΙ«ο ηοη 8ΪΓηιΙιΐ6Γ ϋϊ-

οιιηΙιΐΓ : δρ<1 < ιιιΙΙεΙΙυδ , αυοά 3<1 ηιρρϋαιιηηι ιιΙίΙΝ η! , ΠΊΡάί•

Οϋβ (ΗαΙοχ; 3( Ιιοπιο, φιοι) ,νήπΙ,ιΙιίιι ΓβοϊβΙ; δείεηΐϊβ νρι-ο,

οποιΙ μ( 03υ«ι ηΐηπο ρπηαρίιιπι. (16) ΙΙίάΊ>ηι εί ηιηκίίία;

ηοη ίϋοΌηι (ΙίπιηΙιΐΓ, φιίρρε ςιια; ρι-οηοπιηι, ρηιριει- Ιη•

ηιιηι, εί ςιΐΗ• ρι-ορίει- )ιιουηι1υιη , εί ςιΐί- ρι-οριβΓ ιοηιιηο-

(Ιιιιη. Νεα,υο (ϋΓ,ιιηΙιΐΓ .τφΐίνοοε : νεπιιη ηοη δΐιηΐ ψιίιίεπι

ο,τιΐΐ'ηι , δριΐ βηηΐ οϊγολ εβιίρηι ςηοιίαηιπκχίο , ηΐο,ιιε βχ

οιμΙι•™. (17) ροθ(1ϋί <;πι, (Ιί.-,(| , (}υί ρΓορΙΟΓ ]ιΐΓυηι)ιιηι

3Π13!, 61 8ΠΐίθΙ8 ΠΟΠ ΡδΙ , <ρΐ.Ίη>Ι<ιιριί(|ι'ηΐ ηοη ρΓΟρΙΡΓ ηο-

ηιιιη ηηΐΗΊΐ-ϊ κδΐ : ίί ϊη 3ΐηίοίΙΪ3ΐη ρΓοοοπιπι (Ιοπιϊ^γβΙ, ςικ-κ

ρχ Ιιΐ» οηιηϊΐηΐδ οοηίΐβΐ, ηοίρρε οχ 1>οηο, εΐ ρχ ίιιειιη^ο,

εί εχ ι πιιιηΐ'ϋΐΐ) . ρΓοίηιΙε ηοη ΡδΙ υργρ ρχ ιΙΙ.ι οιηίοίΙίΒ βπιϊ -

οηδ , δρυ ρχ ρ» ιιιι,χ ρΓορ(ΡΓ }ιιοιιη(1ιιηι , νοί ρΓορΙρΓ εοιηηιο-

Αιη. (18) υίπιπι ί;•ϊ1υΓ ργΚ ρΓοΙιιΐδ ρΓοΙχ) ,-ιηιίπκ, 8Π

ηοη? δϊιιυϊιίρηι ηοη ρ§ρΙ, ίη^υί! , δίηιίΐίδ βιιτιϊΐϊ. Ι1β?ο ηί-

Ι11ΪΙ-Ι1Ι1Ι 0Γ31Ϊ0 Ρ3Π1 ςϋ£Β βδΐ ρΓΟρΙΡΓ Οι III II 1 1• >■ 1 1 1 ιιι ίιμ!.^.;(

3ηιίοί1ί3ΐη ; ηαηι (|ΐΐ3(εηιΐδ ηΙΙοΓ 3Ι1ργο ίηιϋ^ρΐ , εΐίρηυδ δυηι

αηιιιϊ ίη Ρ3 ο,ιι* β»1 ρΓορΙιτ οοηιιηοϋιιπι .'ΐηιίοίΐία εοη$(ίΙυΙϊ.

(Ι!)) Κ«?ά ηυιιιη αΙϊΙβΓ (ΙεΠηϊβΙυΓ ςιΐίρ ρΓορίΡΓ οοιηπιοιίηηι

ίιηίοίΐίβ , εί ςυίβ ρΓορΙρΓ νίΓΐηΙειη βΐ νοΙηρ(3(ριη ; ,-ιηιιιιηι

υΙ:ςιιε Ιιοδ ιηιιΐΐο ιηβ§ϊβ αηιίοο! «ίβ, ςιιί νίι-ία/ε οοηοϊ-

ΙίαηΙιΐΓ ; ειιηο.13 δί(]ΐιίι1εηι ίρ$ίδ 1>οη3 εχδίδΐυηΐ , εί )ικ:ιιιι-

άιιηι εί <•οηιιιιηι1ιιιιι. (20) Οείεπιηι εΐϊβιη ρΓοοιίδ ιηβΙο ατηί-

αιι (ϊΗ : ηαιη ο,υ.Ίΐρηιΐδ Γοι-Ιβ&δίδ ]ικ:ιιηι1υ5 εβί, εβίεηυδ

γΙι.ιιπ αιηίουδ. ΚΙ ιιΐ3ΐιΐδ ιικιΐο : ηβηι ςιιαίεηυδ ίϋρηι ΓοΗβ

ι'ρδίδ (Ίΐιιιιΐιΐ)ΐΙιιιιι, Ρ3ΐρηυδ Βΐηίεί μιιιΙ. Γίεη η3ηκ|υε ίη-

ίηπίιΐιι , ςυυιη ϊ • Ι •.- ■ ■ ι ΙπεπΙ εοιηιηοιίιιηι , εοδ οη ιίιιιπιιο•

ιΐιιιιι ΟΟΙΚ'ίΙίϊΠ. Ι'ΓοίικΙε ιιιΐιϋ ρΐ'οΙιίΙιιΊ , ιΊίηιιι ηιαίίδ :ιΙή]ΠΩ<1

Γοιιιιηυιΐιιιη ϊιίοιη ε&δβ. (21) 0οηδΐ3η1ϊκδίιηα νεΓΟ, αε δ(3ϋί-

Ιίί>ϊιιι.-ι , εί ήοηεδίίδδίιηι , ο>1 εα ιρι;ι• ίηρδί ρΓο1>ίδ .ιιιιίι ιί ί.ι :

(|υίρρε ςιιοιΐ εδί ρΓορΙιτ ΛΊΓΐηΙειη 30 ρεΓ &ε Ιιυιιιιιιι ; εί ηιε-

ι ι!η ιιιιίιΐι-ηι. Ρίίΐηι νίΓΐυβ ίικ υιιιηιιιΙ^ιΙιιΙίί, ρ( ςιι,τ ρεΓ εβηι

< ■•ιιι ίΐι.ιΐιιι 3ΐηίεί1ί3, οοηδ(3ηΙίδίίηΐ3 ΡδΙ. ΑΙιριϊ (-ιιιηηιοιίιιιη

ηιίιιίιηε ΡδΙ δίβοίΐε : ςιΐ3Γβ εχ εοιηηιοαΌ, βΐίΐοίΐίδ ηοη 6*1

αιηίεϊΐίβ : ο,υϊρρε ςιια: ιιιιίι εοηιπιοιίο ε]αΙ>ϊΙιΐΓ. (22) δίηιί-

Ιϊΐιτ ιΊίϋΐιι ι;ικι' ρΓορΙεΓ ΥθΙυρ(3(εηι. ΟρΙίηιυηιιη ίμίΙιΐΓ

βηιϊοίΐίβ ρεΓ νίΓΐυΙεηι εχοίΐβΐβ «Ι; ηιυΙΙΟΓυιη ;ιιιΙεηι, ηιι.ν

ρΓορΙρΓ οοιηηιοιίυιη ; «Ι ςιι» ρΓορίΡΓ νο!ιιρ(3ΐεηι , ίη Ιιοηιί-

ηίΐιιΐδ νίΐίυϋδ ΓρροΗΙυΓ εί ηϋιϊΐί. (23) Οοπϋη^ϊΙ βϋίρηι εΐίβιη

ίιιιΙϊ^ηϋΓΪ εηηι ηΐΒΐίβ βηιίοίδ, ρΐΓΪΙρΓςιιε ;ιι1ηιϊι•;ιπ. ΕδΙ νετο

ηοη :ι1ι-ιιπ1ιιιη , ηιιυηι ;ιιη'ιαΙί;ι ρπηείρϊυηι εερρπΐ νοίιιρίβ•

Ιεηι , ρΓορίΡΓ ςυοοΐ ηηιίεί δηηΐ , Ηίιίεηι εί οοηιπιούιιηι. δίηιυΐ

βιιϊπι αϊ |ΐι«• Ιυεο ιΐεήείπηΐ , ηειιΐΐςιιβηι εΙΪΒηι ρρηΙαΓβνεπι

3πιίεϊ(ί3. (24) ΑΙ δ.τρε ρεΓδΙβΙ ηυϊύβιη βηιίεϊΐίβ , νεπιπι

βόυί,υβ 3ηιίοο ε*1 : Μεο ίπιΙί^ικιηΙιΐΓ; ηειιιιε ί<1 ίη]ιιπ»

Νοη εηϊηι ρΓορίΡΓ νΪΓΐυΙειη ουπι Ιιοε ΙίΙιΙ ΓυεΓβΙ ίΐιιιί(•ϋί.ι ;

υΐ .ιΐίηιιιηι ηοη νίόρΛίυΓ, βΐΐεπηη ηίΙιίΙ Γ306Γ6 εχ νίΓΐϋΙβ.

ρικιηκιΙ)Γΐ'ΐη ηοη τεοίε ίπάί^ηβαΙηΓ, ςιιί βηιίείΐίβηι ροι-

νοίιιρίαίειη εοηεί1ί3Γϋη( , ςηοιΐ βχίδΐϊηιεηΐ ββηι ίρδίδ ρβΓ

νϊΓΐυΙεηι (ΙπιϊιΙιιγ.ιπι : ςυοά 6βΓΪ ηοη ροΐεδί : ηοη ρηίπι

ςυκ ρΓορΙεΓ τοίαρίβίεηι εί οοπιπιοίΐυπι , εχ νίι-ΙιιΙβ β«1.
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(ν>) Κοινωσάμενοι οΟν ηδονή άρετήν ζητοΰσιν, ούκ δρ-

Οως • ου γαρ ακολουθεί τη ηδονή και τω συμφε'ροντι

ή αρετή, άλλα τη αρετή αμφότερα ταϋτ' ακολουθεί.

"Ατοπον γαρ ει μη τις οίήσεται τους σπουδαίους αύτοΰς

ι> αυτοϊς ήδίστους είναι- και γαρ οί φαύλοι, ώς φησιν

Ευριπίδης, αυτοί Ιαυτόϊς ήδεϊς είσίν χ κακός κακω

γαρ συντέτηχεν. » Οΰ γαρ ακολουθεί τή ηδονή ή αρετή,

άλλα τή άρετη ή ηδονή ακολουθεί. (•2β) Πο'τερον δέ

και δει Ιν τη των σπουδαίων φιλία τήν ήδονήν είναι,

ιο ή ου δ;ί; άτοπον γαρ το μή φάναι δεΐν. Ει γαρ αφε

λείς αυτών τι) ήδεϊς εΤναι άλληλοις, άλλους ποριοϋνται

φίλους εις τι) συζήν, τους ηδείς• εις γαρ τι) συζήν ουδέν

μείζον εστί του ηδείς είναι. (27) "Ατοπον ουν το μή

οιεσθαι δεΐν τους σπουδαίους μάλιστ' άλλήλοις συζήν

15 τοΰτο δ' ούκ εστίν άνευ τοϋ ήδε'ος ■ δεοι αν άρα , ώς

εοικε, μάλιστα τούτοις ΰπάρχειν τδ ήδε'σιν είναι,

(ϊβ) Έπεί δέ διι-'ρηνται αί φιλίαι εϊς τρία είδη , και εν

ταΰταις ήπορεϊτο πο'τερον £ν ίσο'τητι ή φιλία εγγίνεται

ή Ιν άνισότητί' εστίν ουν κατ' αμφότερα- ή μέν γαρ

ϊο καθ' ομοιότητα ή τών σπουδαίων και ή τελεία φιλία ,

ή δέ κατ' ανομοιότητα ή κατά το συμφέρον. Τω γαρ

εύπορο) δ πένης δια τήν ενδειαν ων δ πλούσιος εύπορεϊ

φίλος εστί, καΐ τω σπουδαίω ό φαϋλος δια ταΰτό• δια

γαρ τήν ενδειαν τήν της αρετής, παρ' ου οϊεται αυτω

2*> εσεσθαι, δια τοΰτο τοΰτω φίλος. (2θ) Γίνεται ουν Ιν

τοις άνομοίοις φιλία κατά το συμφε'ρον διδ καΐ Ευρι

πίδης•

'Ερα μέν όμβρου γαΓ, όταν ξηοόν πέδον.

Ώς έναντίοις ουσι τούτοις Ιγγίνεται φιλία ή διατόσυμ-

30 φε'ρον. Και γαρ εί θέλεις τα Ιναντιιότατα ποιήσαι πϋρ

και ύδωρ, ταϋτα άλλήλοις χρήσιμα Ιστιν. (ίο) Το γαρ

πϋρ φασίν, ΐαν μή ε/η ΰγρόν, φθείρεσθαι, ώς τοϋτ'

αυτω παρασκευάζον ωσπερ τροφήν τίνα , ταΰτην δέ

τοσαΰτην ίσης κρατήσειεν άν • αν μέν γαρ πλεϊον ποιή-

» σης το υγρδν επικρατήσαν, φθείρεσθαι τδ πϋρ, εαν δέ

σΰμμετρον, συνοίσει. Δήλον ουν δ*τι και Ιν τοις Ιναν-

τιωτάτοις φιλία Ιγγίνεται δια το συμφέρον, (.ιι) Ανά

γονται δέ πασαι αί φιλίαι, και αί Ιν ίσο'τητι και αί εν

άνισότητι, εις τας διηρημε'νας τρεις. "Εστί δ' Ιν άπά-

40 σαις ταίς φιλίαις διάφορα γινομε'νη προς αλλήλους, δταν

μή δμοίως φιλώσιν ή ευ ποιώσιν ή ΰπηρετώσιν ή 8 τι

αν των τοιούτυιν • ίίταν μέν γαρ δ μέν εκτενώς ποιή

δ δ' Ιλλείπη, κατά τήν ελλειψιν το έγκλημα και ή με'μ-

ψις. (33) Οΰ μήν άλλ' Ιπι μεν των τοιούτων ων το

45 αυτό Ιστι τέλος της φιλίας, οίον εί αμφότεροι κατά το

συμφε'ρον άλλήλοις φίλοι ή χάτά το ήδΰ η κατ' άρετήν,

ευδηλος ή ελλειψις ή παρά τοϋ έτε'ρου ■ εαν ουν πλείο)

άγαθα συ μοιποιής ή εγώ σοί, ούδ' αμφισβητώ έτι μή

ου δεΐν σε μάλλον ίιπ' ίμοΖ φιλεΐσθαι. (33) Έν ^ δέ

50 διλία μή δια ταϋτό φίλοι Ισμε'ν, μάλλον αί διαφοραι'•

άδηλος γάρ ή Ιλλειψις παρ' Ικατε'ρου• οΐον εί δ μέν

δι' ήδονήν φίλος Ιστίν ό δέ δια το συμφε'ρον, ενταύθα

ή άμφισβήτησις• ούτε γαρ δ τω συμφεροντι υπερε/ων

ΑΗΙ&ΤΟΤίΙ.Κί. ιι.

(25) ΥοΙυρΙβΙε ΐβίΙιΐΓ εοηείΐίβΐί, ηοη κείε νίΓΐυίβιη ςυ«>

ηιηΐ. Νεςυε βηϊηι οοηιϋαΙιΐΓ νοίιφίαίριη βΐ εοπιιηούιιηι

νΪΓΐϋβ : 8«ι1 πιιιΐΐ',ι, οα 3πι1)ο νίι-ΙυΙειη εοηδεςυυηΐυι•. ΑΙ)-

8ΐιι (Ιυιιι εηίιη ΓυεπΙ ηοη ρυΙϊΓΡ Ιιοιιοδ δίΙ)ί ϊιιΙβΓ 86 ΓθΓβ ]<ι•

ευηαΌδ : ΐ|ΐι;ιιΐ(Ιΐ)ΐ[ΐιί,Ιι•ιιι ηιβίί (ηΐ ίηςυίΐ Ευτίρίιίεδ) ίρ»ίι

δίΙ)ί δυβνεδ ]ιιΐ'ΐηιιΙίΐ]ΐΐΓ βυηΐ : >■ Οοη]ΐ]ηοΙιΐ5 ΙιίβΓβΙ ωιη ηΐ3-

Ιιιϊ ιηϊΐο. » Νεο εηίιη νο1ιιρ|;ι1οιιι νίι-Ιυδ οοπιβδ εοηβοςυΚυι-,

βε(1 » ιγΙιιΙιίιι \ <ιΐιιρΐ;ΐί οοπιίΙβΙυΓ. (26) [Ηπιοι νεΓο εΐίβιη

οροΓίεχ ίη ατηίοϊϋα ρκιΐκιπιιη είίε νοίυρίβίεηι, 3η ηοιι?

ΑΙίεηυηι εηίηι εδί ηε^3Γε οροΓίεΓβ. Κβηι βί βί) ϊρ»ί8 ΐηίει- μ;

ίηνίοεηι 3υΓεΓ38 ςυβνϊΐαΐεηι, βϋοβ ,ίιΙ εοηευεβεεικίυηι ίη

νίΐί , | ικίπιι Ιικ ιρι ίιΙ.Ίΐι , ;ιιιιί(.•()ϋ (|ΐι;,τ(•ιι! βίΐιϊ. Ν3ηι 3(1 81 -

ιηυΐ νίνεηιΐυηι , ηίΐιϋ ηΐ3]υ5 ββΐ ςυβηι ]ιιευηο1θ3 ε»8β.

(27) Οιι ιΐιιυΙιΐΊΊΐι αΐίεηυηι εδί ηοη ηι^ίΐι.πί , ρΓοΙιοβ ιιι,-ι\ίιιιι•

βϊηιιιΐ ίιι νί( οιιι νίίβηι 38βΓβ. Ιϋ νβΓΟ οΚγβ ^ιι^υη(1ιιι1ι ηοιι

εδί. Οοηνεηίι ογ;;ο , ηΐ νίιΙεΙϋΓ, Ιιίβ ιιιιιχίηιο ]ικ:ιιικ1ίίΐ 6850.

(28) Οποιιί.ιιη βυΐεηι (1Ϊ8(που1ίβ βηηΐ αιηΐοϊΙΪΒβ ίη 1γρ8 8ρε-

είεδ, ίη Ιιίδςυε 3ηιοί§ε1)&ΙυΓ, υίπιηι ίη ίρ«β ;<•ψι;ιΐ;ΐ;ιΙ<• 3ηιί• •

εί!ί3 εβίεΙ, 3η ίη βο ςιιοιΐ εδδεί ϊηχηιιβοίΐε : εδί ί^ΊΙαΓ ίιι

ηΐι-οςυε. Νϊπι ρΓο!)υΓυιη, ρεΓ δίιιιίΐίΐιιιΐίιιειη ρβΓΓεεΙβ 3ΐηί-

είΙί3 651 : 3( φαβ ρεΓ ύίδδίιηίΐίΐυϋϊηεηι , ε3 ςιιβϊ ρΓΟρΙει-

(Όΐιιιιιο(1ιιηι. Νβηι εο πίοοΌ, εορίοδο ρβυρεΓ, οί) ίηορίβηι

ΐ'ιιΜίιιι ΐ|ΐιϊΙιΐκ βΠΙυίΙ (1ί?εδ, ηιηίπΐδ εδί : βο ε3(1οιτι ϋε οηϋδ3 ,

ιηβΐιΐδ ρΓοΙχ). 8ί(ΐυίιΙ(•ηι ρΓορΙεΓ νίΓΐυΙίδ ίηορίβηι , 3 σαο

8ίΙ)ί ιιρίΐπΐίΐΐιιιη ΐπ ριιΐβΐ, βϊ οί) Ιιοο βιηίοιίδ 6*1. (29) ΡίΙ

ίβίΙυΓ ίηΙβΓ άίδδίηιιΊεδ ρΓορΙεΓ εοηιιηοιίυηι ηιιιίοϊΙϊ;ι. Ηβε

<1ε ε<ιυδ3 άίχϋ Ευη'ρίϋεδ :

ΑπίίΙ ίηιοΓεηι (0ΓΓ3 ηοαικίο ίοίοπι οϊβπιιΙ.

Ηίδ πίριιΐε οοη(Γ3Γϋδ, ,ιηιίι-ΙΙι',ι οό (ίμμιπιμΙμιπ βχοΓΪΙϋΓ.

Ν3ΐη δϊ 1ί1)63ΐ νεΙ ιπ;ι\ίιηρ εοη(Γ3π°3 ΓβεβΓβ ι'§ηεη) εί βηιιηηι ,

Ιΐ3?ε φίοςυε δίόί ίηνίεειη υΐίΐβ δυηΐ. (30) Νβηι ί^ηίδ, ίη-

ηυίιιηΐ, δι άβδίΐ Ιιπιιιογ, βϋδυηιϋυΓ, ςιιϊ3 Ιιίε ϋΐϊ ργλ•Ι)«ιΙ

«ιϋιιΐΓΐιΐ ιιΐιι , ΐ:ιιιΐιιιιι (|ΐιίι1επι , ιιΙ ηοη δυεευηιΐΜΐ : ηοιη ,<ϊ

κιιρί'ΠίΓίΙ Ιιιιιιιοΐ', ί^ηίδ 3ϋδυιηϋιΐΓ; δι νιτο ηιηιΙιΤΗΐιι» ΐ'δ(,

ΟΟηΓίΓβΙ. .\(ΐιι ιΐιιΐιίπιιι ϊ^ϊΙιΐΓ «|ΐιΐιι εΓυιιι ίη ιικιχίηιι' εοη-

Ιγ.ιπ^,οΙι (ίιιιιιιιιπΙιμιι , >ϊ| ,Ίΐηί('ίΙί3. (31) 1ίΡ(Ιιΐ(ΊΐηΙιιι;ιιιΙ('ΐη

;\ιιιί<ί1ϊ,Έ οηιηεβ Ιϋΐιι ψι;•• ;ι-ι|ΐι;ιΙίΙ;ι1ρ, «ιιιαιιι ςυ&ρ ίιΐ3?(]ΐΐ3-

ΙίΙβΙε εοη»(3η(, ,ίιΙ [η-. δΐιρΓ3 (Ιίδ1ίηε(3δ δρεείεδ. Ι>1 3ΐιΙειη

ίη ειιηεϋδ εοηΐεηϋο ιιιΙρι• δε ίηνίεεηι βπιίείΐίίδ, ςυβηιΐο ηοιι

δίιιιίΐίίρι- βιηβνεΓίηΙ νρΙ οβη,ε ΓεοεΓίηΙ νοΙ βυρρεΙίνεΓΪηΙ , ν<Ί

ίιΐ ςεηυδ ι|ιι3•(ίιιιι(|ιιρ. ΚΙρηίιη ιριιιιη ιιηιΐδ ςυίϋεηι ίΐιί.κΐιΐι•

εί νεΙιεηιεηΙΡΓ ΓβοιΙ , 31Ιργ υργο ο'ρΠοίΙ , ρΓορΙεΓ α"ρίρρ1αηι ε*1

επηιίη3ΐίο εί ςιιεΓεΐ3. (32) ΕηίηινεΐΌ ίη α,ηίουβ ίιίειιι βδΐ

βιηίείΐί* Ιίηίδ, ιιΙ δι υΐΓίςιιε ρΓορΙεΓ ο.οηιηιοιίυπι ίηΙΡΓ δε

ίηνίερηι βηιίεί εοηοίΙίβηΙιΐΓ, 3«1 ρΓορΙεΓ ]ΐιουη(1ιιηι , 3ΐιΙ

ρΓορΙεΓ νίι-ΐιιίεηι : (ΙεΓεεΙιΐδ, ςιιί ρΓοΙ εϊδοίΙυΓ βο βΙΙργο,

εχρΙθΓ3(ιΐδ βο οει-Ιιΐδ ΡδΙ. δι ι^Ιογ Ρ'«Γ3 Ιιι ιηΐΐιϊ 1>οη3 εοη-

Ιιιίεηδ, ςυβηι Ρβο 1ίΙ)ί, ηοη ]βηι 3ΐη1)Ίί;ο ο,ιιίηΐιι (1β ιηε ηεηε

πιεΓΪΙιΐδ*, 3 ηιε ρΐϋδ βηιβΓΪ ίεΐιεβδ. (33) ΙΙόϊ βυΐεηι βηιίοίΐίά

ηοη ι ιΐι ίιΐι-ιη υίπιηιςοε ι οιιΙγ.ίιΊΛ αιηϊι-ί ίιιοι ίιηιυ , ίΐιί ιηπΐοτα

(1ίδδί(1ί3. ΟοΓβοΙϋδ δίςυκίεπι 30 ιιΙγοο,ιιο, ίηατίοδ. υΐ δί

ρΓορΙβΓ νοίυρίβίεηι υηυδ ηυίύεηι βίΐ ηηιίπι-., εί ρΓορίΡΓ

οοηιηιοαΊιιη βΙΙεΓ, ϊη^β οπΙογ βηιοίβΐιι'Ιβδ. Νρ(]ΐιο εηίηι

ψιί εοιηηιοιίο εχοεο1!! , νοίηρίβίεπι οεηδεί (1ί^η3ΐιι ο,ιΐίΐ.•
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άςίαν οίεται την ήδονήν άντικαταλλάττεσΟαι του συμ

φέροντος , ούτε δ τη ήοονη ΰπερέ/ο>ν άξίαν της ηδονής εν

τώ συμφέροντι /άριν άπολαμβάνειν διό μάλλον αί

διαφοραί εν ταϊς τοιαύταις φιλίαις γίγνονται. (34) Οί

δ δ' έν άνισο'τητι οίλοι δντες, οί μέν υπερέχοντες πλουτω

ή άλλιυ τινί τοιούτω ούκ οίονται δεΐν αυτοί φιλεΐν,

άλλ' Οπό των ενδεέστερων οίονται δεΐν αυτοί φιλεΐσΟαι.

(3ΐ) "Εστί δε βέλτιον το φιλεΐν ή τι» φιλεΐσΟαι• το μεν

γαρ οιλεΐν ενέργεια τις ηδονής και αγαθόν, από δέ του

ιο φιλεΐσΟαι ουδεμία τω φιλουμε'νο» ενέργεια γίνεται.

(3β) "Ετι δέ βΛτιον το γνωρίζειν η το γνωρίζεσΟαι• το

μεν γαρ γνωρι'ζεσΟαι και το φιλεΐσΟαι και τοις άψύ/οις

ΰπάρ/ει, τι) δι γνωρίζειν χαι το φιλεΐν τοΐς έμψύ/οις.

(37) "Ετι τι) εύποιητικόν είναι βέλτιον ή το μη ■ δ μέν

II ουν φίλων εύποιητικός ή φιλεί, δ δε φιλούμενος,η φι-

λεϊται,ού. (38) Άλλ' οί άνθρο>ποι δια φιλοτιμίαν φι

λεΐσΟαι μάλλον βούλονται ή φιλεΐν, δια το Ιν τω φιλεΐ-

■ σΟαι ΰπερο/ήν τίνα είναι• αεί γαρ δ φιλούμενος ΰπερ-

έ/ει ηδονή ή εύπορία ή αρετή, δ δέ φιλότιμος της ΰπερ-

30 ο/ης ορέγεται. (3θ) Και ούχ οίονται δεΐν αυτοί φιλεΐν

οί έν ΰπερο/ή δντες • άντιδιδόναι γαρ έν οίς ΰπερέ/ουσι

τοις φιλοϋσιν αύτοΰς. Ετι δέ και ήττους αυτών εΐσίν

διό ούχ οίονται δεΐν φιλεΐν άλλα φιλεΐσΟαι. Ο δ' εν

δεής ν ρημάτων ή ηδονών ή αρετής θαυμάζει τον ΰπερ-

2>> έ/οντα τούτοις, και φιλεΐ δια τό τούτων ή τυγ/άνειν

ή οίεσΟαι τεύξεσθαι. (*<>) Είσί δέ και τοιαϋται φι-

λίαι ές δμοιοπαΟείας, εκ του τάγαθά βούλεσθαι τινι

είναι. Ούχ εστί δέ ή έπί τούτων γινομένη φιλία

πάντα ταϋτα ε/ουσα• πολλάκις γαρ άλλω μέν είναι

3ΐι βουλόμεθα τάγαθά, συζήν μέντοι με τ' άλλου. (4ΐ) Άλλα

ταϋτα πότερον φιλίας δεΐ ειπείν ή της τελείας φιλίας

της κατ' άρετήν πάθη ; Ιν εκείνη γαρ τη φιλία πάντα

ταϋτα ένυπάρ/ει • και γαρ συζην μετ' ούδενός άλλου άν

θέλοιμεν (και γαρ τι) ήδυ και το συμφέρον και ή αρετή

35 τω σπουδαίο) ΰπάρ/ει) και τάγαθά τούτω μάλιστα

βουλοίμεΟ' άν, και το ζην και το ευ ζην ούκ άλλω τινί

ή τούτο;, (4ϊ) Πότερον δ' εστίν αύτώ και •π^ο<ι αυτόν

φιλία, ή οΰ, νϋν μέν άφείσθω, ύστερον δ' έροϋμεν.

Πάντα δέ βουλο'μεθα ήμΐν αύτοΐς•καί γαρ συζην μεΟ'

4ΐι ημών αυτών βουλόμεθα (ίσως δέ τοϋτο και άναγκαΐον)

και τι) ευ ζην και τό ζην καΐ τό βούλεσθαι τάγαΟόν, ούκ

άλλω τινί. (ΐί) "Ετι δμοιοπαΟεΐς ήμΐν αύτοΐς μάλιστα

έσαέναν γαρ προσπταίσωμεν ή άλλο) τινί περιπέσο>•

μεν των τοιούτο>ν, εύθΰς λυπούμεΟα. Διό δόςειεν άν

4Γ> οϋτο)ς εΤναι αύτώ ■πζ,Ός αυτόν φιλία. (44) Τα δή τοιαύτα,

οίον τήν δμοιοπάθειαν και τό εϋ ζην και τάλλα , ήτοι

εις τήν προς ήμας αύτοΰς φιλίαν αναφερόντες λέγομεν

ή εις τήν τελείαν, έν άμφοτέραις δέ πάντα ταϋτα ΰπάρ-

νει• κα\ γαρ τό συζην και τό είναι βούλεσθαι και τό

6ο ευ εΤναι και ταλλα πάντα εν ταύταις εστίν. (45) Ετι

δ' ίσως άν δόξειεν, έν οΐς εστί δίκαιον, έν τούτοις και

οιλίαν εΤναι• διό και ό'σαπερ δικαίο>ν είδη , τοσαϋτα

και φιλιών. Τό δή δίκαιον έστι και ξένιο προς πολίτην

και δούλο) προς δεσπότην και πολίτη προς πολίτην και

εοιηηιοιίο ΓοροηιΙαΙιΐΓ : ηρε φΐί νο1υρ(3ΐε 8υρεΓ3ΐ, ιΙίμιι;ιηι

8Γ8ΐ>3ηι ίη ϊρ&ο (όιιιιικηΙο εβ εχί$(ίηΐ3ΐ αοείρΡΓΡ. ΙϋαΐΐΟ ίιι

('ίιΐΜΐιικϋ βιηίείΐίϊδ ιιι;ιμ- εχοΓΪυηΙυΓ άίδδίιΐίβ. (34) (}υί νεΓο

εχ ίηιι•(|ΐι.ι1ίΙ;ι1ι• απιία μιιιΙ, ηεηιρε εχορίΐεηιεδ ορίυυβ, νεΙ

;ιΙ ί.ι Ι ιπ] ιι-πιοιίϊ :ιΙίι|ΐιι> , ηοη δίΐιί εεηδεηί αηνιηιΐυιη εϋβε , $ει|

αί> ϊηΓεποηΙ>υ8 ϊρδοί αιιιαη οροΓίεΓβ εχίδΐίιηβηΐ. (.'!.">) ΑΙ

αηιαΓε ηιεϋιΐδ εβί, «[ΐιαικ λπιάγι. δίςιιϊιίεηι αηΐίίΓε, το1υρ(3(ί$

ηιΊίυ (|ΐια(ΐ3ΐτ) ε$1, εΐ 1>οηιιπι : 31) εο 3υ1εηι ςιιο<1 ο,ιιί$ ;ιιιι.ι-

Ιπγ, ιιιι1|;ι 3εϋο ι>1 31) εο ιριί ηιιιιιΐιιΐ'. (3Κ) Ε(ΐ3ηι εοςαο-

8εεΓ8, ηιε!ίυ$ ε$ι ηυ3ΐη εο^ηοςεί. Οορηο«ί βηίιτι εΐ ίΐιιιαιί

ιΊ'ϋΐιιι ίπεαΓεηΙί1)ϋ8 8ηίηΐ3εχ5ί8ΐίΙ : αϊ εοβηοδεεΓε , εΐ Λΐηαπ',

ίη ιτΊιυδ βπϊηιαίϊβ. (37) Κιιι>ιι>, υεηείϊευιη 6886 , ιηείϊυβ εβί

ςΐ)3πι ηοη 6886. ^»η1 ηιιί αιιιαΐ , (]υ3(εηυ8 ,ιιηηΙ , υεηεΓιαιβ

ββΐ : .ιιιι.ιΙ ιι- νβΓΟ, ΐ|ΐΐ3(εηιΐ8 ηηιαίιιτ, ηοη. (38) 5π1 Ικιιιπικ-

Ιιοηοηβ (ΊΐρίιΙϊΙβΙβ ίηοεηβί, αιιιαι ί ςυΐΐη ;ιιιι;ιη• ιιι.ιΐιιηΐ :

ΐ]υο<1 φΐ3(εηυ5 ΒΐιιαηΙιΐΓ, νίι1«•3η1ιΐΓ ρΓκεεΙΙει■<■. Ληκιΐιι- βί-

(|ΐπ(Ιι•ιη , νοίυρίαΐβ, νεΙ εορί», νεί νίΓΐυΙε ρΓκεεΙΗΙ &βηι•

ρεΓ : βΐ ΙιοηοΓίδ ευρίιΐηδ, ειηίηεηΙΪ3ηι βΠ'εείΒΐ : (3ί)) εΐ α,ιιί

6χεεΙ1υη(, &ϋ)ί ί|)8ί8 ηοη ηιιιαικίιιηι εδβε 3Γΐ)ίΐΓ3ηΙηΓ, ςυο<1 ίιι

ςυίηυδ βχεειίυηΐ, αιηιιηΐίΐιυδ ΓερεηυΊ ομίηβηΐυτ. Ηεηι ίρυίδ

δυηΐ ϊηίεπΟΓβδ ίΙΜ, οί) Ιιοε ηοη εεηδεηΐ 3ΐιΐ3Γε ϋεοεΓε, βειΐ

3Π13ΓΪ. δεϋ ι|ΐιι εςεηυδ εβί ρεευηίαηηιι , ;κιΙ νοίυρίαΐυηι ,

3η( νίιΐιιΐίδ, ϊδ 3Π1υεη1επι ίΙΙϊδ 8ΐι$ρίι;ϋ ει ,ιηιιιΐ , <]ΐιοι1 εα

3«1 ιυιΐΜ•(]ΐι;ι1ιιι•, 31)1 δε εοηδεεηΙιίΓυηι ορίηεΙϋΓ. (40) δυηι

Ηΐιίοιη ε( βΐίαι εχ εοηδίιηίϋ βΐΐοιίιι εοηείΙΪΒΐίε μιιηι -ϊΐϊ;** , ει

εχ εο α,υοιΐ ειιίρίβιη ϋοη3 νείίηΐ : ίη φΐιΐιιΐί ηοη «Ι ευηεία

1ια•ε εοηιρΓεηεηιΙεηδ αηιίιίΐία. Νβιη δβ•ρεηυηιεΓο βΐϋ 1>οηα νο•

Ιυηιιΐδ, βΐίβηιεη ευηι βϋο νίίβηι 3§εΓ6 ιηίΐϋιηιι». (41) υίπιιη

ϊ6γο 1ιβ?ε 3ηιίεί1ϊ33 (ΙίεεΓε οροΓίβΙ εοηνεηίΓε , βη ρεΓΓεεΙχ»

8πήεΗί3! φίβηι νίΓΐυδ εοηείϋ3ΓίΙ? ϊη ε3 βΐςηίόΐεηι βιηίεϊΐί»

Ιΐίεο ίηδηηΐ ειιηείβ. Νβιη ευηι 3ΐίο ηειηίηε νίίβηι 3β6Γ6

1ίΙ)Η6ΓίΙ (δίςυυεπι ]ηειιηοΊιπι , εΐ εοηιηιοαΊιηι , εΐ νίι-Ιυί

ίηεδί ρΓοηο) , εΐ ηοη3 Ιιυίε ίηρΓίηιίδ νοΙϋΡΓΪπιυδ , εΐ νίνεΓε ,

εΐ 1>εηε νίνεΓε ηοη αΐϋ ηΐϋ ίΐ3 αφίηιιΐ! οί Ιιυίε. (42) Νυηι-

^ιιία3ϋΙειη ΐρδί εδί εΐίβηι εΓββδε 3ΐηίεί1ί3, βη ηοη? Ιιΐ ηυηε

οηιίΙΙβηιυδ, άίεεηιυδ ροδίεβ. δειΐ εηίηι ηοί>ίδ ίρδίδ ευηείβ

νοίιιιηιΐδ, ηεηιρε ηοοίβευηι νίνεΓε, νίίβηαςυβ ο"υεεΓ6 ιιη»

νοίυηιυβ : ϊιΐ Γει-ε εΐίβηι ηεεεβδβΓίυηι , εΐ υεηε νίνεΓε, εΐ νί

νεΓε, 3ε οοηυπι νεΙΙε , ηοη ευίιιιίΒηι :ιΙϋ πιβ^ίδ. (43)Κυι•δΐΐδ

εοικίοίειηυδ ίηρπιηίδ ηο'ιίί; ΐρκϊ». Ν3ηι δι ΙβΙμγπιιγ, νεί ίη

Ιιΐφίδηιοιίί τεηι ηΐίφίβιη ρ3ΐί3ΐηυΓ, εοηίεδίίηι ΐΓίδΙβηιιΐΓ.

Η3ε (1ε εβυδβ νίαεβΙυΓ ίρδί 68δε 8Γ§3 8ε 3ΐηίείΙί3. (44) Τβϋ»

φΐίυειη οεΓίβ , υΐ εοηιΙοΙεΓε εΐ 1)εηε νίνεΓβ , εΐ ί ί εεηιΐδ αΐίβ ,

βυΐ 3(1 βιηίείΙίΛΐη 6Γ§3 ηο8 ίρδοδ ΓεΓιτεηΙεβ υδΐίΓρβηιυδ, βιιΐ

βΛ εβηι φΐίΕ ρεΓίεε!» δίΐ : ίη 3ΐη1>3ΐ)υ8 εηίιη βηηΐ Ιιιτε

οηιηίβ. Νειηρε υη3 νίίβηι 3§εΓε , εΐ ε»δβ νείΐε , εΐ Ιιεηε εδδε ,

βε εείεΓβ οηιηίβ ίη Ιιίδ δΐιηΐ. (45) ΚυΓδυδ νία"ε3ΐυΓ ΓεΓ8 ίη

ςιιίουδ }υδ(υιη εβί, ίη είδ(1εηι ε&δβ 3ηιίεί1ί3 ; φίβηιοΟΓεηι φΐοΐ

ίυδίοπιπι δυηΐ δρεείοδ, ίο(ί(1εηι εΐ 3ΐιι'ιεοπιηι. ίιΐδ εειίε εδί

εΙ ΙιοδρίΙί ργ?3 είνριη , βΐ 86Γνο εΓ^η (Ιοηιίηιηη , εΐ εϊνΐ ργ£3

"Χ
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υίώ προς πατέρα και γυναικί προς άνδρα, και δσαι

απλώς άλλαικοινωνίαι καΐ φιλίαι ενεισιν έν Ικάστοις

τούτων. (4β) Βεβαιότατη δ' αν δόξειεν, είναι των φι

λιών ή ξενική ■ ού γα'ρ έστιν ουδέν αΰτοΐς τε'λος κοινδν

6 υπέρ οι άμφισβητοϋσιν, οίον έν τοις πολίταις• διαμ-

φισβητοϋντες γαρ προς αλλήλους κατά τήν ΰπεροχήν

ού μένουσι φίλοι όντες. (47) Έχόμενον δ' αν είη νϋν

τοϋτ' ειπείν, πότερόν εστί προς αΰτδν φιλία ή ου. Έπε ι

δ' ουν δρώμεν, ώσπερ καΐ μικρόν επάνω έλέγομεν, οτι

10 εκ μεν των καΟ' Γκαστα το φιλεϊν γνωρίζεται , τα δε

καθ' έκαστα αύτοι αυτοϊς αν μάλιστα βουλοίμεθα ( καΐ

γάρ τάγαθά και το είναι και το ευ εΤναι), όμοιοπαθέ-

στατοι δ' αύτοϊς ήμϊν έσμέν, και συζήν γε μεθ' ίαυτών

μάλιστα βουλόμεθα • ωστ' ει μέν έκ των καθ' έκαστα

15 γνωρίζεται ή φιλία, τα δε καθ' έκαστα ήμϊν αύτοΐς

αν βουλοίμεΟα ΰπάρχειν, δήλόν έστιν ώς εστί προς αυ

τούς φιλία , ωσπερ και τήν άδικίαν εφαμεν προς αΰτδν

είναι, (48.) Επειδή γαρ έτερος μεν δ αδικών έτερος δέ

δ αδικούμενος , δ αύτος δ' εΤς έστιν έκαστος , δια το

20 τοιούτον ουκ έοόκει είναι προς αΰτδν αδικία. "Εστί

μέντοι, ώς εφαμεν σκοποϋντες επι τών της ψυχής με

ρών, επειδή εστί πλείω , όταν ταΰτα μή δμονοώσι, το'τε

είναι προς αΰτδν τήν άδικίαν. (49) "Ομοίως ουν τοΰτω

και ή φιλία δόξειεν άν είναι προς αΰτο'ν. Επειδή γαρ

25 δ φίλος εστίν, ώς φαμέν, δταν βουλώμεθα σφο'δρα φίλον

είπεΤν, μία φαμέν ψυχή ή έμή και ή τούτου • ε'πεΐ ουν

έστι της ψυχής πλείω με'ρη, τότ' εσται μία ψυχή, ο'ταν

συμφωνώσι προς άλληλα β τε λόγος και τά πάθη • οίίτω

γαρ μία εσται. "Ωστε μιας γενομένης εσται προς αΰ-

Μ τον φιλία, (βο) Αΰτη δ' εσται ή προς αΰτδν οιλία εν

τω σπουδαίω• τοΰτω γαρ μόνω τά της ψυχής ευ ίχουσι

μέρη προς άλληλα τώ μή διαφέρεσθαι , έπει 8 γε φαύ

λος ούδέποτ' εστίν αύτδς αΰτώ φίλος • μάχεται γαρ άεϊ

έαυτώ. Ό γοϋν ακρατής δταν πράξη τι τών καθ' ήδο-

35 νήν, μετ' ούπολί» μεταμελεΐται και κακίζει αΰτδς αΰτο'ν.

Όμοίως έπϊ τών άλλων κακιών δ φαΰλος έχει ■ διατελεί

γαρ αΰτδς αΰτώ μαχο'μενος και έναντιούμενος. (51) "Εστί

δέ φιλία και έν ίσότητι , οίον ή μεν τών εταίρων έν ίσο'-

τητι αριθμώ και δυνάμει άγαθοϋ. Ουδέτερος γαρ αυτών

40 έστιν άξιος θατέρου πλέον έχειν ούτε κατ' αριθμόν αγαθών

ούτε κατά δΰναμιν οΰτε κατά μέγεθος, άλλα το ίσον ίσοι

γάρ τίνες έθέλουσιν είναι ο'ι εταίροι, (δί) Έν άνισο'τητι

δέ ή πατρός προς υίδν και αρχομένου προς άρ/οντα, και

κρείττονος και χείρονος, και γυναικός και ανδρός, και

45 απλώς έν οίς εστίν ο τήν του χείρονος και κρείττονος

τάξιν έχοιν έν τή φιλία. (53) Αίίτη γάρ έστιν ή έν

άνισο'τητι φιλία κατά λόγον. Ουδέποτε γαρ έπ' αγα

θού δόσει ουδείς άν ίσον δοίη τω βελτίονι και τω χεί-

ρονι, αλλά μείζον τώ καθ' ΰπεροχήν οντι άει'• τοϋτο

βο δ' ίσον έστι τώ λόγω ■ ίσον γάρ ποΊς έστιν δ ελαττον

έχων άγαθον χείρων ών τώ μείζον έχοντι κρείττονι όντι.

είνειη , εΐ ίίΐίο ει-^β ρβΐι-εηι , ει οχογι ει•£» νίπιηι , εΐ φι,ιρ•

ΐΊΐιιΐίίικ.' δίιηρίίείίει• ηΜ,έ εοηαΙΪΒΐίοηεδ βΐ απιίείΙίΒ! δοηΐ ίη

Ιιοππη «ίη^υΐίβ. (40) ΑπιϊοίΙίβπιη) νεΓΟ , Ιιοδρίΐβΐίδ Υϊΐίάίί-

δίηια νίΛεαΙιΐΓ. Νε((υε εηίπι οΐΐυδ εδί εοηιπιυηίδ, <1ο ψιο

;ιιη1)ί-.•ι1 πι-, Πηί8, αϊ ίηΙβΓ είνεδ : δίφικίεπι δι 3ΐη1)ί§ιιηΙ ρΐΌρΙυι-

εχοείδυπι ίηίει• 8ε ΐηνϊεεηι, Βπιίοί ηοη ρεπηβηεηΐ. (47) Νυηο

ιΙιίιιιιιιι ϋίικί ιΐίει'ΐκΐιιιη ε$1, ηΐιηιιι ει^α 8ε 8ΪΙ οηιίείϋη,

ηεοηε. Οιιοηίαηι ίμίΐυι ρεΓδρίε'ιηιυδ , ιιΙ ραυΙΙο 3ΐι(ε ίΐΐοι•-

1)3ηιυ8, α,υοιΐ εχ δίημηΙ»ι•ί1)ΐΐδ , ίΐηκιιο εο§ηο5οίΙιιι•, δίη^οίππ;!

μ•ι υ ηοβίδ ίρδί ίιΐ[ΐ! ϊιιιίΐ νείίιηυδ , ηειηρε Ιιοη,ι , εΐ εδδε ,

οΙ Ιιεηρ εδδε, εΐ ηηιηίπιη ηιαχίπιε εοηάοΐεηιηδ ηοΐιίδ ίρδίδ , 1 1

ιιο1)ί«•.πιιι ν ίνΐ'Π• ρΓίεείριιε ηΐΗΐίηιιι» : ειμο εχ δίηςυίβηΐιυδ μ

Γΐιμιιιι-ίίΙιΐΓ ΗΐιιϊείΙία , 8ΐη§ιιΐ3Γία νεΐ"0 ηοβίβ ίρ8Ϊ8 088ε νοΙιι-

πιπί, ηοη ϋιιΐιίιιιη ςοίη ϊΐα ογ^ϊ ηο8 8ί( βηιϊείΐίβ, ΐ|ΐιεηια<1ηιιι-

ιΐιιιιι (■( ϊιψίΓϊαηι εΓ§3 ηο8 ίρ$>08 ο»ο (ΜιΐΊκιηκίί. (48) Νοιιι

ςοίΐαΐίοδ (]ηί(Ιΐ'ΐιι ε>( ίιΙΙίι ίιίι> ί π]π 1 1, ι, ;ι1ίιΐδνεπι 3ΓΓεεΙυδίιι

ί πι ί:ι , ςιιίδςυε αιιίεηι υηυδ κίεπιςοεεδί , Ιοε ΓβΙίοηε ιιο™η ι ί

νί(1β1)3ΐιΐΓ, ροδδε ςοεηςιιβηι εείρδυπι ίη]θΓί3 3ΓΓιεεΓε, ςηιιιιι

Γιεί'ίΙ.Ίΐιιειι ί(1 ροδδΚ, ιιΙ<1ίειΊ)3ΐηιΐδ, Ιΐ3ΐ)ί(3 ΓβΙίοηε αηίηιί ρπι-

Ιϊιιιιι : ΐ|π;υ ςυιιηι -ίιι! ρΙιίΓΟδ, ι)πιμιι ηοη εοηδεηΐίοηΐ ίρδ»

ίηΐιτ δε, (ιιηε ροίεβΐ 3ΐία,υΪ8 δεδε ίη]θΓΐ3 αΙ'Ιίι <ίτ. (49) ΙΙιιίι-.

ί^ίΙιΐΓ δίιηίΠΙεΓ Ηκιιιι (τ^;ι δε εδδβ \ ιιΙιμΙπγ ηηιίΐ'ίΙ ί,•ι. Νβηι

<|Πι ιιιΙ,'ΐιη ιϊιιιιι 1 1* εδί (ΐΐίδ , υΐ ΓαπιιΐΓ, ΐ]ηιι ιιι ιΐηιιιι ίιι νοίιιειί-

ιηυδ ϊηιρεηδε βηιϊειιιη (Ιίεειν , ιιηα ιιιιμ εΐ 1ιο]ιΐδ αηίιιι,ι εδί ;

ϋΐιίιιιπι »ιι1ειη ο,ιΐίΐηιΐο ρΙοΓεβ δοηΐ ρ>3Γ(εδ, Ιιιιη οη3 Ι ιιιπ Ι

,ιιιίιικι, ιιιππη <τ-;ι δε ίηνίεειη εοηδεηδεπηΐ πιΐίο εΐ ρβΓίιιτ-

1)3ΐίοηΐ'Λ. 1(3 η»ιη(|ΐιε ιιηα ειίΐ : ί(3Γ)ΐιε, α.θ3η(1ο ιιικι Γ3ϋΙ»

ΓιιεπΙ , ΐ'π( εΓςβ δε ,ίιιικίΙμ. (50) ΙΙ.ιί' ηιιίεηι (τμ.'ΐ δε οιϊΐ ίιι

Ιχιηο ίΐιιιϊΐ'ίΐκι. ιιιι;ιιΐιΙιιΐ[ΐιίιΙ(•ιιι ίη εο δοΐο ίίπηιΐϋ! ρβτίεβ

ηεηε ίηΙβΓ δε ίητίεεηι Ιιβίιεηΐ , α,οοηϊβηι ΪηΙβΓ δε ηοη ιΐίΐ-

ΓιτιιιιΙ : (ριιιιιιΐιιιιηίιΐι'111 ιη,ιΐιπ ιπιιιΐ|:ι;υιι >ί!ιί αηιίευδ Ρδ( :

δεειιηι ηβιηςυε βεπιρεί' ριιμηαΐ. Νεηρε ϊηεοηΐίηεηδ φΐιηιι

ςοίιΐ ρεΓ νοίορίβίεπι ηεςοίΙεΓ β§βΓίΙ, ηιοχ ροεηίΙεη1Ϊ3 3(ηίι;ί-

Ιιιγ, βο δε νίΙιιρεΓαΙ ίρδίιηι. Κίιίεηι εΐ ϊη οείεπδ νίΐίίδ πια-

Ιιΐδ ΙιηΙιιΊ : βειιιρεΓ εη'ιαι δεεοηι ρυςη.'ΐΐ 3ε ϊίΐιί βιΐνιτίΐιΐιιι•.

(51) £δ( ;αι1εηι ΗηιίείΜβ εϋ<ιιη ίη ΐρ«ι .τιριηϋΐηΐε , "Ι δοείο-

γοιιι ρεΓ «ςηβΐίΐβίεηι , ηυπιείΌ εΐ ροΐεδίβίε οοηϊ. ΝειιΙιτ

δίιμιίιΙιΊΐι ίρδοηιιη ϋεοεί 3ΐίεΓ0 ρίοδδίΐιί «δώε, ηεςιιε ηιι-

ιηεΓο Ιιοηοηιηι, ηοο,οε ροΐεδίβίε, ηεα,οε ηιββηίΐιιιΐίιιο :

.τςιοΐεδ εηίηι εδβε ίιιΙεΓ δε δοεϋ εορίιιηΐ. (51!) ΑΙ ίη ϊηα•-

(|ΐΐ3ΐϊ(3(ε εδί 3ΐιιΚί!ία ρ3(Γίδ ει-£3 ΙΊΗιιπι, εΐ ΜΐΙιιΙίΜ πμ.ι

ίιηρεΓβηΙεπι , εΐ ροΙίοΓίδ εΐ (ΙεΙειϊοπ.•*, εΐ ιιχοΓίβ εΐ νίπ : βο

δίιηρϋείΙεΓ , οΐιϊοιιιηα,ιιε ίηΙεΓ ροΐίοι-εηι εΐ ιΙεΙεποΓεηι ίη

.ΊΐιιίπΙί.Ί οπίο ίηΙεΓΟεδδίΙ. (53) Ηαο ηβηια,υε εδί εχ Γβΐίοηε

ίη ιΙίί|ΐ<ΊΓΪΙι(:ιΙι• 3ΐιιίι;ίϋ<ι. Νεςοε εηίιη ιιηα,03πι ίη Ιιοηί <1α-

Ιίοηε βεφίβίε ιιΐΐιίδ <33ΐ)ίΙ ιηεϋοΓΪ εΐ ϋοΙοΓϊοΓΪ , βεί ιη3]οδ

δειηρεΓ ει ςυ'ι εχοεάβί. ΙιΙ ο,υίρρε ε«1 τβΐίοηε «αυβίε :

:ιί ρι,ιΐι• εηίπι Γει-ε Ιι,ίΙιγιιιΙπιπ εδί ο,υιιιιι ηιίηιΐδ Ιιοιιιιιιι εβρίΐ

(]ΐιί ε»1 ιΙεΙεΓΪΟΓ, εο ηιιί ηιείίοι• εδί.
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ΟΛΡ. XII.

Των δέ φίλιων άπασών των είρημένων τούτων μά

λιστα πως έγγίγνεται το φιλεΐν έν τη συγγενική" , χαΐ

ταϋτα έν τη πατρί προς υίο'ν. Και διά τί ποτέ δ πα

τήρ τον υίδν μάλλον φιλεΐ ή δ υίος τον πάτερα ; πότερον

5 ουν, ώς ένιοι λέγοντες ορθώς προς γε τους πολλούς, δτι

δ μέν πατήρ εύεργέτηκέ πως τον υίόν, δ δ' υίος χάριν

οφείλει της ευεργεσίας; (2) Αυτή μεν ουν ή αιτία εν τη

κατά το συμφέρον φιλία δόξειεν άν ΰπάρχειν. "Ωσπερ

δε και κατά τάς έπιστήμας δρωμεν έχον, ούτοι πως

ιο έχει και ΙνταϋΟα. (;ί) Λέγω δ' οΐον εστί μέν ων το

αύτδ τέλος τε και ενέργεια, κα\ οϋκ άλλο τι πάρα

τήν ενέργειαν τέλος, οΐον τω αυλητή ή αυτή ενέργεια

και τέλος ■ το γαρ αΰλεϊν και τέλος αύτω έστΐ και ενέρ

γεια- άλλ' ού τη οικοδομική- και γαρ έ'τερον τέλος

16 παρά τήν ενέργειαν. (<) "Εστίν ουν ή φιλία Ινέργειά

τις , ουδέν δ' εστίν άλλο τέλος παρά τήν ενέργειαν τοϋ

φιλεΐν, αλλά τοϋτο αυτό. Ό μεν οϋν πατήρ ενεργεί

πως αεί μάλλον παρά το αΰτοϋ τι είναι ποίημα τον

υίόν. Τοϋτο δ' δρωμεν και επί των άλλων ον• πάντες

2υ γαρ προς 8 άν αυτοί ποιήσωσι , προς τοϋτό πως και εύ-

νοοί είσιν. (&) Ό ουν πατήρ ευνοεί πως προς τον υίδν

αυτοϋ ίντα ποίημα, τη μνήμη και τη έλπίδι αγόμενος•

διδ μάλλον φιλεΐ δ πατήρ τον υίδν η δ υίος τον πάτερα,

(β) Δει δε κα\ υπέρ των άλλων φιλιών των λεγομένων

ϊ5 και δοκουσών Ιπισκέψασθαι εί είσίφιλίαι, οΐον ή εύνοια

φιλία δοκεΐ. (7) Απλώς μεν ουν ουκ άν δοξειεν ή εύ

νοια είναι φιλία ■ πολλοίς γάρ πολλάκις ή άπδ τοΰ Ιδεϊν

ή άπδ τοϋ άκοϋσαί τι υπέρ τίνος άγαθδν ευνοι γινο'-

μεΟα• αρ' ουν ήδη καί φίλοι, ή ου; ού γάρ εί τις ην

90 Δα'βείω εύνουςέν Ηέρσαις οντι, ώσπερ ίσως ην, ευθέως

και φιλία ην αύτω ,πρδς Δαρεΐον. (β) 'Αλλ' αρχή μέν

άν ποτέ ή εύνοια φιλίας δόςειεν είναι, γένοιτο δ' άν

ή εύνοια φιλία , εί προσλάβοι βούλησιν τοΰ τάγαΟά δυ

νατός ων πραξαι πράττειν εκείνου ένεκεν ι]> εστίν εύ-

35 νους. (ο) "Εστί δ' ή εύνοια τοΰ ήθους και προς το

ήθος- ουδείς γάρ λέγεται εΰνους οΐνω ή άλλω τινί τών

άψύχυιν αγαθών ή ήδέοιν, άλλ' άν τις η το ήθος σπου

δαίος, προς τοΰτον ή εύνοια, (ίο) Ουκ εστί δέ χωρίς

φιλίας ή εύνοια , άλλ' έν τω αύτω ■ διδ δοκεΐ φιλία εϊ-

4ο ναι. (ιι) Ή δ' δμόνοια Ιστί μέν σύνεγγυς τη φιλία,

εάν τήν δμόνοιαν λάβης τήν κυρίως λεγομένην. ΕΙ γάρ

τις Έμπεδοκλεΐ δμοίως υπολαμβάνει καί δοκεΐ αύτω τά

στοιχεία είναι & κάκείνοι, Ιρά γε ούτος Έμπεδοκλεΐ

δμονοεΐ ή ού; έπείπερ εΐ τι άλλο τοιοϋτον. (υ) Πρώ-

4δ τον μέν γάρ ουκ Ιστιν ή δμο'νοια εν τοις νοητοϊς άλλ' έν

τοις πρακτοΐς, καί έν τούτοις ούχ η νοοΰσι ταύτόν,

άλλ' ή άμα τω ταύτδν νοεϊν προαίρεσιν εχουσι περί

ά νοοΰσιν επί ταύτα. Εί γάρ έννοοΰσιν αμφότεροι άρ-

χειν, άλλ' δ μέν α&τδν δ δ' αυτόν, άρά γε ήδη δμονοοϋ-

Κ) σιν, ή ού ; άλλ' εί κάγώ έμαυτδν βούλομαι άρχειν κά-

κεΐνος έμέ, οΰτοις ήδη δμονοοΰμεν. (13) "Κστι δή

δμονοεΐν έν τοις πρακτοΐς μετά βουλήσεως ταύτοΰ.

ΑηιίαΙί;ιπιιπ οηιηίιιηι, ι|ιι;ϊ> _|;ιιη ιηοιχιοΓαΙίΒ δυηΐ , ίπρι >'•

ιηί8 ίηιιβίιΐδ εβί βπιογ ψιί ίη 3ΐ(ίπί(3ΐε, ίβ ρΓα>3ειΊίιη πυϊ <■•,[

ίη ρ&(Γβ ϊη ΙΙΙίιιιιι. Εί (•ιιι ηηιιι ρηΐιτ (Πίυηι ιηββίδ βιηβΐ

φΐιιηι 111ίιΐ8 ραΐΓβπι? ιιίπιιιι (υι ηοηηυΙΙί ιϋοιιιιΐ, εί ι-εείε

ιρηιίπη ρΓο Γϋΐϋ γιι|§ί ηιιιΐιί(ιιιΐίηε) ςηοα" ρϊΙβΓ Ικηείίεηί

ιτμιι ΠΙϊιιιη δίΐ, α,υοάαυε Γιΐίυβ μπιΐί,ιιη άεΐιεβί 3εεερ(ί Ιιοιιι•-

Ποϋ? (2)δ3ηε1ιιβε 03ΐι&» ϊη ηηιίπΙί;ι ρβΓ πιιιιηιοιίιιηι εοη•

π]ί;ιΙ;ι €8$ε νί(1οΙιίΙιιι . ΟηειιιαιΙηιοιΙιιιη ίη δείεηΐϋδ π,ιιοο,ιιε

βρββΙλΙΟΓ, ίΐ» ο,ιιοιίαηιηιοιίο Ιιΐε εΙίαπι ΙιαηεηίΙ. (3) ΤβΙε αιι-

Ιβηι βίΐ απο<Ι ιΐίεο : δυηΐ α,ιιίΐηΐδ βίΐ ίιίεηι ίίηϊδ, ίίςιιε βοΐίο,

ηεςυε ιιΐίιιιΐ .ιΙίιριίιΙ ρι-κΊει• αείίοηεπι, Πηίδ : υΐ Ιίΐιίείηί

εβι Ιει ιι ϊοΐίο , βίςιιε Πηίδ : ρβι-ΠϋΓε εηίηι ΙίΙ>ΐακ , βί εί Ιίηίβ

οΐ βιϋο εδί. Νοη ιιιιίΐ'ηι ίειϋΓιεαΙίοηί : ηβπι ρΓ3?ΙεΓ 3εΙίο-

ηεπι βΐίυδ βδΐ Πηίδ (4) ΕδΙ ίβίΙυΓ ηηιίιϋί», βεΐίο ιιπίπΙ,ιιη :

πιο Ιίη'8 3ΐίυ3 ι-ιΐ ρπιΐιτ .κϋΐΜίπιι ίη ;ιιικιπι1ο, μι! ίΐΐυιΐ

ίιίειη. ΡαΙεΓ ϊβιΙιιγ βεηιρεΓ ηιββίβ ά&Ι, ει, υΐ δίε ιΐίιαηι,

λιΙιι ηι»<<ί3 ίΐιη.ιΙ, ηνωη /ΊΙίηί ηίτηίηιπι, ο\> Ιιοε ςικκΐ

• ■ϊϋ- οριΐδ δίΐ ΓιΙίηδ : ϊ.1 ςυο<1 ίη εείεπδ τεϋιΐδ οοπιίιηιι;.

Οιηηεδ δίςυίιίεπι 6Γ§3 ί<1 ςυο<1 ίρδί βΓΓεεεηιηΙ, δΐιηΐ (|ΐιο-

Οαηιηιοιίο ίιεηενοΐί. (5) ΡβΙβΓ ίβίΙϋΓ ΗΙίο, ιιΐροίε ηιιεηι ίρεε

βΓΓεεεπΙ ριΙίϋεΓίΙςιιε ίη Ιιιπίιι, ηοη3 νιιΙΙ, ιιιεηιοΓίβ δρεςυε

ιιιΙιΙιιιΙιιν. Ιιίεο πι.ί^μ Ιίϋιιιιι ρ;ιΙιτ (ΙίΙί^ίΙ , ΐ|ΐΐιιιιι ΓιΙίιΐδ ρα-

Ιιιίιι. (6) ΕχρεάίΙ ,ίιιΙιίπ ]3Π1 ιΐίιΐιΐ', εί 6χίδΙίιΙϊ3(33 αιιιίι-Κί,Ίδ

6\ρ1θΓ3Γε, 5ίη(ηε ίΐιιιίπΐίη', ηΐ Ι>εηενοΙβηΙΪ3 νί(1ε3(υΓπε

3ΐιιίείΙϊη. (7) 8ίηιρ1ίΓίΙεΓ ίμίΙιΐΓ 1)ΐ•ιιΐ'ΜΐΙπι1ί:ι, ηι•ιι1ίι|ΐιιιπι

3ΐηίείΙί3 888ε νίιΙεβΙιΐΓ. δίηυίιίεηι ΓΓεη,υεηΙεΓ πιυΙΙίβ, ;ιπΐ

νίιίπιιΐο 3ΐι( βαιίίβιιιΐο αΐίηιιίιΐ (Ιε αίίο,ηο Ιιηηιιπι, πεηενοΐϊ

(>Πίι -ίιιιιιΐ' : 3ΐι Ιιιιιι γΙι.ίιιι «ηιιπ, 3η ιιοη.' Νεςυε εηίηι δι

(]ΐιΝρί;ιιη Οβγιο 3ρηΛ ΡεΓδβδ εχδίδίεηΐί οεηετοΐιιβ ( ηυεηι•

.ΊιΙιιιιιιΙιιιιι ι-πιΐ Γογ(38813) ΓιιΐΊ'ϋ, εοπΓεδΙίηι ιΊϋιηι ι•ιμ;ι

υ.ιιίιιιιι ίΙΓι Ι'ιιιτίΙ αιιιίείΙί.Λ. (8) ΑΙ 3ηιίεί(ί•ε , 1ιεηεγοΙεη(ία

ςυ3ΐιαΌηηβ ίηίΐίιιιη ι>-ύ νίιίεΙιίΙηΓ. Γί3ΐ ειτίε ΙιεηενοΙεηΙίβ

;ιιιιίι•ίΙ ί,Ί , 81 μ ιΐιιιιΐϋίπιι ΒδεΐνετίΙ ΐΜ'ΐι.•Γ;ι(Ίΐ•ηι1ί , ηιιιιηι (&-

εεΓε ροδδίΐ, εί ει•ς3 ςυεηι δί( βΠεεΙυδ οεηενο1εη(ϊ3. (9) Μο-

Γυηι 3ΐι(επι ΙιεηενοΙεηΙϊβ εδί, εί εΓ§3 ηιοΓεδ. Ν'εηιο δίςηί-

ιΙιίιι ιιιιΐ νίιιη, ;ιιι| ι-ιιίιρΐ3ΐη ;ιΙϋ ίηηηίηι,Ίΐο Ιιοηο νι•1 δίκινί ,

ϋεηενοίιιβ εϊ56 ρεΓίιίΙιεΙυΓ : δεά δι ςιιίδ ιιιοΓίΙιυδ εδ[ ρι-οίηι*

εί ΙιοηεδΙπδ, εΓ(;β Ιιηηε ΙίΙ ΙιεηεϊοΙεπΙίβ. (10) Νεςυε εί(Γ3

ιιιιιίι ■ιϋϋιιι εδ( ΙιεηενοΙεηΙϊβ, δε<1 ίη εοιίοηι, ιι( 3ηιίεί(ία

εδ&ε νίιΙεβΙιΐΓ. (1 1) ΟοήοοπΙίΒ 3υ1εηι εβί εοηϋηίβ 3ΐηίείΙΪ3?,

δι ρΓοριίο ηιοάο (ΙίοΙβηι 3εείρίβ8 εοηεοπίίβηι. Νβιη δι ςιιί$

Εηιρειίοείί ΒδΙίρυΙεΙιΐΓ, 3ΐί>ίΐΓεΙιΐΓςηε, εβιίειη ςυα: ίΙΙα

δίβΐυϊΐ εδβε εΐεηιεηΐβ, ηιιηιριΜ εοηεοΓδ επί Εηιρειίοείί,

ιιιι ιιιμΓ.' νεί 51 ςιιίιΐ βΐίιιιΐ Ιηΐε. (12) ΡΓΪηιυηι εεΓίε ηοη εδί

πιιΐΓΐΐΓΐΙίίΐ ίη είβ ιριιι' ΜΐΙι ίη(εΙΙί§εη(ί30ΐ, δειΐ φι,ν ίΐιΐι 3εΙίο•

ιιγιιι ι•.-ιιΙπιιΙ : ι•1 ίη Ιιίδ ηοη ιρΐ3 ίιίεηι δεηΜιιηΙ, 66(1 ΐ|ΐι<ι πιιιι

Ιιοε δι•ηΙίειΐ(1ί εί ορίικιηιΐί εοηβεηδυ εϋηηι αά α(/βηύηη

ε3ΐ!ειιι ιΐεΐίμιιηΐ ι•ίι•ε3 ε3 (ρι.τ δεηΐίυηΐ. Ν;ιιη δϊ 3ηιοο <Ιο-

ηιίηβΓΪ 0θ8Ϊΐ3ηΙ εί νοίυηΐ, Ιιίε ι|ΐιίιΙι•ηι δε, ίΙΙβ νείΌ δε, ηιιη-

<|ΐιϊ(1 δυηΐ εοηεοηΐεδ, ;ιη ηοη? .Μίηίηιε : βειΐ δι εμο ηιε

νείίηι ίηιρεΓβΓε, εί ίΙΙε ηιε, Ϊ3πι εοηεοπ1ε8 Ιιοε ρβείο δυ-

11111-.. (13) Εδί ιιίιιιιιιιιιι εοηεοΓϋεβ εδδε ίη είδ ηυδε δυΐι

3εΙίοηειη εβίβηΐ , ευπι ρ]ιΐ8<Ιεηι νοίυηΐηΐβ. Οίιτβ δ(3ΐυηι

Χ
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Περί άρ/οντος άρα κατάστασιν εν πρακτοΐς τοΰ αύ- Ι ϊβίΙϋΓ ιίοπιίηαηΐίβ , ίη είδ ψι» δΐιΐι 3(:(ίοηεηι 03<1αιιΙ, ρπ>-

τοϋ εστίν ή διχόνοια ή κυρίως λεγομε'νη. Ι ριϊβ (ΙίεΗοι- 6886 εοπεοπΗβ.

ΟΑΡ. XIII.

'ΕπεΊ δ' εστίν, ώς φα με'ν, αυτί» προς αυτόν φιλία,

πότερον δ σπουδαίος εσται φίλαυτος ή ού ; "Εστί δε φί-

6 λαυτος δ αΰτοϋ ένεκεν πάντα πράττων Ιν τοις κατά το

λυσιτελε'ς, Ό μεν ουν φαύλος φίλαυτο'ς Ιστιν • αυτός

αΰτοϋ γάρ ένεκεν πάντα πράττει- άλλ' ου/ δ σπουδαίος•

διά τοΰτο γάρ εστί σπουδαίος , ότι άλλου ένεκεν τοϋτο

πράττει• διό ουκ εστί φίλαυτος. (2) Άλλ' δρμίϋσι μεν

ΙΟ άπαντες Ιπι τάγαθά , και οϊονται αΰτοίς δεϊν μάλιστα

υπάρνειν τοϋτο δ' έστι μάλιστα φανερόν επί πλούτου

και άρ/ης. Ό μέν ουν σπουδαίος έκστήσεται τούτιον

άλλω, ού/ ώς ου προσήκον αυτί) μάλιστα , άλλ' αν δρα

άλλον δυνησόμενον μάλλον τούτοις αΰτοϋ χρησΟαι. Οί

16 δ' άλλοι τοϋτο ού ποιήσουσι δι' άγνοιαν (ού γάρ οίονται

κακώς αν /ρήσασθαι τοις τοιούτοις άγαΟοΐς) ή δια

φιλοτιμίαν τοΰ άρ•/ειν. (3) Ό δέ σπουδαίος ούδετερον

τούτοιν πείσεται • διό ουδέ φίλαυτος κατά γε τα τοιαϋτα

αγαθά, άλλ' εΐ άρα, κατά το καλόν. Τούτου γαρ μό-

ϊο νον άλλω ουκ αν εκσταίη , τα δε συμφε'ροντα και ήδε'α

έκστήσεται. (ι) Την μεν ουν κατά το καλόν αϊρεσιν

φίλαυτος εσται • τήν δέ κατά τό συμφέρον και καθ' ήδο-

νήν λεγομένην ουκ εσται δ σπουδαίος, άλλα δ φαϋλος.

νεπιπι ηυοηίαιιι εδ(, ιι! (Ιίχϊηιοδ, 803 ;ιϋι•.υ]ιΐ5 ει-^α μ

3Π)ΐεί(ί3 , ιιΐιιιιιι ρι-οΐιιΐδ 8686 ;ιιη;ι1ιί| , 3η ηοη ? ΕδΙ εβι•(ε $6

βιηαιίδ , ψι ί 8113 (1ε 68033 3§ίΙ οηιηί3 , π!)ί ιικκΙο 3ΐίηυ3 δοβ-

ββΓ3(0Γ υ1ί1ί(38. Μ»Ιικ ίμΐιιι1 8111 311)3113 επί : 803 ιίιιιιι

631133 Ά%Λ οηιηί,ι : ρι-οΐιοδ νβΓΟ, ηοη εδί. Ηβ6 οιιϊιιι ιΐβ εβυδί

βδΐ ρι-οΐιιΐδ, ιμιοιΐ 3ΐΐ6Γίιΐ3 63083 ί(1 ίΐμ;ιΙ : ει ρηιίηιΐε δυί

3Π13Ι15 ηοη γ.-Ι. (2) ΛΙυπί οηιηββ 3(1 Ιιοιια ρΓΟδίΙίυηι, ορϊ-

η•ιιιΙιιΐ'ΐ|ΐιε 803 ίηρηιηίδ ε$8ε οροι•1ει•ε : ίϋφΐβ ρΓΗίείροο

ιιι;ιιιίΙΊ•Μιιηι 681 βχ ορυΙεηΙΪ3, 36 ι1οιιιίιΐ3ΐιι. ΡΓΟϋιΐδ ί«ίΙιΐΓ

3ΐϋ 1ι;ι•6 (ίίΙιΊ , ηοη ςοοϋ ροΐεΐ ΐρβί 8ί1)ί ηοη εοηνεηίΓβ ίη-

ρΓΪιιιϊί; 86(1 (ριαικίο βΐίοηι νΜετίΙ, φΐϊ Ιιίβ εοηιηιο(1ε ηΐίιμίί

υΐί ροδδίΐ , (ϊιείΐβ εοηεεδδεπί. Λ Ιϋ Ιιοε ίη8ϋίΙΪ3 φιβιίαηι ηοη

ΓβοϊβιιΙ ( ηεςιιε ειιίιη ορίηβηίοι• 86 ΙμΙϊΙμικ Ιχιηίδ ίΐχίδΐιη») ,

νεί εΐϊβιη οί) Ιιοηοπδ ευρίάίΐβίβηι ίη πηριταικίο. (3) Ργοοο

3ΐιΐ6ΐη ΙιοΓϋηι ηειιΐηιιη 3εεϊ(1ε( .• εΐ ρπιίηιΐο, ρτορΙβΓ ε]υδ-

ιιιιι,ΐί α,ιιίϋεηι Ιιηη,Ί, 8υϊ 3Πΐ3η8 ηοη επί : νεΓυιη 81 εη(,

ρηφίετ Ιιοηεβίβ βπΐ. Ηίεο εηίιη δοΐοηι ηειηίοί 3ΐϋ εοηεε&•

5ει•ίΙ : αϊ εοηιιιιο(ΐ3 61 ]ιιειιιΐ(ΐ3 οβδββπΐ. (4) Ιΐηηιιε ίη (1ε-

ΙβεΙυ 1ιοη68ΐ3ΐΪ8 βυί αιιιηιΐδ επί : :ι( ιιΐιί (ΟίηιικκΙιιιΐ) , 36 ]αιη

ι1ί(•(3 νοΙιιρ(3» βΙΤεεΙαοίΙιΐΓ, ρΓοΙιιιβ ηοη ι-ιίΐ 8υί βηιβηβ , δει)

ίηιρΐ'ο1ιιΐ8 Ιίΐΐίί βπΐ.

ΟΑΡ. XIV.

Πότερον δί ποτέ δ σπουδαίος φιλήσει αυτός εαυτόν

15 μάλιστα \ ού ; "Εστι μεν ουν αυτός αυτόν μάλιστα ώς

φιλήσει , εστι δ' ώς ού. Επειδή γάρ φαμεν τον σπου-

δαϊον έκστήσεσθαι των άγαθων των κατά τό συμφέρον

τω φίλω , τον φίλον μάλλον αΰτοϋ φιλήσει. (2) Ναί ,

άλλ' ή τούτων επισταμένος τω φίλω αΰτω τό καλόν πε-

30 ριποιεϊται , ταύτη εςίσταται των τοιούτων. Εστι μέν

ούν ώς τον φίλον αυτός αΰτοϋ μάλλον φιλεϊ, εστι δέ ώς

αυτός αυτόν μάλιστα , κατά μέν τό συμφέρον τον φί

λον, κατά δέ τό καλόν και άγαθον αυτός αυτόν μά

λιστα • αΰτω γάρ ταϋτα περιποιείται κάλλιστα όντα.

35 (3) "Εστι μέν ούν και φιλάγαθος , ού φίλαυτος • μόνον

γάρ, εϊπερ φιλεΐ αυτός εαυτόν, δτι αγαθός. Ο δέ φαϋ

λος φίλαυτος• ουδέν γάρ έχει δι' 8 φιλήσει αυτός εαυτόν

οίον καλόν τι , άλλ' άνευ τούτων αυτός εαυτόν φιλήσει ,

?) αυτός. Διό και ούτος αν κυρίως λέγοιτο φίλαυτος.

υίΓΟΠ) ρΐΌΐΐΙΙί 5686 Ι113\ΪΠ1β .ΙΠΙΛοίΙ , 3Π 11011 ? Εβ4 εβΓ<6

ιιΐιί 8686 πιιιχίιιιε ίΐιιΐίΐΐιίΐ , ε,ιΐ ιι))ί ηοη. Χιιιιι (ριιιιιι (1ίείΐ1103

1'ΓΙιΙ Μ1Ι11 63 1)003 66831ΙΠ1Ι11, 0,036 3(1 1ΐ|ί|ί|;ΐ1ι'ιι1 1(ΊΙ(ίί<,|1

.•ιιηί(•ιι; ιικιμί-., (|ΐι:ιηι δε, ηιιιίι ιιιιι ;ιιιι;ινει•ίΙ. (2) 1(3 βδΐ :

νεΓυπι ςυβ 1ΐ336 31111(0 εοηεεάεηβ , βΐΐιΐ ΙιοηεδΙθΙεπι βεεοηι-

ηιοιίηΐ , εο ηΐϋίΐο Ϊ3ΐ3 (αΐίιι εοηεειίίΐ. Ε8( ί§ί(0Γ ο1)ί οηιϊ-

ειιηι 86 ηΐ3§Ϊ3 (1ίΙί^3(, 68(ςυε οΐιί 8β£ε ιιιιι\ϊιιιι'. Ιη ίρβο

ιι;ιιικ|ΐΐ(•. πιπιηιοιίο , 3ΐιιϊειιιη : 31 υϋϊ Ιιοηείΐ ιιιη εΐ Ιχιηιιηι ,

ί|)56 8686 Π13χίΐ1ΐε (ΙίΙί^Κ; 3101 6111111 ]|£66 νίΐκΐίοαΐ, ψΙΧ 811111

Ιιοηβδ(ί88Ϊηΐ3. (3) £8( ίμίΐιιΐ' ϋοιιί εΐίβιη 31113115, ηεε βυί

31113118. Ν3Πΐ 81 5686 3ΐιιαΙ, ί(1οο δοΐιιηι Ιιοε ΓιΙ, (ΙΙΐί.'Ι 68(

1μιιιιι8. Μ3ΐυ8 ΒΐιΙεηι 8θί 31113113 εβ(; ηεςυε εηϊηι Ιΐίΐΐκΐ

φΐ3ρι•ορΐ6Γ 86 3ΐιιοΙ , 316111 ΙιοιιεδΙιιηι 3ϋ(}υο(1 ; 86(1 είίΓΟ Ιιαιε,

ίρβε, (]υ3(εηο8 ίρ3β βδ(, 868β βηιαίιϊΐ : εΐ ρΓοίικΙε Ιιβοίε

631183 ρΓΟρΓίε 801 3ηΐ3Π8 ίιίε (ΙϊοαΙίΙΓ.

ΟΑΡ. XV.

40 'Εχόμενον δ' αν είη ειπείν υπέρ αυτάρκειας καΐ τοΰ

αυτάρκους, πότερον δ αυτάρκης προσδεήσεται φιλίας

η ού , άλλ' αυτός έαυτω αυτάρκης εσται και κατά τοϋτο.

Αε'γουσι γάρ τοιαϋτα καΐ οί ποιηταί•

"Οταν δ' ό δαίμων ευ οιδ(5, τί οεΐ φίλων ;

«6 ό'θεν καΐ ή απορία γίγνεται , πότερον δ πάντα τάγαθά

ε/ο)ν κα\ ών αυτάρκης προσδεήσεται φίλου; ή τότε

Ιιίιι-ιΐιΙιιιιι Ιιίηο (1ρ εο ηπικί 8Ϊ1)ί 83(ί3, (1 ηοη βΙΙιτο ίηαΊ'-

ΐ',ιΊΐ8 : ιι! ιιιιιι .ριι ιιπΙΙα Γβ ίιΐιΐίμι•! , 80Ϊ3 1χ>ηί3 εοηΐεηΐυβ ,

('μιΊ ιι Ι 3ΐηίεί(ί3, 3η ηοη ? 3η υργο ιρβε 8Ϊ1)ί 8αΙί$ εΗ( ι:1ίαιιι οί)

Ιιογ.' ίϋιριίιίειυ 61Ϊ31Ι1 ροείίβ (3ΐϊβ ]3θ1ίΙ«ιιΙ;

Αιηίεί3 ΐ[ΐικ Ι ορηβ , ρτοβρει-α ιιηαικίο <1αΙ ίβηί ?

Γπιΐε εΓΐ3ΐιι η38είΙιΐΓ α,ιιχδΐίο, ιιΐιοηι (|ΐιί ευηε(3 ΙμΙκ,ιΙ

1)υιΐ3, φΐίηυε ίίΐιί 3>ι1ί5 811, Ηΐηίείί ('^ιΊιίΓ.' 3η (ιιιιι εΐίαιιι

Χ
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και μάλιστα; τίνα γαρ εύ ποιήσει, η μίτοι του συμ-

βκοσεται; ού γαρ δη μόνος γε διάξει. (ι) Ει τοίνυν

τούτων δεησεται, ταϋτα δέ μή ενδέχεται άνευ οιλίας,

προσδε'οιτ' άν δ αυτάρκης φιλίας, (α) Ή μεν ου ν εν

Β τοις λόγοις είωΟυϊα δμοιότης λαμβάνεσθαι ίχ. τοϋ θεοΰ

ούτ' έχει όρθιος ούτ' άν ένταϋθα εΐη χρήσιμος• ου γαρ

ει δ θεός έστιν αυτάρκης και μηδενός δεΐται , δια

τοϋτ' οϋδ' ήμεΐς ούίενός δεησόαεθα. (ι) "Εστί γαρ χαι

τοιούτος τις λόγος έπι τοΰ θεοΰ λεγόμενος. Έπει γάρ,

ιιι φησί, πάντα έχει ταγαθά δ θεός και έστιν αυτάρκης,

τί ποιήσει ; οϋ γαρ καθευδησει. θεάσεται δη τι, φη-

σίν • τοϋτο γαρ κάλλιστον και οίκειότατον. Τί ουν θεά

σεται; ε! μίν γαρ άλλο τι θεάσεται, βε'λτιον Οεάσεταί

τι αΰτοϋ. Άλλα τοΰτ' άτοπον, τό τοϋ θεοΰ άλλο τι

>!> είναι βε'λτιον. Αυτός εαυτόν άρα θεάσεται. 'Αλλ' άτο

πον • και γαρ δ άνθρο>πος 8ς αν αυτός εαυτόν κατα-

σκοπήται, ώς άναισθη'τω επιτιμώμεν. "Ατοπος ουν,

φησίν, δ θεό; εσται αυτός εαυτόν Οεώμενος. (δ) Τί

μεν ουν δ θεός θεάσεται , άφείσθω • υπέρ δε της αύταρ-

20 κείας οϋ της τοϋ θεοΰ την έπίσκεψιν ποιούμεθα, άλλ' αν

θρωπινής, πότερον δ αυτάρκης δεηΌεται φιλίας ή ου.

Ει δη τις έπι τον φίλον έπιβλέψας ίδοι τί εστί και δποϊός

τις δ φίλος, τοιούτος οίος έτερος είναι εγώ, άν γε και

σφόδρα φίλον ποίησης, ο>σπερ τό λεγόμενον « άλλος

Η οΟτος Ηρακλής, άλλος φίλος εγώ. » (β) ΈπεΙ ουν εστί

καΐ χαλεπώτατον, ώσπερ και των σοφών τινές είρη-

κασι, τό γνώναι αυτόν, καΐ ήδιστον (τό γαρ αυτόν εί•

δέναι ήδΰ ) , αυτοί μεν ουν αΰτοΰς ες αυτών ού δυνάμεθα

θεάσασθαι. "Οτι δ' αϋτοι αΰτοΰς ού δυνάμεθα , δηλον

3υ ες ων άλλοις επιτιμώμεν, αύτοι δέ λανθάνομεν ταύτα

ποιοϋντες. (7) Τοϋτο δε γίνεται δι' εΰνοιαν η δια πά

θος • πολλοίς δέ ημών ταϋτα επισκοπεί προς τό κρίνειν

ορθώς. "Ωσπερ ουν δ'ταν ΟέΤωμεν αύτο'ι αυτών τό πρόσ-

ωπον ίδεϊν, εις τό κάτοπτρον έμβλε'ψαντες εΐδομεν,

■μ, δμοίοις κα\ δ'ταν αυτοί αΰτοΰς βουληθώμεν γνώναι , εις

το> φίλον ίδόντες γνωρίσαιμεν άν εστί γάρ, ώς φαμε'ν,

δ φίλος έτερος έγιό. (β) Ε! ουν ήδΰ μεν τό αυτόν είδε'-

ναι , τοϋτο δ ' ούκ έΌτιν είδε'ναι άνευ άλλου φίλου,

δεοιτ' αν δ αυτάρκης φιλίας πρός τό αυτός αυτόν γνω-

40 ρίζειν. (ο) Έτιδέ και ειπερ εστί καλόν, ώσπερ εστί,

τό ευ ποιεϊν έχοντα τα παρά της τύχης αγαθά, τίνα ευ

ποιήσει; μετά τίνος δέ συμβιώσεται; ού γάρ δή μόνος

γε διάςει• τό γάρ συμβιοϋν ήδΰ και άναγκαϊον. Ει

τοίνυν ταϋτα καλά και ήδε'α και αναγκαία, ταϋτα δέ μή

4Λ ενδέχεται είναι άνευ φιλίας , προσδε'οιτ' άν δ αυτάρκης

φιλίας.

ιιΐ3χίιηε? Οιί ΐ'ΐιίιιι 1ΐι•ηι• ΙηιιιΊ, ,ίιιΙ ςιιίειιιη νίΐϊΐη άΊι<;ει?

ηεηιιε ειιίηι εειίε δοΐιΐδ ιίεβεΐ. (2) Ουοιίδί Ιιίδ οριΐδ ειϊΐ ,

ηεςιιβ εοη(ίη§ιιηΙ Ιι.ίι. <ϋ ια αηιίαΐίηιη : ςιιί δί|)ί δβΐϊβ εδί ,

ΐ^ιΊιίΙ «ιηίιϊΐίη. (3) (}ιΐίε ίςίΙιΐΓ ίη δει-ηιοηίοιίδ εοηςιιενίΐ Οίΐρί

δίηιίϋΐυιΐο εχ Οεο, ηεςυε ίΙΓιι γοιΊο ΙκιΙκΊ, ηεηηε ΙιΙο

ΓιΚΊΊΐ υΐίΐίδ. Νεψιβ γιιιιιι 8ϊ Πιίκ βίοι ιιηιΐδ εδί βα1Ϊ8, ηιτ,

ιιΙΙο ίικΙίμίΜΐϋ, ιιΐ) Ιιοε εΐίαιη ηοβ ηυΙΙο ίη<1ί#•1ιίιηιΐν (4) 1Μ

ηίιιιίΐ'ΐιιη ]3ε(3ΐιΐδ ιΐε Ι)ι"(> 1ιιι]υίηιο<]ί ςιιοςιιε δεπηο. >;ιιιι

ΐ]ΐΐι)ΐιί:ιιη Ιλμμ πιιηΊλ οηΐίηεΐ ϋειίδ, 3ε >ίΙιί δαίίβ ε5ΐ , φΐίι)

Πιι ϊιΊ'.' ηεα,ιιε εηίηι άοπηίβΐ. Ουιι(ειιΐ]ΐΙ<ιΙ)ίΙιιΐ' Βΐίςπίιΐ , ίη-

ψιίιιηΐ : \ά ηπηιφιε ριιΐι Ιιιίί ίιηιιιιι , εΐ ϊρδί ιπβχίιηε ροευ-

ΙϊαΓβ. ΟπίιΙ ίμίΙιΐΓ εοηΙεη)ρΐ3ηίΙιΐΓ ? ικιηι δι φιίεψιβιη »ΜικΙ

ίπδρίαεί , ίά επί ηιείίιΐδ ί[ΐ-ο. Ιΐοε νεΓΟ ΗίκυηΙιιιιι εβι , υΐ

$ε ΐ|ΐιίι:ΐ|ΐΐϊΐιι ιιιιΊίιΐί Ιι;ιΙ«Ήΐ Ι)('ιιλ. Ιρββ ί^ϋιΐΓ βεβε γιιιιΙι-ιιι-

ρΙαΙ)ί(υΓ. ΑΙ Ιιοι: (ΙιΊΊπιιη : ιμιιι Ικιιιιίικ'ΐη ιριί βεβε εοη-

ΙειηρΙεΙυΓ, υΐροίε 8ιίιμι γιιγι-ιιΙπιι ϊηεΓερβηιυβ. ΑΙ)μιπΙιι>

ίμίΙιΐΓ, ίιΐφΐίιιιιΙ, Πι•»* επί Ίρίε 8ε ίρίΐιιη εοηΐεπιρίαηβ.

(5) Οπίιΐ ίμίΐπΐ' ΟΐΊΐί εοηΙΐΊΐιρΙιΊιΐΓ, οιηίΙΙίΐιιιιι•; : ηεηιιε < Γ ■ -

ιό φιοιΐ 8ί1>ϊ ])('ΐι> 83(ίβ 8Ϊ( , •:ι ιιΐΝί<ΙεΓ3Πΐιΐ8 , 8εϋ <1ο Ιιοηιίηε :

ΙΊπιιη ΐ|ΐιί μ1>ι 8β(ί8 8ί(, Ϊ8 ε§Ρ2( 3ΐιιίιίΙί;ι, ιητιιγ.' ι,ΐιΐιι.Ι ι

ςυί8 αηιίοιπη 8|>εεΐ3η8 λίιΐιτίΐ <|ΐιίι1 δίΐ, εΐ ((ΐιαίΐδ βπικ'υ»,

Ιΐΐί» ηίιιιίηιιιι ιρίίΐΐϊδ ;ιΙ1«τ εςο, Ιιιιιι τεΙιεηιεηΙεΓ ηιιιίπιιη

Γβοίββ, ςυεηΐΗ(1πιοι1ιιιη ιϋιΊιιιη εβ(, Ηίε ;ι!(ιί ΗεΐΐυΙεβ, αΙίβΓ

αηιϊειίδ ε§ο. ((">) Οπυηΐαιη ί^ίΙΟΓ ιΙίΓΙίοίΙΙίιιιυιη εβ( , φιιίικμΙ•

ιηοιίιιιη ςυίιίβηι ιΙίχβΓε δορίρηίοβ, 8ε&ε εο^ποδοεΓε, εΐ δΐια-

νίδβίπιιιπι, (ηαιιι δε ηοβδε, ]ιηίιτιιΙιιιιι, : οχ ηο1)ίδ ίρίϊδ οειίε

ηοδ ηοη ροδδηιηυδ ϊηβρίεεΓε. ΟικκΙ μιιΙιίιι ηοη ηοδ ροδδΐι-

ηιιΐδ, Ιιίηπ'ειΙιιηι, φίοιΐ ϊη βΙϋδΓΡρΓβΙιεηιϋιιπίί, ϊιίΙ Ιιηικί

ίηΐεΐϋςίπηίδ εβιίεπι ηοδ ΓβεεΓε. (7) \ά τεΓΟ ΠΙ ,3υ4 ΐ|ΐιί» 1)βηβ

ίοΙιμμικ ιπιίιίκ, ηιιΙ ρπιρίιτ ηΙΤι'ΐΙπηι. ΑΙ ηο1)ίδ Ιιχε 3(1

τεείε ίικϋιβηιΐιιιη <>ίι>1.ιιιΙ ρΙβΓΪβηιιβ. Ουειηβιίιικχΐυιη }μ,\-

Ινγ, δϊ νιΊίιηιιι ίρδί ηοδ(Γ3ΐη δρειΊιίΓΟ Γ»Γίεηι, ίη δρεειιΐο

οΙι! ιιιίιιιιγ ; ίΐ ίιΐιηι ι•Ι ϊ;ι ηι ιριιιιη ιιοδ εο^ηοδεεΓε νοίικ'ΐ ίηιιι^ ,

.ιηιίΐ'ΐιιη βρεείβηίοδ ηοκδε ροΙυοΓίιπιΐδ. ΕδΙ δίςιιίιίεηι , ιιΐ

(Ιιχίιιιιΐί , Βΐηίειίδ .ίΙΙιτ ι•ρο. (8) (ν)ιιικΙ>ί }ιιπιηιΙιιιη ιΜ βε

ηο»δε, ίάςυε βείΓβ ηοη βδΐ δίηο βΙΙογο βηιίεο, οριΐδ ογιΙ

,•] ιιιί. 1 1 βί ι•1ί3ΐιι ςυί ιιιιΐΐα Γε ίικϋ^οπΐ , υΐ «ι-δβ εοςηοδΤ3(.

(9) ΚυΓδηδ εΐίβηι δι Ιιηηεδίυηι ( ιιΐ εβί ) Οι'ηεΓβΓεΓβ , ευη)

ςιιί 3 ΓοΓίιιηβ 1>οη3 οΙιΙϊηυοΓΪϊ , επί ηεηρΓαε-ίεΙ? ιριοοαιη >ί-

Ιβηι 3{;εΙ? ηοη εηίιη οογΙο 8θΙιΐδ(1(•(5εΙ. Νβιη νϊΐβιη ιΙιιγργο

ειιιη βΐίο, εΙ ]ιιευηι1υηι , εΐ ηεεε&δβΓίιιιη εδί. ρυοι)*ί Ιι,το

ΙιοηεδΙβ δΐιηΐ εΙ μιευηιΐβ, ηεεηοη ηεεβδ&ΒΓίβ , ρΐ Ικκε δίηι;

3ΐηίαΙ!3 Ρ88ε ηοη ροδδυηΐ , ορυδ εη( ηηιίι ΪΙίιι ει <|ΐιί δίΙ>ϊ

83(ίδ δίΐ.

ΟΑΡ. XVI.

Πότερον δέ πολλούς κτητέον φίλους ί) ολίγους; ούτε

δή πολλοΰς ώς απλώς ειπείν ούτ' ολίγους δει (αεί).

Πολλών μεν γάρ όντοιν έ*ργον έφ' έ'καστον μερίσαι τό

ιιι φιλεϊν. Έφ' άπάντο)ν γάρ και τών άλλων Ιξαδυνατεϊ

ημών ή φύσις ασθενής ούσα πρός τό έπι πολΰ άφικνεΐ-

αθαι• ούτε γάρ τν; ί-Ιει ε'πι πολΰ δρώμεν, (άλλ' εάν

Ι.' [ι ιιιίί ιηυΙΙοδ ΙιαΙ>βΓβ αηιίεοδ βχροιίίΐ, 3η ρ3ΐιεοδ? Νειριε

ρΓοΓεεΙο ηιυΚοδ ( υΐ ραυοίβ 8ΐ)δο1ν3ΐη ) ηβηυε ρβυοοδοροιΊεΙ.

Νβιιι δι ηιυΐΐί ογηπΙ, 3ΐιιοι-εηι ίη δίη^ηίοβ (ΙίδΙποϋεΓΟ , βπΐ

ορεΓΟδυηι. ΙηειιηεΙίδδίιιυίιΙεηΐϊΙϋβ, ίιηϋεείΙΙβ πβΙιιγλ ηο>Ιι-.ι

ίη ρΙιΐΓΪιιο ρει•νεηίΓ8 ηοη ροΐεδί. Καηι ηεηυε οειιΙοΓυιη βοίη

Ιυη^ε ρρηιΊΓ3Γε ρο&δυιηιΐδ : (μη! ίί ]ιΐδΙο ίηΙΟΓνβΙΙο Ιοηρ,ίιυ

Χ
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πλέον άποστη'σης του συμμέτρου , ελλείπει δια τήν

άσθένειαν της φύσεως,) ούτ' έπ' άκοης, ούΥ επί των

άλλων ομοίως απάντων, (ϊ) Ελλείπων ουν τω φιλεΐν

βι' άδυναμίαν χαι έγκληματ' άν τις ε/οι δικαίως, χαι

5 ούκ αν είη φίλος, μη φίλων γε άλλ' η τί» γε λο'γω • ή δέ

φιλία ου τοΰτο βοΰλεται. (3) "Ετι αν ωσι πολλοί, οϋχ

εστί παύσασθαι λυπούμενον πολλών γαρ όντων εικός

άει περί ένα γε' τίνα συμβαίνειν τι ατύχημα, ών γινο

μένων άναγκαΐον λυπεΐσθαι. Ούτ' αϋ πάλιν ολίγους,

ίο ένα ή δυο, άλλα συμμέτρους τω καιρώ και τη αύτοΰ

δρμη πρδς τό φιλεΐν.

αοδίϊίοιϊδ , οΐ) ίιιι1)Π'ίΙΙίΐ!ΐι ηαΙυΓοηι (ΙεπαΙ : ) ηεο,ιιε αικίϊΐυ ,

ηειμιε αΐϋβ εμβπκΜίϊ οιηηίυυδ. (2) <}ιιί ΐ^ίΙιΐΓ ,|<•ΐι< !,α ϊη

αιικιηιΐιι εα 03ΐΐδ3 ςυοιΐ ηοη ροδδίΐ, βΐϊαιτι ]υδΙ«; αϊηιίικιΐίοιιϊ

Ιοοιιηι ιΐβϋίΐ • η«μιε]3ΐη τβπιβ 3πιίου8 ΓυεπΙ ίΙΙε εεηδεηάυδ,

ςηί ηοη βπιει ηίδί νει-βο 1βηιΐ5. ΟεΙεπιπι Ιιβο Γβΐίοηε β8δβ

ηοη ρο»1υ)3ΐ βωϊαΐίβ. (3) ΚηΓδϋδ, δϊβηηΙηιυΙΙϊ, ηυηςιΐΒΐη

πκΕΓβΓβ άεδϊβπΐ. ΙηΙβΓ ηιυΙΙοδ ιυιιιφκ' ρ3Γ εδί «Ι 3ΐίςυο(1

«βιηρΰΓ ηηϊ 3ΐΙεπνε βεείίΐβΐ ίηίοιίιιιιίιιιιι, ηηϋε ΙπδΙβιϊ ηβ-

εββββ δίί. Νεφιε ροΓΓΟ ρΒίικοκ, υηυηι νεί άιιοβ, β8δβ εχρε-

άΊΙ : δεά ίηΙβΓ ρ;ιπιηι εΐ ιηιιΚιιηι , υΐ άβϋίΐιιι οεεββίο, εΐ ιιΐ

ςηειηςυε βά αηιαικίιιηι δΐια νο1υηΐ38 εοηιρείΐβΐ.

ΟΑΡ. XVII.

Μετά δέ ταϋτα σκεπτέον αν είη πώς δει φίλω χρη-

σΟαι. "Εστί δ' ούκ έν άπάση φιλία ή σχέψις, άλλ'

εν η μάλιστα έγκαλοΰσιν άλλη'λοις οί φίλοι. Ούκ έγ-

15 καλοϋσι οέ εν ταΐς άλλαις δμοίο>ς, οίον εν τη πατρός

προς υίόν ούκ έστιν έγκλημα τοιούτον οίον άςιοΰσιν έν

ένίαις , ώσπερ εγώ σοί, οΰτω και σΰ έμοί ■ ει δέ μη , εν

ταύθα τό σφοδρόν έγκλημα, (ϊ) Έν δέ άνίσοις φίλοις

ούχ έστι τό ίσον. "Εστί δέ ή πατρός προς υίόν φιλία

ίο έν άνίσω, δμοίως ή γυναικός προς άνδρα ν) οίκέτου προς

δεσπότην, και δλιος δέ χείρονος καΐ βελτίονος• ούχ εςουσι

δή τα τοιαύτα εγκλήματα. Άλλ' εν τοις ίσοις φίλοις και

έν τ?) τοιαύτη φιλία τό τοιούτον έγκλημα, ώστε σκεπτέον

άν είη τό πως δεϊ χρησΟαι φίλω έν τη έν ίσοις φιλία.

ϋείηεερβ εοηδίο'βΉηυ'υηι Λιει-ίΙ, ςιιοηιοιίο ιιίοικίιιηι δϊΐ

Ηΐιιίοι. ΕδΙ ρΓοίεεΙο ηοη ϊη οηιηϊ ίΐιηίπΐία Ιιββο εοηδίϋεη-

Ιίο, δβΛ ϊη ςιΐ3 δε ίηνίηειη ηκιχΐηιε βηιίεί οο]ιΐΓΒαηι. ΑΙςιιί

ηοη ίη 3ΐίΐ8 εοιίβηι ηιοϋο ηυβι-εΐαΐ οιίυηΙιΐΓ : ριιΐβ , ίη εα

α,ηηρ εβί ρ»1π8 εΓβα ίϋίυηι , ηυΙΙβ εδί ε]υδηιοάί φΐεΓεΙ»,

φΐ3ΐί8 ίη ηιυΙΙΐδ βχδίδΙεΓε δοΐβΐ, ςυβπιβόηιοιίυηι εβο Ιϊήϊ, οί

(α ηιϋιί : ςυοάδί ηοη , Ιιΐε ]βπι νείιειιιεη* ΓυεπΙ οππιίηβΐίο.

(2) ΑΙ ίη 3Π)ίοί3 ίιιη!(ΐιΐ3ΐί1)ΐΐ8 η^ιΐΗΐίΙηβ Ιοοπιη ηοη ΗβοβΙ.

ΕδΙ τεΓΟ ρ3ΐπ8 βπ>3 ΙιΙιιιιιι αηικίΐία, ίη ηιίηϊηιε 33<]υβΙί ■

ίΙίι1ι:ιιι υχοπ3 6Γβ3 νίπιιη , βηΐ ββΓνί 8Γ£3 ϋοηιίηιιηι , ριο-Γ-

ΜΐΜ[ΐιε ίβΙεΓίοπ» εΓ83 ιηεϋυΐ'ειη. Καςυε ίη Ιιίδ (βΐίδ ηιιΙΙα

βΓΪΙ επηιίηβΐίο; νεΓυηι ίηΙεΓ ΒεςηβΙεβ ροΐίηβ 3ΐηίεο.ι, εΐ ϊη

ίΐ'([ΐιη]ί ηιιικ'ίΐϊα Ιοοπιη Ιι;ι1κΊ)ί1 ρυϋιΐδ. ΡΓοίηϋβ <-οπμϊ«1ογοιι-

άυηι, ο,ιιο ρβοΐο ηίεικίυιη αηιίεο ΓυεπΙ, ίη 63 ϋεηιυιη βηιί-

αΐίίΐ , ([ΐι;ε ίηΐεΐ' ρ3Γ68 Γαεπ( εοηεί1ί3(3.

/■
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ΗΘΙΚΩΝ

ΕΪΔΗΜΙΩΝ

ΒΙΒΛΙΟΝ Α.

ΕΤΗΙΟΟΚϋΜ

ΕυϋΕΜΙΟΚυΜ

Ι1ΒΕΒ Ι.

ΟΑΡ. Ι. (1214.)

Ό μέν εν Δήλω πάρα τώ θεώ τήν αύτοϋ γνιόαην

άποφηνάμενος συνέγραψεν έπι το προπύλαιον τοΰ

Λητώου , διελών ούχ υπάρχοντα πάντα τω αϋτώ , τό τε

αγαθόν και τό καλόν και τό ήδύ , ποιήσας

(ι χάλλιστον τό δικαιότατον, λφστον δ' Ογιαίνειν

πάντων δ' ήδιστον, ού τις έ&$ , τό τυχεϊν.

"Ημεϊς δ' αύτω μή συγγωρώμεν ή γαρ ευδαιμονία

χάλλιστον και άριστον απάντων ούσα ήδιστον εστίν.

(2) Πολλών δ' όντων θεωρημάτων & περ'ι έ'καστον

Ιο πράγμα και περί έκάστην φύσιν άπορίαν !χει και

δεϊται σκε'ψεως, τα μεν αυτών συντείνει προς τό γνώναι

μόνον, τα δε και περί τας κτήσεις και περί τας πράξεις

τοΰ πράγματος. (3) "Οσα μεν ουν έχει φιλοσοφίαν

μόνον θευιρητικήν, λεκτε'ον κατά τον επιβάλλοντα και-

ι& ρόν, δ τι περ οίκεϊον ην τϊ) μεθόδω. (ί) Πρώτον δε

σκεπτέον εν τίνι τό ευ ζην καΐ πώς κτητο'ν, πο'τερον

φύσει γίνονται πάντες εϋδαίμονες οί τυγχάνοντες ταύτης

της προσηγορίας, ώσπερ μεγάλοι και μικροί και την

χροιαν διαφε'ροντες, η δια μαθήσεως, ώς ούσης έπιστη'-

2υ μης τινός της ευδαιμονίας , ή διά τίνος ασκήσεως • πολλά

γαρ ούτε κατά φύσιν ούτε μαθοΰσιν άλλ' έθισθεΐσιν υπάρ

χει τοις άνΟρώποις , φαϋλα μεν τοις φαύλως ΙθισΟεΐσι ,

χ ρηστά δε τοις χ ρηστώς. (δ) Η τούτων μέν κατ' ούδε'να

τών τρόπιον, δυοΐν οέ δάτερον, ήτοι καδάπερ οί νυμφό-

ϊγ> ληπτοι και θεόληπτοι τών ανθρώπων, έπιπνοία δαιμονίου

τινός ώσπερ ένθουσιάζοντες , ή δια τύχην πολλοί γαρ

ταΰτόν φασιν είναι τήν εύδαιμονίαν και την εύτυχίαν.

(β) "Οτι μέν ουν ή παρουσία δια τούτων απάντων ή τινών

ή τινός υπάρχει τοις άνΟρώποις, οΰκ άδηλον ίπασαι

30 γαρ αί γενέσεις σχεδόν πίπτουσιν είς ταύτας τας αρχάς•

και γαρ από της διανοίας άπάσας προς τας άπ' επι

στήμης άν τις συναγάγοι πράξεις. (7) Τό δ' εύδαι-

μονεϊν και τό ζην μακαρίοις καιίκαλώς ειη αν έν τρισΐ

μάλιστα, τοις είναι δοκοϋσιν αίρετωτάτοις• οί μέν γαρ

55 την ψρόνησιν μέγιστον είναί φασιν αγαθόν, οί δέ τήν

άρετήν, οί δέ τήν ήδονήν. (β) Και προς τήν εύδαιμο

νίαν ενιοι περί τοΰ μεγε'θους αυτών διαμφισβητοΰσι,

(}ιιί ίη ϋείο ρεηε$ ιίειιηι δυβιη δεηίεηΐίβηι ειΐίίβεπιίΐ ,

νοίϋιιιΐο (ι-ιηρίί Ι.ιΊοΊ 63111 ίιΐΜΤΪρ-,ίΙ , (Ιί>Ιίημιιοη< 63 ιρι;«•

δίιιιυΐ ίη εοιίεηι ΙιηικΙ ΓβρεηβηΙιΐΓ, Ιιοιηιηι , Ιιοικϋ,Ιυιιι , οί

]ιιοιιικ1ιιπι, Ιιίδ νβΓ5ίΙ>ϋδ :

ΡυΙεηειτίηιιιπ) εβί (|υο<1 ίπίΙίβϊίπΐϋΓη : ορϋιικι Γββ «ιηίϋ» :

ΙΊ ι• οιιιιιϋια» νιτ» μιαιικίοιιι, ΐ|υοϋ φιίκμιβ αιιωΐ, ίιΐ οοη-

[«ε^υί.

(ί ιιικΙ ηοβηεςυβςυβιη οοηοείδοιίιιιιυ. Ρείϊείΐβδ εηίηι, ςιιιιιιι

ορίίιιι» ίίΐ εΐ ριιΙιΊιιτηιιιη, εβιίεηι βΐϊαιη ίυευικίίδδίηια

εχϊίβΐίΐ. (2) ΟεΙεπισι ϊηίβΓ εοηδίάβΓβΙίοηεδ ν3Π3δ , ςηχ ίη

ΙΙΗίΙιρίίΙΐρίΚ Γ6 11»ΙΐΙΙ'.Ί(]11ί' <'\(Ί|(ί(Ί1ιΙ» ηρμοΐίιιπι ΓίΐίίυιιΙ ,

βΐ οοηίβηιρίβΐίοηε οιμίιΙ, ηΐία; 8(1 εοςηοδε«ηυ!ιιη) Ι,ιηΐιιηι ρει•-

ΙίηεηΙ, 31Ϊ33 νβΓο 3(1 Βοο,ιπΒίΙίοιιοηι εΐ ιιεμοΐί» δρεε(8ΐιΙ.

(3) <3ιιαιιιο1)ΐ•οηι , ηιι,κ ίη δοΐβ εοηΐεηιρίβΐίοηε ροβίΐβ δΐιηΙ ,

ορροΓίυηο ΙειηροΓβ, ίιΐ ςυοά ηιιΊΙιοιΙί ρΓοριϊιιηι ηιιιηιι* <■>!,

8 ηοοίϋ ρβΓΐΓ80ΐ3ϋϋηΙϋΓ. (4) ΑηΙο οηιηία νιτο εοιίδίΰεΓβη-

ιΐιιιη, ίη φίοιι.ιιιι \ ϋ,ι 1>63(3 οιιιμκΙ.ίΙ, ει ςυο ρ.-κΊο :κΙ ο;ιιιι

ροΓνεηίβΙυΓ : πίπηιι φΐοηιβάΊηοιΙυηι ηοπιίηβδ ρβΓνί , ηια^ηϊ

εΐ εοΙοΓβ (ϋΠ'επ'ηΙΡδ, δίε φΐίοιίδ ηοηιεη Ι>63(0Γυπι εοηΐίηςϋ,

ιι.ίΙ 1 1 ι ;ι Ι ί ;ιηΙ ; 8ΐι ριτ ιΐίδυρίίιιαηι , νβΐηΐ εβΓίβηι οο ιίοδί ίη;ι-

1;ιιη $('ί(Ίΐ(ί8ΐη ; «η ρβΓ 6\εΓεϊ(α(ίοηεπι 3ΐίι]ΐΐ3ΐη. Ηιιιιιΐ εηίηι

ρβυεβ , ηεε ηβίυτα , ηεε :ιι Ιο ;ιΙίιρκι, $βά εοηςιιείικίίηε ϋοΐ,ι

ρ3Γ3ηΙυΓ, ιη<ιΐ3 ϋβ ςυί ηκιΙ:ι> εοη8ΐιε(ιΐ(ϋηί ίηύυΐςεηΐ, Ιιοπ.ι

ίί.ιςυί Ι(οηα;. (5) Αη ηιιΙΙο ψπϋοηι ηοηιπι ηιοίΐοηιιη, 5ει1

(ΙιιοΐΊΐηι .ίΙΙργο, 3ΐι[ (Ιεί 3ΐίειι]ιι$ .ίΓΠηΙιι, ψπκΙ Ι,ιιι;ιΙιι•ο

ΙΊιγοπ' εοπ-ί'ρΐίί ;ιιι! ηυηιίηε ίη3ΐίηείί$ απίιΐί! ; ιιιι! ΙογΙιιιι».

ΡΙιιι-ίιιιί εηίηι Γε1ίείΐ3(επι ίϋεηι ςυοά 5βπιικ1;ιιιι Γοιίιιη.ιιιι

8886 3Γί)ϊΐΓ3ηΙυΓ. (6) ΡβΙβΙ ίί;ΐΙ"Γ, Ι)β3ΐί1ϋ(1ίηβηι ενβηΪΓε νεΙ

ρβΓ Ιιίΐ'ΐ' οηιηί», λ (Ι ()ΐι;ι•ί1;ιιη, νιΊ ιιηιπη βΐίηυίϋ. Ν«ηι 8(1

Ιι,τι: ρΐ'ίηείρία ιόΙΊτιιιιΙιιγ Ιί'Π' οηιηεβ ι-εηιιη μεηΟΓβΙίοικ-ίί.

Λ(• 8υ ίιιΙ(•ΙΙίμ(•ϋΙί3 ρΓοΙ'εεί* 8<1 3ε(ίοηεκ, ςιι.πε 3 8είεη(ί3

ΠυιιηΙ , 4Γ3ηδΓεΓΓί οηιηββ ςυβ&ηΐ. (7) Ρογγο 1)βηβ οεβίεςυβ

νίνιτβ ίη ΐΓίΙηΐϋ ιηβχίηιε γοοιι5 εοηβίδΐίΐ, ΪΪ8 ηεπιρβ (ρι.Έ

ροΐί^ίιηιιιη βχρεΙυηΙηΓ. Νβπι ρηκΙειιΙίΗΐη βΐίί, βΐίί νίι•-

ΙιιΙιιη, αΐΐΐ τβΓΟ νοίυρίβίεηι ρΓΟ δΐισιηιο Ικιηο ΙιβοβηΙ;

(8) οοηίβηάηηίςυε ϊηίβΓ εε άβ 1ΐ3Γυηι ηι.ιμηίίικίίηχ• εΐ ρο-

1ε8ΐ3ΐε, (ΐυβεηβιη αά ίε!ίοίΐ8ΐίδ εοηδεειιΐίοηεηι νίηι 3ί
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συμβάλλεσθαι φάσχοντες θάτερον θατέρου μ3λλον εις

αυτήν, οί μέν ώς ουσαν μείζον άγαθον τήν φρόνησιν της

αρετής, οί δέ ταύτης τήν άρετη'ν, οί δ' αμφοτέρων τούτων

τήν ήδονήν χαι τοις μέν έκ πάντων δοκεΐ τούτων, τοις

» δ' έκ δυοΐν, τοις δ' έν Ινί τινι τούτων είναι τ6 ζην εύ-

δαιμόνως.

Γει-βΙ ηιαχίιιιαηι. Ιΐιχίρ ΠΙ ιι! (μιίιΙαΓη ρηκίεηΐίαηι νίιΐιιΐί,

.ιΐϋ ρηκίβηΐί,τ, νίιΐυΐεηι , ηοηηυΐΐί ιιΐπφίο. νο1ιιρ(»(ει» βπ-

ΙεροηβηΙ. ΟυοοϊΓΟ» αιΐ 1>εηε Ιιεϊΐεα,υε νϊνηκίιιιη , (|ΐιίι1;ιηι

οιΐίΐιίίΐ ΙΐίιΌ , αΐϋ <1ιιο ΙηηΙιιιη ιτφΐίπιηΐ ; ηΐϋ άβηίφΐε νεί ίη

ιιιιο αϋςυο Ιιοτυιιι 1)(ΐ3ΐ3ΐη νιΐ,ιηι ροδίίβηι εδδε μηϋκιηΐ.

ΟΑΡ. Π.

Περί δή τούτων έπιστήσαντας , άπαντα τον δυνάμε-

νον ζην χιτα τήν α&τοϋ προαίρεσιν θέσθαι τίνα σκοπον

τοϋ καλώς ζην, ήτοι τιμήν ή δόξαν ή πλοϋτον ή παι-

10 δε(αν, προς δν αποβλέπων ποιήσεται πάσας τας πρά

ξεις, ως τό γε μη συντετάχθαι τον βίον προς τι τέλος

αφροσύνης πολλής σημεϊο'ν έστιν ■ (2) μάλιστα δή δει

πρώτον έν αΰτω διορίσασθαι μήτε προπετώς μήτε £α-

θύμως, έν τίνι των ημετέρων τι) ζην ευ, χαΐ τίνων άνευ

16 τοις άνθρώποις οΰχ ενδέχεται τοϋθ' Ειπάρχειν. Ού γαρ

ταύτόν,ων τ' άνευ ούχοΐόντε ογιαίνειν χαΐ το ίιγιαίνειν.

(3) Όμοίως δ' έ*χει τοΰτο χαΐ έφ' ίτέρων πολλών, ωστ'

ουδέ το ζην χαλως χαι ων άνευ οΰ δυνατόν ζήν χαλως.

[*) "Εστί δε των τοιούτων τα μέν ούχ Ιδια της υγιείας

*ο ουδέ της ζωής, άλλα χοινα πάντων ώς ειπείν, χαί τών

£ξεων χαι τών πράξεων, οίον άνευ του άναπνεϊν ή έγρη-

γορε'ναι ή χινήσεως μετέχειν ούθέν αν ΰπάρξειεν ήμϊν

ούτ' άγαθον ούτε χαχόν, τα δ' ίδια μάλλον περί έχάστην

φύσιν, δ δει μή λανθάνειν ού γαρ δμοίως οϊχεϊον προς

16 εύεξίαν τοις εϊρημένοις χρεωφαγία χαί τών περιπάτων

οί μετά δεΐπνον. (β) "Εστί γαρ ταϋτ' αίτια της αμφι

σβητήσεως περί τοΰ εύδαιμονεϊν, τί έστι χαΐ γίνεται οια

τίνων ων άνευ γαρ ούχ οίο'ντε εύδαιμονεϊν, ίνιοι μέρη

της ευδαιμονίας είναι νομίζουσιν.

ΟΑΡ. III.

Όβ Ιιίδ ϊ^ϊΙιΐΓ ρΓΟΒοιρίοηύο οηιηίΐηι», βεορυιπ φκ>ικΐ3ΐιι

τεείε τίνεικίϊ ρι-οροδίΐυιη ε$58, ςυι πκκίο εχ εΐεειίοηε νίνει-ε

ίαιη φΐοίΐηΐ, ιιΐ βυηΐ Ιιοιιογ, Β,ίοπβ, ορεβ, εηιόΊΙίο; ςυεηι

δρεείβηβ ηυίδφΐε, οιηηεδ βεΐίυηεβ ρβΓ3£βΙ : (ςυβρι-ορΙεΓ

λ ιΙ.ι ρΓΟροίίΙο Γιηε εβι-εηδ , ϊη»ίςηΪ3 $(ιι1ΙίΙί•ι- 3ΐ-§ιιιηεη-

Ιιιιη ε5( : ) (2) ηιβχίηιε οροιίεΐ μπιιιιιιη ιιΐ ηρικΙ βεβε ςιιίδφΐε,

ηεε ΙειηεΓΒπε, ηεε δεςηϋει- ευη&ϋΐυαΐ , ςιιαηβηι ραΓίυ

εοπιηι ςηηε ρεηεβ ΐ)08 βιιιιΐ Ιιι-ϋΙα νϋα εοηίίβίαΐ, εΐ φΐϊ<1 ίίΐ

ςυο βίηε ηβπιίηί ε» εοηΙίη§3(. Νεφίε εηίηι Α,ιηπηι ε&58, εΐ

ϊιΙ ηιιο βίηε ηεςυεβΐ εοηβίδΙεΓε δβηίΐβδ, ριο ευιίειη ΓεριιΙβπ

(ΙιΊηίιΙ. (3) 1(3 ηεε τευΐε \ ίνεΓε ίιίοιη ευιη εο εβί, οϋπι φΐιχΐ

ί(1 ηεπαο εοηδεο,υβΙυΓ. ΟικκΙ ϊιίοιιι εΐίβιη ίη βΐϋδ ίιιιιιιιιιειί*

οΙυεΓνϊΙιΐΓ. (4) 8υηΙ ΒΐιΙεηι εβυ&κ φβηιοιίί , ηοη εφίίιίεηι

νί(<η 8Βηϊ(3(ϊ$νε ρΓορπα:, βεά οογιιιιιιιιιιά («Ι βίε Ιοφίηι•)

οιηηίιιιιι Ιι»ΙιίΙυιιιη εΐ ορεπιΐίοιιιιιη. >':ιιη &1>8ςυε ΓεβρίΓβ-

(ίοηε, ϊΐι(νίμί1ί&, βιιΐ ιηοΐιι» Γ»οιι1ΐ3ΐε, ηεε 1>οιιιιιμ ικ•ι•

ηΐίΐΐιιιιι ίη ιιιιίνεηηιη υΙΙυηι 6υΙ)8Ϊ$(ί(. ΑΠ.Ό υογο ρΓορΓίχ

$υη( ηΐ3§ϊ$ υηίυ9ειΐ)υ$<]υε ηαίιιπε, ςυα$ ί§ηοι-3Γε ηοη εοη-

νεηί3(. ΛΊ'ιριι• εηίηι εχ 3Κ|ΐιο ευηι ]3Πΐ (1ίε(ί$ »ά Ιιοηιιιιι Ιια-

Ι)ίΙυ(1ίιιι'ΐιι 3(Ί|ΐιίΓ(Ίΐι1αηι ΓβείυηΙ, (,ιιηίιιηι ιμι«, 3ΐΐ|ΐι.: πΐΐιι

ίη^ε$(ο (Ιΐ'3ΐη1)ΐ)1ιιϋο. (5) ΑΙηυε Ιι.εε 8υη( ςιιβε <1ίΠίευΙ(3(ειιι

εοη(ΓθνεΓ5ί3ΐηςυε ρηιϊιιηΐ ιΐε 1>ι•:ι(α νί(3, (Ιιιιη (|ΐιίι! βί( π•ι:Ιι-

νίνεΓε, εΐ ιιικίε εοηϋη^Λΐ ηοπιίηί, ίηΐ|ΐιίη(ιΐΓ. Λ'.ιηι ϊά ,

ιρκι 8ίηε ιιιίιιιι ψιινιΐ 1κ.•;ιΙιυ εεβε, ηοηηυΐΐϊ ίεϋείΐβΐίβ ρβΓ-

1(•ιιι ε55β ΐ'χίϊϋηιαιιΐ.

10 Πάσας μέν ουν τας δο'ξας έπισχοπεΐν, £σας ε/ουσί

τίνες περί αυτής, περίεργον. Πολλά γαρ φαίνεται

χαΐ τοις παιδαρίοις χαι τοΤς χάμνουσι χα! παραφρο-

νοϋσι, περί ών αν ούθείς νουν έ/ων διαπορήσειεν •

δέονται γάρ ου λόγων , άλλ' οί μέν ήλιχίας έν ^ μετα-

*& βάλλουσιν, οί δέ χολάσεως Ιατριχής ή πολιτιχής• χό•

λασις γαρ ή φαρμακεία τών πληγών ουχ έλάττων εστίν.

(*) Όμοίως δέ ταύταις ουδέ τας τών πολλών εική γαρ

λέγουσι σχεδόν περ) απάντων, χαϊ μάλιστα περί * έπι-

σχεπτέον μονάς* άτοπον γάρ προσφέρειν λο'γον τοις

40 λόγου μηδέν δεομένοις άλλα πάθους. (3) ΈπεΊ δ' είσιν

άπορίαι περί έχάστην πραγματείαν οίχεΐαι , δήλον δτι

χαΐ περί βίου τοϋ χρατίστου χα! ζιοής της αρίστης

είσίν. Ταύτας ο3ν καλώς έχει τας δόξας έξετάζειν οί

γαρ τών αμφισβητούντων έλεγχοι τών έναντιουμένων

«» αύτοϊς λόγων αποδείξεις είσίν. («) "Ετι δέ προ έργου

τί) τα τοιαϋτα μή λανθάνειν μάλιστα προς & δει συν-

τείνειν πδσαν σκέψιν, εκ τίνων ενδέχεται μετασχεϊν

τοϋ ευ καί καλώς ζήν, ε* τω μαχαρίως έπιφθονιότερον

ειπείν, χα\ προς τήν ελπίδα τήν περί έ*χαστα γενομένην

μι αν τών επιεικών, (ι.) Ει μέν γαρ εν τοις δια τύνην

νεπιηι οηιηρί οιηηίυηι θε Ιι» ορϊηίοηε» ρεΓδεςιιί 8ηρβΓ-

νηουηπ) «ι, φ,ιαηιΐο ε( χ^Γοϋβ, βε άεΐίηβ, ι•Ι ρυεηιΙί$ ςυχ-

(Ιϋΐιι ΥίιΙραηΙιΐΓ, ςυβ; ηαιηο $3Π33 πιεηΐίβ ίη ςιίΒεβΙίοηεηι

ρο$υεη(. ΚηΙίοηε εηίηι ίη Ιιίβ ηοη εβ( ορυβ, βοιΐ &1ϊϊ3 ηυί-

ϋειη η:1»1β ρΓΟΥεεΙίΟΓε , φΐβ 00ΓΓί§3(υΓ ]ιιϋίιίιιηι ; αΐίίβ υριό

ρηηίΐίοηε ροΐίϋεβ, ηιε(1ίε•ιγε : ηαπι ιιΐΡ(1ί(::ιΙίο ρΐ3§ί9 υϊιιι

Ιιαίιβΐ Ιΐ3ΐκ1 ιηίηοΓεηι. (2) δϊιηϊΜΙεΓ εΐ νη1§ί οηιίΙΙ(•ικ!;ι Εεη-

(εη(ία εβ( : Ιιοε εηίηι ύο οιηηίΐιιΐϋ ΓεΓε τεηυβ Ιειικτε ρι-οηυη-

ΙίϋΙ ; 8('(1 ρ\ι:ιιΙί(>η(1;ε μηιΙ 8θ1χ (τηϋίίοπιηι βεηΐεηΐίχ :

;ι1)5ΐι ηΐιιιιι ςυίρρε Γ3(ίοηε ευηι ίίβ εοηΙεηιΙεΓε, ηυί ηοη πιΐίο•

ιιριη 80(1 ιιιυΐ ((3ΐιι ιηεπ'.ιηΙιΐΓ. (3) Ρογγο ιρκιπι ίη οιηηί ηε•

βοΐίο φιαΐδΗοηεβ οπβηΙυΓ, ρβίεΐ εΐίβηι άβ νίΐ3 εχεείΐεηΐίδ-

8ίιιΐ3, (Ιυ1)ίΐ3ΐίοιΐ65 ορίηίοηε8φΐ(! οεευΓΓεΓε, ςυ38 8ΪΙ εχρεη-

άεΓε ορεΓ33 ρΓεΙίυηι. ΟοηίΓΟΥεΓίεηΙίαπι εηίηι ΟΓ^ιιιιιοιιΙϊϋ ,

Γ3(ίοηε$ εοη(Γ3Τΐ*β ίεηιοηδίΓβηΙυΓ. (4) ΙηβυρεΓ ηΐίΐε εβί

ηοη ί§ηοι-3Γε εα ςυίοιίΒ οηιηίί εοη8ί(1εΓ3ΐίο (ΙεβϋηβΙηΓ, βείΐί-

εεΐ ε (ριίΙιιΐ5 οεηε ΓεεΙεο,ϋε νίνεΓε (οηΐίιι^ιΐ (δίε εηίηι ύίεί-

1)1118, 8ί ευί ΙΌγΙο « ϋεβίε » ΟϊοβΓβ ίηνΜϊοβίηβ νίϋεβΙυΓ),

αίφΐε εοιιΓοιΙ αιΐ βρεηι , ΐ|υ,ΐ ίη βίηςιιΐίβ 3 οοηίδ ηοηεβίίβφΐε

νΪΓΪί ρβΓείρϊ δοΐεΐ. (5) Ν3ΐη 8ί νεί ίη ΓοΓίυίϋδ, νεί ϋδ ςυοβ

/•
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γινόμενοι; ή τοις δια φύσιν το καλώς ζην εστίν, άνέλ-

πιστον αν είη πολλοίς- ου γαρ έστι δι' επιμελείας

ή κτησις ουδέ έπ' αύτοϊς ουδέ της αυτών πραγματείας.

Εϊ δ' εν τω αύτίιν ποιόν τίνα εΐνδι και τάς κατ' αύτον

6 πράξεις, κοινότερον άν είη το αγαθόν και βειο'τερον,

κοινότερον μέν τω πλείοσιν ένδέχεσθαι μετασχεϊν, θειό-

τερον δέ τω κεΤσθαι την εύδαιμονίαν τοις αυτούς πα

ρασκευάζουν ποιους τινας και τάς πράξεις.

ΟΑΡ.

"Εσται δέ φανερά τά πλείστα των αμφισβητουμένων

10 και διαπορουμένων, αν καλώς δρισθη τί /ρή νομίζειν

εΤναι την εύδαιμονίαν, πότερον ίν τω ποιόν τίνα μόνον

είναι τήν ψυχήν, καθάπερ τινές ώηθησαν των σοφών

και πρεσβυτέρων, ή δει μέν και ποιόν τίνα Οπάρ/ειν

αυτόν, μάλλον δέ δεϊ τας πράξεις εΤναι ποιας τινας.

Ιβ (2) Διηρημένων δετών βίων και των μέν [οΰδ'] αμφισβη

τούντων της τοιαύτης ευημερίας, άλλ' ως τών άναγκαίιυν

χάριν σπουδαζομένων, οΐον τών περί τας τέχνας τας

φορτικάς καΐ των περί χρηματισμδν και τας βάναυσους

(λέγω δέ φορτικάς μέν τάς προς δόξαν πραγματευομένας

2ο μόνον, βάναυσους δέ τάς εδραίας και μισθαρνικάς , χρη-

ματιστικάς δέ τάς προς αγοράς κα\ πράσεις καπηλι-

κάς),τών δ' εις άγοιγήν εύδαιμονικήν ταττομε'νων τριών

Οντων, τών και πρότερον ^ηΟέντων αγαθών ώς μεγίστυιν

τοις άνθρώποις, άρετης και φρονησεως και ήδονης,

56 τρεϊς δρώμεν καΐ βίους όντας, ους οί έπ' εξουσίας

τυγχάνοντες προαιρούνται ζην άπαντες, πολιτικον, φι-

λόσοφον, άπολαυστικόν. (β) Τούτων γάρ δ μέν φιλό

σοφος βούλεται περί φρόνησιν είναι και τήν θεωρίαν την

περί την άληθειαν, ο δέ πολιτικός περί τάς πράξεις τάς

30 καλάς (αύται δ' εϊσίν αί άπδ της άρετης) , δ δ' απο

λαυστικός περ\ τάς ήδονάς τάς σωματικάς• διόπερ

έτερον τον εύδαίμονα προσαγορεύει, καθάπερ ελέχθη

και πρότερον. (4) Αναξαγόρας μέν δ Κλαζομένιος

ερωτηθείς τίς δ εύδαιμονέστατος , ο ουΟείς » είπεν π ων

36 σι) νομίζεις, άλλ' άτοπος άν τίς σοι φανείη. » Τοϋτον

δ' άπεκρίνατο τον τρόπον εκείνος δρών τον έρομενον

αδύνατον υπολαμβάνοντα μή μέγαν Οντα και καλδν

3) πλούσιον ταύτης τυγχάνειν της προσηγορίας. Αύτδς

δ' ίσως φετοντδν ζώντα άλύπως και καθαρώς προς το

40 δίκαιον ή τίνος θεωρίας κοινωνοϋντα θείας, τοϋτον ώς

άνθρωπον ειπείν μακάριον είναι.

ηαίιίΓα βνεη'ιυηΐ , βίΐΑ βδΐ νίΐκ Ιιοηεδίβδ , εοοιιηοιίίϋβςιιε,

βρβ8 ε}ιΐδ ρΓΜϋϋαΐΗΓ ηιυΐΐίδ : ςυίρρε ςιιϊ <ϊυδΐΓ3 εο ειΐΓ3

δεάυΐίΐβίεςιιε βηΐίβηίαι•, δίνε Ίά ςιιοιΐ ίη ίρδίβ εδί , δίνβ δΐυ-

(Ιίυιη βεΙίοηεηια,υε δρεείεβ. Υεπιπι δι ίη ορβΓαΙίοηβ ρεηεδ

ί])κιιιη ροδίΐ» , βΐ ίη εο ςιΐ3ΐίδ ςοϊδφίο δίΐ, ββηε νϊνβΓβ εοη-

δΙίΙιι.ιΙιΐΓ, εοπιπιιιηίιΐδ ]3πι βΐ ιΐίνίηίϋδ 1χ>ηυηι ΓυεπΙ, ΝΙιιιΙ

φΐί<Ιι-ιιι ςιιί3 μΐιιπίιυδ ραι•1ί(ιίρβτε ΙίεκιΙ , Ιιοε ιρκκΐ ΓοΙίείΙβδ

μΙ;ι δίί ίη ΓθΓπιαιιι1ι> ευιιιρ:ιΐΉΐκ1οΐ]ΐιε «Ιίψια ταΐίοηε δβδβ

3ΐςιιε βεΐίοηεβ δυ&3.

IV.

Εηυίάεπι ψιτ ιΐο Ιιίδ πηιΐιί^ιιηΐιιι- βΐ ι1ί•φιι(3ηΙιΐΓ, ρεΓβρί-

ευ&ρ1εΓ3(]ΐιε (ίεηΐ, βί εοηδίίΐεπί ςυίιΐ τειο Ιβηιΐιιιι ΓεΙί-

αίαίοιιι οροιίυαΐ βρρεΙΙβΓε : αη ρηι αηίιηο Ιιοε νεί ϊΙΙο ρβείο

άίδροδϋο, υΐ ςιιΜβηι δβρίεηΐεδ νεΙοι•εδφΐε βχίδΐίηιβπιηΐ,

(ΙιΊίηίιΐ' 83ηι εοηνεηίβΐ, 3η νεΓο ργο ΙοΙίυβ Ιιοηιίηίδ βΐ3ΐυ ,

ηιιΐ ορβΓ3(ίοηυιη ροΐίιΐδ φΐβΐίΐβίεοί ιιιοιίο ? (2) ΰίδΐίηείίδ

ηυΐεηι ϊηΙεΓ δεδε νίΐα; εοηάίΐίοηίΐιυδ , εϊ 3ΐϋ$ηε νίηίΐίεαη-

Ιί1)υδ ςυΜεπι δίηί ε]ιΐ5ηιο(1ί ΓεΙίεί(3ΐεπι , δβιΐ ηεοεβδβηοπιηι

)!ΓίΐΙί;ι 1»ιιΙ Ηΐιι υρεπι εϊ Ιϊΐιυιτ πΙεηΙϋιιίΑ, (•ιι]ιι.•>ιιιυι1ί βηαΐ

ίΐιΊεδ οάίοδεε, εϊ ^υα'δΐυαπα!, εϊ ιιιειίιηηίεα,' (οίϋοΐϋϋ βυΐεηι

νοεο ςίοπιβ Ιίΐηΐιιιη (1εδ(ίη3ΐ3δ; ιηι:ιΙι;ιηίαι* νοεο δείΐυΐα-

Π3δ εϊ η)8Γεεη3ΓΪ3δ ; ςυβϊδίυβπαδ βυίειη, Γογο εβυροηί-

είδ(|ΐιε 3Γΐί1ιι)8 εοηιρ3Γ3ΐ3β ) , βΐϊίδ νεΓο 3(1 νϊίβηιοεηε 1>ε3•

Ιεφίε ΐΓ3ηδΪ8εηιΐ8ηι ρβΓίίηεηΙίοοδ , ςιιυηι {γι3 (υί (ορη

(ϋχίπηίδ) νείυΐ ροϋδδίπιβ Ιιυηοπιιη ι-εηεΓ» οπϋηαΐα δίιιΐ,

νίΓΐυδ, ρηιο!εηΙΪ3, εϊ νοίορίβδ : (οΐϊιίειη εΐϊβπι νίΐ03 μοιιεπι

εηβδεϊ νϊϋειηυβ, φαε οηιηεβ, ιηεηϋδ εαΙΙοιη εοηιροίεδ,

βιΐίρίδεί βΐ βεείβπ ευρίβηΐ : ηεηιρε είνίΐβ , ρΐιϋοδο'ρΐιίευιη ,

νο1ιιρ(ιΐ3Γϊυ»ι. (3) Ρΐιίίοδορίιΐεα εηϊηι τϊ4β ρπκ1ι•ιι(ϊηιιι εοη•

Ιεηιρΐ3ΐίοηεπΗ]ΐιε νβΓΪΙβΙϊβ ; είνίΐίβ, 3εϋοηε.δ Ιιοηεδίβδ, εββ,

ίικιιιβηι, φάε 3 -νΪΓΐϋΙε ρΓοΓιείβεηηΙιΐΓ ; νοΙυρΙυ3Π3 τεΓΟ

εοΓροΓίδ νοίυρί&ΐεβ εχρείίί : ςιιβρΓορΙεΓ, υΐ εΐίβπι διιρΓβ

«ΙϊεΙϋΐη εδί, 3(1 3ΐίβη> ΓείβΓίυΓ Γεϋεΐδίϊεβίοεςιιε >'ϊ!βΒ βρρείΐβϋο.

(4) υηιΐε Αη3χ380Γ3β Οΐβζοηιβηίϋδ, 3 ςυοάβηι ίηΙεΓΓο§3ΐηδ

ςιιειιιιΐ3ΐη 1)ε3ΐίδδίιηαηι \ηά«ΆκΙ, ΝιιΙΙηιη, ίηςηίΐ, βχ ϋί

β«05 ετίί/ίηιαϊ, $βά ί«ί α /ίΐίοίΐαΐβ αΗβηίαίιηηί ΙΜ

νΙ(ΙεαΙιΐΓ. Ηοο ιιιιίειη ίΐΐε ωοάο Γβδροηϋίί, ψιοά ηιιίιηαιί-

νεΓΐεΓ3ΐ , ηϊδϊ ηκικηιιηι, ρυΙεΙίΓυηι, 3υΙ (ΙίνίΙειιι, ηβηιίηειη

Γείίεϊβ 3ρρβ11»Ιίοηβ (ϋ§ηυηι ίΐΐί εεηδβπ : ςυυπι εοιιΐι-α, «ί1>ϊ

ίβΐϊεββ 1)«3ΐίςυβ ηβΙιβΓεηΙιΐΓ, ςαϊ ίυβίίδ ΙιοηεδΙίδηηβ βεϋοηΐ-

οιΐδ(Γ3ηςιιίΙ1ε ϊηοηηιΙιεΓεηΙ, άίνΐηβνο βΐϊςυβ εοηΐεπιρίβΐίοηβ

ρβΓίίεϊρβΓβηΙ.

ΟΑΡ. V.

Περί πολλών μέν ουν και έτερων οϋ βάδιον το κρϊναι

καλώς, μάλιστα δέ περί οδ πασι ^αστον εΤναι δοκεΐ

και παντός ανθρώπου το γνώναι, τί τών εν τω ζην

46 αίρετόν, και λαβών άν τις εχοι πλήρη τήν έπιθυμίαν.

Πολλά γάρ έστι τοιαύτα τών άποβαινόντων δι' & προίεν-

ται το ζην, οΐον νόσους, περιοιδυνίας , χειμώνας • ώστε

δηλον ίτι κάν Ιξ άρχης α'ιρετδν ην, εί τις αίρεσιν Ιδίδου,

διά γε ταϋτα το μή γενέσθαι, (ϊ) Προς δέ τούτοις

6ΐι δ βίος 6ν ζώσιν έ*τι παίδες ίντες • και γάρ επί τοϋτον

ΟβΙβηιηι ςαυπι τεείβ βίηεεηιςιιε ^υάί^3ι^ο άβ Γείιυδ άϋ-

ΠειιΙΐΗΐβ υΜ^αε ρΐεη» δϋ, Ιιιπ» ίηρΓϊηιίδ άε ϋδ ςϋ33 οΐινίβ

οηιηίιπηηιιε εοεηΚίοηί εχροδίΐ» νοί^υδ 3τηίΐΓ3ΐϋΓ, ϋί ςυκί

ίη νϊΐββχρείεηίυιη δϊι, φίοτβ εοηιρβΓβΙο ρΐεηβηι ευρϊάίΐβ-

Ιεηι εοηδεηϋβηίϋΓ. ΜυΙΙβ ςυϊρρε ηιΟΓίβΙίϋηι νϊΐβαι είΓευπι•

δίβηΐ, εϊ ηιοΐεδίβπι ΓβεΐηηΙ εϊ βεεΓίιβηι, υΙ βυηΐ μογΙιϊ,

(ΙοΙογιιπι ΐηΐεηδίο, ίεπιρβδίβίεδ :υΙ δϊ 1ΐ3?ε εοηδίάεΓβηΙί ορίίο

3 ρπηείρϊο άβΙυΓ, ηοη ηβδεϊ ροΓιυβ ςϋ3π ΙΐΒβο εχροππ νε-

ΙίηΙ. (2) Ουβ εοηάίΐίοηε \ίΙ» ριιεπϋδ εδί, &ά ηηαηι ηειηο
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άνακάμψαι πάλιν ούδε\ς αν ίιπομείνειεν εύ φρονών

(ί) "Ετι δέ πολλά των τε μηδεμίαν εχόντων ήδονην

?, λύπην, και των εχόντων μέν ήδονην μη καλήν δε ,

τοιαΰτ' έστιν ώστε τι) μή εΤνοι κρεΐττον είναι τοΰ ζην.

ι> (4) "Ολως δ' ει τις άπαντα συναγάγοι ίσα πράττουσι

μεν και πάσνουσιν άπαντες, έκόντες μέντοι μηθέν αυτών

δια το μηδ' αύτοΰ χάριν, και προσθείη χρόνου πλήθος

άπέραντόν τι , οϋ μάλλον ένεκ' άν τις τούτων έ'λοιτο ζην

η μη ζην. (ί) Άλλα μήν ουδέ δια τήν της τροφής

ιιι μόνον ήδονην ή την τών αφροδίσιων, άφαιρεΟεισών τών

ίλλων ηδονών, ας τδ γινο')σκειν ή βλέπειν ή τών άλλων

τις αισθήσεων πορίζει τοις άνΟρώποις, ούδ' αν εις προ•

τιυιήσειε το ζην, μή παντελώς ών άνδράποδον. (β) Δήλον

γαρ δτι τώ ταύτην ποιούμενο) την αΐρεσιν ούθέν αν διε-

15 νέγκειε γενέσθαι βηρίον ή άνβρωπον δ γοΰν έν Αίγυπτο)

βοΰς, δν ώς Άπιν τιμΰσιν, έ"ν πλείοσι τών τοιούτων

εξουσιάζει πολλών μοναρχιών. (?) Όμοίοις δέ ουδέ

δια τήν του καθεύδειν ήδονην τί γαρ διαφε'ρει καθεύδειν

άνέγερτον δπνον άπδ της πρώτης ημέρας μέχρι της

2υ τελευταίας ετών άριθμδν χιλίων η1 όποσιονοΰν, ή ζην

όντα φυτόν; τα γοΰν φυτά τοιαύτης τίνος εοικε μετέ-

χειν ζωής, ώσπερ και τα παιδία• και γαρ ταΰτα κατά

τήν πρώτην έν τη μητρΐ γένεσιν πεφυκότα μεν διατελεί,

καθεύδοντα δέ τον πάντα χρόνον. (β) "Ωστε φανερδν

Ϊ6 εκ τών τοιούτων δτι διαφεύγει σκοπούμενους, τί το ευ

κα\ τί το αγαθόν το έν τώ ζην. (») Τον μεν οΰν 'Ανα-

ξαγόραν φασ'ιν άποκρίνασθαι προς τίνα διαπορόΰντα

τοιαϋτ' άττα, και διερωτώντα τίνος έ'νεκ' άν τις Ελοιτο

γενέσθαι μάλλον η μήγενέσθαι, «τοϋ » φάναι « θεωρησαι

30 τον ούρανδν και τήν περί τον δλον κόσμον τάζιν. »

Ούτος μέν ουν επιστήμης τίνος ένεκεν τήν αϊρεσιν ώετο

τιμίαν είναι τοϋ ζην (ιυ) οί δέ Σαρδανάπαλον μακαρί-

ζοντες ή Σμινδυρίδην τον Συβαρίτην ή των άλλων τινας

τών ζιόντων τον άπολαυστικδν βίον, ούτοι δέ πάντες εν

36 τώχαίρειν φαίνονται τάττειν τήνεύδαιμονίαν. (π) "Ετε

ροι δέ τίνες ούτ' αν φρόνησιν ούδεμίαν ούτε τάς

σιοματικας ήδονάς Ιλοιντο μάλλον ή τάς πράξεις τας

άπ' αρετής• αίροϋνται γοΰν ου μόνον ενιοι δόξης χάριν

αύτάς, άλλα και μή μέλλοντες εύδοκιμήσειν. (12) Άλλ'

40 οί πολλοί τών πολιτικών ουκ αληθώς τυγχάνουσι της

προσηγορίας• ου γάρ εϊσι πολιτικοί κατά τήν άλήθειαν

ο μέν γαρ πολιτικός τών καλών Ιστί πράξεων προαιρε

τικός αύτόϊν χάριν, οί δέ πολλοί χρημάτων καΐ πλεονε

ξίας ένεκεν άπτονται τοϋ ζην ούτως. ()3) Έκ μέν ουν τών

45 ειρημένων φανερδν δτι πάντες επί τρεις βίους φέρουσι

τήν εύδαιμονίαν, πολιτικόν, φιλόσοφον, άπολαυστιχόν.

Τούτων δ' ή μέν περί τα σώματα και τάς απολαύσεις

ηδονή, και τίς καΐ ποία τις γίνεται καΐ διά τίνων, ούχ

άδηλον, ώστ' ου τίνες εισι δει ζητεΐν αύτάς, άλλ' ει

60 συντείνουσί τι προς εύδαιμονίαν ή μή , και πώς συντεί-

νουσι , καΐ πότερον ε! δεϊ προσάπτειν τώ ζην καλάς

ήδονάς τινας, ταύτας δει προσάπτειν, ή τούτων μέν

άλλον τινά τρόπον ανάγκη κοινωνεΐν, έ'τεραι δ' εϊσίν

. ήοοναι Οι ας εύλογο)ς οϊονται τον εύδαίμονα ζην ήδέο)ς

ρπιΟοιίί, βΙΙαηΐΕΐ φιι•?.ί, Γεάίι-β δυεϋπαει-Η. (3) Ρι-ο-Ιοι-οα

ιηιιΚα, νοί ναΐυρίαΐίι (Ιοίοηιιηνβ βχρβΓίϊα, νοί νοίυρίβΐίουδ

]υη<•ία ψιίαΥιη δοιΐ ίιιΙιοιΐ(•$ΙΙί , β|ιΐ8ΠΊο<11 κιιηΐ, ιιΐ ηοη ε«δθ

οηιηίηο ςα»ηι τίνβΓβ, ηιΗίιι* ^Μίοοίπι•. (4) ΑΙ ίη οηϊνβΓ-

8ΐιπι, μ εοηςει-βδ οιιικίη ςυδβ νβΐ 3§υηΙ νοί ρϋΐίιιηΐιιι- Ιιοπιί-

ηρ«, ηοη νοίβηΐβδ ίΙΙί ςιιίίίοπι, ςηϊα ηεε ίρδίυδ ε^Γαΐΐα ,

β(1]βο1Ϊ8 ίηΠηίΙίδ Ιοιηροηιιη δρηίϋδ, ηϋιϋο Ι.ίιιιοιι ρΓορΙβΓβ»

ιιι, ι^Κ νίνβΓβ, α.υ3ΐη ηοη νΐνβΓβ, βϋββίυχ. (5) ΚικΙοηι ρβοΐο

ηεςυβ ο!> οϊΙ>ϊ δοΐιιηι νεηβπδνε νοίιιρίβίοδ, δι Γείίςηίδ άεδίϊ-

ΙιιΙϊ Γιιεπι, ςιΐ33 νεί οο§ηίΙίο, νεί νίβοβ, 3ΐιΙ δεηδίΐδ ο,υίδ-

ρίϊηι 3ΐϊυ8 8ΐιρρε(1ί(3Γίΐ, ηοιηο, ηϊδί βει-νίΐε ρΐΌΓδηβ ηιβηοί•

ρίιιη), Π)3§ηοροι•ο βίοι νίίαπι οχορίαικίιιηι ιΐιιχοπί. (6) ΡβΙοι

εηίπι ί(:ι ;ιΙίυιΙιιηι Ιιοηιίηειη ηϊΙιϊΙ (Ιί^Ιαπί 3 ΙιπιΙο , βόεο υΐ

1)08 .Ί:ΐ!>[ι(ίιΐι<, ιριεηι υι Αρίη οοΐιιηί , ϊη ρΐηηουβ οοηίβ

ε]υ8Π)θάί ηιοη3Γε!ΐ38 ηιιιΚοδ 3)ι(ργο1Ι<ί(. (7) Εβύεηι Γ3(Ιο ε$(

ιΐε 5»ηιηί νο1υρΐ3(ε. Οοίιΐ εηϊιιι γρΓιίΙ, 8ίνε 3 ριίιηα ηαΐί-

νϋίΐΐίΐ (Ιίβ 3ΐ1 υΐϋηαβιη υ&ςυε, ιηίΙΙο αηηίδ ιιπί ηιιοίευηι•

(]ΐιβ ιιιιιικΜο, βοπιηο ρΓοΓυηαΌ 8(εΓ(3δ, βη νίΐιιιιι ρΐ3η(03

νϊτ3δ? ρΐ3ΐιΙ:Γ εηίιη ε3(1ειΐ) ρΐΌρειηυιΙιιηι,(]ΐΐ3 ίηΠιηΙοί, νίΐβ

ρ3Γΐίείρ3Γε νίιΙοιιΙιΐΓ : ηαηι οί Ιπ ιιΐ ρΓΪιηυιη ϊη ιιΙογο ηΐ3(ΓΪδ

εοηοορίί βυηΐ, εχεΓεβεηηΙ ςηκίεπι, 86(1 νείυϋ ]ιι^ί δοιηιιο

Μΐρίΐί. (8) Εχ Ιιίδ οηιηίΐιιΐδ εοηδίβΐ, ηεςυ3ςϋ3ηι ηοδ(Γθβ

οο^ηίΐίοηί οχροδίΐυπι εδδο ςυίιΐ ΓοεΙυπι ίίίικί Ιιοιιιιηκριο

ίη \ϊ(3 8ί(. (9) 0ηοεΪΓ03 Αη3Χ3§0Γ33 <ιηι1)ίί!οηΙί οιιίιίαηι

8οίίοί(<ιηΙί(]ΐιο, ςυβΓε τϊτβΓε ροΐίυδ ςηβπι ηοη νίνεΓΟ εχρε-

Ιοηιΐιιιη εδδεί, ΓεδροηιΙϋ, Αά οαΊιιηι ηιηηϋίςηε (οΐίηδ οοηδίί-

ΙυΙίοηοιη ε( οπϋηοιη εοη(υεηα'υη). Ηίε ί^ϋιΐΓ ο\Μϊιιι;ι1«1

νϊία; ι ιΐ|>!<1ί(,'ΐ1οηι ηοη ηϊδί δείεηΐίίβ 3ϋευ]υ8 @Γ3ΐί3 Ιίίικίϊΐιί-

Ιοιη ε$8ε. (10) Οοίοπιιη ιριί 8Ηΐ'(ΐ3η.ιρ3ΐιιιιι, 3υΙ 8ιηίηι1 νιίιΐοπ

8νΙ)3Γί(3ΐη, αυΐ αΐίιιηι α,υειηευηοριε νίΙ;« νοίιιρίιΐϋΐϊ,ο

ίιιιΐιιΐμοηίοιιι , Ιιοαίιιηι ρΓίοιϋοαηΙ, Ιιί ίη Ι,οίαιιϋο Γοΐίο,ίΐαίοπι

ροικτε νίϋοηΙιΐΓ. (II) Κιιγϊιιπι βΐίί Γοριι ίιιιιίιιτ ιριί ηεε ρηι-

ιίοιιΐίίΐιη, ηοε εοΓροήδ νοίιιρίαΐοί, αοΐίοηίοιυ 3 νίΓΐηΙε

ρΓοΓεεΙίδ ρι'χΐυΐεήηΐ , ηηϊρρε ([ΐι;ΐί ηοη ςΙοΓΪβΒ ηιοιίο βΐϊεη-

]υδ @Γ3(ί3 ηοηηυΐΐί βοοΙιιιιΙιιγ, δοιΐ οΐίαιη ςαυηι ΓοϋπΙαΙοηι

ηιίηίιηε εοηδεςυηηΙϋΓ. (12) Λ'οιιιη) ηιηΐΐΐδ οίνίϋΐιιΐδ βρ•

ροΐΐαΐίο ίΐΐα ρ3Γυιη εοηνεηΐι : ηοη βαη( οηίηι κ ϊρδ3 ροΐϊΐίεί

νεί είνϋεδ. Ροΐίΐϊευδ εηϊπι !δ (Ιοηιυιη 8$1, ςυί τεβ 1>οηο-

8ΐ38 ΓϋΟΟΙΟ ίΐΐδΐίΐΐΐίΐ ϊρ83ΓΠηΐ §Γ3ΐΪ3. Κηηο ΥΟΓΟ ρίοιίιριο Ιΐ3-

ϋοηιΐί δίικίίο, οί £Γ3ΐΐ3 ιϋνϊΙϊαΓυιιι , νίΐβιη ο]ιΐ5ηιοι1ί εβρβδ-

δηη(. (13) Εχ ϋδ )§ίΙυΓ ςυδβ εχροβοίηιηδ ιηβηίΓεδΙιιηι εβ(,

(οΐίο.ίΐιιίοιιι ιιιΐ (Για \ϋιο §εηεΓ3 (τβηδΓετΗ, οίνϋο, ρΐιϋοδο-

ρΐιίοιιιιι , ι•1 λ οΐιιρί η.ΊΓίιιηι. Νεηυε εΐ3ηι εβί, ςυχ Ιιαππιι είΓεα

(■οιροιί* νο1υρΐ3(εδ οοηδυη)ηιοΙυΓ, ςυα; ίίοιιι ςυ3ϋδςυε δί(,

Ιιιηι (ΐιιο ρ3ε(ο (ΊαΙ. υ Ι ηοη δι Ι ηεεβδδβήιιηι , ςυβε δϊη(, 50(1

1Π1Ι1) 3(1 (ε1ίεϊΐ3(εηι , οί ςυο ρηοΐο οοηΓοΓαηΙ , ροηριίΐ'ΟΓο.

Κοιιι 3η νοί υρ(3ΐεδ 1ιοηεδ(38 αΙίίμίΗδ ν ίΙ;κ 3ρρ1ίε3Γ8 οροιΊοβΙ,

3η ίΐΐίο ρβοΐο ιριορίαηι Ικοο ϊηΙεΓ 8εδβ ηεε€8>ίΐ3(β ([ΐΐΛ(1ίΐιι»

πιιιιιιιιιιιίοοιιΐ. 5υη( νοιο οΐίαιη 3ΐίχ νοίιιρίαΐοί , ηιιίόιΐδ

ίη ίίΐΐίοηίΐιιΐί εοΐΐ^οικϋί Ιιο;ιΙυηι ηοη αΐι^πο (ΙυΙυκ: Ιαηΐυηι
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κα\ μή μόνον άλύπως. (ΐή Άλλα περί μέν τούτων

ύστερον έπισκεπτέον περί δ' αρετής και φρονήσεως

πρώτον θεωρήσωμεν, την τε φύσιν αυτών έκατέρου τίς

έστι, κο\ πότερον μόρια ταϋτα της αγαθής ζωής εστίν,

& η αυτά ή αί πράςεις αί άπ' αυτών, επειδή προσαπτου-

σιν αυτά καν ει μη πάντες εις τήν εύδαιμονίαν, άλλ'

ουν οί λόγου άξιοι των άνθρώποιν πάντες, (ιβ) Σω

κράτης μεν ουν ο πρεσβύτης ωετ' είναι τε'λος το γινοι-

σκειν τήν άρετήν, καϊ έπεζη'τει τί έστιν ή δικαιοσύνη

ιυ και τί ή άνδρία κα\ έ'καστον των μορίων αυτής. Έποίει

γαρ ταΰτ' ευλόγως• επιστημας γαρ ωετ' είναι πάσας

τας άρετάς, ωσθ' άμα συμβαίνειν είδε'ναι τε τήν δικαιο-

σύνην κα\ εΤναι δίκαιον άμα γαρ μεμαθη'καμεν τήν

γεωμετρίαν και οίκοδομίαν και έσμέν οικοδόμοι και

15 γεωμέτραι. Διόπερ έζητει τί έστιν αρετή , άλλ' ου

πώς γίνεται καϊ 4χ τίνιον. (ιβ) Τοϋτο δέ επί μέν των

επιστήμων συμβαίνει των θεωρητικών ούθέν γαρ έτερον

έστι της αστρολογίας ουδέ της περί φύσεως επιστήμης

ουδέ γεωμετρίας πλην τί» γνωρίσαι καϊ θεωρήσαι τήν

21) φύσιν των πραγμάτων τών υποκειμένων ταϊς έπιστη-

μαις ■ ου μήν άλλα κατά συμβεβηκος ούθέν κωλύει προς

πολλά των αναγκαίων εΤναι χρησίμους αύτάς ήμϊν.

(π) Των δέ ποιητικών επιστημών έτερον το τέλος της

επιστήμης καϊ γνώσεως, οΐον υγίεια μέν Ιατρικής, εύ-

26 νομία δέ η τι τοιοϋΟ' έτερον της πολιτικής, (ιβ) Κα

λόν μέν ουν καϊ το γνωρίζειν έ'καστον τών καλών ού

μήν αλλά γε περί αρετής ού το είδε'ναι τιμιώτατον τί

Ιστιν, άλλα το γινώσκειν έκ τίνοιν εστίν. Ού γάρ εϊ-

δέναι βουλόμεθα τί Ιστιν άνδρία, άλλ' είναι ανδρείοι,

30 ουδέ τί έστι δικαιοσύνη, άλλ' είναι δίκαιοι, καθάπερ

και υγιαίνειν μάλλον ή γινιόσκειν τί έστι το ύγιαίνειν

καϊ ευ έ/ειν τήν έςιν μάλλον ή γινώσκειν τί έστι το ευ

έχειν.

6ΐ•ι1]ιΐ('πηιΙΐ' ι•1ί;ιιη νίνοτε 3Γθί(Γαη(0Γ. (14) Υοπιιιι ιίε Ιιϊ>

ροδΙεαάΊεεΙυΓ. \ϊι•|ιιΙΐί>νοΓθ|)Γΐιι]ι•η(ϊ.Τίΐιιο ηαΙιίΓαππ ρΓΪηιιιπι

εχεηϋεηιυ.8 <[ΐι.τ δΗ, εΐ ιιίππη 1)οα1ι« νίΐββ ραι-Ιεϋ εχδίδίαηΐ,

νιΊ ϊρ&3β νβΐ ορεΓβΙίοηε αϊ) ίρδίδ ρΓθΓβεΐ8β. ^αι1§ιIη1ι1^ εηίηι

ΓεΙίεϋαΙί, δι ηοη αϊ) οιηηϊΐηΐδ, οεΓίε ;ι!> ίηδίβηίοπυηδ ίηΙεΓ

ΙιοπιίηβίβΙ ρπΊίο αΐίφιο αΊ§ηίδ. (15) δοοΓαΙεδ ίμίΐιιι- βεηβχ

ίΙΙε Πηεπι Μΐιι.ιηιιιιι ροηεϋαΐ Ιιοηιίιιί νίιΊιιΙί> εο{;ηίΙϊοηεηι ,

εί ςυίιΐ δίΐ ]υ3ΐίΙία, αυίά1 Γοιίίίικίο , εί ςυχ δίηΐ ραι-Ιεδ

δίηςυΐχ νίιΐπΐίί, ίηΐ|ΐιίι•ρ1)αΙ. ΕΙ ιεείβ ί(1, αυαηιΐοψιϊιΐι-ιιι

δείεηΐίαδ εβδε νίΓΐηΙεβ οιιιιι» ;ιιΙιίΐΓ.ιίκαιιΐ', ιιΐ }υχΐΛ ίιυηε,

ηοβββ ίυδίίΐίαπι , εΐ ^ιλΙιιιπ ι^ε, εοίηεϊάαηΐ : δίπιιιΐ αίςυε

εαίιη §εοιη«Ιπαηι αιχηίΐεείοηίεβιηαηε ιϋιϋεϊδδε, ευ.ιηυ.3

^ιόιιιι-Ιγ»: εί αιτίπίοοίί. <2ηοείΓ08 ηοη <μιο ραείο,ε! εχ

αυίϋυδ ΙίαΙ, κοιΐ ([ΐιίιΐ δίΐ νϊτΐιΐϋ , ίηνεδΙί@αυα(. (16) Ιά αυοιΐ

ίη δείεηΐϋδ εοηίειηρίαΐίνίδ υβη νεηίΐ : ηεςιιε εηίηι αΐίικί εδί

βδίΓοΙοξίχ, βΡοιηεΙΗίί, ρΙινδίοΙο§ίο;αηε οΙΙίαιιπι, ςηαπ»

υ( ηαΙυΓαηι δϋυ}βεΙαι•υπι γοπιπι ηοπηΐ ε( ίη(ε)Ιί§&ηΙ. 8οι1

εηίηι εαβ ίρβαβ, ηίΐιίΐ οοδίαΐ, αιΐ τεβ ηεε«<«ΐΓϊ»δ ηιυΙΙαβ ηΐϋεβ

ηουί8 ΓηΐΒίΓεΓαίςυε Οβτί ρεΓ αεείιίεηδ. (17) νεΓηηι α1ίυ$ εδί

αείίνίδ βείεηΐίίδ, αΐίυβ εο^ηίΐίοηί εοηίειηρίαΐίοηιαυε Πηίδ

ρΓοροίίΙηβ, ιι Ι 8»ηί1α3 ιιιει1ίοίη:ε, τεείβ ]ιιιίί Ιε^υηιςυε

οοηδίίΐυϋο εΐ ςηββ 8υηΙ δίηιίΐί» ροΐίΐϊεβ. (18) Εγ§ο «ριυπι

η•» ηυίιίειη ηοηεδίαδ εο§ηοβεεΓε ριιΙιΊιηιιη δί(, ίη νϊΓΐηϋδ

(απιβη εοη$ίι1εΓ3ΐίοηε , ηοη Ιαπι ςηίά βίΐ ϋΐα, ςηαηι β ςυίουδ

ρβΙαΙυΓ, οο^ηοδεεηιΐΗπι εβί. Νεςυε εηίιη δεϊΓε ςυίά δίΐ Γογ-

ΙίΙυύο, πιαδηορεΓε, δειΐ εδ3β ΓοΚεδ ροΐίυδ νοίυηηΐδ; ηοη

δεϊΓε ίηδίίΐίαιη , δβ<1 εδββ ]αδ1ί ; αοεπίίο'πιοά'υιη βαηί ε&δβ

ροΙίιΐδΙ)ΐ'ηειΐυε ΙιαΙιβΓβ φκιηι βαιιίΐαΐοηι ϋοηυηιςιιβ ΙιαυίΙηιη,

εο8ηο8(;βΓβ•

ΟΑΡ. VI.

Πειρατέον δέ περί τούτων πάντων ζητεΐν τήν πίστιν

35 διά τών λόγων, μαρτυρίοις και παραδείγμασι ν^ρώμενον

τοις φαινομε'νοις. Κράτιβτον μέν γάρ πάντας άνβριό-

πους φαίνεσθαι συνομολογοϋντας τοις ^ηθησομένοις, εί

δέ μη, τρόπον γέ τίνα πάντως, ίπερ μεταβιβαζόμενοι

ποιήσουσιν έχει γάρ έ*καστος οίκεΐόν τι προς τήν άλη-

4ο θειαν, έξ ων άναγκαΐον δεικνύναι πο>ς περί αυτών έκ

γάρ τών αληθώς μέν λεγομένων ού σαφώς δέ προϊοϋσιν

εσται κα\ τδ σαφώς, μεταλαμβάνουσιν αεί τά γνωρι-

μώτερα τών είωθότων λέγεσθαι συγκεχυμένος. (2) Δια-

φέρουσι δ' οί λόγοι περί έκάστην μέθοδον οϊ τε φιλο-

45 σόφως λεγόμενοι και μή φιλοσόφους. Διόπερ και τών

πολιτικών ού χρή νομίζειν περίερνον εΤναι τήν τοιαύτην

θεωρίαν, δι' ^ς ού μόνον το τί φανερόν, αλλά καϊ το

διά τί • φιλόσοφον γάρ το τοιούτο περί έκάστην μέθο

δον. (β) Δεΐται μέντοι τοϋτο πολλής ευλάβειας. ΕίσΙ

ίο γάρ τίνες οΐ διά το δοκεϊν φιλοσόφου είναι το μηθέν ε'ικη

λέγειν άλλα μετά λόγου , πολλάκις λανθάνουσι λέγοντες

αλλότριους λόγους της πραγματείας και κενούς. (4) Τοΰτο

ΡΓοϋβΙίοηειη νε™ ίιοπιιιι οπιηίηπι εοΙΙίβεΓε ρεΓ ΓίΙίοηεσ»

οροΚεΙ, βαΊιίοίΙίδ ΙβδΙίπιοηϋβ εχεηιρίίδςυε βρρβΓεηΙίηυδ.

ΡοΙεηΙίδδίιηυηι νει-ο εβίίη οπιηί ρΓοοαΙίοηε, ςηοάεοηίβδ-

δυπι δίΐ Ηοηιίηίΐιυδ οπιηίοηδ ΙεβΙίηιοηίο ρΓοροδϋο Ιπίιι.πί:

ροβδο : δι Ίά ηβςοεβδ οπιηίϋηι εοηδεηδυ ά'ι&εΓίο, αΐίςυο εεΓίβ

Γηοάο βΓΠίεδ , εχροηεηαΌ ςηοά ίαείεηΐ ίιηιιιιιΐ αΐί εί άΑ ηιβ-

ΙίοΓα ρΓΟβΓεδδί ; τεβίαεί εηίιη ρβηεδ οιηηεβ βΐίςηα νεπίαΐί*

εοηΓεβδίο, ηηαε οροΓίεΙ ΓεΓε άεπιοηδίΓϊΙϊο άε ίΙΙίδ άηεί. Ναηι

8ο ϋδ ςυκ νεΓε ςυίάεηι , βεα1 πιίηηδ αρειΐε όίοηηΙηΓ, ρΓΟ-

ςτβάϊβηιΐο εΓΒοί ροΙεΓίΙ ρεΓδρίεηίΙβδ, δι εχ ίίδαυίΕ εοιιίιΐδβ

άίεϊ βοΐεηΐ , ηοΙίοΓδ εί ηιαηίΓεδΙίοΓϊ βεηιρεΓ αδδηηιαηΙηΓ.

(2) ΚαΙίοηβδ ρογγο ίη υηααυααυβ ηιείΐιοάο ίΙίΙΓβηιηι νεί

ρηίίοδορίιίεε, νεί δβεηδ αιΐίιίυίΐκ : ςυαΓε βΐϊαηι ίη ροΐίΐίείδ

Ιιαυά δυρεΓναεη» νίάει-ί άεοεί ε]οδΐηθ(1ί εοηΐεηιρίαΐίο, ςιια

ηοη δοΐηηι ςηί<1 , βε4 οηβι-ε ςηίιΐ (ςιιοα ρηίίοδορίιί εδί ρι-ο-

Ργμιιιι) ίηΙεΙΙίβαΙηΓ. (3) Οη»ίη τε αηίηΐ3(1ϊ8Γδίο ;ιι•πιΐ';ιΙ;ι Γβ•

ςιιίΓίΐΗΓ. <2υίβ εηίηι ρΐιίίοδορίιίεηηι αρρβΓεί ηίΐιίΐ ΙβηιεΓε δβα

οηιηία ταϋοηβ αιΐιΐίΐβ άίοετβ , ί^ηοΓαηΙβδ ββερβ ίη ΓβΙίοιιεβ

αΐίεηαί ίηείιΐιιηί, ΙιαοΙαΙίοηεβηιιε ίηαηεβ αιίνοεαηΐ : (4) ίαΊ]ΐιβ
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δέ ποιοϋσιν δτέ μέν δι' άγνοιαν δτέ 81 δι' άλαζονείαν

υφ' ων άλίσκεσθαι συμβαίνει και τους εμπείρου; και

δυναμένους πράττειν ΰπο τούτων των μητ' εχόντων

μήτε δυναμένων διάνοιαν άρχιτεχτονιχήν ή πρακτικήν.

6 (δ) Πάσχουσι δέ τοϋτο δι άπαιοευσίαν άπαιδευσία

γάρ Ιστι περί έ'καστον πράγμα το μή δύνασθα: κρίνειν

τους τ' οικείους λόγους τοϋ πράγματος χαι τους αλλό

τριους, (β) Καλώς δ' ε/ει χα! το χωρίς κρίνειν τον

της αίτιας λόγον καΐ το δεικνύμενον, 2ιά τε το (5•η01ν

ίο άοτίως, δτι προσέχειν ού δει πάντα τοις διά των λόγων,

άλλί πολλάκις μάλλον τοις φαινομένοις (νϋν δ' δπότ'

αν λΰειν μή έχωσιν, αναγκάζονται πιστεύειν τοις εΐρη-

με'νοις), και διότι πολλάκις το μέν ΰπί> τοΰ λόγου δε-

δεϊχβαι δοκοΰν αληθές μεν εστίν, ου με'ντοι δια ταύτην

ι& την αίτίαν δι' ή"ν φησιν δ λόγος ■ Ιστι γαρ δια ψεύ

δους αληθές δεΐξαι• δηλον δ' εκ των Αναλυτικών.

νοί ρι•ι ίμιιοΓηηΙίαηι, μ•1 εΐϊβηι ρει• ίηεοΙεηΙΐβηΊ ΓιεήιηΙ : ςηο

ΙίΙ υ( ιιοιιιηιηφι»ιη ρεπίί, ΐΓΐιηίο,ιιΐ' α^οιι<1ϊ•ί ίάΌηεί , η!>

β]ιιι>ιιιθ(1ί Ιιοωίηίηιΐδ νίικηιιΐυι•, π,ιιί ΙίΓοε ηεο 1ΐ3ΐ>ε3πΙ ηεο

ρο59ίοΙ ΙιπΙιργο ίηιε11Ϊ£εηΙΪ3ΐη ΙΙιεοΓεΙίοαηι απί ρΓ&εΙίεβηι.

(5) Οιΐ]ΐΐ5 η'ί 03υ$» εδί ίη$εΗί8 : ςυεε ίιι ιιηηηυ.-ι^ιΐΐ' τε ιιιΐιϋ

οι>1 ηϋιιιΙ, <ριηηι ϊηορίιι ]ικΠιϋ, ιριο ιτί ρηφηκ οπιηε9

ΓβΙϊοηεβ βό 3ΐϊεηϊ3 ιΙίίΙίιιμιιηηΙιΐΓ. (6) ΚεεΙε νεΓΟ ΙΐϊΙιεΙ βί

030883 ΓβΙίοηβπι, Γ-ριιιφιε ύεπιοη8(ι•»1»πι (Ιίκΐίηείβ άΊδθ(ΐ83ε-

ΓΪ3 : ιι,λιιι , ιιΐ ιιιο<1ο (1ί(;|ιιιιι εβΙ, ηοη δοΐιιιη οειίίί ε( •>ιι1>-

αϋθΙΪ8 Γ.ι(ίοηίΙ)ΐΐ8 , δ<'<1 ηρρ»ΓΡΐιΙΜ)ΐΐ5 κιΐ'ρε ροΐίιι* ίηί>ί$(«Γε

οροΓίεΙ ί)ΐιίιιιιιιιιΐ]υι: βανει-ΙεΓε : »( ηυηε ςυαηϋο ηεαυειιηΐ

εοΙνεΓβ, νίιιΐοηΐιτ &ά ΙίιΙειη άκΐϊ» Ιιβίιεικίηηι ρει-ΐΓίΙιηηΙιιι•.

Όείηιΐε ιΊίίΐηι δ.τρε Μ ιιιιυιΐ (1εηιοη$(ΓϊΙυιη εββε νίϋεΙιΐΓ Γ3-

Ιίοικ', νεηιηι εχδίδϋΐ ιριΜίΜη, 88(1 ηοη ε& εχ αιι», ιμΐίκ ΓοτΙβ

;ι1ι ι•ίΐΙί•ι(Ίΐι;ιιι1ι.• ηΙΙιτΙιιι• : Π3111 ιΊκιιιι εχ Γβΐδίδ νεΓ3 εο1Ι>£Ιΐη-

I ιιι-, ιρίΐ'ΐιι.ΊίΙιιιοιΙυιη ίιι ΑιιαΜίοίδ οεΙεηάίΙοΓ.

ΟΑΡ. VII.

Πεπροιμιασμένοιν δέ χαι τούτων, λέγιομεν άρξάμε-

νοι πρώτον άπο των πρώτων, ώσπερ είρηται , οΰ σαφώς

λεγομένων, ζητοϋντες επί το σαφώς εόρεϊν τί έστιν

2υ ή ευδαιμονία, (ι) "Ομολογείται δή με'γιστον είναι κα\

άριστον τοϋτο τών αγαθών τών άνθριοπίνων άνθρώ-

πίνον δέ λε'γομεν, δτι τάχ' αν είη χαι βελτίονός τίνος

άλλου τών Οντων ευδαιμονία , οίον θεοΰ. (3) Τών μέν

γαρ άλλων ζώων, δσα χείρω τήν φύσιν τών ανθρώπων

45 εστίν, ούθέν κοινωνεί ταύτης της προσηγορίας ■ ού γάρ

έστιν ευδαίμων ίππος ούδ' όρνις ούδ' ϊ/θΰς ούδ' άλλο

τών όντων οϋβε'ν, 8 μή κατά την έπιονυμίαν έν τη φύ

σει μετέ/ει θείου τινός, άλλα κατ' άλλην τινά τών αγα

θών μετονήν το μέν βέλτιον ζη τί) δέ χείρον αυτών.

50 («) Άλλ' βτι τοϋτον έχει τον τρόπον, βστερον επισκε-

πτέον, νϋν δέ λε'γομεν έτι τών αγαθών τα μέν εστίν άν-

θρώπω πρακτα τα ο' ού πρακτά. Τοϋτο δέ λέγομεν ούτω,

διότι ενια τών Οντων ούθέν μετέχει κινησεο>ς, ώστ'

ουδέ τών αγαθών • καϊ ταΰτ' ίσως άριστα τήν φύσιν

Κ Ιστίν ένια δέ πρακτα μέν, άλλα πρακτα κρείττοσιν

ημών. (β) Επειδή δέ διχώς λέγεται το πρακτόν (και

γαρ ων ένεκα πράττομεν και & τούτων ένεκα μετέχει

πράξεως , οίον και τήν υγίειαν χα'ι τίιν πλοϋτον τίθεμεν

τών πραχτών, χα'ι τα τούτοιν πραττόμενα χάριν, τά

4ο θ' υγιεινά καΐ τά χρηματιστικά), δηλον 5τι και τήν

εύδαιμονίαν τών άνθροΊπω πρακτών άριστον θετέον.

Π.τ« ρΓ,χβΙί, 3 ρπηιί$ εχθΓ$ί, ςυχ (ιιΐ ιιιρηκίΓΛίιιιη

ε&1) οΙκοιίΓίιι* ϋίουηΙϋΓ, 3^ ηΐ3ηίΓβ$ΙίθΓ3 ρπ>;;ι•ο<ϋρηιιιι•, ςυίιΐ

8ίΙ ΓεΙίεί(33, νΐ'-Ιί^ηΙιιπ. (2) Οιι:>• οηιηϊιιιιι ςυίάεηι εοηβεηϋυ

ίηΐιτ Ιιιιιικιιια Ι)υηΛ ιιιαχϊιηιίΓη 68$ε ρπχϋΐιιι- εΐ ρΓ%8(αη(ί$-

ϋίιιιιιιιι : Ιιιιηιαη;! 3(Ι]ίείο, ςυϊΐ ιΊίηιιι εχεείΐεηΐίοη Γογ(3£$6

(ΊΐκΙίΐιη εοηςίΊΐ»! Γ<;|ίείΐ88, ιιΐ 1)ι•ο. (3) Ν;ιιιι Γ(-1ίι[ΐΐ3 Βΐιίιη.ιη-

(|3 1Ι»(11Γ3 8ϋ3 Ι)0Ι1ΐίηε ίΐΐΓεπ0Γ3, Ιΐυ)118 3ρρε1ΐ3(ίθηί8 ρΓΟΓ8Ι18

8υηΙ εχρβΓίίβ. Νεηυε ειιίιη ΓεΙίχ ι Ιιι ιΐιιι• εαυυβ, ιιιιΐ »νίβ,

3ΐιΙ ρίίεϊβ, 3υΙ αΐϊιιιΐ ιριοιίειπικριε ηιιϊηίΑίιΙί» ςεηυ$, ιιί»ί

ΓιιγΙι1 ιΐ3(ιΐΓίθ ΙιοηίΙ,ιΙΐ' ρΓΧ$|3ηϋ <1ί\ ίηηιρκ• τε η1ίΐ)ΐια Γπιπ-

Ιπγ, ιιιιιΐο ηιιιηΐΊΐ Ιιοι-. (ι,ίΙι,ίΙ , 8»] :ι|ί,ι ΐ(ΐΐ3ι1αιη οοηοΓυηι

ρ3Γ(ίείρ3ΐίοηε αΙίιιιΙ ηΐϊο εοιηπιοιΜπ^ ίηπιιυηιοιίίιι&νε νίνίΐ.

(4) Υπ ιιιιι Ιιι »< Λά ιιιιιι ιπιηΙιιιμ Ιι.ιΙηίτ, άεϊηεερ8 εχειι•

Ι ίοΙιΐΓ : ιιιιηι1. ιΐίΐ'ηηιυί ιριοιΐ 1)οιΐ3 :ι!ί:ι 8ίη( Ιιοηιίηί 8^ί1)!ΙΪ3 ,

ηυϊΐΐΒΐη ηοη. 1(1 ϊΐιι ίη(ε11ϊ@33, ιριοιΐ υΐ εη(Ϊ3 ςυβ?ύαιη

ιιιοΐιι < ,<ι «ιιί , ίΐ3 61Ϊ3ΙΤΙ Ιηιιι» ιιυηηιιΙΙ» : 8(ςυε Ιΐίι ο Γυιΐ388ε

ηαίιιι» βυη( ρΓ8.'$ΐ3ηΙί8$ίηια. ΑΗ» νιτυ »ι;ϊυίΙϊα (ριίιίεηι,

δ(•ιΙ 8βί1)ϊ1ί3 ρπΐ'ίίαιιΐίοιίΐιιΐί Ιιοπιίηε. (5) Ουίβ νιτιι ΑμίΙιίΙ••

Ιιί Ι ιι π. ιη ι ιΐίπΐιιΐ' (η»ιη <Ί ιριιιΤιιηι ^Γ;ιΙί;ι 3{ηιηυ8, ι•1 ιρι.ι:

ρίΟρΙΐ'Γ ΠΙ» ΟΙ'ΙίοΠΟ ρ3Γΐί<'ϊρ31|( , III 83ΠΪΙ38, ('( (ΙίϊίΙί»•,

ηυχηυε ηοΓϋηι ^ιιιΐία ΙίιιιιΙ, 5»Ιιι1ΐΓί:ι (]υα?8(υ3Γί30;υε , ίιιΐιτ

»ί;ΙΙιίΙί» (ΌΐιηιιιιιεΓ3ΐιιιΐ8), ρ»(ε( εΐ Γβΐίείΐβίειη ίηΙεΓ &βίΙ)ϊΙία

Ιιοηιίηί ρΓ3ε$(3ηΙί88ίιηιιηι ύϊεεικίιιιη εββε.

ΟΑΡ. VIII.

Σκεπτέον τοίνυν τί το άριστον, και λέγεται ποσαχώς.

Έν τρισι δή μάλιστα φαίνεται δόξαις είναι τοϋτο. Φασ!

γάρ άριστον μέν είναι πάντων αύτο το αγαθόν, αύτο

«5 δ' είναι τί) αγαθόν ω υπάρχει τό τε πρώτω είναι τών

αγαθών και το αίτίω τη παρουσία τοις άλλοις τοϋ άγαθα

είναι. (2) Ταϋτα δ' υπάρχει αμφότερα τη Ιδέα τάγα-

θιϋ, λέγω δέ αμφότερα τό τε πρώτον τών αγαθών καΐ

ιι) τοις άλλοις αίτιον άγαθοΐς τη παρουσία τοϋ άγαθοϊς

Μ) είναι. Μάλιστα τε γάρ τάγαθον λε'γεσθαι κατ' εκείνης

11»φιο οοιίίίιΐιτηηιΐιιιιι (]»οι1 8Ϊ( ορίϊιιιιπ» ίΙΙικ) ; 3(ηιιε

ρΙπίίΙιιΐΜ \ά ηιοιίίί ιΐίιιΐιπ- ΤΓΐήιΐ8 ί^ίΐιιΐ' ροΙί$βπηυιη ορίηίο-

ηίΙ)ΐΐ8 Ιιογ (■οιι-Ι»Ι. ι Ιιιιιιίιπί) «ηίιη Ιιοηοηιιη εχεε11εη1ί88ί-

ιιιιιιιι ίηςαίυη! ιρβυηι Ι>οιιιιιιι ; ίρκιπη βιιίεηι οοηυηιεϊβε,

ιριικί «Ι ρπιιιπιη βιΙ ιιιΐιτ Ιιοιι», εΐ 3ΐίί8 μι;ρ βοηίΐβΐίβ ι•»ιι-.».

(2) υΐτηιηςηε »υ1εηι ρπιριΊιιιη εβί ίιΐβίβ ϋοηΐ : (Ιϊεο Ι 1 1 ιιιιι-

ηυε , (1 ριί πιο ιιί εβ$ε Ιιοι» >γιι πι , ε( ε3υ$3ΐη ςιιιε ρΓχβεηΙίβ

8113 ιΊΙιπΙ ιιί πΊΐ'Πΐ ΐ|"ΐ(• Ιιοιι» ρι')'ΙιίΙ)ΐ•πΙιιι•, δίιιΐ Ιιοιι». 1)0

Ιΐ3ε ϊ(1<!3 ηιιΐί'ΐη ΠΜχίπιε εΐ τεπωίηιε Ιιοηιίηί άίεί (υΐ ςυοε

ρ3ΐ(ίείρ3ΐίοηε βίηιίΐίΐηάίηεηιιε ε]ιΐ8 ιρμί» Ιιοιι» εΐ ίρ-»



ιηο
(ΐίΙ7,Ιί1β.^

ΗΘΙΚΩΝ ΕΓΛΗΜΙΩΝ Α, η

αληθώς ( κατά μετοχήν γαρ και δμοιότητα τάλλα αγαθά

εκείνης είναι ) , και πρώτον των αγαθών • αναιρουμένου

γαρ τοϋ μετεχομένου αναιρεΐσθαι και τα μετέχοντα της

ιδέας, ά λέγεται τω μετέχειν εκείνης, (β) Τό δέ πρώ-

5 τον τοϋτον Ιχειν τον τρο'πον προς το (ίστερον, ιοστ' εΤναι

αυτί) τό αγαθόν τήν ϊδέαν τοϋ άγαθοϋ- και γαρ χωριστήν

είναι τών μετεχόντων, άσπερ και τας άλλας ιδέας.

(») Εστι μεν ουν τι) διασκοπεΐν περί ταύτης της δόξης

ετέρας τε διατριβής και τα πολλά λογικωτέρας έξ άνάγ-

ιο κης- οί γαρ άμα αναιρετικοί τε καΐ κοινοί λόγοι κατ'

ουδεμίαν είσιν άλλην έπιστημην. (5) Ει δέ δει συντό-

μο)ς ειπείν περί αυτών, λέγομεν ότι πρώτον μεν το

είναι ϊδέαν μή μόνον άγαθοϋ άλλα καί άλλου δτουοϋν

λέγεται λογικώς και κενώς• Ιπέσκεπται δε πολλοίς περί

15 αύτοϋ τρόποις κα\ Ιν τοις Ιξωτερικοϊς λόγοις και Ιντοϊς

χατα φιλοσοφίαν. (β) Επειτ' ει και δτι μάλιστ' είσιν

αί ίδέαι και άγαθοϋ ιδέα, μη ποτ' ουδέ χρήσιμος προς

ζωήν άγαθήν ουδέ προς τας πράξεις. (7) Πολλαχώς

γαρ λέγεται και ϊσαχώς τώ οντι τό αγαθόν. Τό τε

2ΐι γαρ όν, ωσπερ Ιν άλλοις διιίρηται, σημαίνει τό μέν τί

έστι, τό δέ ποιον, τό δε ποσόν, τό δε πότε, και προς

τούτοις τό μέν Ιν τώ κινεϊσθαι , τό δέ εν τώ κινεΐν • και

τό αγαθόν εν ίκάστη τών πτώσεων εστί τούτων, εν ου

σία μέν δ νους και δ θεός , Ιν δέ τώ ποιώ τό δίκαιον, εν

25 δέ τω ποσώ τό μέτριον, Ιν δέ τώ πότε δ καιρός, τό δέ

διδάσκον και τό διδασκόμενον περί κίνησιν. (β) "Ωσπερ

ουν ουδέ τό ον έ'ν τι Ιστί περί τα είρημένα, ούτως ουδέ τό

αγαθόν, ουδέ επιστήμη εστί μία ούτε τοϋ όντος ούτε τοϋ

άγαθοϋ. 'Λλλ' ουδέ τα δμοιοσχημόνως λεγόμενα αγαθά

30 μιας έστι θεο>ρησαι, οίον τον καιρόν ή τό μέτριον, άλλ'

ετέρα έτερον καιρόν θεωρεί και έτερα έτερον μέτριον, οίον

περί τροφήν μέν τόν καιρόν και τό μέτριον ϊατριχή καΐ

γυμναστική, περί δέ τας πολεμικάς πράξεις στρατηγία,

και ούτως έτερα περί έτέραν πραξιν, ώστε σχολή αυτό

Μ γε τό αγαθόν Οεωρησαι μιας. (η) "Ετι Ιν δσοις υπάρχει τό

πρότερον κα'ι ύστερον, ουκ εστί κοινόν τι πάρα ταϋτα ,

και τοϋτο χωριστόν. (ιο) Είη γαρ άν τι τοϋ πρώτου

πρότερον ■ πρότερον γαρ τό^κοινόν κα'ι χωριστόν δια τό

αναιρουμένου τοϋ κοινοϋ αναιρεΐσθαι τό πρώτον ■ οΤον ει

4ο τό διπλάσιον πρώτον τών πολλαπλασίων, ουκ ενδέχε

ται το πολλαπλάσιον τό κοινή κατηγορούμενον είναι

χοιριστόν εσται γαρ τοϋ διπλασίου πρότερον, ει συμ

βαίνει τό κοινόν είναι τήν ϊδέαν, οίον ει χωριστόν ποιή-

σειε τις τό κοινόν • εί γάρ έστι δικαιοσύνη αγαθόν, και

«5 άνδρία. (ι ι) "Ετι τοίνυν φασίν αυτό τι αγαθόν. Τό

ουν αυτό πρόσκειται προς τόν λόγον τόν κοινόν. Τοϋτο

δε τι αν είη πλην δτι άίδιον και χωριστόν ; άλλ' ουδέν

, μάλλον λευκόν τό πολλας ημέρας λευκόν τοϋ μίαν ήμέ-

ραν, ώστ' ουδέ δη τό κοινόν αγαθόν ταύτό τη ιδέα •

5(ΐ πασι γαρ υπάρχει κοινόν. (12) Άνάπαλιν δέ καΐ δει-

κτέον ?, ώς νϋν δεικνύουσι τό αγαθόν αυτό. Νϋνμένγαρ

ε'κ τών [μη] δμολογουμένων έχειντό αγαθόν, εξ εκείνων

τα δμολογούαενα είναι άγαθα δεικνύουσιν, έξ αριθμών,

οτι η Οικαιοσυνη και ή ΰγίεια αγαθόν ■ τάξεις γαρ και

8Χδίδΐ3ηΙ)εΙ ριΐιηηπι ηοηοηιπ). διιΜιιΙ,ι εηίιη Μεβ, ρ3Γ-

ΙίρίροηΙία φιοφιρ ρ]ηδ ηιιΓβΐϊϊ : φιίρρρ ςηα; εχ ε]ιΐ8 ρβι-Ιϊοϊρβ-

Ιίοηβ ιιυιικ'ΐι 1>οηί δΟΓίίηηΙηΓ. (3) Ι'ιϊηιιιιιι βυίβηι ειιπι 1ΐ3-

ϋβΓβ ιιμμΙιιμι 3(1 ροδίβπιΐδ, υ( Ιιοπυιη ίρδυηι 1>οηΐ ί(1ε3 δίΐ,

ςηββ, υΐ ι-ρΐίφια» ί(1β3Β, α ρ3Γΐίρίρ3>ιΙίΙ)ΐΐ5 δερβηΐυτ. (4) \β-

πιηι Ιιυ]υβ ορίηίοηίδ οοηίίιΐ6Γ3ΐϊο βΙΙεπιυ εχεΓοΐΙβΙίοηίδ ε«1

εί ΙοβϊοίΒ π)3§ί8. ΚείεΙΙεηΙβδ εηίιη βίηιυΙ εί εοιηιηυηεδ τβΐι'ο-

ηεβ ηυ1ΐ3 αΐϊα βειεηΐίβ δηυδίδΐυηΐ. (5) Ρογγο 8ϊ ΟΓενϊΙβΓ άβ

1ιΪ8 οΊεβΓε εοηνεηίΐ, ρΓοηιιηΙίηπιιι* ρι ίιηπηι, ί(ΐ635, ηοη Ιιοηϊ

«οΙυιη,ί«1 ου]ιΐ8θΐιηιηυε βΙΙβΓίιΐδ, ίηυΐίΐίίρι• εοηίβηΐίοδβ-

α,υε ηΐιίηιΐίΐπ. Ρΐιιιίπιί αιιΐ.ιιι ηιοιίί δοηι, Ιιιηι ρεπΓ383-

Ιβπιπι ροριιίαπιιηιηυρ, Ιυηι ρΐιίίοδορίιίρηι-ηιη πιΐίοηιιηι,

ςυίΙ)ΐΐ8 Ιιοβο ίηηυίδίΐίο Πεπ δοΐεΐ. (6) Ρρίηιΐε δι νεί η)3χίηιρ

ϊιίεϊδ 3ΐ(]ΐιβ Ικιηί ίαεβηι εοηεβδ&επηΐ, ηίΙιίΙ Ι.ιιιιοι ία" νεί 3(1

νίίβηι ΙκιηΓίΙιιηι νεί 3Ρ.ΙίοηΡ8 ροιιΙπΙιΉΙ. (7) Μυΐΐίβ εηϊηι

ιηοιίίδ βίςοε Ιοί ηιοίΐϊβ ηοηυηι ιΙίείΙυΓ, ςυοΐ ηιοίΐϊδ εηβ.

ϋιιεηι»ιΙηΐ(ΊύΊιηι εηίπι ,ιϋ1)ί 08(εη8υηι αίφκ οΊδΙϊηεΙιιηι εδί,

εη8 δί^ηίΒεβΙ εί τεπι ίρδβηι , εί (]π;ι1ο, εί <]παη1ιιιιι , ι•[

(ρι,ιηιΐη : εί ρΓα?ΙεΓ83 ίη εο ροιιίΐιιι• ίη(ιτιΐιιη) ςοοά ηιονεβ-

ΙϋΓ, κΙί(]παιΐ(1() νεΓΟ ςαοίί πιονε3{. δίι: οΐίβπι 1)οηυιιι ίη δίη

βΐιΐίδ Ιιίδ υπϋηϋιιυ εοηβρίοίΙυΓ : ίϋ&δίβηΐίβ εηίπι ηιεηΐεηι βΐ

Οειιηι, ςιΐ3ΐίΐ33 )ΐιΜιιιη, ηιιαηΐίΐ,ι» ηιειίίυεί'ΐ', τρκιικίο Ι«μιι-

ρυβ εί υρροΓίιιηϊΙ αίειη , ωοΐϋδ ίιΐ ςυοά (ίοοεί βί ςυοοΙ άοεε-

ίυΓ οοηιρΓεΙιεηίΙϊΙ. (8) Ει•@ο υΐ εηβ ηοη ιιηυπι εβί ίη ρπϋ-

(ΙίεΙΐδ εοηδϊϋεπιΐυπ), ΐΐα ηεο 1>οπιιηι , εί ρΓοίηϋβ ηεςηβ υηβ

Μ-ίΐ'ΐιΙ ί:ι βδΐ εηΐίβ , εί οοηϊ. δειΐ νβί ίοηΓυπιιί,ι ϊηΙεΓ 8β5β

ιιοη 3(1 ι ■.ίικΙοιι η »ι •.;. Ιιί ,•ι! ίοιίι'ΐιι ρ. •ι•| ίππι! , υΐ 1ειηριΐ3 εί

η)ΐ'(Γκ)ο-ίΐ35 : 86(1 αϋα βΐίιιιΐ («ηιρυδ, ηΐί,ι 3ΐί3ηι ιηριΐίοιτίΐιι-

Ιεπι 8ρεεΐ3ΐ; υΐ ορροΓ(ηηίΐ3(επι ιηοιίίοπίΐίΐΐοηιιριρ ίη

αΐίιηεηΐο, ιηειΙίΐ'ίιΐ3 βί £νηΊη3δΙίεε , φ<& βεΐίοηεβ νεΓΟ ΙιβΙΙί-

(•,•ΐί 3Γδ ηιϊΙίΙίΐΓίί , εί βίο ;ι1ί;ι (1ί«•ίρ|ίιιη ίη πΐίίδ (Γ3(1ί( (ΙεΟηίΙ-

ςηε : "ιΐβα,ιιβ νίχ εί ηε νΐχ (ριίιίειη ίίεπ ροΐεδίυί ίρδιιιη Ιιοηιιηι

ιιικι Ηΐίιρΐ3λΓίριι(ί3('(>ιιιρΓ(•Ιιι>ικΐ3(υΓ. (9) ΡγπΊογρ» ίη ιιιιϋιιι-ί

ρπιρϋΐ ροδίεπιΐδ Γιιεηί, είδ ροιιιιιιιιηειη ςυιηάβιη ίιΐρϊηι,

εαπιςπε δερ3Γ3υί1εηι , ηε()υε38 εοηίΙϊΙυεΓε. (10) 8ίο ειιίηι

δί( ιιΙϊ'|ΐΜ(1 ρπ'ηιυ |>ι-ίικ : ρι-ίιυ εηίπι εοπιηιυηε, εί 8ερ3Γ3ΐ)ίΙε

ε$(, εο (|ΐιοι1 ίΐ1)Ι;ι1ο εοηιιηυηί , ηεεεδδβ 8ί( β( ρππιιιηι Ιο] Ιϊ :

ιιΐ δι ιΐιιρίιιηι ιιιιιΐϋρΐίρίιιηι ρπιιιιιηι 6δ(, ηοη ΙϊιρΙ πιιιΙΙίρΙρχ

(οηιιιιιιιιίΙρΓ ρΓ0!(1ίΡ3ΐΜηι δερ3Γ3π, ςυίρρβ ηιιοάίιιηι αΊφΙο

ρΓίιΐδ π 1 1 , Μί|ΐιί(|ι•ιιι ίι!ρ3ΐιι ρι ιιιι ιιι Ι1Ι1ΡΠ1 8838 Ρ(ΐηΙρικΙηί :

ρριίικίε εηίπι ΙΊιιΙ βε δι εοπιηιυηε ίΙΙικΙ δΡρ3Γ3ΐ)ίΙε ΓΡιΜ.ΐϋ.

Νβιη δί]ιΐ5ΐίΙΪ3 υοπιιηιεδί, βί ΓοιϋΙυάΌ επί. (11) ΡΓ3?ΙβΓΡ3

αΙΙφιίιί νοΡ3ηΙ ϊρδυηι Ιιιιιπιιιι. ΙρΜίιιι ιριίιίριιι 3ΐΙ]ρρΙυιη εο

νί(1οΙιΐΓ, ιιΐ ροπιηιυηρηι ι-οΐϊοιιοιιι ΐηΐβΐΐϊ^αβ : ςιιηκ ςυίύ ιιΐίιι Ι

6«ί>β ροΐείΐ ηιιβιη αΊβΓηιιπι εί ίηδΡΐ>3Γ3!)ίΙε? νβΓυπι ,ίΙΙιιιιιι

ιΐιΐ'ίιιι•; ηιυΚίδ ηίΐιϋο ιιι.ΐϋίδ αΙΙιιιιιι ρ>1 (ριηιη ιρηιιΙ ιιηο.

ριΐ3ρΓθρ{6Γ ροηιιηιιιιρ ίιοιιπιιι ί(]βπι ειιπι ί(1ε3 εεηβεπ ηοη

(ΙρΙιρΙ; οηιηίΐιιΐδ εηίπι ίηεδί εοιηιηυηε. (12) Ε8ΐ νεΓΟ εοη-

Ιιίίν'ο ηιοιίο ίρϋΐηι ϋοηιιιη Οδίεηύεηιΐυηι ςιι.Ίΐη ςυο ρ3Ρΐο

ίηιρΓη•ΜΊΐ1ί3πιηι (1εηιοηδΐΓ3ηΙ. Νηηε εη,υίιίεηι εχ ίϊδ απηι

ηιίηίηιβ ίηίεΓ οηιηεδ εοηνεηίΐ ίη &ε Ιΐ3υεΓβ υοηυπι , εχ Ιιί»

(Ιριιιοιίί-Ιΐ'ΐιηΐ ΐ|ΐΐΰο ίηΙβΓ οηιηβδ εοηνβηίΐ εδδε υοηβ, ηϊηιί•

ι ιιιιι εχ ηπηιεΓίδ, ιριοιΐ ]ηδ(ϊΙί3 εί 83ηίΐ3δ δϊΐ Ιιοηπιη. Οηΐίηε.ι

εηίιη ΡΙ ηηιηεη δΐιηΐ, ηΐ ηυιηΡΓΪδ ιιηίΐβΐίυυδςυε ίηεδδβ

"Ν
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αριθμοί, ώς τοις άριθμοϊς και ταϊς μονάσιν άγαθδν

ύπάρ/ον δια τδ είναι το εν αύτδ αγαθόν. (13) Δει δ' εκ

των δμολογουμένων, οίον ύγιείας , ισχύος , σωφροσύνης,

δτι χαϊ Ιν τοις άκινήτοις μδλλον τι) καλο'ν. Πάντα

6 γαρ τάδε τάξις χα\ ηρεμία- ε? άρα, εκείνα μάλλον

έκείνοις γαρ υπάρχει αύτα μάλλον, (μ) Παράβολος

δέ χα! ή άπόδειξις δτι το εν αύτδιτδ αγαθόν, δτι οί αρι

θμοί έφίενται• ούτε γάρ ώς έφίενται λε'γονται φανερώς,

άλλα λίαν απλώς τοϋτό φασι , χα\ όρεξιν είναι πως άν

ιο τις ύπολάβοι Ιν οΤς ζωή μή υπάρχει; (ΐδ) Δεϊ δέ περί

τούτου πραγματευθηνα ι, και μή άξιοϋν μηθέν άλόγο>ς,

'ά καΐ μετά λόγου πιστεϋσαι ου ρΊχδιον. Ί'ό τε φάναι

πάντα τά όντα έφίεσθαι ενός τίνος άγαθοϋ ουκ άληθε'ς •

έκαστον γαρ ιδίου άγαθοϋ ορέγεται , οφθαλμός 3ψεο>ς ,

15 σώμα υγιείας, ούτως άλλο άλλου, (ιβ) "Οτι μέν ουν

ουκ εστίν αυτό τι αγαθόν, έχει απορίας τοιαύτας , και

δτι ού χρη'σιμον ττί πολιτική , άλλ' ίδιον τι αγαθόν,

ώσπερ και ταϊς άλλαις, οΐον γυμναστική ευεξία.

(π) Έτι κα'ι τι) εν τω λόγω γεγραμμέ'νον ή γάρ ούδε-

ϊο μια χρησιμον αυτί) το του άγαθοϋ είοος, ή πασαις

δμοίως. (ιβ) "Ετι οΰ πρακτόν. Όμοίως δ' ουδέ τι)

.κοινδν άγαθδν ούτε αύτδ αγαθόν εστίν (καΐ γαρ αν

μικρώ ΰπάρξαι άγαθώ ) ούτε πρακτόν • ού γαρ όπως

υπάρξει το δτωοϋν υπάρχον ή ιατρική πραγματεύεται,

2δ άλλ' όπως ύγίεια. Όμοίως δέ και τών άλλων τεχνών

έκαστη. (ΐ9)•'Λλλά πολλαχώς το αγαθόν, κα\ εστί τι

αύτοϋ καλόν, και το μέν πρακτόν, το δ' ού πρακτόν.

Πρακτόν δέ τι) τοιούτον αγαθόν, το ου έ'νεκα. Ούκ

εστί δέ το εν τοις άκινη'τοις φανερόν, 8τι ουδέ ή ίδε'α

ϊ» τάγαθοϋ το ζητούμενον αύτδ το αγαθόν έστιν, ούτε το

κοινόν. Το μέν γαρ άχίνητον χαλ ού πρακτόν, το δέ

κινητδν μέν άλλ' ού πρακτόν. (20) Το δ' ου έ'νεκα ώς

τέλος άριστον χαι αίτιον τών ύφ' αύτδ χαι πρώτον πάν

των. "Ωστε τοϋτ' άν είη αύτδ το άγαθδν το τέλος τών

3Γ. άνθρο)πω πραχτών. Τοϋτο δ' έστι το ύπδ τήν κυρίαν

πασών. Αύτη δ' έστι πολιτική και οικονομική χαι

φρόνησις. Διαφέρουσι γάρ αζται αί έςεις προς τάς

άλλας τώ τοιαϋται εΤναι- προς δ' άλλήλας εί τι διαφέ-

ρουσιν, ύστερον λεχτέον. (ϊι) "Οτι δ' αίτιον το τέλος

«ο τών ύφ' αυτό, δηλοϊ ή διδασκαλία. Όρισαμενοι γαρ

το τέλος ταλλα δεικνύουσιν, δ'τι έκαστον αυτών άγαθον

αίτιον γαρ το ού ένεκα- οίον επειδή τδ ύγιαινειν το6ι ,

ανάγκη τόοε είναι τδ συμφέρον προς αύτην • τδ ο' ύγιει-

νδν της ΰγιείας αίτιον ώς κίνησαν, και τότε τοϋ είναι,

15 άλλ'ού τοϋ άγαθδν είναι τήν ύγίειαν. (•22) Ετι ουοε οει-

κνυσιν ούθεις δτι άγαθδν ή ΰγίεια, άν μή σοφιστής ή και

μή ιατρός ( ούτοι γάρ τοϊς άλλοτρίοις λόγοις σοφίζον

ται), ώσπερ ούδ' άλλην αρχήν ούδεμίαν. Τδ δ' ώς

τέλος.άγαθδν άνθρώπω χαϊ τδ άριστον τών πρακτών,

οο σκεπτέον ποσα/ώς τδ άριστον πάντων, επειδή ■ζ'Λχο

άριστον, μετά ταύτα άλλην λαβοϋσιν άρχην.

Ι)οηιιιιι .ίΓΠγιικΙιιγ, φΐιιιιι ιιηιιιιι »ίΙ ϊρβιιΠ) Ιιοηιιιη. (13) Υε-

Γυπι βχ οοηίεδδϊδ, ιιί ίΐιηίΐηΐε , ιόοοκ , ηιυιΐοίΐία , ϊϋίίπιβΓΡ

οροΓίβΙ, ςοοιΐ εΐίβηι ίη ίιιιιιιοΙιίΓιΙπΗ πΐίΐβΐβ εδί ΙιοηεδΙιιιη.

Οηιηία εηίηι Ιιιβο, οπίο'φΐίίίαιη, βΐ ςηίεβ : φΐυιΐ $ί δίε Ιΐίΐηεΐ,

ίίΐιι ιιΐίφΐε ηιαμΚ 1)υη;ι δηηί : ςιιίρρε ηαχ Ικγο ίηΐΓ3 βεββ

εοηαρίεοίβηΐυτ. (14) Υεπιπι ιιιΐιΙ.ιπ εί Μΐιμιιΐηπ άβηιοηδίΓβ-

Ιίοηβ ρΓθ1)βΙϋΓ, υηυηι ε&ϋε ϊρβιιπα Ιιοηιίηί, «{ΐιηιΐηιιηιοτ'ϊ εοη-

ειιρίδεβηΐ. Νοη εηίηι βρρεΙεΓε πιβηίίεδίβ άίεηηΐυτ, βεό" δίηιρίί-

(■ίΙιΊ' Λΐΐιιιοιίιιιιι ΓοηΐΊΐρίίΐτηΙίηηι ι-Ιί,ιιη άίοιιηΐ, φΐ3ΐη ςοο

ρβείο α,υίβ ΙπΙιπ,ιΙ νίΐαί εχρεΓίί&υδΡ (15) ΙΙαφίβ ορεητε ρΓε-

Ιίιιηι βδΐ είπ'ίΐ Ιιχε ηοηηίΐιϋ οεπιρ,ιι-ί , ηβςιιβ εοιηπιΗΙίτε

ιιί είίΓα πιΐίοηεηι Ιι:ιπ$ιιιϊΙΙ;ιηΙιιι-, φΐ36 ιΊίϋΐιι Γ3ΐίοηε ;ιιΙΙι'ι-

1)ίΙη ιΙίΓΙίπιΙΙΟΓ |)Π'8ιι;ιι]ιίιιι1ηγ. Αΐηυε 3ΓΠγπ)3Γ6 οιηηίβ εηΐία

ιιηιιιιι ιιΙίψιο(1 Ιιοηιιιη 3ρρε(εΓε, ηιίηίιηε ε$( νρπιιη. ΤΙηυπι-

ςυοιίςιιε ειιϊιη ρΓορπυπι Ιιοηιιιη εχρεΙΚ, οειιΐυβ νίππηι,

εοτροβ 53ηί(3(εηι, 8Ϊε εΐίαηι Γεϋιρΐ3. (16) Νοπ ε$βε ιςίΙυΓ

;ιΙί(|ΐκΐί1 ίρβυπι Ιιιιιιηιη , ι^ιΐίΐιιοιΜ (ΙιιΙιϋβΙϊοηε» ΙιηΙιιΊ , εί

ε$»ε (βίε 1>οηιιιη ροΗΙίεχ ΐηυΐίΐε; νεπιιη Ιιηϊε ρι-ορηυηι

βΐίφίοά υοηιιιη ε$(, φΐεηκ-ιιΐιηοιίιιιη εί ίη 3ΐϋ$, ιιί μ\ιιιηα-

βΐΐεβί ηοη3 1ΐ3ΐ)ίΙϋο!ο. (17) Ργ*18Γ83 εΙί3ΐΏ ςιιοιΐ ίη ΓβΙΊοηβ

ιΐΐ'ίΐ-ι 'ίρΙ ιιιιι. ΛιιΙ ι•ηίηι ηιιΐΐί ίρ$3ίι1ε3 Ιιοηί, αιιί οιιιηίΐιιΐί εχ

εεφίο ιιΐίΐϊδ ββΐ. (18) Ρογγο ηοηββίϋίΐο εδί. 8ίιιιί1ίΙ(τ νεΓΟ

ηεα,ιιε εοιηπιυηβ ϋοηιιηι, βυΐ ίρΜίηι υοηιιηι ο$1 (ηβιη^ηε

εΐίβω ηιείίοεΓί Ιιοηο ίηδίΐ), 3ηΙ β8ΐ αςίηϊΐβ. Νεςυε εηίιιι

«Ι ουίαυβ 8υη8 8ΐ3ΐϋ5 8ΪΙ, ιτιεϋίεϊηβ ίη (|ΐιο1ίΙκ•1 ορεΓβΙιΐΓ,

88(1 ιιί 83ηϊ(38 Λε(|ΐιίΓ3ΐιΐΓ : ίίηιίΙϋεΓ ε( Γείίςιια: η 1 1 05 βΐη-

βΐιΐιο. (19) νεΓυηι ιηυΐΐίδ ιηο'ο'ίδ ο'ίείΙαΓ Ιιοιιιιιιι , εί εδί ίη

εο ρΓορΓίιιιη βΐίςυοά ριι ΙιΊιπιηι , ε( Ιιοε (|ΐιίιΙειη ,'ΐμϋιίΐί•, ίΐΐυιΐ

τοΓΟ ηοη α§ί1)ί1ε. Αδίόίΐε νεΓΟ εβί ε]ιΐ8ΐιιικ]ί οοηιιηι , ϊ<3 εδί

ειι]ιΐ8 §Γ3ΐί3. Εχ ίηιηιο1ιί1ί1πΐ8 βιιΙιίιι ηοη ΙίψκΊιίΙ . ιριοιΐ

ηεφίε εοηιηιιιηε, ηεςιιε ϊρδηηι Ιιοηιιιη, ςυοο" φΐίεπΙυΓ,

ίάεβ 1)οηΐ εχδίδίβΐ. ΙΙΙηιΙ εηίπι ίηιηιοΐιίΐε εβί , ηοη ββίόίΐε :

Ιιοε νεΓΟ πκΛΠε , δε<1 ηίΐιίΐο Ιβηιεη ηΐ3§ίδ ββΐοίΐε. (20) Μ

βιιίεηι ευ]ιΐδ βΓ3ΐί3 , (ίηίδ εδί ρΓ£Βδΐ3ηΙίδδίηιιΐ8 , ρηιηιίΓηςιιο

οιηιιίιιηι , Ιιιπι 031)8» ίηΓβΓΪοι-υιη. <3ηοοιι•ε3 ηοο ΓιιβτίΙ Ιρδυηι

1 κ ιιιιι ιιί, Γβπιηι Ιιοηιίηί 38ί1)ίίίυηι (ίιιίί. Ηοο αοΙι•ηι εδί δΐιΐ)•

]εεΙυδ οηιηίιιηι τεείπεί, ροϋΙίο»3 νΜεΗεβΙ, οεοοηοιηίεα; ,

ρΓυιΙεηΙίβίςυε. Οιιϊ Ιιβίιίΐυδ ά\) βΐϋδ φΐίο"εηι (ΓιΙίβπιηΙ, εο

ςιιοΛ ε]υδηιο(1ϊ δυηΐ : νεπιιη 3 δε ίηνίοεπι δι ςιιο ηιοιίο

<1ϊ8(ία§ιιαηΙιΐΓ, ροδί εχρίίεβοίίητ. (21) ΟεΙεΓυηι Πηεπι ε.3ΐι-

83ΐη ιηΓβΓίοΓΪοα» εδδε , οδίεηιΐίΐ ΓβΙίο , ςϋ3 ίίηεπι (ΙεΠηίεπΙεϋ,

Γε1ίςιΐ3 εο Ιιοηβ εδ&ε άβιηοηδΐΓ3ΐηιΐδ : Γιηίδ ε$1 εηίηι ία οιφιβ

{;Γ3ΐί3; νείυΐ, δι Ι3ΐε ςυιά εβί δβηϋβδ, ηεοεβ&βπιιηι οηιηίηο

εδί Ι3ΐε ςιιϊι] εδδε ςοοο" βά ίρδβιτι εοηίεΓβί. Ρογγο >;ι1ιι1ιη• εϋΐ

Ιβηφίβιη 031153 ηιονεηδ δβηίΐβίίβ, εί Ιυιη ε3ϋδ3 εδί αϊ δίΐ

83ηίΐ3δ, ηοη 3>ι1ειη εβϋδ3 ιιί &3ηίΐ38 8ΐΙ 1>οηυη). (22) Ργ«-

ΙεΓεβ ι1εηιοηίΐΓ3ΐ, δαηίΐαΐβιη εδδε 1κ>ηϋπι ηί8Ϊ δορίιίδΐβ, ηοη

βϋΐεπ) πιειίίουδ ε8ΐ ίδ ςπί 83 (1ε Γβ άί^ροΐαΐ. ΙδΙί εηίηι ίη

3ΐίεη3 3Γ8Π3 δεδβ )80ΐβηοΌ 03νΊ1ΐ3ηΙϋΓ. Νεφίε ιιΐϋιΐδ 3Γΐίβ

ρπηείρίιιηι ιηοηδίΓβΙιΐΓ. 1(1 νβΓΟ, φΐού Ιιοιηίηί , υΐ ϋηίδ,

Ιιοηιίηί εδί, φΐηιη υηιηίυιη, ςυηι φΐίάεπι ροδδηηΐ ηΐ) Ιιοηιίηο

Ιίεπ , δίΐ ρΓίΕδΙβηΙίδδίιτιυηι , νιάοηάυηι εβί ρΓβΡδΙαηΙίδδίιηυιη

φΐοΐ ηιοιίίβ οΜο3ΐιΐΓ, δίφΐίιΐοηι Ιιοε ρΓΚδΙβηΙίδδίηιυπι εδί ,

ίηίΐίυηι άί8ρηΐ3ΐίοηίδ βϋικί ροδί Ιικο βυιηοηΐίουδ.

/-
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ΙΛΒΕΙί II.

ΟΑΡ. Ι.

Μετά δε ταϋτ' άλλην λαβοϋσιν αρχήν περί των επο

μένων λεκτέον. Πάντα δή τάγαθα ή έκτος ή εν ψυχή,

και τούτων αίρετώτατα τα εν τη ψυχή, καθάπερ διαι-

ρούμεθα και εν τοις έςωτερικοΤς λόγοις • φρόνησις γάρ

6 κα\ αρετή κα\ ηδονή έν ψυχή , δν ένια ή πάντα τέλος

είναι δοκεΐ πασιν. Των δέ εν ψυχή τα μεν έξεις ή δυ

νάμεις εϊσί, τα δ' ένέργειαι κα'ι κινήσεις, (ϊ) Ταϋτα

δή ούτως δποκείσθω και περί αρετής, 5τι έστϊν ή βέλ

τιστη διάθεσις ή έξις ή δύναμις έκάστο)ν, ίσων εστί τις

ιυ χρήσις ή έργον. Δηλον δ' εκ της έπαγυ>γής• επί πάν

των γαρ ούτω τίθεμεν • οίον ίματίου αρετή εστίν • καΐ

γαρ έργον τι και χρήϊίς έστιν, καΐ ή βέλτιστη έ'ξις τοϋ

ίματίου άρετη έστιν. Όμοίως δέ και πλοίου και

οικίας χαϊ των άλλιον. Ωστε και ψυχής • έστι γάρ τι

15 έργον αυτής. (3) Και της βελτίονος δή εξεως έστω βέλ-

τιον το έργον και ώς έχουσιν αί έξεις προς άλλήλας,

ούτω και τα έργα τα από τούτων προς άλληλα έχέτω. Και

τέλος έκαστου τι) έργον. (4) Φανερόν τοίνυν έκ τούτων

ότι βέλτιον τι) έργον της ίςεως ■ τό γαρ τέλος άριστον

20 ώς τέλος• υπόκειται γαρ τΛοςτο βέλτιστον καΐ τό έσχα-

τον, ου ένεκα τάλλα πάντα. "Οτι μέν τοίνυν τό έργον

βέλτιον της Ιςεως και της διαθέσεως , δηλον. (β) Άλλα

τό έργον λέγεται δίχως• των μέν γάρ έστιν έτερον τι τό

έργον πάρα τήν χρησιν, οίον οικοδομικής οικία άλλ'

25 οΰκ οϊκοδόμησις, καί Ιατρικής ΰγίεια άλλ' οΰχ ΰγίασις

ούδ' ίάτρευσις, των δ' ή χρήδίς έργον, οίον Οψεως δρα-

σις καΐ μαθηματικής επιστήμης θεωρία. "Ωστ' άνάγχη,

ιΤ>ν έργον ή χρήσις, τήν χρησιν βέλτιον είναι της έ'ξεοις.

(β) Τούτων δέ τοΰτον τον τρο'πον διωρισμένων, λέγομεν 5τι

30 [ταύτό] τό έργον τοϋ πράγματος και της αρετής, άλλ' ούχ

ωσαύτως, οΐον σχυτοτομικής και σχυτεύσευις υπόδημα.

Κι δή τις έστιν αρετή οκυτιχής καΐ σπουδαίου σκυτέιος,

τό έργον έστι σπουδαϊον υπόδημα. Τον αυτόν δέ τρό

πον καΐ έπι των άλλο>ν. (7) Ετι έστο) ψυχής έργον

35 τό ζην ποιεϊν, του δέ χρήσις ή έγρήγορσις- δ γαρ ύπνος

αργία τις και ησυχία. "Ωστ' έπε! τό έργον ανάγκη έν

και ταύτό είναι τής ψυχής και της αρετής, έργον αν

εΐη τής αρετής ζωή σπουδαία. Τοΰτ' άρ' εστί τό τέλεον

αγαθόν, όπερ ην ή ευδαιμονία, (β) Δηλον δέ έκ των

40 υποκειμένων ( ήν μέν γαρ ή ευδαιμονία τό άριστον,

τα δέ τέλη έν ψυχή καϊ τα άριστα των αγαθών, αυτή

δέ ή εζις ή ενέργεια ) , έπεί βέλτιον ή ενέργεια της

διαθέσεοις καϊ τής βέλτιστης έξεως ή βέλτιστη ενέργεια,

ή δ' αρετή βέλτιστη Εξις , τής αρετής ένέργειαν τής

45 ψυχής άριστον εΤναι. (β) τΗν δέ και ή ευδαιμονία τό

άριστον εστίν άρα ή ευδαιμονία ψυχής αγαθής ενέργεια.

Έπεί δέ ην ή ευδαιμονία τέλεόν τι , και έστι ζωή καί

τελεα κα\ ατελής, κα! αρετή ωσαύτως (ή μέν γαρ δλη,

ή δε μόριον), ή δε των ατελών ενέργεια ατελής, είη

Ροδί Ιιοβο βυΐεηι , αϋικί άΊδρηΙβΙίοηίβ ίηϊΐϊοπι δυηιεηπΊ) ,

<1ε βεςυεηΐίηυδ εβί άί$δεΓεηάυηι. Οηιηίβ ΐ^ιΙυΓ υοη» βιι( θχΙγβ

ηο8 βυηΐ, βυί ίη οονροη, αηΐ ίη βηίπιο ροβίΐβ βυηΐ :

ρπνίΐαηΐίίϋίιιι» δυηΐ βιιΙρπι Ιιονιπι βηίηιί ηοη», φΐεηιηιΙ-

ιικχΐηιη εΐίαηι ίη εχοΐεηείδ ϋυπε (]ί.•,1ίη«ιιίηιυί. ΙΊ υϋεηΐία

ι-ιιίηι, νίι-Ιυβ, (Ί νοίιιρίβ», ίη βηϊιηο βυηΐ, φίοπιπι αιιΐ

ηοηηυΙΙα, »ιι( οιιιηία Πηίβ οηιηίΐιυδ ίβδβ νϊϋεηΐυι-. Ληϊπιί

βυΐεηι ϋοηβ , :»Ιϊ;ι ΙΐΕϋϋυδ εΐ ροΐεηίί,τε 8υηΙ, ,ιΐί,ι ορεΓίΙίοηε*

εΐηιοΐυδ. (2) <}υίΙ>υδ ίΐ3 ροβϊΐϊδ , βΐ άε ΥίΚυΙε ΙίιΙεβηιυΓ

ρΐ'»$(αη(ϊ^ϊιιι;ιιη ϋίδροδίΐίοηεπι 8858, ,πι( ΙκιΙιϊΐιιιη , 3υΙ ρο-

ΙεηΙίηιη ιίιι^ιιΙοΐΊΐιη, φίοπιιη υβιΐδ θΐίςυίδ οριΐδνβ εχδΐίΐεπί.

Ιά ίηιΙιιοΓιοηε ηΐΗηίΓεβΙυιη (11 : ιΐε οηηίυυβ εηίηι ίΐβ δίβΐυί-

ηιυβ : βχβηιρίί 08083, νββίϊ εΐ ορυβ αϋηυοά' εΐ υδυηι 38δί-

ςηβηιυδ, ρΓΧδΙβηΙίδδίιηυιηςυε ε]υβ Ιΐ3ΐ>ί(υιη \ίι•ΐιι|ΐΊΐι <1ίοϊ-

ηιιΐ8 : δίο εΐ <1ε ηβνί ει άβ ιίοιηο, εΐ <1ε εείεπδ ΜηΙιιίηιικ.

ΡΓοίηιΙε βίε βΐίβη) <1ε αιιϊιηο ΜΊΐΙίΐΊκΙιιιιι. ΕδΙ εηϊιη βϋηυοιΐ

φδ ορυβ. (3) ΡΓ3%(3ηΙίθΓΪ8 ΡΓβΟ 1>,ι1>ί(ιΐ5 ρι;('5(,ιηϋιΐ8 ΓοεπΙ

ορυδ; ε( ιιΙ δβδε Ιι,'ΐΐιίΐιΐί ;κΙ ίηνίεεηι, ίΐ» 3ε(ϊοηεδ »Ι> ίρΗ>

ρΓθΓεεΙ«3ΐΐ8υεηΙ. Αεοριΐδυηίιΐ8ευ]υ8ςυβε8(ΓιιιΪ8. (4) ΙΙηϋβ

ηι•ιιιίΓι«(ιιιη <•>( , οριΐδ 1ΐ3υϊ1υί ρΓΧ8(3Γε : Γιηίβ οιιίιη, ςυα

Γιηϊδ, υΐίφΐε εχεείΐεηΐίδδίηιιιηι είΐ, ιριαικίο εΐ 8υρΓ3 ε$ι

εοπεί'ίΜΐιιι , (ίηΐ'ΐη , ε( ιιΚϊιιπιιη , ε( (ΐρΐίιηιιιιι βδβε, υΐροίε

ευ]υδ £Γ3(Ϊ3 ευηείβ (ΐαηί. Ρ;ιΙ(Ί ί^ίΙυΓ, ορυδ Ιι.)Ι)ί(πηι άα-

ροδίΐίοηειηςυε ρΓίεοεΙΙεΓε. (ό) Υεπιηι ορυδ οίΓ3ΓΪ3Πΐ (ΙίςίΙυΓ.

Ιη βΐίίδ ι•ηίηι 31) ιι-ιι <1ϊ\ιίμιιιι εδ(, ιι( α'ιϋΙΊ<;η(οΐ'ί,τ ορυδ εδ(

(Ιομιι«, ηοη .Έ(1ίΙίθ3ΐίΰ ; ηιΐ'ΐΐίείη,τ, 83ηί(3δ, ηοη «ιηβΐίο

ηεφίε ιιιοΐίκϊΐίο. Ιη 3ΐϋ8 νιτο υ$υδ ορυ$αυε ηοη ϋίδίβηΐ ;

ιιΙ νίδύδορυδ εδί νϊβΐο, ιηβΐΐιεηιβίίεχςυε δείεηΐία: δρεευΐβΐίο.

ΟυοείΓεβ ηβεοδδβΓΪιιηι εδί, ςιιοπιιιι ορυβ ίη ιΐδυ κιπμΜ,ιΙ,

υδυηι ΙιβϋίΙυϊ ριΚδΙβΓβ. (6) Ηϊ» ίίβ ιΜεπηίηβΙίδ, (Ιϊεϊιηιΐδ,

ορυδ Μεπι Οδδο ηε^οΐϋ «Ιςυο νίΓΐηΙίδ, νεΓυηι ηοη εοιίειη

ρβείο , υ( ίηΙοΓίίϊ! δυΐίοηίδςυε εαΐεευδ. ΕΙ δίηυίιΐοηι 8π(οπχ

οοηίφΐε δΐιίοπδ τίΓΐυδ εδί Βΐϊςυβ,ορυδ εη( ίρδίυδ 1>οηυδ

εΐ ('οιηιηοιίυί εβίοευ». Εοιίεηι ηιο<ίο εΐ ίη τεΙίςηίδ. (7) ^3η1

εδ(ο βηίιηα; ορυδ , νίίβηι τεϋυδ ϊηΓεπ•ε , ε]υδ νεΓο ιίδυδ, νί^ί-

Ιί3 : (|π,'ΐικΙο(|ΐιί(]μιιι δοηιηηδ, ι1θί•ίιΙί;ι φΐβ?α,3ΐη εδ( εΐ ηυίεδ.

(,ΐιιιΐ|ΐκΐ|ιΙ•'ΐ• ΐ|ΐιιιηι ορυδ ιιπιιηι βΐφΐβ ιΊΙιίιι δί( ηεεβδδαιίο

<ιηϊιιι;ι- νίΓΐυΙίδηυε, \ΪΓΐυΙίδ ορυδ ΓυοΓΪί νί(3 εοηιροδϋβ εΐ

ΙιοηεδΙβ; ιιΙ νιτο- εδί Ιιοππιη ρειΤει'Ιιιηι ιρκκΙ Γε1ίείΐ3(εηι

δΐιρΓ3 τοεβνίιηυδ. (8) ΑρρβΓεΙ ,ίιιΙιίιι ηοε εχ ϋδ ςυββ ιΐοϋ-

ηίνίηιυδ : ηίηιίπιπι ίεΐίεϊΐβίεπι εδβε ορίίηιυηι , Ηηεδ εΐ οο-

ηύΓυπι ορίίηια ίη αηίηιο ροβίΐιββββ, Ιοβοιη .ιιιΙιίιι ηηϊηηιιιι

εδδε ϋΐιΐ Ιιαίιϋιιηι »υΙ ηοΐυιιι. ΑεΙυδ ιιιιΐοηι ηιείίηδ βϋςυίιΐ

ε$( 1ι;ιΙ ιιΙ ιι , εΙ ηρΐίιιιί ΙιβϋίΙυδ ε$( ορίίηιβ ;ιι•Ι ίο , νίιΊυδ ;ιιι Ιιίιι

εδί ιιρίίιιιιΐί 1ΐ3ϋί(υδ : βρρβΓεΙ Ϊ8'ΙυΓ τΪΓΐηΙίδ ορεΓ3ΐίοηεηι

08δε ο|ιΙίιηιιηι φΐοά ΙιβόεΙ 3ηίηΐ3. (9) ΡοηεΙωΙυΓ ίυΐεηι

εΐίβπι ίείίοί(3δ υΙρΓα,δ(3ηΙίδδίηιιιηι : εδί εΓ§ο Γε1ϊεί(38 π 1 1 ϊ ι υ ; < •

εχεείΐεηΐίβ ορεΓβΙίο. Ουιιηι ίβϊΙυΓ ρεΓΓεεΙυηι φΐίρρίβιη

δίί (ιιΙ ιΙί\ίιιιιι.<) ΓεϋείΙβδ, νίΐβ τεπ)εΙ ρεΓίβεΙβ βίι εί ίηιρεΓ-

ΓεεΙβ, 6ΪιηϊΙίΐ6Γςυε'νΪΓΐυδ(ςυίρρο ςιιοιΐ αΐϊα ίπίε^τβ δίί 1ο-

Ιβφΐε, ηΙία τογο ρβΓϋουΙβ ΙβηΙυηι ) , βΐφιε ίηιρειΐοείοπιηι

δίί ίηιρεΓΓεοΙϊ υρεΓ3ΐίο : οοηηαίιιι•, Ι'ρΙίιίΙβΙειη εδδε νϊΐα-
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άν ή ευδαιμονία ζωής τελεία; ε'νε'ργεια κατ' άρετήν τε-

λείαν. (ιο) "Οτι δέ τό γε'νος καΐ τον δρον αυτής λε'γο-

μεν καλώς, μαρτυρία τα δοχοΰντα πασιν ήμϊν. Τό

τε γαρ ευ πράττειν και τό ευ ζην τι) αυτό τω εύδαιμο-

6 νεΐν, ών εκαστον χρήσίς έστι και ένε'ργεια , χα'ι ή ζωή

χαι ή πραςις. Κα'ι γαρ ή πρακτική χρηστική έστιν

ό μεν γάρ χαλχεύς ποιεί χαλινόν, χρήται δ' 6 ιππικός.

Και τό μήτε μίαν ήμεραν εΤναι εύδαίμονα μήτε παϊδα

μηΟ' ήλιχίαν πασαν, διό χαι τό Σόλωνος ε/ει χαλώς,

ιυ το μη ζώντ' εύδαιμονίζειν, άλλ' ϊταν λάβη τε'λος• ούθέν

γάρ ατελές εύίαιμον ού γαρ ίίλον. (ιι) "Κτι δ' οι

έπαινοι της αρετής δια τα έργα, χαι τα έγχώμια των

εργοιν ■ χαι στεφανοΰνται οί νιχώντες , άλλ' οόν οί δυ

νάμενοι νιχαν, μή νιχώντες δε'. Και τό χρίνειν ε'χ των

ι& έργων όποιος τις εστίν, (ιϊ) "Κτι δια τί ή ευδαιμονία

οΰχ επαινείται ; ότι δια ταύτην τάλλα , ή τω ε'ις ταύτην

αναφερεσθαι ή τω μο'ρια είναι αυτής. Διό έτερον ευ

δαιμονισμός χαι έπαινος χαι έγχοιμιον τό μέν γαρ

έγκώμιον λόγος του χαβ' εχαστον έργου , δ δ' έπαινος

2ιι τοιούτον είναι καθόλου, δ δ' ευδαιμονισμός τε'λους.

(ι:ι) Και τό άπορούμενον δ' ενίοτε όήλον εκ τούτων, δια

τι ποτ ούθέν βελτίους οί σπουδαίοι των φαύλων τον

ί,μισυν τοΰ βίου- όμοιοι γαρ καθεύδοντες πάντες. Αίτιον

δ' ό'τι αργία ψυχής ό ύπνος, άλλ' ουκ ε'νε'ργεια. (ι ι) Διό

'26 και άλλο εί τι μόριόν έστι ψυχής, οΤον τό θρεπτικό*,

ή τούτου αρετή ούκ εστί μόριον τής δλης αρετής, ώσπερ

ουο ή τοΰ σιοματος• εν τω ΰπνω γαρ μάλλον ενεργεί

το θρεπτικόν, τό δ' αίσθητικόν κα'ι όρεκτικόν ατελή εν

τω ύπνω. "Οσον δε τοΰ (μή) κινεϊσΟαι μετέχουσι , και

3υ αί φαντασίαι βελτίους αί των σπουδαίων, έάν μή δια

νο'σον ή πήρωσιν. (|&) Μετά ταΰτα περ'ι ψυχής θεω-

ρητε'ον ή γάρ αρετή ψυχής, ού κατά συμβεβηκός.

ΕπεΊ δ' άνΟροιπίνην άρετήν ζητοΰμεν, ΰποκείσΟο) δύο

με'ρη ψυχής τα λόγου μετέχοντα, ού τον αυτόν δε τρό-

35 πον μετε'χειν λόγου άμφω, άλλα τό μέν τω επιτάττειν

το οε τω πείΟεσΟαι και άκούειν πεφυκέναι • εί δε τι εστίν

έτερως αίογον, άφείσΟω τοΰτο τό μόριον. (ίο) Διαφε'-

ρει δ' ούθέν ούτ' εί μεριστή ή ψυχή ουτ' εί άμερής•

έχει με'ντοι δυνάμεις διαφόρους και τας είρημέ/ας ,

4ο ώσπερ εν τω καμπύλω τό κοίλον και τό κυρτόν άδια-

χωριστον, κα'ι τό εύθΰ και τό λευκόν καίτοι τό ευθύ ού

λευκόν, άλλα κατά συμβεβηκός, και ούκ ουσία τοΰ αύ-

τοΰ. (|7_) Αφηρηται δε κα'ι εί τι άλλο έστι με'ρος ψυ

χής, οίον το φυσικόν. Ανθρωπινής δέ ψυχής τα είρη-

«'• μέ-'α μόρια ίδια. Διό ούδ' αί άρετα'ι αί τοΰ θρεπτικού

και ορεκτικού άνθρωπου- όεϊ γάρ, εί ή άνθρωπος, λο-

γισμόν ένεΐναι και αρχήν κα'ι πραςιν άρ/ει δ' ό λογι

σμός ού λογισμοΰ άλλ' όρε'ςεως και παθημάτων • ανάγκη

άρα ταΰτ' εχειντα με'ρη. (ιβ) Και ώσπερ ή εύε;ία σύγ-

Μι κείται εκ των κατά μόριον αρετών, ούτω κα'ι ή της

ψυχής αρετή ή τε'λος. (ιο) Αρετής δ' είδη δύο, ή μεν

ηθική ή δέ διανοητική. Έπαινοΰμεν γάρ ού μόνον

τους οικαίους, άλλα κα'ι τους συνετούς και τους σογούς•

έπαινετόν γαρ ύπε'κειτο ή αρετή ή τό έργον, ταΰτα δ' ούκ
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ρρι•ΓεεΙα> , εί ίοαιιιιΐιιηι ρειΓεεΙβιη νίιΊιιΙρηι , ορβΓΒΐϊοηειη.

(10) ΑΙηιιο βειιιΐί ρΐ ϋρΠιιίΙίοηρηι γρι ΓεοΙο εοηδίϊΐιιία είδε,

1θ8(3ΐιΐΓ εοιιιπηιηίδ οιιιιπ'ιιηι εοιίδΡηδίΐδ, ηυί Ιιεηε βββΓβ,

Ιιεηρςηε νϊνει-ε, ίϋεηι ςιιοιΐ ΓιΊίεειη 1)ρ;ιΙιιηιφι<! εδδε, εεη-

δεηΐ. Οιιοπιιη ιιηιιιηο,υοιίφΐβ ιΐδΐΐδ εβί βΐ ομετ&Ιίο , νίΐβ-

((ΐιβ θΐ 30(ίο : βοΙίνα βιιϊηα νίΐ3 υβίΐηΐδ εοηιραι-αΐα βδΐ. Νβιιι

ΓϋϋβΓ Γι-ρηβ οοηΐϊείΐ, εηιιίΐϊ ιΐϋΐί Ιϊιΐυιβ. Τιιιη βΐίϋηι ηιιοιΐ

ηβο ιΐίο ΙαηΙιιιιι ιιηα , ηοο ριΐίτίϋ , ηε^ηβ οιηηί αΊαΙβ Μία-

1»1«ιιι εοιίδίΒΓε ροδίβ (Ιίοίιηιΐί. ςιιοοίΓο» νεΓα β8ΐ δοΐοιιίβ

δρηίρηίίη , ικ'βίηΐίβ, νίνυηι υΙΙιιιη ρο8•ίθ ΓιΊίίβηι ργ»ίΙϊρ8γϊ,

ιπμ υΜ ίίιιεηι Βΐΐϊβίΐϊΐ. Νίΐιίΐ ςυίρρβ ίηιρρΓΓροΙυιη ΓρΙι'χ

β«5Ρ ροΐεδί, (]ΐιυηι ίπίβ^πιπι ηαη »ι. (π) ϋρίηίΐβ Ιαικίρδ νΐΓ•

ΙυΙί8 αοΐίοηίΐιιιβ ίιιιρρικ]ιιη(υΓ, εί εηοοηιίβ κυηΐ ορεΓυηι ; ρΐ

εοΓΟηβηΙιΐΓ, ηοη (|υί τίηυΡΓε φιίιΐβιη ροδδϊηί, ηρε νίηοϊηΐ

Ιαιηρη , δειΙ νίρίοπ». 8εϋ ρΐ ^κϋεπιπι , ιιπο ηιιβϋδ ψιίβςιιε

δίΐ. εοιίδΙίΙιιίΙυΓ, «χ οροΓίΙπδ ρβηιΐοί. (12) Ργ,ίΙργρβ , <|ΐΐ3Γβ

ηοη 8οΙοΙ Ι,ιυϋϋΓί Γρ1ίεϊ1ϋδ? Οιιία οί) Ιιαπο 8πηΙ ΓΡϋφΐ3 νρ|

ρΒΓίεβ ο]υδ εχβίίΐυηΐ , ηιιΙ αιΐ ίρκιπι ΓρΓειυιιΙιιι• : (|ΐΐ3ΐιιυ1)Γρηι

«Ιίιιιΐ κι Ι)Ρ2ΐί ρΓ,χίΙίραΙίο, αΐι'ιιϋ Ι3υδ, ιιΙίιΐιΙ εηεοηιίυιη.

Κηοοηιίιιιη εηίιυ οπιΐίο εδί , ΓβιιΙβ ευ]υδςυε κίπ^ιιΙαΓϊα ρχρο-

ΠΡΙ1Ϊ : Ιβϋδ Υ8Γ0 Ιΐη'|\ΡΓ83ΐί3 Ρ6ΐ('1)Γ3115 : 1)Ρ3ΐί ρΓ0Ρ(ΙίΓ3ΐίο

βυΐεηι Ππειπ ϊηΙεηυΊΙ. (1 3) Ηίηε ρΐίβιη ιηβηίΓεδΙιιηι ΓεϋϋίΙυΓ,

(1ρ ο,υο ίη(ΡΓ(]ιιπι εοηίΓονεΓίίΙυτ, ςυ3Γε ϋίιηϊϋία νί(«? ρβΓίβ

Ικμιι ΙιοηεδΙϊςιιε ρΓβνοβ ηϋιίΙ 3ΐιΙοιο!Ι;ιηΙ : ηίΐιϋ εηίιιι ο'ίίρπ"•

ιηίηίδ ίιιΐΡΓ ϋοηιιίεηΐρδ ΡδΙ. Οβιΐδβ ι'η Ιιοο εδί,ςηοιΐ κοηιιιικ

εδί νίΙοΒ οΐίυιη, ηοη ορει»Ιίο. (14) ςιιηρΓορΙΟΓ, 3Ι13 δί ςιια

ΡδΙ ρ3Γδ βηίηι.τ, τρίοΐ ηιιΐιίΐίνβ, Ιιΐ^ϋδ νίΓίιΐδ, α,ιιριηβιΐ-

ηιοϋιιιη ηρε εοιροΓίδ νϊτΐυδ, ΙιιΙίυδ νΪΓΐιιΙϊβ ρ3ΐδ ηεΐ]ΐΐ3ΐ|ααιιι

οεηδΟΓί ϋροεί, εο ΐ]υοο^ ίπ 8θΐιιηο νίιιι 3113111 υ))0Γίο8 εχδΡΓΟΙ

ββαίιιιιε ηιιΐιϊχ ΓαΓυΙΐ3δ, ςυοιη εοηΐΓ3 50ΐΐ5ί(ϊνα εοηαιρί-

δερηδο,ηε ϋοπηίρηίίϋϋδ ίίηΐ ιιηρΡΓΓεεϋοΓΡβ. Ροιτο ()υ3ΐβιιιΐδ

ιηοΐυ ρβΓίίαρβηΙ, ρΙιαηΐΗβϊι» ψιοιιυκ εί νίδβ ρΓοΙιοπιηι εί

ΙιοηοίΙοπιιιι ιηιΊκιπι δυηΐ , ηίδί ΓοιΙο ιιιογΙκ) βιιΐ βϋο (|υο-

ρί3ΐη πΐ3ΐο ΙιιΛειιΙιιι•. (Ιό) Υ'εΓυιη, ςυία νίΓΐιΐδ αηϊιτια;

εδί, ηοη 3ϋοί(1ριιΐ3ΐίβ, ο!ε Ιιαο εοηδίιΙβΓβηο'υιη ιΐρίηεερδ δΐυ-

ιΐίοδίυϊ επί. Μιιιιι;ιη.ιιιι βυίειιι νίΓΐυΙοιη ιιυοηίαιη ιρίϋΓί-

ηιιΐδ , ροδίΐίε δίπΐ βηίιικτ άα•Β ρβΓίεδ, ψΐΒΓυιΐ) υΐΓβςιιε Γ3ΐίοηε

ρ3Γΐίείρ»1 , δευ" ηοη εοιίεηι ιιιοιίο ; άΗργά ρηίιη ιιΐ ίιηρεηο ,

3ΐ(εΓ3 νεΓΟ αϊ ουίοιιυρηίίίε βυδουΙΙβϋοηίιριβ ηβΐβ : δϊ φύά

ρΓ0ίΐ6ΓΡ3 ΓϋΡΓίΙ ΓβΙίοηίδ εΧρ«Γ8 , ρΓ»7ΐ6ΠηίΙΐ3ΐϋΓ ΙΐίΕΟ ρ3Γδ.

(16) ΝριιοενρΓΟ ΓείοΓΐ, ίη ρβΓίεδηβ άί\ϊά'\ 3ηϊπΐ3 ςιιεβΐ , αα

ικ•<1ΐΗ•;ιΙ : (δΐιηΐ ρηϊιηίΙΙί Γ3';υΙ[3|Ρδ (ΙίνεΓδβί, Ιιιιιι ίΙΙ.ρ εΐίαη.

ηιΐ3δ ηιειηοΓ3\'ίιιιυδ βυρΓβ : ) ςυειηβιΐιηοϋιιηι ίη ευη3

δυρεΓίίοίε εοηεβνυιιι εοηνεχυηιο,ϋε δερ3Γ3Γί ηοη ροϊβιιηΐ ,

ίίειιι ίη Ρ3ϋειη ηι Ιιιιιι <Ί πΜιιιιη ; «ρκιηιρι,-ιιπ γροΙιιιιι ηοπ

ρΟΓ δ« ϋΙΙιιιιη ρβΐ, δειΐ ροΓ βοοίϋρηϋ, ηεςιιε Ιιοε 8υΙ)8ΐαιιΙι;ι

εδί ι•]ιΐδ. (17) 8εί;ι•Ρί;3ΐ3 31) (1ϊ&ρϋΐ3(ϊοηε εδί εΐίαιη δί ο,υβ

ρΛΓδ ηηίιιιιΐ! ρι,χΊρικι 3(1»επ1)ί1υι•, νείηΐ ιιβΙιιγβΙρ. ΙΙυιηβιια;

η3ΐηιριε ιηίιηββ 1ι>κ ρ;ιιΙι'> ρΓορΓίη; δΐιηΐ. (.ιποιιπ ;ι ηρε

ηυΙιΊχ, ηρε εοηευρίδοίοίΐίδ ϊαοιιΐΐκ» εχίδ1ίιιΐ3η Ικ•ιιιίηί.->

ρΓορΓία ιΙιΊμΊ. Εχ ικιΐιιι.ι• ευίιη Ιπ.ιπ,ιη,ΐ' ροικϋϋοιιι: ηβ-

οεδδβΓίυιη β»1 , ι•3ΐίοηειη , 30 ΓΡΓυπι 3;;ρη(ΐ3Γυπι ρΓίηοίρίυηι ,

ιιιιιι 0[)ΡΓ3)ΐι1ί ροΙΐ'η(ί3ΐη ϊηβδδε. Ι'υπυ Γ3ΐίο ηοη ίιιιρείΌΐ

ΓϊΙίοηί , βειΐ ίιΙΙιτίιηιιϊΙιΐΐΛ Ρΐ πιρίιϋΐ.ιΐί : οροιΊεΙ ί^ϊΐιιι- Ιιιι-

ηΐ3η•ΐ! ηηίιιΐίΐ' 1ΐ38 ιιυυιριε ρ»Γ(Ρ3 βδδίβηβιί. (ι 8) II ίικίιι-

3ΐΙιικιιΙιιηι 1κιΐΐ3 ΙιαΙιίΙικΙα εχ δίη^ιιΐίδ εοΓροηβ νίΓΐυΙίυυβ

ευηδίβΐ, ίΐ3 <■( ιιιιίιηιι: νίΓΐιΐδ, ςιιπίεηυδ Γιιιίδ, ε δίη^υΐί^

οοηίΙαΙιΐΓ. (19) ΥίΓΐηΙίδ νεΓΟ άα& βρεοίβϋ δΐιηΐ , ΓηοΓβϋδβΙίβ

ιιϋ.ι ϊηΙοΙΙβοϋνα ; ηεςπβ εηίηι ]υί(οδ (ιιηΐυιιι, δεϋ βΐίβηι

ίηΐρΐΐί^εηΐεδ δίιρίρηΙεδίΐΗβ Ι3υιΐ3ΐηιΐδ, ηιιί3 μγΙιιΙριπ ρ^υ8νβ
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Ινεογεϊ, άλλ' είσιν αΰτων ένέργειαι. (;ο) Έπει 3' αί

διανοητικα'ι μετά λογού, αί μέν τοιαΰται του λόγον

έχοντος , 3 έπιτακτικόν ε'στι τη; ψυ/ής ή λόγον έ^ει, αί

δ' ήΟιχαΐ τοΰ αλόγου μεν, άκολουΟητικοΰ δέ κατά ^ύσιν

6 τί> λόγον ϊνοντι• ού γάρλέγομεν ποΐός τις τό ήθος, 3τι

σο«ός ή δεινός, άλλ' ίίτι πράο; ή Ορασύς. (•2ΐ) Μετά

ταΰτα σκεπτέον πρώτον τιερ'ι αρετή; ηθικής, τί έστι,

και ποια μόρια αυτής, εϊς^τοϋτο γάράνήκται, και γί

νεται δια τίνων. Λεϊ δη ζητείν ώσπερ εν τοις άλλοις

ίο έχοντες τι ζητοϋσι πάντες , ώστε δει δια των αληθώς

μέν λεγομένων ού σαφοίς 8ε πειρασΟαι λαβείν χαΐ τό

άληΟίος κα\ σαφώς. (-22) Νυν γαρ δμοίιος ε/ομεν ωσπερ

άν ει και ΰγίειαν, ίτι ή άριστη διάΟεσις του σώματος,

χ«1 Κορίσκος ο των έν τή άγορα μελάντατος• τί μεν

16 γαρ ίκάτερον τούτων οΰκ ϊσμεν, προς με'ντοι τό είδέναι

τί Ικάτερον αυτής προ έργου τό ούτως 1/ειν. (2.1) Ύπο-

κείσΟω δή πρώτον η βέλτιστη διάΟεσις ΰπό των βέλτι

στων γίγνεσθαι , και πράττεσΟαι άριστα περί έ'καστον

από τή; έκαστου αρετής, οιοί πόνοι τε άριστοι και

■2ΐι τροφή άφ' ών γίνεται εΰεςία, καΐ από τής εύεςίας πο-

νοΰσιν άριστα. (•2|) Έτι πασαν διάΟεσιν ΰπό των αυ

τών γίγνεσθαι και φΟείρεσΟαί πως προσφερομένων,

ώσπερ ΰγίεια ΰπό τροφής και πόνιον και ώρας. Ταΰτα

0 = δήλα έκ τή; επαγωγής. Και ή αρετή άρα ή τοιαύτη

•25 διάΟεσίς εστίν, ή γίνεται τε ΰπο των άριστων περί ψυ-

/ήν κινήσεο>ν και άφ' ής πράττεται τα άριστα τής

ψυ^ής έργα και πάθη , και ΰπο των ^ύτών πως μέν

γίνεται πως 3έ φθείρεται. (■>">) Ηρός ταΰτα ή /ρήσις

αυτής ΰφ' ων και αύςεται και φθείρεται, πρό; α βε'λ-

30 τ.στα διατίΟησιν. 2ημεϊον 3' ότι περί ήδε'α και λυ

πηρά και ή αρετή και ή κακία • αί γαρ κολάσεις ίατρεϊαι

ούσαι και γινο'μεναι δια των ενάντιων, καΟάπερ έπ'ι

τών άλλων, οιά τούτων εισίν.

οριΐί ΙηιιιΙίΙιιι; ροΐρΐιι-απ £ΐιρι-3 ο&(οπ<1ϊιηιιβ; Ιιοβ νρπι, φΐιιιιι

ηοιι υριτοιιΐιιι- ίρ><•[• φΐ'κίριιι , ορριαΐίυιιΐ'8 Ιαηιρη ν ϊ γ! • 1 1 1 1 1 1 1

οχϋίδΐυηί. (20) (}ιιί« νι•ι•ο ίιιΙ(•1Ιο(Ιίν,Έ ρ3ΐΙ(•8 ιιιιιι ΓίιΙϊυιιπ

5ΐιηΙ , η ρηιΊΐ' γ.ίΙϊοικίιι ΙιαΙιρηΙρ ρρΙοηπιιιΙιΐΓ, φΐ.χ• ίπιρρπιιιιι

οΐιΐίηνΐ ίη ηιιιιικι , ηριιιρο φκι Γαΐίοιιριη ρηιΊίαραΙ : ιηοΓηΙιί

νιτο , ίπ•;ι(ίοηιι1ί* ψιίιΐιηι ραι-Ιϊδ δοηΐ , μίΙ φΐι« ■■•■<-■ ■-.-,;» ι ϊ• •

εοφίίΙυΓ πιΐίοιιρ ρΓ*ι1ίΐ3ΐιι. Νρι|υο ρηίιη ίιιίοιτομβιιΐί , ο<ι-

μι*ιηο<1ί κίΐ ιιιογϊΙμικ αΐίφΐίβ, ι•ρ8|μ>ιν1ριιιιι8 , δβρίρηδ, αιιι

ΡβΙΙκΙϋδ; 80(1, Μαηδίιρίιΐδ, 30.1 ροηϋιίρηδ. (21) Πιί ίΐβψιο

α>η8ι(]ΐΐΓΐι$ πι ιΐο νίι-ΙιιΙο ιηοΓ&Ιί , ρπιηυιιι φιίιΙ βίΐ, ο( φΐ;ρ

ρ]ο« ρ3ΓΐΡ5, ιυιΐΜΐΙρπΊιΐΓ (α<1 Ιι.τρ. ριιίιιι γι'λ (1ρι1ικ•.1;ι ρ$1) , ρΙ

ριτ ΐ)0Λ• Ιϊ.ιΙ. ΟρΟΓίρΙ ί^ίΐιιτ ίηι|ΐιί^ίΙί»ηρηι , φΐοιιι<κ1ιηο(1ιιιη

ίη αΐίίβ ιΐΐ' «ΙιΊίηϊΙ.ι Γβ ίικριίΐ'ΐιιιΙ οιηηρβ , ίΙ.ι Ιιργϊ , ιιΙ ρΓοα:-

«ΙιιΙιιγ α1> ϋί ιρι.ΐΒ νρΓΡ φΐίιΐβιιι , ίριΐ ηοη ριτίρίπιρ (ΙηιοιΙιιγ,

ρΙ Ιιίικ' ΙριιΙριιιιιλ ο» ιρυρ ρΙ νιτα κιιιιΐ , <•1 ροΓκρίευβ, ροΙΙί-

ΒΡΓβ. (?.">) Ι'ργιιιιΙι' ρηίιη ί« Ιια,Ό τρκίϊςαΐϊη ΙιηΙηΙ,;κ μ

ΝΐηίΙίΐΙιΊΐι ΙίιιίΓρ, (Ιί.φΐ)ί,ίΐίοιιριιι ΡοΓροπ^ ορϋιηαηι ίηίΐί-

Ιιιαιιιιι* ; ρ| Οοιίμιιιιι ίΙΙιιιη , φ» ίη Γογο «ριΐνΐ , ιιί^ρπϊιιιυηι

Ρ58Β (]ιΐίΐιιιιι>. ι,ΐιιι.Ι ριιίιιι >ϊ| ιίΙΙργιιΙπιιιι Ιιοιίιιιι, ίμιιοπι-

ΙΙΙΙΙ5; ρπ)!ΐκΙΐ' ιμιο (ΐιιϊιΐ 8ίΙ ιιίπιιηιριρ οομηοδοαΙιΐΓ, ορρηΐ!

ρΓΡίίι ">1 ηονίίβίΡ Ιιοο ραιίο 50 ίΙΙ.ι ΙιηΙιργρ. (23) ΡΓίιηυιη

ϊ^ϊΙιιγ (οη.^ίΙιιηΙιΐΓ, ρΓη•ίΙ»ιι!ίίΜΐιι,Ίΐιι αιΐίοηβηι » ρΓΗ'χΙβη-

ΙίίίίιηίΛ νίΓΐιιΙίΐΗΐϋ ρηιιίικί , ι•| ίη ΜΐιμιιΙίι ιριίιΐ ορίίιιηιηι 8Ϊ(,

ρΙΊίρί αϊ) ιιηίυΜ°ιι}ιΐΜ|ΐιρ λ ίιΐιιΐο ; νρΐιιΐ ρ ΙίΐΙιυΓίΙιιΐδ οοιηιιιοιϋ*,

ηιιΙΗιηεηΙοφίΒ ίιΐοηρο, Ι)οιιλ ΙιηΙιίΙιιιΙο οιίΙιιγ, ρχ Ιια1)ί(ικ1ίιιρ

νρΓΟορΙίιη», 0|ιΙιιιιλ ρΙίαπι ρΙϊυυΓηπΙ Ιιοιιιίηρβ. (24) βρϊηιΐρ

(111111(111 ΐΙί^ΙΙΙΜίΐΊΐΙΗΙΙ ('\ ϋκιίριη , Ιιοΐ' Μ'Ι ϊ 1 Ιο ρίΐρ,Ιο ίΙΙα1ί>,

1ΙΒ801 ρΙ ριΐΓΠΐιιιρί, νρΐιιΐ 53ηίΙ:ΐ8 ρχ Ιηΐιοπόικ , αΐίιηρίιΐο ρ|

(ριηρϋΐίΐιυί; (ρκυ ίικίπιΐίοηρ ρ,ιΐοηΐ. ΡγοϊικΙρ ρΙ υϊγΙιικ,

ΠΠ80ΡΙ15 η ιιιοΐίΐιιΐί ηηϊιη<<> ρι•.τ8ΐ3ηΙί««ίηιί8, ΡΙ ιιηιΐρ .-ιηίιιι.τ

αΓΓοοΗοπρβ οριτίΐιριρ ρηΐίίαιιΐϊ^ίηια ρΓονρηίιιηΙ, η1) ϋ.•«]ρηι

βΐίιμιο ηιοιίο ιμΐϊΐίΐ, <1».< οοΓπιιηρΐΙυΓ. (?.:>) Α(1 ^'»(Ιρηι

ί^ίΙιΐΓ γρΓργΙογ Π8ΙΙ5 ί|>5οι« , η ((υίΐιιΐί «Ι «ιιμιΊιΐΓ, οΙ ΙαΙιρΓη-

οΙαΙιΐΓ, (ίγρ.1 φΐίυ οΙ ΓΡΡίϊϋϋϊηιο νίίϊΐιι (ΙϊκροηίΙ. Αιμιπηρηίο

Ρ8ΐ (ρίοιΐ Ρ.ίΓΡ» ΪΙΙΓΛΙΙΧίη ΐΓΪϊΙίβφΙΟ \'ί|•1ΐΙ8 ΥΡΓδβΙΐΙΓ : ΠΛΙ11

ρίΠΠίίΟΙΙβϋ , φΜΒ ΙΐΙ ηΐΡ(1ίΡη(ίθ!1ΐ'5 νίΡΡ ριτ (ΌΙΐΙ|•3ΐίϊ 115ΠΓ-

ραηΙιΐΓ, ιιΙ ίη αΐϋβ, ίΐ3 ρΡΓ ΙιαΌ φΐοφίρ Ιίιιιιΐ.

ΟΑΡ. II.

"Οτι μέν τοίνυν ή ηθική αρετή περί ήδε'α και λυ-

3Λ πηρά έστι, οήλον. 'Κπει δ' εστί τό ήθος ώσπερ και

τό όνομα σημαίνει ότι από εΟους ν/ει τήν επίδοσιν, εθί

ζεται δέ τό ΰπ' αγωγής μη εμφύτου τω πολλάκις κινεϊ-

σΟαί πως , ούτως ήίη τό ενεργητιχο'ν 8 £ν τοΤς άψύ-

^οις οΰ/ όρωμεν • ουδέ γαρ άν μυριάχις ^ί'^ς άνω τόν

4ο λι'Οον, ουδέποτε ποιήσει τοΰτο μή Βία. (ϊ) Διό έστω

ήθος τοϋτο ψυ^ής κατά έπιτακτικόν λόγον, δυναμε'νου

δ' άκολουΟεϊν τω λόγω ποιότης. (ο) Λεκτε'ον ώή κατά

τί τής ψυ^ής ποΐ' άττα ήθη. Εσται δέ κατά τε τάς

δυνάμεις των παθημάτων, χαΟ' άς ώ; παθητικοί λέγον-

45 ται, καΐ κατά τάς έςεις, καΟ' άς προς τά πάθη ταΰτα

λέγονται τω πάσ•/ειν πως ή άτταΟεϊ; είναι. (♦) Μετά

ταΰτα ή διαίρεσι; έν τοις άπηλλαγμε'νοις των παθημά

των και των δυνάμειον και των ε;ε(ον. Λέγω δ^ πάθη

μέν τά τοιαΰτα, Ουμόν, ι^όοον, αίδίο, έπιΟυμίαν, 5λως

ί>ο οίς ίπεται ως επί τό πολΰ ή αισθητική ηδονή ή λύπη

καθ" αυτά. (γ>) Και κατά μέν ταΰτα οΰκ εστί ποιότης,

άλλα πάσ/ει, κατά δέ τάς δυνάμεις ποιότης. Λέγω δέ

ΡηΙοΙ ίμ,ίΐιιι•, νίι-ΙιιΐΡΐη ιιιοΓαΐΡΐη πγρλ ]ιιρπη(1» ΐΓίδϋΛίριο

ΥΡΓίαπ. ροοηϊαηι ΥΡΓοήΟος, ιάαΐ ιοοί, οΙ ιιοηιρη ίηιΐίοβΐ ,

άπο τοϋ έΟου;, ί(1 α:( Λ οοηβιιβίηίΐίηβ , ίιΚΊτηίρηΙυιη 03ρίΙ

( 3()8ΐΐΡ8είΙ αιιΐοηι ορΡΓΗΐτϊχ ΓαοιιΙΙη» ρχριτίΐιιΐίοηο ηοη ηα-

ΙιίΓαΙί, υΐ Ιιοο. \(Ί ίΙΙο ραρίο 88?ρβ ιηονββΙιΐΓ, «Ίβϊ ίηβηίηιβίίί

μΙ ηοη Γοηΐίηββΐ ; ιιριηο ρηίιη Ι«ρί(1ριη , φίβηιΐίΐιρί ογρογο

8ΐΐΓϋΐιιη ].ιρ|ηηι , ί1ί(1ρηι Γβρργρ , ηί>ϊ νί ρ\ΐΓίιΐ8Ρ0ΐΐ8 ίκΙΙιϋιίΙ.ι.

νίιΙοΓίΙ) : (?.) ιοιίΐ' ιηοιοιη 3ηίιηίΡ }ιιχΐ3 ίιηρρΓ3ΐι(ρπι Γβΐίο-

ηριη τοογι, ρΙ φΐαϋΐαΐοηι ('ίιΐδ (ρ.ιο(1 ρο88ί( Γ.-ι1ίοηρηι ίιιιρρΙ-

ΙριιΙρπι 8Ρ(ριί. (3) Λ'Ρφίο νιτο ρπιΜοΓΡίιιιιΙιιιη ΡδΙ , ίιιχίη

(]ΐΐ38 ηηίηιηρ ιΙΤρρΙΐοηρβ φΐηΙι-8 φΐίιΐΒΐιι ιιιογρ8 οϋοαπίο"-•

Ηογ. 1ίρ( ^11^ι» ροΐρηΙί»8 ρ388ίοηι β φΐίΐιικ ρ»ββί»' .

]υχΙιΐφΐρ1ΐ3ΐ)ίΙιΐ8,8φΐί1)ΐΐ8ΐ1ίουηΙιΐΓ8βοιιη(]ιιηι Ιιο5 3Π"ρρ1ο5,

φΐο4 νρΙ <ιΠ'ρι•Ιί Βϋφίο πιοίΐο, νβΐ ρ888ίοηί)>ιΐ8 ηοη οοιιοχίι.

(ί) Οβίρπιιιι ϋίνίβίο οοηδΙίΙυϊΙηΓ άοίηορρβ οχ ΒίΓβοΙυαηι ρο•

ΐρη(ί.ΊΓθΐηηιΐΡ ρΙ 1ιηΙ)ίΙιιυηι βηίιιιαι ρηιιηιρΓΒΐίοηο. Υοοο

ηιιίριιι ηΠρρΙιΐδ,ίπιιτι, ηιρίιιπι, νβΓΡΧίιηϋωιη, ουρίιίίΐβίρηι,

οΙ ίη πιιίνοπίΐιηι , ςιι»? ρΡΓ 86 ρΐρπιιιΐφίρνοΐιιρίβδ (ΓίδΙίΙίβνρ

8ΡΠ8ίϋν3 κι|ιΓι1ιιγ; (5) ρΙ δρροηιΐιιηι Ιι»•ο ποί•^1" <|>™1'Ι3*

ηιιΙΙη Ι'οηιΐίΐΙυΓ, 8Ρ(1 ϊΓΠείυηΙαΓ Ιιοιηίηοδ; βριΐ ]πχΐ3 ροίρη-

Ιίιΐδ (|Π3ΐίΐ38 ρχϋίίΐίΐ. Υοοο 3ΐι(ρηι ροΙβηΙί3δ, φΐίοιίί ΠΙ ιιΙ
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τάς δυνάμεις χοθ' ας λέγονται κατά τα πάθη οί ένερ-

γοϋντες, οίον όργίλος, ανάλγητος, ερωτικός , αίσχυντη-

λο'ς , άναίο-χυντος. (β) "Εξεις δε είσιν ό'σαι αίτιαί εϊσι

του ταϋτα η κατά λόγον υπάρχειν ή έναντίως , οίον αν-

& δρία, σιυφροσΰνη, δειλία, ακολασία.

β^ΕΓβ δραιηιΐιιηι λΓΓθοΙη» (ΙίεβηΐΗΓ, υΐ ΪΓΐειιηιΙιΐδ, 3ΐιιρί(Ιιι$,

ηηιοιϊΐιιΐϊ (ΙρίΙίΙπ*, νΐΊ'ΡπιικΙιΐί, ίιιιμιιιΐρπί. (6) ΙΙαΜικ

νειΌ βυηΐ , (|ΐιί1ιιΐ8 ρΓΠριΙιιγ ιιΐ Ιιχγ, ηιιΐ κβειιηϋιιπ) ΓαΙίοηοιιι

ηοΐιίί ίηδϊηι, αιιΐ οοηΐηηο ιηοϋο; υΐ Γοι Ιίίικίο , ηκιι1ι>1ί,ι,

Ιίιιιοΐ', ϊη(ΐΊΐι|ΐιτ;ιιιΙί:ι.

ΟΑΡ. III.

Διιορισμένων δέ τούτων, ληπτέον ίτι έν άπαντι συν

έχει και διαιρετό) έστιν υπεροχή και ελλειψις και μέ

σον, καΐ ταϋτα ή προς άλληλα ή προς ήμας, οΐον έν

γυμναστική , εν ιατρική , εν οικοδομική , έν κυβερνη-

ιο τική , και εν δποιαοϋν πράξει, και επιστημονική καϊ

άνεπιστημονιχή , και τεχνική καΐ άτέχνω. (ϊ) Ή μεν

γαρ κίνησις συνεχές ή δε πραξις κίνησις. Έν πασι

δέ τι) μέσον το προς ήμας βέλτιστον τοϋτο γάρ Ιστιν

ώς ή επιστήμη κελεύει και δ λόγος. Πανταχού δέ τοϋτο

15 και ποιεί την βελτίστην έ*ξιν. Και τοϋτο δήλον δια της

έπαγιογής και τοϋ λόγου. Τά γαρ εναντία φθείρει άλ

ληλα , τα δ' άκρα και άλλήλοις και τοί μέσ<•> εναντία ■

το γαρ μέσον έκάτερον προς Ικάτερόν έστιν, οίον το ίσον

τοϋ μέν έλάττονος μείζον, τοϋ μείζονος δε έλαττον.

20 (ί) "Ωστ' ανάγκη τήν ήΟικήν άρετήν περί μέσ' άττα είναι

και μεσότητά τίνα. Ληπτέον άρα ή ποία μεσάτης

αρετή, και περ\ ποία μέσα. (ι) Είλήφθω δή παρα

δείγματος χάριν, καΐ θειορείσβοι εκαστον εκ της υπο

γραφής•

25 δργιλότης αναλγησία πραότης.

θρασύτης δειλία άνδρία.

άναισχυντία κατάπληξις αιδώς.

ακολασία αναισθησία σωφροσύνη.

φθόνος άνώνυμον νέμεσις.

30 κέρδος ζΐμ'β δίκαιον.

ασωτία άνελευθερία έλευΟεριότης.

αλαζονεία είριονεία αλήθεια.

κολακεία απέχθεια φιλία.

αρέσκεια αϋΟάδεια σεμνότης.

35 τρυφερότης κακοπάΟεια καρτερία.

χαυνότης μικροψυχία μεγαλοψυχία.

δαπανηρία μικροπρέπεια μεγαλοπρέπεια.

πανουργία εύήΟεια φρόνησις.

(δ) Τα μέν πάθη ταϋτα και τοιαϋτα συμβαίνει ταϊς

ιο ψυχαϊς , πάντα δέ λέγεται τα μέν τω υπερβάλλειν τά

€έ τω έλλείπειν. Όργίλος μέν γάρ έστιν δ μάλλον ή

δεϊ δργιζόμενος και Οαττον και πλείοσιν ή οις δει , ανάλ

γητος δέ δ ελλείπων και οίς καϊ δ'τε και ως• και θρα-

συς μεν δ μήτε δ χρή φοβούμενος μήΟ' δ'τε μήΟ' ως ,

45 οειλδς δε δ και ά μή δεϊ και δτ' ου δει και ώς οΰ δεϊ.

(β) Ομοίιυς δέ καϊ ακόλαστος και δ έπιΟυμητικδς καϊ δ

υπερβάλλων πασιν δσοις ενδέχεται, αναίσθητος δέ δ

ελλείπων καϊ μηδ' δσον βέλτιον καϊ κατά τήν φύσιν

έπιθυμών, άλλ' απαθής ώσπερ λίθος. (7) Κερδαλέος δέ

50 δ πανταχόθεν πλεονεκτικός, ζημιώδης δέ δ μηδαμόθεν

άλλ' δλιγαχόθεν. Άλαζών δέ 6 πλείω των υπαρ^όν-

Οιιίΐιιΐί ίΙ,ι (Ιι•(ιί ιιιίηαΐίί, ροηίΙ ΗιιρικΙιιιη, ϊη οηιηί εοηΐίηυο

άΊνίδίυΠίφΐε εχεε&ιιηι, άεΓβεΙυηι, ιηριΐίιιιιΐφΐε Γβρβη'π :

βίπηε Ιι.••ί• ν. Ι ιιιιιΐιιο αϋ 5ε Μίνίίτιιι , νεί ηοβίπ τεβρεείυ ;

ιιΐ £νηιη3δΙϊεα , ηιπίίί ίη.ι , ίριΐϋίι αίοιϊα, μιι1)θηι»(υΐ'ί:ι , «Ι

φΐίρρυιιΐφΐε αοΐίοηρϊ &\\χ, β'ινε ]ιι\1α ίΡίρηΙίβηι ίηίϋΐιιΐίβ

δίνε δεΐεηΐία: εχρει-Ιεβ, αυΐ 3ΐ•ΙίΠοίοδθ! βίνβ ϊααΓϋΠαο&ίΒ.

(2) Μοίιιβ οηϊηι εοηΐίηιιυπι φΐίρρίΐηι βΐΐ , βο,Ιίο νεπ) ιιιίΙ ιι* .

Ιη οηιιιϋηΐδ υογο ιιιριΙϊνιιι αι] ηοδ ερεί Ιβηβ ορίίιιιιιηι 651 : Ιιοε

οηϊηι εοηδεη(3ηειιιη εδί οί ςιιοά δοίρηίίϊ εΐ ΓϊΙίο ρΓΧοίρϊΙ;

ί(1φΐο ρβδϊίηι εΐίαιη μί^ιιίΐ Ιι.ίΙηΙιιιιι ρΓίΡδΙαηΙίβδίηιυηι,ςυοά

βΙΪΛΐη ίηιΐϋοΐίοηβ εΐ ταΐίοιιε ργοΙογϊ ροΐεδί. Οοη(Γ3πα βηΐπι

ι•οιιΙι•ίΐΐ'ϋ.•ί εχίΐίο δΐιηΐ, ρχΐιρηιη νιτο ρΐ ιυρϋϋδ Ρ( βϊΐιΐ 3(1-

νρπ». ΜειΙίυηι εηίιη τιΐ ι-•ι ι• 1 1 ϊ 1 •• 1 ε$1 3(1 ιι(ι ιιιιιΙιΙιγΙ , π Ι

δΝΐυβΙε ηιΐηοΓε ςιιίϋριη ι»η]ι« , ηΐ3]οΓ8 νε™ ηπηιΐί εχδίϋΐίΐ.

(3) Π.ιψιρ ιιρι (•"ίΐι-ιιιιιι εδί, >ίΐ'(ιι(ριιι ηκιΐ'ίΐίρηι ΟΪΓ03 πιριϋ»

ι|ΐι,ι•ιΙ.ϋιι νεΓδβπ, εΐ ιιΐ(•(Ιίιιιη ςυϊρρίαπι νΪΓΐϋΙεπι εβδρ.

Ρ>ρ£(β( ίξΚυΓ ιιΙ (Ιίρϋίπι• ευ]υ$ιηο(1ϊ ηιε(1ίε(3$ νΪΓΐιι* ίϊε, ε(

(ίιτιι ψι;ι• νεηεΙυΓ ιηρίΐίβ. (4) Ουα; υιιιηίίκΐίίικ'κίπυ ρ\ριιι•

ρΜί, \ρ1ιιΙϋΐι1)50Γίρ(3ΐα1)ΐι1;ι,α(1υιΐ)1)ΐαΐΜΐιιΐρ.. Ηιιιη.ιΙιίΓΡίιίιιΙ :

δΙυροΓ, ηιαηδίιρίικίυ.

Ιϊπιογ, ΓοΓίιΙυιΙο.

3ΐ)]ερ(ιΐ8 βπίιτιιΐϋ , νεΓοευικΙία.

βίηε βεηίυ νίΐα, ηιο(1ο«1ία.

( ηιιιηίηρ 03Γρη«) ]ιΐδΙ»ίηϋί;;η3ΐίο.

ΪΙ'.'ΚΊΙΙΚΗ.Ί ,

(■ι.ιμΓιιΙιίιΙ ί;ι ,

ΙιηρυίρηΙίβ,

ίηΙβηιρβΓβηΙίΗ,

ίη\ ϊ(1εη1ϊ3 ,

Ιικπιιιι, (Ιαιηηιιιη, ]υ»1υιη.

ρΓ0(Ιίβ3ΐί(35 , δΟΓίίββ , 1ίΙχ!Γ3ΐί(3δ.

]α< (;ιιι(ία , (Ιίδδίηιυΐβΐίο, τεπ(33.

;ιι1ιι1,•ι| ιο, (η Ιϊιιιιι , ίΐιιιίι ίΐί.ι.

ρ1η('ρηιΙί8ΐιιι1ίιιιιι, ροπίπηκιρί», ξΓ3νίΐ3δ.

πιοΙΙϊϋεβ, ιιΙΠίι-ϋιι, ΙοΙοΓαιιΙϊβ.

()>Ι(•ιιΙίΐΙίο ίηρρίϋ, ριΐ8'ι1ΐ3ηίηιί(38, ηΐΒβηβηϊιηίΙβδ.

ρΓοΓιιβίο δυηιρίυοδβ, ϊ1Ιί1)ΡΓ3ΐίΐ3δ, οίδβΐιίΐίοεηΐίβ.

τεΓδυϋϊ, δίιιΐϋΐΐί, ρπκίεηΐίβ.

(5) ΙΙκε αΐι^ιο ε]ιΐ8Πΐθ(]ί αΓΓρρΙίοπρδ αηίπιίδ ηεεϊιΐιιηΐ , 3Ρ 3|)

εχεβδδυ αΐϊαβ , 3ΐίχ α ιΙγΓριΙμ ηοηιβη ΙκιυρηΙ. ΐΓβουικΙιΐδ εηίιη

(ΙίοίΙιΐΓ, ο,υί νείιβπιοηΐίιΐδ, εΐ είΐίιΐδ, εΐ οί) ρΐυιβ ςιι»πι (1ε-

οεβΐ, εχοαηϋρδαΐ : δΐυρίϋιΐδ υογο ςυί (ΙεΙίείΙ ίιι ηυίΐιιΐδ, εΐ

ςιιβικίο , εΐ ςυοιτιοιίο εοιινεηΐεΙ)3{. ΟοηΠιΙεηδ, ςιιί ηοη ηιε•

ΙυΚ, ηεε ([υοο ίρερ1)3ΐ, ηεε ςιΐ3ΐΐ(1ο, ιιεε ςιιοιηοϋο : Ιίπιϊ-

(1ιΐ8 νβι-ο, (μιί ιηείυίΐ (|»5ο ηοη εοηνεηΐΐ , ηεο ςιιαη(1ο, ηεο

ςοοηιοϋο. (β) δίπιίΙΗοΓ εΐ ίηΙεηιρεΓβηδ, Γ.υρΜίΐΒΐίϋυίςιιο

ίηϋιιίβρηδ, εΐ ηιιί ηκκίιιιη ηεβείβί, ϊη τε < 1 1 1 ; ι • 1 1 1 > 1 1 ; 1 1 < • Ι,ιπ.Ιιίιι :

δειΐ8ΐι νοΓΟ Ιιυηιηηο ρβγεΙ, ςυί ηεο ο,ιιαηΐυιη εχρβίΙΙ, ηεο

δεευη(1υιη ιι;ιΙιιγ.ίιιι εοηευρίδείΐ , δε(Ι οιιιηί•» αΚεεΙίοηίδ , ϋ(1

ίη$ΐ3Γ ΙβρΜίδ, εχρει-8 εδί. (7) Ι,υειϊ ευρκίυδ, ςοϊ υηόε-

(|ΐι.ιιΙιΐι• φΐ.τδΐυηι βυειιρβΙυΓ : ρβΓ(1ίΙϋδ νεΓΟ, π,υί ηυδ-

φίβηι , βοΐ 3 ρΒΐιεϊδϋίηιίδ εβΓίε. ^^^ι3^ιιηοΊιδ , ςιιί μΐιιτη

13.
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των προσποιούμενος, είρων 8=6 έλάττω. («) Και χό

λοι; μέν δ πλείω συνεπαινών η καλώς έχει, άπεχθητι-

κό; δέ 6 έλάττιο. Και το μέν λίαν προ; ήδονήν αρέ

σκεια, το δ' ολίγα και μόγι; αύθάδεια. (9) Ετι δ' 6

!> μέν μηδεμίαν υπομένων λύπην, μηδ' ει βέλτιον, τρυφε

ρός• δ δέ πασαν δμοίω; ώς μεν άπλώ; ειπείν ανώνυ

μο;, μεταφορά δέ λέγεται σκληρός και ταλαίπωρος και

κακοπαΟητικό;. (ιυ) Χαϋνο; δ' δ μειζόνων άξιων αυ

τόν, μικρόψυχος δ' δ έλαττόνων. "Ετι δ' άσωτος μέν

ιιι δ παό; άπασαν δαπάνην όπερβάλλοιν, ανελεύθερος δε δ

προ; άπασαν ελλείπων, (ι ι) Όμοίως δε καΐ δ μικρο-

πρεπή; και 6 σαλάκων ■ δ μεν γαρ υπερβάλλει τό πρέ

πον, δ δ' ελλείπει τοϋ πρέποντος. Και ο μεν πανούρ

γος πάντως και πάντοΟεν πλεονεκτικός, δ δ' εύήΟη; οϋδ

15 δΟ•ν δει. (|2) Φθονερός δε τω λυπεϊσΟαι έπι πλείοσιν

εύποαγίαι; η δίΐ" και γαρ οι άξιοι ευ πράττειν λυποϋσι

τους φθονερούς ευ πράττοντες. Ο δ' έναντίο; άνιονυ-

μώτερος , εστί δ' δ υπερβάλλων έπι τω μη λυπεϊσΟαι

μηδ' ε'πι τοις άναξίοι; ευ πράττουσιν, άλλ' ευχερής

ϊυ ώσπερ ο'. γαστρίμαργοι προ; τροφήν • δ δε δυσχερή;

κατά τον φΟόνον εστίν. (ΐ:ι) Τό δέ προς εκαστον μη

κατά συυ,βεβηκό; ούτως έχειν περίεργον διορίζειν ου

δεμία γαρ επιστήμη , οΰτε θεωρητική ούτε ποιητική ,

ούτε λε'γει ούτε πράττει τοϋτο προσδιορίζουσα, άλλα

25 τοΰτ' έστι προς τ&ς συκοφαντίας τών τεχνών τας λογι-

κάς. (ΐι) Απλώς μεν οΰν διο>ρίσθω τον τρόπον τοΖτον,

άκριβε'στερον δ', δ'ταν περί τών έξεων λε'γωμεν τών άν-

τικειαένων. Λυτών δέ τούτιον τών παθημάτιον είδη

κατονομάζεται τω 'διαφέρειν κατά τήν υπερβολήν ή

Μ νρόνου ή τοϋ μάλλον ή προς τι τών ποιούντων τα πάθη.

ιιγ>) Λέγω δ', οΐον οξύθυμος μέν τω θαττον πάσχειν ή

δει, ναλεπό; δέ και Ουμώδη; τω μάλλον πικρό; δέ τώ

φυλακτικό; είναι τη; οργής , πλήκτης δέ και λοιδορητι-

κός ταϊς κολάσεσι ταΐς άπό της οργής, (ιβ) Όψοφάγοι

35 δέ και γαστρίμαργοι και οίνόφλυγε; τώ προς ίποτέρας

τροφής άπόλαυσιν εχειν τήν δύναμιν παΟητικήν πάρα

τον λόγον. (π) Οϋ δει δ' άγνοεϊν ότι ενια τών λεγομέ

νων ούκ έστιν έν τω πώς λαμβάνειν, αν πως λαμβάνη-

τ«ι τώ μάλλον πάσχειν, οίον μοιχός οΰ τώ μάλλον ή

4ο δει προς τας γαμετας πλησιάζειν • ου γάρ έστιν άλλα

μο/Οηρίατις αυτή δη έστιν συνειλημμένον γαρ τό τε

πάθος λέγεται και τό τοιόνδε είναι, (ιβ) Όμοίως δέ και

ή ίίβρι;. Διό και άμφισβητοϋσι, συγγενέσθαι μέν

φάσκοντες, άλλ' οϋ μοιχεϋ'σαι- άγνοοϋντες γαρ ή άναγ-

45 καζόμενοι ■ και πατάξαι μέν, άλλ' ούχ υβρίσαι. Όμοίως

δέ και έπι τα άλλα τα τοιαϋ'τα.

(|ΐι»ηι ρο>«ί<1οΛΐ, οΜίΊΐΙαΙ : (Ιί&δίηιιιΙβΙοΓ, φιί ρηιιείθΓ3.

(8) ΑίδεηΙ.'ΐΙυι•, ηιιϊ ρΙιίΓα, φιηιη ιΐεεεαι , 1αιι<1»1 : οιΐϊο ίη-

<1ιιΙε;οιΐ5 , <|ΐιί ρβιιπυΐΏ. <^ιιϊ ηίιηίδ 3(1 νοίιιρίβίεηι εοηιρ3Γ3ΐ

ΟΓϋΙίοηεηι, ρΙβοεη(1ί δίικίίοδυδ; νεπιπι ηυί «βΓΟ, βιιι ρ3ΐΐ('3

»(1 ςι-αΓιαιη ήΊείΙ, εοηΐιιπιβχ βρροΙΙαΙιΐΓ. (9) Ρόγγο ςιιί

ηπΙΙιιιη <1υ1υι•ειιι, ε1Ϊ3ΐηδϊ ε\ρε(1ίαΙ, δοδίϊηο»!, ηιοΙΗδ; ςοϊ

νοΓΟ οηιιιειη οηιηίηο, ρι-ορπο ο,υίιίεηι εΐ δίιηρίία ηοιηίηο

Γ3ΓεΙ, 80(1 ΐΓ3Π8ΐα1θ, 0ΐ>(]ΐ1Γ3ΐΐΙ8, ΗΊΊ111ΐη0811δ , ηιϊδεπίδψιο

ηαίιΐδ (ΙίείΙιΐΓ. (10) ΟδΙειιΙαΙοΓ ίηερίυδ, ςιιί ρίοπίιιυ δε

(Ιίμηιιηι 3γΙμΙγ31ιιγ ηπαιη (ΙεεοβΙ : ρυδΗΙβηίιηυ», (|ΐιί ρηυείο-

Γϊΐιυβ. ΡΓοΓιΐδΐΐδ, ςιιί οηιιιίΐιυδ δΐιπιρΙίΙ)ΐΐ8 οχεεοΜΙ : ίΙΙίηοΓβΙίδ ,

ο,υί οηιηί&υδ ρβιτ,ίΐ. (11) δίηιίΐίίει• εΐ ρβΓΟίΐδ, οΐ ρΓθάΊ£ΐΐί ;

Ιιϊε εηίιη εχοειίίΐ ειθ£3η<1ο ηιοαΊιιη , ϊΗεΓ επηι ηοη 3Ηίπ£ΪΙ.

ΥεΓδίιΙιΐδ, ςιιί ίη οηιηίΐηΐδ εΐ υικίεο,ικιςιιε βΐίοδ ίη υ,ΙίΙίΙβίΗ

εβρϋοηε 3ΐιΙενεΓΐϋ : δίοϋιΐβ δίιηρίοχ νε™ εΐίβπι ίδΐίε εε«83(,

υ!)ί ηοη υροι•Ιε1»1. (12) Ιηνΐίιΐδ, ο!) 8ϋεεβδδΐΐ8 ρΙυΓΡ* εΐ

3ϋο8, ίριβηι οϋ (μιοδ (ΙιεείΙ, αη^ίιιιι-; ηβηι εΐ (Ιί^ηοπιικ

δηοερδδίΐιυδ αΐΙΠϊ^ιιηΙυΓ ίηνΐιΐί. ΟοηίΓηπυδ Ιιιιϊε ηοιηίηε (•3-

τεί , ίδ δείΐϊεεί «|ΐιϊ δρεείβηδ νεί ίη(1Ί§ηοηιιη 8υ«^58υηι , ηίΐιίΐ

(:οηιηιονεΙιΐΓ Ιβιηεη , 8β(1 εχρρ(1»υ5 ε*1 Βεοιιπίδςιιε , ρειϊηιΐε

30 δοΐεηΐ 3(1 βΐίιηεηΐ» βδβε νοΓβοββ; ίΐΐε νε™, (ΙίΓΠείΙίδ εβί

οΙ)ίηνί(1ί33 ηιοΓΟΒίη. (13) αηιη τογο ίη δΐη^ηϋδ 1ΐ330 ϊΐ» ββ

Ιια1)ειο ηοη ρεΓ βεείιίεηδ, 8>ιρεΓν.ιευΐ)ΐη εδί <1εΙεπηϊη3Ν'.

Ν»1Ι3 εηϊηι 8ΐίεηΙί3, νεί οοηίειηρίβΐϊν» νεί 3εΙίν3, ΓαΙίοο.ϊ-

ιιβΙιιγ 3ΐιΙ 3(;ίΙ Ιιοε ϊηκιιρβΓ (Ιεΐίτπιίηβηιΐο , δεϋ ΠΙ Ιιοε οοιιΙγπ

(ΙεεερΙίοηεδ ΛΓΐίπηι Ιο^ΐεβδ. (14) ΟιιοείΓ03 δίιηρίΗΪΙει• Ιι,τε

κϊε (ΚΊεΓηιΊη3ΐ3 ηοΐιίδ δΐιΠΊαηηΙ , 3οευΓ3(ϊοδ ιΐβίηοερβ |κ•γ-

ΐΓ3(•.ΐ3η(ΐ3 , ιιΐΐϊ «Ιο ορροδίϋδ ϊηΙεΓ 80 Ιιβίιίΐίϋιΐδ ι1ίδριιΐ3ΐ)ίΙιΐΓ.

ΑίΤβοΙϊοηυηι λόγο ρ]πδηιο(1ϊ ίρδβππη δρεείεβ εχ οο ηοιηεη

ΐΓβΙιιιηΙ, (]ΐιο<1 αιιΐ ίυχίβ οχοε«8ΐ)!η Ιειηροπδ, βυΐ δεεπη(1ιιηι

ςιιοιΐ ιηβίίδ (}ΐιίιΙ(ριε ΡϋΙ, ΗϋΙ Γβίβΐίοηε αιΐ 3110,1)1(1 (ΙίΓΛτβηΙ

ϋ ίη ςυΊΙηΐδ «ΠεεΙιΐδ εχβεπιηΙυΓ. (1!>) 8ϊο βηίπιο ρΓη>εε]κ

(Ιίε.ΊΙπΓ, εο ιριοιΐ εϋίιΐδ ()ΐΐ3ΐη οροΓίεβΙ , ρΓΟΓυιηρβΙ : β8?νυ8

νβΓΟ , ε( ίηιιηβηίδ , εο ([00(1 νίοΐεηΐίιΐδ ρΓΟΓυιηρβΙ. Λεει-βα*

νεΓΟ, (]Π0(Ι ίΓ380.εη(1ί εβρίεΐ οεεβδίοηεηι : ρβΡΟΜίΟΓ νεΓΟ βΐ

εοιι1υιηε1ί()5ΐΐ8, 3 ριιηϊΐίοηίοπδ οχ ΪΓ3 ρΓοΓεεΙίδ. (16) ϋοϋοαίϊ

3υΙεηι, βυΐοίί, νίηο1οη1ί(]ϋο, εο ο,ιιοΟ ιιίΓοα,ιιε βϋιηεηΐί βε-

πογο η'ιιηίδ οΐ ρΓβΙεΓ Γ3ΐίοηεηι (ΙεϋηίιιηΙΟΓ. (17) Οε1οπ)ΐιι

ϊ(;ηοΓ3ΓΪ ηοη οροι-ΙιΊ , 3ϋςιΐ3 Ιιοιιιηι ηοηιίηβ οβρί ηοη αΌ-

ΐΓιτε <1ο ιηοϋο δι ηιο(1ιΐδ ριο ιιοοπογο ρ388ϊοηε εβρϊΐυρ ; νείιιΐ

3(1ιι1(ει- ηοη εχ οο νοωΙΟΓ, Ί»ί» ηιηκίδ ςηαηι οροΓίεβΙ

8θ1ο3ΐοοηίιΐί!3ΐί8 πιΊδοεπ ; 8Ρ(1 ϊρδυηι ρογβο ΓβοΙιιηι ιηβΐίϋ.ι

081 : δίιηιιΐ ηβηκιπε εΐ ρίδδϊο, εΐ Ιβίβιη οδδε εχρΓίηιυηΙιΐΓ.

(18) Ιιΐοηι ο1)ΙϊηεΙ ϊη εοηΙυιιιε1Ϊ3. Ι'ηιΐβ δϊερε εοηίΓονοΓ-

ΙίΙιΐΓ, 3η (]ΐιϊ εοη^ΓΟδδϋδ δίΐ, οΐίβιη 3(1ιι11ογπιιιι οοηιηιίδβΓίΙ ,

ιιι ρι'ιία δι ϊβΐιοΓΒηδ, αιιΐ οοβοΐιΐδ ΓεεοιϊΙ; εΐ ςιιί ρεΓΟΟδδεπΙ.

0ΐί3ΐη εοηΐυηιείίβΐυδ' δίΐ. Αίο,ιιο βοαβηι ρβοΐο ίη Γείίφη*

(>] 1151110)1 ί.

ΟΑΡ. IV.

Εϊλημμένων δέ τούτων, μετά ταϋτα λεχτέον ότι

επειδή δύο μέρη τής ψυχής , και αί άρεται κατά ταϋτα

διήρηνται, και αί μέν τοϋ λόγον έχοντος διανοητικαί,

6ο ων έργον αλήθεια , ή περί τοϋ πώ; έχει ή περί γενέσεως,

αί δέ τοϋ αλόγου, έχοντος δ' όρεξιν ■ ου γαρ δτιοϋν με-

4>ο; έχει τή; ψυχή; Ορεξιν, ε'ι μεριστή έστιν (2) άνάγ-

Ηίδ ίΐβςυε ροδΐΐίδ, ]3ΐη (ΙίοεηάΊιηι οδΐ, (1υ.-« ο;υιιηι δΐηΐ

βηίηιη; ρβιίββ, νίΓίαΙοδ εΐίαηι ίοχί» «ΛδΊ*™ (1ι*ί'"ί5"<;

3ΐίαι οιιϊιη Γ3ΐίοη3ΐΐ8 ρβΓίίδ εοηΙοιτιρίΒΐίνη•, ηιιηππη ορυδ εβί

νεπΐ3ΐί8 ϊηοηίδΐίίο, νεί ςιιοηιοαΌ Ιι»1)03ΐ , βιιΐ βοηοΓεΙι.Γ;

»1ί33 νο™ ρβΓίίδ ΪΓΓβΙίοηηΙίδ, οι.ρί(1ίΐ3ΐί1)ΐΐ8(1υε οΐ.ηοχι.τ.

Νοη οηίιιι, δι ίη ρβι-Ιε* (Ιίνίιΐί βηίπιβ αυεΑΐ, »1ειι™ οηιηε«

ε].ΐδ (•ι.ρί(1ίΐ3ΐο ρ»Πί( ίρ»ηΙ. (2) Ηίηε δεο,ιιίΙιΐΓ, ιυοΓεβ Ιιο-

Ν
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χη δη φαϋλον το ήθος χαι σπουδαίον είναι τω διώχειν

και φεύγειν ήδονάς τινας καϊ λύπας. Δήλον δε τοϋτο

εχ των διαιρέσεων τίον περί τα πάθη χαι τας δυνάμεις

χαι τας έίεις- αϊ μ.έν γαρ δυνάμεις χαι αϊ έ'ξεις των

[> παθημάτων, τα δε πάθη λύπη χαι ηδονή διώρισται.

(3) "12στε διά τε ταΰτα χαι δια τας έμπροσθεν θέσεις

συμβαίνει πασαν ήΟικήν άρετήν περί ήδονας είναι και

λΰπας. Πάσα γαρ ψυχή υφ' οίων πέφυκε γίνεσΟαι νεί-

ρων και βελτίοιν, προς ταΰτα και περί ταΰτά εστίν ή

ιυ ηδονή. (») Δι' ήδονας δε και λΰπας φαύλους φαμεν

είναι, τω διώχειν χαι φεύγειν ή ώς μή δει ή δς μή δϊΐ.

Διό χαι διορίζονται πάντες προ/είρως άπάΟειαν καΐ

ήρεμίαν περί ήδονάς χαι λΰπας είναι τας άρετάς , τας

δ! χακίας έχ των εναντίων.

ηρβίοδ βιιΐ ρΓανο8 , οχδίδΙΡΓΟ οογΙοπιπι ιΙοΙοΓπη» τοίηρία-

Ιιιιηφίε' οΡΓίαπιηί Γυ^ιι 3ΐιΙ ρρΓδΟΓίιΙίοηο. 1<1 φΐοό" «χ

(Ιίνίδίοηίυυδ 3ΐΐΐ'<:|υιιιη , ροΐεηΐίαηιιη , Ιι»ΙιίΙιιιιιι>φ)Ρ ριιΐρΐ ;

ροίρηίία ρηίιιι εΐ Ιιβίιίΐιΐδ βΠεοϋοιιιιηι 8ΐιη(; ίρδί νότο

αΠΊ'0,(υ8, ιΐιιΐιιπ' ΜιΙιΐ|)ΐ,ιΐ(-.|ΐ!ΐ- ΓιηίυηΙιΐΓ. (3) Ηβφίο ρ| «χ

Ιιίδ, 6( ϋδ ιρι.ρ. δυρριϊοπιΐδ ρθδί(3 8ΐιηΙ, <■< »η-.1 :< ( , οιηηρδ

νίι1υΙρ« πιΟΓαΙββ οϊιτα υΌΙοΓΡβ νυΐιιρίαΐοκηυο νβίδβπ.

Οιηηίδ ρηίιη αηΐιηί νοίυρίβδ ίη οη ίηίρηιΐίΐ, φΐίηπδ ιιιρΓιη-

ΓΟδ ιΙιΊβποΓϋίνο ΓβιΙιΙίηιιΐΓ. (4) Κίρηΐιη ίη ΟοΙοπιπι «ο. να-

ΙιιρΙιιΙ ιιηι Γυ<;3 εΐ ροι-δεουΐίοιιε , Ιιιιιι ρΓβνοδ Γιργι ηιοπΗ

ιικιηίΓοδΙυηι εβί, φ)3ηι1ο ηβο ιιΐ οροιΊοΙ, προ φΐαδ οροιΊρι

ριτδτφΐιιηΐυι• 3<: Γιιμ'ιιιιιΙ ; ίιίροφ)ρ ρπ>ιιιρΙυηι ίΙΙικ! οιιιηί-

|>ιι* ρ*Ι , ιιΙ ιιιιίιιιπιη ίη νοίυρίβΐίηυβ ρ| ΙιίδΙίΙϋ* ίπιρκιΊιΐΓ-

1)ίΐΙο «ο ΐΓΗη(|υΊΙ1β εοηδίδίρηίρπι , \ ίι Ι ιιΙιίιι β$8β ιΙιΊίιιίιιιιΙ ,

ι.πηίπιι 'ίηιριι- ιΐο νίΐίο ΙοφίαηΙιΐΓ.

ΟΑΡ. V.

ΐ:> Έπει δ' υπόκειται αρετή είναι ή τοιαύτη έςις άφ' ης

πρακτικοί των βέλτιστων και καθ1 ήν άριστα διάκεινται

περί το βέλτιστον, βέλτιστον δε και άριστον το κατά

τον όρΟδν λόγον, τοϋτο δ' έστι τδ με'σον ύπερβολ,ής χαΐ

έλλείψεοις της προς ήμόίς , άναγκαϊον αν είη τήν ήΟικήν

ϊυ άρετήν' καΟ' αϋτδν εκαστον μεσότητα είναι ή περί μέσ'

άττα έν ήδοκαϊς και λΰπαις καϊ ήδε'σι και λυπηροϊς.

(-2) Εσται δ* ή μεσο'της ότέ μεν έν ήδοναΐς ( και γαρ

υπερβολή και έλλειψις ), δτέ δ' εν λΰπαις, δτέ δ' εν

άμφοτέραις. Ό γαρ υπερβάλλων τω ^αίρειν τω ήδεϊ

25 υπερβάλλει και δ τω λυπεϊσΟαι τω έναντίω, και ταΰτα

ή απλώς ή προς τίνα ο*ρον, οίον όταν μή ώς οί πολλοί ■ ο

ά' αγαθός ώς δει. (3) Έπεί δ' εστί τις εςις άφ' ή*ς

τοιούτος εσται δ έ/_ο>ν αύτην ώστε τυΰ αύτοϋ πράγμα

τος ου μεν άποδέχεσΟαι τήν υπερβολήν ου δέ τήν ελλει-

30 ψιν, ανάγκη , ώ; ταϋτ' άλλήλοις εναντία χαι τω μέσω ,

ούτω και τας έςεις άλλήλαις έ'ναντίας είναι χαι τή

αρετή, (ί) Συμβαίνει με'ντοι τας αντιθέσεις ένθα μεν

φανερωτέρας είναι πάσας, ένΟ.α δέ τας έπι τήν υπερβο

λήν, ένιαχοϋ δΐ τάς έπι τήν έλλειψιν. (&) Αίτιον δέ

^5 της εναντιώσεως , ο'τι ούκ άεΐ έπι ταύτα της άνισο'τητος

ή δμοιότητος προς το μέσον, άλλ' δτέ μεν Οαττον άν με-

ταβαίη άπδ της υπερβολής έπι τήν μέσην έ'ςιν, δτέ δ'

άπδ της ελλείψεως, ης πλέον απέχων ούτος δοκεϊ έναν-

τιο'ιτερος είναι, οίον και πε^ι το σώμα έν μεν τοΤς πό-

•0 νοις ΰγιεινο'τερον ή υπερβολή της ελλείψεως και έγγΰ-

τερον τοΰ μέσου , έν δί τή τροφή ή ελλειψις υπερβολής,

(β) "Ωστε και αί προαιρετικά! έςεις αϊ φιλογυμναστικα'ι

φιλοϋγιεϊς μάλλον έσονται καΟ' Ικατέραν τήν αϊρεσιν,

ένθα μεν ο'ι πολυπονώτεροι, έ*νΟα δ' οί ΰποστατικώτε-

41 ροι, και έναντίος τω μετρίω χαι τώ ώς δ λόγος ένθα μεν

δ άπονος καΐ ούκ άμφω , ένθα οέ χαι δ απολαυστικός

και ούχ ο πεινητικός. (7) Συμβαίνει δέ τοϋτο, διότι ή

φύσις εύΟυς ού προς άπαντα δμοιως άφέστηκε τοϋ μέ

σου, άλλ' ήττον μεν φιλόπονοι έσμεν, μαλλ.ον δ' άπο-

5(ΐ λαυστικοί. Όμοίως δέ ταϋτ' ε/ει και περί ψυ^ής.

(8) Εναντίαν δέ τίΟεμεν τήν έςιν έφ' ήν τε άμαρτάνομεν

μάλλον και έφ' ήν οί πολλοί• ή δ' έτερα ώσπερ ούκ

(,)ιι;ιιΐιΙ(ΐιριίι](Ίΐι .ίηΙιίιι νίΓΐυΙΐΠ) ]3ηι Ιίΐ]ΐιι•1 ΙιαΙιΐΙιιηι

β]υ8Πΐοϋϊ 0880 , ςυο βΙ^οΓΓοοΙίνί ορίίιηοπιιη ΓοιΙάαηΙιΐΓ Ιιοηιί-

ηεβ, 61 ιιρίιιιιι• ιΊϊηηι 3<1 ορίίπιυιιι ιΙΚροιίϋΐιΙιΐΓ, (ορίίιιιιιιιι

6ΐ)ίηι ι•1 ρΓα;δΐ3ΐιΙί88ίηιιιηι (■>! ςιιοϋ γνΙ δβευηιΐυιη ΓβοΙαιη

πιΙίοηΐΊΐι, ιιιΐ'ΐΐίιιιη ηι-ιηρο ηοδίιί ΓβΑρβοΙιι (ϊχοβδδΐΐδ (Κ'Γο-

Γΐυδςιιο;) ηοοβδδαπυηι εβί, υίγΙιιΙρι)! οιογαΙπι) &8»ε ηιβ-

Ίί'κ-ιίί.ιΙ'Ίΐι ίη γο (|ΐιηΙίΙ)(Ί αιιΙ ία νοίιιρίαΐίϋυδ (ΙοΙογϊ-

1ι|ΙΜ|Ι1ι' , !■( III ]ι)|'ΙΙΙ)ι|ί8 30 (ΓΪδΙίΙ)^ 01Γ03 ||ι('ι|ί;ΐ (|ΐι:πΙ;ιιιι

νοΓΜΓΪ. (2) Μθ(1ίθ0Γίΐ38 >ΟΓΟ ίίΐα ίηΙοΓίΙυιιι ίη νοίιιρία-

ΙίΙ)η8 οοιίδίδΐίΐ (ο«1 οίοηίπι Ιιηηιιιι «Ι εχο«8δΐΐ8 οί ιΙεΓεοΙιΐδ ) ;

ίπί.Ί. Ιιιιπ ίη (ΙοΙοτίΙιυδ , ηοηηυηψιβιιι ίη ιιΐπδςυο. Κχοοϋ-

μι- πιίιΐι ΙιΙ , νεΙ |ΐκιιιιι1ι- ηίηιίδ Ι.ι-Ι.ιηιΙκ, νιΊ ΙηδϋΙιηδ

ηίπιίδ (ΙοΙεηιΙο; ίιΐφΐβ νεί δϊιηρΙίοίΙβΓ, νοΙ Ιρηιιίηί οοιη-

ιηιιηίδ ΓΡδροοΙυ , υΐ φΐυιη ηοη νείιιΐ νιιίμιι.•;, κ<•ι1 υιγ

Ιιοηιΐδ, αιιοιηαιίηιοιίιιηι ι1βο«1, ουηιπιονοΙηΓ. (3) Οιιίβ ϊργο

1)3ΐ)ί(υδ ιριίιΐίΐηι 08( , ]ιι\Ιιι ηιιοιιι ίη ιιιιίπιι Γ6 Ιιίι• <ι ιι ϊ• Ι< ίη

3ϋ εχοο85υιη, βΐίιΐδ νοΓΟ 3(1 ιΙοΓοο.Ιυηι ρΓυίβΗηΙυΓ; ηοοοδ-

•■.•II ιιιιιι 081 ιιΐ, <ριΐΊΐι:ιι1ιιιικΙιιιιι Ιιινι' ι•1 μΙιι )[ΐ>ί> οί ηιιιΐίιι

οιιιιΐι ;ιιί;ι μιιιΙ , δίο οΐίαιη Ιια1)ί()ΐ8 ι•1 δίΐ» ίηνϊεεπι ο( νίιΐιιΐί-

1>ιΐ8 ρυ<;ηοη(. (4) (ΊιιιΙϊιιμίΙ .ίιιΙιίιι 3η(ί(Ι)08θ8 ιιΐίΐιί φΐίιΐοηι

οιιιηοδ ]ιι\1<ι ρβΓδρΪ01138 6880 , 3ΐί1)ί \'6Γ0 ίη βΧ005δί1)ΙΙβ , 3|ί-

πιΐιί ίη ιΙρΙΊίΊιι ηιαςίδ. (5) (Ίιιιμι ιιιιΙιίιι οοη(Γ3Γίρ(α(ίδ ο]υδ

681, ΐ|ΐιί.ι ηοη δΡΐιιροΓ βοιίοηι ηιοιίο οοιιιραΓ3(α Γβ8 ρ-1 ίιι

ίηιρφίαΐίΐβίο νιΊ >ίιιιί1ί|ιΐι1ίιιι- ι ιιιιι ηιριΐίο, 8Ρ(1 ιιυηοφίίιΐοη)

;ι1ι οχορ.Νδίι , ιιΙιίιι- ιιιιΐι-ιιι 3 «ΙρΓιί Ιιι οίΐίιΐδ ΐΓαηδίΓΪ ρο(6$1 3(1

ΙΙΙι'ΐΙίιΙΠΙ, 3 φΙΟ ΐρΐί 1(ι|)1ίίΐ18 3ΐ)Ρ8(, 18 Π)Ι)Ιγ;ΙΠΙ18 ηΐ3§Ϊ8 νί-

ιΙιΊιιι : ιρΐι•ιιι•!' Ιιιιιμ ϊιιιιι ίη ουτροπίιιΐδ Ι.-ιΙιοηηιΙο ιριίιΐΐ'ΐιι

οχοιίΙογρ, φ)3ηι (ΙοΓιοβΓΡ, ειίριιιΐο νΡΓο (ΙρΠοβΓε, φΐηιη

οχοοιΙργρ, ρΓορίυδ ο«1 ηιοιίίο, ί(1 ΡδΙ -;ι1ιι1ιιίΙ;ιΙί. (0) ΙΙα^ιι»

Ιΐ3()ίΙιΐδ (|ΐιί ϋοΐίμυηΐ ββοηιΐΒ , νβτΐιΐ ο»ιΐ83 φΐϊ 8β ιίβηΐ ρχοι-

<ί(3ΐίθηίΙ)Ι]δ,83θί(3(ί8 ηΐ1Ι.ΊΙΐ(ί(ΐΠ•8 ρπιιιΐ ίη ιιΐΓ3η)ςυο | ΙΙΙΙ Ιριιι

(Ιβίβοΐιΐδ δυί, Ιιίηο ςιιίιίειη φΐί ΙηΐΜπιιη, ίΙΙίηο φΐί οοηΐί-

ιιριιΐί»• δ(3ΐ)ί1ί(3ΐίδΐ|υβ δΙηιϋοδίΟΓβδ μιιιΙ. ΚΙ (ίιιιΙγ;ι, ψιιιιιι

3 ιηρχϋοοΓί οί αϊ) εο ςυοιΐ τηΐίο ρηιΐιβΐ , (ΙίδΟΟίΙίίιΐΓ, Ιιίιιρ,

φΐίιίριη ί;;η*νιΐ8 ίΙΙο Ιβΐιοπιηιςιιβ Γιΐ};ίρη8, ηοη ηυίριη ιιιιιΐκι,

ίΙΙίηο λόγο Ιιιχυ ρρηίίΐϋί, οί ηοη ΓβιηκΙϊευβ ίΙΙο , (Ιβίρρίυ ι|ρ-

ΙβΓίοΓ (ΙίειΊιΐΓ. (7) ΙιΙ νοΓΟ ονριιίΐ, ψκχί ηιι1ιιι;ι ηοη ίιι

οηιηιΐηΐδ .ιιΐϋΒΐίΐΡΓ α ιηοιίίο (1ί»1»1 ; 1αηοΓ)1)ΐΐ3 βηίιη ηιίηιΐδ,

φΐηηι \οΙιιρ(3ΐίΙ)ΐΐ8, ι-ΛρίιιιπΓ. ριι.ΐ' δίιιιίΐίΐιτ ιίγοιι ηηίπιηιη

ΙιηοοηΙ. (8) ΟοηΙπιιϊιιηι ϊργο οοηδίίΐιιϊιηιιβ Ιιιιΐιίΐιιιη, ίη φΐϋ
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οίσα λανθάνει• δια γάρ τδ ολίγον αναίσθητος έστιν

(η) οίον δργήν πραότητι και τον δργίλοι) τω πράο)• καί

τοι εστίν υπερβολή και επί τώ ίλεων είναι και τώ καταλ-

λακτικδν είναι χαι μή δργίζεσθαι £απιζόμενον άλλ'

5 ολίγοι οί τοιούτοι , έπ' εκείνο δε πάντες βέπουσι μάλ

λον ■ διδ χαι ού κολακικδν δ θυμός, (ίο) Έπει 8' είλη-

πται ή διαλογή τών έςεοιν χαΟ' έκαστα τά πάθη, καί

αί υπερβολαί και ελλείψεις, καί τίον εναντίων έςεων

χαΟ' δς ε/ουσι κατά τον ορθόν λόγον (τίς δ' δ δρθδς λό-

ιυ γος, χαι προς τίνα δει δρον αποβλέποντας λέγειν το ροΓθθΐΐ8ΐιϊι>ιιΐ8, φΐ08 ΙιβηεηΙ Ιιοιηίηοβ δοουηιΐιιηι ΓεεΙβηι Γ3

μέσον, ύστερον έπισκεπτέον ), φανερδν δτι πασαι αί

ήθικαί άρεται και καχίιι περ'ι ηδονών και λυπών υπερ-

βολάς καΐ ελλείψεις είσί, καϊ ήδοναί και λΰπαι άπδ

των είρημένων έ^ξεοιν καί παθημάτων γίνονται.

11 (ι ι) Άλλα μήν η γε βέλτιστη έξις ή περί έκαστα με'ση

εστίν. Δήλον τοίνυν δ'π αί άρετα'ι ή πασαι ή τούτων

τινές έσονται των μεσοτήτων.

ιηβ^ίδ εχοειϊυηΐ, οί 1η ςιιεηι νιι1§ιι$ ίηοΙίηαΙιΐΓ ; αΚβι• νοι-ο

ΙιιΙιΊ [ΐΐ'ΐίηιΐι• αο ηοη εχδίβίβΐ ρΐΌΐίη*; φΐίβ εηίιιι οοηΐίη^ίΐ

ΐ'3Γ0, ηοη ΜΊΐΙίΙιιι•. (9) Κα ιγηπι ιηβηδυείικίίηί ορροηίιιιυ*,

εΐ ιγηοιιιιιΙιιιιι ηΐ3ηδηεΙο : φΐ3ηφ!3ηι εχοοδδϋδ οοιιΐιη^ϊΐ

(Ίίηηι ίιι ιη,ΊΐΐΛΐιιΊικΙίικ' «-μ-κ <•η<1α , ιί ίη ;ι<Ιηιί11<Ίΐι1;ι Γεοοη-

«'ίΐί.ιΐίιιηο , βΐ ίη ηοη ϊπίΜ-εικΙο , <|ΐιιιιη δΗ 03ϋ>υ5 αΙ»ι•ΐ5 :

νβπιπι ρβυοί φΐΑίιιοιΙί κρειϊιιοΐυτ, οιηηίηυδ ίη ηΙΙιίίιμι

βχίΓεηιυιη ρι-ορεηδίδ ; φΐβΓβ εΐίϊΐιι ίΓ3 ιηίηίηιβ δοΐεΐ βδββ

ΙιΙ,ιτιΊ.ι. (10) ΙΊι-1.Μ.|ΐι:ιιιι ίμίΐιιΐ' 1)30ίΙιΐδ 1'ϊιθΛ φΐηηιΙίΙκΊ

ρβδδίοηοηι , 3ο οχοεδδΐΐδ (Ιείει :1ιΐ8φΐε , εΐ ο >ιι( ι ;*ι ϊο> Ιι.ιΐιϋΐϋ

Ιίιιιιειη ( <ιιιί(1 δίΐ ίΐιιΙιΊη Γεείβ γβΓιο, οιπΊΐδφιε Ιεπηίηί Γ8-

δρεοΐιιηοΐιίδΐιιεά'ίιιιη νοε.ιηιΐιιιη δίι, ίιιΓίΊΚ'πΙεχροηεηιΙιιηι);

■ηιηίΓβϋΙυυι ΟδΙ οιηιιεβ νίιΊιιΙεβ ηιοι•3ΐοδ, οηιηί3(|πβ νίΐϊα

οίιτβ νοΙυρΙιΐ3Π3 ΙπδΙίβφίο εχοεδδΐΐδ ςιιο&(ΐ3ΐη βδδο βίςιιο

(ΙεΓεεΙυβ, νοίυρίβίεδφΐε 3 ηιεηΐ0Γ3(ί8 Ιι»1)ί1ί1ιυ8 βΙΤοοΙίοηί-

Ιιιΐίο,ιιε Γιεπ. (1!) Υοπιηι ορϋηιιΐδ ΙΐΗΐιίΙυδ Γβί οιφίδφΐε

881 ηιο(1ίιΐ8. Ιΐιιϋε ρηΐεΐ, νίι-ΙιιΙοδ, »ιιΙ οηιηεβ 3υΙ φκίΜίαηι

οογ(6 εβπιηι ίη ηιειϋοεπίαίε δίΐαδ 088ε.

ΟΛΡ. VI.

Λάβωμεν ο3ν άλλην αρχήν της έπιούσης σχε'ψειος.

Είσί δή πασαι μεν αί ούσίαι κατά φύσιν τινές άρχαί,

50 διδ και εκάστη πολλά δύναται τοιαύτα γενναν, οίον

άνθρωπος ανθρώπους και ζώον δν δλως ζώα και φυτδν

φυτά. (ϊ) Προς δε τούτοις § γ' άνθρωπος και πράξεων

τινιόν έστιν άρ^ή μόνον των ζώων • των γαρ άλλων

ούθέν είποιμεν αν πράττειν. (:ι) Των δ' άρχων δσαι

5& τοιαϋται, δ'Οεν πρώτον αί κινήσεις, κύριαι λε'γονται,

μάλιστα δέ δικαίοις άφ' ών μή ενδέχεται άλλως, ην

ίσως δ θεός άρχει. (4) Έν δέ ταΐς άκινήτοις άρχαΐς,

οίον έν ταΐς μαΟηματικαϊς , ούκ έστι τό κύριον, καίτοι

λέγεται γε καθ" ομοιότητα• και γαρ ένταΰθα κινουμε'νης

30 της αρχής πάντα μάλΐίτ' αν τα δεικνύμενα μεταβάλ-

λοι , αυτά δ' αυτά ου μεταβάλλει άναιρουμε'νου Οατερου

ΰπδ θατέρου, αν μή τώ τήν ϋπο'Οεσιν άνελεΐν καϊ δι'

εκείνης δεΐςαι. (&) Ό δ' άνθρωπος αρχή κινήσεως τί

νος• ή γαρ πραςις κίνησις. ΈπεΙ δ' ώσπερ έν τοις άλ-

Μ λοις ή αρχή αιτία Ιστϊ των δι' αυτήν όντων ή γινομε'-

νιον, δει νοήσαι καΟάπερ έπι των αποδείξεων, (ο) Ει

γάρ έχοντος τοϋ τριγώνου δυο δρθάς ανάγκη το τετρά-

γιονον εχειν τέτταρας δρθάς, φανερδν ώς αΐτιον τούτου

το δύο δρθάς εχειν τδ τρίγωνον. Ει δε γε μεταβάλλοι

40 τδ τρίγωνον, ανάγκη και τδ τετράγωνον μεταβάλλειν,

οΤον εϊ τρεις, έ'ξ , ει δέ τέτταρες, δκτώ. Κάν εί μή

μεταβάλλοι , τοιούτον δ' εστί , κάκεϊνο τοιούτον άναγ-

καΐον είναι. (") Δήλον δ' α έπιχειροϋμεν δτι άναγκαΐον,

έκ τών Αναλυτικών • νϋν δ' ούτε μή λέγειν οΰτε λέγειν

4„ ακριβώς οίο'ντε , πλην τοσούτον. Ει γάρ μηΟέν άλλο

αίτιον τοΰ τδ τρίγοινον ουτο>ς εχειν, αρχή τις αν είη

τοϋτο και αίτιον τών υστέρο>ν. (β) "Ωστ' εϊπερ έστιν

ενια τών οντοιν ενδεχόμενα έναντίυ>ς εχειν, ανάγκη και

τάς αρχάς αυτών είναι τοιαύτας. Έκ γάρ τών εξ ανάγ

κα κης άναγκαΐον τδ συμβαίνον έστι , τά δέ γε εντεύθεν

ενδέχεται γενέσθαι τάναντία, και ο έφ'αΰτοΐς έστι τοις

άνθριοποις , πολλά τών τοιούτων, και άρχαι τών τοιου-

Οιι.ιρΓορΙεΓ 3ΐίιιβΤρΓΪηεϊρίιιηι εοη$ί(1εΓ3ΐίοηί &εςηεη1ϊ οοη-

ίΙίΙιιαΙιΐΓ. ΕΙεηϊιη δυυδίαηΐίιε οηιηεβ μίίιιιιΙιιμι ηαίιιι.ιηι

ρηηεϊρϊβ ςΐ)3>(1;ιιη μιπΙ : ()ΐΐ3Γε ροίίυηΐ ίίη^ιιΐ» ηιιιΙΙα ε]υ»

§εηεπ8 ρΓο^ί^ηεΓε , ιιΐ Ιιοιηο Ιιοηιίηεπι, εΐ ίη υηίνεΐΉΐιη

ηηίηκιΙ αΐία αηϊιτιαίίβ, ρΙαη1•τςηε ρΐαηΐβδ. (2) 1'γκΙργ Ηχο

μίιι 8(>1υ8οηιηίιιιη ίΐιιίηι»ιι(ίιιηι Ιιοιηο αείίοηιιιη ςΐϋΐΐ'ΐιηιΐίΐηι

ρΓΪηείρίυπι εκί ; «ιυΐρρβ φιοά ρΓβ,ΊεΓ Ιιυηο ηιιΙΙιι ιη ρΓ3>ΙεΓε3

αηίιηαΙ « ;ιρ•Μ• » ιΙί('3ΐηιΐ8. (3) δει) εηίηι εβ ρι-ίικ-ίρία , ε

ΐ|ΐιίΙιιι-ί ριϊιιιιιΐ'ΐ ηκιΙιΐ8 ρπ.ι(ΐεί.8ειιη(ιΐΓ, ρΓορπβ ριίικίρί»

τοεβηΙιΐΓ; ]ιΐ8ΐί88ίιηε νεΓο οιηηίιιιη, ε ςιιίΐιιΐί ,ιΙίι.Ί ηίΗίΙ

(]ΐιε3ΐ Γκτί : φίοιΐ ρΓίηείρϊιιηι ΓοΓίβκδβ ιιηυβ ϋειιβ ε<1.

(4) ΙηιηιοηίΙΪ3 3ΐι(ειη , υΐ ίη ηΐ3ΐΙιεηΐ3ΐίει'8, ηοη ρει• 8ε εΐ

ρΓορπε , 8€(1 8ΪπιίΙί1υ(1ίηε <ιυ3(1αηι ρπηαρίη βρρεΙΙβηΙηΓ. ΙΙίε

εηίηι ίρβο ρΓΪηοίρίο ΙβΙιιΊΊκ-Ι.ίΙο, ΐΒϋεϋεπ οηιηεβ (ΐϋ5Β 3&

ίΙΙο ρπηείρίο (ΙυχοΓΟ (ΙεηιοηδίΓβΙίοηεδ ορΟΓίει, ςιιυιη ϊρκε

ίηίοΓ δε (1ειιιοηδΐΓ3ΐίοηεδ α!ΙεΓ3 βΚεΓβηι ΙβηΙίδροΓ ηοη ενεΓ-

Ιηηι, ςιιαη(Ϊ8ρεΓ ίΙΙίΐ εοηιπηιηίδ Ιι\ρι>11κ^ΐ>, ιιικίΐ' Ιικοη

ίδΐβ! δΐΐ3ΐη ΙϋίΙκΊΐΙ, ηοη ενεΓίίΙιΐΓ. (5) ΙΙοηιο ι^ι'Ιυι• ιιιοίιι.ι

εη]ιΐδ(ΐ3ηι ρΐ'ίηείρίυιη 8δΙ : ηβηι βεΐίο, ηιοΐυδ ββΐ. <3υίβ νεΓΟ

ρπηείρίιιιη, ΐ]ΐιι•ιιι.ΐ(1ηιικ1ιιιη εΐ ίη βΐΐΐβ, εοηιηι «ρ»;•- ρεε

ί|ΐ-:πη -ιιιιΐ Γιιιιι((]υε, 03118» οχδίδΐίΐ ; υΐ ίη (1ειηοηδ(Γ3ΐίοηί-

1)ϋδ, ί(3 Ιιίο ςηοίΐηο ρεηίίεηΙβΓε εβ οοηνοηίΐ. (6) Ν3ηι βί

(«ιυοιιΐβ Ιτίβοηο (Ιιιοδ τεοΐοδ, ηοοε883Γίυιη ε«1 (ε(Γ3§οηηιη

((ΐΐϊΙΙιιυΓ ΓεοΙίδ οοηδΙίΓε; ηιβηϊΓεδΙηηι ε«1 ςυ(>(1 ΐΓί«;οηιΐ8

(Ιιιοδ ΓοεΙοδ Ιιβοεηβ , 03083 ε]υδ ε\8ίδΐ3ΐ. Υεπιιη δι ςιιϊ(Ι ίη

Ιπμοηο ιηιιΐ3Γίδ, ηεοε&83Γίιιηι εβι ε{ ίη ΙείΓβίζοηο ηιυ(88, υΐ

δι Ιι-ε* 1ΐ3ΐ)ΐιεΓίΙ ϊΙΙικΙ, Ιιηίο βεχ, εΐ δι ςηίΙΙιιοΓ, Ιιιιίο οοΐο (Ιε*.

δίη νεΓΟ ηοη ιιμιΙγ•., ιι! ίΐίικί, Η3 Ιιοο φΐυ(]υο >ίο Ιι.ίΙπ•,.!

ηεοεδδε βδΐ. (7) 1(1 ί(3 ηεοεδδβΓίο ονοηίΓβ, εχ Αη3ΐ>Ιίοίδ

ρ»(ο1 ; »ογιιιιι ίηιρΓΧδεη(ί3Γυιη ίη ΐΗΐιΙίΙΙηιη ιι,•.|ΐΐι' (ΙίοεΓβ

30(υΓ3ίε, ηεςηο ηοη (Ιιοογο οοηνεηίΐ. Ν;ιιη δι ηηΙΐ3 αΐία

1π.ιιΐ!;ιιΙιι 031183 88( ■πι" 1 1;ι Ιι,ιΙιι'.ιΙ, ίι! ίρδηιη ρηηοίρίιιιη επί

εΐ 031183 , φΜ τεΠιρίΒ 3(Η(Γΐΐ3ηΙιΐΓ. (8) ΟηοοίΓΟΛ δι εοπιηι

φΐ:ε μιιιΙ (ρι;ει1;ιιιι δυηΐ ε]υ8ΐηθ(Η , ιιΐ οΙίαιη οηηίΓα 1ι;ι -

Ιιργο ροδδίηΐ , ηεοε853ΐίο εΐίαιη ρπηοίρίβ εοπιηι δΐιηΐ ε^υ8-

ηιοιίί. Ν3ΐη εχ ηοεεδδ3ηί8 ηϋιίΙ ηίίί ηεοοδδβπιιηι οοηείο-

ιϋΙυΓ; ςιι;β νειο 3 ηοΐιίδ οπυηΙιΐΓ,οΙίίΐηι οοηΐΓίΓίε ενεηίιε

ροδδυηΐ. Ε(]υί(1ειη φΐοε ρεηεδ Ιιοηιίιιεδ δυηΐ , ρίετβιριε ΐ'ϊιι*
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τοιν είσ'ιν αυτοί. (») 'ϋστε όσον πράςεων δ άνθρωπος

εστίν αρ/ή και κύριος, φανερόν δ'τι ένδε'χεται και γίνε-

σθαι και μη , και ό'τι έφ' αυτί) ταϋτ' έστι γίνεσΟαι χαΐ

μη , ών γε κύριος έστι του είναι και του μή είναι. "Οσα

ί> δ' έφ' αΰτώ έστι ποιεϊν ή μή ποιεϊν, αίτιος τούτοιν ού

τος εστίν και 5σων αίτιος, έρ' αΰτω. (ιιι) Έπε'ι δ' η

τε αρετή και ή κακία και τα άπ' αυτών έργα τα μεν

επαινετά τα δέ ψεκτά ( ψε'γεται γαρ και επαινείται οΰ

διά τα ές ανάγκης ή τύχης η φύσεως ΰπάρ/οντα, άλλ'

ιιι δ'σιον αυτοί αίτιοι έσμεν ■ δσων γαρ άλλος αίτιος , εκείνος

και τον ψόγον και τον επαινον έχει ) , δήλον δτι και ή

αρετή και ή κακία περί ταϋτ' εστίν ών αΰτδς αίτιος

και αρχή πράξεων, (ιι) Ληπτε'ον άρα ποιων αυτός

αίτιος και αρχή πράξεων. Πάντες (Λεν δή δμολογοϋ-

ιι> μεν, δ'σα μέν εκούσια και κατά προαίρεσιν τήν εκάστου,

εκείνον αίτιον είναι, δ'σα δ' ακούσια, ούκ αϋτδν αίτιον.

Πάντα δ' δ'σα προελόμενος, και εκών δηλον δ'τι. Λήλον

τοίνυν δ'τι ή αρετή και ή κακία των εκουσίων άν είησαν.

«ρηρπδ ('οηιρρπιιηΐιιι• α^υο ίμεί ΙιιΙίιιιη ριϊιιοϊρίβ βχί,ί-

δΐυηι. (9) ()ιι;ιπιιιι ϊ^ίΐυτ οιιηκριο αιΊϊοηιιιη ρηηοίρίιιηι

βί οΌηιίιιυδ Ιιοιιιο οοηδίίίυίίιιι-, ο» ρβίοί (ίοπ ρ( ηοη Ιίρι-ί

ρο&δβ , ρΙ ίη βιια ρΙΪ3ΐιι ηιηηπ Ρ88β , φι! ΟϊπΙ , νβΐ ηοη ΟαηΙ ;

ιιίριιΐί ιριοηιιιι ΐρϋρ ιίοιηίηιΐδ ΟδΙ, ιιΐ νρ| δϊηΐ, νβΐ ηηηβϊιιί.

ΟυκτβΓο ίη ϊρδο 8ίΐ3 8ΐιηΙ, ιιΐ ΓβοιβΙ, νρ| ηοη Γβοίαί, ροι-υιη

ιιΐίιμιη ο,ιιΐϋβ ρχδίΜίΙ : ιριοηιιη βιιίοιη οαιίία ρχδίδΐϊί, Ρ3

8ΐιηΙ ροηβδ ίμκυιιι. (10) (ΐυοηίιιιιι αιιίριη νϊΠιΐδ, »ο ν>-

Ιίιιιη, ρΙ ιιΐΓοπιπ»]ΐιο ρΠορΙιβ, Ιιι ιρικΚιη ΙβικΙβηΙυι-, ϋ|ί

υργο νίΙιιρρΓΛίιΙιΐΓ, (\ ίΙιιρρπιηΙιΐΓ 3ΐι1ριη, Ιϊΐιϋβηΐυηριρ ,

ηοη π.ιι;ρ α ηρρρίβίΐβίο, νρ| ίοΓίυηβ, τρΙ ιιβΙιιγβ ϊηίΐιηΐ , δοιΐ

«μιοπιιη ΐρβί 03114» βυπιυδ;φιοπιιιι νοι-ο αΐϋ 03υ«ι κυιιΐ ,

εοΓηηιΙβηι ίη Ιιολ οΐί,ιηι Ιαιιβ νρ| ιιοΐα 03ΐΗΙ;) ιηβηίΓοϋΙιιιη,

νίΜυΙοιη 80. νϊΐϊυιη οϊγο-8 Ι3ΐίϋ νοΓίαιϊ,η,ιιοπιιη Ρ3ΐΐ83 ψιίινριο.

ΡδΙ βί 80.1ιοιη8 ριίικίρίιιιιι. (11) ςικιοίΓΟΛ ϋίδρίοίρηιΐιιιιι,

ψιοπιιη ολιι&ϊ, φκιπιιιΐφίο ικϊίοηιιιιι ρι-ίηοίρίιιιη Ιιοιιιο

ηχδίδίαί. ΕΙοηίηι ουηΙίΙοιηυΓ οηιηρδ νο1υηΐ3Γίοπιηι ίβιιΐιιιη ,

ρΙ οοπιηι «|ΐι<Έ ρΐροΐίυηριη ,κΙιηίΙΙιιηΙ, 031153111 φιρηιηιιι:

οβδβ ; ίιινο1υηΐ3Γίοηιιιι νρΓο, ηβφίβφΐίπι. Οιιιηί» βυΐβιη ου.τ.

<1ιιί8 ιΙρ|ί!)ΡΓ3ΐο δΐΐδοίρίΐ , θα Ιιαικί αΊιίη'ο νοίρηδ ΙβοίΙ. Ι.'ηιΙΐ'

83(18 ΟΟΙΙδΙϊΙ, ΥυΙΐΙΠίιΙΙ ίυΠΙΙΙΙ 13Π|11Π1 νίΐΙυΙΟΙΙΙ «850, 80 νί•

Ιίιιιιι.

ΟΑΡ. VII.

Ληπτε'ον άρα τί το έκούσιον και τί το άχούσιον, και

»> τί έστιν ή προαίρεσις , επειδή η αρετή και ή κακία

ορίζεται τούτοις. Πρώτον σκεπτε'ον το έκούσιον χαΐ

τό άχούσιον. (ϊ) Τριών οή τούτων εν τι δόξειεν είναι,

ήτοι κατ* ορεξιν ή κατά προαίρεσιν ή χατά ίιάνοιαν,

το μεν έκούσιον χατα τούτων τι, το δ' άχούσιον πάρα

25 τούτοιν τι. (3) Άλλα μ.ήν ή ορεςις εις τρία διαιρείται,

εις Γίούλησιν και Ουμδν και έπιΟυμίαν οΊστε ταΰτα διαι-

ρετέον, και πρώτον κατ' έπιΟυμίαν. (4) Λδςειε δ' αν

παν το κατ' έπιΟυμίαν έκούσιον είναι. Το γαρ άκούσιον

παν δοκεϊ είναι βίαιον, τό δέ βίαιον λυπηρο'ν, και παν

3ο 8 άναγκαζόμενοι ποιοϋσιν ή πάσ/ουσιν, (•>σπερ και

Εύηνος φησι ,

Παν γαρ άναγκαΐον πραγμ.' άνιαρόν εφυ.

ώστ' εΐ τι λυπηρο'ν, βίαιον, καΐ ει βίαιον, λυπηρόν.

(δ) Τό δέ πάρα τήν έπιΟυμίαν παν λυπηρο'ν ( ή γαρ

3-, επιθυμία του ήδε'ος ), ώστε βίαιον και άκούσιον. Τό

άρα κατ' έπιΟυμίαν έκούσιον ■ εναντία γαρ ταΰτ' άλλή-

λοις. (β) "Ετι ή μοχθηρία άδιχώτερον πάσα ποιεί,

ή δ' άκρασία μο/Οηρία δοκεϊ είναι , δ δ' ακρατής δ κατά

τήν έπιΟυμίαν πάρα τόν λογισμόν οκ/ς πράττειν, άκρα-

α, τεύεται δ' όταν ένεργη κατ' αυτήν, τό δ' άδιχεϊν έκού

σιον, ώσΟ' ό άκρατης αδικήσει τω πράττειν κατ' έπιΟυ

μίαν εκών άρα πράςει , και έκούσιον τό κατ' έπιΟυμίαν •

και γαρ άτοπον ει δικαιότεροι έσονται οί ακρατείς γινο'•

μενοι. (?) Έκ μέν τοίνυν τούτοιν δόζειεν άν τό κατ'

ι έπιΟυμίαν έκούσιον είναι, έχ δέ τώνδε τουναντίον.

"Λπαν γαρ 3 εκών τις πράττει, βουλόμενος πράττει,

χαΐ δ βούλεται, έχοιν. Βούλεται δ' ούΟείς 6 οίεται

είναι κακο'ν. Άλλα μην ό άκρατευο'μενος ο\>/ & βού

λεται ποιεί ■ τό γαρ παρ' 8 οιεται βέλτιστον είναι πρατ-

.. τειν δι' έπιΟυμίαν άχρατεύεσΟαί έστιν. "ϋστε άμα

συμβήσεται τον αύτον έχοντα και άκοντα πράττειν

ΙΐΙοίΓΟΟ ί]Πί(Ι νθ1|ΐηΐ3ΠΙ1Ι11 30 ΐ'ηΥοΙίΙΙΐΙ,ΙΠΙΜΙΙ Μ| , Ρΐ (|||ί(]

«Η βίοοίίο 3βρηϋοπιηι, ιριιιιιι νΪΓΐιΐδ Ιιίδ χίΐίιπηο,ιιρ ιΙΡ5ΐπ-

ΙιαηΙιΐΓ, ι-οηκίιΙρΓβικΙυπι ργιΙ. 1'ιίιηιιιη ιΐο νοίυηΐη/ίο ρΙ ίιι-

νοΙιιηΙβΓίο νί(|ρ3ΐι,ιΐ8. (2) Ε (Γίηιΐδ 1ιί8 ιιηιιηι 68&Ε νίιΐιΐιιι-,

3ΐι1 ]ιι\ΐ3 (Ίΐρί(1ί(η(ρηι , 3υΙ ρίριΐίυηριιι , ιιιιΐ ίηΐρΐΐί^ηΐίαιη :

νοίιιηΐηιίυιιι ιριίΊΐ'ΐη δοουικίιιηι Ιι.χο ιιΙίι|ΐιίιΙ ; ϊηνοΙυηΙβΓίυιιι

ΥΡΓΟ ρΓ.ΤίΡΓ ΙΐΙΟ 3|ί(|ϋί||. (3) νρΓΙΙΙΙΙ Οΐΐρίΐΐίΐ.18 III ΙγΡ8 ρ»Γ(ρί;

ΐΙίίΐΓίΙΐΙΐίΙΐΙΓ, Χ'οΙΐ»Ιΐΐ3ΐβΐη , ίΓ380Ρ1ΐΙί3111, ΡΙ οπρκΙίΐΜίριιι.

ΙΙίΐιριβ Ιιιιχ ϋίδΐίη^ιιρικίβ $υη(, οί ρπηιυιη φιίιίοιιι δΡοίΗκΙιιηι

ουρκίίΐαίοιη. (ί) Οιιιιιρ ρηϊιη, <|υο(1 ]ιι\1α οιρκίίΐαίβηι ι»1,

νοίιιιιΐθπιπη υ|ίΐ|ΐιρ ]ικ]ίοαΙιΐΓ : ιίηιη ίηνοΐιιιιίαπυιη οιιιιιρ

\ίο|ριι(ιιιη νίιΐρΐιιι-; ρ( μ νίοίριιΐυιη 8ΪΙ, ρΐίβηι αοοιΊιιιηιεπΙ,

οηιιιρ κοϋίορί ςυοιΙ ο(ΐα':Ιί ΓϋοίαηΙ, αιιΐ ραΙίιιηΙϋΓ; ΐ|υριιι-

αιΐιιιοϋιιιη Ενρηιιβ ίηςυίΐ,

οιηηριη γριπ ηρορκίΑΓίαπι ιιιο1οϊ1.ιπι ββδρ.

1(30,110 8ί ο,ιιΐιΙ ιηοΐοίίιιηι , ίϋοιη οίίβηι νίοΐεηΐυιη ργιΙ ;

βί μ νίοίρηίυηι, ρΐίβιη ιηοΙο.-Ιιιηι. (ό) υιιϊιΙ^ιιϊιί λργο

ΡγιρΙργ οιιρίϋίΐβίβηι Ρ5ΐ, ίι! οιιιηβ αΌΙοΓΡϋΐ ίηΓβΓΐ : ίηοηηιΐυ-

πιιη οηίιη ουρίϋίΐ38 βδΐ. ΙΙβιριο νίοίρηίβ ρΐϊβηι ϊηνοΙυηΙβΓΪ»

ίΐιηΐ : οί ρΐΊΐίηιΙο ςυίϋ δβοιιηιΐιιηι οιιρίιΐίΐβίρηι δυηΐ, ραιίρηι

ϊοΙιιηΙβΓί»; Ιιββο οηίιη ίηΐΡΓ δβ ίηνίοριη βυηΐ οοη(Γ3πα.

(0) Ι'ιιι γο οηιηίδ ιη,ιΐίΐίβ ΓΡχΙϋίΙ α'ρΙΟΓίοΓΡίη. Ιη(βιηροΓ8ηΙί»

ίΐιιΙΐΊΐι, ιΐπΐ|ι|ι;ι ΐ|ΐηνι|,ιιιι βδΐ, ιι! μΊΙιΙιιγ; ρ( ίηΐΡΐηρθΓ3η8,

ΐρΐϊ ρΜΙ'Ιΐ'Γ Ι'ΛΐίοΐΙΙΊΙΙ 80ψΐίΙ|ΙΓ Οΐρί(Η(»(ρ8 ; ιρΐΗ8 8('ιρΐΡΙΙ8 111-

1(ΊηρβΓ3ΐιΐΡΓ βκίΐ, οί ϊοίοιι» ιιΐϋΐο ΓλοιΙ : ίηΐΡΐηρρΓ.ιιΐΗ

ί,ιΐιιΐ' ίιΐίΐι-Ιιι ■ ΡΓίΙ , 00 (|Π"ΐΙ νοΙοηδ ,'_ίΙ ρι\Ι.ι οιιρίιϋ-

(βίριιι. Λυίΐιπίυιη ιίιιιιι δίΐ, ίηΙοιιιρΐΊ•3ΐι1ι•.- ΓεάΜίΙοδ ]ιι-

8ΐίθΓΡ8 Γογο. (7) Εχ Ιιίδ ί{;ίΙηΓ \ιι|ιιη|;ιιίιιιι| ίιΐ <ρκκ1 III

8ροιιικΙιιιιι οιιρί(Ιί(3ΐριη ,]υοΊο3Γί ιριι.ιΐ; οχ 3ΐϋδ λ'ργο οοη-

Ιπιιίιιηι. Οιήοιμπι" ιίιιιιι ΙιΙ νοίιιηίαι ίυ , ι<1 ΙιΙ 8 νοίεπίβ;

ιριοιίιριβ α νοίοηΐβ, ίιΐ νοίιιιιίαπιιηι. Νριηο βυίριη νηΙΙ,

ι |πι ιι Ι ιιι. ιίιιιιι 0880 ιιιιιίΙ. ΥΡΓϋΐη ϊη(οηιρρΐ'3η5 ηοη ιρίίυ \ ιιΙΙ ,

ΓβοίΙ : δϊιριίιΐβιη ϊηΙοηιρρΓβηΐΡΓ β^ργο, ρλΙ ρχ οιιρίιΐϋαΐρ

|ΐια1ιτ ίιΙ ΐ|ΐΐιι.Ι ορίίιιιιιιη ιριί8 ηΓΐιϋπιΙιιι-, ίΐίΐιτρ. Ι,ΊκΙρ νο•

ΙιίιΙιίι) ηιιΙΐΊΐίριιιιριρ ριιηιΙιΊΐι 3§ργρ οοιιΙίιιμρΓρΙ : ιριοιί Ιί-Ι
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τοΰτο δ' αδύνατον. («) "Ετι δ' δ εγκρατής διχαιοπρα-

γησει, και μάλλον της άχρασίας• ή γαρ εγκράτεια

αρετή, ή δ' αρετή δικαιότερους ποιεί. 'Εγκρατεύεται

δ' δ'ταν πράττη παρά την έπιΟυμίαν κατά τδν.λογι-

(> σμόν. "Ωστ' ε! το μέν δικαιοπραγεΐν έκούσιον, ίοσπερ

κα) τδ αοιχεΐν ( άμφω γαρ δοχεΐ ταϋτα εκούσια είναι ,

χαί ανάγκη, ει Οάτερον έκούσιον, και Οάτερον ), το δε

πάρα την έπιΟυμίαν εκουσιον, άμα άρα δ αύτδς τδ

αύτδ πράξει έχων και άκων. (ο) Ό δ' αυτός λόγος και

ιιι περί Ουμοΰ• άκρασία γαρ και εγκράτεια και βυμοΰ

δοχεΐ είναι, ωσπερ και επιθυμίας, και το πάρα τον

Ουμδν λυπηρόν, και βίαιον ή κάθεξις, ώστ' ε'ι το βίαιον

άκούσιον, τδ χατά τον θυμόν έκούσιον αν εΐη παν.

"Εοικε δέ χαι Ηράκλειτος λε'γειν εις τήν ίσχΐ/ν τοΰ θυ-

ιγι μοϋ βλίψας δ'τι λυπηρά ή κώλυσις αύτοΰ• « χαλεπον

γάρ » φησι « Ουμω μάχεσθαι• ψυχής γαρ ώνεϊται. »

(ιο) Ει δ' αδύνατον τδ αυτό έχοντα και άκοντα πράτ

τειν άμα και κατά τδ αΰτδ τοΰ πράγματος, μάλλον

εκουσιον τδ κατά βούλησιν τοΰ κατ' έπιθυμι'αν και Ου-

;ι. μόν. Τεκμήριον δε- πολλά γάρ πράττομεν Ικόντες

άνευ δργης και έπιΟυμ.ίας. (ι ι) Λείπεται άρα, εϊ τδ

βουλόμενον και έκούσιον ταύτό, σκε'ψασΟαι• φαίνεται

δε και τοΰτο αδύνατον. Υπόκειται γάρ ήμϊν χαί δοχεΐ

ή μοχθηρία άδιχοιτέρους ποιεΐν, ή δ' άχρασία μοχβη-

25 ρία τις φαίνεται. Συμβήσεται δέ τουναντίον βούλεται

μέν γάρ ουθεις α οΐεται είναι κακά, πράττει δ' δ'ταν γί-

νηται άκρατης• ειούντδμέν αοιχεΐν εκουσιον, τδδ' εκου

σιον τδ κατά βουλησιν, δ'ταν άκρατης γ/νηται, οϋκε'τι

αδικήσει, άλλ' εσται δικαιότερος ή1 πριν γενε'σΟαι άκρα-

3ΐ> της. Τοΰτο δ' αδύνατον, (ιϊ) Οτι μεν τοίνυν ούκ εστί

τδ έκούσιον τδ χατά όρεςιν πράττειν, ούδ' άχούσιον το

παρά τήν όρεξιν, φανερόν.

ϊιηροββϊΙιΝο. (8) Ρογτο , εοηΐίηρηβ ]ικΙε 3<#1 ; βίςηο Ιιοο. (Ιβ

ουηΐίηοηΐίβ πιβ^ϊβ ΥβΙεΙ πη3ΐη ϋε ίιιπιηΙίιΐΓΐιΙία. Νβιη οοηΐί-

ηΐ'Πΐϊα νίΓΐιΐί «Ι, ρΙ ρι-οίηοΌ ]ιιι>ΙίοΓβ5 εΐϊίοίΐ βιιί βίικίίοβοϊ.

Τυιη νοΓο εχοι-οβίιιι•, ςιιιιπι οοηΙι-3 ουρΜίΙίΐΙβπι «ιαιιιιΐιπη

ιτιΐίοηοιη νίνϊΙυΓ. <}υοοϊι•ε3 μ' ]υδΙο, φΐοηιαϋιηοϋιιπι ρί

ρΓίΐνβ, 3§ογο νοΙιιιιίαΓίιπη β8ΐ (ιιίπιψιρ ρηίηι ΥοΙιιηΙαιϊα

οδ$ε βρρβΓεηΙ; εϊ ηεοε&δβηυηι , 8ϊ ηΙΙιτιιηι ΥοΙιιηΙαπιιηι

δίΐ, βΙΐΗΙΠ ;ιΙΙ'-> 1ΙΪ11 Ρ&5Ρ) , 81 ρΟΓΓΟ ςΐΙΟ(1 ρΓΗϊΙΡΓ (ΊΙ|ιίιΙίΙ,-ι|,•]ΐΙ

ΙϊΙ, ηοη ε$1 Υο1ιιη(;ιπιιπι : ηεοοδββιϊο ίάενη ίη Ρ3(1ειη ι-β εϊ

νοίρηβ 88βί, βΐ ηοη υοΙρπϊ. (9) δίο εΐίοηι ρπ>ρρπιοι]ιιπι

5β8ο (ίο ίη ΙιβυεΙ. Νβηι οοηϋηεηΐίβ, βΐ ίηοοηΐίηοηΐίβ, ςηρηι-

ΙΙΚΙΐϊΙΙΙΟΐΙΐΙΠΊ 0ΪΓ03 011 |Ι κΐΐ'ΐίΐΐοΐϊΐ , ί(3 0ΪΓ03 ΙΓ3ΠΙ Ι|ΙΙυιριι; νοΓ-

63ΓΪ νίιίεπΙιΐΓ. Νηιιι (|ΐιοιΙ Ίπβ ι•ρρυ§η3ΐ, Ιπβίε ΡδΙ, ρΙ νίο-

Ιρηίβ φϊ εοΐιίϋίΐίο. 1ΐ3(|ηβ 8Ϊ νίοίρηίβ,εΐίβηι ίηνοΐιιηΐηιί,ι;

εϊ ςιιοιΐ βεευηιΐυιη (γβπι 01, οιηηο ΓυεΓΪΙ νοΙυηΙβΓΪυιη.

ΛΊΊΙεΙιΐΓ εϊ 1Ιι•ι•;κ•ϋΙιΐ5 νίηι ϊγη; εοηΐυεηδ, ΓερΓεδβίοηεηι 0]υ8

ροΓηιοΙεβΙβηι 3ΐΙεδΐ3ΓΪ : •> 1)ίΠίι Μι> εηϊιη, ίικριϋ, ΐπα Γεβΐ-

εΙβΓε βίΐ; ίιηίιη» εηίιη εηιίΐ ίΓ3 ιριυιΐ ΐ'ΐιρίΐ. » (10) 8ίη ίηι-

ροϋδίΐιϊΐε ο>(, (ίιιιιΙιίιι ιριίρρκιιη ηοΐεηίεηι, νοίεηίοηιςυε

υηυιη ίιίεπι ΓϊοεΓε, π>3^ϊ8 νοίυηίβηηιη 851, ςιιοιΐ 3 νοίιιη-

Ι3ΐε , ςϋ3ΐη ηιιοιΐ 3 ειιρϊιΐίΐβΐβ 3υΙ ΐΓ35εεηΙΪ8 ΠΙ : 3Γ§υιηεηΙο

β$1, «ιιιοίΐ ηιιιΙΙβ Γααιηηβ εοηβηΚο εϊ νοίοηΐεδ 3ΐ>8<ριε ΪΓ3

(Ί πιρίιΐϊΐιιίε. (11) διιρβΓεβΙ ί}•ίΙυΓ υΐ, βη ςυο<1 νοίιιηΐ Ιιο-

ηιίηβ8, ίϋεηι 8ΪΙ νοΙυηΙβΓίιιιη , οοιΐ8κ1ει•βΙυΓ ; νϊιΙεΙιΐΓ ηαιη-

ςηε εϊ 1(1 ίιηρο&δϊοϊΐε, ηιιηικίο εϊ 8ϋρΓ4 εοιι-ΐιΐπΐιιιιι εβί,

ηΐ3ΐίϋ3πι ΓειΙϋβΓε ίη]ΐϋ1ίιιπ'> ; ;ιυ ϊηΙεηιρεΓβηΙϊα ιρι ί• Ιιίιι ιιι;»-

Ιίΐϊϊ εβί. ΟοηΐΓΒΓΪιιπι νει•ο υβυ νεηίεΐ, εο (|ποι1 ηειηο ςιΐίΒ

ηιαΐ3 .ΊΐΙιίΙι,ιΙιΐΓ, νιιΐΐ; εβ Ιβηιοιι ΓαείΙ ϊηΙεηιρΡΓβιΐδ. ΙΙαι^πε

81 ίη]ιιπ» ίίΓΙ'κ-ΐ'π' , ί|)οιιΙ;ιιιι•ιιιη εδί , Ιιοε ιιιιίπιι εχ νοίιιη-

ΙβΙβ ; εΓ§ο ίη(εηιρεΓ3Π5 Γ»ε1ιΐ8 , ηοη ίημιπηβ , 80(1 ΙειηρΡΓΒηΐΘ

ΡΓΪ0Γ8 ίΙΙο ]ιΐ8ϋυΓβπ(; ςυο(] κδΐ ϊιηροδδίόίΐβ. (12) ΛΓοΙιιη•

Ι,, ι: υ ι ιϊ ί^ίΐιιΐ' ηοη 8880 ςιιοιΐ ]υχΙ» ευρίϋίΐβίειη (Η, ηεηιιο

ίιι\ ιιΐιιηίίΐϊϊιιιιι ΐ"-ι• <|ΐιυ<| ιοιιΐια ευρΐύίηειη Ιίί , ]αιιι ρ.-ιΐοΐ.

ΟΑΡ. VIII.

"Οτι δ' ούδε χατά προαίρεσιν, πάλιν Ιχ τοίνοε δηλον.

Τδ μεν γάρ χατά βουλησιν ώς ουκ άχούσιον, απεδείχθη,

35 αλλά μάλλον παν δ βούλεται και έκούσιον. ;Υλλ' δ'τι

και μή βουλόμενον ένδε'χεται πράττειν έκόντα , τοΰτο

δεδεικται μόνον. Πολλά δέ βουλόμενοι πράττομεν

εξαίφνης, προαιρείται δ' ουδείς οϋδεν εξαίφνης, (ϊ) Ει

δε ανάγκη μέν ήν τριών τούτων εν τι είναι τδ έκούσιον,

ιιι τ) χατ' ορεξιν ή κατά προαίρεσιν ή κατά διάνοιαν, τού

των δέ τά δύο μή έστι, λείπεται εν τω διανοούμενόν

πως πράττειν είναι τδ έκούσιον. (:)) Έτι δέ μιχρδν

προαγαγόντες τον λόγον, έπιϋωμεν τέλος τω περί τοΰ

έχουσίου χαί ακουσίου διορισμίΐί. Δοκεΐ γάρ τδ βία και

».-, μή βία τι ποιεΐν οικεία τοις είρημε'νοις είναι• τό τε γάρ

βίαιον άκούσιον, καιτδ άκούσιον παν βίαιον είναι φαμε'ν.

"Ωστε περί τοΰ βία σκεπτέον πρώτον, τί έστι και πίος

έχει προς τδ έκούσιον και άκούσιον. (4) Δοκεϊ δή τδ

βίαιον και τδ άναγκαΐον άντικεϊσΟαι, και ή βία χαί

Ε(ΐ ή ανάγκη, τω έκουσίω και τη πειθοί επί των πραττο-

μένοιν. Καθόλου δέ τδ βίαιον χαί την ανάγκην και

ίτά των αψύχων λε'γομεν ■ και γάρ τον λι'Οον άνω και

δειΐ ηεηυε ιΊΙ ςηοϋ είΐ κγγιιτκΙιιιιι εΐεείίοηεηι , είδε νο•

ΙιιηΙαι ίιιπι εχ π8ϋι•ιη ηΐ3ηΐΓοδ(ιιηι ε»1. Νβηι ςυοιί 3 νοίυηίαίε

(Η, ιΙ.Ίΐιιιιι-Ιι.'.Ιιιηι Ρ8ΐ ΙηνοΙιιηΐ3ΓΪυηι ηοη 888ε; μί! ηιαςί*

(]ΐΐ0(1 ςηί8(|ΐιο νυΙΙ, ί<1 νοίυηίαηιιπι. Λ'ρπιιιι Γοηΐίη^ίΐ

εΐίβηι ηοη νυΐεηΐεηι, Ιηιηριι δροηίβηειιηι βΐίιριίϋ 3§ργρ;

3ΐ(]υβ δοΐυηι ϊιΐ «βΐ (1εηιοη8(Γ3ΐυιιι. ΜιιΙΙβ ίηδυρβΓ Γρρρη-

Ιϊιιιι ηιοΐιι Γαείπηίδ νοίρηίεδ ; ιΊίμίΙ ηιιίοιη ΓρρεηΙε ηειηο.

(2) ΑΙ εηίηι βϊ ηοεε883ΓΪο ΐΓίηηι Ιιοιυηι εβί βϋφιοίΐ νοίηη-

(3Γίηιη , βιιΐ μμιιιιιΙιιιμ ι-ιιρϊιΐίΐηίριη , 3υ( εΐεείίοηρηι , 3ΐι(

ίιΜι-ΙΙιτίπιιι, ιριιιιη ρχ Ιιι•• ϋΐηϋ ηοη >ί( (Ιιιο ρηοΓ3, ΓεΙΐηιριΐΙιΐΓ

π Ι ίη εο αυοϋ" οοηΙοηιρίΒηϋο ςυΐδΒββΙ, ίίΐιιιη νοίυηίαη'ιιηι

Ρ888 (Ιίεαιηιΐδ. (:ΐ) ΟεΙρπιηι ρβυΐυΐυηι εΐίβιη ρΓο;Γε88ϊ

ΟΓαϋοιιε , Ιίηριη ΙπιιΙ,ιΙιιί (Ιε νηΙιιιιΙιιΐΊο ίιίΜιΙιιηΙηποιριι'

ίηιροηβιηιΐδ. Κοπιιιι εηϊιη ιρι»• νί αιιΙ ηοη νί ενεηίιιιιΐ,

Γ01Ι8ί(1ΡΓ3ΐίθ ρΐΊ0ΓΐΙ)Ι18 0081131» 881 30 ρΓορίΊΟ. ΟηΐΠΡ 8111111

νίοΐεηΐυηι, ϊιινοΙιιηΙαΓΪιιιη , εϊ ίηνοΐυηίαπιιηι οηιηρ, νίο-

Ιΐ'ΐιΐ ιιηι 6880 (Ιίοίπιιΐί. Οηοοιγγλ ιΐο νίοίριιΐο ριίιηιιιη οοηίί-

(Κτηικίυιη ββΐ, ηηκΐ 5ϋ, (]πονρ ραοΐο αιΐ νυΐυηίαπυηι ρΙ

ίιινοΙπηΙηΓίιιηι Ιιηΐιεοΐ. (4) νϋρΐιιι• ηιιΐοηι νίυΐΐ'ΐιΐιιιη οΐ ιιρ-

((ί•«ιιίιιηι , \Ί8 ρΙ ηεοβ88ί(33 νιιίπηίθιϊο |>ΡΓί>ιι<ΐΝίοηίιιιιο ίη

κίκΐ-ί ίμρηιΐίδ ορροηί. Ιη πηΐνεΓδυηι βιιΙρπι νϊοΐεηΐιιηι ηβ-

Ν
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τδ πϋρ κάτιο βία καΐ άναγκαζόμενα φέρεσθαι φαμέν.

Τοΰτο δ' δ'ταν χατά τήν φύσει και καθ' αυτά δρμήν

φε'ρηται, ού βία, ού μήν ούδ' εκούσια λέγεται, άλλ'

ανώνυμος ή άντίθεσις" δ'ταν δέ πάρα ταύτην, βία

Κ φαμέν. (β) Όμοίως δε χαι επί εμψύχων και έπι των

ζώων δρώμεν βία πολλά και πάσχοντα και ποιοΰντα,

δταν παρά την έν αύτω δρμήν έξωθεν τι κινή. Έν μεν

τοις άψύχοις απλή ή αρχή, έν δέ τοις έμψύχοις πλεο

νάζει• ού γαρ αεί ή όρεξις και ό λόγος συμφωνεί.

ιιι (β) "ίΐστ' έπι μεν των άλλων ζώων άπλοϋν τδ βίαιον,

ώσπερ έπι των άψύχιον ού γαρ έχει λόγον και όρεξιν

έναντίαν, άλλα τη όρέξει ζή\ Έν δ' άνθρωποι ένεστιν

άμφιο, και εν τινι ηλικία, ηκαΐ τδ πράττειν άποδίδο-

μεν οϋ γάρ φαμεν τδ παιδίον πράττειν, ουδέ τδ θηρίον,

15 άλλ' δ'ταν ήδη δια λογισμόν πράττοντα. (7) Δοχεϊ δή

τδ βίαιον άπαν λυπηρδν είναι, και ούθείς βία μέν ποιεϊ,

χαίρων δέ. Διδ περί τον εγκρατή και τδν άκρατη

πλείστη άμφισβήτησίς έστιν • εναντίας γάρ δρμάς έχων

αύτδς έκαστος αΰτω πράττει, ώσΟ' 8 τ' εγκρατής βία,

2ιι φασίν, άφέλχει αΰτον άπδ των ηδέων έπιθυμών ( άλγεΐ

γάρ άφέλκων προς άντιτείνουσαν την Ορεξιν), δτ' ακρα

τής βία παρά τδν λογισμδν. (β) Έττον δέ δοχεϊ λυ-

πεϊσΟαι ■ ή γάρ επιθυμία του ήδέος| $ ακολουθεί χαίρων,

ωσθ' δ ακρατής μάλλον εκών και ού βία , δ'τι ού λυπη-

ϊ>, ρώς. Ή δέ πειθώ τϊ; βία και ανάγκη αντιτίθεται.

Ό δ' εγκρατής έφ' ά πέπεισται άγει , και πορεύεται ού

βία άλλ' εκών. 'ΙΙ δ' επιθυμία ού πείσασα άγει• ού

γάρ μετέχει λο'γου. (ί>) "Οτι μέν ουν δοχοϋσιν ούτοι

μόνοι βία και άκοντες ποιεϊν, καΐ διά τίν' αΐτίαν, ίτι

30 καΟ' δμοιότητά τίνα του βία, καθ' ην χαι έπι των άνΐύ-

γο>ν λέγομεν, είρηται. (ιο) Ού μήν άλλ' εί τις προοΟη

τδ έν τω διορισμω προσχιίμενον κάκεϊ, λύεται τδ λε-

χθέν. "Οταν μέν γάρ τι των έξωθεν παρά τήν έν αύτω

δρμήν κινή η ήρεμίζη , βία φαμέν, δταν δέ μη, ού βία.

:ΐ5 Έν • δέ τω έγκρατεϊ και άκρατεϊ ή καθ' αυτόν δρμή

ένοϋσα άγει• άμφω γάρ έχει. "ίϋστ' ού βία ουδέτερος

άλλ' εκών διά γε ταϋτα πράττοι άν, ούδ' άναγκαζό-

μενος. (ι ι) Τήν γάρ έξωθεν αρχήν, τήν παρά τήν

όρμην ή έμποδίζουσαν ή1 κινούσαν, ανάγκην λέγομεν,

4ιι ώσπερ εί τις λαβών τήν χείρα τύπτοι τινά αντιτείνον

τας και τω βούλεσθαι και τω έπιθυμεϊν. "Οταν

δ' εσωθεν ή αρχή , ού βία, έπει και ηδονή και λύπη έν

άμφοτέροις ένεστιν. (12) Και γάρ δ έγκρατευόμενος

λυπεΐται παρά τήν έπιθυμίαν πράττων ήδη , και χαί-

4.-, ρει τήν άπ' ελπίδος ήδονήν, δτι ύστερον ώφεληθήσεται,

ή και ήδη ωφελείται ΰγιαίνοιν • και δ άκρατης χαίρει

μέν τυγχάνων άχρατευόμενος ου επιθυμεί , λυπεΐται δέ

τήν άπ' ελπίδος λύπην οίεται γάρ κακδν πράττειν.

(ΐ3) ίίστε τδ μέν βία έκάτερον φάναι ποιεϊν έχει λόγον,

μι και διά τήν όρεξιν χαι διά τδν λογισμδν έκάτερον άκοντα

ποτέ πράττειν • χεχωρισμένα γάρ όντα έκάτερα έκκρούε-

ται ύπ' αλλήλων. Οθεν κα'ι Ιπϊ τήν δ'λην μεταφέρουσι

ψυχην, ότι των έν ψυχή τι τοιούτον όρώσιν. (ι») ΈπΙ

μέν ούν των μορίοιν ενδέχεται τοΰτο λέγειν ή δ' όλη

οο88ϊΐ3ΐοιηςιιβ βΐιαιη ίη3ηίιη3ΐίδ38δί§η3ΐηηδ. Νβηι βΐ 1βρί<Ιοηι

νιιγμμιι εί ίξηεπι (ΙεΟΓδίιπ) τι ι < ιηιΙ <>-ϋ)ΐι<• ΓβΓΓΪ άίείηιιΐδ.

ΛΊτιιιη ((ΐιαηιΐιι δεειιικίιιιη ιι.ιΐιιι.ιιιι ρι-ορπυηΐφΐε ίιιΐ|ΐ(Ίιιιη

ΓογΙιιγ, ιιοη νίοΙεηΙΪΒ, Π(Τ|ΐιβ νβπ> βΙί3πι νοίιιηίαηιιηι άΊείΙητ,

δβό! ιιοιηίιιΐ' εβΓβΙ 3ηΙίΙΙιε$ίδ ; νεπιπι (ριιιηι ρπυίρι• Ιιη•ο εοη•

ΙίημιιηΙ, νί όΜοίηιιΐδ (ίι.τϊ. (5) Κοϋι-ιη ρβείο βΐ ΐιΐιίιιιηΐίιι <•1

ίιι.ιπϊιι),ιΙ;ι νί ιιιιιΐΐ» (]\ιυηι ΙϊιεβΓβ Ιυιη ραΐί ηηίιιΐϋιΐνιτίίιηιι»,

ψιαικίο δείίίεβΐ ρπεΙεΓ ηαΙιΐΓ3ΐριη ίηιριΊιιιιι »1>ρχΙρπι«>.ί1ιι|•.ι.>

ηιονεηΐιιι•. Ιη ηπιπιλ ςυίιίεπι βχρριΊίΙηΐδ δίηιρίεχ ρι ίηι ίρίιιηι

βδΐ, 8ΐ'<1 ία &ηίηΐ3ΐΪ8 κόρο ιηηΗίρΙεχ , ιιΐ ίη φΐίΐιιι* ηοιι

δεηιρεΓ ΓβΙίο ευρί(]ί(38ςιιρ εοηδοηβηΐ. (6) Αε εείβΐ'ίβ ςιικίεπι

•ιηίιιΐίΐΙί1ιιΐ8, ηυρηΐ3ΐΙηιοι1ιιιη εί ίηβηίηΉΐίδ, νίοΐεηΐυηι βΐηι-

ρΐβχ εδί, ιριίρρε ςιΐίε ηιρίιΐίΐιιΐί (ηβηι Ιιβε νεί ϊηδίίηείιι

νίνυηΐ) ΓβΙίοηεηι ηιίηϊηιε <■. ιιι( ιη ι κι ιιι Ιι,ίΙιιμιιΙ ; Ιιοηιίηί λόγο

.'ΐηιΐιο ϊιι-ιιιιΙ, πί Ι;ι ςιιβϋαηι οοΐαΐβ; πι ΕϋίΙίοβΙ (ριβε ινΙιΐι~

ρεΓ ΐ'ίΐΙίοικΊΐι β^εηιΐίβ ιιΙοικίι εβ( ; ηειριε οιιίιιι νεί ριιεηιηι

νεί Γιί.-ιιιι β^ΡΓε ϋίπιηιΐϋ. (7) ΡΓοίηιΙε ςιιιιηι νίυΙεη(ιιιη

οπιηε ηιοΐοίΐυιη εβ86 , ηεο νί φΐί*ψι:ιιιι 88(1 βηικίεηβ .ί^ργθ

νίίίεαΙϋΓ, ηΐ33ΐια (1ε 1εηιρβΓ3ηΙε ίηΙεπιρεΓαιιΐΡίριε εοηίΓΟ-

νεΓ8Ϊ3 ογΚογ, εο (|ΐιοά υ1επ)υβ εοηΐΓ3Γίο8 ϊιιΙγ» 88 ίπιρρίιιβ.

δεηΐίειίϋ α^\1. Ιΐηιΐε ίεηιρεΓΒηΙειη νί κρ ■ ρ>ιι ηι 3 ίυανίυιη

οιιρί(1ίΐ3ΐρ ;ι1ΐίΙπιΙιι•κ• ,ιϊιιιιΙ ; ιΙηΙιΊ ρηίιη Ιιιοϋιηδ γιμιι Γβ-

δίδίεηΐε ευρί(1ί(3(β; ίηΙεπιρεΓβηΙεηι αιιίρηι νί ρπιΐΡΓ γβΙιο-

ιμίιι πιρί; (8) ιιιίιιιΐδ Ιίΐηιεη ηιΙΠϊ^ί νίιΙιΊιΐΓ; π;ιιιι ευρίιΙΚβΙί

];ιΊιΐί ίικίπίμι'ί , ιριίρρε ΐ|ΐι:ι• δπβνίΐιιΐδ ίιιΙι'ΐιιΙίΙ , φΐοεΪΓΡ3 ίη-

(εηιρει•3η$ ηοη νί δει) νοίεηδ ροΐιιιβ 8§ί(, ςπία ιΙοΙογρ ν3εβί.

Ρογγο ρεΓ8ΐΐ3ϋίο, νίηΐεηΐίχ ηεερίβίΐβΐίφιε ορροηίΙιΐΓ ; 1ρη>-

Ρ8Γ3118 νεΓΟ 83 δεεΙβΙΐΙΓ, (Ιβ ςΐΙΪΙ|ΙΙ8 1>8Γ8Ι138ΙΙ8 ε.<1 , ηοη νί,

ίη! νοίεηβ. ΚιίΙ (-ιιρίιΙίι,Ί-. εί(Γ3 ρειδιίΐδίηηεηι Ιι ιιΙιίΙ , ιρπρρί'

ςιΐΗ! γ:ι! ίιιιιε εβΓεΙ. (9) Ουοιΐ ί^ίΙιΐΓ Ιιι δοίί νί ίηνίΐίφΐε ΓβεβΓε

λ ΙιΙι'ίΐιιΙ ιπ , <]ΐι.-ιιικ|ΐιι• ιιΐι 8311831» , δε Ιιι-ιΊ οΙ> δίιηϊΐίίικίίιιειιι

ιρι.Ί ικΚι ιιι (ΐι ιιι νί, ι|ΐι;ι ιΊ ίιΐ3ηϊιιΐ3(3 ιι'αιίι• ιΐίείιιιυδ, εχρο-

811Ϊ111118 Ιι.'κΙΐΊΐιΐΝ. (10) δει) πιίιιι δι (■( ιρχιιί ίη (ΙεΙεηηί-

η3ΐίοηβ ροδίΐιιηι ίδΐϊε ΓοργβΙ, 3(1]ί('ί3ΐιΐΓ, δοΐνίΙιΐΓ φίοιΐ

(Ιιι Ιιιιιι βδί. ι,ΐιι,-ιικίιι ίμϋιιι- ιίίιίιιιι φια• ΓοΓίδ δΐιηΐ ςιιίρρίίΐιη

ρΓϋίΙεΓ ίηιρείηιη ίηίπηβεοιιιη ωονρΓίΙ , δβύβηΐνε, νί ίιΐ Πιτί

38δενεΓ3ηΐϋδ ; ςι^ηΛο νεΓΟ δεειιβ, ηοη νί. Ιη ΙεηιρεΓ3ΐιΙε

ιιιιΙιίπ, ίιιΙι•ηιριτ;ιιιΙθφΐι•, ίιΐϋίΐικ ίιιιρι•(ιι> ιΙικίΙ : ιιΙΐΊΐιηιριε

εηίιιι ίη βε Ιΐ3ΐ)εί. ΟιΐΒΓβ ηεοΙεΓ νί , ρ{ εοαείιΐδ, δειΙ νοίεηδ

υΐΡΓςπε 3^ίΙ. (11) Νβηι ρπηπρίιιιη ςυοιΐ ΓοΓίδ ΡδΙ ρΓαΊβΓ

ικιΙιιΐ'ϋΙΐΊΐι ίηιρείυηι, δίνε ηιονεαΐ, δίνε ιιιυΐιιιιι ίιηρειϋαΐ,

ηροεβδίΐαΐεπι νοεβπιυδ, υΐ 81 ςηίβ ηΐ3ηιι Ηΐίειι]υδ εί νοίυη-

ΙίΙβ εί ειιρίιΐίΐαίε ΓεηίΙεηΙίδ 3ΓΓερΐ3, ρεΓοιιΙίβΙ αΐϊιιηη. Υε-

πιιη δι ίηΐΓίπ8Ρ0ΐ)8 ρηηι-ίρίιιιιι ΓυειΙΙ, ηοη νί Γβ8 3;,πΙιιγ;

φΐ3ηιΙοφΐί(Ιρηι εί νοίυρίδδ ϊηεδί εί ιΙοΙογ ίη υΐπβο,ιιε.

(12) Νβιη εί φΐί οοηΙίηεηΙεΓ ηε^ίΐ , όΌίοΓβ βΠίίείΙυΓ, ιριίρρε

ςιιί ιμιιιΙπι φΐ.Ίΐιι ειιρί(ϋΐ38 Γιτ:ιΙ, ΓαοϊαΙ ; ε( Ι.ϋΙίΙίβ 38 νο-

ΙιιρΙ ;ιΙι•, ιριίρρβ φΐί δρεΓεΙ δίΐιί ίιί οϋηι ΓοΓοεοιηιηοάο εί ίιοηο,

νεί ];ιιιι Ι'ιίιμΙιιγ Ιιοηο, ιΐιιιιι Ιιιιι: Γ3ΐϊοηε ηιοιΊ ιιιιιι εχρεΙΗΙ.

δίιιιίίίΙεΓ ίηεοηΐίηεηδ {ξβιιΟβΙ ϋίε ςυίιίεηι (Ιιιηι Γ"ΐίΙ»Γ Ιιαο

8113 ίηεοηΙίηεηΙί3 , τε ορΐ3(3 ; 88(1 εί (ΙοΙοΓε βΓΠοίΙυχ, ςηϊρρβ

φΐί ιηείυ»! ηεεεδδαηο , ρΓορΙεΓ εοηδείεηΐίβιη ηΐ3ΐβ Γαείί.

(13) ΙΙβφίειΙίεβΓβ, νί ηΐι-υηιςιιε 3§εΓ0, 3 Γ3ΐίοηβ ηοη ρ$1

αΐίΐ'ΐιιιιη; υΙεΓςηβ εηίηι , δι δρεείεβ ίη βΙΙειΌ 3ρρε1ί(υηι, ίη

3118Γ0 ΓβΙίοηεηι, 3«ίΙ ίηνίΐιιβ. ι\3ΐιι φΐιιιη (Ιίνίίβ δίηΐ 1ι»ό

(Ιυο , 3ίΙβΓυηι 30 βΙΙργο εχΙιυιΙίΙιΐΓ. Οιιοηί3ΐη 3ΐι(ριη ίη

βΐίφΐ» βηίιηί ρβΓίβ ίά εοπϋη^ει-β 3ΐιίηΐ3θ!νειΙιιη1 , δοΐεηΐ ίι Ι

Λά ΙυΙιιιη ηηίιηιιιη ΐΓβηδΓειτρ. (14) ΑΙφίί ιΐε ρίΐΓΐίίιιΐδ φΐίιίριη

ερίδ ιΙίιί ίιοε ροΐεΐΐ : εείεπιιιι 3ΐιίηιιι« ΙοΙιΐδ Ιλπι ίηεοηΐίηεηΐίβ
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έχουσα ψυ/ή και τοϋ άκρατους και τοϋ εγκρατούς πράτ

τει , βία δ' ουδέτερος, αλλά των έν έκείνοις τι , έπε! χαι

φύσει αμφότερα έχομεν. Και γαρ ό λόγος φύσει άρχων

ότι έωμένης της γενέσεως και μή πτ,ρΐι)Οείσης ένέσται,

ο καΐ ή επιθυμία, ότι εύΟΰς εκ γενετής ακολουθεί και

ένεστιν. (ιε>) Σχεδόν δε τούτοις δυσ! το φύσει όιορί-

ζομεν, τω τε 5σα εΰύυς γινομένοις ακολουθεί πασι, και

όσα έωμένης της γενέσεως εΰΟυπορεϊν γίνεται ήμϊν, οίον

πολιά χαι γήρας χαι τάλλα τά τοιαύτα, "ίίστε μη

κι κατά φύσιν έχάτερον πράττει, απλώς δέ κατά &ύσιν έκά-

τερος , ου την αυτήν, (ιβ) Λί μεν ουν περί τον εγκρατή

καΐ άκρατη άπορίαι [αύται] , περί τοϋ βία πράττειν

ή αμφότερους η τον έτερον, ώστε η μή έχοντας ή άμα

βία και άκοντας, ει δέ τι) βία Ικούσιον, άμα έκόντας

II χαι άκοντας πράττειν • σχεδόν δέ έκ των είρημένων

δήλον ήμΐν ώς άπαντητέον. (π) Λε'γονται δέ χατ' άλ

λον τρόπον βία και άναγχασΟε'ντες πραξαι, οΰ όιαφοι-

νοϋντος του λόγου και της ορέξεως , δ'ταν πράττωσιν

3 και λυπηρόν και φαϋλον ΰπολαμβάνουσιν, άλλ' αν μη

2ιι τοϋτο πράττωσι, πληγαι ή δεσμοί ή θάνατοι ώσιν.

Ταϋτα γάρ φασιν άναγκασΟέντες πραξαι. (ι*)*11 οΰ,

αλλά πάντες έκόντες ποιοϋ'σιν αυτό τοϋτο ■ έξεστι γάρ

μή ποιεϊν, άλλ' εκείνο ΰπομεϊναι το πάθος. (ΐί>) "Ετι

ίσως τούτιον τά μεν φαίη τις αν τά δ' ου. Οσα μέν

25 γάρ έφ' αΰτώ τών τοιούτιον μή υπάρξαι ή ΰπάρξαι (δει),

δ'σα πράττει ά μή βούλεται, εκών πράττει καΐ οΰ βία •

δ'σα δέ μή έφ' αότώ τών τοιούτων, βία πως, ου μέντοι

γ' απλώς, δ'τι ουκ αυτό τοϋτο προαιρείται 8 πράττει,

άλλ' ου έ'νεχα, έπε Ι χαι εν τούτοις εστί τις διαφορά.

30 (2θ) Ει γάρ ινα μή λά€η ψηλαφών άποχτείνη , γελοίος

αν είη ει λέγοι Οτι βία και άναγκαζόμενος. Άλλα δει

μείζον κακόν και λυπηρότερον είναι, 8 πείσεται μή

ποιήσας. Οΰτω γάρ άναγχαζόμενος κα\ ή βία πρά

ξει ή ου φύσει, όταν κακόν άγαΟοϋ ένεκα ή μείζονος

35 κακοϋ άπολύσειυς πράττη , και άκοιν γε • ου γάρ ε'φ'

αϋτώ ταϋτα. (2ΐ) Αιό και τον έρωτα πολλοί άκούσιον

τιδέασιν, και θυμούς ένίους και τά φυσικά, δ'τι ισχυρά

και υπέρ τήν φύσιν. Και συγγνωμην εχομεν ώς πε-

φυχότα βιάζεσΟαι τήν φύσιν. Κ αϊ μάλλον αν δόξειε

40 βία και άκοιν πράττειν, ινα μή άλγη ίσ/υρώς, ή ίνα μή

ήρεμα, και ό"λως ινα μή άλγη ή ί'να χαίρη. Τό γάρ

ε'φ' αϋτώ, εις 8 ανάγεται ό'λον, τοϋτ' έστιν 8 ή αύτοΰ

φύσις οϊατε φέρειν 8 δέ μή οί'ατε , μηδ' έστι της εκεί

νου φύσει ορέξεως ή λογισμοΰ, ούκ έφ' αΰτώ. (2-2) Διό

45 κα\ τους ενθουσιώντας και προλέγοντας, καίπερ δια

νοίας έργον ποιοϋντας, όμως ου φαμεν έφ' αΰτοΐς είναι,

ούτ' ειπείν ά εΤπον, ούτε πραξαι ά έπραξαν. ('23) Άλλα

μήν ουδέ δι' έπιθυμίαν ώστε και διάνοιαί τίνες και

πάθη ούκ έφ' ήμϊν είσίν, ή πράξεις αϊ κατά τάς τοιαύ-

60 τας διανοίας χαι λογισμούς , άλλ' ώσπερ Φιλόλαος έφη

εΐναί τινας λόγους χρείττους ημών. Ωστ' ει το έχου-

σιον και άκούσιον χαι προς τό βία έδει σχε'φασΟαι, τοϋτο

μέν ούτω διηρήσΟω- <λ γάρ μάλιστ' έμποοίζοντες το

Ικούσιον ώς βία πράττοντες , άλλ' έχοντες.

ςιιβηι ΓοηΙίηοηΙίκ, βροηΙε βιια 3)»ίΙ; ν'ι νΟΓο ηρηίει- : δριΐ 3ΐί•

αηίΟ Ι.ιιιΙ ιι ιιι (|υο(1 ΐρ^ϊ» ίηρδί 8§ίί ; ιιΐηιιηψιρ Ιιοηιιη ϊηνίεεηι

|ιΙΐμη.ΊΙΐ(ΪΙΙ1ΙΙ 3 113ΐΐΙΓ3 ηαΙίΡΙΙΊηδ. Ναιη Ρί Γ3ΐίθ 1Ι»(ΐΙΓ3 ΙΙοΙίί.Ί

ίηρ-Λ 3(1 ίιηρρπιικίιιηι : δι ρηίιη ηΐίφιΐ'πι ίΐ» ιιΐ ηαίιικ ρ*1,

Ρ85Ρ δίνει-ίδ, ηεςηε άεΐηΐίδ 3ΐιΙ ιηυΐίΐυβ ιιΙΙα δΐιί ρ«ι•1ρ ΓιοΙ ,

ίηεηΐ ρί Γ3ΐίο; ρΐ ειιρίιΐίΐίΐί ίΐοηι ηαΙιίΓα ίηρδί; δ(3ΐίηι ρηίιη

ηΐ ραΜΙιΐδ ρίΐ 3ΐί(|ΐπϋ ίη Ιυεοηι, Ιιχε ειιιη εοιηίΐβΐιιι- ίη-

ηβίβ. (15) ΑΙ(]υο Ιιι* Γργρ οΊιυΙιηδ η ηηΙιίΓα ηιιϊρρϊαιη ίηβδδο

ιΙιΙΐΊΊΐιίηΗΐιπίΗ : ρο δείίίεεί «ριοιΐ δΙ;ιΙίιη Ά ηίΐϋνίΐβίε ίηρδί

οηιιιίΐηΐδ , ι•1 ςικχΐ βριΐΡΓΒΐίυηρ ρχδίδίρηίρ ίηΐρςι-α (ίκίΐε

εοηδΡφίίπιυχ, υΐ ΡδΙ ϋοποοίιιβ , ΡΛΐιίΙίεδ, βε αΐϊα ίϋ βρηιΐδ.

ΙΙβφΐρ ηοη δρευηιΐιιιη ιι;ι(ιι ι,ιηι ΠιείΙ πΙΙρπιΙγ» ρβΓβ,ίΡΐΙ

«τιιικΙιίΓη η,'ΐΐιιηιιιι δίηιρΙϊοίΙΡΓ ΓηριΙ βΙΙρπιΙργ Ιιυηιο, δ<ν|

ηοη ρβηιίριη. (16) 11α• ιμίΙιΐΓ δΐιηΐ ςυχβΐίοηββ <1β Ιοπΐ(ΐ6Γ»η(«

ϊηΙρηιρρΓ3ηΙρφΐ€ ; ιιΐηιιη νί ρΐ ηοη νοΙι-ηκ 3^αί ηΙΙργ, »ιιΙ

ιι1ρι•ί|ΐιρ , ιιΐ αιιΐ ηοίβηΐρβ βηΐ νϊ »ίιηιι1 νοίρηίρκηιιβ ηρηπΐ ;

ρΐ ίί νί 3»ργρ ίηνυΐιιηΐβπιιηι ?ίΙ , ηιιιη νοίρηίβί δίιηιιΙ πο-

ΙρηίΡδηιιρ 3^,-ιηΙ. 8ριΙ Γργο ρχ ιΐίιΐίί Ιιη(:1ρηιΐ8 ορρπΓΓΡηιΙιιηι

Ρ&*! Ιιίδοβ βρρβΓΡί. (17) ΥρΓυηι ρΐ βΙιΙργ >ί οο,ιρ|ί«ιιι«

38βΓβ (ΙΓευηΙιΐΓ, ηοη άίββεηΐϊρηίϊουβ ίηΐιτ δβ ιιιηΐιιο Γβΐίοηυ

ρ((Ίΐρ!ιΙϊΐ3(ρ, (]ΐΐ3ΐκ1ο δρίϋορί ίιΙ Γ»ρίιιηΙ, ιηιοιΐ ιηυΙΡΝίιιιη

ηιιίιΐρπι ρΐ ΓιίνοΙιιηι ]ικ1ί('3η( ; «-(Ι ιιρρίρρίιιιη , νρΓϋΡΓβ αιιΐ

νίηριιΐβ 3ΐιΙ πίογΙριιι ϊπΓργηΙ : Ιιίρρ ρηίιη ■■ ροαιΊοδ « Γλγργ('

ιιϊιιηΐ. (18) Νί.<ί ροΐίιΐδ ηιίηίιιιρ Γθ;ΐ(Ιί : Ιιοι-, ίρίπιη ίριιηΐι•

ϋκ-ίιιιιΙ οιηηβδ : η»ιη υιιιίΙΙρΓβ ΐ|ΐπι|ριη ΙϊεοΙ, δριΐ ΓργρπιΙιιιιι

ίΐίικί ίηροιηιηοιίιιιη. (19) ΥΡΓηιη ρχ Ιιίδ βΙία (|πίιΙρηι νο-

ΙιιηΙ.ιπα, 3|ί,ι \ργο ηοη νοΙυηΙβΓΪΗ ΓογΙρ ςιιίδ ιΐϊχρπί. Οιι.ν-

οιιυςιιρ ρηίιη ρχ Ιιϊδ ίηοοηιηιυϋίδ ηΐ δίηΐ .ιιιΐ ηοη δίηΙ δϊ

ρρηρβ ίρδυηι ρχΐ , ρΐίβηίδί ηοη νοίρηδ ΓαιίΙ , Ιβιηρη βροηΐρ

(ΙίείΙιΐΓ, ρί ηοη νί, Γηεργρ : ίη ϋ» νρπ) ιριβ; ρρηρβ ίρ^πηι ηοη

δηηί, νί <ιυοιΐ3ηιηιο<1ο , δριΐ ηοη δίηιρϋοίΙρΓ, (ίρπ ΟίπιηΙιΐΓ;

ρο ιρ20(1 ηοη ίΐΐηιΐ ίρίΐιηι ρ|ί§ϊ1 ςιιοιΐ ΓαρίΙ , 8ο<1 ίιΐ οιι]ιι•ι ργηΙι',ι

α^ίΐ : ηβηι ίη Ιιίδ φιοφίρ ΡδΙ ι|ΐιι>ιΙ(ΐ3ηι (Ιίίοπηιρη. (?.0) Ι\3πι

ΓκΙίευΙιΐδ ΓυρπΙ , δι υΐ ΡοηΙβιΊυδ ()Ηί3 νϊΙβπ-Ι , οεοίηΜδδΡΐ ηΙ

Ιοηιηι, νί δε ϊϋ ριΐίΐιΐιιιικριΐ' Γριί*80 (ΙίοηΙ : ιηη]ιΐδ ρηίιη

3ΡΡΓΐ)ίυδ(]υε ιιι:ιΙιιιιι οιμιγΙο! ηοη Γβΐ'ίρηΙί ρΓοροβίΙιιηι μΙ.

8ίο ρηίιη εο3Ρ(υδ εΐ βιιΐ νϊ Γβεϊεί βυΐ ΓρρημηβιιΙε η;»ΙηΓ3 ,

δείΐίεεί ιρκιηιΐι) ιιι;ιΙιιιιι 1>οηί ε^ΓαΙία , νεί ■>!> ιηα]οΓί5 ηΐίΐϋ

π'ρυΐδίοηβηι 3βίΙ , ίιΐιιηρ ίηνίΐιΐδ. Νρηιιρ ρηίιη ρρηρκ ίρίΐιιη

1ιχ•ο δΐιηΐ. (21) ΟηοειΊεβ ρΙ βιηοΓΡίη, εΐ ίι,Ίδ ([ΐι^Μίαιη, ρί

η.ι1ιιπι|ί;ι ηυηηιι1ΐ3 ίιιΐι'ΐ ίηνοΙιιη(απ3 εοηηιιηΐΡΓ3η1, ςιιί3

νίυΐεηία εΐ δυρΓβ ηιιΐιιιιιιιι δηηί. Ι'ικίρ ρί νρηίαιη 1ιί•.π^

(Ι.ίιιιιν , ρο ςιιού νί εο^ΡΓε ηαίιιιιιιη δοΐραηΐ. 8ρι1 ρί ιηβίίίί

νί ϊηνϊΐρςυβ ΓβεΡΓε νίιΙρΙιΐΓ, ιριί ΓαοιΙ ηβ νρΐιεηιρηϋυδ 3ΐιΙ

ηρ ΙρνίΙρΓ (]οΙε3ΐ, ρί ίη ιιηίνΡΓβυηι , ηε«ΌΙρ3ΐ ρί ιιΐ βϊικΙρϊΙ.

Ν;ιιιι ςιιοιΐ |>ρηΡ3 ιιΐίιριριιι Ρδ( , ιριο Ιιοε γοΓιίΙιιγ ιιυίνρη>ιιηι ,

ΡδΙ ίιΐ ειιί ΓρΓΡηιΙο ηιιΙ ιιι ;ι ρ.->1 ; επί νοΓΟ Ιυρε ΓργρπιΙο ηυιι

ρ>1 , <|ΐΐίΐ• ηρςιιε η.ιΙιίΓαίίΛ ειιρϊ<ΙίΙ:ιΙί> ηεε Γ3ΐίοιιίδ δηηί , ηοη

(ΙεηρηΙ [ΐεηρδ ίρβιιηι ΡδδΡ εριΐδΡΓί. (22) (}ιιαηιο1)ΓΡυι Γ3113-

Ιίεί,εΙςοί ι π! πια ρΓβριΙίεηηΙ, α,ιιαιηΙίΙκΊ ϊηΐεΐίρείιΐδ ορυβ

ΓϋοίιιηΙ , ηοη (3ΐηριι ίϋ ρεηρδ ίρδοβ εδδρ βίδρνεΓβιηιΐδ , ηριριρ

υΐ ΓϊείαηΙ ηιΐ35 ΓεεεΓυηΙ , ηρο,υε υΐ ιΐίεβηΐ ςυη; (ΙίχΡΓυηΙ.

(23) 5ρι1 ηρο ρργ ειιρί(1ί(3(ριη. Ηβψιε ρί ίηΙβΙΙεεΙιΐδ ιριίιίαιη

ρί βΠρεΙιιδ, 3ΐι( βεΙίοηΡί δειυηιΐυιη ρ]υδηιυοΊ ΓαΙίοηρδ εΐ ίη-

ΙεΙΙίβρηΙίΒδ, ίη ιιοδί™ ροΐρδίαίε ηοη βυηι : δρυ, φίειηαοΊηο-

(Ιιιιη ΙΜιίΙοΙβυδ ιΐίχίΐ, Γ»1ίυηρδ (]υ86<1αιη δυηΐ ηυΐιίϋ ρυίρη-

ΙίοΓΡβ. ϋΓ^ο ίί νοίιιηίαπ'υπιιη 3Ρ. ίιινυΙιιη(3ΓΪοπιιη οοηϋίιίε-

Γαΐίο,ρυπιηι <ρι.τ νί ρ\ρηίυηΙ, ΐΓαιίΛΐιιί ]ιιημρηιΐ3 ρπιηΙ,

Ιμρο ιι. ι 5ΐιιι[ο ίηΙΡΓ δ(«ε <1ίί>1ίιιεΐ3. Λ'ίΐιη (ριί βροηίβηευηι

ιη.ι\ίηιρ ίιιΐΡΓροΙΙίΐιιΙ , :ιιΙ ίιΙ μ: εο3θΙοδ ιΐίειιιιΐ, ιιΐ ίη Ρ3ΐιι

,ιηίιιιί 8ΡΐιΙεΐ)(ί3ΐη νοηίιρηί.
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ΟΑΡ. IX.

'ΕπεΙ δέ τοΰΥ ε/ει τίλος, χαΐ ούτε τή ορέξει ούτε τη

προιαιρέσει το ίκούσιον ώρισται , λοιπόν δή όρίσασθαι

το κατά διάνοιαν. (ϊ) Δοκεϊ δή εναντίον είναι το

εκούσιον τω άχουσίω, και τι) ειδότα ή 3ν ή ώ η ου

6 £νεκα (ενίοτε γαρ οϊδε μεν 3τι πατήρ, άλλ' ου/ ινα

άποκτείνη άλλ' ϊνα σώση , ωσπερ αί Πελιάδες ήτοι ώς

3τι μεν πόμα , άλλ' ώς φίλτρον χαι οινον • τ6 δ' ήν

κοινειον ) τώ άγνοοϋντι και 3ν χαι ώ και 3, δι' άγνοιαν,

μη κατά συμβεβηκός. Το δε δι' άγνοιαν , χαι 3 χαι

■ο ω και ον, άκούσιον. Το εναντίον άρ' εκούσιον. (3) "Οσα

μέν ουν Ιφ' έαυτώ 3ν μή πράττειν πράττει μή άγνοών

και δι' αυτόν, εκούσια ταΰτ' ανάγκη είναι, και τό

εκούσιον τοϋτ' εστίν 3σα δ' άγνοών και δια τό άγνοεϊν,

άκων. (ι) Έπει 3έ το έπίστασθαι χαι το είδέναι διττόν,

15 εν μέν το ε/ειν, 2ν δε το /ρήσθαι τη επιστήμη, δ ε/ων

μή /ρώμενος δε εστί μεν ως δικαίοίς άγνοών λε'γοιτο,

εστί δ' ώς ου δικαίιος , οίον εί δι' άμε'λειαν μή ε/ρητο.

Όμοίως δέ και μή ε/οιν τις ψε'γοιτο αν, εί 8 ράδιον

ή άναγκαϊον ην, μή ε/ει δι' άμε'λειαν ή ήδονήν ή λΰπην.

20 Ταΰτ' ουν προσδιοριστε'ον. Περί μέν ουν του εκουσίου

χα\ ακουσίου διιορίσθω τοϋτον τον τρο'πον.

ΕΙ φΐί» Πηεηι ϊίΐ ;3ηι ΙιβυβΙ, εί νοίιιηίαι ίπιιι ηεε ευρκίί-

(3ΐε ηεε εΐεείίοηε ΙεπηίικιΙυηι 881 , ΓεΙίφΐιιηι εδί ιιΐ εβ φΐα;

ϊϋχΐ» ίηΙεΙΙεεΙυιη ΓιιιηΙ, (ΙεΙεηηίηεηΙιΐΓ. (2) νίϋεΐιιι- ΒπΙβιη

ϊηνοΙυη(3Γίο οοηΐι ϊπιιηι ρ*«; νοΙιιιΚαηυιη , εί (λοογο διίειι-

Ιεηι ;ιιιΙ ςυίϋ βίΐ, αυι ειιί Γβεί,ιβ, βλιΙ ιιηυ.5 βίνιΐία ( ίηίβπΐιιιη

εηίηι ηονίΐ ςυοιΐ ραΙεΓ βίΐ, ηοη 1»πιειι ΙβοίΙ ιιΐ οεείιίαΐ, 58(1

υΐ ίβΐΎβί ροΐϊιιβ, νείιιΐ Ι'εΐίίΐιίεϋ, 3ΐι( ςυϊ (ΙβηΙ ροειιΐυιη, 8ε<1

ιιΐ 3ηια(οπιιιη εί νϊηο ρΐεηυηι , φίοιΐ ι-ε ίρ$3 νεηεηαιη εΓαΙ ) :

Ιιηίε δείβιιΐί ϊ^Ιογ εοη(Γ3ΐ-ίιΐ5 881 ί£ΐιοπιη8 εί φιεπι , «Ι ευί ,

εί ςιιίϋ , εχ ί£ΐιοι•3η{ί3 , ηοη ρβΓ βεείϋεηδ. ςυοιΐ βιιίεηι Γιί

31) )§ηοΓ3η(ε εί αυκί εί ευί εί φΐεηι , ίιπ οΐιιηίβι ίιιιιι εβί ; Ργ<;ο

τοίυηίβπυηι εοηΐΓβιϊιιιη εβι. (3) ς»»• ϊ^Πιιγ ρέπε» ϊρδίήη

δυηΐυΐ Γαειτβ οπιίΙΙα! , ίίΐπΐ ηοη ί<ηιοΓαη5, εί ρεΓ ββ, ββ

υΐίφΐβ νοΙυη(3Γί3 «ηηΐ, εί νοίυηίαηιιιη ϊϋ ίρ8»ηι ε«1 ; φΐο;

νεΓυ ϊίΐηοΐ'αηβ, εχ εο ηυοιΐ ί^ηοιαΐ, 88 ίηνίΐιΐδ Γ«είΙ. (4) Ι'ογγο

ςυία δείιε εί ϊη(εΙΙΪ£βΓβ οίΓαπ&ηι εαρϊιιηΐυι-, νβΙ «Ι ρο88ί-

<1ε3ΐιΐΓ, νεί >ιΙ ιΐίΐιιριΊιΐΓ κεϊεηΐίη, ςυ'ι ΙιαΙ>Γπ8 ηοη ιιΐι'ΐιιι•,

ίηΙ(•πΙιιπι ΪΒηοιβηδ ιηεπίο <1ί(•ί1ιΐΓ, ίηΐιπίπιη νεΓΟ ηεςυ»-

ί]Η3ΐη, νείυΐ 8ΐ ρεΓ ηε§1ίμεηΙίΗΐη εβ ηοη ΡδΙ ιιβιΐδ. ίϋηιίϋΐεΐ'

εί 18 νίΙπρεΓεΙϋΓ, ο,υί νεί ΓαρίΙίιιιιι νεί ηεεε883ΐΊοπιιιι ρ«-

ΓίΙί3ΐη ρεΓ ηε^ΙϊυβηΙϊβιη , βιιΐ ιΙυΙοΓειη ;ιΜ(|ικ•ιιι, νοίιιρίη-

Ιοιηνε 8ΪΙ)ί ηοη εοηιρβΓεί. Ηοεο ίμϊΙιΐΓ ρητΙεΓ 8ΐιρεΓΪ0Γ3

εΓ3ηΙ (Ιεΐϊηίεηιΐβ. Αε ιΐε νοίιιηίαηο εί ϊηνοΐυηίαπο Ιιοε

ηιυιΐο α'εΙεΓΠΐίηΐΙυιη 8ίΙ.

ΟΑΡ. Χ.

Περ\ δ! προαιρε'σεως μετά τούτο λέγωμεν, διαπορή-

σαντες πρώτον τω λόγω περί αυτής. Διστάσειε γαρ άν

τις εν τω γένει πε'φυκε και εν ποίω Οεΐναι αυτήν '/ρή,

21 χαι πότερον ου ταύτδν το ίκοΰσιον και το προαιρετον

ή ταΰτόν εστίν, (μ) Μάλιστα δέ λε'γεται παρά τινιυν,

και ζητοϋντι δόζειε δ' αν δυοϊν είναι Οάτερον ή προαί-

ρεσις, ήτοι δόςα ή ορεζις• άμφο'τερα γαρ φαίνεται πα-

ραχολουΟοϋντα. (ί) "Οτι μέν ουν ουκ εστίν ορεζις,

3ο φανερο'ν. II γαρ βοόλησις αν ειη ή επιθυμία ή Ουμο'ς-

ουΟεϊς γαρ ορε'γεται μηΟέν πεπονΟώς τοΰτοιν. Θυμός

μένουν και επιθυμία καΐ τοις Οηρίοις ΰπάρ/ει, προαί-

ρεσις δ' ου. "Ετι δέ και οίς υπάρχει άμφω ταϋτα,

πολλά και άνευ Θυμοϋ και επιθυμίας προαιρούνται- χαι

3* εν τοις πάθεσιν ίντες οϋ προαιρούνται, άλλα χαρτεροϊ-

σιν. "Ετι επιθυμία μέν κα'ι θυμός άει μετά λύπης,

προαιρούμεθα δέ πολλά χα'ι άνευ λύπης. (*) Άλλα

μήν ουδέ βούλησις καΐ προαίρεσις ταύτόν βούλονται

μέν γαρ ενια και τών αδυνάτων είδότες, οίον βασιλεύειν

40 τε πάντων άνθρώπο>ν κα\ αθάνατοι είναι, προαιρείται

δ' ούθεις μή άγνοών 3τι αδύνατον, ούδ' δ7.ως 8 δυνατόν

με'ν, μή έΊρ' αυτώ δ' οίεται πραξαιή μή πραξαι. "ίίστε

τοΰτο μέν Φανερόν, δτι ανάγκη τό προαιρετον τών έφ'

αδτώ τι είναι. (β) Όμοίως δέ δήλον δτι ουδέ δόξα ,

45 ούδ' απλώς εί τις οίεταί τι. Τών γαρ έφ' αύτώ τι

είναι τό προαιρετον, δοξάζομεν ίέ πολλά κα'ι τών ουκ

όντοιν £φ' ήμΐν, οίον τήνδιάμετρον σύμμετρον. (ο) "Ετι

ούχ εστί προαίρεσις αληθής ή ψευδής. Ουδέ 6η ή τών

έφ' αυτώ οντοιν πρακτών δόξα, ή τυγχάνομεν οίόμενοι

•>" δεϊν τι πράττειν ή ού πράττειν. Κοινόν ίέ περί δόξης

Όβ εΐεείίοηβ νε™ ύείπρερβ ιΐίεεηιυβ , βχροδίΙΐ5 ρΓίηιυιιι

ηοηηυ11Ϊ8 φιχ8ΐίοηϊ()υ3 3(1 εβηι ρεΓ(ίηεηΙί1>ιΐ8. ΑηιΙ)ίίζ3ΐ

εηίηι ΓοΓίββδε ςιιίβ , ίη φΐο ^εηεΓε οηβηΐιη-, Ιιιηι ίη φΐβΐί

οοηίΙίΙιιεη(ΐ3 δίηΐ, 3ΐιί, εβιίεηιηε βηΐ <1ίνεΓ83 δίηΐ νοίιιιιία-

ΓΪηηι εί ϊηνοΙυηΐ3ΓΪυηι. (2) Μβχϊιηε νεΓΟ ςυίϋβηι βδδενε-

Γ3ηΙ, εί φίχτεηΐϊ εΐίβιη ί(3 ΓοΓίε νίϋεπ ςιιεβΐ, εΐεείϊοηειη

εχ (1ιιο1>υ8 Ιιίδ αΚεπιιη 8558, βεϋΐοβΐ 3ΐιΙ ορίηίοηεηι , βιιΐ βρ•

ριΊίΙιιιη : ιιΐΓ.ιηιιε εηίιη εοηδεείβηεβ νίιΙοηΙιΐΓ. (3) Λ'επιιη

βρρείϊίιιιη ηοη εβκε, ρ.ιΙεΙ εχ εο ςυοό" Ιιιιη βιιΐ νοίυηΐβ-

Ιεηι , 3ΐιΙ ευρίιΙϊΙαΙεΓη , ,ίιιΙ ιγβιπ 858ε ηεεε553Γίυηι δίΐ : ηειηο

ςιιίρρε ηί$ί Ιιοηιιη :ιΙίι|ΐιίιΙ ραίιεηδ 3ρρε(ϋ. ,Ι,πη ιϊ,ι επρί-

(ϋΐβδο,υβ εΙίβΓη Γεπ'δ ϊηεδί , εΐεείίο νεΓΟ ηεςυβφίβηι. Ροιτο

Ιιί εΐίηηι (]ΐιίΙιιΐ8 ,ίιιιΙιο ιΙΙ,ί ίηδίιηί, ιιιιιΙΙ.ί 305φΐε ίι,ι ουρί-

(ΙίΙιιΙειριε εΐί^ιιηΐ; εί (Ιιιηι ρ858ίοηίΙιυ8 3ΓΠί@ιιη(ιΐΓ, ηοη εΜ-

8»ηί, 88(1 (ο[('πιη1. ΡΓίεΙεΓε», εηρί(Ιί(β(ί ίΓ«;ο;υε δεηιρεΓ

(ΙοΙογ ϊιιηε^ϊΙιΐΓ ; ιιιιιΚη νεΓΟ ηοδ 3ΐ>8(ριε (ΙοΙοΓε εΐί^ίιηυδ.

(4) ΥοΙιιηΙβδ ΐηδίφΐτ ε( εΐεείίο ί(1εηι ηοη 8ΐιη( ; νοίυηΐ εηίιη

ϊηΐεπίιιηι (Ίϊλιιι ε;ι Ιιοηιίηεβ, φΐ;ι• ίιηροδδίϋ'ιΐία εδ88 ιιηηιηΐ,

ιιί οηιηίουδ ΙιοηιίηίΙιη» ϊιηρεΓβΓε , ίιηηιΟΓίΗίειη 8888. ίϋ φ^ιοϋ

ιιιίιιιι , βεϊεηβ ϊηιροδδίοϊΐε 6558 , εΐε^εήΐ ; 3ΐςυβ «»<!<■■■ ίη ιιπί-

νεΓβυπι ηε 63 φΐϊίεηι βΙθίίΟΓΪΙ , ςιΐ33 βίβϊ ηοη ρεΓ 86, βεί

ίρδί Ι,ίιικίι ίηιρο85ί1>ίΙί3 νεί Ι.κ Ι ιι νεί οηιίδδΐι ηοΓίί ; ιιηιΐε

ιη;ιηίΓι•8ΐιιηι, εΐεείίοηεηι β&88 τεπιπι ρεηεδ ηο8 ίίΐίίπιιη.

(5) ΒϊιηίϋΙεΓ (Ίβπιιιι , ηοε ορίηίοηεηι ε*88 εΐεείίυηεηι , ηεφίβ

δϊιιιρΙίείΙεΓ, 8Ϊ φΐίδ «ΙίφΐίΊ ριιίεΐ, φΐυηι εΐίϋίίιίΐε ε]ιΐ5ΐΐ]()(1ί

φΐίιΐ δίΐ, φΐοϋ νίΓίΙιυδ ηο&ΐΓΪβ ρβΓεΙιΐΓ : ηιιιΐΐ» νειο ορίηίοηε

οοη(ΐίρίιηιΐ8 , φΐΒ! ρεηεδ ηοβηοη δΐιηΐ, ιιΐιΐιβιιιείηιπι εοιη-

ηιειίδίηίΐοίΐί'ηι. (ο) Ρογγο ηιχ νει-3 είΐ, ηεε (βίββ βίεείίο ,

8ε(1 ηεε Γεηιηι ρεηε« ηοβ μΙβγιιιιι ορίηίο, <]ΐΐ3 ΓΒείεικίπηι

3ΐί(ΐηίι1 νεί ηοη Γαείεηιΐιιιη 3ΐ1)ίΐΓ3ΠΐϋΓ. ( Ίιιιιιιιιιιιε νεΓΟ ί<1

/



204 ΗΘΙΚΩΝ ΕΪΔΙΙΜ112Ν Β, ι. (ιι»:)

τοΰτο και βουλήσεως• (7) ούΟείς γ&ρ τε'λος ούΟεν προαι

ρείται, άλλα τ! προς τι) τέλος• λε'γω δ' οίον ούΟείς

Ογιαίνειν προαιρείται , άλλα περιπατεΐν ή καΟήσΟαι

τοϋ Ογιαίνειν ένεκεν, ούδ' εύδαιμονεϊν, άλλα /ρηματί-

6 ζεσΟαι ή κινδυνεύειν τοϋ εύδαιμονεϊν έ'νεχα• χαι δλως

δηλοϊ άεί προαιρούμενος τί τε χαι τίνος έ'νεχα προαι

ρείται, εστί δέ τί) μεν τίνος, ου έ'νεχα προαιρείται

άλλο, το δέτί, 8 προαιρείται ένεκα άλλου, (η) Βού-

λεται δέ γε μάλιστα τί) τε'λος, και δοξάζει δεϊν χαι

ιυ Ογιαίνειν χαι ευ πράττειν. °12στε φανερόν δια τού

των ότι άλλο χαι δόξης και βουλήσεως. ΒούλεσΟαι

μεν χαι δόξα μάλιστα του τέλους, προαίρεσις δ' ουκ

εστίν. (9) "Οτι μεν ουν ούχ εστίν ούτε βούλησις ούτε

δόξα ουΟ' ύπόληψις απλώς ή προαίρεσις, δήλον τί δε

16 διαφέρει τούτων, και πώς ε/ει προς το έχούσιον; αμα

δέ δηλον εσται χαι τί έστι προαίρεσις. (ιο) "Εστί δή

των δυνατών και είναι και μή τά μεν τοιαύτα ώστε

ένδε'/εσΟαι βουλεύσασΟαιπερί αυτών, περί ένίο>ν δ' ουκ

ένδε'/εται. Τα μεν γαρ δυνατά μέν έστι κα'ι είναι και

30 μη είναι , άλλ' ουκ έφ' ήμϊν αυτών ή γένεσίς έστιν,

άλλα τά μεν διά φύσιν τα δέ δι' άλλας αιτίας γίνεται•

περί ων ουδείς αν ούδ' έγ/ειρήσειε βουλεύεσΟαι μή

άγνοών. (ι ι) Περ\ ων δ' ένδέ/εται μή μόνον τί) εΤναι

και μή , άλλα και τί) βουλεύσασΟαι τοις άνθρώποις-

35 ταϋτα δ' έστιν δ'σα έφ' ήμϊν έστι πρδξαι ή μή πραξαι.

Διδ ου βουλευόμεΟα περί των έν'ΙνδοΤς, ουδέ πώς αν

δ κύκλος τετραγωνισΟείη• τα μεν γαρ ούκέφ' ήμϊν, τί)

δ' δ*λως ου πρακτόν. (ΐϊ) Άλλ' ουδέ περί τών ε'φ' ήμϊν

πρακτών περί απάντων. II και δηλον ό*τι ουδέ δόξα

30 απλώς ή προαίρεσί; έστιν. Τά δέ προαιρετά και

πρακτά τών έφ' ήμϊν όντων εστίν. (ι:ι) Διό χαι άπο-

ρήσειεν άν τις, τί δή ποΟ' οί μέν Ιατροί βουλεύονται

περί ων έ/ουσι τήν έπιστημην, οί δέ γραμματικοί ού ;

αίτιον δ' δ'τι δι/ή γινομένης της αμαρτίας ( ή γαρ λο-

35 γιζόμενοι άμαρτάνομεν, ή κατά τήν αίσΟησιν αυτό

δρώντες ) έν μέν τη ιατρική άμφοτέρως ένδέ/εται άμαρ-

τεΐν, έν δέ τή γραμματική χατά τήν αίσΟησιν και

πραξιν, περί ης άν σκοπώσιν, εις άπειρον ήξουσιν.

(η) Επειδή οϋν ούτε δόξα ούτε βούλησίς έστι προαί-

4υ ρεσις ως έκάτερον, ούδ' άμφο) (εξαίφνης γαρ προαι

ρείται μέν ούΟείς , δοκεΐ δέ πράττειν χα'ι βούλονται),

ώ; έξ άμφοΐν άρα• άμφω γαρ υπάρ/ει τω προαι-

ρουμένω ταϋτα. 'Λλλα πώς έχ τούτων σχεπτέον.

(15) Δηλοΐ δέ πως χαι το Ονομα αυτό. Ί1 γαρ προαί-

45 ρεσις αΐρεσις μεν έστιν, ού/ απλώς δέ, άλλ' έτερου προ

έτερου • τοϋτο δέ ού/ οίόντε άνευ σκέψεως χαι βουλής.

Διό έχ δόξης βουλευτικής έστιν ή προαίρεσις. (ίο) ΓΙερ'ι

μέν δήτοϋ τέλους ουδείς βουλεύεται, άλλα τοΰτο χεϊται

πασι , περί δέ τών εις τοϋτο τεινόντων, πότερον τόδε

!,ο ή τόδε συντείνει, ή δεδογμένου τοϋτο πώς εσται. Βου-

λευόμεΟαδέ πάντως τοϋτο, εως άν είςήμας άναγάγιομεν

τής γενέσεως τήν άρ/ήν. {η) Κι δή προαιρείται μέν

μηθείς μή παρασχευασάμενος μηδέ βουλευσάμενος

ή /εΐρον ή βέλτιον, βουλεύεται δ' δσα έφ' ήμϊν εστί τών

ρϊΙ, οΥ ορϊιιΐοηε, ιΊ νοίιιηίαΐο. (7) Νρηιο ρηίιιι Ιϊηεηι, 8β(Ι

ο» ΐ|ΐι:ι• Ιιιιί ι.:ιιιιμί|ιι(>ιιιΙι> εοΐίΓοπιηΙ, οΐϊςϊΐ; <|ΐιι•ηι;ιιΙιιιι«1ιιιιι

ηρηιο βηηιιηι 6886 γΗ^Η δΡ(1 βπιΙηιΙιιγο αυΐ 5ε*1εΓΡ, δβηϊΐβΐί*

^Γαΐία. Νρπ,ιιρ ΓεΙίαΙαίρ ροΐϊπ α,ιιϊδρϊαπι (Ίί^ίΙ , 5ειΙ ςη3?5(ιΐ8

δίικίίυηι, αιιί ρρπείϊΐβΐίοηε*, ΓεΙϊι'ίΙαΙϊδ αάΊρίδεειηΙχ ^ΓϊΙία.

ΕΙ ία υηίνρΓίΐιιη (ΙρίΙϊΓαΙ δεπιρεΓ βΐ^εηδ, α,ιιϊίΐ ει <μι]ιι$

8Γ31Ϊ31 οΐί^ηΐ : ι*1 εηϊηι «1ίιΐ(1 ίϋ ιιι]ιΐ8 βΓίΐΙί», ρΐ ςιιυιΙ ϋΓαΙϊιι

αΙΙεπυδ εΐί^ίΐ. (8) ΥυΙΙ αυίειη πιαχϊιιιβ Ιίηρπι , εΐ }ιιι1ί(3ΐ

οροΓίϋΓβ δαηιιηι βδδβ «Ι ΓεϋείΐΡΓ ΙιοαΙεα,ιιβ νϊνεΓε. Καίριε

[).•ιΙ(•Ι , ιΊιτϋιιιΐΐΊΐι (ΙίνεΓδαηι 6550 Η αϊ) ορϊιιΐοηε ε! α νοίιιη-

ΙιιΙγ. Υ"ΙιιιιΙ;ι* ι-ιιίιιι <Ί ορίηϊο ηΐ3\ίηΐ6 Ιίηπη 5ρΡ((3η1,

<]ΐιο(1 ιιοη ΓβγϊΙ βΙβοΙϊο. (9) Εγ^ο ρίοοϋοικ-ιη ραΐοΐ ηι>ο νο-

Ιιιπΐ.ιΐ••ιιι , πι•!• ορϊηϊοηεπι, ηεε ΜΐιιρΠι ■ίΐιτ ιιΙΙ»ιη αηϊιιιϊ

ρβΓΟΡρΙίυηΐ'ηί Ρ55β. δρ<1 ιριοηιοιίυ (ΙιΓΓργΙ βΐ) Ιιί», ιΊ ςιιο-

ηκχΐυ 56 3(1 νοΙιιηΙ,-ιπιιιιι ΙιαΙ)ΐ•1? ΙΙίιπ• «ίιηιιΐ (ΊικιΊιίΙ ςιιϊι)

8ΪΙ ρΙρρΙϊο. (ιιί) ,Ι.ίιιι |ΐθ"Ηιίϋιιιιι ρ^ΐ',αιιΐ ηοη 6586, ηΐί»

ρμκπκκίί βιιιιΐ , ιιί <1ρ ίί» ϋΐΐΜ-ϊρϊ ρυβ5ί( <Ιρ!ίοΡΓ3ΐίυ , αΐϊα

υργο ι ;ιι-ιιιοιΙί , ιιί ηοη ρο*&ίΙ. Οπιιπιιη οηίιη ΚΡίιοΓβΙί»

ρριιρ8 ηοί ηυη ΡίΙ , εΐϊαηιβί ροΓ 8Ρ Πργϊ 3ΐι1 ηοη Γιργϊ ροδίίηΐ ,

5ΡΐΙ (|ΐΐΗ! νβΙ ηαΙιΐΓβ, νρΐ α1ίί& εχ 0311815 ΙίιιηΙ, ιΐο ίϊβ Η'ϊοη.•.

ηβηιο ρυηβηΙΙβΓε ίιΐί1ί1ιΐ3(. (11) Λ'οιυηι (]ΐυο ηοΐν Ιαηΐιιηι

ΓιργΊ :ιιι( ηοη Γιργϊ ρο85ΐιηΙ , 8Ρ<1 ίη εοηβιιΐΐαΐίοηεηι ρ(ίαιη

μιηγο μιΙπιΙ Ιιηιηίηίηιιβ, Ρ3 δΐιηΐ , φΐ3? ρΓΟ 3γ1)ΪΙγιο ίβρρτο

αιιί ηοη Πιοργρ ])055ΐιηιυ5 : ηυβρΓορΙεΓ ηοη <1β τρηιοΐίβ βρικΙ

Ιικίοί, ηοο. <!<• ιίγιίιΙι (|ιι:κΙγ3|ιιγ3 ιΙι'ΙΠιργ3ιιιιι5 : ικιιιι ίΙΙη

»(1 ηο8 ηοη «ρερίαηΐ , Ιιοο υργο Γιργϊ ηεο,ιιίί. (12) 8ρι1 ηοο

ιΐρ ιιιηιιίΐιιικ οπιηϊηο ιριΐι' 3 πιιΙιιλ α,ιιρβηΐ Γιεπ , πίι^ιιΙ1;ιιιιιι>.

ΓηιΙο, ηιαηίΓρβΙιιιη , ηιτ ορϊηϊοηρηι 8ϊηιρΙίεί(εΓ ρΐεείϊοηριη

Ρ8.Μ-, βριΐ εΙί^ϊοίΙΪΒ ««β οΐΐαιτι 3£Ϊ1>ίΙΪ3, ΓβηίΓη δρϋίορί ρεηρχ

ηοί ρχδϊδίρηίίιιπι. (13) Ι'ΓοίηΛβ ιιιϊγοΙιιγ ΓογΙο ςιιίί, ςιιο

ρβοΐο ιηριΐίι-ϊ , ςιΐΜ 5θϊρη(Ϊ3 ίΐι» οοηιρΙρεΙυηΙιΐΓ, ϊη (ΙιΊϋΐΡΓβ-

Ιίοιιΐ' ριιιΐίΐηΙ , ιμιιιιιι ίι] ηοη Γ;κ ί;ι| ^Γ3ΐηιΐ)3ΐ!ειΐ8. βαΐϊο ΐ'ίιι-,

ρχ ρο οοη5(αΙ, ςιιοο" ϋιιρίϊοϊ πιοοΌ, ηιι) ΓβΙϊορίηαηϋο, 3ΐιΙ

5Ρη5Ι1, εΓΓΟΓ (11111115 (■ΟΙΙΙΙΙΐίΙΙ.ΊΐΐΙΓ, (|11(11 11111 ιιΐΐ'ΐιιιιιριρ ίη

ηιριΐίΐ'ίη» οοπϋη^βΓΟ ροΙρ«1, ϊη μΜηιηΐΒΐίο,ϊδ υβγο ^>1xϊίι 5οη•

8Μ111 βΐ βοΐίοηριη , Οε (ΐιιβουηκιιιβ άίΐρίερΓβ νοίϊηΐ , ϊη ϊηΐίηϊ-

Ιιιηι ρΓ08ΓΡ(1ϊρη1υΓ. (14) <θιιοιιί;ιιη ϊε^ΗυΓ ηειριβ ορϊηίο,

ηρ(ριρ νοίπηίαί ρ«1 ρΐεοΐίο, ηριιιβ αΚρπιηι υΐηιηιο,ιιρ, ηε-

α,ιιο 311)1)0 ( ρχ ίηιρΓονϊδΟ ρηίιη ηρηιο ρΙϊ(;ίΙ , 5Ρ(Ι π,ιιυηι Γα

οίεικίοιη νϊΟεΙυΓ, εοη5ρΪΓ3ΐα,υρ νοίιιηία» ) , οοηϊίαυϊΐ εχ αηι-

Ι)οϋιΐ8 , 1 1 ιι πι 1 1 .ιιιιΐιο εϋ^εηΐί ίηδίηΐ. Γ(ΐιι~ϊι1ι-ι . ■ π ■ ί ιι ιιι 3ΐιΙεηι ,

ιριοιιιοιίυ ϊη5Ϊη( Ιιαΐ. (15) 1(1 6χρ1ϊραΙ>ϊΙ ςιιοα'αηιηιοιίο ηο-

ιιιριι ϊρβιιιη. Ναηι εΐεοΐϊο ευΐ 385ΐιηιρΙίο , ηοη .ίπΙιίιι 8Ϊηι-

ρΙϊεϊΙρΓ, 860* αΙΙοΓΪιΐδ ρΓ»ϊ βΙΙργο. Οιιοο" (ϊργϊ ηοη |Χ)ΐΡ8ΐ

>[>5(|ΐιβ οοη8Ϊ(ΙΡΓα1ϊοηε ρΐ οοηδϊΐϊο εΐ ρΓοΐηιΙο ρχ ορϊηίοηο

εοιίίίιΚαΙϊνα εοηδΙίΙιιεΙιΐΓ είρείίο. (16) Νρα,ιιρ ρηϊηι οΌ Γιηβ

<]ΐιΐ Γρ1)ϋ8 οιΐ)ηΊ1)ΐΐ8 (μιί(Ι;ιηι ρΓοροδϊΙιΐδ ΡδΙ, 56(1 ο"ε ΐϊβ ο,ιι»!

αιΐ Γιηοιη ΙεηοΊιηΙ, αη Ιιοο νβΐ Ϊ11ιι<3 βο Ιοηιΐβΐ, αιιί, τε ρίβείΐα,

α,ιιυιηοιίο ρχδρςυϊ ραηι ροδδϊηιυδ, 5ΐΐ5ΡΐρϊΙιΐΓ εοηδίιΐΐίΐϊο.

ΙΙαεΙεηυδ αυίρηι οηιηϊηο εοηίΐιΙΙαηιιΐδ, (Ιοηεε 3(1 ηοβ Ιι-.-ιη•.-

ΙιιΙρπιηιΐδ {;('ηρΓ3ΐίοηΪ5 ρΓΪηείρϊιιιη. (17) Ουοϋβί ηρηιο

εΐίβΐΐ, ηίδϊ το ρπιΐδ ('οηδίιΙΙαΙα, ιιιρϋιΐδ δίΐ βη (1ε(ρπιΐ8,

ρΐ οιηιΐΡδ εοηδίιΐΐαηΐ ο"ε ϋδ α,ιια,' ροδδϊϋϊΐϊιιηι Γιργϊ αιιί ηοη

Χ
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δυνατών και είναι κα\ μή τών προς το τέλος, δηλον ό'τι

ή προαίρεσις μέν εστίν όρεςις τών εφ' αίιτώ βουλευτική.

"Απαντες γαρ βουλο'μεΟα & και προαιρούμεΟα, οϋ μέν•

τοι γε ά βουλόμεΟα , πάντα προαιρούμεΟα. Λέγο> οέ

6 βουλεοτικη'ν, ής αρχή και αιτία βούλευσίς έστι, καΐ

ορέγεται διά το βουλεύσασΟαι. (ιβ) Διο ούτε εν τοις

άλλοις ζωοις έστιν ή προαίρεσις, ούτε έν πάση ηλικία ,

ούτε πάντως ί/οντος άνθρωπου. Ουδέ γαρ το βουλεύ

σασΟαι, ούΟ' ΰπόληψις τοΰ διά τί, άλλα δο;άσαι μέν ει

ιυ ποιητέον ή μη ποιητέον ούΟΐν κωλύει πολλοίς ύπάρχειν,

το δέ διά λογισμού ούκέτι. Εστι γαρ βουλευτικόν

της ψυχής το Οεωρητικόν αιτίας τινο'ς. (ίο) Ή γαρ

ου ένεκα μία τών αιτιών εστίν ■ τί) μεν γάο οια τί αιτία-

ου 8 ένεκα έστιν ■?, γίγνεταίτι, τοϊτ' αίτιον φαμεν ει-

15 ναι, οίον του βαδιζειν ή κομιοή τών χρημάτων, ει τού

του ένεκα βαδίζει. Διό οΤς μηΟεΙς κείται σκοπός, ου

βουλευτικοί. (2<>) "ίϊστ' έπε'ι το μέν έρ' αΰτώ ον

η πράττειν ή μή πράττειν, εάν τις πράττη η άπρακτη

δι' αυτόν και μη δι' άγνοιαν , έχων πράττει ή άπρα-

2(ΐ κτεϊ, πολλά δ! τών τοιούτων πράττομεν ού βουλευσάμε-

νοι ουδέ προνοησαντες, ανάγκη το μεν προαιρετον άπαν

Ικούσιον είναι , τί) δ' Ικούσιον μή προαιρετον, καΐ τα

μέν κατά προαίρεσιν πάντα εκούσια είναι, τα δ' εκού

σια μή πάντα κατά προαίρεσιν. (2|) "Αμα δ' έκ τού-

25 των φανερόν και δ'τι καλώς διορίζονται οΐ τών παθη

μάτων τα μέν εκούσια , τα δ' ακούσια , τα δ' εκ προ

νοίας νομοΟετοοσιν ει γαρ και μή διακριβοϋσιν, άλλ'

άπτονται γέ πη της αληθείας. (22) Άλλα περ'ι μέν

τούτων έροΰμεν εν τη περ\ τών δικαίων έπισκέψει•

ίο ή οέ προαίρεσις ίτι ούτε απλώς βούλησις ούτε δόξα

εστί, δήλον, αλλά δόςα τε και όρεςις, δταν έκ τοΰ βου-

λεύσασΟαι συμπερανΟώσιν. 'Κπε'ι δέ βουλεύεται άει

δ βουλευόμενος έ'νεκά τίνος, χαϊ εστί σκοπός τις άει τώ

βουλευομε'νω προς βν σκοπεί τί) συμφέρον, περί μέν τοΰ

35 τε'λους ούΟεις βουλεύεται, άλλα τοΰτ' έστιν αρχή και

ΰπόΟεσις, ώσπερ εν ταΐς Οεωρητικαϊς έπιστη'μαις υπο

θέσεις. (23) Είρηται δέ περ'ι αυτών έν μέν τοϊς εν

άρχη βρα/ε'ως, εν δέ τοις Άναλυτικοϊς δι' ακριβείας.

ΙΙερΊ δέ τών προς τί) τε'λος φερόντο>ν ή σκέψις καϊ μετά

ί« τέχνης και άνευ τέχνης πασίν έστιν, οίον ει πολεμώσιν

ή μή πολεμώσι τοΰτο βουλευομένοις. (2ΐ) Έκ προτέ

ρου δέ μάλλον εσται το δι' 8, τοΰτ' εστί το ού ένεκα,

οίον πλούτος ή ηδονή ή τι άλλο τοιούτον 8 τυγχάνει

ού ένεκα. Βουλεύεται γαρ 6 βουλευόμενος , ή άπδ τοΰ

45 τέλους έσκεπται, ότι έκεϊ συντείνει δ'πως εις αύτδν

άγάγη , ή αυτός δύναται προς τί) τέλος. (25) Το δέ

τέλος έστι φύσει μέν αεί αγαθόν, κα\ περί ού κατά

μέρος βουλεύονται, οίον ιατρός βουλεύσαιτο αν ει οωη

φάρμακον, και στρατηγός ποΰ στρατοπεδευσηται. Οίς

6ιι αγαθόν το τέλος το απλώς άριστον έστιν. (2β) Παρά

φύσιν δέ και διαστροφήν ού το αγαθόν, αλλά το φαινό-

μενον αγαθόν. Αίτιον δ' δτι τών Οντων τά μέν ούκ

έστιν έπ' άλλω χρήσασΟαι ή προς & πέφυκεν, οίον Οψει•

ού γάρ οΐόντ' ίσεϊν ού μη έστιν όψις, ούδ άκοΰσαι ου

Πειί ιιι ηοΐιϊί δίΐα ςιιηΐ εΙ φι,τ η<1 Γιηοηι ('ηηιΐιιαιηΐ , ριϊΐ

ρίρείίο, ευρίιΐίΐηβ γρπιιι) ρεηεδ ηυδ δί|3πιηι ήΥΙίΙχτ&Ιινα.

ΕηϊιηνβΓΟ οηιηρ$, φΐ;ε εΐίβίηιιΐδ, Ρ3(|ρηι νοίυιηιΐδ, ηεε

Ιβηιεη ςιΐ3Β νοίυιηιιβ, Ρ3 οηιηΪ3 οϋ»™ θϋβίαιοβ. Ρογρο

(ΙνΙϊΙχταΙϊνίΐηι ΓϋΐυΙΙβΙοιη νοεο , ευ]υ$ ρηιιπρίιηη ε«1 εοη-

δπΙΙβΙίο, <μι<Ε οΐ εοηοιρϊβοϋ Μ ηιιοιΐ ιιΐίΐο ϋροΓβνβπΙ.

(18; ΟιιβρΓορίΡΓ πργ. ΓΡϋψιίδ ;ιιιίιιι,•ιπ1ί|ιικ , προ οηιιιί αΊίΐϋ ,

ηρςιιρ Ιιοιιιίπί οπιηίηο οΐ ςυβ 1»1ί εΐεϋϋο ι'ιιβϋΐ , ρο ηυοιΙ ηρο

οοιυιιΙΙαΓΡ , ηρβ ι.ιιι-ιιιιι ΐ|ΐΐϊΓβ ηιιίι) βνι-ηϊηΐ , ίαάϊαη οιηηΐ'ί

ςυΐαηΐ. ΟρϊηαΙίοηριη Ιηιηρη ΓΒοίριιιΙιιιιιιιο ηκίρρίαιη 8ίΙ ,

;<ιι ηοη, ηίΐιίΐ νρίβΐ ρ|ππ1>ιΐδ ίηΡ95β, 5Ρ(1 ΓΐΙϊηηβ ρβηρίεβΓβ,

!ΐ<Ί|ΐιιΐ(|Π,•ιιιι. Λιιίηι;ν ρηϊπι ραΓ8 (1ρ1Ι1)ΡΓ3ΐίν3 ρ«1 Ρ3 ςιιη; γ,ί-

1ίοηρ8 ΡβυίΒίφιβ τεβ1ί§3(. (19) Λ'αηι ί<1 οιψι» μΓΗΐϊα, υη.τ

βχ 03ϋ5ίί ρχίίϋϋΐ : ς»3Γβ ρηίιη αΐίςιικί ρ*1 3ΐι( ΠΙ, ίά Γβΐίο

68( : >γΊ Ρ( 1(1 1- ιι ί ιι•. μΓ,-ιΙ ί.ι ' 1 1 1 ίι Ι ρβΐ 3πΙ ΠΙ , ιϋι ϊ ιιιιιλ γ;ιιιν•) ιιι :

υΐ ρΓοΓροϋοηίδ Ρ3υδ3 βδ$ο ροΐΡίΙ ΓιιιίιΙΙιιΙιιιιι Γ.οπιρθΓ(3(ίο,

81 Ρ]ΐ1ί ξΓ3ΐί3 ρΓοΠοίΜ ΊΙΙΐΙΐΙΙ . Ι ΙΙιΙι' ΟΟΠΝΙλΙ , ΡΟ$ 1)11 ί |ΙΠΙ|ΙΙΡ-

5ϋο Ιϊπ.' (■:ιι•ριιΙ , (•(ΐΐϋίιΚ.Ίΐίοιιϊ ρππιιη ϊιΙοικό•! β88β. (20; <}||||-

ρΓορίΡΓ <]ΐιυηη (]ΐιί8 Γβείί, 3ϋί ηΡίζΙ^ίί, φΐαι ρρηΡδ ηθ5 δυηΐ

υΐ Γβρίβιηυβ, νρ| ηοη Ι'.κί.ίιιιμ», ϊιΐφΐρ ηοη ίχηοΓαηΙοΓ, το-

1ι•π- υΐϊφΐρ, ιπιΙ ΓβοίΙ, ΐιΐιΐ ηοη ΙϊιιίΙ, ρΐ (]ΐιοηϊ;ιιη ιηιιΙΙιι

ιφίΜΐιηιϋ ιΊΙι ιι ι-.ιιιιμιΙ Ι,ίΙ ϊιιγκίιι [ΐΓ.ΤΟΟβίΙαΜοηρηιηιιι• 3§ίηΐΠ8 :

ηΡ0Ρ583Γίυηι ρ«1, οιιιηε ρ|ίι;ίΙιί1ρ νο1ιιιι1;ιπιιιιι Ρ88Ρ, ηοη

,ιιιΙριιι ΜΐΙιιηΙίΐΐ'ίιιιη 8(<ι(ίιη ρϋ,ΐίηϊΐβ : ίΐι'ΐιι <|ΐι:ι• (•\ « ■ 1« -■ ϋι.ιιι-

ΙίιιιιΙ , . ιΐιιιιι,ι νο1υη(3Π3 ΡβδΡ , ηοη ;ιιι Ιριιι νοΙιιηΐ3Γΐ3 (ΐιηπί.ι

^ι1x1α ρίοοίίοηεηι. (21) δίηΊϋίΐΡΓ ρχ Ιιίβ ηκιηίΓΡϋίιιηι , 3ίΓο-

εΐίοηρδ τεε(ε ίη τοΙυη(3ΓΪ38, ϊηνυ1υη(ληα$ , Η πιιηιιΙΙιιΙιι.•;

ιΙί^Ιιϋιιιί : φ!83 εΐίϊ ηοη βίη( 3εειΐΓ3(3, μμϊΙ.ιΙιίιι Ιιιιιιπι

ιηοιίο βϋφίο αΚίη^πηΙ : (22) νρπιηι (Ιρίηο,ρρί ιΐβ Ιιι* (Ιίοε-

Π1Ι18 ίη Ιι.ίι Ι.ίΙί ιΙι: ]ιι$ϋ8. ΕΙεεΙίυηβιη ί^ΚιΐΓ ιιιτ νοίιιηία-

Ιριη ίίηιρϋιίΐΡΓ, προ ορϊιιίοιιοιιι ρβδβ ραίει, 5Ρ<1 ορίηίοηειιι

ειιηι αρρρίίΐίοηε, φΐαηιΐο εχ εοιίίΐιΙΙιιΙίοηε ιιη3 εΠκίιιηΙιΐΓ.

ΕΙ ΐ]ΐιία εοη«ιιΙΐ3ηΐΡ8 οιηηρδ ε>Γα(ία 3ϋεΐφΐ8 οοιίδυΙΙβηΙ, εΐ

ΜΌριιηι ΙιηηεηΙ ρητΗχυπι ρργΙιιπι, ςποηίηιη ΓΡίρϊιίιιηΙ υΐίΐε :

ιΐε ΐιιπ' φΐϊιίειη ηρηιο (ΙεϋΙιεί'βΙ , ςιιί ρηΐΗΊρίιιιη ι -ι , <•(

ΓιιηιΙίΐιιιιΊΐΙιιιιι : φΐι•ιιι;ιιΙιΐ]ΐ>ι1ιιιιι ίη οοηΙ('πιρΙιι1ίνί$ βείεηΐϋδ

8ΐιηΙ ΙινρυΙΙκ'ίΡβ , (23) (1ε ςηίουβ ΙιγρυιΊργ 8υΙ) ρΓίιιείρίιιπι ,

νεπιιη ίη Αηβίνΐίείδ βεπίΓβΙε (Ιίίδεπιίιηιΐδ. ΟρΙργοπι εοη-

-ίι Ιιί -,ιΐίο (1ε ϊίβ ιρι.Γ 3(1 Γιηεηι (ΙιιευηΙ , ρ,ιιΐϊιιι βΓΐίΠείοδα ,

ριιιΐίηι υργο ίιΐ3ΐ•ΙίΙί(•ίίΐΙίί, 3ριΐ(1 οιηηρδ Ρ8ΐ : νρΐιι), ΙκΊΙιιιιι

κειβηΙ ηεεηρ, Ιιίδ ((ΐιίηυδ Ιιοε ίη ευιΐδΐιΙ(3(ίοηε νεΓδβΙϋΓ.

(24) ΟΙινίυηι ϊΐιίειη ιιΐ3;•ίδ εδί, ηυβρΓορΙεΓ ί(Ι «Ι ειη,ιΐδ βΓΐ-

Ιία εοη.•*υΙΐ3ΐίο ρχδίίΐίΐ , υΐ ορε.•-, υί νοίιιρίβδ, 3«1 3ΐίςιιίι1

ηΐίιΐιΐ Ιιιφι-ιιιοιίί φιοιίεηηιηυε ΙίηίδρδΙ νίεε : ικιιη εοηδηΐίΐ,

(]υί*φΐίδ (ΌΐΐΜΐίιιιιι ιβρίΐ, νεΙ Ιίιιεηι ΓεοΙεηε ρεΓδρεχρΓίΙ

εοιίδΙίΙιΐΡΓίΙίΐιιε : ΙοηάϊΙ εηϊιη εο εοηκηΐεηιΐο , ()ΐιοηιθ(1ο Ιιίε

Πηίδ ίη ίρδηπι 3(ΙιΙιιωΙυΓ, νεί φΐοηιοϋο ίρίε ρεΓ(1ιιεί ίη

Πηεηι ροβδϊΐ. (25) Κίηίδ βυίειη δΡΐηρεΓ ηαΙιΐΓϊ Ιιοηυδ ε«1 ,

(1ε φιο εΐ ρβΓίίειιΙβΓίΐΡΓ εοιίδυΙΙαηΙ, πιειίίευδ (1ε τειηριΐίο

3(1ΙιίΙ>εη(Ιο , (Ιιιχ (1ε εβδίΓΟΓϋΐη ιηείβΐίοηε : (]υίΙιιιβ Πηίδ

ρι-οροδίΐιΐδ ΡδΙ Ιιοηυηι, ϊ(1 δείΐίοεί φιοϋ δίηιρΙίείΙεΓ ορίί-

ιηηηι. (2Β) λ'ρπιηι ηιιοϋ ργκΊργ ιιβίιΐΓβιιι ε«1 , εΐ βχ »|ί-

ςιι» ρρΓνί'ΓϊίΙϋΙο , ηοη ίιΐ υοηυηι νει-ε, 8(•(Ι βρρηΓΡηδ Ικιιιιιηι

εβί. Οιιρίδ γρι εβυί» ΡδΙ, φκμΙ εηΐίιιηι ηυοπιηκίβηι ιΐδΐΐδ

ηοη ηίδί ϋδΐιυίΐηΐδ ΓβεΙ» πβΙιιιβ δυηΐ , αρρϋειιι-ί ροΐβδί, ιι(

δΐιηΐ νίδίΐιίΐία : ηεφίεεηίηι νϊιΙΡΓΡ ΙίεεΙ, ςυοΓυιη νίίίο ηοη

δίΐ, ηεφίε 3ϋ(1ίΓε, ςιιοι-υιη ηυ!ΐ3 αυϋίΐίο. δεϋ ρεΓ δείεη
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μη έστιν ακοή- άλλ' από επιστήμης ποιήσαι καΐ ού μή

έστιν ή επιστήμη. Ού γάρ δμοίως της ύγιείας ή αυτή

επιστήμη και νόσου, άλλα της μέν κατά φύσιν, της

ο; πάρα φυσιν. (27) Όμοίοις δέ και ή βούλησις φύσει

6 μεν τοϋ άγαθοϋ εστί, πάρα φύσιν δε και του κακοϋ, και

βουλεται φύσει μεν τι) αγαθόν, πάρα φύσιν δέ και δια-

στροφήν και τό κακόν. Άλλα μην έκαστου γε φθορά

και διαστροφή ουκ εις το τυχόν άλλ' εις τα εναντία κα\

τα μετα;υ. Οΰ γαρ εστίν εκβηναι εκ τούτων, έπεΐ

ιο και ή απάτη ουκ εις τα τυχόντα γίνεται , άλλ' εις τα

ενάντια δσοις έστ'ιν εναντία, και ειςταϋτα των εναντίων

& κατά τήν έπιστημην εναντία ε'στίν. (ίβ) Ανάγκη

άρα και τήν άπάτην και τήν προαίρεσιν από τοϋ με'σου

έπ\ τα εναντία γίνεσΟαι. Εναντία δέ τω μέσω καΐ το

ι κ πλε'ον και τό έλαττον. Αίτιον δε τό ήου και τό λυπη-

ρόν ούτω γαρ ε/ει ώστε τή ψυχή φαίνεσθαι τί) μέν

ήδυ αγαθόν και τό ήδιον άμεινον, καΙ τδ λυπηρδν κακόν

και τό λυπηρότερον χείρον. (20) Ώστε και ε'κ τούτων

δηλονότι περ\ ήδονάς και λύπας ή αρετή και ή κακία.

2ΐ) Περί μεν γάρ τα προαιρετά τυγχάνουσιν ουσαι, ή δέ

προαι-ρεσις περί τό αγαθόν και κακόν και τα φαινόμενα,

τοιαύτα δε φύσει ηδονή και λύπη. (3θ) Ανάγκη τοί-

νυν, ε'πειδή άζ>ετ)\ μεν ή ηθική αύτη τε μεσότης τις

έστι και περί ήδονας και λύπας πάσα , ή δέ κακία έν

2ί υπερβολή και ελλείψει και περί ταύτα τή αρετή, τήν

άρετήν είναι τήν ήΟικήν έςιν προαιρετικήν μεσότητος

της προς ήμας εν ήδε'σι και λυπηροΐς, καΟ' δ'σα ποιος

τις λέγεται τό ήθος, ή χαίρων ή λυπούμενος• δ γαρ

φιλόγλυκος ή φιλόπικρος ού λε'γεται ποιος τις τόηθος.

Ιίϊπι βΐί,ιιτ) ρ» «ιιιοΐΊΐηι δείεηΐίβ ηοη εδί, ρο*ηιηΙ Πειϊ. Νε-

<]ΐιβ εηίπι βεαηβΐίΐρΐ' δ3ηί1αΙίδ ηιοιΊ>ί(|υρ ο;ιι]<ί»ι εδί δοίρηίί,ι ,

δ6<] ΠΙίΐΙδ φΐί(ΙεΠ), }0\[Λ, 1)10119 31ΐΙρ|Ι1 ρΓ«(βΓ ΠίιΙιιι.,ΙΙ)

(27) Βίο βΐ νοίιιηίαβ εραιηιΐιιιη ηίΐΐιιπιιπ ψιίιίεηι οοηί εδί ,

ΡγοοΙογ πηΐιιι ;ιιη νει•ο ηιαίί : εϊ νιιΚ πϊΙιιγΑ ηυίιίειη ηοηιιηι ;

ρπτίβΓ ιι,ιΐιιπιιη τβτο, βΐ εχ ηιΐ'ΐιΐίϋ φκιιΐιιιιι ετεΓϊϊοηε,

ηκιΐιιηι. νεπηη αιμιεαυε εοιτηρίίο βνβηίοςπβ ηοη ίη

α,υοοΊίοεΙ , δε<1 ίη ι.ιιιιΐηιι-ί» εΐ ηιεαΊα οοηιροΐΐί : Ιιοδ εηίιη

ΙίηιίΙεδ ΙτΒη&βΓειΙί ηοη ΙίεεΙ , <ιυ>3 ε1ί»πι ειτοΓ ηοη ίη ςιιβ>-

ΙίηεΙ, 9ει1 ίη ι ■ >ι ι ( ίη ι ϊ.ι εοηιαιίΐΐίΐυι•, ηυίΐιυδ γοιιΙπιπ,ί ε-υηΐ ,

Ιυηι ίη εβ π>η|ι•;ιπ;ι, ςιια3 ]ιιχ1α δοίεηΐίβηι ορροηηηΐιιι-.

(28) >(εε«83Γίιιηι εδί ί(-ίΙιΐΓ εΐ ειτοΓεηι εΐ ρΐεοΐίοηειη η

ηι<-<Ιί<> »<1 εοηΐΓ3ΓΪ3 ίβπϊ. Ρογγο ιόπΙιμιίη βηηΐ ιιιμΗο ΡΙ

ιηα]ιΐί, εΐ πιίηυδ, εο ςιιοιΐ )υ< υικίιιιιι εΐ ΙπδΙβ δίο Ιι.ι1»-.-ιπΙ ,

«1 31) βηίπια ] π. Ιυηι α,ιικίκπι οοηυπι ριάίοείυι-, ]πουηϋίυ•.

νει-ο, ηιείίοδ ; οΐ ΙπβΙε, ηιαίυιη ; εΐ (ΓΪδΙίιΐδ , (ΙεΙεπυδ. (29) 8ϊο

εκ Ιιιλ ςυοαυε ρβίεΐ, οϊγολ νοίυρίβίεβ εΐ άοίοι-ρβ νίιΊυΙε*

νίΐίαςηε νρι-δβπ : άτοΆ εΙί^ίϋΠίβ ικιαχριο εοηδίδΐυηΐ. ΕΙεεΙίο

.111 1. II Ι ΓΙΙΓ,Ι ΙΐιιΙΜΙΙΙΙ, ΙΙΙίΐΙΐΙΙΙΙ, 1-1 ηρ|Ι,ΊΓ(ΊΐΗ;|, 01|<ι> ικιΙιιγΛ

δΐιηΙ νοίιιρίαδ οΐ οΌΙογ, ΥΡΓδβΙιΐΓ. (30) ριιοηκιιη ί^Ιοι• νίι•-

Ιιΐ5 ηιΟΓαϋδ ίρίβ ιηειίίοοιίΐίΐδ εδί, <ιιιιιπμ|πι• ατα νοίυρίαΐββ

εΐ αΌΙΟΓίβ τοΓ53ΐϋΓ, λ ίϋιιιη αιιΐιηι ϋΪΓ«ι εχοβ^υηι εΐ <1ε-

ΓγιΙιιιι] , εΐ οιγγ.ϊ εαιίοηι ρΓΟΓδίΐδ, ίη ψιϋιιι* ιΉ,ίιιι νΐΓΐιυ

οοηδίϋΐίΐ : ηροοϋίκίπυπι εδί , νίιΐιιίεπι πιοΓαΙεηι εδδβ εΐεείί-

ν;ιιιι ιηι•ι1ί(ΐιΐ'ίΙ:ιΙϊί. ;κ] ηοδ ρεΓίίηεηΙίδ ίη ]ιιοιιικΙίί εΐ ΙπδΙί-

1)ΐΐδ, ίιιχίί ο,ιιμ ιρκιϋδ (|ΐιίΜ]ΐιε ιιιοπϋυδ (ΙίοίΙιΐΓ, «ΙοΙοιίδ

£αιιι1εηδνε. ΟπΙιο ηαηιςιιε βίνβ αιιιαηιιη (Ιίΐίςεηδ, ηοη

ΐ[ΐιαΙΐ5 (ριί«|»ιη ιιιυΐ'ίηιΐδ ύία(υΓ.

ΟΑΡ. XI.

ϊο Τούτων δέ διιυρισμε'νων λε'γοιμεν ■πότερη ή αρετή

άναμαρτητον ποιεί τήν προαίρεσιν και τό τε'λος δρΟόν,

ούτως ώστε ου ένεκα δεϊ προαιρεΐσΟαι, ή άσπερ δοχεϊ

τισι, τον λόγον. "Εστί δέ τοϋτο εγκράτεια• αυτή γαρ

ού διαφθείρει τόν λόγον. (ϊ) "Εστί δ' αρετή και έγκρά-

3.-, τεια έτερον. Λεκτε'ον δ' ύστερον περί αυτών, έπει δ'σοις

γε δοκεϊ τόν λόγον ορθόν παρε'χειν ή αρετή, τοϋτο αί

τιον. Ή μέν εγκράτεια τοιοϋτον, των επαινετών δ' ή εγ

κράτεια. Λε'γομεν δέ προαπορήσαντες. (;ι) "Εστί γαρ

τον μεν σκοπον ορθόν είναι, έν δέ τοις προς τόν σκοπόν

4ΐι διαμαρτάνειν έστι δέ τόν μέν σκοπόν ήμαρτήσθαι, τα

δέ προς εκείνον περαίνοντα Ορθώς εχειν, κα'ι μηδέτερον.

(4) Ηότερον δ' ή αρετή ποιεί τόν σκοπόν ή τα προς τόν

σκοπον; τιθέμεθα δή δ'τι τόν σκοπόν, διότι τούτου ουκ

έστι συλλογισμός ουδέ λόγος. Άλλα δή άσπερ αρχή

«5 τοϋτο ύποκείσθο). Ούτε γάρ ιατρός σκοπεί ει δει 6γιαί-

νειν η μη , άλλ' εϊ περιπατεϊν ή μή , ούτε ό γυμναστικός

ει δει ευ εχειν ή μη , άλλ' ει παλαΐσαι ή μή. (ή) Όμοίως

δ ούο' άλλη ουδεμία περί τοϋ τέλους• ώσπερ γάρ ταϊς

θεωρητικαΐς αί υποθε'σεις άρχαί, ούτι.) καϊ ταϊς ποιητι-

Μ> καϊς τό τε'λος αρχή και ύπόθϊσις. Επειδή δει τόδε ΰγιαί-

νειν, ανάγκη τοδι ΰπάρ^αι, εϊ εσται εκείνο, ώσπερ έκεϊ,

ει ε'στί τό τρίγιονον δύο δρθαί, ανάγκη τοδί είναι.

ςιιίοιιβ ίΐβ (1ί•1οι ιηίιΐίΐΐκ , (ΙίφίοίαΙυΓ υίπιηι νΪΓΐυί εΐεείίο-

ηβηι Γβιΐιΐηΐ ηοη ρεεεβοίΐβιη, ίίηειηο,υε Γεοΐοηι, ηειηρε,

ιι( ειι]ιΐ8 <;Γ»ίί» (ΙρΙιρ.ιΙ, ίβηΐιιηι εΠ«»1 : ίη, ιιΐ ηοηηυΙΙίδ νί-

ίΐείιιι-, ΓίΙίοηΐ'ΐη ηιΐιΐ,ιΐ ηοη ροοοιίιίίοιιι : ίιΐ ςυοιΐ Ιεηιρε-

Γ3ηΙίαηια'ίι•ίιιιυ8,φιίρρεο,υ»Γ3ΐίοηριη ηοη ομίΙϊΙ. (2) 8ε<]

εηϊιη νίΓίιιβ εϊ ΙειιιρκΓ,ΊηΙί» ηοη εαιίειη δΐιηΐ , δειΐ (1ϊ5ογρ|3 :

ιίο <]ΐιϋ)ΐΐ8 ροδί ογϊΙ ιΐίερηιΐί Ιοειυ. ι,ΜπΙιιι* ρηίηι πιιηιρκ•

ι»1ίοηριη ΓειΙαιη ρΓα•8(»Γβ νίΓίοδ νίάεΙιΐΓ, ίιΐ 03083 οχκίκΐϊΐ,

ου]ιΐΛΠΐθ(ίί ρΐίβηι (εηιρεΓβηΙίί. ϋείρπιιη εβηι Ι3ΐκ1«1)ί1ίιιηι

ρβ8Ρ ρΓ.τηιί^ίί (1ιιυίΐ3ΐίοιιίϋιΐ8 οδΙεηιΙεΙιΐΓ. (3) ΛιίίιΙϊΙ εηίπι

δοορπηι ο,ιιίιΐοηι Ρ588 ΓβοΙυηι , νριιιηι ίη Ιιίδ α.ιια> βιΐ δεορυιη

(ΙυουηΙ, 3ΐ)0ΓΓ3Γί. Κιιι-ίΐιηι βοορο ρΐίηιη Γ3ΐδο ρΓθ|>θδίΙο, ίη

ίΪ8 0.1106 «ί ίρβαιη {ρηιΐιιηί, γριΊρ 1ι31>ργο : ίηίοπίιιιη \ργο

ηΐΐ'ίκριε ΓηΙΙιιηΙ (Ί) ΙΙΙηιιη ί^ίΙιΐΓ τιγΙιιϊ δεοριιηι , 3η Ρ3 (ΐυίΒ

3(1 δοορπηι, τεμίΙΡ ΑδδΡνεΓαηιιΐ8 βπίριη, δρορηηι » νίιΊιιΙβ

οοηδίίΐιιί : ςυοοίΓΟΛ ηεε 8}ΙΙοί!ίδηιο ηρε ΓβΙίοηε Ιιίο εοηοΐιι-

«ΙίΙιΐΓ. ΙΙοε λόγο υΐ ριΊηοίρίιιηι ροδϋιιιη ηουίβ εβίο. Νεςηε

ρηίηι ηιβιϋοιίδ εοηδίϋεΓ»1, βη εί.*ε δβηυηι, ;ιιι ηοη, 8β<1

ιιίπιιη άβΜΟΟηΙινβ 3η ηοη <1(•3ΐη1)ΐιΙ;ιι•ι! οροΓίΡΛί. Νρΐ)ΐιβ

β>ηιη3δΐΡϋ, 3η Ιιεηε Ι)3ΐ)ΡΓε, 3η ηοη, δρυ* υίΓηηι Ιικ-Ι.ίπ

νοί ηοη Ιιιοΐβπ εχρεάίβΐ. (5) δίηιίΙίΐΡΓ ηοςπε αΙία ιιΙΙβ οΪΓοα

(ίηρηι υΓειιιιβΙιΐΓ. 0ηρπΐ3ι]ιιιοαΊιηι ρηίηι ίη εοηίειηρίβΐίνί»

Μ'ίοΐΐΙίίδ Ιι\ροΙ1|ΡδΡί ρΐ'ίΐΙπρίιιΙΊΙΙΙΙ 1(11 XIII) (ΐΙ)Ιίηι'ΙΐΙ, 5ΪΓ. |"| 13111

ίη ρΓΓβεΙίνίδ Ιίηΐδ εδί ρΓίηείρίιιηι εϊ Ιΐ)'ρο11ιεδίδ. Οηοηίαηι

8ί Ιιοο δίΐηιιιη οβδβ οοηνρηίΐ, ηεερ883πυηι εδί Ιιοε βδ«•,

δι φιίιίειίι ίΐΐιιϋ οχδρεείβδ, ςυοιηβο,ηιι»Ιπιιι ίδΐίε δι ίπβη
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(β) Της μέν οϋν νοήσεως αρχή το τέλος, της δε πράξεως

ή της νοη'σεως τελευτή. Ει ούν πάσης δρθότητος η δ λό

γος η ή αρετή αιτία, ει μη δ λόγος, διά την άρετήν αν

ορθόν εϊη το τε'λος, άλλ' ου τα προς το τε'λος. (7) Τε'-

!■ λος δ' εστί τι) ου ένεκα. "Εστί γαρ πάσα προαίρεσις

τινός και ένεκα τίνος. Ου μεν ουν ένεκα το με'σον εστίν,

ου αιτία ή αρετή τι) προαιρεΐσΟαι ου έ'νεκα. Εστί μέν-

τοι ή προαίρεσις ου τούτου, άλλα των τούτου ένεκα.

(β) Το μέν ουν τυγχάνειν τούτων άλλης δυνάμεως, όσα

ίο ένεκα τοϋ τε'λους δεϊ πράττειν • του δέ το τέλος ορθόν

εΤναι της προαιρέσεοίς, ου ή αρετή αιτία. (9) ΚαΙ δια

τοϋτο έκ της προαιρέσεως κρίνομεν ποίος τις• τοϋτο

δ' ε'στί το τίνος έ'νεκα πράττει, άλλ' ού τί πράττει.

(ίο) Όμοίως δέ και ή κακία των εναντίων έ'νεκα ποιεί

15 τήν προαίρεσιν. Ει δη τις, ίο' αυτω ον πράττειν μέν τά

καλά, άπρακτεϊν δε τα αισχρά, τουναντίον ποιεί, δήλον

δτι οΰ σπουδαίος έστιν ούτος δ άνθρωπος. Ωστ' ανάγκη

την τε κακίαν έκούσιον είναι και τήν άρετήν • ουδεμία

γαρ ανάγκη τα μοχθηρά πράττειν. (ι ι) Δια ταϋτα

2» και ψεκτόν ή κακία καΐ ή αρετή έπαινετόν ■ τα γαρ

ακουσία αισχρά και κακά ού ψεκτά, ουδέ τα αγαθά

επαινετά, άλλα τα εκούσια. "Ετι πάντας έπαινοϋ-

μεν και ψέγομεν εις τήν προαίρεσιν βλέποντες μάλλον

ή εις τα έργα ( καίτοι αίρετώτερον ή ενέργεια της άρε-

•ι > της ) , ό'τι πράττουσι μέν φαϋλα καΐ άναγκαζόμενοι ,

προαιρείται δ' ουδείς. (|2) "Ετι δια τί) μή &άδιον είναι

ΐδεϊν τήν προαίρεσιν δποία τις, δια ταϋτα ίν. των έργων

άναγκαζόμεΟα κρίνειν ποϊός τις. (|3) Αίρετώτερον μέν

ουν ή ένε'ργεια, έπαινετώτερον δ' ή προαίρεσις. "Εκτε

3ο των κειμένοιν οΰν συμβαίνει ταϋτα, και ετι ομολογείται

τοις φαινομένοις.

ι»ιι1ο βιιπΙ <3ιιο ΓβοΙϊ , ηοερδδβπιιπι «ΙΙιοο οοηδΟφίί. (6) €ο-

ίζίΐηΐίοηϊδ ίμίΙιΐΓ ριϊιιπρίιιηι <*1 Ιίηίδ : 3εΙίοηί8 νοπι , πιμϋιι-

Ιίοηίϋ Ιιτηιίηιΐί. 8ί ίςϊΙυΓ οηιηίδ ΓεεΙΗυιΙίηίδ »υΙ ιηΐίο εαυ$»

Ρ8ΐ , .ίιιΙ νΪΓΐυδ : $1 Γίΐϋίΐ ικιιι Γιιΐ'ΐίΙ , ρεΓ νίιΐιιίβηι Πηίδ ειϊΐ

Γ6εΙιΐ8, νιίΙ ηοιι οοηΐίπιιο (Ιίίΐιιι φ133 3(1 Ιίιιι'ηι. (7) Κίηίδ

ίΐιιίπιι εδί \Λ ου)υδ βΓΕίΙί» : οηιηίδ βηίπι οίεοΐίο 3ΐίου)ΐΐδ βίΐ

(Ί η1ϊοιι]ιι•> {>γ»Ιϊ<ί. Οπ)Π5 ί^ίΐιιΐ' μπιϋιι ιιιΐ'ΐΐίιιηι (--Ι , ρ]«δ

03Π88 ΛΪΓΐιΐδ , ςυ»! ΪΛ ει^υβ ε;Γ3(ίβ, ε1ί|>ίΙ. νβΓυπι εΐεοΐίο ηοη

«81 Ιπιμΐί,80(| οοηιηι ιριιε μι ιι( Ιιιι]ιΐ8 μηιΐίιι. (8) ΙΙοπιιιι

.ίιιΙιίιι οοηβεοιιΐίο 3ΐΙεπιΐδ εδί ΓίΐΓΐι1ΙηΙΪ8, οοπιπι ϊιΐφΐΗΐιι

φΐ.ΐ' Γιηίιί μι•;ι1ίη Γ;ιιίΊίιιΙ;ι δΐιηΐ. Υιτπιιι ιι( ΠηΪ8 ΓεοΙιΐδ ρπΐ'-

ΙίρβΙιΐΓ, εΐεοΐίοηίδ ιιιιιιιιιν ('.-Ι , ου)υβ <•,ιπ-;ι ε$1 νίιΐηδ :

(9) ςηοείιτβ φΐαΐίδ ηιιίδφΐε δίΐ, εχ εΐεείίοηβ ]ικ1ΪΓ3ΐιιιι^ ,

ηοιι φΐί<1, 80(1 (•ιψΐ8 μι-Μΐϊ» 1μ< ίηΐ , ρχρεηάεηΐεδ. (10) δίηιί-

Ιίΐΐ'ΐ' <Ί νίΐίιιιη οοηΐΓ3ΓίοΓΐιηι βΓ3ΐί3 οίεοΐίοηοηι βΠίοίΙ. Κβηι

8ί φΐϊδ, (]ΐιιιηι ίη ροίοβίβίε 8ΐι» 8Ϊ( Ιιοιιιιιη 3§0Γε, ηιβίιιηΐφίο

οιιιίΙΙιτε, 3«»[ οοηΐΓ3πυιη ; ηεεεδδαηιιηι 681, 1 1 1 1 ιι • - ηοηείΐί

8(υιΙίοί>ιιπι Ιιαικίφΐαφίθηι 08ί>ε. Ιίβφΐε \ϊγΙη8 εΐ -νίΐίυηι

ηεεβ$δαηο Υοΐιιιιΐιιπα κιιιιΐ , φπιιιι ηιιΙΙα ηεοεδδίΐάδ 3(1 ηκιΐιι

ρετροΐΓ3η()3 εοί•3ΐ. (II) <3ιιλγρ Ηι,ιιιι νίΙιιρεΓ3ΐ>ίΙε βδΐ νί-

I πι ιι; , 1 1 1αικΐ3ΐ)ίΙί8 νϊΗιιβ. ΙηνοΙυηΙαιία οηίιιι , φΐιιιη Ιιιι•ρϊ;ι

«ίιιΙ , ηοη νίΐιιριτηηΐιιι• (3ηιεη , οοηίΓΛφίε ηοη» ηοη ίηνοΐιιη-

Ιϊιγϊ» 8οι1 νοίιιηΐ&π» Ι,ιικΙαηΙιΐΓ. ΡοδίΓειηο οηιηοδ Ιαη(ΐ3-

Π2113 \ ί(ιιρΓΐιιιιιιΐΜ[ΐιΐ' , οίεείίοηεηι ηιβμϊδ (|ΐι.ιιιι Ι';κ•|,-ι ίη-

Ιικ-ηΙοδ, ( οΐϊηιηβΐ νϊτίιιΐβ δίΐ εΙί^ίοΠΐΟΓ ορεΓ3ΐίο,) ςηίη

ΠκίιιηΙ ιικιΐ,ι ΐ|ΐιίι1(<ιιι οοηοΐϊ , δειΐ ιΊίμϊΙ εα ηπιιη. (17.) νίΙ

φΐίβ (ΙίΓΓιείΙε ε«1 εΐεοΐϊοηοιη οιφίδίηοϋί δίΐ ρεΓκρίοΟΓΟ, ίιΐ-

οίιτο εχ ορεΓί1)ΐΐ8 ςη»Μ8 ηιιϊβηηε 8ΪΙ, ]ικ1ίε3Γε οο^ίιηιΐΓ.

(13) Ι(ιΐ|ΐκ' ΓΐίμίΙιίΙίιιΐ' φΐΐιίεηι (•>1 3θ1ίο, 86(1 ΙβικΙαηίΙίοΓ

Ι'Ι.'Ι'Ι ίιι. Ι Ι;ι•|- 1.1111 ΟΧρΟδίΙϊδ ι'ΜΊΐίΐΙΙΐΙ , φΐιιιιι (:οιΐΜ'ΐι1αιΐι'•ι

51ΐηΙ 3ρρ3Γ01ΐ(ίΙ)118.

ΠΒΕΚ III.

ΟΑΡ. Ι.

"Οτι μέν ούν μεσότητες ε'ισί τε ένταΐς άρεταΐς, κα\

αύται προαιρετικοί , και αί έναντίαι κακίαι , και τίνες

είσ'ιν αύται, καθόλου είρηται• καΟ' Ικάστην δέ λαμβά-

πγ, νοντες λέγωμεν έφεςης, και πρώτον είπωμεν περί αν

δρείας, (ϊ) Σ/ίοον δή δοκεϊ πασιν ό'τ' ανδρείος είναι

περί φόβους, και ή ανδρεία μία των αρετών. Διείλομεν

δ' εν τη διαγραφή πρότερον θράσος καΐ φόβον εναντία •

κα'ι γάρ εστί πως αντικείμενα άλλήλοις. (3) Δήλον ούν

ίο ότι καΐ οί κατά τάς έςεις ταύτας λεγόμενοι ομοίως άντι-

κείσονται σφίσιν αϋτοϊς,'οΐον δ δειλός ( ούτος γαρ λε'γε-

ται κατά το φοβεΤσΟαι μάλλον ή δεϊ καΐ Οαρρεϊν ήττον

η δεϊ) καΐ δ Ορασύς• καΐ γάρ ούτος κατά το τοιοϋτος

είναι οίος φοβεΤσΟαι μεν ήττον ή δεϊ, Οαρρεϊν δέ μάλλον

43 η δεϊ. Διο και παρο>νυμιάζεται• δ γαρ βρασύς πάρα το

θράσος λέγεται παρωνύμως. (ι) "Ωστ' έπεί ή ανδρεία

έστιν ή βέλτιστη έςις περί φόβους καΐ θάρρη, δεϊ δέ

μηΟ ούτως ως οί Οράσεις ( τα μέν γαρ έλλείπουσι , τα

δ' ύπεροάλλουσι ) μήΟ' οΰτοις ως οί δειλοί ( καΐ γάρ ού-

ΛΙοιΙίοοπΊίΙβδ ί^ίΙιΐΓ «δε ίη νίΓΐηΙίΙιιΐδ, οβδςηε εΐβοίϊνβδ,

οί ι-ηιιΙ ι•3γι;ι ΐ'ίίπιιη νίΐίβ , φίορφίε δϊη(, ιιηίνεΓ83ΐίΙθΓ ιΙίιΙ ιιηι

ββΐ. δίηςυΐαΐίιη νεΓΟ ιιιιιιιιιι[ιι;ιιικιιιγ ρεΓδεφίεηΙεβ , ρΓΐιηηπι

(Ιο ΓοΓίίΙιιΟίηο (Ιίοοηιιΐδ. (2) Γργο εηίιη βρικί οηιηβδ ϊη οοη-

Γοδδο οδΐ, εΐ ΓοΓίειη οίΐΌ3 ΙεΓΓίΙιίΙία τεηβη, εΐ ΓυΓίΗικΙίηειιι

ιιιι,ιηι ε μι ίιιΐίΐίΐι-ι ε886. ϋίδΐίηχϊιηηβ ιιιιΙιίιι ίη ΙιιΙιιιΙιι βη-

ρειϊοΓβ οοηΐίίεηΐίαιη οί ΙϊιηοΓεηι ηΐ ϊηΐ€Γ 88 (•οηΐΓ3Γί3,

ΐ|ΐιιιιη αΐίφίο ρ,κίο δί1)ί ίηνίεεηι ορροηαηΙηΓ. (3) υηϋβ ηιη-

ιιίΓι'δΙ ιιιιι φΐί :ιΙι ίίδ Ιι.-ιΙιίΙίΙιιι- ηοηιεη 1ι;ι1μίι( , δίηιίΙΚεΓ ίηΐιτ

μ•μ• ίηνίεεηι ορροηί, ί|ΐΐι•ιιι.ιιΙιιι»Ίιιιιι (ίηιί(Ιυδ ( ιιιιιιι ΐκ

ηιημίβ φίαιη (Ιεο«»1, ϋιηειε ; ηιίηηδ νεΓΟ ςυηηι (1εεο«1 »υ(1βΓ«

(ΙίείΙιΐΓ ) οί εοηΓκΙειίδ, ςυί ίρ,ιε ςιιοςυε εχ εο ηυοί! 1ιη]υ.<-

ηιθ(1ί δΐ'Ι, ηιίηιΐδ εοίΐίοεί ςιιβπι (ΙεεεβΙ , (ίιηεηδ, ηιβμίδςπε

«ΐιικπι ιΙ(Ό(<η( , βικίεηδ, ηοηιεη ΙπιΙιίΙ : υηιΐε βΐ 3ΐη1»χ αϊ) 3υ-

(Ι,Ίΐίιι (ΙεηοηιίηαΙιΐΓ. (4) 1}ιιοι'ίπ•Λ ςιιιιιη ΓογΙϊΙικΙο δίΐ ι:ίπη

ΙίιηοΓΟδ 3ΐιιΐ3εί3ηιςυε Ιΐϊΐιίΐιΐδ ρητεδίβηΐίδδίηιηδ , (ΙοεβΙ νεηι

ηεε π Ι 311(13008, φΐί ίη ηηιιηηΙΙίβ ιΐοΐίεϊιιιιΐ , ίη 3ΐϋβ υογο

«χεειίιιηΐ, β^ογο, ηοηιιβ ΙίπιίιΙοΓΗΠΐ ίιΐίΙ.ΐΓ, <ιιιί.ι ιΐϊ,ιιιι ίρ»ί



208 * ΗΘΙΚΩΝ ΕΥΔΗΜΙΩΝ Γ, α (1208,1220.)

τοι ταύτδ ποιοΰσι, πλην ού περί ταύτα άλλ' έξ εναν

τίας- τώ μέν γαρ θαρρεΐν ελλείπουσι, τω δέ φοβεΐσΟαι

ΰπερβάλλουσι ) , δήλον ώς ή μέση διάθεσις Ορασύτητος

και δειλίας εστίν ανδρεία ■ αίίτη γαρ βέλτιστη, (δ) Δοκεΐ

5 δ' 6 ανδρείος άφοβος είναι ώς Ιπ\ το πολύ, 6 δέ δειλός

φοβητικός , και δ μέν και πολλά και ολίγα και μεγάλα

και μικρά φοβεΐσΟαι, και σφόδρα και ταχύ, δ δέ το

εναντίον ή ού φοβεΐσΟαι η ήρεμα και μόλις καΐ δλιγά-

κις καΐ μεγάλα. Και δ μεν υπομένει τα φοβέρα σφόδρα,

ιιι δ δε ούοέ τα ήρεμα, (β) Ποία ούν υπομένει δ ανδρείος

( πρώτον ) ; πότερον τα αύτω φοβερά ή τα Ιτε'ρω ; ει μέν

δη τα έτέρω φοβερά, ούθέν σεμνδν φαίη αν τις είναι ■ ει

δε τα αύτω, εΐη αν αύτω μέγα• τα δε φοβέρα φόβου

ποιητικά έκάστω ώ φοβερά, οίον εί μέν σφόδρα φοβερά,

15 είη αν ίσχυρδς δ φόβος, εί δ' ήρεμα, ασθενής. "Ωστε

συμβαίνει τον άνδρεϊον μεγάλους φόβους και πολλούς

ποιεΐσΟαι• έδόκει δέ τουναντίον ή ανδρεία άφοβον πα-

ρασκευάζειν, τοΰτο δ' εΤναι εν τω ή μηδέν η1 ολίγα φο-

βεϊσθαι, και ήρεμα και μόλις. (7) Άλλ' ίσιος το φο-

20 βερδν λέγεται, ώσπερ κα\ το ήδΰ και τάγαΟόν, δι/ιος.

Τα μέν γαρ απλώς, τα δέ τινι μέν και ηδέα και αγαθά

εστίν, άπλως δ' οΰ, άλλα τουναντίον φαΰλα και ούχ

ηδέα, δσα τοϊς πονηροΐς ωφέλιμα, καΐ ίσα ηδέα τοϊς

παιδίοις ή παιδία, (β) Όμοίως δέ και τα φοβερά τα

25 μέν άπλως εστί, τα δέ τινί. °Λ μέν δη δειλός φοβείται

ή δειλός, τα μέν ούδενί εστί φοβερά, τα δ' ήρεμα• τα

δέ τοΤς πλείστοις φοβερά , και δ'σα τη ανθρωπινή φύσει,

ταΰθ' απλώς φοβερά λέγομεν. (ο) Ό δ' ανδρείος προς

ταΰτα έχει άφόβως, και υπομένει τά τοιαύτα φοβερά,

30 ά εστί μέν ώς φοβερά αύτω, εστί δ' ώς ου , ή μέν άνθρω

πος, φοβερά, ή δ' ανδρείος, ού φοβερά άλλ' ή ήρεμα ή ου

δαμώς. Έστι μέντοι φοβερά ταΰτα • τοις γάρ πλείστοις

φοβερά, (ίο) Διδ και επαινείται ή έ'ςις- ώσπερ γάρ

δ ίσ-χυρδς κα\ υγιεινός έχει. Κα\ γάρ ούτοι ού τω όπο

:15 μηΟενός δ μέν πόνου τρίβεσΟαι, δ δ' ΰπδ μηδεμιας

υπερβολής, τοιοΰτ»ί είσιν, αλλά τω ύπο τουτιον απα

θείς εΤναι , ή απλώς ή ήρεμα, υφ' ων οί πολλοί και οί

πλείστοι, (ιι) Οί μέν ουν νοσώδεις και ασθενείς καΐ δειλοί

και ΰπδ τών κοινών παθημάτιον πάσχουσί τι, πλην θαττον

40 τε και μάλλον ή οί πολλοί• ** και ετι &φ' ων οί πολλοί πά-

σχουσιν, ΰπδτούτοιν απαθείς ή δ'λυις ή ήρεμα, (η) Απο-

ρεϊται δ' ε! τώ άνδρείω ούθέν έστι φοβερόν, ούδ' αν φο-

βηθείη. *ΙΙ ούθέν κωλύει τον εϊρημένον τρόπον; ή γάρ

ανδρεία άκολούΟησις τω λόγω εστίν, δ δε λόγος το κα-

45 λδν αίρεΐσΟαι κελεύει. Διδ και δ μη διά τοΰτον υπομέ

νων αυτά, ούτος ήτοι έςέστηχεν ή θρασύς• δ δέ διά το

καλδν άφοβος και ανδρείος μόνος. (ΐ3) Ό μεν ουν δει

λός κα\ &. μή δει φοβείται, δ δέ Ορασυς και ά μή δει

θαρρεί• δ δ' ανδρείος άμφω α δει, και ταύτη μέσος εστίν.

60 *Α γάρ αν δ λόγος κελεύη, ταΰτα και θαρρεί χα) φο

βείται. Ό δέ λόγος τά μεγάλα λυπηρά κα\ φθαρτικά ού

κελεύει ΰπομένειν, αν μή καλά η. (ΐί) Ό μέν ούν θρα

σύς, και εί μή κελεύει, ταΰτα θαρρεί, δ δε δειλός ούδ

άν κελεύη• δ δ' ανδρείος μόνος, εάν κελεύη. (ΐδ) "Εστί

■π οοιΚ'ΐπ ροεαιηΐ, ηοη ροιίεπι Ιηιιιπι, 8Ρ(1 οοηίΓαπο ηιοιίο

(ίΐιΐιΐι-ιιιΐο ΐΊΐίιη ιΙιΊίΐ'ίιιιιΙ , ΙίιηρηάΌ νβΓΟ γμίίΙιιιιΙ ) , ηκιηί-

ΙΌ-ΙΙΙΙΙΙ ('.-Ι , ΙΙΙΡιΙίίΙΙΙΙ ίΙΙΙιΙ.'Κ ί.Ι' ΙΜΙΙΪ<ΠΙ.|ΙΪ-Ι||1(' ιΙΪ-ρι>-ίΙ;ιιΙ»ΊΙΙ ,

ΙιιιΊίΙιιιΙίιΐιΊΐι βδδβ : 13 ('ΐιίιη ΙιαΙιίΙιΐδ ορίίιηυδ. (5) ΥηΙρΙιιγ

βιιίεηι ΓοΓίίδ ηιεία ν303Γ8 ιιΐρΐιιπιηπηι , Ιίι»ϊ(1ιΐ5 βιιίθηι ηιε•

(ιι! Ουηοχίιΐδ 6$»!. 1.1 Ιιϊγ ιρπ:1ι•ηι ιιιπΙΙη βΐ ρ;ιυ«1 , ΠΓι3£η3

οί |»Γνη ιηείιιϋ, ϊ<](]υε νεΙίΡΐηεηΙρΓΡΐ είΐο : ίΐΐε νβΓΟ οοπΙγλ,

ηιιΐ ρι-οΓδίΐδ ηοη , 3ΐιΙ ΙενίΙεΓ, εί ίρρΓβ, εί Γ3Γ0, βΐ ηοη ηϊβΐ

ιηημικι ΕΙ Ιιϊο ςιιίιίοιη νρΙιειηεηΙεΓ Ιοπ'ίοίΙί» ειΐδΐίηεΐ , ίΙΙε

νεΓΟ ηε ΙενίΙεΓ ψιίυ'εη) Ιιοιτκΐ». (β) Οιΐίβ ϊεςίΙιΐΓ δυδίίηεΐ

ΓιιιΙιλ ρπιιιπιη , δίϋίηε, ηΐ) ηΙΙεί'ί ΙιτπΙιίΙΪ,ι ';' ΕΙεηίπι κι ίΐΙΙπ ί

ΙρπϊΙηΙκι ίΐιΙΊΊτίΐΙ, ηίΐιϋ νίιΙεαΙιΐΓ ηΐ3£ηίίίειιιη , Γοιίεηι 088ε :

-ίη νεΓΟ δϊϋι ψ-ί Ι.ιί ί1>ι|ί;ι, Ιιοε εί ιιιη^ιμιιιι ΓυεπΙ : ΙιτπΗϋ.'.

ιιιιΙιίιι ('ΐ ΙεποΓρηι ίηευΐίιιηΐ, ειιί δΐιιιΐ Ιεπ•ίηΝί». ΙΙαηυε

8Ϊ ΙογγϊΙηΗϊ νεΙιοιιιεηΙεΓ, νείιριηριΐδ; δίη ΙενίΙεΓ, ίιιΐίπιιιι»

ηιε!ιΐ8 ετίΐ. Γικίο εοηΐίη^ίΐ, ΓογΙιίιι ι-ΓΙίι ί ιιιιιΙΙί-> ηΐΐ^ηίϋςυε

ΙεΓΓΟΓίοιίδ. νείυιη νϊιΙεΙίθΙϋΓ ο οοπΙγϊπο ΓογΙΗικΙο νβευηηι

ΙίηιοΓβ ΓειΙιΙεΓε, οί Ιιοε 6880 ίη εο ηιιοιΐ βιιΐ ηίΐιίΐ ΒηΙ ρβιιε;»

ίίηκ'ίΐΐ , εαςηο εί ΙενίΙεΓ οί .τ^Γε. (7) δοϋ εηίηι ΙιοΓπϋίΙε,

ίριΐΊΐΐίΐιΙιικιιΙιιιιι ί•1 ]π< ΊίικΙιιηι, εί Ιχιηπιη , υϊΓίΐηαιιι Γογ(388«

(ΙίοίΙιΐΓ : άΥιά εηίηι 6Ϊηιρ1ίείΙεΓ, αΐϊα νεΓΟ ευκίαπι ]υευη(Ι»

ΙωηΗο,υε νοεβηΙιΐΓ, ηοη κϊιηρΙΐοϊΙβΓ «ε εοη(Γ3 ρΓβνα, εί ηιί-

ηίιυε ]ικηιιιι1η , ηιι«ιιι;ιιΙηιι>(Ιιιιιι ιμιχ ρπινίί ιιΐίϋϋ μιπΙ , ι•1

ςιίΒΕ ]ιι<•ιιικΙα ριιεπβ, ηιΐ3 ριιΡΓΪ βαηΐ. (8) δίε εΐίηπι ΙεΓΓί-

υίίία ϊΗβ 8ΐιηΙ βίιηρΙίαΙεΓ, αΐίη \(το αΐίευί. Οιικ ί^ίΙιΐΓ

Ιίιιιίιΐιΐδ ιηείυϋ, ο,ιιη Ιίηιίιΐιΐδ, ηΙΪΛ ηειηίηί ΐΡΓΓίΙ)ϊ\ί» δΐιηΐ,

«Π;ι ΙενίΙβΓ : 5θι1 ςπίκ ρΙιΐΓίηιίί ΙϊηιεηΙιΐΓ, εί ςυκοιιηιηιιε

η»ΙιΐΓίε Ιιιιιηβηηο ΙιοΓΓϋιίΙία βιιιιΐ , ε» δϊπιρΙίο.ίΙεΓ ΙιτΓίΙιΗϊ,ι

νοεΗΐηυδ : (9) ΓογΙϊη νεΓΟ «ϋ Ιιβεο ίηίΓερίιΙε ΙιαυεΙ , δΐΐδΐϊ•

ηεΐηιιβ τεβ ε]ιΐδπιοάί. 0»3ε ρΛΓίίιη ίρδυιη ςιιοηυε ΙειτεηΙ,

ρ;ιι•ι ίιη νβΓΟ ηοη. Οιΐϊ εηίιη Ιιοπιο εδί , ΙβΓΓΪΙιϊΜ» ίίΐί ςιιο-

ςιιο δυηΐ : ςιι» νεΓΟ ΓοΓίίδ, ηυη δΐιηΐ, βιιΐ οεΓίε ΙενίΙεΓ, αιιΐ

ικ•ι|ΐι,!ΐ|ΐι.-ιιιι. Τεπϊί>ίΙΪ3 1»ηιρη «ίίειιηΙυΓ, <^Ϊ3 3 ρΐεπδηιιβ

ΙίηιΟΓί δοΐρηΐ; (10) ςυοεΪΓεβ Ιιϊο Ιΐϊΐιίΐιΐδ Ι.ιικΙιΙιιγ. ΟιιριιιλιΙ-

ιιΐϋιίπιιι εηίιη τοίιυδϋ ββηίςηε 3|>ρεΙΐ3η(ιιι•, ηοη ςηοο" ίΙΙϊ

ηυΐΐίβ ΐ3ΐ)οΗ1)ΐΐ5 ΓΓ3ΠΒ8η(ιΐΓ, 3υΙ Ιιί ηηΐΐο εχεεδδυ (ΙεΙιίΙί-

ΙρπΙιιγ : 8β<1 εχ εο ςιιοιΐ Ιιίδ νεί ρΓΟΓδίΐδ ηοη Ιιιι-ΙμπΙνγ, βυΐ

δίηιρΙίοϋεΓ, βηΐ ΙενίΙεΓ, 3 ςοίουδ ηιιιΐΐί εί ρΐεπο,ιιε. (II) Λ'3•

ΙβΙικΙίηβΓϋ εηίηι, εΙίηΓίΓηιί, εί Ιϊπιίιΐί , εοηιηιυηίΐΗΐδ εΐίϊΐη

νυΙ§3ΓΪΙ>υδηυε ραβδίοηίϋυδ βίΓιείυηΙυΓ, ^ει! είΐϊιΐδ νείιβηιρη-

Ιίιΐδηυε ςιιβηι δοΐρηΐ πιυΐΐϊ : ϊαηι υ<το Η τοϋυίίί βΙ/οι•/α

τηαςηίί ηνιάΐη α,ί/κίηηΐηί•, $(ά /εη/ίκί ΐΐ ίηίηΐίί ςιιαιη

δοΐεηΐ ηιχιΙΙί : ργλΙργρϊ ο,ιιίυυδ ηιηΐΐί βΓΙίο,ίιιηΙιΐΓ, εα νεί

ρΓΟΓδίΐδ ηοη νεί ΙονίΐΡΓ ίρδΟδ Ιβη^πηΙ. (12) ΟιΐΜΓίΙιΐΓ βη-

Ιειη, ηιιηι ΓογΙι ηίΙιίΙ δίΐ ΙβΓπ1)ίΙε, ηεο,αε ηιεΙυ;ιΙ ςιιίεα,ιιβηι ,

3η ηίΐιίΐ νβίβΐ, Ργο εο βο (ΙίεΙιιηι ΡδΙ, ίρδηηι ςιιοο,υε 4ί•

ΓηεΓβ : ΓογΙΗικΙο εηίιη ΓβΙίοηειη δβςυίΙιΐΓ; Γ3ΐίο νρΓΟ ΙιοηεδΙ»

εβρρδδεΓΟ ]υ1»εΙ. 0ιιοείΓε3 ςηί ηοη ρβΓ 1)3ΐιε βιΐδΐίηεΐ, 18

3ΐιΙ δΐιιρίιΐιΐδ ΡδΙ , 3ΐιΙ εοηϋιίεηδ : νβπιιη ςιιί οί) ΙιοηεδΙιιηι

Ι3η1πσι ηοη ηιβίηίΐ, δοΐιΐδ ΓοιΙίβ ΡδΙ. (13) Τίηιίιΐιΐδ ίμϋητ,

ςυπϊ ηοη ιΐεεεί , ηιείιιίΐ ; βΗΐΐΒχ νεΓΟ ίη ςιιίυΐΐδ ηοη οροΓίβΙ,

βικίεΐ : ίοΗίδ νεΓΟ ίη ιιΐιοα,ιιο 3§ίΙ <\υοά (ΙεεεΙ,εΙ ρΓΟΪη ηοε-

υίϋδ εχδίδΐίΐ. ΪΝΉηι ςυκ Γ3ΐίο (ΙίεΙαΙ , β3 εί ηιείυίΐ εί δΐΐδΐί-

ηβΐ. ςηκ βυίειη ηι»8η3 δΐιηΐ εί 30ογ1)3 ίηΐεπίιιηιαιιε ίηΓε-

ΓεηΙΪ3, ε3, ηίδί δ'ιηΐ ΙιοηοδΙβ, δΐιυίΓε ηβηιίςιιβο,ιιβηι ΓβΙίο

ίυΐιεί. (14) Αυιΐ3χ νβΓΟ εΐίβηι ηοη ]ιιηρη1ε ίρδ3 διιοϊΐ; Ιί-

ηικίηδ νεΓΟ ηβ δι ]ιΐυΡ3ΐ ςιιίιίεηι : δοΐιΐδ βιιΙρπι ΓοΓίίδ ίρ*ίιΐδ

ίιΐδδϋί οΜειηρβΓαΙ. (15) δρβοίεδ βυΐεηι ίοΓίίΙϋοΊηΊδ ςυίη<|ΐιο
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δ* εϊόη ανδρείας πε'ντε λεγόμενα καθ' ομοιότητα, τα

αυτά γαρ δπομένουσιν, άλλ' ου διά τα αυτά. Μία μέν

πολιτική* αύτη δ' εστίν ή δι' αιδώ ούσα. Δευτε'ρα

ή στρατιωτική• αύτη δε δι' έμπειρίαν και το είδεναι,

6 οΰχ ωσπερ Σωκράτης εφη, τα δεινά, άλλ' δτι τάς βοη

θείας των δεινών. (ιβ) Τρίτη δ' ή δι' άπειρίαν και

άγνοιαν, δι' ην τα παιδία και οι μαινόμενοι οι μέν υπο-

με'νουσι τα φερόμενα, οί δε λαμβάνουσι τους όίεις.

"Αλλη δ' ή κατ' ελπίδα, καΟ' ην ο? τε κατευτυχηχότες

Ιυ πολλάκις ΰπομένουσι τους κίνδυνους και οί μεθύοντες •

ευέλπιδας γαρ ποιεί δ οίνος, (η) Άλλη δε δια πάθος

άλόγιστον, οίον δι' έρωτα και Ουμόν. "Αν τε γαρ έρα,

Ορασΰς μάλλον ή δειλός, και υπομένει πολλοΰς κίνδυ

νους, ωσπερ 6 εν Μεταποντίω τον τύραννον άποκτείνας

16 και δ εν Κρήτη μυΟολογούμενος • και δι' δργήν και Ου

μόν ωσαύτως- εχστατικόν γαρ δ θυμός. Διό και οί άγριοι

θήρες ανδρείοι δοκοϋσιν είναι, ουκ όντες• δ'ταν γαρ ε'κ-

στώσι, τοιούτοι είσίν, ει δε μη, ανώμαλοι, ώσπερ οί

Οράσεις, (ιβ) "Ομοις δέ μάλιστα φυσική ή του Ουμοΰ•

2υ άήττητον γαρ δ θυμός, διό και οί παίδες άριστα μά

χονται, (ι») Δια νόμον δε ή πολιτική ανδρεία. Κατ'

άλήΟειαν δ! ουδεμία τούτων, αλλά προς τάςπαρακελεύ-

σειςτάςεντοϊς κινούνοις χρήσιμα ταϋτα πάντα. (;ο) Περί

δε των φοβέρων νυν μεν απλώς είρήκαμεν, βε'λτιον δέ

21 ίιορίσασΟαι μάλλον. "Ολως μέν οϋν φοβέρα λε'γεται τα

ποιητικά φόβου. Τοιαύτα δ' εστίν δ'σα φαίνεται ποιη

τικά λύπης φΟαρτικής• τοις γαρ άλλην τινά προσδεχο-

με'νοις λύπην έτε'ρα μεν άν τις ίσως λύπη γε'νοιτο καΐ

πάθος έτερον, φόβος δ' ουκ εσται, οίον ε? τις προορώτο δτι

Μ λυπήσεται λύπην ην οί φΟονοϋντες λυπούνται, ή τοια»-

την οιαν οί ζηλοΰντες ή οί αίσ/υνόμενοι. (•2|) Άλλ'

έπ'ι μόναις ταϊς τοιαύταις φαινομε'ναις εσεσΟαι λύπαις

φόβος γίνεται, ίσων ή φύσις αναιρετική τοΰ ζην. Διό

και σφόδρα τινές όντες μαλακοί περί ενια ανδρείοι εΐσι,

35 και ενιοι σκληροί και καρτερικοί, δειλοί. (22) Και

δη δοκεΤ σχεδόν ίδιον της ανδρείας είναι το περί τον θά

νατον και την τούτου λύπην εχειν πώς• ει γάρ τις είη

τοιούτος οίος προς άλε'ας και ψύχη και τάς τοιαύτας

λύπας υπομενετικός, ως δ λόγος, ακίνδυνους ούσας, προς

«ο δε τον θάνατον και μαλακός και περίφοβος, μή δι' άλλο

τι πάθος αλλά δι' αυτήν τήν φθοράν, άλλος δε προς μέν

εκείνας μαλακός, προς δέ τον θάνατον απαθής, εκείνος

μέν αν είναι δόξειε δειλός, ούτος δ' ανδρείος. (23) Και

γάρ κίνδυνος ίπ\ τοΤς τοιούτοις λέγεται μόνοις τών φο-

45 βερών, δ'ταν πλησίον ή το της τοιαύτης φθορϊς ποιητι-

κόν. Φαίνεται δέ κίνδυνος, δ'ταν πλησίον φαίνεται. Τά

μέν ουν φοβερά, περί δ'σα φαμέν είναι τον άνδρεϊον, ε?-

ρηται δή δ*τι τά φαινόμενα ποιητικά λύπης της φΟαρ

τικής • ταϋτα με'ντοι πλησίον τε φαινόμενα και μή

50 πόρρω, και τοσαΰτα τώ μεγε'Οει όντα ή φαινόμενα ώστ'

είναι σύμμετρα προς άνθριοπον. (2ΐ) "Ενια γάρ ανάγκη

παντι φαίνεσΟαι άνΟρώπω φοβερά και διαταράττειν οϋ•

Οεν γάρ κωλύει, ώσπερ θερμά και ψυχρά και τών άλ

λων δυνάμεων ενίας υπέρ ήμας είναι και τάς του άν-

ΑΒίίτυτυ.Εί. ιι.

ειιηΐ ιιιιιηΐ'Μ), ρτορίοι- 8ίπιίΠΙιΐ(1ϊιι<•πι ψκιηιΐιιιιι δίο βρροΐ-

ΙβΙβϊ : «μιΙιίιι οοίιυ δΐΐδΐίηοηΐ, ηοη ΐ3ΐιιοη θ3δ(1οπι ου οοιι«ιη.

ΙΙιιβ ο«1 οϊνίΐίβ, ςιωηι νοιοοιιικίίϊ ρβπΐ : βΐΐιτ» ηιι'ΙίΙαπί,

βχ ρβΓίΙϊα ιι&υαυβ γονιπι ροι-Γοοίβ , ηοη , φιοιιιαιίηιοιίιιιιι

(ΙϊχϊΙ δοβΓαΙεβ, ιιΐ Ιιοπίϋίϋα, ίΡιΙ ιι4 ηιιχίϋ» ΙιοιτϊϋίΙίιιιη

οοίζ,ηοϋοβηΐυι• : (ίο) ΙβΓίϊα, ρρι- ίριΟΓβιιΙϊβιτι οί ΐιηροηΐίβηι,

νοίιιΐ ΟδΙ ι> μιγ < >ι ιιιιι ίηδαηοπιηΐφΐβ ΓογΙΗικΙο, ςυα Ιιί Ιιογ-

ΓίυίΙίΗ βιιβίϊπεπί , ΪΙΙι νοι-ο δοι-ροηΐβδ ιιιβπίυΐϋ ριοΐιοηιΐιιηΐ.

Αϋ^ ΓϋΓδυηι βχ ερβ ικκεϊΙυΓ, ψΐ3 ΓβΙϊοΙΙβΙβ ιΐδϊ βηηΐφιβ

ρβΓίουΙα δοορο δΐΐδοίρΐιιηΐ : ηηπι νίηυηι δρειη δοΐοΐ 8<1<ΤβΓβ.

(17) ΡοδΙιοηιο 3ΐί3 οχ βΠΌοΙυιιηι ίιηροΐοηΐίβ ΓϊΙίοηϊδ οχρει-δ,

ιιί αιιιοΓε ίι-βνβ αοοειίδοΐΊΐιη. Νβιη δϊνβ βηιοί ηιιϊί, 3ϋα"3χ

ριιΐϊιΐί ιρι.ιιιι ΙίιηίιΙιι* βπΐ , ιιιιιΐΐιΐιριο ριτίοιιία δυδίίηοοϊΐ :

νείυΐ φΐί ίη ΜείαροηΙο 1)Γ3ηηυηι οοοίηΜΙ , εΙ ίη Οοΐ3 ΜΙε

«ΐιιεπι Γαυυΐίυ ΓεοϊΙβιιΙ : δίνβ ίΓ3 οοηιηιονεβΙιΐΓ; ηβηι εχΐΓβ

δε ΓβρίΙυΓ ϊηϊιηιΐδ. ί'ηιΐο εΙ Γογοϊ δί1νεδΙπ>δ, ΓυΓ(βδι1ίευη1υΓ,

ηβο ίΐιηΐ ΐ3ΐιιβη. ϋοηοϊΐβίδβ οηίιη, δυηΐ ε]ιΐδηιο<ϋ; ηοη

εοηοϊΐβία; , ϊιυρηυβίεδ δΐιηΐ, δίειιΐ βυιΐβοεδ. (18) Μαχϊιηι• 3ΐι-

(ειη ιι,ιΙηΓ.ιΙι-; εβί 31) ηηπιπ ίιηρείιι ρΓθΓεεΐ3 ΓοΓίϋυιΙο : ίη-

νίεΐιΐδ εηϊιη ίπιρείυδ : ηιορΓορΙοΓ βΐ ριιεπ ορϋιηε ριιι;ιι<ιιι(.

(19) ϋίνΜίδ βιιίεηι ρΓορΙεΓ Ιο^εηι εχδΐίΐίΐ. ΟεΙεπιηι ιιιιΙΙ,ι

Ιι,ίιίπιι δεουηϋιιιιι νεΓΪΙηΙεηι εοηιρ3Γ3(3 ρ*1 ; βιΐ εοΙιοΓίΒΐίο-

ηεδ ΐ3ΐιιεη ϊιι ρεΓΪευΙίδ 1 1 - 1 1 1 • ι .-ιιιΊί ίμιΙ Ιι;ιό 01111113 ηοη ιηε-

(ΙίοεΓειη. (20) Ι >»- Ιιηι ι ϋιίΙιΙιιΐΛ ί^ίΐιιι- φιιιιιι δίιηρΙίείΙεΓ |ιιιιι

(ΙίχεΓίιηυδ, ηοη ;ι!ι τε ΓιιεηΙ ιΐε Ιιίδ Γιΐδίιυ (ΙοΙεπιιίηϊΓβ. Ιη

ιιιιί\ ιι -ιιιιι ϊρΙιΐΓ ΙιοΓπΙιίΙίβ ιΙ'ιειιηΙϋΓ ηιβίιΐδ εΙΓοοϋνβ; 03

Μ'ίΙίπΊ <|ΐΐίε ιΐιιίοιπιι ίιιΓπΊΐιιΙ. εοΓΠίρΙίνιιιη. !Ν;ιιΐι (|ΐιϊΙιιΐ3

;ιΙί;ι ϋΙΊΓκ'Ιίιι ίιιιίιϋΐ, ,'ΐϋιππ εΐίβηι ιΙιιΙυίΓηι <1ίνβΓδΐιηΐ(|υε :ιΓ-

ίι•(1ιιιιι, ηοη ηιείιιηι ρ.ΐΓΐί, νείιιΐ (|ΐιί ιηοΐεδίίβηι :ιΙίι|'.',•ιηι

|ΐΐΊΐ-|ιίι ι( , ιιί οαηι < 1 1 1 ;ι ίηνίιΐί, 3ΐιΙ χιηυΐί, ;ιιι( ρυιΙοΓε δυΓΓυδί

«ΙΙΙίμιιιιΙιΐΓ, ηΐίιιιΐ ηοηιειι ΒΟΓίίιιηΙιΐΓ : (21) εο (]υοι! νεπιβ

πι. Ί ιι.•. γιιι ιιιιι Ι;ιιιΙ ιιιιι ιιι.ίΙ.ιι ιιιιι ΟδΙ, (μιοπιηι ιιιιίπι.ι ίηίοπ-

I ιιιιι \ίιΙι•Ιιη- ίηΓβΓΓΟ. (311111.11 ιη 1Κ1Ι1Ι1ΙΙ ΙΙί, ιρκιιηΙίΙιιΊ ηιοΙΙοϋ,

ΓϋΓίοδ ΐ3ΐιΐ(Ίΐ δΐιηΐ ίη (]υίυιΐδ(ΐ3ΐιι : <-Ι ιιιιΙΙι , ιΙιιιί 30 (οίε-

ΓβηΙεδ, Ιΐιηϊιΐϊ. (22) νίιΙεΙιΐΓ βηίηα ρΓοροιηοιΙπηι ρπιριίιιιη

ΓοΓίίΙικίίηίδ ιηιιηιι» εδδβ, οιγοβ ηιοΓίοιη ε^ιβςυϋ 3εοΓΐ)ίΐ3ΐοηι

ΓβοΙο οΓΠεί. Νβιιι δϊ βΙ^ογοπι ιριϊβ οί οβΙογοιιι οί Ιιυρίδ ^εηεπβ

ιΐοίοιοδ ρηι οο 30 ιηΐίιι «Ιίοΐιιΐ δυϋΐϊηεΐ , (|ΐιιιιη 3 ροΓίοιιΙο

;ι!ι ,ίιιΙ , μί ιιιιι 3(1 ιικιΐ Ιοιη ηιοΙΙίδ δί( οί Ιίιηίϋυδ, ιιιιιι οο κΙίιΐιΙ,

ηϊδί ιιΙι ίιιΙιΊ ίΙ ιιιιι ; 3ΐίυδ ΤβΓΟ ;κΙ Ο3(1οιη (ρικίοιη ηιοΐϋδ , «τμ.ι

ιικιι Ιιιιι ιιιιΙιίιι ίηΙι-ορίοΊΐδ : ίΙΙο ο,υίιΐοηι Ιίηιίϋυ», Ιιίο βυίοιιι

Γπι Ιί- ίικίίπιι ι 53ΐιβ ΐ|ΐΐι•3(. (23) ΓινιίιΙιπιι ιΐ3ΠΊ(|υβ ϋ$

(ΊΙΙΙ-ΙΙΙΓΙ• (ΟΓΓίΙΐίΙίΙΐΙΙδ ΙΙΙΙΙΙΙΙΓΙΙ (Ιϊί'ίΙΐΙΓ, Ι|1|;ι• ΪΙΙ ρηιρίπιρίιΐ

ΙιβίιοηΙ ο]υ.•;ιηο(1ί ίιιΙβπΙιΐδβΠΌο,Ιίνβ. ΑρρβΓοΙ βιιΐβιη ροπου-

Ι η πι, ςιιβηοΌ ρι-ορε οοπιίΙυΓ. ΤεΓπυϋίβ ϊ^Ιηγ, οιγοβ <1"3?

Τ0Γ&3ΓΪ ΓοΓίίδ 3δδθ1θΙ , ΐ!ίθΐ3 )ΆΠΪ Ποίΐίδ δϋΐΐΐ , 00 φΙΟΐΙ 3|ΐμ8-

ΓβηΙίβ είΓοοΙίνβ ϋοΙΟΓίδ οοΓΓυρΓινί , ορΟΓίοΙ , 03φΐβ ηοη ρι•ο-

ιιιΙ ;ο(1 ίη ρΓορϊιιιριο, 3ρρ3Γ0Γ0, ηβο ηιβςηϋυιΐίιιο Ιιιιιιι»η:κ

νίΓΐυΙίδ ρΓοροιΙίοηβπι εχοοοΌΓΟ. (24) Οιιιΐ'ΐΙαιιι εηϊιη ηβοβδ&3•

Γΐιιηι εβι οηιηίΐιυδ ΙοΓπυϋίβ νίιΐοβιιΐιιρ, οηιηοδςυβ ρβΓΟβίΙαηΙ.

ΝιΙιϊΙ οηίιη νοίβΐ ηυοηιίηιΐδ, ιριπιι.ΐιΐιιιοιίιιιιι (ΐιΐίιία Γι-ίμίιΐ»-

■ μι. Οί .ιΐιιι ιρι:ι•.Ι;ιιιι οογοογιβ Ιιιιηιαιιί ΙιιιΙιίΙιΐί νίΓΟδφΐβ 5α-

Μ
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Οροιπίνου σοιματος έξεις, οϊτιο και των περί τήν ψυχήν

παθημάτων. Οί μέν [ούν] δειλοί και Οράσεις διαψεύδονται

διά τάς έςεις' τω μέν γαρ δειλοί τά τε μή φοβέρα οοκεΤ

φοβερά εΤναι καί τα ήρεμα σφόδρα , τω δέ Ορασεϊ τούν-

ι, αντίον τά τε φοβέρα θαρραλέα και τα σφόδρα ήρεμα,

τω ο' άνδρείω τάληΟή μάλιστα. (25) Διόπερ ουτ' ει τις

ϋποαε'νει τα φοβερά δι' άγνοιαν, ανδρείος, οίον ει τις

τους κεραυνούς υπομένει φερομένους Οια μανιαν, ο,υτ

ει γινυ'ισκων ίσος δ κίνδυνος, διά Ουμόν, οίον οί Κελτοι

ιο προς τά κύματα δ'πλα άπαντώσι λαβόντες, και δ^οις

ή βαρβαρική άνδρία μετά θυμοΰ εστίν. (•2β) Ενιοι όϊ

και δι' άλλας ήδονάς Οπομε'νουσιν. Και γαρ δ θυμός

ήίονήν ε/ει τινά• μετ' ελπίδος γάρ έστι τιμωρίας. Άλλ

ίαως οίτ' εϊ διά ταύτην ουτ' εϊ δι' άλλην ήδονήν ΰπο-

ιγ. κενει τις τον θάνατον ή φυγήν μειζόνοιν λυπών, ουδείς

δικαίως ανδρείος >>έγοιτο τούτων. (2") Ει γάρ ην ήδβ

το άποθνήσκειν, πολλάκις αν δι' άκρασίαν άπέθνησκον

οί ακόλαστοι, ώσπερ και νϋ'ν αύτοΰ μ.έν τοΰ άποθνήσκειν

ούκ όντος ήδε'ος, των ποιητικών δ' αϋτοϋ, πολλοί ίι'

ϊ• άκοασίαν περιπίπτουσιν είοότες, ών οΰδεις άνορεϊος εί

ναι δόςειεν, ει και πάνυ έτοιμος άποθνήσκειν. Ούτ' εϊ

φεύγοντες το πονεϊν , ό'περ πολλο\ ποιοΰσιν, οϋδε των

τοιούτων ούθείς ανδρείος, καΟάπερ κα'ι 'ΛγάΟων φησί

Φαϋλοι βροτών γάρ του πονεϊν ήσσώμενοι

α (ανεϊν έρώσιν

Λσπερ καί τόν Χείρωνα μυθολογοϋσιν οί ποιηταί διά

τήν από του έ'λκους δίύνην εύξασθαι άποθανεΐν άθάνα-

τον όντα. (•2η) Παραπλησίως δε τούτοις καί δσοι δι'

έμπειρίαν ΰπομε'νουσι τους κινδύνους, δνπερ τρόπον

30 σνεδόν οί πλείστοι των στρατιωτικών ανθρώπων όπομε-

νουσιν. Αυτό γάρ τουναντίον ίγει ν) άς ωετο Ι,ωχρά-

της , έπιστήμην ο'ιόμενος είναι τήν άνδρίαν. Ούτε γαρ

διά τό ε'ιδέναι τά φοβερά θαρροϋσιν οί επί τους ίστούς

άναβαίνειν επισταμένοι, άλλ' ότι ίσασι τάς βοηθείας των

36 δεινών ούτε δι' 8 θαρραλεώτερον αγωνίζονται, τοΰτο

ανδρεία. (2ο) Και γάρ αν ή ίσ/_υς καί δ πλούτος κατά

θίογνιν ανδρεία είεν • « πας γάρ άνήρ πενίη δεδμημέ-

νος. » Φανερώς ενιοι δειλοί οντες όμως ΰπομε'νουσι δι'

έμπειρίαν τοΰτο δε', δ'τι ούκ οΐονται κίνδυνον είναι•

10 ίσασι γάρ τάς βοηθείας. Σημεΐον δε'• όταν γάρ μή ε/_ειν

οΐωνται βοήθειαν, άλλ' ήδη πλησίον η τό δεινόν, ούχ

ΰπομε'νουσιν . (μ) "Αλλά πάντων τών τοιούτων αίτιων

οί διά τήν αιδώ υπομένοντες μάλιστα φανεΐεν ανδρείοι,

καΟάπερ καί "Ομηρος τόν "Εκτορά φησιν ΰπομεϊναι τόν

4!> κίνδυνον τόν προς τόν Ά/ιλλεα •

"Εκτορα ?' αίοώς

«Ιλε•

ΙΙουλυίάμ.ας μοι πρώτος Ο.εγχείην άναΟήσει. »

Και εστίν ή πολιτική άνδρία αϋτη. (3ΐ) Ή δ' αληθής

10 ούτε αυτή ουτ' εκείνων ουδεμία, άλλ' δμοία με'ν, ιυσπερ

καί ή τών θηρίων, & διά τόν θυμόν δμοσε τη πληγή

φέρεται. Ούτε γάρ ότι άδοςήσει, δει μένειν φοβούμε

νους, ούτι δι' δργην, ούτε διά τό μή νομίζειν άποθα-

ρ€Γ3η1 ; 'Λά αηιητιϊ 3ίίοοΙίοηί1>υδ ηοηηιιΙΗδ ορρηιηαιηιΐΓ. Τί-

ηιίιΐί ('ΐιίιιι ιΊ βικίβοοδ δεειιιιιΐιιπι ΙιβυίΙυδ (ΙοοίρίιιηΙιΐΓ. Ί'ί-

ηιίιΐιι εηίηι ηοη ΙιοιτίηίΙ ί,ι, 1ιοιτίΙ)ί1ί3 (3ηιεη νίιίεηΐ «τ, 6( φκο

ΙονίΙεΓ πιείιιοηιΐβ διιηΐ , νεΙιοπιοηΙοΓ : ;ιιιι!;ιι ί υογο οοηΐΓ»-

ιϊιιηι , 1ιθΓΓΐΙ)ίΙί3 νί(1εη(ιΐΓ ε]ιΐ5ΐηοάΊ ηΐ ίίδ οοηΙίάΊ ροκίΐ , οί

ςιι.Έ νβΙιεηιεηΙεΓ ΙβπϊΙ)ίΙί3, ΙονίΙεΓ : νίΓο βιιίεηι ΓογΙι φΐ.τκ

νετβ δυηΐ πιλχνιιο. (20) (}ιιυι ΐη-η ηεε δι φΐίδ ϊ^ηοΓΒηΙιτ

ροππιΐίδΐΐδΐϊιιεβΐ, Γογ1ϊ3 βδΐ : νβΐυΐ ςαί Γιιΐηιοη,βχ ίηδαπίβ,

Γιτϋΐ ίΐΐίΐΐιπη , 3ε δι οοβηοδεβΐ φΐίΐηΐιιηι δίΐ ρεποηΐυπ) , εχ

.ίΐιιιιη ίιηροΐιι ιι,^ιΙ ; φΐπιΐ3ΐ1ιιι»<1πηι δι ΟεΙΙ»•, βιιιηρίϊβ Βπηϊί,

οοΓ.υΓΓαηΙ ΠυοΙίΙιιΐδ ; ι•.υ]ΐ)»ιιιυι1ί β5ΐ οιτιηϊβ 1>3ΐ-ί>3Γθπιπι Γιι-

Γ1083 ΓοΓίίΙυιΙο. (26) ΚοηηυΙΗ νεΓΟ οί) αΐϊηβ νοίυρίβίε»

ρεΓίι;υΐ3 βϋδΐΐιιεηΐ : ηβιη εϊ ΙΓ3 Λοίυρίβΐΐΐη Ι)3ΐ)βΙ (]ΐΐ3η-

ιΐ8ΐη , φΐυιη ί-ΙΙ ιίιιιι ερε ιιΐΐίοηίβ βιιτηβηιίορ. ΛΊ'πιηι ηεε 8Ϊ

ου •']ιΐ5ΐιιοι1ί , ηεο οί) βΐίβδ νο1υρ(3(ε3, πιβΙοΓίιπιτβ βΓβνΐο-

πιΐίΐ ΙΊι^ιιη, ηιΟΓίβηι οΐιεβΐ, ]ϋδ1ιΐ9 (ριί>•ρι»ιη ρΓορΙεΓ03

πιο! ίΐο •1Ίι•;ιΙιΐΓ. (27) Νιιιη 8ί ιίιιιι ί ]ιιπιη•1ιιιιι δί( , δίρρε ροΓ

ίιιΙεηιρεΓ3ηΙί3ΐιι ιιιοΓεΓεηΙϋΓ Ιβδοίνϊ. 0ιιρηΐ3•1ηιο<1ιιπι οί

ΙιοόΊε, ηυιιηι ίρ88 ςοίιίβηι πιοΓδ ιιιίηίιιιο, δο<1 ϊηΓοΓεηΙϊβ εβηι

ιηιιΐΐϋ ίίηΐ 5ΐΐ3νί», ΠΙ ιιΐ ηιιιΐΐϊ ρεΓ ίηοοηΐϊηοηΐίαπι ο•τ-

Ιιιηι 5Ϊ1)ϊ εοηεϋίεηΐ ίηίοπίυηι, ηοη ί|;η8Γί εϋβιιι οεΓίβηι

ιτιθΓ(εη) ρΓοροϋίίΒηι : ο,υο εχ κοηβΓΡ ηιιΙΙϋδ ΓοΓίϊδ νΐιΙββΙιΐΓ.

Νοΐ]υε δί (]ΐιίδ (ΙοΙογρπι Γιΐίξίεηδ (ςυοιΐ δοΐοηΐ πιιιΐΐί) πιογΙοιπ

βεεεΓδβΙ, ΓοιΙίδ ΓιιΟΓίΙ•; ςυειηβιΐηιοιίιιηι εϊ Α§3ΐ1ιοη ΟίείΙ ,

Νη:π |ΐιι• Ιιοιηίηοβ ρΓ»νί ροΓοίϋ ϋοΙοΓίΙ»»

ΜογΙοπι δΐΙ'ί ορΰπΐ;

νείυϋ εΐϊβιη ΟΙιίΓοηειη ΓβΙιιιΙκ ροΗιίΙιεηΙ οί) ιΙοΙογοπι ιιΙοΡΓίδ

ηιΟΓίοηι ορίβδδε, ΙίοεΙ ίπιιιιοΓίβΙοιη. (28) Νοη ρΓοειιΙ βΐ)

Ιιίδ (ΙΐδίβηΙ (ριί ο\ ροΓίΙία ροΓίοιιΙα δϋδίίηεηΐ, ίιΙ ςιιοιΐ ρΐε-

Ηφΐε δοΐβηΐ ιιιί1ίΐ3Γε5 νϊπ. Ηοε ικιιικριε οοιιΙγ8πο ρΐηηε

ηιοιίο δε 1ΐ3ΐ)θΙ 8οθΓ3ΐίδ δεηΐεηΐίϊ;, ορίηβηΐίδ , δοίοηΐίαιη

055ε ΓοΓίϊΙϋΐΙίηειη : ηεο,υε εηίηι ςιιίβ ηονοΓίηΙ 1ιοπϊ1)Πί3 , ο,ιιΐ

ϊη δυπιηιοδ ηΐ3ΐο5 οδοεηιΙεΓε (Ιίιΐίοεηιηΐ , ϊ(1 8υβϊ δοηΐ , δειΐ

φΐϊϊ ρΓ3?δί(1ί3 εοη(Γ3 (ΙίβΟΓίηιίηβ εχρΙοΓβΙβ Ιιαίιεηΐ. Νρα,ιιο.

οηίηι ςυί3 βυιΐβοϊυδ ρη{^ιαηΙ, ιιΙοϊγοο (ογΙο» δυηΐ : (29) ηβιιι

Ιιβε τηΐίοηε εΐίαηι γοβογ, οί ιΐίνίΐία; , ]ιιχΐ3 Τΐιεοί,τιίπ) , εδδοηΐ

ΓοΓίΊΙικΙο. \Ίγ οηίηι, ίηςιιΐί, ρ3ΐιροΗ»Ιβ ίΐοηιίΐιΐδ οιιιηίδ

«οο ΦοΐΓβ ηηίοηιιαηι ηεο/Μβιε ναΐεί. ΜβιιίΓοδΙο «ι«ιϊ-

ιΐηηι , (ηιιπη ΙίηιίιΓι δϊηΐ , ρεΓΐοιιΐ3 Ιβπιεη δϋδΐϊηειιΐ, ρι-ορίει-

οχροποηϋβη) , ίιΐφίο «χιιοιΐ ροποιιΙιιηΊ ηοη εδδε ΒΓΐιίίΓοηΙιΐΓ,

φΐιιηι ρ»Γ3ΐπιη ηοίΓβηΙ ρΓοοδκϋιιη). ΑΓ§ιιηιεη1ο 051, ςιιοιΐ

ηιιιιηι ρΓ.τδϊι1ίιιηι ΙιβΙιογο ηοη ριιίβηΐ, ηιβϋδ )Άτη Γβ τογ»

ΐηιηιίηρηίίουδ, ΓοίΓοεειΙιιηΙ. (30) ΙηΙβΓ οηιηοβ ί§ΗιΐΓ οχ

Ηϋδ ιιηιΐε (1ίχίιηιι« οβιΐδίδ ΟΓίαδ ε3 νίιΙεΙυΓ νίΓΐυΙϊ ρΓΟχίιηβ ,

φΐπ; βχ \0Γ00ΐιηι1ί3 η3<>οίΙιιι•, ΓογΙϊΙικΙο; φΐεηΐ3ΐ1ιηθ(1υηι οί

Ηοηιοηΐδ ΗεεΙοΓοηι δοπίιίΐ ροποιιΐιιιη ίη οοΓίαηιίηο οιπη

ΑεΙιίΙΙε ο1)ίί&5« νεΓοειιηιΙία ϊηιρυΐδηηι :

... νοΓεοαηιΙί» οορίΐ

ΙΙοοΙογπ...

Ρηΐ5<1αηια8 εΐοηίιη ρΓίιηυβ ρΓΟϋΓΟ ιιιίηί νεΓίιΊ.

ΑΙφίε οββδίφίβηι ιΐίχίηιηδοίνϋεπι ΓοΓίίΙυιΙίηεπι. (31)^-

ΙβΓυπι νεΓ3 ηεφίε Ιυεε βδΐ, ηεηιιο 3ϋ3 εχ Πΐίδ ιιίΐ3, βειΐ Γιι-

γοιϊ δίηιϋίδ ε«1 ΓθΓ3Γϋΐη , ςυκ ϊηιρείυ ΓεΓυηΙυΓ 8(1ϊεΓ5ΐΐδ

ΐο,Ιιΐδ. Νεφίο εηίηι τοΙ οί) ίρηοΓηϊηίβηι , νβΐ βχ ΪΓ8 , νεΙ

φίοιΐ ηοη ηιΟΓΪΙιίΓΟδ 5ε 3ΐΊ)ϊΙι•εηΙιιι•, βυΙ φίοχΐ ΓΒουΙΙβΙίΙιηδ
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νεϊσΟαι, η δια το δυνάμεις έ^ειν φυλακτικάς • ούδε γαρ

οίήσεται ούτω γε φοβερόν είναι οϋθε'ν. (32) Άλλ'

επειδή πάσα αρετή προαιρετική (τούτο δέ πώςλέγομεν,

εΐρηται πρότερον, #τι ενεκά τίνος πάντα αίρεΐσθαι ποιεί,

6 και τοϋτο εστί, το ου έ'νεκα, τό καλόν ) , δήλον δ'τι και

ή άνδρία αρετή τις ούσα ένεκα τίνος ποιήσει τα φοβέρα

υπομένειν, ώστ' ούτε ίι' άγνοιαν (ορθώς γαρ μάλλον

ποιεί κρίνειν ) ούτε δι' ήοονήν, άλλ' ότι καλο'ν, έπεί, αν

γε μη καλόν η άλλα μανιχόν, ουν "υπομένει" αϊσ'/ρον

ίο γαρ. (ηβ) Περί ποία μέν ουν εστίν ή ανδρεία μεσάτης

και τίνων και δια τί, και τα φοβέρα τίνα δΰναμιν ε/ει,

σχεδόν είρηται κατά τήν παροΰσαν εφοδον ίκανώς.

|)ΐ-;ϊ-ϋ•ι•\;ιΙϊνίΜ ίηίΐπκΐί δίηΐ, δηδΙίηεΓβ ΙιοπϊΙιΜία ιΙοΙιιίι! :

ιι.ίΐιι ίΙ.ι ιιίΙιίΙ ΙιοπϊΙιίΙε βκβε ρΐιΗκιιΊηΙ. (37.) £1 φίοπίαιπ

νίΓΐιΐδ οπιηίδ εΐεοΐϊν» εδί (ηειηρβ, υΐ δΐιρι•» Οίχίπιυδ, φΐοά

οιοηίίΐ §ΓβΙϊ;ι 3ΐϊου]υ.<>, ε,ίιΐδηεηιρβςησίΐ Ιιοηοδίηπι εδί, Ιιιι]ιΐδ

ίηβΐίηείυ εΙίββηΙιΐΓ) , ρβίεΐ, ΓϋΓΐίΙικΙίηοιη , ςιιί» ϊίτΐιΐδ βδΐ,

ΙιοιΗόϋίβ βΓίΐϋα α1ίοιι]υδ δΐΐδΐίιιρηϋβ ίηδίίΐιιει-ρ : βι-ςοηβφΐβ

οχ ί^ηοΓ3ΐιΙί3 ( υΐ φυε ]υ<1ίείηηι ΓοπηαΙ), ηεφίε οΙ> νοίιιρίβ-

Ιεηι , «!<1 οΐ) ϋοΐβιη ΙιοηεδΙβΙεηι ; ςυοηίβιη , .ιί ηοη δίΐ Ιιοηο-

εΐιιηι, 5β(1 ΓυποΜίηι, ί<1 ιιρφ]3ςυ3ΐη βηΓΓβΓΐ : 1υι•|>β ρηίηι

08[. (33) Ο'ίπ» ςυ3? ί^ίΙυΓ νβΓδβΙιΐΓ ΓοΓίίΙυϋίηίδ ηιείΐίοειϊΐβδ,

εί ιρίιιηιιιι δϋ, εί ρΐΌρΙιτ φι'ιά, εί ηοιτίοίΐίβ φΐβπι νίηι

Ιι;ιΙ>ο;ιηΙ, δβΙϊδίηιρΓ,χδρηΙΪΒΓυιη ρχρίίοϋΐυιη νυΐεΐυτ.

ΟΑΡ. II.

Περί δέ σοιφροσΰνης και ακολασίας μετά ταΰτα διε-

λε'σθαι πειρατε'ον. Λέγεται ο' δ ακόλαστος πολλαχώς.

'5 Ο τε γαρ μή κεκολασμένος πο)ς μηδ' ίατρευόμενος ,

ωσπερ άτμητος δ μή τετμημένος, και τοΰτοίν δ μεν

δυνατός δ δ' αδύνατος• άτμητον γαρ τό τε μή δυνάμε-

νον τμηΟηναι, και το δυνατόν μέν μή τετμημένον δε.

(-2) Τον αυτόν δε τρόπον και τό άκόλαστον • και γαρ το

30 μή πεφυκός δέχεσθαι κόλασιν, και το πεφυκός μέν μή

κεκολασμένον δέ περί αμαρτίας περί &ς δρθοπραγεΐ

δ σώφρων, ώσπερ οί παίδες• κατ& ταύτην γαρ ακόλα

στοι λέγονται τήν άκολασίαν. (β) "Ετι δ' άλλον τρόπον οί

δυσίατοι και οί ανίατοι πάμπαν δια κολάσειος. Πλίο•

25 ναχώς δέ λεγομένης της ακολασίας, οΤτι μέν περί ήοο-

νάς τινας και λυπας είσί, φανερόν, και 8τι εν τώ πεοί

ταύτας διακεϊσΟαί ποις καί άλλήλοιν διαφέρουσι και τών

άλλων • διεγράψαμεν δέ πρότερον πώς τήν άκολασίαν

δνομάζοντες μεταφέρομεν. (4) Τους γαρ άκινήτως

30 ε/_οντας δι' άναισθησίαν προς τας αύτάς ήδονας οί μέν

καλοΰσιν αναίσθητους, ο\ δ' άλλοις όνόμασι τοιουτοις

προσαγορεΰουσιν. (ί) "Εστί δ' ού πάνυ γνοίριμον το

πάθος οϋδ' έπιπόλαιον δια το πάντας επί Οάτερον άμαρ-

τάνειν μάλλον και πασιν είναι σύμφυτον τήν τών τοιοιί-

35 των ήίέων ήτταν καί αίσΟησιν. Μάλιστα δ' είσί τοιού

τοι, οίους οί κωμωδοοιδάσκαλοι παράγουσιν άγροίκους,

οι ουδέ τα μέτρια καί τα αναγκαία πλησιάζουσι τοις

ήοεσιν. (β) Έπε! δ' δ σιόφριον εστί περί ήίονάς, ανάγκη

καί περί επιθυμίας τινας αυτδν είναι. Δει δή λαβείν

ιο περί τινας. Οϋ γαρ περί πάσας ουδέ περί άπαντα τά

ήοεα δ σ<»φρο>ν σώφρων εστίν, άλλα τη μέν δόςη περί

ουο τών αισθητών, περί τε το γευστον καί το άπτόν, τη

ο' αλήθεια περί τό άπτόν • (7) περί γαρ τήν διά της

οψεο>ς ήδονήν τών καλών άνευ επιθυμίας αφροδισίων,

45 η λυπην τών αισχρών, καί περί τήν δια της ακοής τών

ευαρμόστων ή ανάρμοστων, ετι δέ προς τας δι' οσφρή

σεως, τας τε άπο ευωδιάς καί τας άπό δυσωδίας, ουκ

εστίν δ «ώφρων. Ουδέ γάρ ακόλαστος ουδείς λέγεται τώ

πασ/ειν ή μή πάσχειν. (β) Ει γοϋν τις ή καλόν άν-

60 οριάντα θεώμενος ή ί'ππον ή άνθρωπον, ή άκροώμενος

άδοντος, μή βοΰλοιτο μήτε έσθίειν μήτε πίνειν μήτε

άφροδισιάζειν, άλλα τα μέν καλά θεωρεϊν τών δ' άδόν-

Ροιτο (1β (ρηιρΡΓίΐηΙΊιι βΐ ίιιΐΡΐηροΓβηΙία (Ιρ'ιηορρδ (ΙίδδΡΓΡΓΟ

οοη3ΐ)ίιτιιΐΓ. ΙηΙϊπιρΡΓΗπβ αιιίπιι (ρτατε αά νετΙηΐΜ ίη-

ΙοιηρρΓβίιΐδ) ηιιιΚίΓβΓίαηι ϋιΐΐϊΙιΐΓ : ϊιι(«ί-•1ιιιιι εηι'ιιι (ΗοιΙιιγ

ςυί ηοη βδΐ οβδίί^αΐυδ , ηο,ο ριτιοιιιΐβΐιΐδ : ηιιρηι,κΐιιιοιίυηι

ίηο3δΐΓ3ΐυιη (Ικίιηιΐδ (ριοϋ 035ΐΓ3ΐιιηι ηοη ίίΐ : <]ΐιοπιηι

οβδίΓΒΓί ηοηηυΙΙα ροδβυηΐ, 3ϋα ηοη ροίδΐιηΐ. Οίοίιηιΐδ ρηίιιι

ίηο38ΐΓ2ΐιιιη , ρΙ ιριοιΐ οαχίΓβπ ηοη ροδϋϊΐ, ρΙ «411ου (ΐιιηιιι

ροδδίΐ, ηοη δίΐ (βιτιρη ΡβίΐΓβΙυηι. (2) δίο οί ίηΙεηορρΓϊηδ

[<β•ατβ ίηΙρηιρρΓϊΙυιη ] (ΙίιίΙιΐΓ, νρ| ιριοιΙ Ιρηιρρπριη οα»1ί-

§3ΐίοηρηιςιιο ιιαίκτα «υ;ι ηοη 3(ΙηιϊΙ(3(, νρ) ςιιοιΐ αιΙηιίΚαΙ

ςυκίριη, δοο" ηιιη<]ΐΐ3ηι 5ΪΙ οαβίί^ιΐιιηι ίη ϋδ ρροοαίίδ, ώκΛ

ηυαί ΓΡοΐί Β^ίΙ 1ρηιρ«ι•3ΐΐ5 , ιιΐ ίυηΐ ριιοΓί. ^ι1χ|3 ρβιη ρηίηι

ίιιΙριηρρΓίοιη Ιιοηιίηο^ ίηίειηροιβηΐρβ (ΙίουηΙιΐΓ. (3) Πυίδΐιιη

οΐίιΐ ίη!βιη[>ΡΓ3ηδ (ΙίείΙυτ, ιριοϋ νρΐ κμιο, νεί οιηηίηο ηοη

ροίδίΐ οβδΙΙ^βϋοηε η1ΐ3 ειηεικΙβΓΪ. ^3η1 π,ιιιπη ηιιιΙΙίΓαπ'αιη

(ΙίωΙιΐΓ ϊηΙεηιρεΓ3ηΙΪ3 , ραΐεΐ , ρϊγρβ τοίηρίβίβδ (|ΐΐ3δ(1»ιη ρΙ

(ΙοΙοΓΡδ (•3ΐιι νοΓδβιϊ : Ιυπι φ]0(1 ρχ (1ί>ροδί1ϊοηο ριγοβ ρ.ί»

Υ3Π3, ρΙ 3 !ί ίηνίερηι, εί βη αΐϋδ Ιιοηιίηρδ (ϋΓΓρΓβηΙ. Ρπιΐδ

βιιίεηι (ΙεδΟΓίρδίηιυδ ηηο ρ3θ(ο ϊη(ριηρεΓ3η(ί3ΐΏ βρρείΐβΐίοηο

(Γ3η$ΓρΓ3ηιιΐδ. (ί ι .Ν.ιιιι εοδ <|ΐιί ηιιΙΙο δεηδυ ει•μ3 ε3δϋειιι

νοίυρίβίρδ οοηιηιονεηΙυΓ, ϊηδεηδβίοδ 3|Π νοεαηΐ; ηοηηυΙΙί

3ϋυ<1 ηοηιρη ίηιροηιιηΐ. (ϊ>) νεπιηι ηοη οϊΙ νβΐϋε ηοΐ3 Ιιιεο

βΠίΌΐϊο, ηεηιιε νιιΙ§3ΓΪδ, εο ςυοά νυΙ^ο ηιβ^ίδ ίη ηΙΙοΓηηι

ρ3Γΐειη ρεεεεΙιΐΓ, εί ()υοι1 οοημρηΐΐπβ δίΐ οηιηί1)ΐΐδ ]ιιειιη-

ιΐιιπιηι 0)ΙΙ8Π10(1Ϊ δειίδΐΐδ ι( (ΙεΙίηίΙίο. 1Ιη]ιι-τΐιΐι.Ιί 3ΐι(εηι

ηΐ3χϊιη« δΐιηΐ, ςυοδ Οοπιίεί ϊηιίιιεηηΐ, 3»Γ8ί1ο.-. Ιιοηιίηεδ,

ί|ΐιϊ ηβ ηιο<1εΓ3(3 ςυίιίεηι ηεοεδδβΠΒφίο. η!ΐ3 8η3νί1ιι1β

Π-υί νοίιιηΐ. (0) ΕΙ (]υί3 ΙειηρεΓβηδ οίΓοα νοίηρίβίεδ νρΓ-

δ3(ιΐΓ, ηεεεδδ3πιιιη ε§1 εΐϊβηι , ειΐ| ΚΙϊΙϋΙβδ ιρΐ3διΙ;ιιη ίΙΠ

ρΓοροδίΙβδ ε&ίε. Ηβηιιε φΐα3 δίηΐ ϊ^Ιοη , εχρϋεβΓε οοογΙρΙ.

Νβφΐε ειιίιη (ϊπη οιηηι» ουρϊ«1ϊΙα(ο- , οιηηίβφΐε κιιλλϊβ ,

νεΓδβΙυΓ (ειηρειβηδ, δειΐ ορίηίοηε φΐίιίεηι ύκ& δεηδίϋίΐίβ

(Ιιιο, μιι«ΐ3ΐ)ίΙε δεϋίερί εί Ιβη^ιηΠε : γο υργβ βιιίεηι οι'γρλ

(3Π8ίΙ)ίϋ3 ΙϋΐιΙιιιη. (7) Ν3η> οϊγρ3 νο)ιιρ(3(επι , ςη»; εί(Γ3

νεικτίδ πιρίι1ίΐ3ΐειη, αδρεείυ ρυΙεΙίΓοηιηι , βηΐ (ΙοΙοΓεηι,

ΐ[ΐιί Ιιιΐ'ρϊιιιη 3δρεε(η ηβδε.ΚιΐΓ, 3ΐι( (■.ιηι φΐα> εχ 3ΐκΙϊΙίοηε

8ΐΐ3νί(εΓ εοιίδοηβηΐίιιιη , 3ΐιΙ δεειίδ, .ίιιΙ ψι,ο ο1Γ:κ•Ιιι Ιι,ι-

μι•3ηΙίιιηι,3ΐιΙ δΐ-ριΐδ ΓίΓΐίιΙοπιιηρηινεηϊΙ, ηοη νπ•«ιΙιΐΓ Ιιίιι-

ρθΓ3Πδ. Νειριΐ' οιιίηι νεί ρ3ΐίεηάΌ νεί ηοη ρ3(ίρηαΌ (ΙίπΊιΐΓ

ϊιχΙεηιρεΓβηδ. (8) 5ί ϊ^ίΐιπ• ςυίδ αιι( ριιΙιΊιιηηι δ(3(ιΐ3π> .ιπ|.

Ρφΐιιηι 3υΙ Ιιοηιίηειη εεΓηβηδ, τρ| 8ϋ3νίΙεΓ βικίίεηδ 03-

ηεηίριη , ηεε ΙιίϋεΓΡ , ηεε ριΚτε , ηεε νεηεΓί ίηοΊιΙμεΓΡ νοίίΐ ,

14.
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των άκούειν, ούκ αν δόξειεν ακόλαστος είναι, ώσπερ

ούδ' οί χηλούμενοι πάρα ταΐς Σειρήσιν. (ο) Άλλα περ'ι

τα δύο των αισθητών ταϋτα, περί άπερ και τάλλα θηρία

μόνα τυγχάνει αίσθητικώς έχοντα και χαίροντα χαι

[> λυπούμενα, περί τά γευστά χαι άπτα. (ιο) Περί 8ε

τα τών άλλων αισθήσεων ηδέα σχεδόν δμοίως άπαντα

φαίνεται άναισΟήτο>ς διακείμενα, οίον περί εύαρμοστίαν

η κάλλος- ούθέν γαρ, δ' τι και άξιον λόγου, φαίνεται

πάσ/οντα αύτ?, τη θεωρία των κάλων ή τη άκροάσει

10 τών εύαρμόστων, ε'ι μη τί που συμβέβηκε τερατώδες.

Άλλ' ουδέ προς τα εύοίδη ή δυσώόη • καίτοι τάς γε αι

σθήσεις όξυτέρας ε/ουσι πάσας, (ιι) Άλλα και τών

όσαών ταύταις χαίρουσιν είσαι κατά συμβεβηχός εύ-

φραίνουσιν, άλλα μή καΟ' αίιτάς. Λε'γω όέ καΟ' αυτάς,

ια αΤς μή έλπίζοντες χαίρομεν η μεμνημε'νοι, οίον όψων

και ποτών • δι' έτέραν γαρ ήδΌνήν ταΰταις χαίρομεν , τήν

τοϋ φαγεϊν ή πιεϊν. ΚαΟ' αΰτάς δε, οίαι α'ι των ανθών

εϊσίν. Διό Ιμμελώς έφη Στρατόνικος τας μεν καλόν

Οζειν, τας δέ ήδύ. (ι 2) Έπει και τών περί τό γευστόν

5ϊ ού περί πασαν ήδονήν ε'πτόηται τα θηρία, ούό" όσο>ν τώ

άχρω της γλώττης ή αίσΟησις, άλλ' όσων τω φάρυγγι,

και εοιχεν άφη μάλλον ή γεύσει τό πάθος• διό οι οψο-

φάγοι ουκ εύχονται τήν γλώτταν έχειν μακράν άλλα τόν

φάρυγγα γερανού, ώσπερ Φιλόξενος ό Έρύξιόος. Ωστε

51 περ'ι τά άπτόμενα , ώς άπλ.ώς ειπείν, Οετε'ον τήν άχο-

λασίαν. (ΐ3) Όμοίως 3έ και δ ακόλαστος περί τας

τοιαύτας εστίν. Οίνοφλυγία γαρ χαι γαστριμαργία και

λαγνεία και όψοφαγία χαι πάντα τα τοιαύτα περί

τας «ρημένας εστίν αισθήσεις, εις 5περ μόρια ή άκο-

3υ λασία διαιρείται, (ιι) Περ'ι δε τας δι' οψεοις η ακοής

ή όσιρήσεως ήόονάς ούΟε'ίς λε'γεται ακόλαστος, εάν

Οπερβάλλη , άλλ' άνευ ονείδους τας αμαρτίας ψέγομεν

ταύτας, χαι ό'λοις περ'ι δ'σα μή λε'γονται εγκρατείς- οί

δ' ακρατείς ουκ ε'ισ'ιν ακόλαστοι ουδέ σώφρονες. (15) Αναί

σθητος μεν οϋν, ή οπο>ς δει δνομάζειν, δ οΰτως έχων

35 ώστε χα'ι ελλείπειν δ'σων ανάγκη κοινωνεϊν ώς έπ'ι τό

πολΰ πάντας και χαίρειν ■ δ δ' υπερβάλλουν ακόλαστος,

(ιβ) Πάντες γάρ τούτοις φύσει τε χαίρουσι, χα'ι επιθυ

μίας λαμβάνουσι, χα'ι ουκ είσιν ουδέ λέγονται ακόλα

στοι • ού γαρ υπερβάλλουσι τω χαίρειν μάλλον ή δει

«ο τυγ/άνοντες και λυπεΐσΟαι μάλλον ή δει μή τυγχάνον-

τες. Ούδ' ανάλγητοι- ού γάρ έλλείπουσι τώ χαίρειν

ή λυπεΐσΟαι, άλλα μάλλον ίιπερβάλλουσιν. {17) Έπ*1

δ' εστίν υπερβολή χα'ι έλλειψις περί αυτά, δήλον ό'τι

και μεσότης, και βέλτιστη αύτη ή έςις, κα'ι άμφοϊν έναν

ι-, τία. "Ωστε [έπε'ι ή] σωφροσύνη ή βέλτιστη ϊξις, περ\

& δ ακόλαστος, ή περ'ι τά ηδέα τά ειρημένα τών αισθη

τών μεσότης σωφροσύνη αν εΐη , μεσότης ούσα ακολα

σίας χα'ι αναισθησίας- ή δ' υπερβολή ακολασία, ή δ

έλλειψις ήτοι άνο'ινυμοςη τοΤς είρημένοις όνομασι προσ-

Μ> αγορευομένη. (ιη) 'Λκριβέστερον δέ περ'ι τοϋ γένους τών

ηδονών έσται διαιρετέσν έν τοις λεγομένοις ύστερον περί

εγκράτειας και άχρασίας.

8θι1 ριιΙιΊΐΓ,Ί ί|ΐιίιΙι•ιιι νίιΐιτβ,οΐοϊηβπίοηι ίυιΙΪΓβ,ίδ ίηίρηι-

ρεΓ3ηδ ηοη \ ιιΙοηΙιιγ : φιβπιαιίηιοιίιιπι ηεε 8ϊι•ρηηπι εβηΐί-

Ι)ΐΐ8 οΊΙίηίΙί. (9) 5εϋ είιχ» ιΐιιυ Ιιη-ι: Μ-ιιχίΙιίΙϊα νετδαηΐιιι-,

0,1133 ρΐ ΐν1ί(]1ΙιιΙΊΙΙ11 .ΊΙΐίίΙΚίηΙίΐΙΙΙΙ δΡηδίίΐΙΙδ ίΐΚΊ1ΙΊ'(ΊΐΙίίΙ , αΌΙο-

Γβπι νο1ηρΐ3ΐΡΐηνε οίεηΐ : ο» βείΐίεεί , <ρΐ3ε βηδίιι ΙβεΙυνο

Μ'πΙίιιπΙιΐΓ. (10) ΟρΙειυιη ςιΐίε ι-ρΐία,υίδ δρηδίίηΐδ δυβνίαεχί-

δίυηΐ, ηιιΙΙιιηι Γργρ Βΐιίιιιβίίΐηικ εεηδίιιη ηιονεηΐ : ιι Ι ιίγγλ

ρΓοροΓίίοηυπι νεί ρυΐοΐιιϊίικίίηίδ εοηΐιιίΐίοηειη ιιίΙιίΙ ηιβςηο-

ρΡΓΡ ΙΙΙονΡΝ νϊιΙι'ΙΐΙΐΙΓ. 8Ρ(] Ρΐ ΙΙΙΊ' ΗΙ1δΠ|Ι(3ΐίοηί1>ΙΙ3 5(1110-

ι-υιη γϊΙο ροηδοηϊηΐίιιιιι, ηεπυε δΐιβνε 3ΐι1 βΓβνίίρι- οΙεηΜΙιυ»,

ΙίερΙ οηιηβδ 8βηβυ3 Ηΐϊ βευΙίοΓΟδ ΙΐϋυβϊηΙ. (1 1) 8<η1 ρΙ ο<Ιογϊ-

Ιιιΐδ ϋδ βΗΐκΙβηΙ ιηαχίηιβ, ςιιί ρεΓ Βοεΐϋρηδ , ηοη |μ>γ δεδε,-

ο!)1ροΐ3ηί. ϋϊοο αυΐεηι ρεΓ δρ, ο,υίουδςαϋο'ριηηδ προ 5ρΡΓ3η-

Ιίδ προ ΓΟΟΟΓο'ΒηΙΡδ ϊΐίηιΐ, τρίιιΐ οί1)ϊ, 3«1 ροΐυδ : ηβιη οί)

αΐίβιιι, Ιιοο ΡδΙ εϋεικϋ 1)ϊ6εη(1ί<ιυε νοίιιρίβίεηι , ϋϋ βαικίο-

ιηυδ. Ρργ δε τε™, ιιΐ δΐιηΐ οιΙοΓΡδ ΠοΓυπι. ΟιιορίΓΟ»

δείΙεδίΓΛίοηίειίδΐϋχίΙ, ϋΐ3 ςυίιίρηι ριιΙεΙίΓε , Ιυρε νεΓΟδίιβ-

νίΙβΓ ΙΪ38πΐΓε. (12) ΕΙ ο,υίΒ ίη βαδίαίιίϋυιΐδ ηοη οιηηίδ

νοίιιρίβδ ΓΡΓ38 βΙΙίηβίί, ηρρ ΐ|ΐι:ιιιΙιιιιι εχΐι-εηιο 1ϊη};υα; Βρίεε,

58(1 >|ιι.ίιιΙιιιιι Ιοίο βΐιΙΙιΐΓβ δεηΙίΙιΐΓ : Ιβοΐη ροΐϊιΐδ (ρΐ3ηι

(;ιΐδΙυ Ιιιεε βΙΤρρΙίο εοηΐϊηρπ τΜεΙαΓ. ΟιιαρΓορΙεΓ βυ1οηΡ3

ηοη ορίβηΐ Ιίηίζΐιιιηι Ιοπρβιτι, βρ<1 (ΐιΐρηΐ3(ΙηιοιΙιιηι ΡΙιϊ-

Ιοχρηιΐδ Εινχίιϋδ, νηΙΙυΓΪδ ρηΙΙιΐΓ. ΙΐΒίριρ οϊτοα Ιαη^ϊΙιιΙία,

ιιΐ δϊιηρϋείΙΡΓ (1ίε3ΐη, ϊηίρηιρρΓβηΙίβ ΡδΙ ροηδίϊΐυεηιία ,

(ΐ3)θίΓ03Ρ3 οίΓΟίςΐΙίΒ ΡΙΪ3Π1 ίηΙΡηίρΡΓΒΠ'ϊ νΡΓ83(ΐ1Γ. Νβιη

νΐηοίρηίίβ , ειΙίΡ,ίΐΛδ , Ιυχυιίί , εΓηριιΙ» , ρΙ οηιηϊα ρ]ιΐδΐηο(1ί,

01ΓΡ3 δρηίηδ ρΓΗΊΐίεΙοδ δΐιηί : ο,ιιβδ ίη ρ»Γ|ρδ ίηΐΡΐηρΡΓΒηΙίίΐ

«ΙϊνίιΙίΙιΐΓ. (14) Λ'εηιηι (]ΐιί \ο1υρΙαΙίΙ)ΐΐδ τϊδϋ, 3ΐκ1ίϋοηε, οΙ-

Γ30(ιινρ ρΡΓΡΡρΙϊδ εχρριϋΐ , ηρηιο ιϋρϊΙυΓ ίηΙρηιρρΓβηδ, είίΓΟ-

ςυε ί§ηοηιϊηΪ3ηι ΙβΙεδ ΡΓΓΟΓΟδ νίΙηρΡΓ3ΐιιυ8, ρΙ ρΓΟΓδυδ γίγιλ

α,ιΐίε ηοη ιϋριιηΙιΐΓ ρ.οιιΐίηριΐΐρδ. Ιιιροηΐίηρηίρδ τργο ηρρ Ιρηι-

ρρΓ3η(Ρ8 δυηΐ, ηερ ίηΙριιιρρΓβηΙρϊ. (Ι ο) ΙηδΡίΐδβΙυδ ίβϋιΐΓ, 3ΐιΙ

ςιιοΓυηιηιιε 3ΐϊο ηοηιίηε 3|ΐρρ1ΐ3ΐ'8 εοηνρηίαΐ, εδί 18 ιριϊ ίη

οηιιιίΐηΐδ (ΙεΠοίβΙ, ςιιίΐιυδ δοΐευΐ ρΐρπιηκιιιε οηιηεδ ρΒΓίίοί-

ρ3Γ0 3((ΐυρ 1α•ΐ3π. νεπιιη(]ΐιΐ ρχεριΐίΐ, ίη(ρηιροΓ3ηδ ΡδΙ.

(10) Οιηηρ8 εηϊπι Ιιίδ εΐ ιιβΙιιγβ ΒΗηιΙρηΙ, εί 3ΐί()ΐιο εΐίβηι

ηιοιίο οοηοιιρΐ^οιιηΐ , ηρρ. (3ΐηρη βυηΐ ϊρΙ (ϋουπίπι• ίηίριη-

ρρΓ3ηΐΡ8. Ν3ΐη ΡΙ εοηδεεπίϊ ηοη ρχοειίιιηΐ ιαΒ^ίδ, ηιιαηι

οροΓίρβΙ , μαιιιίρηιΐο, ρ| ηοη εοηδρρυΐί , ηΐ3Βίδ <]ΐΐ3ΐη οροι•-

ΙεβΙ, οΌΙεηΛο. 8ε<1 ηεο (ΙοΙογρ εΙίΒηι ναεαηΐββ (ΙιριιιιΙιιγ.

Νοη ρηίηι (ΙβΠιίιιηΙ ββηιίρηιΐο οΌΙρικΙονβ , δριΐ πΐΒ^ίδ εχρε-

άηη(. (17) Ουΐ» ϊβίΙιΐΓ οϊγο» 1ι»ο ο*1 οχοο55υδ , όι•ΓεοΙυ<>ςυρ,

ιιΐΒΐιίΓι'δΙιιιυ ψιοϋ" εί ιπριΐίοεπίβδ , (]ΐιί Ιΐ3ΐ)ί1ηδ ορίίιηηδ ΡδΙ ,

εί υΐΓίο,ιιε ροηΐΓβΓίιΐδ. Ηβφΐε ςιιυιη ΙρηιρεΓ3ηΙΪ3 δίΐ Ιΐ3θί-

Ιηδ ρΓ8Ρδΐ3ηΙίδδίηιιΐδ ίη ίίδ ρϊγο3 φΐ2β ίηΙειηρΡΓβηδ νεΓίβΙιΐΓ,

ΓιιργιΙ ίρηιρρΓβηΙίβ ϊη ιΐίρΐίβ ]ιιουηι1ί8 δρηδίηίΐίυιΐδ ηίριΙίοοΓΊ-

135, ηίηιίηιηι ίηδειΐί.ίΙ)ίΙίΐ3ΐΊδ ίηίρηιρΡΓβηΙίοοιιιιβ πιε<1ίθΡΓίΐ35.

Εχοεδδυ* νεΓΟ ίηΙρηιρρΓ3ηΙΪ3 ΡδΙ : δεά (ΙβΓροΙιΐδ 3ΐιΙ ηοηιίηε

03Γ81, 8ΙΐΙδΙΐρΓ3ρθδίΐ3δ 3ρρθ1ΐ3ΐίθη6δδΟΓΐϊΙηΓ. (18) ΑΡΓΙ1-

Γβΐίυδ νΡΓΟ ιΐρϊηορρδ ιΐε ]ιιοιιη<1οπΐίη βρηρι-ε [»βΓΐΓηοΙαιΐ(Ιιηιι

ργιΙ , υί)ϊ ίε οοηΐίηοηΐία ίηοοηΐίηοηΐίβαιιβ ββεηιυδ.
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€ΑΙ\ III.

Τον αύτδν δέ τρόπον ληπτέον και περϊπραότητοςκαι

^αλεπότητος• και γαρ τον πραον περί λύπην τήν άπδ

Ουμοΰ γιγνομένην δρώμεν οντά ," τω προς ταύτην εχειν

πως. Διεγράψαμεν δέ χαι άντεΟήκαμεν τω όργίλω χαι

6 χαλεπί) χαι άγριο (πάντα γαρ τα τοιαύτα της αυτής

εστί οΊαθε'σεως) τόν άνδραποδώδη καΐ τον άνόητον •

(2)σχεοδν γαρ ταϋτα μάλιστα καλοϋσι τουςμηδ' έφ'δ'σοις

δεϊ κινούμενους τον Ουμόν, άλλα προπηλακιζομένους

ευχερώς και ταπεινούς προς τας ολιγωρίας. "Κστι

ΐυ γαρ άντιχείμενον τω μεν ταχϋ το μόλις, τω δ' ήρε'μα

το σφόδρα , τω δέ πολύν χρόνον το ολίγον λυπεΐσΟαι

ταύτην την λύπην ην χαλοΰμεν Ουμόν. (.ι) Επεί

δ' ώσπερ χαι έπι των άλλων εϊπομεν, χαι ένταϋΟ' εστίν

υπερβολή χαΙ έλλειψις ( ό μεν γάρ χαλεπός τοιούτος '

16 εστίν, δ χαι Οαττον χαΐ μάλλον πάσχοιν χα'ι πλείο>

χρόνον, χαΐ 3τ' ου δεϊ, χαι δποίοις ου δεϊ, χαι έπι πολ

λοίς, δ δ' άνδραποδώοης τουναντίον), δήλον δ*τι εστί

τις και δ με'σος της άνισότητος. (ι) ΈπεΙ ουν ήμαρ-

τημε'ναι άμφότεραι αί έ^εις έχεϊναι, φανερδν δ*τι έπιει-

ίυ κής ή μέση τούτων έ'ξις• ούτε γαρ προτερεϊ οίΟ' όστε-

ρίζει, οΰτε οίς ου δεϊ οργίζεται, οΰτε οίς δει ούχ οργί

ζεται, "ίίστ' επει και πραότης ή βέλτιστη έςις περί

ταϋτα τα πάθη εστίν, εϊη αν και ή πραότης μεσότης

τις, και δ πράος με'σος του χαλεπού καΐ του άνδραπο-

-,'> δώδους.

Ι•'.ιιι1«•ιιι |ΐ;κΊο άβ ΓπαιυικΙικΙίηΓ π:;ίιΙί1;ιΙι•φΐο 8οηΙίεη<1ηηι

081. Νίΐιιι εΐ ιιι:!ΐι•πι•1ιιιιι, ιμΐίΐΙΐΊΐι φίοικίβιη 0850 ιτμα άΌ-

Ιογοπι οχ ίι-α |>ΓυΓβεΙιιηι πτηίιιιιι*. 8ιψΓβ οηίιη ίη όίοδοιϊ-

ρΐίυηο ίΓβαιικΙο, γϊ^ϊιΙο, οί Η^ιοϋΐ! (οηιιιί3 οηίηι Ιικο δΐιηΐ

ϋΪ8ρο$ίΙίοηϊ$ ΐφΐίΐίοιη) βοΓνίΙοηι, οί ίη5οη53(ιιπι ορροΜίί-

ιιιιιη, (2) ("; ΐ|ΐιιιι1 ί(;ι χιπίιΙιιγ, φΐοΐφίοΐ ηοιι ιηονοαηΐυΐ'

αιΐ ίπιηι ψηΐιυς οροΓίοβΙ , δοιΐ ΙαοοδδϊΙϊ <Ί ίιι,Ι ιιι ί.ι λΓΓγγΙϊ ,

Γ3είΙθ8 ΙιυηιϊΙθ8φΐε ϊβίο ρΓχΙιεαηΙ άά οοηίοηιρίιιηι. Ορροϊ>ίΙ;ι

οηίιη *ϋ>ί ϊηνϊοοηι βιιηΐ, οοίοπίοι• οί βγ^γρ; ΙιίπΙογ «Ι νείιε-

γικίιΙογ; Ιοη^ο ΙοιηροΓβ οί 1)Γονί, ίοηΙΪΓβ οιιιη ϋυΙοΓκιη

φΐΐ'ΐιι ΙΓαπι νοοβηιιΐ8. (3) Οπιηιμιπ υογο, < |ΐι• ιιι;*• ί ι ι ι< >• 1 ι ι ι ■ ■

ιΊ ίη μΊγι-Ν ιΙΚίιιιιι*, ΙιΙο ςιιοφίε εχα'$$ιΐ9 ύοίοοίικηυυ

ΓορβπΙϋΤ (τΐι;ΐ<1π8 οηίιη οβί ε]υδΐηο<1ϊ, φ>ί οϊΐίιΐδ οΐ ηια^'ι..

ΙυημϊοΓοιιαο ΙοηιροΓβ, ηοο φΐηικίο, ιιοο φΐί|)ΐΐ3 οροι-ΙοΙ,

βΙφίο ίη ιηιιΐΐίδ αΓΙίοίΙιΐΓ : ςοι'νίΐί: πιιίοιη οοιιίπιπυβ φΐΐίρίαιιι

οί! ) : ηρρϊΓοΙ ηιοιίίιιιη φίρπιίαιη 1ι»ηο ίηίοι- ίη.τψιαίίΐαίοιιι

οοηδί$(εΐΌ. (4) ΕΙ φΐΪ3 υίοπμιο Ιι,ιηίΙιπιιη ίΙΙοηιηι νίΐίοδυί

ΟϊΙ, ρίΐΐοΐ, ηιοιίίυιη Ιιοπιηι α'(|ΐΐΗηίιιιϊ(αΙοιιι ι•8*β : ποψιβ

οηίηι ρποοιίΓΐίΙ, 3ΐιΙ οχοοιίίΐ; ηοιριο φΐΊϋυ1) ηοη οροΓίοΙ

ίΓαίοίΙυΓ, ηοο ιμηΙ-.ιι-•. ορυΓίιΊ ηοη ΪΓ38θί[ιΐΓ. ι,)ιιπι π (•;ι ψηκη

ι•1 ιπιιιΐΜΐϋΙικΙΐ) (-ϊγγη οαμΙοι» αίΤΐ'ο(ίοηο8 1ιαΙ))(υ8 &ί( ορίίηιιΐδ,

ΓνογϊΙ ιηαηβυείυιΐο ιηούίοοΓΪΙαβ (|ΐια»1αιιι, ο( ιιι;ιηιΐιοΙιΐ8 ίη-

Ιβτ ΓϊςϊΟυαι δοΓνίΙοηΐφίο ιηοιίίυί.

ΟΑΡ. IV.

"Εστί δέ χαι ή μεγαλοψυχία χαι ή μεγαλοπρέπεια

χα\ ή ελευθερωτής μεσότητες, ή μεν ελευθερωτής

περί χρημάτων χτησιν καΐ άποβολην. Ό μεν γαρ

κτησει μέν πάση μάλλον χαίρο>ν ή δει, αποβολή δέ

30 πάση λυποΰμενος μάλλον ή δει, ανελεύθερος, δ δ' αμ

φότερα ήττον -ή δεϊ άσωτος, δ δ' άμφω ό)ς δεϊ ελευθέ

ριος. Τοΰτο δέ λέγω τό ως δεϊ, καΐ έπι τούτων και

έπι των άλλων, το ώς δ λόγος δ ορθός, (ο) Έπεί

δ' ίκεϊνοι μέν είσιν εν υπερβολή χαΐ ελλείψει , δπου δέ

35 εσχατά είσι, χαι μέσον, καΐ τοΰτο βέλτιστον, εν δέ

περί εκαστον τίο εΐδει τδ βέλτιστον, ανάγκη και τήν

ελευθεριότητα μεσότητα είναι ασωτίας και άνελευΟε-

ρίας περί χρημάτων κτησιν καΐ άποβολην. (3) ΔιχΚς

δέ τα χρήματα λέγομεν καιτήνχρηματιστικήν. 'ΙΙ μέν

40 γαρ καΟ' αΰτδ χρησις τοϋ κτήματος έστιν, οίον δποδή-

ματος ή ιματίου , ή δέ χατα συμβεβηκδς μέν, ου μέν-

τοι οδτως ως αν ει τις σταθμίο χρήσαιτο τΰ> δπί-

δήματι , άλλ' οΤον ή ποίλησις χαι ή μίσΟοισις- χρή-

ται γαρ υποδήματι. (ί) Ό δέ φιλάργυρος δ περί

4& το νόμισμα έστιν έσπουδαχώς , τδ δέ νόμισμα της

κτησεοις άντι της χατα συμβεβηχδς χρήσεως έστιν.

(&) Ο δ' ανελεύθερος εϊη άν και άσωτος περί τον κατά

συμβεβηχδς τρόπον τοϋ χρηματισμού ■ και γαρ έπι

τοΰ χατα φύσιν χρηματισμού την αύξησιν διώκει.

6» Ο δ' άβοκος ελλείπει των αναγκαίων, δ δ' ελευθέριος

ΒυιιΙ ροιτο εΐ ηια^ηαηϊιπίίαδ , οί ηοςηίΓιεεηΙία , ο( ΙίΙ>ι>ι;ι-

Ιί(αί, ιιιπΙμιι ι ιΐ.ιΐι•^. Ι.ίΙιπ-;\Ιί1;ι» ςυίϋεηι οΪΓεα αιι|ΐιΪΜΐί(ΐηοιιι

8ηιί8ίίοηεηΐφΐε ΓηπιΙΙαΙιιιη νθΓ8«(υΓ. Χ.-ιιιι ιριί οηιηί βεςυί-

ίίΐίυηε ι;.ιικ1γ( οοιηϊ<]ΐιε αηιίδίίοηε ιΐοΐοΐ ιιΐίΐ^ίί φίαιη οροΓ-

Ιι.Ί, 18 ί1Ιί1)(,ΓΐιΙΪ5ο.'.1 : φΐί νεΓυυ(Γθΐ|ΐιε ιηίηηβ αΠκ-ϊ(υΓ ιριαιΐ)

οροΗοαΙ , ρΓοιΙί^υ* : (]υϊ υογο ιιΙ οροΓίοΙ βΓΙίοίΙιΐΓ υίΓοιιυο,

Ιϊ1>εΓ»Ιί8. III ορυιΙιΊ, Ιηο, νιΊιιΙ ίη 3ΐίί8 ιΊί.ιιη, οχροηο,

ιριειικιιΐηιοιίιιιιι ιτι |;ι ι.ιΐίο ιηΥΙϋΙ. (•>) ΕΙ <ριί;ι ΪΙ1Ϊ ιριίιίοιπ

ίη 0X008811 (1οίεε(ιΐ(|ΐιε βιιηΐ; υ1)ϊ ηιιΙιίιι οχ(γοπι3 μιιιΙ , ϊβΐίο

(Ίίίΐιη ιηΐ(Ιίυιιι, «μιοιΙ 08( ρΐ';(ϋ>ΐ3η(ί88ίιιιιιιη ίη ιρι.ιιριο βροείο,

(•Ι ιιηιιιιι ; ηεεο883Γίυηι ε8( ιϋ;ιιιι ΙίΙκτ ;ιΙίΙ:ι(ιιη ίηΙβΓ ρπχΐί-

μ;ι]ίΙ:ιΙ(•ιιι ΜΙίΙ)οΐ'3ΐίΙ:ιΙοη)φΐο οίΐΐα ΓαειιΙ(:ιΙιιιη 30φΐί$ί1ίοηεηι

εΐ 3ΐηί88ίοηειη , ιη. ί ϋ,-ιιι οοη8ΐ8(εΓε. (3) ΙϋΓϋΐ ίϋΐιι 3ΐι(εηι Γ;ι-

ευ!(3(ο8, φΐί08ΐυ3Γίαηΐφΐε νοεβηιυβ. Αΐίιΐ8 εηίιη ρεΓ βε ο$1

«Ί ρπιρι ιιι•. Ι,ιιίιΙΙ,ιΙιιιιι υ8ΙΙ8, Μ'ΙΐιΙ 03ΐ('θί Οί ν'08(ΐ8 : ίιΐίΐι*

νοΓΟ ριτ ίΐιτίιΙΐΊΐί, ηοο (3ΙΙΙ0Ι1 ϋ;ι , ιιΙ 8ί φΜ8 εαΐοοο ιιΐϋΐιιι

Ι.ιΐκ ίί. νίοο, 80(1 νείυΐ ειηρίίο οοικίποϋοιριο ηιεΓεειΐ3Γΐ3 :

υ»ιΐ8 εηίιη ΠΙ ΟίΐΙεοί. (4) Ι'εοιιιιία,' αιιΐοηι ουρίι1υ8 ηιιιηηΐ08

οοηςεΓΟΓε βΙιιιΙοΙ, εΟΓυηι ϋυίοιη ρο8508δίο ιΙΙί 08( ριιι ιιιι

ροΓ βεοίϋοηϊ. (5) 111ίΙ)0Γ3ΐί8 υογο,οΙ ρΓ0<Ιί^ιΐ8 ΓηοπΙ οιγο»

αιχίιΐοηίαηιιηι φΐα:»Ιυ3Γία: ηιοιίυιη. Ν3ΐη ίΙΙε φΐίιίοιη ίη

;κ-ι [ΐιί^ι Ι ϊ• >ιι>- ηαΙιίΓαϋ αιι^ιηΐ'ηΐιιιιι φΐη>ΐ'ί( : |>ΐΊ)•Ιϊμιι> νοΓυ

ίη ηοοο883Γίίβ ιΐοΐίιίΐ : 1ίυβΓ3ΐί8 βιιίεπι οχ ;ι1ιιιηιΙ;ιιιΙί οορία
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τήνπεριουσίανδίδωσιν. (β) Λυτών δέ τούτων εΐδηλε'γον-

ται διαφέροντα τω μάλλον και ήττον περί μόρια, οίον

ανελεύθερο;, φειδωλός και κίμβι; και αισχροκερδής,

φειδωλός μεν εν τω μή προίεσΟαι, αισχροκερδής δ' εν

6 τώ δτιοΰν προσίεσθαι, κίμβις οι δ σφόδρα περί μικρά

όιατεινόμενος , παραλογιστής δέ και άποστερητής

δ άδικος κατ' άνελευθερίαν. (7) Και τοΰ ασώτου ωσαύ

τως λαφύκτης μεν δ εν τω ατάκτως άναλίσκειν, αλό

γιστος δέ δ εν τώ μή ίιπομένειν τήν από λογισμού λύ-

ιο πην.

1ΐΓ;;ίΙυΓ. (6) δρβείεβ νεΓΟ Ιιαπιιιι «ΙϊΓΓβΓΓΟ (ΙίοιιηΙιΐΓ, εο φΐοΛ

πΐΒ^ίδ εΐ πιίηυδ είιε» ρβΓίίειιΙβδ οδίεηιίυηΐ, υΐ Η1ίϊ>€ΓαΙΐ& ,

ρϊΓαΐδ, 80Γ(1ϊι1ιΐί, ίιίΓρίδ Ιιιεπ ουρίιΐιΐί. ΡβΓειίί εηίιη βο αυοιΐ

ηοη εΓη•;εΙ, (ΗείΙιιι•; ΙυΓρίδβιιΙειιι Ιιιεπ ουρίιΐυ*, α,υοιΐ οιηηϊϊ

ψιί<Κριί<1 δίΐ ΐΌΓΓαιΙιιΙ ; ώπ1ί<1υ$, ςυί νεηβποβηίβΓ ίη βχϊ§ιιΪ8

ο1)ΐιίΙίΙϋΓ; (ΙεεερΙοΓ νειΌ (ΙερίΐΗίοπριε , (μιί ίη]ιι$1ιΐ3«χ ΠΙί-

1ΐΓΐ;ιΙίΙ;ιΐΓ εδί. (7) Ε εηηΐΓβπο , ρΓΟίΙί^οπιπι Ιιίε ιμικίοηι

Ιί^ιίΓΓΪΙΟΓ εβί, ψιί ίηοπίίηβίε εοηδίιιηίΙ : ίΙΙβ νειΌ ίηεοηδί-

(ίει-βΐυβ , ςυί ίη εο , ςυβπι ΓβΓΓβ άϊοΐαΐ ΓίΙίο , (1υχ3Γβ (ΙοΙογθ

ηοη ροΐεκί.

ΟΑΡ. V.

ΠερΊ δέ μεγαλοψυχίας εκ των τοις μεγαλοψύ/οις

αποδιδόμενων δει διορίσαι το ίδιον, "ίίσπερ γαρ και

τα άλλα κατά τήν γειτνίασιν και ομοιότητα με'/ρι του

λανθάνειν πόρρω προϊόντα , χα'ι περί τήν μεγαλοψυ-

1» χίαν ταύτί) συμβε'δηχεν. (2) Διό ενίοτε οι ενάντιοι

τοΰ αΰτοϋ αντιποιούνται, οίον δ άσωτος τω ελευθέριοι

και δ αυθάδης τώ σεμνώ και δ Ορασΰς τω άνδρείω•

είσί γαρ και περί ταύτα και όμοροι με'/ρι τινός, ώσπερ

δ ανδρείος ΰπομενετικός κινδύνων και δ Ορασύς,

3ι< άλλ' δ μεν ώδε δ δ' ώδε• ταϋτα δέ διαφέρει πλείστον.

(:;) Λεγομεν δέ τον μεγαλόψυχον κατά τήν τοΰ ονόμα

τος προσηγορίαν, ώσπερ εν μεγε'Οει τινί ψυχής και δυ

νάμεως. "£2στε και τω σεμνω και τω μεγαλοπρεπεΐ

όμοιος εΤναι δοκεϊ, οτε και ποίσαις ταΐς άρεταϊς άκο-

25 ΛουΟεϊν φαίνεται, (ι) Και γαρ τό ορθώς κρϊναι τα με

γάλα καί μικρά των αγαθών έπαινετόν. Δοκεϊ δε

ταΰτ' εΤναι μεγάλα, ά διώκει δ τήν κρατίστην έχο>ν εςιν

περί τα τοιαΰτ' είναι ήδε'α. (δ) ΊΙ δέ μεγαλοψυχία

κρατίστη" κρίνει δ' ή περ'ι εχαστον άρετη το μείζον και

30 το ελαττον ορθώς, όίπερ δ φρόνιμος άν κελεύσειε και

ή άρετη, ώστε έ'πεσθαι αύτη πάσας τας άρετάς, ή αυ

τήν έ'πεσθαι πάσαις. (β) Έτι δοκεϊ μεγαλόψυχου εί

ναι το καταφρονητικόν είναι. Έκαστη δ' αρετή κα-

ταφρονητικοΰς ποιεί των πάρα τόν λόγον μεγάλων, οίον

3-, άνδρία κινδύνων (με'γα γαρ οΐεται είναι των αισχρών,

και πλήθος οϋ παν φοβερόν),καϊ σώφρων ηδονών μεγά

λων και πολλών, και ελευΟε'ριος χρημάτων. (7) Με

γαλόψυχου δέ τοϋτο δοκεϊ δια τό περ'ι ολίγα σπουδά-

ζειν, και ταϋτα μεγάλα , και ούχ ό'τι δοκεϊ ετε'ρω τινί.

40 Και μάλλον αν φροντίσειεν άνήρ μεγαλόψυχος τί δοκεϊ

ενί σπουδαίω ι, πολλοίς τοϊς τυγ/άνουσιν, ώσπερ Αν

τιφών εφη προς Αγάθωνα κατεψηφισμένος τήν άπολο-

γίαν επαινέσαντα. Καί τό όλίγωρον τοΰ μεγαλόψυχου

μάλιστ' είναι πάθος ίδιον, (β) Πάλιν περί τιμής και

46 τοϋ ζην και πλούτου, περί ων σπουδάζειν δοκοΰσιν οί

άνθρωποι, ούθέν φροντίζειν περί των άλλων πλην περί

τιμής. Και λυπηθήσοιτ' άν άτιμαζόμενος και αρχό

μενος υπό αναξίου. Κ αϊ χαίρει μάλιστα τυγχάνων.

(ο) Οΰτω μεν ουν δόςειεν άν εναντίον εχειν τό γαρ

19 είναί τε μάλιστα περί τιμήν και καταφρονητικόν είναι

τών πολλών καΐ δόξης οϋχ δμολογεϊσθαι. Δεϊ δέ

τοΰτο διορίσαντας ειπείν, (ιο) Έστι γαρ τιμή και μι-

ϋβ ηΐ3^η3ηίηιίΐ3ΐβ αυίοιιι, εχ ίί> α,ιιχ <1β ηιαςηαηίηιί^

(ΙϊοΙβ δυηΐ, ςυοιΐ ει ρΓορΓΪιιηι α>1 ιΙβίΟΓηιίηαΓΟ ο|)ογΙοι. Νβιτι

>ί( ιιΐ ίη 3ΐϋ8, ]ιιχ1α ;ιΙΙιιπΙ;ι1γιιι (-1 ίίιηίΐίΐηιΐίηειη , ςιιοβιΐ 1α-

(οη(, ρΐΌ^ΓΡίϋ εοηνοηίΐ : ίΐα (Ί <1β ιηακηηηίηιίΐαίο ΙγλοΟιπ-

Ιί1)ΐΐ8 ίιΐοηι υίΐι νβηίΐ. (2) Οικκίπα ηοηηυηηυβηι ΓοηΙπίΓίί

οαιίρηι βΙΤβοΙβηΙ: <]ΐι«;ιιι»<1ιηη«1ιιιιι ρΓοϋί^υδ οί 1ίΙ)0Γ3ΐΐδ; ροι-

Γι•3θΙυ5 οί βΓβνίί; αιιιίαχ βΐ ΓοιΊίβ. Οιγοβ «•;ιι ϊ«-ιιι βηϊιη υογ-

ίκΐηΐιιι-, εΙ Γο^η,ιΐί δΐιη( αΐϊιιιιοιιβηιιβ : ηαηι ι•Ι 311ι1αχ 1 1

ΓοΓίίβ ρεπεηΐβ δΐΐδΐίηεΐ, βειΐ Ιιίε (]υίϋεσι δίε, ίΐΐε νειο αΙίίοΓ :

Ιιίεε νεΓΟ ρΐυπιηιιιη ίηΐεΐ' 8β (1Ίδΐ3η(. (3) Ι)ί<ίιηυί ηιιίειη

ηΐ3|ζηβηίηηιιη ]ιιχ(3 ηοιηίηίδ ε()ηιοη, νείυΐί ιηβμηίίικίίηε

ιρι;ιι!,Ίΐιι ,ιιιίιιιϊ ίιι.>ΙπιιΊιιιιι (Ι ρο(εη!Ϊ3. ΙΙαηιιε εΐ μπινί >Ί

ιιια^ηίΠεο ίίηιίΐί-ι νίιΙεβΙυΓ : (|υ3ηϋο(|ΐ)ίϋειη οπιηεδ νίΓΐιιΙεδ

(]ϋθ(Ιϊηιιηοι1ο δεεΙαΙιΐΓ. (4) λ'αηι ΓεεΙο 3ιιι1ίείο , <1ε τείιυδ

ηιαχίπιίδ ρηπΙεΓ εΐ ίηΠπιίδ 1)οηίδ, ροΙΙβΓβ, 1αιι<1α1>ϊΙϋ εδί.

Λ'ίιΙβηΙυΓ βιιίειη εβ ηιβςηα εβδε ηιιχ ορϋιηο Ιι,ιΙιίΙιι ϊη -.1 πι -

εΐυδ ρπίδεςυίΙυΓ, είΓεϋ ε]υδηιο<1ί δείϋεεί ]υειιηι1ίΐ. (5) Μα-

£ηΐηίηιίΐ3δ νειο ε«1 ρΓΧδΙαηΙίδδίπιβ : μκΐίεαΐ αυίειη νίΓΐιΐδ

ίη ιιηοςυοςυε ιικφκ ε( ιιιίηιιβ Γβείε ]ιιχ(3 κιρίεηϋδ νίΓΐυΙϊδ-

ςπε ρπΕ&επρΙυιη. ϋηιΐβ νεί ίρδϊ οηιηβδ νίιΐυΐεβ, νβΙ

ίρδβιη οιηηεδ εοιίδειρϋυηΙιΐΓ. (0) ΡΓΧΐεΓε3 εοηίειηρίίνιΐδ

εδ&ε νίιΙεΙιΐΓ ηιβ^ηαηίιηυδ. 8ίηςιι1αΐ νβΓΟ νϊΓΐυΙεδ, Γεηιηι

ρΓ»?ΙεΓ ΓβΙίοηειυ ιηίΐ^ιοΓίιιη βιιηΐ εοηΐεηιρίπεεδ , ιιΐ Γογ-

(ίΐυιΐο , ρείΊΐΊΐΙΐρπιιιι ( ίιΐ εηϊιη ηιη^ηιιηι ϊιιΙογ ΙιίΓρία (1γ-

ριιΐβΐ , ηεψιε ιηυΐΐίίικίίηειη οηιη(Ίΐι]υ(]ίεαΙ ΓογιιιϊιΙ.ιιιιΙ.ίιιι ) ;

εΐ ίη(εηιρεΓ3ΐΐδ , νοίυρίαΐβδ; ΙϋιεπιΙί•,, ορεδ πιυ1ΐ3δ πιη^ηβδ-

ςυε δ|>εΓηίΙ : (7) ^^ ςηοιΐ ιιιβ^ηβηίηιί ε«δε νϊιΙεΙιΐΓ, εο ςυοιΐ

ίη ρβυείδ οεειιρεΙιΐΓ : βΐιριε Ιι.τε ιη:ιι;ιι;ι δυηΐ , εο ςυο<1 ηεε

ι ί ί ι: ΙιΙιιΊ ϊ 1 1 < 1 1 1 - ί 1 1 1 1 1 δρεείαΐ. Μα^ίδ ςιιίρρβ πιβ^ηαηίηιυδ

ίρειΊηΙ ιριίιΐ ιιηί δ3ρίειι(ί ρινιΙιιΊυΐ', ΐ|ΐι;ιιιι ΐ|ΐιίι! ιηιιΐίίίικίίιιί

εΐ τυίβο : (ΐυεηιαιίηιοιίυηι αά Λι:;ιΙΙ;οηι•ιιι (Ιίχίι ΑηΙίρΙιοη

ι'ηιιιΙειιιιι;ιΙιΐ!>, (ΙεΓεηδίυηεηι ε]ιιβ Ι.ιικΙ.ίιιΙιίιι. Νε^ΙεεΙυδ

εηίηι ρΓορΓίβ ηιβχίηιε βίΓεεΙίο ηι.ιι;ιι.•ιιιϊηιί. (8) Ροιτο Ιιο-

ηοπδ, εΐ νίΙίΕ , εΐ ορυιη , (ΐιιίόιΐδ δ1υ<5εΓε ηιηίΐηορεΓε νίιίεη-

Ιιιγ Ιιοηιίηεδ , ΙιοΓυηι ειιπιιιι ξΒτ'Α ηιιίΐαηι ρΓΚίεΓ ΙιοιιοΓίδ.

Ι1α(ριε εΐ άΌΙεΙ ίςηοΒίίηίϊ «ΠεεΙιΐδ , βΐ ϊικίί^ιιί δυ^εείυβ

ίιηρεπο : ββυϋεΐ ιιιιΙιίιι ρηηείρβίυπι βδβεειιΐυδ. (9) δίε δίε

ίΐΐο ίη 88 ίρδβ εοηΐΓβΓίυηι ίη πιοαΊιηι εοη$1ί1ιι(υδ ε^δβ νίίΙεΙυΓ.

Ναηι είΓεα ηοηοΓβδ οεευρβπ , εΐ ψνα νιιΙ^υδ κεηΐίβΐ (1ε δε,

εοηΙειιιηεΓε, ηοη δΐιη( εοηδεηίβηεβ. Οιιοείιεα 3<χιιηιΙίιΐδ

Ιια?ε ιΙίδΙίηϊυεΓε εί άΊδουΙει-ε οροΓίεΙ. (ίο) Νβηι Ιιοηοτ
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κρά και μεγάλη οιχώς • η γαρ τώ Οπό πολλών των

τυχ όντων ή τω £Λτό των άξίοιν λόγου, και πάλιν τω

επί τίνι ή τιμή διαφέρει. Μεγάλη γαρ ου τω πλήΟει

των τιμώντων οΰϊέ τώ ποιώ μόνον, άλλα και τω τιμίαν

5 είναι• τη άληΟεία δέ και αί άρχοι κα\ τάλλα αγαθά

τίμια και άξια σπουδής ταϋτα δ'σα μεγάλα αληθώς

εστίν, άστε και αρετή ουδεμία άνευ μεγέθους ■ διό 3ο-

κοϋσι μεγαλόψυχους ποιεϊν έκαστη, περί ο έστιν εκάστη

αυτών, άσπερ εϊπομεν. (ιι) 'Λλλ' δ'μοις εστί τις παρά

ιυ τας άλλας άρετάς μία μεγαλοψυχία, ώσπερ και ιδία

μεγαλόψυχον τούτον λεκτεον τον έχοντα ταύτην. Έπει

δ' έστιν ενια των αγαθών τα μεν τίμια τα δ' ώς όιω-

ρίσΟη πρότερον, τών τοιούτων δ' αγαθών έστι τα μεν

μεγάλα κατ' άλήΟειαν τα δέ μικρά, και τούτων ενιοι

16 άξιοι και άξιοϋσιν αυτούς, έν τούτοις ζητητε'ος δ μεγα

λόψυχος, (ΐί) Τετραχώς δ' ανάγκη διαφέρειν. Εστί

μεν,γαρ άξιον είναι μεγάλων και άξιοΰν εαυτόν τούτων,

εστί δέ μικρά και άξιον τίνα τηλικούτιον κα\ άξιοΰν

εαυτόν τούτων, εστί δ' άνάπαλιν προς Ικάτερα αυτών ■

20 ό μέν γάρ αν εϊη τοιούτος οίος άξιος ών μικρών μεγά

λων άξιοϋν Ιαυτόν τών εντίμων αγαθών, δ οέ άξιος ών

μεγάλιον άξιοίη αν μικρών Ιαυτόν. (13) Ο μέν οϋν

άξιος μικρών, μεγάλιον δ' άξιων Ιαυτόν, ψεκτός • άνόη-

τον γάρ και οϋ καλόν το παρά τήν άξίαν τυγχάνειν.

2:. Ψεκτος οέ και δστις άξιος ών υπαρχόντυ)ν αυτώ τών

τοιούτων μετέ/ειν μή άξιοι Ιαυτόν. (η) Λείπεται δέ

ενταύθα ενάντιος τούτοις άμφοτέροις, δστις ών άξιος

μεγάλων άξιοι αυτός Ιαυτόν τούτιον, και τοιούτος εστίν

οίος άξιοΰν Ιαυτόν. Ούτος Ιπαινετός και μέσος τούτων.

30 (ι&) Έπει ουν περί τιμής αί'ρεσιν και χρήσιν και τών

άλλοιν αγαθών τών Ιντίμοιν αρίστη εστί διάθεσις ή με

γαλοψυχία, και τοϋτ' άποδίδομεν, και ου περί τά χρή

σιμα τον μεγαλόψυχον, άμα δέ και ή μεσάτης αίτη

έπαινετιοτάτη , δήλον δ'τι κα\ ή μεγαλοψυχία μεσότης

35 αν εϊη. (ιβ) Τών δ' εναντίων, ώσπερ διεγράψαμεν,

ή μέν επι τώ άξιοϋν Ιαυτόν αγαθών μ.εγάλιον άνάξιον

Οντα χαυνότης (τους τοιούτους γάρ χαύνους λέγομεν,

δσοι μεγάλων οΐονται άξιοι είναι οΰκ όντες), ή δέ περί

το άξιον Οντα μή άξιοΰν Ιαυτόν μεγάλιον μικροψυχία

♦υ (μικρόψυχου γάρ είναι όοκεΐ, δ'στις υπαρχόντων δι

ά δικαίως αν άξιοϊτο, μή άξιοι μηθενός μεγάλου Ιαυ

τόν), ωστ' ανάγκη και τήν μεγαλοψυχίαν είναι μεσό-

τητα χαυνότητος και μικροψυχίας. (ι") Ό δέ τέταρ

τος τών διορισθέντων ούτε πάμπαν ψεκτος ούτε μεγα-

41 λόψυχος, περ\ ουδέν έχων μέγεθος• ούτε γάρ άξιος ούτε

άξιοι μεγάλιον, διό ουκ έναντίος. (ιβ) Καίτοι δόςειεν

αν εναντίον είναι τώ μεγάλο)ν άξίω όντι μεγάλων το

μικρών Οντα άξιον άξιοϋν εαυτόν. Οΰκ εστί δ έναν

τίος ούτε τω μεμπτός εΐναι• ως γάρ δ λόγος κελεύει,

Μ ε/ει. Και δ αυτός Ιστι τη φύσει τω μεγαλοψύχω•

ων γάρ άξιοι, τούτων άξιοΰσιν αυτούς άμφο). (ίο) Και

δ μέν γένοιτ' αν μεγαλόψυχος " αξιώσει γάρ ών

ε'στ'ιν άξιος• δ δέ μικρόψυχος, ίς ύπαρχόντοιν αυτώ

μεγάλιον κατά τιμήν αγαθών ουκ άξιοι, τί αν είποι,

εχίβυιΐδ , εΐ ιιΐ3<;ιιιΐδ , ΙιίΓαπΒΐη εβρίυηΐυι• : 3ΐιΙ οηίηι 3 ιιιυ!-

Ιίδ ίδ εΐ νυ1ςαηΙ>α5 , αυΐ βϋ ϊΙΙιΐ3ΐΓΪΙ>ιΐ3 ϋΐι: ι-οπϋη^ίΙ ; (|υί

πη-δΐΐδ ρΓΟ Γβ , ίη ηιΐ3 ονεηίΐ, ιΙίΠειΊ. Μβμηιΐδ οηίιιι Ιιοπογ

ηοη δοΐιιιη Ιιυποιηπίίιιιη ηιιιΙΙίΙικΙίηη, ;ιπΙ ςιιβίίΐβΐβ, -ϋ

βΐϊαιη ιΐί^ηίΐαΐβ ϊρδίοδ η-ϊΙίηΐίΐΙιΐΓ : \βΓβ βπίοηι εΐ ρπηείρ3-

Ιυβ, βΐ Γθ1ί(|υ3 ρΓ3?ο)3Γ3, βΐ βΐιιάίο (ϋβΠΒ Ιιοηβ οεηίοηΙιΐΓ,

ςιιοβ γο νβΓ3 οχίηιία εχδίδΐυηΐ. ς>ιιοπΓ«ι ηιιΐΐα. υιγΙμ ηΐίβηί-

Ιιιιΐίηε 03Γ61 : (]ϋ3Γβ υη&φίΧφΐε η)3ςη3ηίηΐ08 Γβ<ΙιΙ*τ«; νί-

ιΙεΙιΐΓ ίη εο ίη ςιιο υηβφίκφΐε νβΓ83ΐιΐΓ, δίουΐί άΊχίηιυ*.

(11) δειΐ οηίιιι ίηίβι• οε(βΓ38 νίΜυΙεδ ιιη,-ι ςηη-ρίβηι ρΓοριϊβ

εδί ηΐ3§η3ηίπιίΐ38 : ςιΐ3ΐ•ε ρεευίί3ΓΪ νοεαηυίο Ιοε ρηεάΊΙιΐδ,

ιιιηιπιαιιίιιιιΐδ 3ρρβίΐ3ΐιΐΓ. ΟυοηίίΐΌ νεΓΟ Ι>οη;ι αΐϊα Ιιοηοι-α-

Ιιϋίϊ δυηΐ , βΐία νεπ> δίο υΐ εηρΓ3 άεΙοι•ηιίη3νίιηιι$; εχ Ιιί$

3Ιι1ΐ'Ι1Ι 3ΐί3 ΥΟΓΟ Ι'χίπΐίβ, 3||3 ρΒΓΤ3 δΐιηΐ , 01 Ιιί> ΠιιιιηιιΙΙί ,

φΐιιιη (Ιί^ηί δίη{, 8ε ίρβοβ ϋίίξηοδ βΐίαηα ηι1ιίΙι•;ιη(ιιι• : ίη Ιιίί

ιρίιτπ'ΐΐιΐιΐί «ι ςυί ρι-ορπβ ιΙίοίΙυΓ ηιβςηβηίιηυί. (12) Ουβ-

<ΐΓίΓ»π3ΐιι νει-ο 1ΐ3?ε ϋίίεεΓηυηΙηΓ. Ν3ΐη εΐ ()ί§ηυηι εδ$ε

ηΐ3βηίβ, εΐ 8εδβ ιΐίμιιιιιιι ϋ$ ]ικίίι•3Γ0 εοηΐίη^ίΐ ίηίοηΐυιη.

Ιιιΐοηΐιιιη νιτο ηκΗΐίηοτίβ ο«$ε ε1 ηιοϋΐοεπουδ ιΐί^ηυηι , ϋδ

ΐ|υοφΐ8!ο ]υ(1ίθ3Γο (Ιί^ηυηι. Νοηηιιπφοπι νβΓΟ ο οοηνοι-ίο,

υΐΓ3ίίόε( Ιιπό 3(1 δε ίηνίεειη εοηιροηυηΙπΓ. Νβηι φΐιιιη

εχίςυίδ αΐίφΐίδ (ΙίμιιιΐΗ , ηΐ3§ηί$ βίςυε ηοηοΓ3ί)ίΙί1ιυδ δε ιΐί-

μιιιιιη ηι•1ιί|ι•;ι|ιιι•; αΐϊυδ ηι.ιχίιηίί (Ιί^ηιΐϋ, ρ3Γ\'ίδ δε ιίί^ηιιιη

εχίδΐίιηβι. (13) Ργιογ ιριίιίιΊΐι Ιιίε εχί£ΐιί$ άΊςηιΐ8 , ηιβμηβιιιιβ

ΒίΓεεΙβηδ , τίΙπρεΓβΙϊοηεηι ιηει-εΙιΐΓ. Πειίεοοικ οηίηι ίϋ «1 ,

βε ηιίιιίηιε ΙιοηεδΙιιηι, ρπεΙεΓ (]ί»ηί|3ΐειτι φΐίρρίαηι οοηδε-

ςιιί. νεΓυπι ίδ ςηοςιιο νίΙυρεΓβηύυβ, ςυί ρΓ»?δεηΙί Ιιοπογβ

ιΐί^ηυδ, ΐΜΐιη Ιλιικίι ;ιμ.ίμΊιιγ, φίοιΐ βε εο ιίίι;ιιιιιιι ηοη ριι-

ΙιΊ. (14) ΙΊι'ΜμΙ ]:ιιη υΐπφΐε Ιιοιιιιιι εοηΐΓΒπυδ, φΐί (|ΐιιιιη

Γουιΐδ ιη.'ΐμηϊΐ (Ιίμιιιΐί 8ί(, δε ίρδυηι «■Ιίαιιι ιΐίμηιιιιι ,ιιΊιιΙιν-

Ιυτ : ΙιίοΙΐΐκΙαοίΙίδ, εΙίηίεΓ Ιιοδηιειίίϋδ ε$(. (15)£(φΐί3

(ίιτίΐ Ιιοηοπδ (ΊίΜΐίοιιι'ΐη 1Ί•ιιίΙϊΐ)ΐιοηιΐ|ΐιο ιι-ιριο 30 ΙιοηοΓαϋί-

Ιίυιη ϋοηοηιηι Γοίίφίοπιηι, άί.'φόδίΐίο βδΐ ρΐ!ΕδΙ»ηΙίδδίιη3

ηΐ3ί(η3ηίιηί(ηδ, βΐ, φΐΓΐη»<1ιιιο<1ιιιη οδίεηάίπιιΐδ, 03 ηοη οιγο»

υ(ίϋ3 ικΐΊΐρ.ΊΐιΐΓ, 30 ί|)$3 ηιθ()ίοοπ(35 (ιι ηι ρΓίηιίδ εδί Ι3ΐκ1<ι•

ηίίίδ ; ηιβηϊΓεδΙυηι ιΊι'βηι ηιβ^ηβηϊηιίΐαίιιιι γ-μ.• ιρίίΐιιΐ.ιιη

ηιοιϋοοπίαΐεπι. (16) ΟοηΐΓβπΟΓυιη ;ιιιΙι•ιιι, 8θοιιικίυπι

(ΙοδΟΓΪρΙίοηεηι ηοδ(Γ3ΐη, δεδβ, ΐικίί^παβ φΐυιη δί( , ηιαχίιιιίί

Ρδδο ι)ί8ηυηι βΓηίΐΓβηΙϊδ, νβηι'Ιβδ εδί : Ιβίββ φΐίρρβ νβηοβ

ι1ίοίηιιΐ8, φΐί ιιιβμηβ νεηι1ίΐ3ΐΐ[, φΐιιηι ίρδίί ηοη ίηιίηΐ.

Υιτυηι ιιΐιί ιΐίίζηιΐδ πιβ^ηίδ βε ίηϋί^ηιιιη οοιιμΊ , ριΐδίΙΙαηί-

ηιίΐαδ 3ρρο11α(ηΓ. Ρϋδϋΐαηίηιίδ οηίηι οδΐ, ςηί ρΓ3:οί3Γ3

λόγο ηκτϋιΐδ, ϋδ δβδο ϊικίί^ηυιη ]υάίωπ(. Ηβφίο 1113^11.1111-

ιιιίΐηίοπι ηοοεδ83πυηι βδΐ ηιεϋίοοπίβίβιη βδβε ϊιιΙργ ριΐ5ίΙΙ»ηί-

ηιίΙ;ιΙ('ΐιι εΐ τβηίΐβίεηι. (17) Ρογγο φΐβΓίυβ εχ ίιίδ , ηοφίιι

οηιηίηο νίΙηροΓ3ΐίοηβ (1ί§ηιΐδ, ηβςυε ηιβ^ηβηίιηυδ, ίη ηιιΐίβ

τε ιπαμηί ςιιίρρΪ3ηι εοηβεουΐυδ. Νοφίε εηίηι νοΙ ί1ίί;ηιΐί

εχδίδΐίΐ, τεί ίΙ;ι Αϊ, 88 ίρ«ο οεηδεί : ο,υβρΓορΙεΓ ηοη εδί οοη-

(ΓΒΓίυδ. (18) Ν3Π1 είδί 83ηε γοιιΙιίιπ» ίηΙβΓ 88 νίιίεβηΐυι•,

πιβςηίδ (Ιί^ιιαιη ιυημ,ηα εΐ ρβΓτίδ Οί^ηιιιη εχίβΐΐ3 (ΙϋΙιεΓΪ δίΐιι

3Γΐ)Ί(Γ»Γί : οοη(ι•απ3 Ιβηιεη ηοη βυηΐ, ηεςιιβ Ιιίο ΓερΓεΙιεη-

δίοηε 031-εβΙ , φΐ3ηι!οφΐίι]οηι βχ Γ3ΐίοηίδ ίηδίίικίιι 3{;ίΙ,εΙ

οηιΚ'ΐιι φΐβ ηΐ3§η3ηίιηυδ , ηαΙιίΓΟβ οοηϋίΐίοηε βδΐ : ςυυηι

ηΙεΓφΐε φΐίΐιυδ (Ιίβηυβ εβί, ϋδ δεδβ (Ιϊ^ηιιηι 3ΐ•ηί(Γ3(υι•.

(19) ΜηΒηβηίηιυδ, εχ ϋδ ςιιίηυδ ίΐίίξηιΐδ οβί, &0δο ιΐί^ηυιιι

οηιΐδοηίΐ : ριΐ5ί11»ηίιηϊδ, υογο , (|ΐιιιηι ιιι»^ιι;ι ίηδίηΐ ει Ιιυηη

1ιοηοΓ»1)ί1ίΛ,ίί είδ δε ίηιΐίυηυηι ίιι«ίίθ3ΐ , φΐί(Ι ΛίοοιοΙ, δι ρβΓ
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εί μικρών άξιος ήν; ή γάρ αν μεγάλων άξιων χαϋνος

ην, τ) ετι έλαττόνων. (2ο) Διό και ούϋε'ις άν είποι μι-

κρόψυχον, ε* τις με'τοικος ων άρ/ειν μή άξιοι εαυτόν

άλλ' ΰπείκει • άλλ' εί τις ευγενής ών καΐ ηγούμενος

Β μέγα εΤναι το άρχειν.

ΟΑΡ. VI

ΤΪ8 <1ϊμιιιι> ΡίίβΙ? αιιΐοηίηι ηια^ηίδ 86 αΊςηιιπι ]υιΙίΓ<ιη3 , ν:ι-

ηιιβ 8>1)ί \ ίιΐι'ΐ ιΊιιΐ', »ιι| ι•| ίίΐιιι ιηίιΐυπίιικ <1ί<ζηιΙ8. (20) Ιίιιι.-

ΐ'ίπ,ι ιιιίιιιι ριΐδίΙΙβπίηιεηι (Ιίχεπί , ηιιί ϊηφίίΐίηιΐδ Ι,ιιιΙιιιπ. 56

ηοη ίηιρεηο <1ί£ηιιηι ορηβΡΗΐ, δρφίε δυΐ^ίο'ιαΐ, νεπιιη ςιιϊ

Ιιοηεδίο Ιοοο ηΐ(ιι$ βΚ , ίιηρρπιιιιιφίβ ιοιιι ιηη^ηαιη ]ικ1ί-

ατί).

"Εστί δέ και δ μεγαλοπρεπής οϋ περί τήν τυχοϋσαν

πραξιν και προαίρεσιν, άλλα τήν όαπάνην, εί μή που

κατά μεταφοράν λέγομεν άνευ δέ δαπάνης μεγαλοπρέ

πεια ούκ εστίν. Το μεν γαρ πρε'πον εν κο'σμω εστίν,

10 δ δέ κόσμος ούκ εκ των τυχόντων άναλωμάτων, άλλ' έν

υπερβολή των αναγκαίων εστίν, (ι) Ο δή εν μεγάλη

δαπάνη τοϋ πρέποντος μεγέθους προαιρετικο'ς, κα\ της

τοιαύτης μεσότητος και επί τη τοιαύτη ηδονή ορεκτι

κός , μεγαλοπρεπής, (ά) Ό δ' έπι το μείζον και πάρα

Κ> μέλος ανώνυμος- οϋ μην άλλ' ε/ει τινά γειτνίασιν, ους

καλοϋσί τίνες άπειρο/.άλους και σαλάκωνας• οίον ει εις

γάμον δαπανών τις του αγαπητού, πλούσιος ών, δοκεϊ

πρέπειν έαυτώ τοιιύτην κατασκευήν οίον άγαθοοαιμο-

νιστάς έστιώντι, ούτος μέν μικροπρεπής, δ δέ τοιού-

20 τους δεχόμενος έ'κείνως μη δόξης χάριν μηδέ ίι' έξου-

σίαν Ομοιος τω σαλάκωνι, δ δε κατ' άξίαν και ώς

δ λόγος μεγαλοπρεπής• το γαρ πρέπον κατ' άξίαν εστίν

ούθέν γαρ πρέπει των παρά τήν άξίαν. (ι) Δει δέ

πρέπον είναι • και γάρ τοϋ πρέποντος κατ' άξίαν, και

25 πρέπον και περί δ', οίον περί οίκέτου γάμον έτερον τδ

πρέπον και περί έροιμένου, και αύτ/ο, είπερ ίπι το

σούτον ή τοιούτον, οίον τήν Οειορίαν ούκ ώιτο θεμι-

στοκλεϊ πρέπειν ήν έποιήσατο Όλυμπίαζε, δια τήν

προϋπάρξασαν ταπεινότητα, άλλα Κίαωνι. (ο) Ό

80 δ' Οπως ετυχεν έχων προς τήν άξίαν, 3 ούΟεις τούτων.

ΚαΙ έπ' έλευΟεριότητος ωσαύτως• εστί γάρτις ώς ελευ

θέριος, δ'ταν ελεύθερος.

ΟΑΡ.

Σχεδόν δέ κα'ι των άλλων έκαστα των περί τδ ήθος

επαινετών και ψεκτών τα μέν υπερβολαι τα δ' έλλεί-

35 ψεις τα δέ μεσότητές ε'ισι παΟητικαί, οίον δ φθονερός

και έπιχαιρέκακος. ΚαΟ' ας γαρ έξεις λέγονται, δ μέν

φθόνος τδ λυπεΐσΟαι επί τοις κατ' άξίαν ευ πράττουσίν

έστιν, τδ δέ τοϋ έπιχαιρεκάκου πάθος έπί τδ αυτό άνώ-

νυιιον, άλλ' δ έχων δήλος, έπι τώ χαίρειν ταϊς παρά

40 τήν άξίαν κακοπραγίαις. (2) Μέσος δέ τούτων δ νε-

μεσητικός, και δ έκάλουν οί αρχαίοι τήν νέμεσιν, τδ

λυπείσθαι μέν έπι ταΐς πάρα τήν άξίαν κακοπραγίαις

κα'ι εύπραγίαις, χαίρειν δ' έπι ταϊς άξίαις• διδ και Οεδν

οϊονται είναι τήν νέμενιν. (») Αιδώς δέ μεσότης άναι-

15 σχυντίας κα'ι καταπλήξεως• δ μέν γαρ μηδεμιας φρον-

τίζων δόξης αναίσχυντος, δ δέ πάσης δμοίως καταπλήξ,

δ δέ της των φαινομένων επιεικών αίδήμιον. (4) Φίλια

δέ μεσότης έχθρας και κολακείας• δ μέν γάρ ευχερώς

άπαντα προς τάς επιθυμίας δμιλών κόλας, δ δε προς

Μι άπάσας άντικρούων άπεχθητικός , δ δέ μήτε πρόςάπα-

Μ3§ηίΠευ3 λιιΙριιι ιιοη βχ φΐ;ιΙί1ιοΙ ορεηΐίοηβ εΐεείϊο-

ηενε άίείΙιΐΓ, βεα" οχ 8ΐιιηρΙίΙιυί>, ηίδϊ ΓοΓίε ρ?Γ 1ΐ'.ιιι*Ι»(ίιιηριιι

(Ιη νοεοΙιΐΓ : 3ΐν<=Γ)ΐΐθ ΜΐιιιρΙιι ρηίιη ιιΐίίρηίΐίρρηίίίΐ ηοη ββί.

Νβιη το πρε'πον (ιΐρορηί, ?ίη<ίρ ύ'ιοΐα ($1 μεγαλοπρέπεια , ηια-

μηϋ'ιπΊίΙκι) ροδίΐιιιη ο! ίη οηιαΙη : οπιαΙιΐ3 υργο, ηοη ίιι

Φΐίΐιιΐίΐίυεί ίηιρεηδίδ, βνιΐ ίη ηροοϋΛπυπιπι εχεοβδυ οοη&ϊ&Ιϊ(.

(2) ,ίβπι φ>1 ίη ηΐΒβηο ςιιιιιρίιι (ΙρορηΙριη ηΐ3<ζηίΙικϋηριιι

(Ίί^ϋ, Ρ3ηΐφΐε ιηειίϊοιτϋηΐβιη ριιιη ρ]ιΐδηιο<!ί νοίιιρίηΐε ρχ-

ρείίΐ , ηΐΒςηίΠειίδ ε.>{. (3) (}ιιί νΡΓΟ βιηρίίιι* φΐ»ηι ρίΓ δίΐ ,

εί ρπιΊεΓ ηιοιίυηι, ϊ> ηοιηίηε ι<ιπΊ , (αιηε($ί ι|ΐΐίΐιΐιΙ;ιιιι 3.ΠΪ-

ιιι1;ι|<ιιι ίιι(ι•ι- 505ε Ιι:ι|ιι•ιι1 φΐο$ νουαηΐ ίηερΙυΒ εί ρη«1ί-

§05. Λ.ιπι ςιιί ορυ1εη(υ$, ΟίΙεεΙί Ιιοιιιίιιίί ηιιρίίίβ $ιιιηρΙιΐ5

βυρρ'ίΜΙίΐΙ, <υηι ;ΐ|»| 3ΓαΙιιπι 58 (Ιιτι•ιε3ΓΐιίΐΓ3ΐιΐΓ; ςυί Γιυ-

Β3ΐβ8 ρβιιεβφίο (1Ρ5ίι1εΓ3η1β8 εοηνεηίαΐ εχείρίεηΐί , ΙΓιο ε*1

ρ3ΓνίΙίευ3. νεηιηι φΐί ηιιρίϊαϋ 3ρρ3Γ3(υ Ιιοβ εχρίρί»!, προ

οΐιμίοπαηι, ηβςιιε ρ™ 3υεΙοπΙ<ιΙβ ρβευΙί3ΓΪ βΐίηιιβ, ρΓΟ-

ι!ί{;ο ίίηιίΐίδ νίιΙβΙϋΓ. ΑΙ ιμπ- ρι-ο (Ιίβΐιίΐβίε ]ιι\(:κ|μρ γβΙιο-

ιιριη ίιΐ ΓβείΙ, ηιαβηίΓιπιβ εϊΐ : (Ιοοοπιηι οηϊηι ]ιιχΐ3(1ίΐίηίΐ3-

Ιριη βίΐ, Γΐυ3Π(1οςυϊ(Ιοηι ηϊΐιϊΐ ρΓαΊβΓ (Ιίμηίΐηίριη ιΐεοεί :

(4) ηβηι ιΐεοοπιηι Ρ55Ρ οροιίρΐ. ΕΙ ϋεεεηΐίβ ρκ! 3ΐ;ΡΓε ]ιιχ|3

{ϋ"!ηίΐ3ΐεηι , «Ι ςικκΐ ύεεεαΐ, εί οϊγο» ςιιίιΐ ιΐεεεβί. ΑϋικΙ

ριι ίηι ιΙρπμίμιι Ρ8( ιϊπ'ίΐ ΠιιιιιιΙί , ϋΐίικί Ρ1Γ03 οιπ»(ί ηιιρίίβ.β,

βΐιριβ ίρ«ί Π"οι1 ιΐεεειίδ 8ΪΙ, &ί ίη Ιιιηΐιιιη , ηιιΐ ε]ιΐ5ηιο()ί , ιιΐ

ροιηραηι ΟΙνηιρίαηι ι1ο<1υρΐΛηι ηπίδ βχίκϋηιαΙίΒΐ Οίηιοιιρηι,

ηοη Τΐιεηιίίΐοοίεπι , φίοιΐ ΙιιιιηίΠοΓΡ ΓοΓίυηβ Ιιαείρηιΐϋ Γιιίί-

βεΐ, (ΙεεεΓε. (Γ.) 111ε νοιο , φΐί φΐαΐίουηκμιο ιηοιίο ΙιβΙιρΙ

τεδρεείΐ) <1ί&ηίΐ3ΐΐ8, ηιιΙΙιι» Ιιοπιιη. 1)ε ΙίοεΓίΙίΙβΙε νεΓΟ 5ί-

ηιίϋΐΡΓ 5β ΙιμΙιοΙ. Κίΐιιι 1ί1}εΓ3ΐίδ 3ΐίφΐΪ5 ε&(, ιριαικίο ΙίϋΡΓ.

ΥΠ.

ΕΙ Γργο εΐίβηι δίε οο(«γ» είΓΟθ ιηοΐ'Ρβ , νεί Ιβυιΐβΐιίΐίβ , νοί

νϋιιρβΓ3υίΙί3 , βΐία εχεβίίδυδ βυηΐ, αΐία (ΙοΓρεΙιΐδ, »ΙΪ3 υργο

πιειΙίοοΓίΙβΙΡδ 8οηΙ ραδδίνίΕ : φΐρηΐ3θΊ<ιθ(Ιυηι ίηνίιΐιΐδ, εί

αΐίοιιίδ ηι»1ίϋ βαοιίρηδ. ^1ιx13 Ιιοβ εηίηι ΙιβϋίΙυβ ιΐίείΐυΐ',

ίηνίϋπδ ςυίιίρηι &η<;ί ιΙί^ηοΓοιη δυεεε58ΐι , βΙΙεΓίυδ νεΓΟ, ςιιί

(ΙρΙρρΙβΙογ αΐίοηιπι ηιβίίδ, ρββδίο ηοηιίηε 03γρΙ,5ρι1 ςιιί ρί

3(ΤεεΙίοηί οΐιηοχίιΐδ, ηοΐυβ εχΐ, §Ηθΐ1ρη(1ο ίηιΐί^ηοηιιη ε»Μ-

ϋυβ. (2) Μειίίπδ υργο ίηΙεΓ ΙιοδεδΙ, ίηϋίβηβΐΗΐηϋοδ, οί φίοιΐ

νοΙεΓεβ νε'μεσιν νοεβηΐ, ϋοΙοΓεηι άΌ ίηϋί(;ηθΓυπι εβδίηιΐδ ρΙ

8οε0Ρ58ίοο8, 83ϋι1ίοιη υογο άε ιΐί^ηιιηιιιι. ΟιιβρπιρΙΡΓ βΐ

Νεηιεδίη ιίεβηι 8588 3ΓθίΐΓβηΙθΓ. (3) νοΓβευηά'ίβ, ιηε<]ίο-

εΓίΐ38 εβί ίηΙεΓ ίπιροο'ρηΙίΗΐη εί δΙοροΓρηι. Ν»ηι ςοί ηπ ! Ι.ιιιι

ϋε 38 εχίβΐίηιβίίοηεηι πιογ3(ογ, ίηιροιίεηβ; ςιιί οηιηεβ, δίο-

ρίι1ο3 : ςοί υργο βρρβΓΡπΙοβ ιιικιμΙ;\ιιι ηιοιίρδίε, ί« νρΓρειιη-

<1οδ. (4) Λιυίΐ'ίΐία βοίρηι ηιιιΐίιιιιι εδί ιιιΙργ ίηίηιίείΐίβιη ρί

3(1ιι1α1ίοηεηι. Νβιη ςοί οηιηίοοδ ρ™ οιιρί<1ίΐ3(β ίρδοπιιη

]ΐιπηιι1(• ΡΛηβΓΡίΙίΙιΐΓ, 3(1ιιΐ3ΐθΓ ΡίΙ : ςοί λργο δίοιίϋδ »Ιίο-

Γϋηι οιηηίηο οηιηίϋιΐδ α(1νΡΓ53ΐιΐΓ, οιϋοδΟδ : νρπιιη (|ΐιί ιιρρ.

ίριΐ.ιΐιιι- ηεο ΓρΓυβίΙ οιηηοηι νοίορίβίεηι , 30(1 «ιιιοίΐ ορίί
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σαν ήδονήν μήτ' ακολουθών μήτ' άντιτείνων, άλλα

πρδς το φαινόμενον βέλτιστον, φίλος, (υ) Σεμνότης

δέ μεσότης αϋβαδείας καί αρεσκείας • δ μέν γάρ μηδέν

προς έτερον ζών καταφρονητικδς αυθάδης, δ δέ πάντα

5 προς άλλον ή χαι πάντων έλάττων άρεσκος, δ δέ τα

μεν τα δέ μη , χαι προς τους άξιους ουτιυς ε/οιν, σε

μνός, (β) Ο δ' αληθής καΙ άπλοϋς , δν χαλοϋσιν αύ•

Οε'χαστον, μέσος του είρωνος κα\ αλαζόνος • δ μέν γάρ

έπί τά χείρω χαΟ' αΰτοΰ ψευδόμενος μή άγνοών είρων,

ίο δ δ' έπί τά βελτίω άλαζιόν, δ δ' ώς ε/ει , αληθής και

χαΟ' "Ομηρον πεπνυμένος• χαι ολοις δ μέν φιλαλήθης,

δ δέ φιλοψευοής. (7) Εστί δέ χαι ή ευτραπελία με-

σότης, χαι δ ευτράπελος μέσος τοϋ" άγροίκου χαι δυσ-

τραπέλου χαι τοϋ βοιμολόχου. °Ωσπερ γάρ περί τρο-

15 φήν δ σιχ/ος του παμφάγου διαφε'ρει τω δ μέν μηΟέν

ή ολίγα χαι χαλεπώς π^οσίεσΟαι, δ δέ πάντα ευχερώς,

ούτοι χαι δ άγροιχος ε/ει προς τον φορτιχδν και βωμο-

λόχον δ μέν γάρ οΰΟέν γελοΤον αλλά χαλεπως προσίε-

ται, δ δέ πάντα ευχερώς χα'ι ήδέοις. Δει δ' ούοέτερον,

20 άλλα τά μέν τά δέ μη , κα ι κατά λόγον • ούτος δ' ευ

τράπελος, (β) Ή δ' άπόδειξις ή αύτη • ή τε γάρ ευ

τραπελία ή τοιαύτη, και μή ήν μεταφε'ροντες λέγομεν,

επιεικέστατη έςις, και ή μεσάτης επαινετή, τά δ' άκρα

(Ιεχτά. Οΰσης δέ διττής της ευτραπελίας (ή μέν γάρ

25 εν τω χαι'ρειν έστ'ι τώ γελοίω καΊ τω εις αυτόν, έάν

ή τοιονδί, ών ΐν καί το σχώμμά έστιν, ή δ' έν τω δό-

νασΟαι τοιαύτα πορίζεσΟαι ) , έ'τεραι μέν είσιν αλλή

λων, αμφότεροι μέντοι μεσότητες. (β) ΚαΊ γάρ τον

δυνάμενον τοιαύτα πορίζεσΟαι Ιφ' δ'σοις ήσΟησεται ευ

3ο κρίνων, καν εις αυτόν η το γελοϊον, μέσος εσται του

φορτιχοϋ και τοΰ ψυχρού. Ό δ' ό'ρος ούτος βελτίοιν

η το μή λυπηρδν είναι το λε/Οέν τω σκωπτοαένω όντι

δποιωοϋν • μάλλον γάρ δει τίο εν μεσοτητι οντι άρέ-

σκειν ο&τος γάρ κρίνει ευ. (ίο) Πασαι δ' αύται αί

35 μεσότητες επαινετά! μέν, οΰκ είσί δ' άρεταί, ούδ' αί

έναντίαι χαχίαι• άνευ προαιρέσεως γάρ. Ταΰτα δέ

πάντ' έστιν έν ταϊς των παθημάτοίν διαιρεσεσιν • έ'κα-

στον γάρ αυτών πάθος τί έστιν. (ιι) Διά δέ το φυσικά

είναι εις τάς φυσικάς συμβάλλεται άρετάς ■ έστι γάρ,

40 ωσπερ λε/Οήσεται εν τοΤς ύστερον, έκαστη ποις αρετή,

και φυσικα'ι άλλως μετά φρονήσεως. (ΐ2) Ο μεν οΰν

φθόνος εις άδικίαν συμβάλλεται ( προς άλλον γαρ αί

πράξεις αί άπ' αύτοΰ ) και ή νέμεσις εις δικαιοσυνην,

ή αιδώς εις σοιφροσΰνην, διδ και δρίζονται εν τω γένει

45 τούτος τήν σο3φροσΰνην. Ό δ' αληθής και ψευδής

δ μέν εμφρων, δ δ' άφροιν. (13) "Εστι δ' έναντιώτε-

ρον τοις άχροις το μέσον ή εκείνα άλλήλοις, διότι το

μέν μετ' ουδετέρου γίνεται αυτών, τά δε πολλάκις

μετ' αλλήλων καΙ είσιν ενίοτε οί αυτοί Θρασύδειλοι,

βυ και τά μέν άσωτοι τά δέ ανελεύθεροι, και έίλοις ανώ

μαλοι κακώς, (ιι) "Οταν μέν γάρ χαλώς ανώμαλοι

οισιν, μέσοι γίνονται" εν τω μέσω γάρ έστι πο>ς τα

άκρα. Αί δ' Ιναντιώσεις ου δοχοϋσιν ίιπάρ/ειν τοις

άχροις προς τό μέσον δμοίως αμφότεροι, άλλ' δτέ μέν

ιιιιιιιι \ νΙγΙιιι πι εοηςτεδδΐι οηδβΓνϊΙ, Λΐιιίι:ιι$ κΐ. (5) Οι-.ι-

Υίΐ33 ΪΙ'ΓΟ Π1βΐ1ίθεΠΐ33 6δΙ ϊπΙβΓ (ΌΐιΙιιιπιιι ϊ.-ιιπ βΐ ρΐ3-

ιτιιιΐί δΐυύίυιη. Λ, ιιιι φΐί ιιιΐιϋ ίιι εοηνίοΐϋ ;ιΙΙιί ί Ι;ιιι;ίΙιιι ,.

£6(1 ΐΊ>η(ΐΊΐιιιί( , εοηΐυπιβχ; ηυί υπό οπιηϊβ, οιηηϊΐηίδφΐε

8β ΜΐΙι|ϊ(ίΙ, ρΐιιο-ιιιΐί δΐυϋίοδίΐδ ι•.1 : <]ΐιί λ«*ι•ο αΙια ι|ιιΪ(Ιιίιι

Ιιιι'^ϊΙιιγ, ϋΙία ιι«>η, ί!ΐ-.ινκίΐ|ι|ΐι•1Ι:ιΐιιι-. (6) νεπίδ βιιίεηι , ει

δϊιηρίεχ, φίπιι πμίιΐιιιιι νοεβηΐ, ϊιιΙογ ϋίϋδϊιηυΙβΙοΓβιη ει

].ιι•|,ίΙινιιιΙιιιιι ΐιιπίίπ- β$(. Νβπι ςυί «ϋ» ϋεΙιτίοΓίΐ ιηεη-

ΙίΙιη-, φι,ιηι βηηΐ, ίιΐφΐβ ηοη ί-ηιιπιη«, ιΜ«ιϊηιιι1ηΙυΓ; φΐϊ

νεΓΟ ηι»]θΓΐ ρηπιΐίεβΐ, ]36)3»ιιιιι1ιΐ8 ι•ίΙ : νιτιιιιι φΐί ιιΐ

Ιι.ιΐιείΐί, εχροηίΐ, ϊβ νεπκ, βΐ ]ιιχ(» Ηοηιεηιηι ιβρΙβη* ηρρβΙ-

ΙιιΙιιΐ'. £( ίιι ιιηίνΐ'ΐ'ϋΐιιιι Ιιίε <|ΐιί<Ιι•ηι νιτί , ί 1 Ιο ΓιιΙμ ίΗΐιιιΙοι1

βίΐ. (7) Ρογγο ιΐΓΐ)3ηίΐ35, ηιει1ίοεΓίΐ33 ββί, εΐ ιιι Ι•;ιιιικ, ΙηΙβΓ

ι ιι-.1 ϊ(-ιιιιι εΐ ίιι-( ίΙιιιιι ε( κιίιγιίιμι ιηοιΙίιΐΗ. <,>πγιικι(!ιι\"<Ιπιιι

(Ί1ΙΙ1Ι ΟΪΓΟβ πΙίΐΙΙΙΊΐΙΐΙΙΜ Υ0Γ3Χ, ('[ Ι|ΠΪ 0ΪΙ)Ο8 Γ,Ι^ΙίιΙίΙ, (1ί(-

Ιι'ίπιιΐ , φΐυιΐ Ιιίΐ' ηίΐιίΐ, ιιιιΐ ρ.ιικ;ι αίφιε α•«Γε ίκΙιιιίΙΙ»! ,

ίΙΙβ νεΓΟ Γ,κ'ίΙΐ' ιιιιιπί;ι : ςίε ι ιι-Ιίι •ιΐ5 ΙιιιΙκΙ 3(1 ίηιριιιΐιιιιιιηι

3ε ίπίΓΓιΐιη. Νίΐιιι ίΙΙε ΗιΙίοιΙιιιιι ηίΙιΊΙ , ηιιΐ »?§Γ6 ΗΐΙιηιΙΙίΙ ,

Ιιίο ΜΊΊΐιιηιηί» εΐ ρΓοηιρΙε, εΐ δυβνίΐεΐ' : Υβπιιη ηευίπιιιι

ιΙιτγΙ, κοιΐ ιιιιιιίΙιιιιι 3<1ηιίΙΙ(•ικΙιι , ψΐϋ'ιΙ,ιιιι ηοη, ϊιΐφΐε ]ιι\(ιι

ι-ιιΙίιιιιΐΊΐι : ςιιοί ΓϊείΙ ιιΛαιιιι». (8) Κ»1ίο βίΐ ίη ρΓοιηρΙιι ,

ςϋΒίκΙοιμικΙοιη β*1 υΓΐ)3ηίΐ35 ε]υ8Πΐο<1! , ηοη ρα ςυΗηι Ιτβηδ-

1ίΐ(6 ί(3 νοΓΗΓΟ δοΐί'ΐηυδ, 3ΐ(]ΐιί»&ϊηΗΐ3 ΙιαΙ>ί1ιΐ5, ιΊ ιηειΙίοοΓίΙαβ

Ι;ιπι ΙιιΙιίΙΚ : εχίΓεηια Υιτο νίΙιιρβΓαΙιϋίαδίιηΙ. ϋιιρίεχ ηιιΙιίιι

υΓίιαηίΙαβ ςιιηπι δίΐ (αΙία βηϊιη, ςιΐίΕ πΟίειιΙίβ ββυιίεΐ , ^ο^^ι^-

((ΐιο (Ίίηιιι ίιι ϊρΜίιιι ]<ιεϋ$ εΐ, 51 ίΐα ΙίΙ, οΐίαιιι (ΙίοΙβΓΪϊβ ; 3ΐϊ:ι

φΐίκ ]οεο8 Ιϋ«υ5(ΐιιβεχΙιί1>6Γ6 3ΐϋ8 ροΐεδί) : όΊνβΓβίε (ΐυίϋεηι

3 8ε ίιΐΥίεεπι ίΐιιιΐ, 8εύ ιηεϋίοοΓίΙαΙεδ :ιιπΙμ•. (9) Λ.-ιιιι 1 1 ιι ■

εΐ εχ1ιί!>εΓ6 ίοειιπι βΐϋβ ροΐββΐ, <]υο ^υοιιηϋε 3ΓΠείαΙηΓ δίιι^

εεΓε ]ϋ(1ίε3Π8, εΐ ηιιϊ ίη 86 ιΐίεΐυιη ίεΓΓβ ΓΜίειιΙυηι , ιπΙργ

ίπιριιι Ιιιιπιηι εΐ ΓΓί(;ί(1ιιιη ηιειίϊυδ εδί. (^ιιοβ ιΐείεπιιίηβΐϊο

ΙΙΙί'ΙίοΓ γ-,Ι , φκιιιι ιΙΙ,ι : ίιι > 1 1 ΐ'.-,ι• , ι|ΐκιι| ιϋι'ίΙ ιιι', ιιιοί.'-Ιιιιιι

ίΙΙιίδο ΐΊΐίηιιιιιριι: : ηυίρρε ιριοιΐ ιιΐίΐ^ίί ρΙαεεΓβ , 63 ιικκΙιιγ.ί-

Ιίοηο ρΓ«'ϋίΙο εοηγεηΪ3ΐ : Ιιίε βηίιη ΓβεΙε ]υ<1ίεαΙ. (10) ϋε-

ΙεΓΠΐη οηιηεδ Ιι* ηιειίίοει ίΐβίβδ είδί Ι3υιΐ3ΐ)ίΐ68 ϊηηΐ, ηοη

Ι.ιιιιιμι γίΓΐιι(68 ιΐίοί ιίεβοπΐ , ηε(ΐηε εβηιιη εοηΐΓβπβ , ΥίΙίυ,

φΐίρρεηυοιΙ Ιι^οοηιηίβ, ίη βίϊεχίίοηιιη» ιΐίνίδΐοηβ ρυίίΐα,

03Γ6Γ6 εΐεεϋοηβ εοηδΐ3ΐ : ιιη:ιιριΐΓ(|ΐιε οηϊιη Ιιαηιιη βίΐ'εείίο

ιρι.τι1»ιιι εδί. (11) ΕΙ ψι'ι& ηβΙιΐΓβΙβδ δυηΐ Ιωε βΙΐεεΙίοηΐ'Χ ,

8(1 ηβΙιίΓαΙεί! εΐΐαιη νΪΓΐυΙεδ ΓεΓεΓϋηΙυΓ. ΝβΙιΐΓβΙεδ εηϊιη

φΐθ(]3ΐηιηο(1ο ΥίίΙυΙεδ Ιικ δΐιηΐ , ιιΐ εχ δεφΐβη1ϋ)ΐΐδ ραίι-υϊΐ,

πιπί ρπΐιίπιΐίιι : (12) ιιπιΐο ι:1 ΐηνϊιΐϊα ϊΐφίδΐίΐίίυ (ηαιη :κΙ

βΐίυιη δρεείβηΐ βεΐϊοηεδ 31) ίρδ3 ρΓοΓεεΙ»! ) , εΐ ίη(1ί(;η3ΐίο

]ιι*1ί1ία•, νρπΐΐπκϋβ ιηοϋεδίία; βεεειίδεηΙιΐΓ : ςιιοοίιχ3 εΐίβηι

βο ίη £εηβΓβ ηιοϋεδίίβηι (ΙείίηίηηΙ. νεηιβ ιιιιίπιι εΐ νβηιιβ

ι-)ΐΐίΐιιιιιΙΊ, ιιΐ ίΙΙι- 83ρϊεη8, Ιιίε 8ΐιιΙΙιΐ8 «Κ. (13) Μοιϋιιιιι

αυίειη ηΐΒΒίδ εχίΓειηίβ εοηΐΓ3Γίηιη εδί, φ^ιβηι εχίΓειη» ίρδ3

8ί1)ί, εο φΐοά ϊΐΐυιΐ εηιη ηειιίΓο ,|υη§3ΐιιι-, δβιΐ Ιιβρο ίΓεο;υειιίβι

υηβ Ιιιώίίβηΐ : δυιιΐιριε ηοηηιιη(|ΐιαηι Ιίηιϊιϋ ,ίιιιΙ.ιιγη, 3ε

1>;ιι Ι ίιπ ρι-ικϋ^ί , ρΛΓίίιη ϊΙΙίΙ)βΓ3ΐί5 , εΐ ίη ηηίΥβΓδυηι ίΙΙί ςιιί

βυηΐ ΥίΙίοδβ ίηβεςπβίεβ. (14) Κβπι ςυυπι Γεείε Ιηβοςαβίεβ

δηηΐ, ηιειίϋ εχδίβΐυηΐ : ηιεύίο ιιιιιικριε εχΐΓεηΐ3 3ΐίφΐο ηιοιίο

ϊιΐδηηΐ. \'βΓυηι οοηίΓβΓίοΙβΙεκ ηοη νΚΙεηΙυτ εχίΓεηιίδ βίιηϊΐί-

ΙβΓ ]ιιχ1α ιηεϋίυιιι 3ΐη1)03 ίικ'δίε, βευί ϋιΙεΓϋυιη ^υχία ιΐε
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χαθ' ΰπερβολήν δτέ δέ χατ' ελλειψιν. (ιβ) Λίτια δε

τά τε πρώτα δηθέντα δυο , δλιγότης τε , οίον των προς

τα ήδεα άναισθήτοιν, χαι δτι έφ' 8 άμαρτάνομεν μάλ

λον, τοϋτο έναντιώτερον είναι δοκεΐ. (ίο) Τι» δι τρίτον,

οτι τι» δμοιότερον ήττον εναντίον φαίνεται, οίον πέ-

πονθε το Οάρσος προς τι) θράσος χαι ασωτία προς ελευ

θεριότητα. Περί μεν ουν των άλλων αρετών τών

επαινετών εϊρηται σχεδόν, περί δε δικαιοσύνης ήδη

, Σημείωσαι οτι το δ' και ε' και <γ' τών Εΰδη-

[ί,ίων ηθικών ενταΰθα παρεΐνται διό, το το |χεν

ο' τω ε' τών Νίκο(Λαχείων, το οέ ε' τω ζ', το

οέ ς•' τω η' τών Νικο|Λαχείων εν πάσι χαι

>:ατα λε'ςιν ό'[Λοια είναι.

ΓιμΙιιιι), ίΐΙίΐ|ΐιηιι<1ο ]ιι\1,ι βχοβδδΐιαι ίιΐίΐιπί : (15) φιοπιιιι

εΐΐι»3 μιπΙ 1;ιιιι ιΐιιο ιΙΙ,ι βυρΓβ 00Ι11Π101110Γ31<Ί, ςιιβιιι ραυιί-

(35, ηίιηΪΓυιη οοππη ψιϊ μιπιικίί δοηδίιηι ηοη ΙιλΙκίιΙ, οί

ιμκιιΐ ('οιιΐι ιιπιπη ™3§ίδ εδδβ \ί(1εΙιΐΓ, πι ιριο ιηα^ϊβ $ο!ριιιιΐ8

ρβοοβΓβ. (16) ΤβΓίίιιιη νεΓΟ, ςυοιΐ δίιηίΐίιΐδ, ηιίηυί οοιιΙγη-

πυηι νίόβΙϋΓ : νείιιΐ βιιιΙπίΊ.ι 3(1 ΓοπΊΙιηΙϊιιριιι , ρΐ ρι-ηιΙϊκπΜΙη*

3(1 Ιί1)(Ί•η1ί(«Ι('ηι. 1)0 ΓΡϋψιίδ ίμίΐπΐ' νίιΐιιΐϊοιίδ ΙαικΙίΐΙιίΙϋιΐϋ

ΙΊ'ΐν (Ιίιΐιιιιι βδί : ];ιιιι (Ιβ ]ιι>1ίΙί;ι (Ιείηοορδ (Ιίοοικίυηι επί.

ΝοΙηηάϋΠ) ε$1 (|ΐιαιΊιιηι εΙ ςυΐηΐυπι εΙ βεχίοιτι

Μ1)Γ0ϋ Μοι•ηΙϊιιιη Ειιάειηϊοπιηι ΙίΙο 6856 οπαϊβδοβ,

ςυοηϊαπι ψιαιΊυβ ςιιίηΐο ΜϋΓίΐΙίυιη Νίεοπααείιεο-

πιπι, φΐίηΙυ8 $εχ(ο, βεχίυβ ίρρίίηιο εοπιηάειτι

ΜοΓβΙϊυΐϊΐ εΙ ΒεηΙεηΙϋδ εΙ ν*ϊΓΐ)Ϊ8 εχηπίϋΒδίπι Γβ•

βροηάεηΐ.

ΠΒΕΚ VII.

ΟΑΡ. Ι.

Περί φιλίας , τί Ιστι χαι ποϊο'ν τι, χαι τις δ φίλος,

καί πότερον μοναχώς λέγεται ή φιλία ή πλεοναχώς,

χαΙ ει πλεοναχώς, ποσα/ώς , ετι δέ πώς χρηστέον τω

φίλω και τί το δίκαιον το φιλικο'ν, έπισκεπτέον ούθενος

ήττον τών περί τά ήθη καλών και αίρετών. (2) Της

20 τε γαρ πολιτικής έργον είναι δοκεΐ μάλιστα ποιησαι φι-

λίαν, καΐ τήν άρετήν δια τοϋτό φασιν είναι χρήσιμον

ού γαρ Ινδέ/εσθαι φίλους ίαυτοΐς είναι τους αδικούμε

νους ύπ' αλλήλων. (3) "Ετι το δίκαιον και το άδιχον

περί τους φίλους είναι μάλιστα πάντες φαμε'ν, και δ

25 αϋτος δοκεΐ άνήρ είναι και άγαθδς και φίλος , και φιλία

ηθική τις είναι Ι'ςις, και εάν τις βοΰληται ποιησαι

ώστε μή άδικεΐν αλλήλους, φίλους ποιησαι• ο'ιγαρ αλη

θινοί φίλος ουκ άδικοϋσιν. (4) Άλλα μήν και εάν δί

καιοι ωσιν, ουκ άδικήσουσιν η ταυτον άρα ή εγγύς τι

3ι, ή δικαιοσύνη και ή φιλία, (δ) Προς δέ τούτοις τών με

γίστων αγαθών τον φίλον είναι όπολαμβάνομεν, τήν δέ

άφιλι'αν καί τήν έρημίαν δεινότατον, δτι δ βίος ά'πας

και ή εκούσιος δμιλία μετά τούτων μετ' οίκείον/ γαρ

η μετά συγγενών ή μεθ' Ιταίριον συνδιημερεύομεν,

35 ή τέκνο»ν ή γονε'ων ή γυναικός, (β) Και τα ίδια δίκαια

τα προς τους φίλους εστίν έφ' ήμϊν μόνον, τα δέ προς

τους άλλους νενομοθε'τηται και ουκ Ιφ' ήμΐν. (7) Άπο-

ρεΐται δέ πολλά περί της φιλίας, πρώτον μεν ως οί εςω-

θεν περιλαμβάνοντες και επί πλέον λέγοντες- δοκεΤ γάρ

<(| τοις μεν το δμοιον τω δμοίω είναι φίλον, έίθεν είρηται

ώ; αϊεϊ τ6ν δμοιον άγει θεός ώς τον δμοιον ■

χαι γάρ « κολοιδς παρά κολοιόν »

ϊγνω δέ φώρ τε φώρα χαι λύκο; λΰκον.

(η) Οί δέ φυσιολόγοι καΐ τήν δλην φύσιν διαχοσμοΰσιν

Ο6 3ΐϊΐίοί1ία, φιίϋ 3ίΙ, <ίαΪ3 ϊΐεπι αιιιϊευ3; 30 ιιίπιιη δίηι-

ρΙίεΚεΓ ΙηιιΙιιιιι (Ικ:;ιΙιιι 3ΐηίεί(ί3, βη ιηιιΙΜΓαπίΐιιι; εΙ, $ί

ιιιιιΙΙίΙϊιι-ίηιιι, (]ΐκι(ιι.'ΐιιι ηΐ0(1ί$; ίηδυροτ ςυο ρβοΐο »ί( αιηϊοο

ιι!εθ(1ιιπι, εΙ φι'ιΊ $ϋ ]ιι^1πιη ιιπιϊι ιιιιι , ηϋιϋο ιηϊιιιι^ εχου-

Ιίι'ΐΐιΐϋ ηοΙ)ί5 8υη( ςιιβηι οαιρικ ιΙυιηΟΓίΙχι^ηιηι 1ι•ιΐκ•-.1;ι εΐϊ-

: ϋιΊίίΐιρίι• Ιι-;ιι)ιιη1ιιΐ'. {Ί) Ναι» ίιιΐιτ οϊνϊΐϊα "Πίιίιι νεί ροΐίί-

ίίιιιιιπι ε«1 , 3ΐηίεί1ί38 ίιιΐι ι 5ε Ιιοηιίηυηι ηηιΐπ.ι-ί εοηείϋβΓε.

Ε3ηιςιιε ο!) ιαιι^ηηι νίΓΐυΙοπι ιιΐϋεπι εχίίδΙεΓε (Ιίοϊηιιΐδ, (]υο<1

3ΐιιίοί ε850 ηεςυευηΐ , ψιί ιιιιιΙ πι-, ίιι[••ι 8ε ίη]υπί8 εοηίΐίοΐοη-

ΙυΓ. (3) Ι'ΓίεΙεΓε», ίιυΐιιηι ίη]ιΐ5ΐυη)(]ΐιε, ιη»\ϊηιο ϊπΙργ

βπιίοο8 νεΓΜΓΐ οιιιηεδ οοηΠΙεηιιΐΓ. ΕΙ 83ηε νϊ•1ρ1ιΐΓ υιγ 1)0-

ηιΐ5Ρΐί:\πι 3ΐιιίευ8 εδδε, 30 3ηιϊοίΙΪ3 ηιοΓΗΐίδ ςυϊιίοπι 1ι»Ι)ί•

Ιυδ : υί 8! ϊη]ππαιιι ςιιίδ οβνεΓβ ίιΐδΐίΐιιαΐ , Ιιοηιίηοδ ίηνίρριη

Γ0(1(ΐ3ΐ ΒΠΐίοοδ : ρο (]ΐΐ0(1 τοπ 3πιιΌί ηυη(|ΐιαιιι πιιιΐιιυ ίη]π-

πηιιι ίηΓοπιηΙ. (4) Νεςαβ ^(18ι^ ίηΙΡΓδο ίηΓρΓΡηΙ ίη]ιιπ»ιιι.

ΟποοίΓοβ 3ΐιΙ ίάριη ρΓΟΓδπβ 3ΐιΙ οοί!ηβΐ3 ι'ιιΙργ κρβρ δΐιηΐ

3ΠΐίθίΙί3]ΗδΙί1ί3(1Ι10. (5) ΡγϊΊΡΓΡΛ, ίηΙβΓ 1)0113 ρΓα?8ΐ3Π(ί<5ίΐ113

Γρριι(Ηΐιιιΐ5 ρδδρ 3ΐιιίοιιιιι ; εΙ πιβίυηι ε;Γ3νΪ53ίηιιιιιι, δοΙϋικΗ•

ιιι.'ΐη 3ΐιιί('υΐΊΐιιΐ([ΐιο (ΉΐνιιΙκιηι Ιΐ3ΐ»ειιιιΐ3 : ςιιοιΐ οπιηίδ νϊίίΐ

8ρο3(3ΐΐΡ3(|ΐιε Ιιοιιιίιιιιιη οοηνεΓβηΙίο Ιιίδ οοηβίεΐ, «]ΐι:ι• ιίιιιι

Γ3πιί1ί3ΓίΙ)ΐΐ3 :ιιιΙ (-ομπιιΐίί, 3υ( 3ΐϋδ ηοΐιίδουπι (1ρ^ρη(ί1)ΐΐ8,

\θ1 ΙΊ1)ΡΓΪ5, νρΐ ρ3ΓΡ1)Ιί1)ϋδ, νΡΐ ΙΙΧΟΓβ, (ΓΒΠδί^ίΙΐΙΓ. (6) ΕΙ

ρΓθρΓΪ3 ιριίιΐι πι ]υδΐ3 (]ΐιχ 3(1 3ΐτιίοθ5 .ιριτίηπΐ, δοΐιιηι 3(1 Π05

ροΓίίηεηΙ : νρπιηι ί]ΐιη! Ιρ^ρ οοηδίίΐιιΐβ δϋηί, Ρ3 ρΙιβιιι βΐίοδ

ΓΡδρΐοίιιηΙ. (7) \*ρπιηι πιΐ]1ΐ3 3ΐΐ)1)ί;;ί οίΓΡ3 3ηιίοϊ1ίηηΐ8ο1ριιΙ.

ΙΊ'ίιιιιιηι ςυί(1ρπι 03 (ΙίοίΙυι- ιιΐ βχΐΓίηβροιίδ ββηι (ΙρΠηίιιηΙ οί

ρΙΡΓϋηκιιιβ βο τοοβϋυΐο ιιΐιιηΐιιι- : νί(1βΙιΐΓ οηίιη ηοοηυΙΐΗ

βϊηαϊΐβ Μΐιιίϋ πηιίοιιιη 0880 : ιιικίι' ηβΐυιη οδ(, ΐ|υοιΙ ΓοιΙιιν :

Ι ί ν.-ιπρΡΓ ίίιηίίοιη (ΙυϋίΙ ιίοιίί 3(1 ίΪΓΐιίΙπη ιρ$ί ;

εΐεηϊιη ξΓ3οιι1υ3 3(1 §Γ3θυΙυηι $β ακοοίαΐ :

ΓΊίΓεπκπιε Γπγ Οθ8ηο8θ'ι1 , οί Ιιιριιβ Ιιιρυπι.

(8) 5ει1 εΙ ρΙινδίο1ο§ί υηίνεΓδβπι η;>ΙυΓ;«ιι ιρπιιιι (Ιεδίτίηοη-
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αρχήν λαβόντες το τι) δμοιον ίεναι προς τι» δμοιον, διδ

Εμπεδοκλής και τήν κύν' έφη καθήσθαι έπι τής κερα-

μΐδος δια τι) έχειν πλείστον δμοιον. (β) Οι μεν οΟν

ουτυ) τον φίλον λέγουσιν, οι δέ το εναντίον τω εναντίω

6 φασιν είναι φίλον. Τι) μεν γαρ έρώμενον χαι έπιθυμη-

τον πασιν είναι φίλον, επιθυμεί δέ ού τϊ) ξηρόν τοΰ ζη-

ροΰ , άλλ' ΰγροΰ , δθεν εΐρηται

έρ^ μεν ομβρου γαία.

Και τι)

ΙΟ μεταβολή πάντων γλυκύ '

ή δέ μεταβολή εις τουναντίον. Το δ' δμοιον έχθρδν

τω δμοίω ■ καΐ γαρ

κεραμείς χεραμεΐ κοτε'ει ,

χα\ τα άπί) τίον αυτών τρεφόμενα πολέμια άλλήλοις

15 ζώα. (ιυ) Αύται μεν ουν α'ι υπολήψεις τοσούτον διε-

στασιν. Αί μεν γαρ τι) δμοιον φίλον, το δ' εναντίον

πολε'μιον •

τω πλε'ονι δ' αΐεί πολε'μιον καθίσταται

τούλασσον, έχθρας 6' ήμερα κατάρχεται.

20 (ιι) Έτι δέ καΐ οϊ τόποι κεχωρισμένοι των έναντίοιν,

ή δέ φιλία δοκεΐ συνάγειν. Οί δέ τα Ιναντία φίλα •

και 'Ηράκλειτος επίτιμα τω ποιήσαντι

ώ; έρις έκ τε θεών και ανθρώπων άπόλοιτο •

Οΰ γαρ αν είναι άρμονίαν μή δντος οξέος και βαρε'ος,

26 ούοέ τα ζώα άνευ θήλεος και άρρενος εναντίον όντων.

(|2) Δυο μέν αύται δόςαι περί φιλίας είσί, λίαν τε κα

θόλου και κεχωρισμέναι τοσοΰτον, άλλαι δέ ήδη έγγυτέρω

και ο'ικεϊαι των Φαινομένων. Τοις μέν γάρ ουκ ένδέ-

χεσθαι δοκεΐ τους φαύλους είναι φίλους, άλλα μόνον

3ο τους αγαθούς • τοις δ' άτοπον ει μή φιλοΰσιν αί μητέρες

τα τέκνα. (13) Φαίνεται δέ καί έν τοις θηρίοις ενοΰσα

φιλία• προαποθνήσκειν ουν αίροΰνται τίον τε'κνιον.

(ϋ) Τοις δέ τι) /ρήσιμον δοκεΐ φίλον είναι μόνον. Ση-

μεϊον δ' δτι και διώκουσι ταϋτα πάντες, τα δε α/ρη-

35 στα χαι αΰτοι αυτών άποβάλλουσιν, ωσπερ Σωκράτης

δ γέρων έλεγε τον πτύελον και τας τρίχας και τους

όνυνας παραβάλλων, και τα μόρια δτι ^ιπτοΰμεν τα

άχρηστα, και τέλος τϊ) σώμα, δταν άποθάνη• άχρηστος

γαρ δ νεκρός. Οίς δέ χρήσιμυν, φυλάττουσιν, ώσπερ

40 εν ΑΊγύπτω. (ιβ) Ταΰτα πάντα δοκεΐ μεν δπεναντία

άλλήλοις είναι. Τό τε γαρ άχρηστον τω δμοίω, και

έναντιότης δμοιότητος απέχει πλείστον, και το εναντίον

άχρηστότατον τω εναντίω• φθαρτικδν γαρ τοΰ ενάντιου

το εναντίον, (ιβ) "Ετι δοχεϊ τοϊς μέν δάδιον το κτή-

45 σασθαι φίλον, τοις δέ σπανιώτατον γνώναι, και ουκ

ένδέχεσθαι άνευ ευτυχίας- τοις γαρ ευ πράττουσι (5ου-

λονται πάντες δοκείν φίλοι εΤναι. (π) Οί δ' ουδέ τοις

συνδιαμένουσιν εν ταΐς άτυχίαις άςιοϋσι πιστευειν, ώς

εξαπατώντας και προσποιούμενους , ινα κτησωνται

50 δια της των άτυχούντων δμιλίας πάλιν εύτυχουντο)ν

φιλίαν.

Ιβϊ, ρπηείρ'ιοπι Ιιοε εοηβΐϊΐυηηΐ, δίιηίΐί» 3<1 «ίιηίΐϊα οοηΐεη-

«Ιογρ. ΟυοοίΓΟΒ εΐ ΕπιρευΌεΙεδ οαηβιη ΠοΙίΠ ίηειιιηΙΚΓβ

3ΐεο3ΐ, οί) δίπιίΐίΐιιιϋηοιΐ) φΐηιη οιιιη βο ρΐιιππιβηι ΙιββεΓεΙ.

(9) ΑΙουε Ιιϊ ([υϊιίεηι ηιΙ Ιιυηο ιηοιίυπι βιιιϊοιιηι (ΙεΙίηιιιπΙ ,

ηΐίί νειο εοηΐΓβπιιηι εοηΐΓβπο βηιϊοιιιιι βδββτιιηΐ. Λιιι<τ1)ϊ1ία

εηίπι άεβϋβΓίΙιίΙίϊςυβ οη)ηί1)ϋ5 3Πΐ!ε3 βιιηΐ : βρρεΙΗ αυΐβιη

δίεευπι ΙιιιιηίιΙ,ι, ηοη δίοεβ. Ι/ηιΙεϋίι.Ίιιιιι ε$1 :

ΑιηαΙ ίπιΐιηιιι 16ΓΓ3 ;

ΜυΙαΙίο οηιηίυπι οβί ΰιιίείδδίηιυηι ;

ΕΙδΐιηίΙε δίηιϊϋ 881 ίηίιηίευηι,

υ!

εβνεΓο ίη ε-οηΐΓβπυηι 01

πιιιιι ϋίοϋιΐΓ,

ΕΙ Γι^ιιΐιΐ! Ιί^ιιΙϋ ιΜ ίηίιηίηι*.

ΙηβπρεΓ εΐ 3πϊηΐ3η(ί3, φίΜιιι•. οχ εοάεπι νίοΐιΐδ δυρρεϋι, Ιιοβ•

Ιίϋα ίηνίεειη βιιηΐ. (10) Ορίηίοηε8 ίβίΙϋΓ Ιυε Ιαηΐιιιη <1ίδ(3ηΙ

ίηΙΟΓβε. III;.: εηίπι δίπιίΐε, ,ιιηίαιπι; ε( εοηΐΐ'ϊΐ'ίυιιι, ίιιίιιιϊ-

ειι ιη εεηβεηΐ.

Ροΐεηΐίοΐ'ϊ εειηρεΓ ϋ <|υοι1 ε«1 πιίηι»

ΙΙοδΙϋο εϊίΐδΐίΐ, ίηίηιίοίιίαπι αΐίΐ άίε».

(II) ΡΓκΙεΓε» εΐ Ιοοα ίηΙβΓ 80 (3Ϊ58Ϊ13 , εοηΙι-ϊποΝίπι 8υηΙ :

ηιιιϊείΐίίΐ νεΓΟ εοη(ι•αΙιεΓε νίιΙβΙυΓ. Αΐίί αιιΐΐ'ΐη ιοηΐΓΒΓία

3ηιίε3 ριιΐ3η(; εΐ ΗεΓ3ε1ίΙιΐ8 ϊηεΓερβΙ ροείαιη ιΐϊεοηίβηι ,

Ι.ί< υίίηαηι ιΐίβ οί ιηοΓίαΙΊΙιιιε 3ΐ)Γϊρϊ3(υΓ.

Νεηυε εηίιη Ιιαπιιοηίαηι οοη$Ϊ8(ειε ίιΐφΐίΐ οι'Ιγβ βειιΐυιη ει

Ηπινεηι υ Ι1ΜΠ11 , ηειριε ϋπίιιΐϊΐία 3ΐ)»ςπε ηΐ3Γε εΐ (Ι'ΐηίηα άυο-

Ι)ϋ8 εοηΐΓ3ήϊ8. (12) ΟιΐΓϋΐΙικεορπιϊιιηε* ι)ι• ααιϊοϊΐϊα ε( ηίπιίβ

ΙβΙβ ι>•ιΙι .ιΙ ιΐ ρΐιιΐ'ίηιιιιιι ιΙίί,(Ίΐ•ρ;ιιιΙ : μτιιιιι 3|ΐθ! ηιιιρ;ί>

]αιη ρΓορε 3εεει1υη( , ε( ρΓοριϊα: 8ΐιιιΙ βρρίίΓεηΙ ίιιιη. ΑΗΪ8

εηίπι νϊιΙεΙιΐΓ ίηΐιτ |)Γ3νο3 βιηίείΐίΐΐη ιοιίΐΐ,ιιν ηοη ρο88ε ,

&ε<1 ϊιιΐιτ 1ιοηο8 (:ιη(ιιηι : 3ΐίί8 ;ιιιΙι'ΐη αΐιηΐιηΐιιιη νίι1ε(ιΐΓ, -ί

ηιβΙεΓ 1ί1)0Γθ5 ηοη βιιιαΓε 3550Γ3ίυΓ, (ΐ:ΐ)ςυυηι βΐ ίηΐιτ

1)Γυΐ3 3ηίηΐ3ΐί3 Ηηιίείϋ& ίιιΐ0Γοειΐ3ΐ ΙβηΙβ, υίοΙίβηιρΓΟδοΙιοΙϋ

8113 ηιΟΓΪ ηοη ΓεοιυεηΙ. (14) Αΐϋ ΙβηΙυηι ηΙίΙεβηιίοιιηΐΒΐ'Ιίί-

(ΐ'3ΐι(ιιΐ'. ΑΓβΐιηιεηΙο ίΙΙΪ8 851, φΐοϋ οηιηβί ί(1 ρι•05εφΐιιη1ιπ• ;

ίηυΙίϋ3 νεΓΟ νοί ίρδΐ β!) 8ε 3ΐ)]ίοίυη{. ϋηιΐε 8οθΓ3ΐεδ δεηεχ

ί11β?3ϋν3ΐη ρΓοίίοϊεηδ , εΐ εβρϋΐοβ υηςυββφΐε ρΓ3υείιΐ(1ι•η5,

ρ3Γΐίευΐ38 ηο8 ίηυΐίΐεδ βΙφοεΓε (1ίοβ1)3ΐ , βΐ ρο«Ιΐΐΐηο εΙΪΒηι

εοΓριΐδ ίρδηπι , ςυιιηι πιοΠιιυΓη ΓυεΓίΙ, φΐοηίαηι ηιιΙΙίδ ρογγο

ιΐδί1)ϋδ βοεοηιηιοώιΓί φΐε3ΐ : νοηιηι ςιιίηυδ οδυί βδΐ,τεΐιιΐ

ίη Λ^νρΙο, ίΙΙΪ ΓβδεΓ\'3ηΙ. (15) Οιιηβ οιηηΪΒ εοη(Γ3Γΐ3 ίηΙεΓ

δε ηΐ3\ίηιε νϊιΙεηΙιΐΓ. Νβιη ϊηυΐίΐε δϊιηίΐί, εΐ οοηΐΓ3ΐίε(38

δίιηίϋΐυιΐίηί, 30 εοηΐΓ3πυιη ϊηιιΐίϋδδίιηυιη οοηΐι-απο δυο

πΐ3χίιηε Γερυ§η3ΐ : φΐίρρε ςυοιΐ οοηΐΓϊΓϋ &ΪΙ εοη(Γ3πυπι

οοπ-υρίίνυιη. (10) ΙηβπρεΓ νίοΌΙυΓ βΐϋβ φίκίεπι Γαοΐΐβ

3ιιιϊγο8 εοηιρ3Γ3Γε, βΐϋδ υογο Γ3ΐ•ΐ8δίηιυιη Ιβίοιη οο§ηο-

δοεΓε , φΐοιιί3Γη οίΐΓ3 ΓεΙΐείδδίηΐϋπι εβδυηι \ά ηοη εοηΙίη§3ί.

Οιιιη ίεΐίοϋιηβ βυΐβπι 3ΐηίοί1ί3πι οηιηοβ οβρίβηΐ. (17) ΑΙϋ

ηβ ϋδάβη) ιριΐιΐι'ΐιι ίη ϊηΓοΓίυηϋδ ρεΓδΐδΙεηΙίηυδ ΟΓειΙεηιΙυηι

]ιΐι1ιι;ιιιΙ : ςυίρρβ ςυί ϋαΐΐαοία φΐ3<ΐ3ΐιι Γιεΐ3φΐε πιπί ι•.ί1.ι -

ηιΙΙοδίδ εοηνεΓδβΙίοηο , υοηοΓυηι αηιίοίΐίίε δεδε ίη$ίηυεη(.
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ΟΑΡ. II.

Ληπτέος δη τρόπο; δ'στις ήμ~ν ίίαα τά τε δοκοΰντα

περί τούτιον μάλιστα αποδώσει, και τάς απορίας λύσει

χαι τάς έναντιώσεις. Τοΐτο δ' έσται, έάν ευλόγως

φαίνηται τα εναντία δοκοΰντα ■ μάλιστα γαρ ομολόγου-

<> μενοςό τοιούτος έσται λόγοςτοϊςφαινομένοις. Συμβαίνει

δέ με'νειν τάς έναντιώσεις, εαν εστί μεν ώς αληθές η τό

λεγο'μενον, εστί δ' ώς ου. (2) "Κ/ει δ' άπορίαν χαι

πότερον το ήοΰ υ) το αγαθόν έστι τό φιλούμενον. Ε!

μεν γαρ φιλούμενον έπιΟυμοϋμεν ( χαι μάλιστα δ ερο)ς

ιυ τοιούτον

ουδείς γαρ ίραστή; δστις οΰχ άεί (ριλεϊ ),

ή δ' επιθυμία τοΰ ήδέος , ταύτη μεν τί) φιλοΰμενον το

ήδΰ" εί δε δ βουλόμεΟα, τό αγαθόν εστί δ' έτερον τό ήδΰ

και τό αγαθόν. (:ΐ) ΙΙερι τούτων χαι τών άλλων τών

15 συγγενών τούτοις πειρατε'ον διορίσαι, λαϊοϋσιν αρχήν

τήνδε. Το γαρ όρεκτόν χαι βουλητόν ή το αγαθόν

τ) τό φαινόμενον αγαθόν. Διό χα'ι τό ήοΰ όρεκτόν•

φαινόμενον γάρ τι αγαθόν. Τοϊς μέν γαρ δοχεϊ , τοις

δε φαίνεται χάν μη δοκϊί • ου γαρ έν ταΰτώ της ψυχής

2ο ή Φαντασία και ή δόςα. (ί) Οτι μέντοι φίλον χαι τό

αγαθόν χαι τό ήδύ , όήλον. Τούτου δε διωρισμένου

ληπτε'ον ΰπόθεσιν Ιτίραν. Των γαρ αγαθών τα μίν

απλώς έστ'ιν αγαθά, τα δε τινι, απλώς δ' ου. Και

τα αυτά απλώς αγαθά και απλώς ήδε'α. Ία μέν γαρ

2ί) τώ υγιαίνοντί φαμεν σιόματι συμφέροντα απλώς είναι

σώματι αγαθά , τα δέ τω χάμνοντι οΰ , οίον φαρμα

κείας χαι τομάς. (&) Όμοίως δέ και ήδε'α άπλώ; σώ

ματι τά τώ ΰγιαίνοντι και όλοκλήρω , οίον τό ε'ν τ3>

φιοτι δραν και οϋ τό έν τώ σκότει- καίτοι τώ όφθαλ-

3<ι μιώντι έναντίως. Και οίνος ήϊίων οΰχ ο τώ οιε^Οαρ-

με'νω τήν γλώτταν υπό οινοφλυγίας , έπει ούτ' οξος πα-

ρεγχέουσιν, άλλα τη άίιαφΟόρω αίσθησει. (β) Όμοίως

δέ και έπ\ ψυχής, καίούχ ά τοις παιίίοις χαι τοϊςΟηρίοις,

άλλα τοις καΟεστώσιν αμφοτέρων γοΐν μεμνημένοι

36 ταϋ'θ' αίρούμεθα. (;) Ώς δ' ε/ει παιδίον και θηρίον

προς άνθρωπον καθεστώτα, ούτοις έχει δ φαύλος κα'ι

άφρων προς τον επιεική κα'ι φρόνιμον. Τούτοις δέ ήδε'α

τά κατά τάς έ'ςεις • ταϋτα ο' έστι τά αγαθά κα'ι τά καλά.

(β) Έπει ουν τά αγαθά πλεοναχώς (τό μέν γάρ τώ

4Κ τοιόνδ' είναι λέγομεν αγαθόν, τό δέ τώ ώφέλιμον κα'ι

χρήσιμον), έτι δέ τό ήδυ τό μέν απλώς κα'ι αγαθόν απλώς,

τό δέ τιν'ι η [πώς] φαινόμενον αγαθόν ώσπερ και έπι τών

άψύχο>ν δι' έκαστον τούτοιν ενδέχεται ήμας αίρεϊσθαί

τι χα'ι φιλεϊν, ούτω χαϊ άνθροιπον τον μέν γάρ [τώ]

45 τοιόνδε και δι' άρετην, τον δ' ότι ωφέλιμος και χρήσι

μος, τον δ' δτι ήοΰς κα'ι δι' ήδονήν. Φίλος δη γίνε

ται όταν φιλούμενος άντιφιλη , κα'ι τοϋτο μή λανθάνη

πως αυτούς, (ο) Ανάγκη άρα τρία φιλίας εΐδη είναι ,

και μήτε καθ' εν άπάσας μήΟ' ώς είδη ενός γένους μήτε

Μ> πάμπαν λέγεσΟαι δμωνύμως. Προς μίαν γάρ τίνα λέγον

ται και πρώτην, ώσπερ τό ίατρικο'ν ■ και [γάρ] ψυχήν

5θ(1 ίπΐ'ΐιιιιΙιΐΛ ικιΐιίί εδί πιοϋυδ, ΐ|ΐιί ιΊ ορ'ιηίοηρδ (Ι(' Ιιί•)

Γ(κ,.ΙΪ88Ϊιηε εχροηβι,εΙάΊιΙηΙβΙίυηεβευηΙΐ'απεΙαΙΡδφίΡβοΙν.'ΐΙ.

ςίικιιΙ Ιίΐ, ςιΐίΐηιΐο Γοαία ΓβΙίοηε ιΐίοί .-ιρραι-εΐ ψι,χ• νϊιΚ-ηΙιΐΓ

0θηΐΓ3Π3. Ι 311-1111 κΐϊ ΐ'πίιιι ηΐ3Χ>ιηε ΓΗΐίο 3ρρ.ϊΓθηΙίΙ>ιι•;

οοηδοηβΐ. (ΊιιιΙίπμίι απίοπι ορροδΗίοηοδ ιηηηβΓΟ, ηυαικίο

ίη ηοηηυΐΐίδ νεπιηι εδί ςιιού δυιηίΐυι , ϊη ,ιΐίί- νβΓΟ &εουδ.

(2) 0ιι1)ϊ(ίΐΙϊιιη(!ΐιΐ3ΐιΙ(Μΐι ΙιαΙχΊ, ιιίπιιΐι ]ιιΐΊΐηιΙιιιιι,ιη 1)οηιιηι

ϊ<1 βίι ςυοιΐ αιικΊιΐΓ. Νβηι δι ϊ<1 βπιβηιιΐδ ςιιθ(1 εοηουρίδοί-

Π11Ι8 ( ιΊ ειϊΐ ε]υδηιο(1ί ροΐίδδίιηοηι 3Ι1ιογ : ηϊΐιι

Νεπιο ΡδΙ 3ΓηαΙθΓ, ο,υί ηοη βοπιροι• «ΙΠι^ςαΙ ),

εί πιρίιΙϊΐ38 ββΐϋρίτ 3(1 ]Ίιγιιμ(1;ι ΓβΓίιΐΓ : Ιιαο ΓηΙίοηβ ]ιιοπη-

ιΐιιιιι ΐ'~Ι ίιΙ (ΐιιοιΐ ϋΐπ,ιιιπΗ; ?,•■! ,<ί ιριιιιΐ νοΙίιΐηΐΗ 3ηΐ3ηιιΐ8,

Ιωηιιπι : νοπιπι Βΐϊικί ΡδΙ ]ιιοιη(]υηι) 30 Ιιηιιηιιι : (;() (Ιο φιι-

Ιίια, (Ί αΐϊϊδ Γ0[;ιΐ3ΐί8, (ΙοΙρπιιϊιιβγρ ΕοηβΙηιηιΐΓ, Ιικρπηπρϋϋ

0οη8ΐίΙυϋ8. ι,)ιι,ι• ιιιρΊι1ίΐ3ΐκ ιιιιΙ νοΙιιη(3(ε 3ρρε(ιιιιΙιΐΓ, ;ιιι<

Ιΐ"ΐι.•ι 8ΙΙΙ11, ίίπΙ 3ρ|ΐ:ΐΓΐΊΐΙ ίίΐ Ι)οη3. Οιι.ιρη ιρίιτ <•Ι ]ιιειιη(1ιιιΐ)

εοηοιρί>ιϋπΐβ ι •Ι, ιριί.ι αρρ3Γ('ΐΐ8 Ιιυιιιιηι : ςοίρρβ φκ>(1 ϊΐίίβ

Ιιοππιη ]ικΙΪ(»ΊιΐΓ, »Ιϋ83ρρ;ιη'3ΐ ΙηιιΙιηιι, «Ιίαπιβίηοη ]ιι(1ϊολ-

Ιΐϋ•. Νειριο (ΊΐίΐΕΐ ίη (μιΙριιι α 1 1 ϊ 1 1 κχ- ρβΓίε βιιηΐ, ρΐιαηΐίΐ^ϊα οΙ

ορϊηίο. (4) ΡηΙι,Ί ί^ϊιιΐΓ, αιιιίουηι ο( Ικιΐιιιιιι οΐ ]ιιο.ιιπ(1υιιι

β8>('. Οιιο ι1ρΙ(ΤΐηίιιηΙο, αϋ<!Γ3 ];ιηι ΙινροΙΙικκίδ ρΓ»ΊΐιίΗϊΐκΙ;ι .

Ιίοικιπιιιι (Ίΐίιιι ;ι|ϊ,ι 8ίπιρ1κί[(Τ Ιι. >ιι:ι ΜΙΙΙΙ , 3ΐί3 3Μπιί , ηοιι

8ίιηρΙίαΙ(τ ; βίςιιβ 03<1(ίιι ίίιηρΙίεΚεΓ Ιιοηη, εί βϊηιρίϊοίΐ•1!-

^α^ι1I1(Iα. Ν»ηι (]ΐΐ3! δβηο εοΓροπ οοηιΐιιοιιηΐ, δίηιρίίοϋιτ

οοΓροΓΐ 1ιοπ3 ; ιρι.τ; λργο Ι»1κ)Γ3ΐιΙΐ ΙαηΙιιιη , ηοη βίηιρΙίαΙι,Ί

οογ|Κ)π 1κιη3 (Ιίοίηιυβ , νείυΐ δυηΐ Γεηΐ0(1ΐ3 εί ββεΐίοηβδ.

(Ιό) 8ίηιίΙϊΙθΓθΙ ^ι1^ι1η(13 8^ιηρI^^^ιρ^^Ό^^ι11υ8, (]ΐΐίείηΙεί;πιΐ!ΐ

ί•;ιιιιιιιΐ(ριΐ' (»Γρυδο1)1οο(;ιηΙ, ιιί ϊη οΙιιγβ Ιυοε, ηοη ϊηΐεηο-

Ιιΐ'ί* (ιί ηοη; : νεΓυιιι ΙαΙιοΓβηΙϊ εχ ιμίιΙϊ* εοη[Γ3ημηι. ΚΙ

νϊηιιιιι ]ιιγιιιιι1ϊιι8 ε8δε ]ιι<1ίθ3ΐυΓ, ηοη ςιιοιΐ ίΐα νίοΈαΙυΓ Γιιι-

ΒΐΐίΒ εχ νϊηοΐεηΐίβ ι ιιπ ιιρΙ.ι•, < |ΐι;«• ηβ ίηΓιίδυιη ηιιί(1εη)<ιε«1υιιι

ιϋίοοΓηβΙ ; 8θϋ ΐ|ΐιο ^ δειυυί 8ώοετο. (6) 8ίηιίϋ1ρι• ρΙ ίη ϋ<

ςυα• .ιΐιιπι.πιι δρεοίβηΐ, ηοη ςηο; ρηΡΓΪΛ, βηΐ ηβδίϋδ, 80(1 ο,ιιη^

εοπίβΐίδ ρΓθΙ)3ηΙηΓ. υίΓοηιιηηιιρ ί^ϋιΐΓ ηιεπιΟΓεβ, Ιι.τε ρϋ-

βίιηυδ. (7) ΚΙ ηυρηΐ3(1ιηο<1υηι ρυρΓΪ 30 ϋείΙίιΧ 1ΐ3ΐ)ρηΙ »ιΙ

εοπίβΐιιηι , βίο ρΓβνιΐδ 8ΐυ1ί(1ιΐδ(]ΐιρ 3(1 ιηο(1ΡΓ3ΐιιιη εί δβρίεη-

Ιγιιι. 1 1 ι•, μτιι ]ικιιιΐιΙιι ίΐιιιΙ , ((ΐι;ι• ]π\1ϋ Ιι;ιΙ»Ιιι> ίηιίιΐιιηΐ,

Ιιοο εδί Ιιοη3 ρΙ 1ιοηεδΐ3. (8) Οιιίΐ νιτο Ιιοη» ηιιιΙΙϊΓαΗίΐιιι

ιϋΐΊΐιιΙΐ]!• ( ιιϋιιιΙ εηίιη ςιικι ΙαΙβ 8ί( , ιιΙίιιΊ ςιιία ιιΐϋε 30 ητι-

μίΓι'Πΐιιι ), ιΊ ]ικ υιΐιΐιιιιι ιιΙίικΙδίιηρϋοίΙΟΓ 30 Ιιοιιιιιη δίιηρϋοί-

1(Ί ; 3ΐίιΐ(1 \ π ιι (ριιιιΐ ;ι!ι< ιιί εδί ιιιιΐ ;ιΙ»ριο ιιιικίο νϊ<ΙβΙιΐΓ

Ιιυηπιη , (]ΐιεηΐ3(1ιιιΐ)(1υηι ιΊίιιηι ίη ίιι.ιιηιιιαΙΪ8 (Όηΐίηΐίίΐ : ο!)

δίιΐ8<ιΐ3 1ΐ3?ο Ιίεπ [ΐοΐεδί ιιί :ιΙίιριί.1 βπκΊϋΓ εί εΙί^ΙυΓ : «ίο

εΐιβηιΐιοηιίικ'ΐιι ηιιΐ3ΐιΙ ηΙίυπι,ςΗ0(1 ΙαΙίδ 8Ϊ( εί νΪΓΐιιΙβ ρΓ0>(1ί-

Ιιΐδ,3ΐ ίιιηι ιριί.ι Ιιοηυδ εί Γπι§ίΓεπΐδ, βϋυπι ιριίιι |ΐιοιιιΐιΙιι> οι

οο νοίυρίβίειη. Αηιίθ(ΐ3 3υΙεηι ΙίΙ, ΐ|ΐΐίΐιΐι1ο αηΐϋΐιι* πίΙλιπ.ιΙ,

ηοίΐιιβ ί(1 ί|;ηοΓ3ΐυΓ 30 ίρβίδ. (9) ΟιιοοίΓοβ ηροοδδβπιιιη ε^Ι

ΐΓΡδ 3ΐιιί(Ίΐϊ<υ δρεοίΡδ 0888 : ηοςιιε ]αχΐ3 υηυιη ιιΙίιριίιΙ οιιιηοδ,

ιιοιριο ιιί υηίυδ μοηοι-ίβ δροοίοδ, ηοιριε οηιηίηο οβςαΐνοεε

(ΙίοαιιΙυΓ : 3(1 πηβηι οηίιιι (|ΐΐ3η(1αηι ρπηιβηιο,οο ΓεΓρΓαηΙιΐΓ

ιρκΊΐωίΙιιιυιΙιιπι ιη«Ιί('ίικι1ι•: ιωιιι ;ιιιίιιΐ3ΐη ηιθ(ΐίείηαΐοιΐ) . εί
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ίατρικήν και σώμα λέγομεν και Οργανον και έργον,

άλλα κυρίως τό πρώτον, (ίο) Πρώτον δ' ου λόγος εν

πασιν υπάρχει • οίον όργανον ϊατρικο'ν, ω άν δ ιατρός

χρήσαιτο• εν δε τω του ίατροϋ λόγω ουκ εστίν ο τοϋ

6 οργάνου. Ζητείται μεν ουν πανταχού το πρώτον,

(ιι) Δια δε τό χαΟόλ.ου είναι το πρώτον, λαμβάνουσι χα)

πρώτον καθόλου • τοϋτο δ' εστί ψεϋδος. "Ωστε και περί

της φιλίας οΰ δύνανται πάντ' άποδιδόναιτά φαινόμενα•

ου γαρ εφαρμόττοντος ενός λο'γου οΰχ οΐονται [τάς]

ΙΟ άλλας φιλίας είναι. Αϊ δ' είσί μεν, άλλ' οΰχ δμοίως

εΐσίν. (|2) Οί δ' δταν ή πρώτη μή ε'φαρμόττη, ώς ουσαν

καΟόλ.ου άν, είπερ ην πρώτη, ούδ' είναι φιλίας τας

άλλας φασίν. (ι.ι) Έστι δε πολλά είδη φιλίας. Τών

γάρ ^ηΟέντων ήν ήδη, επειδή διώρισταιτριχώς λέγεσΟαι

16 τήν φιλίαν. Ή μεν γαρ διιόρισται δι' άρετήν, ή δε

3ιά το χρήσιμον, ή δέ δια τι) ήδΰ. (μ) Τούτων ή μεν

δια το χρήσιμον έστιν ή τών πλείστων Φιλία • δια γαρ

τι) χρήσιμοι είναι φιλοΰσιν αλλήλους, και με'χρι τούτου,

ώσπερ ή παροιμία

20 Γλαϋχ' επίκουρος άνήρ τόν σόν φίλον ίσχε μάχηται ,

■/.-Λ

Οϋχε'τι γιγνώσκουσιν Αθηναίοι Μεγαρηας.

ίι&) Ή δέ δι' ήδονήν τών νέων τούτου γαρ αισΟησιν

εχουσιν. Διό εύμετάβολος φιλία ή τών νέων μετα-

2Γ, βαλλόντιον γαρ τα ήθη κατά τας ηλικίας μεταβάλλει

και το ηδύ. (ίο) Ή 31 κατ' άρετήν τών βελτίστιον.

Ψανερόν δ' έκ τούτων δ'τι ή πρώτη φιλία ή τών αγα

θών εστίν άντιφιλία και άντιπροαίρεσις προς αλλήλους.

Ψίλον μεν γαρ το φιλούμενον τώ φιλοΰντι φίλος δέ τώ

:«) φιλουμένω και άντιφιλών. (17) Αυτή μεν ουν εν άνΟρώ-

ποις μόνον υπάρχει φιλία• μόνον γαρ αισθάνεται προαι

ρέσεως. ΑΙ δ' άλλαι και εν τοΤς Οηρίοις, [οίς] και τι)

χρήσιμον επί μικρόν τι φαίνεται ένυπάρχον, και προς

άνΟροιπον τοις ήμέροις και προ; άλληλα , οίον τόν τρο-

ΐ.'> χίλον φησίν Ηρόδοτος τώ κροκοδείλιο, και ώς οί μάντεις

τας συνεδρείας και όιεδρείας λέγουσιν. (ιβ) Και οί

φαΰλοι άν εΐεν φίλοι άλλήλοις και δια τι) χρήσιμον και

δια τό ήδύ. (ίο) ΟΊ δ' δα ή πριότη οΰχ υπάρχει αύ-

τοϊς , οΰ φασι φίλους είναι • αδικήσει γάρ 8 γε φαύλος

<ο τον φαϋ'λον, οί δ' αδικούμενοι οΰ φιλοΰσι σφας αυτούς.

(2υ) Οί δέ φιλοΰσι μεν, άλλ' ου τήν πρώτην φιλίαν,

έπε'ι τάς γε ετέρας ούΟέν κωλύει" δι' ήδονήν γάρ ύπο-

μένουσιν αλλήλους βλαπτόμενοι , ώς άν ώσιν ακρατείς.

('2|) Ου δοκοϋσι δ' ούδ' οί δι' ήδονήν φιλοϋντες αλλήλους

φίλοι είναι , δταν κατ' άκρίβειαν ζητώσιν, §π ούχ

ή πριότη• εκείνη μέν γάρ βέβαιος, αύτη δέ αβέβαιο;•

ή δ' εστί μέν, ώσπερ είρηται, φιλία, οΰκ έ'κεινη δε,

άλλ' άπ' εκείνης. (22) Τό μεν ούν έκείνοις μόνον λέγειν

τόν φίλον βιάζεσΟαι τά φαινόμενα έστι, και παράδοςα

λέγειν άναγκαϊον χαΟ' ένα δέ λόγον πάσας αδύνατον.

Γ,ο (23) Λείπεται τοίνυν ούτως, ότι εστί μέν ώς μόνη

ή πριότη φιλία , εστί δ' ώς πασαι , ούτε ώς δμωνυμοι

και ώς ετυχεν ε/ουσαι προς αΰτάς, ούτε καΟ' εν είοος,

οογ[>μ8, αίο,ιιο ίπεπρίτ οΐίαιη Ϊιι-Ι γ ιίι Ι ιιηι, βΙ ορυδ ιΐίαιηιι•*,

86(1 ρΓορπβ ρΠΙΙΙΙΙΝΙ. (10) Ι>ΠΙ1ΙΙ1111 881 3Ιΐ(θΠ) , εΐ1|Ίΐδ Γβίίΐ)

ίη οιηηί!)ΐι$ ϊηοβΐ : νείυΐ ίιι•ΛπιηιοηΙιιιιι ιηειίίοϊηαΐβ , ψιο

ιιιπϋίΐΐΜΐΙίΙιιι•, ηοοίαπιοη ϊηδΙίΊΐιηοηΙί γ«(ιο, πιβιΐίοϊ ΓβΠοηί

ίηοδί : ςυοοίΓοβ ίη οιιιηϊΐιιι* ρΓϊιηιιπι ίΙΙικΙ <|ικβιί(ιιγ. (Ι ι) ΕΙ

ίΐιιϊβ ρΐ'ίιιιιιιιι υιιϊνιτδβίο οβί , ιιηίνεΓδ3|ί(οι- β(Ϊ3ΐΐ) οιιρϊιιηΐ

ρηιιιιιιη : ίιΐ «)ΐιο•1 ΙβΙΙϊΙ. ΙΙβςιιβ οί (1ε 3ηιίοί(ί3 ηοη ροδδΐιηΐ

οηιιιί.1 αρρηίΊ'ΐιΙ ί:ι ε(1βι•ε. ΚβΙίοηο εηίηι υηα η>ίηιΐδοοη£Γΐιειι(ε,

ΙΙΟΙΙϋΐΊιίΐΓίΙΙΐΙΐΙΙΊνΙΡΓίΙϋίΙΙΙΐίΐ'ΪΙΪίΚ ΟδδΟ.ΗΟΒ ΜΤΙΙΜΙΙΙΙ φΐίιίπιι,

δοιΙ ηοη δίιηίΙίΙβΓ. (12) ΑΙίδΙί, ηιιηηιΐο ριίιηα ΪΙΙ,ι 3ΐιιίοί(ί3

ηοη οοη&πιίΐ ( ιιΐ ςιιοο δί( υηίνοι•$3ΐί$, 8Ϊ()ηί<Ιοηι ρπιηα δΐιηι-

ρΙαβΓαί) ηοςυβ οοΙει-βδβ&δΟΒηιίοίΙϊβδίΐΗΐιιίιιηΙ. (13) ΥΌΓϋΐη,

ηΐ δΐιρΓα ιΐίοΐυπι Ρδ(, ηιυΚα) βιιιίοϊΐίίπδρεοίοδ διιηί, (μιοηίιιιιι

(πρϋοίίΟΓ οΊοί 3ηιίοί(ί:ιιη (ΙοΙοπιιίηιινίιηιΐί, φΐιπιι αΙία οί)

νΪΓ(ιι(βη), ίΐϋη ο\> ιιΐίϋΐαίοιιι , βϋα οί) ]ιΐ(Ίΐιιι1ίΙ;ι(οιιι οπι-ί

(ΙείίηίΙυηι δίΐ. (14) ΚΙ 831)0 ςιΙΗ! ι < > ι η ι > κ >• ( ι μ ιιιιι £Γ3(ί3 η»ΐ3

681, 63 ρΙΐ'ΠΙΙΊΙΙΙΗρίΟ ΟδΙ .ΊΙΙΠΠίΐ'α, <|ΙΙΪ 0,1113 υΙίΙβ8 8111)1

ίητϊεβπ), ηιιιΐυο βο (ϋϋ^ΟΓΟ δοΐβηί, βίο,υο ΙιαοΙβηυδ : ηΐ βδΐ ίιι

|)Γον•(.τ1)ίο,

ΟΙηυοο, (ηοΓ6 Ιηυιη, ιΐοηοο ρη^ηαίυΓ, απιίευηι ;

Β(

Νοιι απιρίίϋβ ΑΙΙιοηίεηδΟδ οο^ηοβοοηΐ Μο8αΓοηϋθ8.

((5) (}ιι;ΐί λόγο οί) ΜΐΙιιρί.ιΐΐΊΐι εοηΐΓβΙιΗιΐΓ, ίιινοηυη) βδΐ :

113111 νοΙιιρ(»(<; νϊνίιΙίΒ 3(1ίοίιιη(ιιι•. Οιιβγο νβΐιΐε ηιυίβόίΐκ

οίΐ 3ΐηίείΙϊ& ]ιινεηυπ) : ηιιιΐβϋβ εηίιη ριο κΐΗΐβ ηιοΓΪΙηΐδ ,

εΐίβιη ]υοιιικΙυηι ιηιιΐβιιΐ. (16) <}υ.•Β νεηι 3 \ΪΓ(ηΙβ ρΓοϋεί-

δείΙιΐΓ, ορίίιηοηιηι Ιιοιιιίηπιη ο«(. ΙΙιιιΙε ιιπηίΓι•>Ιιπιι εδί,

ΡΠΙΙΙ3111 3Ι1)ίθί(]3Ι11 Β88Β, ι|Ι1.ι' Ι)0Ι10ΠΙΙ11 γ:,Ι ΙΙΙΙΐΙΐΙΠΗ ΙΊ^Ι 80

ίιινίοεπι .ίιιιιιι' ιιιιιΙιι.ΐ(|υε εΐεείΐο. Α ιιιιι ιιηι οιιίηι β8ί βηιβίιιιη

3ΐιΐ3ΐι(ί, 3ηιίειΐδφΐε ίίειη Γοιίψηβπδ .ιιΐ)3(ο. (17) £3 ί^ίΐιΐι

ίηΙεΓ Ιιοιηίηεδ ιιιοιίο βδΐ, η,υίρρε φιχ δοΐβ εΐεείίοηίδ εοιίδεί.ι

οδ(. 0ε(βΓ3! αιιΙΐΊΐι εΐιαιη Γοιϊδ ίηΐιτ δε $ιιη( , ιιΐιί είϊβιη ιιΐι-

ςιΐ3 ηιοιϋοεΓίδ γΙιιγιΊ ιιϋΐιίαί. ΑΙιριε ϋ.ι οϋ.ιηι αουπι Ιιοηιίηί,

οί 3ΙΪ3 βΐϋδ 3ΐιιίο3 διιηί, (ριοιηΒΐΙιηοιΙυηι Γε^υΐιΐδ βνϊδ ογοοο-

(ΙίΙο , ΙΙοπηΙοΙο ΙοδΙο ; ο( ςηεηαβάιιιικίυη) νβίβδ (Ιο οοηδίιΐϋδ

οί ιΐίϋΐίίιΐϋδ 3υμιΐΓ3(ίιιιΐ) δίδηοπιπι Ιοφιιιηίυι•. (18) ΚΙ ηηβΐϊ

ιΐ)3ΐο8 φιιιηι οϋ υ(ίΙί(3ΐειιι , (ιιηι οί) ίιιοιιηιΗί3ΐεΐ)ΐ 3Π)3η( :

(19) ίΗί (3111811 Ιιοδ βηιίοοδ ηοη νηοαηΐ, ηιιυπι ρπηΜβ βηιϊ-

οίΐίιε δίηί οχριτίεβ : ςιιϊρρε ςιιοιΐ ρι-.-ινυϋ ϊη]ιΐΓί3π> ρΓβνο

ίηίοΓβί; βΙ ηηιΙιΐίΒ ίη]ϋΓί.Β οηηοχϋ 8β ίηνίοβη) ηοη ,ιιιι.πιΙ.

(20) Αΐϋ ί(ϊι1οιη βηΐ3ηΙ ίΐϋ (ριίιΐοηι, δεί οί(Γ3 ΒπιίοίΙίαιιι

ρππ)3Πΐ ; <]ΐΐ08 (βπιεη Γοϋο,ιιβϋ οοΙογο ηίΐιϋ νοίβΐ. 01) νο1υρ(3•

Ιοπ) οηίηι δΐΐ38 ίηνίοοπ) ΓεπιηΙ ίη]ιιπ38, φιοηιοιίο ΓεΓεβ^υπΙ

ίη(οηιρ8Γ3ηίθδ. (21) ΟυοείΓοα ηοο οί) νο1αρ(3(οη) 86 ηιιιΐιιο

3ηΐ3η(08, αίοϊ ροδδβ βηιίοϊ νίι1εη(υΓ, ςυβηιΐο 3οευΓ.ιΙε (Ιίδ-

ηηίΓεηίίϋιΐδ ρίβηο ρπηΐ3ηι ηοη βδδβ εοηδΙο(. 1113 οηίηι ίίΓΠΐ3

05( .ΊΠΐίιίΙί,Ί, Ιΐ2οε \ογο ϊηΓίΓηιβ. Ρπιηβ, ρΓοιιΙ ΙΐΗΟΐοηιΐδ

ιΙΚΐιηυδ, εϋΐ \οι•3 3ηιίοίΙί3, ηοη ϋΐβ 3ΐι(ειιι, δεϋ ςιικ 3 ρΓίιΐ)3

βδΐ ρΓοΓβοΙη. (22) ΟιιβρΓορΙοΓ ΪΙΙο Ι,ιιιΙιιιιι ρ30(ο Ηπιίοιιπι

0880 3880Γ8Γε, 1)00 Ρίί VII)) Γ300Γ8 3ρρ3Γ0η(ί1)ηδ , 3ΐ)811Γ(ΐ30,ΙΙ0

ϋίοοΓΟ οομί. Αϊ) 3ΐ(0Γ3 λργο ρ3Γ(β 1Ίει•ϊ ηοη ροΐεδί ιιΐ 3ηιί-

είΐίπ; οηιιΐ08 ]ιιχΙα Γη(ίοηβηι (ΙίοβηΙιΐΓ ιιιιβη). (23) δηρβΓΡίΙ

ίμίΙιΐΓ ιιΐ ριίηΐ3 ΙβηΙιιη) 3ΐιιί<ί(ί3 νοοοΙυΓ : ϊηΐεπίϋΐη υογο

οΐίβηι οιηηο8,ιιθ(|ηβΐ3ηιοη.τςηίνοοε, ηειριβ 3(1 βο ίρδ38

φΐοηιοιίοοιιιηφίο Ιΐ3ΐ>εηΐ08, ηεο,ηε]ιιχΐ3 ηηβηι δροοϊοιη, &ο(1
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αλλά μάλλον προς εν. [ϊή Έπει δ' απλώς αγαθόν και

απλώς ήδύ το αυτό κα'ι άμα , αν μη τι έμποδίζη ,

δ δ' αληθινός φίλος και απλώς δ πρώτος έστιν, εστί δε

τοιούτος δ δι' αυτόν αυτός αιρετός ( ανάγκη δ' είναι

6 τοιούτον ως γαρ βούλεταί τις δι' αυτόν είναι τάγαθά,

ανάγκη και αυτόν αίρεϊσΟαι είναι), (ϊο) δ δ' αληθινός

φίλος καΐ ηδύς εστίν απλώς • διό δοκεΐ καΐ δ δπωσοϋν

φίλος ηδύς. (ϊβ) Έτι δέ διοριστέον περ'ι τούτου μάλλον

έχει .γαρ έπίστασιν • πότερον τό αύτώ αγαθόν ή τό

ίο απλώς αγαθόν φίλον, και πο'τερον τό κατ' ένέργειαν

φιλεΐν μεθ' ηδονής, ώστε και τό φιλητόν ήδύ, ή οΰ ;

άμφοι γαρ εις ταύτό συνακτε'ον ■ τά τε γαρ μή απλώς

αγαθά αλλά αύτώ άπλώς*τύ^η φευκτά, και τό μή αύτώ

αγαθόν ούθέν προς αυτόν, αλλά τοΰτ' εστίν 8 ζητείται ,

15 τά απλώς αγαθά αύτώ εΤναι αγαθά. (•«) "Εστί γάρ

αίρετόν μεν τό απλώς αγαθόν, αύτώ δέ τό αύτώ αγαθόν

& δει συμφωνήσαι. Και τοϋτο ή αρετή ποιεί• και

ή πολιτική επι τούτω , όπως οις μήπω έστι γένηται.

Εϋθέτως δέ κα\ προ δδοΰ άνθρωπος ών φύσει γάρ αύτώ

5» αγαθά τά απλώς αγαθά. (28) Όμοίως δέ και άνήρ άντι

γυναικός και ευφυής ά»υοΰς. Διά τοΰ ήδε'ος δέ ή δδός •

ανάγκη είναι τά καλά ηδέα. "Οταν δέ τοΰτο διαφωνή,

οΰπο) σπουδαϊον τελέως• ένδέ/εται γάρ έγγενε'σθαι

άκρασίαν ■ τό γάρ διαφωνεϊν τάγαθόν τώ ήδεΐ ε'ν τοις

2•. πάθεσιν άκρασία εστίν. (2ο) "Ωστ' επειδή ή πριοτη

φιλία κατ' άρετήν, έσονται και αύτο\ απλώς αγαθοί.

Τοϋτο δ' οδχ δ'τι χρήσιμοι, άλλ' άλλον τρόπον δι^ώς

γάρ έχει τό τωδΐ αγαθόν κα'ι απλώς αγαθόν. (3θ) Και

δμοίως ώσπερ έπ'ι τοΰ ωφελίμου, και !πι τών έ'ςεων.

3υ Αλλο γάρ τό απλώς ώφέλιμον και τό αύτώ, οίον τό

γυμνάζεσθαι προς τό φαρμακεύεσθαι. "Ωστε και ή έ'ςις

ή ανθρώπου αρετή, (ίΐ) Έστοι γάρ δ άνθρωπος τών

φύσει σπουδαίων ή γάρ του φύσει σπουδαίου αρετή

απλώς αγαθόν, ή δέ τοΰ μή ε'κείνω. (32) Όμοίως δή

Γ5 έχει και τό ήδύ. Ένταϋθα γάρ επιστατέον, καΐ σκε-

πτεον πότερον έστιν άνευ ηδονής φιλία, και τί διαφέρει,

κα! Ιν ποτ/ρω ποτ' Ιστι τό φιλεΐν, καΐ πότερον δ'τι

αγαθός, καν ει μή ήίύς, άλλ' ού διά τοΖτο • δι/ώς δέ

λεγομένου τοϋ φιλεΐν, πότερον δ'τι αγαθόν τό κατ' ένέρ-

40 γειαν ούκ άνευ ηδονής φαίνεται. (33) Δήλ.ον δ' δτι ώσπερ

επι της επιστήμης αί πρόσφατοι Οεωρίαι κα'ι μαθήσεις

αίσθηται μάλιστα τώ εϊδει, οΰτω και αί τών συνήθων

αναγνωρίσεις , και δ λόγος δ αυτός έπ' άμφοϊν. Φύσει

γοΰν τό απλώς αγαθόν ήδύ απλώς, και οΐς αγαθόν, τού-

45 τοις ήδύ. (3ΐ) Διό ευθύς τά δμοια άλλήλοις χαίρει , και

άνθροΊπω ήδιστον άνθρωπος. "Ωστ' έπει καϊ ατελή, δήλον

δ'τι και τελειωθέντα• δ δέ σπουδαίος τέλειος. Ει δέ τό

κατ' ενε'ργειαν φιλεΐν μεθ' ηδονής άντιπροαίρεσις της

αλλήλων γνυιρίσεως, δήλον δ'τι κα'ι ίλως ή φιλία ή πρώτη

60 άντιπροάίρεσιςτών απλώς αγαθών και ηδέων, δτι αγαθά

και ηδέα. (35) "Εστί δ' αύτη ή φιλία εςις άφ' ής

ή τοιαύτη προαίρεσις. Τό γάρ έργον αύτήςένέργεια, αϊτη

δ' ούκ εζω άλλ' εν αύτώ τω φιλοΰντι, δύναμις δέ πάσα

εξω• ή γάρ έν έτέρωή ή έτερον. Διό τό φιλεΐν χαίρειν,

ροΙίιΐ3 8(1 ιιιιιιιιι ίΐΙίι|ΐιοιΙ πΙίιΙ.ΊΛ : (24) ΐί ο;ηί3 δίηιρίίείΐίτ

Ιιιριινιιι ]ΐιευη(1ηηιΐ|υε ίιίειη εΐ βίπιυΐ εδί, ηΪ8ί ιιιιίιΐ θυ$Ιε( ; 61

ριϊιιιιι-. εβίςιιί νεπίδεί δίιηρΙίείΙεΓ 3ΐηί<•ιΐδ; Ιβΐίδηυε ρΓορΙεΓ

δε ίρΜίιιι ββι εΐϊ^ίοίΐίδ ( ίιΐιμιε ηεεεβδβπο : ςυεπι.κΐιηοιίιπιι

εηίηι ρΓορΙεΓ δε ςυίδρίβηι βρρεΙΗ Ιιοηα, δίε βΐ ιρκυιιι (αΙβΓΠ

εδ*ε ρΓ.τορΙηΓΟ οροΓίεΙ ); (2.Ί) νεπίδ αιιΐοηι βηιίειίδ εΙίΗΐιι

]ιιοιιηι1ϋ5 εβί δίιηρΙίείΙεΓ : νίιΙεΙιΐΓ ί^ίΐυτ ςυοπιοιΙοευΊΐΐφΐι;

3ηιίευ8 εδββ ]ηειιη(1υδ. (96) Λ'οΓυιη ΐΓΐβ^ίί ρΓΗΊεΓββ ιΐβ Ιιίϋ

(ΙβΙβΓίηίηαηϋιιιη : ηβπι Ιωεε ίη ϋί ςιητδΐίο εοηΐίηείυτ, υίπιιιι

<1"οιί ίρδί,3ηφΐθ(Ι ΔίιηρΙίείΙεΓ Ι)οηιιιη 3ηιίειιηΐ8ίΙ,εΙ υΐηιιη

βεΐιι βηΐΗΓβ ευηι νοίιιρίβίε, ιιηιΐβ εΐ οηιηΙιίΙ,• ρι ■ ΐίΐι.ίπιιι , βη

ηοη : 1ι»»ο ρηίπι Άά ίϋβπι π•« Ι ιικίκΙιι 8υη1 ; ηβπι Ιιϊηο ςυοά ηοη

δίηιρΙίοίΙβΓ 1)θηιιιη ΓιιβΓίΙ, 8β(1 ϊρ?ί $οϋ Ιιυιιιιηι, Γιι^,ίι'ηιίπιιι

είΐ; ΜΙίικ-, φ>ο<1 ηοη ίρ$ί Ιιοηιιιη, &Λ οιιιη ηοη ριτΙίηιΊ.

Αί(]ΐΐ6 Ιιοο ίρΜίΜΐ βίΐ ςυού α,ιι,τΓίΙυΓ, ϊρεϊ εββο 1)οη3 ςυα3

ϋίιιιρίίπΐΐ'ΐ- Ιιοη» βηηΐ. (27) ΕΙϊςίϋίΙβ Εηίηι ββΐ *ίιηρ1ίπΙιτ Ιιο-

ηηηι : ϊρ^ϊ νβΓΟ εϋβίΐίίΐβ , ςηο<1 ϊρβί ββΐ Ιιοηιιιη : ςοβϊ εοη•

Μ-ηΙίΐΊ• ίηΙοΓ δ« ορΟΓίοΙ. ΕΙ ν'ΐΓΐυδ Ιιοο οίίϊοΐΐ : ρΓ*1βΓβ3

εϊνίΙΙε ΓαουΙΐΒδ βΐίβηι, . 1 1 π ! ιι κ Ιιίοο, ηοη ίη$υη(, ϊη^ηϋ, ιηοιίο

]3Πΐ »η(ο 3θοοηιηιοιΐ3ΐϋ8 βΐ ίη νίβ Ιιοηιο βχ^Ϊ5ΐ3ΐ. ΝβΙιΐΓβϋΐρΓ

εηίηι Ιιιιίε οοηα 8υη(, ηυα> δΐΊτιρΜοίΙεΓ Ιιοιι,ί. (28) 8ίιηίΙί(εΓ

βΐ νίΓ ρι γρ (>Ίΐιίιι;ι, ε{ ρΓχιϋΙϋδ ϊηϋοίε ρ™ δΐιιρίιΐο. Ρογ άα\ιχ

νοΓΟ 3(1 Ιιηό ίΙιΐΓ : ιιεεεβδο εβί , ψιχ ριιΙοΗτα 8υηΙ , βίηΐ βΐ

ιΐιιΐοίβ. υΐ)ί νει-ο (ΙίδδοηβηΙ 1ΐ330, ]3ηι ηοη ρΓΟΓδίΐδ Ιιοηιιιη :

ηβΓη ίηΙεηιρβΓ3η(ί3 ίηΙεΓνεηίΓ8|Η)Ιβ5ΐ. Οιιιιηι εηίηι ΙιοικνΙιιιιι

ίικυικίυηκιιιείΐίδοοηνεηίϋηΐ, ίη 3(ΤεεΙίοηίΙ)ΐΐδ ίηΙβηιρβΓ,ιη-

(ί,ι γ Ι. (29) <}ιΐ3Γ8, ο,υυηι ριίιηβ ηιιιίι ΊΙία 8ί( δεεηικίυηι

νίΓΐυΙεηι, επιηΐ εΓίρδί δίιηρϋοίίει• 1)οηί :ε(1ιοεηοη ο,ηία

υΐίΐεδ , δει! βϋο η,υορίβηι ιηοιίο : ιρίΗΐκΙυιριίίΙοιι ΙιίΓ,'ΐι 'ίίΐιιι

Ιιιιίε Ιιοηιιιη εΐ δίιηρΙίείΙεΓ Ιιοηιιιιι (ΛρίΙϋΓ. (30) ΕΙ δϊηιίΙίΙεΓ,

ςηεηΐ3(1ιηοι1υηι Ιη εοηαΊιείϋίΙϊ, εΐι'βιη ίη Ιιβοίΐϊϋιΐδ. λβηι

ηΙίιιιΙ βδΐ δίιηρΙίεϊΙ&Γ εοηιΐυείΐιίΐε, βΐ ίρδί πιηιΐιιείΐιίΐε, τείιιΐ

8658 εχεΓείΙβΙίο 30" ιη('(1ί(.;ι1ίυικ'ΐιι Ιιβίιεί. Κβςυε εΐ ΙιηΙιϋιι*

νεΓε ηοηιίηίδ 6ίΙ νίιΐυδ. (31) 8ίΙ ίβίΙυΓ Ιιοηιο βχ η-Ικίί ικι-

ΙιΐΓ3 ρι-ϋ'Λΐ;ιηΙί1ιιΐδ. Νβηι νι'Γΐυδ ιυΐιιια ρΓΧδΙβηϋδ εβί δίηι-

ρΐίείΐιτ Ιιοηιιιη, δει] ηυη ηβΙηΓά ρι•;ΐ'δ1;ιιι1ίδ, ηοη δίηιρΙίείΙεΓ

88(1 ίρδί Ιιοηιιιη (ΙίοίΙιΐΓ. (3?) Ε.μΙπιι γβΙϊο οΊιΙείδ ((υοιιυε

βδί. ΗΙοί^ΙΐΓ ίηιιιιι.ιπιικίιιιη εδ(, εΐ νείΐίββηϋυηι , υίΓυιη

3ΐ)δ(1ιιο νοίυρίβίο δίΐ Ηηιίεί1ί3 , ςιιίιΐνο (ΙϊΓΓοΓβί , εΐ ίη ιιΙγο

3ΐη3Γε εοηδίδίοΐ , εΐ ιιίπηιι Ιιοηηδ βδδε εΐίβηι ηοη ]ιιεηη(1ιΐδ

ςιιεαΙ, 88(1 ηοη ρΓορΙει- ϊ«1 ίρδυηι Ι.-ιιιιειι ; »η)0Γ αυΐεηι ςυυηι

(1Ϊ03(ιιγ ΙιίΙϋΐίιιιη , 3η, ςιιπι Ιιοηιιιη ]ιιι1ίι•3ΐιΐΓ (ριοιΐ ίη .κΐιι

εδί,ηοη βϋδςαε νοίυρίβίε εβίβ 3ρρβΓε3ΐ. (33) ΡβΙεΙ «ιιΙιίιι,

(]ΐιι•ηι.:ιΙιιιυ(1ιιιη ίη 8είεηΙΪ3 ιοππιι, ηον;ι' εοηίειηρίαΐίοηεδ

(ϋδείρϋηίεαηε δρεείβ βυ» ηΐ3\ίηιε ίη(εΙΙί§ιιηΙηΓ, ιι» εΐίβιη

Γ»ιιιίΙί3Γίιιηι τεεο^ηίΐίοηεί εχρεϋϋίβ ΙίυηΙ : ειι]υδ τεί ιηΐι'ο

εαιίεηι ίη υΐτίδηοε 881. Ν;ι1ιιπι ί^ίΙιΐΓ δίηιρίίείΐεΐ' 1)οηυηι

εδί εϋηηι δίιηρΙίείΙεΓ ϊυεηηιΐηηι : εΐ ηυίοϋδ ϋοηηιη , ίΐΜΐι ηι

ιΊ ι ■:!!! ί κι ηΐΐ' ίιιιιι εδί. (34) ()υαρ[Όρ1εΓ δίηιίΐώ δίηιίΐίΐιηδ 8(3-

Ιίιη μ,ιικίΐ'ΐιΐ, εΐ Ιιοιηίηί Ιιοιηο ]υειιηύίδδίηιυηι. ΕΙ φΐι'.ι νεί

ίηιρειΊεεΙίΐ ίη εβ εοικίίΐίοηβ δΐιηΐ, (Ίίιιιιι βυδοίηΐι ε]ιΐίηιο(!ί

εΓυηΙ. Εδί ,-ιπΙιίιι νίιΊιοηιυ ρβιΤεεΙιΐδ. ϋίιριηΐΐ'ΐιι 8Γ§ο 3ηΐ3Γβ

βε.Ιυ ηηιΐυίΐ' <αιηΐ1ϊαι-ΐΙ.• Ι ϊ-. ε( ηοΐίΐίχ εΐεεϋο ειικι νο1ιιρΙ;ι(ε

εδ( : δείΐίεεί ιΊ ϋΐηίείΐί» ριίιη.-ι ριιηίΐΐδ δίιηρΙίείΙεΓ ηοηοι-υιη

εΐ ίικιιηιΐυι ιιιη , ςηί» 1ιοη3 ]ικυη(1?.ςιιε δηηΐ , πιπί ιι:ι εΐεείίο

(•5ΐ. (35) ΙδΙ ;ιιι!(Ίΐι 83 3ηιί(:ί|ί3, Ι ι:ι1 >ΪΙ ιι•> εχ ςυο ε]ιΐΜΐιικΙί

εΐεείίο ρΓοΠείδείΙυΓ : ηβηι οριΐδ ε]ϋ8, ΗεΙηδ 881, ςυί ηοη

εχ(Γ3, δβ(Ι ίη ίρδο 3ΐη3η(εεοιΐδίδ1ί(, αυυηι ρο(εη«3 οηιπίβ

εχΐΓ3 δίΐ : η»™ νεί ίη «Ιίο ίη εδί, νβΐ ε«1 (]ΐΐ3 οΊ'τεΓδηιη.

Χ
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άλλ' ού τό φιλίΐσΟαί εστίν, (ββ) Το μέν γάρ φιλείσΟαι

φιλητοΰ ενέργεια, το δέ και φιλίας, και το μέν εν εμψύχω,

το δέ και έν άψύχω • φιλεΐται γαρ και τα άψυχα.

(μ) ΈπεΊ δέ τό φιλεΐν (το )κατ' Ινέργειαν τόφιλούμε-

6 νόν εστί χρήσθαι ή φιλούμενον, δ δέ φίλος φιλούμε-

νον τω φίλω ή φίλος, άλλα μή ή μουσικός ή ίατρικο'ς,

ηδονή τοίνυν ή άπ' αυτού , ή αυτός , αυτή φιλική ■ αυ

τόν γαρ φιλεΐ, ούχ δ'τι άλλω. 12στ' άν μή χαίρη

ή αγαθός, οϋ/ ή προ')τη φιλία. (38) Ουδέ δει έμποδί-

Ιυ ζειν ούΟέν τών συμβεβηκότων μάλλον ή τό αγαθόν

εύφραίνειν ει γαρ σφόδρα δυσώδης, λείπεται• άγα-

παται γαρ τό εύνοεΐν, συζη δε μη. Αυτή μέν ουν ή προ'ηη

οιλία, ή πάντες δμολογοΰσιν. (39) Αί δ' άλλαι δι' αυ

τήν και δοκοϋσι και αμφισβητούνται. Βέβαιον γαρ τι

ι& δοκεϊ ή φιλία, μόνη δ' αυτή βέβαιος. Τό γαρ κεκρι-

μένον βε'βαιον, τάδέμήταχύ γινόμενα μηδέ δαδίως (οϋ)

ποιεί τήν κρίσιν δρθήν. (ίο) Ούκ εστί δ' άνευ πίστεως

φιλία βέβαιος, ή δέ πίστις οΰκ άνευ χρόνου. Δει γαρ

πεϊραν λαβείν, ώσπερ λέγει και θέογνις•

20 Οϋ γάρ άν είδείης άνορός νόον ούοέ γυναικός,

πριν πειραθείης ώσπερ υποζυγίου.

Ούδ' άνευ χρόνου φίλος. Άλλα βούλονται φίλοι, καΐ

μάλιστα λανθάνει ή τοιαύτη έςις ώς φιλία, (ίΐ) Οταν

γαρ προβύμως εχοισι φίλοι είναι, δια τό πάνβ' ΰπηρε-

2& τεϊν τα φιλικά αλλήλοις, οίονται ού βούλεσθαι φίλοι

άλλ' είναι φίλοι. Τό δ' ώσπερ έπι τών άλλων συμβαί

νει και έπι της φιλίας• ού γαρ ει βούλονται υγιαίνειν,

υγιαίνουσιν, ώστ' ούδ' ει φίλοι βούλονται, ήδη και φί

λοι ε'ισίν. (42) Σημείον δέ' εύδιάβλητοι γάρ ο'ι διακεί-

30 μενοι άνευ πείρας τούτον τον τρόπον. Περί ών μέν

γαρ πεϊραν δεδώκασιν άλλήλοις, ούκ εύδιάβλητοι, περί

ών δέ μη , πεισΟεΐεν άν όταν σύμβολα λί'γωσιν οί δια-

βάλλοντες. (43) "Αμα δέ φανερόν δ'τι ούδ' εν τοις φαύλοις

αύτη ή φιλία ■ άπιστος γάρ δ φαύλος και κακοήθης προς

3& πάντας• αύτω γάρ μετρεϊ τους άλλους. Διό εύεξαπα-

τητότεροί εϊσινοί άγαδοί, άν μή δια πεϊραν άπιστώσιν.

(ιι) ΟΊ δέ φαύλοι αίρούνται τα φύσει αγαθά άντι του

φίλου, και ούΟεις φιλεΐ μάλλον άνϋροιπον ή πράγματα.

"ίϊστ' ού φίλοι. Ού γάρ γίνεται ούτω κοινά τά φίλων ■

4ο προσνέμεται γάρ δ φίλος τοις πράγμασιν, ού τά πρά

γματα τοις φίλοις. (45) Ού γίνεται άρ' ή Ώιλία ή πρώτη

εν πολλοίς, δ'τι χαλεπόν πολλών πεϊραν λαβείν εκάστω

γάρ άν εοει συζήσαι. Ουδέ δή α'.ρετε'ον ομοίως περί

ιματίου κα'ι φίλου, (ίο) Καίτοι έν πασι δοκεϊ του νουν

45 ν/ρντος δυοΐν τό βέλτιον α'ιρεΐσΟαι• καϊ εί μέν τω χεί-

ρονι πάλαι έχρήτο, τώ βελτίονι δέ μηδέπω, τοϋΟ' αί-

ρετέον, άλλ' ούκ άντι του πάλαι φίλου τον άγνώτα εϊ

βελτίων. Ού γάρ έστιν άνευ πείρας ουδέ μιας ημέρας

δ φίλος, άλλα χρόνου δει ■ διό εις παροιμίαν ελήλυΟεν

50 δ μέδιμνος τών άλών. (ί") "Αμα δέ δει μή μόνον απλώς

αγαθόν είναι άλλα καϊ σοί, εί 6 φίλος εσται σοι φίλος.

'ΛγαΟος μέν γάρ απλώς έστ'ι τω αγαθός είναι, φίλος δέ

τω άλλω αγαθός • απλώς αγαθός και φίλος , δ'ταν συμ-

φωνηση ταύτα ά'μφοι, ώστε δ' εστίν απλώς αγαθόν, τω

Οιιοπιτα ϊη ηιιιηηΐε, ηοη ίη ϊηιαίο ςαυΟίυιτι 6*1. (30) ΛτηίΐΓΪ

(Ίΐίηι εδί 30(08 ίΐιηιιΐί , ΗΙιιιΙ νεΓΟ ι•1ί;ιιιι ΒηφίΙίιε 3εΙϋδ ββΐ,

εί ίΐιιίιιΐίΐϋ (ιιηΐιιηι , ςιιιιιΐι ρπϋδείίβη) ίη3ΐιίη)&1>3 οοηιρείηΐ,

φΐβιΐιΐο ε( 63 (]00φ1β ιϋΓιμιιιιΙιΐΓ. (37) ΕΙ φ)ί3 3Π13ΐ'ε βοΐιι

('ϊΐ οοηδυβδεεΓΟ ουιιι ;ιιιι;ιΙ<> φΐαΐεηιΐδ 30)3(0, εί βηιίεοδείίβιιι

(■-Ι , φΐί :ιΙι .ιηιί'ΐι αηιαΙοΓ νίοίδδίηι ςυβίεηυδ βπιίοιίδ, ηοιι

0,03 ηιιΐδίεοδ νεί πιειίίοαδ : νοίιιρίαβ ίβίΙυ,Γ εχ ϊρδο ρειχβρίβ,

φ)3εδΙ ίρ>ε, ρι•ορΓίε3ΐιιίο3ΥυΙυρΐ3δ3ρρε1ΐ3ΐυι•: ίρβοιιι εηίιη

ιϋΙί^Ι, ιιοιιιΙίϋμί( οί) 3ΐίικ1 φΐίρρί&ιη. φιιιηιοΐιιτιιι ιιϊ>ϊ ευ,

Φΐ;ι1εηιΐ5 Ιιυιιιι.ί εδί, (Ιείει ΙιιΙηι , ηοη ΓοειϊΙ ίΐιιιί» ίΐία ρπιιιιι.

(38) Νεο,ιιε γοιπ ιιΙΙαιιι ίιιΙεΓνεηίεηΙεηι οΙκίΛιτε (ΙβοεΙ, υΐ

οοηυηιιρδοιΐ) ηοη (Ιείεείεΐ. 1(3(]ΐιε εΐίαπι δ> §Γ3νεο1εηΙί3 (οβ•

ι•ί( ν3ΐι!ε ιηοΐεδίοδ, Γε1ίη([ΐιί1ιΐΓ Ιαηιεη ιιΐ ιηεηΐιβ ρΓπεδίΜΐι-

Ιί3ΐη 3ΐιιρΙεεΙ;ιΙιΐΓ εί 3ηαβΙ , εΐβί ηοη νίνϊί εηηι εο εί οηα

εοηίηεβεϊΐ. Ηαηε ί^ΙυΓριϊιιΐϋΐη .ιιιΓιαΙί»ιη οίβε οιηηε» οοη ■

ΙιΙγιιΙιιγ : (39) αΐίίβ νεΓΟ ρΓορΙεΓ Ιιβηε εί αϋφίο ιιιοιίυ νίιίεη-

(υΓ, εΐϊη εοη(ΓονεΓ8ΐ3ΐη νεηίιιηί. ΟοιίδΙβηΙίβηι εηίιη φίβη-

ι1.':ιιι Ιι.•ιΙιι•π' 3ΐηίεί1ί3 νκίείοι-, 3ε 8θ1α ε» εοη8[3ΐΐ8 εβί. Νβιη

(|ουι1 8θ1)3εΙο ]υ(1ίείο εΙειΊιιιη εβί, ευιΐ8ΐ;ιιΐ8 ίιΐ <•>!; εί φΐί»

ηοη είΙο^επιηΙιΐΓ ηεε ΙενίΙεΓ, ε» τεείο ]πιΙίι•ίυ Ιοειιπι ρπ-.•-

I κ ιι 1 . (4υ) Ρογγο οεε ι ι(ι :ι Ιίϋεηι εοπδίίΐίί βπιίείΐία Ιϊιηιβ :

ίί<1ε8 νεί'ο Ιεηιρθ8 ιιΐ βίϋί ειιιιεειίαίιιι• ρο.-,ΙαΙαΙ ; ηαιη εχρεΓί-

ιηεηΐυπι ι•ειριίι•ίΙ, ιιΐ ίιΐ'|ΐιίΙ ΊΊιβο§ιιϊδ :

Νοη ΙίεεΙ αΙΙίυβ πιοι•|;ι1ί.ϊ ικιμίίτ ηιεηίειη,

■ ΐιιίιι »ί8 ΐ'χρειΊυ* ιίίι οονίϋ α^ΓίεοΙχ.

Ιϊοιίεηι ρ&οΐο εΐίβηι βιηίείΐίβ (εηιρυβ τεςοίπΐ. δειΐ ( 3ηΙο

εοιιΙΐ'.Ίΐ Ιιιιιι ίΐιιιϊείΐίίΐηι ) ευρίιιηΐ 3ηιίεί1ί3ΐη, φπ 1ι;ι1.ϋιι>

νείιιΐ ]»ιιι ευΐ)8ϋΐιιιιΐ3ΐ3 ίΐιηίεϋί» ΙαΙεΙ. (41) Νιιιι φΐ3ΐ>(Ιο ;κί

ιηιιίΐΜΐη 3ΐηϊεΊ(Ϊ3ΐη ρΓορεηϋεηΙ, φΐίβ 8ίοί ίηνίοειη οιιιιιί.ι

οΓΙίείΐ ρηι•8ΐ3ηΙ , ηυιι νεΙΙβ 8ε ριιΐ3ΐι(, μί Ι τε ϊρ8α 088β βηιίε'ι.

\<•ι ιιιη ιμιειιΐίΐιΐιιιυιΐιιηι πι εεΐ6Γΐ8, ί(3 ίη ηιιιϊοίΐίίΐ ({υοα,ιιο

υ:ιι νεηίΐ. >υη εηίιη , νβΓοΐ ε:ιιι»α, «ιιιί 8υιιΙ 8(3(ίιη φΐί ι<1

νείίιιΐ : ίία ηεε 3ΐηίεί 8ΐ3ΐίιιι, φ)ί ε88ε νυΐοηΐ. (42) ΛΓ^υ-

ιιιειιΐο ε»Ι , ιριοιΙ ίη Ι,ιΙί ευιιϋίΐίυηε ρο8ί(ί ωΐηιιιηίχ ραΐεοί,

ηοηιΐυιιι 38ί>οιιιρ[υ ε\ρεΓίιιιειιΙο : ιι.ιπι εχρεΓίηιειιΙιιιιι φΐι-

1)08 πι Γείηΐϋ «ΙειΙειιιηΙ ίιινιεειιι , ίο Ιιί8 Ιβοίΐε &ε οαΐηηιηία:

ηυιι ( ι .■ -1 χ η ι : ίη φΐίΙιυ8 3ΐι(ειη ιιυη «ΙειΙεΓοηΙ, ρεηυαιίεαη-

Ιιιγ, 81 εοΐφ-εΙιΐΓΐΐΛ εαίιιιιιιιίιιΐοΐ' 3ΐ11ιίυεα(. (43) ΜιιιιιΙ νειο

Ιι.ιΙιΊ , ηεε ίηΐεΐ' ρΓ3\Ό8 Ιιαηε ιιιηίείΐίαηι ευιΐδίαιε ρο$6β :

φΐίρρε φΐί ίιιιρι•ο1ιί8 ηιυηΐιιΐδ >κπΙ , ( -Ι ιιειηιιιί μ•μ' ευιηηιίΐ-

ΙιιηΙ , εχ 8ε ίρείβ 3ΐίθ8 ηιε(ίεη(ε8. Ι, ικΙε ηυηί Γ3εί1ίιΐ8 άιχ\•

ρίοηΙυΓ, ιιίδί εχρει-ίηιεηΐίδ ειΐυείί ιΙιΠίιΙιιιιΙ. (44) ΚΙειιίηι

ρΓανί η;ιΙιιι;ι, 1>οιΐ3 αιηίοο ρίΜΊιτιιηΙ , ιιεα,υε ο,οί8φΐαιιι

βιηίοοηι η!3^ί8φ)3ηι Γε8 30ΐ3(. ι^ικκίκ.ι Ι.ί Ηΐιιίεί ηυιι μιιι( :

ιΐ3π> Ιιοε ιηοιίο Ιίι ι ί ηοη ροΐεδί ιι Ι ( φ)<£ ΒΐιιίοϊΙί* Ιεχ ε^Ι )

αιιιίιιυι ιιιιι εοιιιιιιιιηί» υιιιιιϊ,ι 8ίη( : ιιιι.ΊΐκΙοιμιίιΙειιι αιιιίοιιι

ΓεΙ)08 3εεειΐ8εΙθΓ, ηοη τεβ 3ΐηίεί8 3(ΐΓίυιιοιι(ηΓ. (45) Ι'ηιΙε

ριΊιικι αιιιίείΙΪ3 ίιιίει• ρ30008 ιιιικίο ίηοίιΐίί, εο ιριοιΙ ιΙίΙΙίπΙε

8ί(, ιιιιιΚοι ιιιιι ε3ρι•ι-ε εχρεπηκηίοπι : ικιιιι ι(» φΐίνϊδ ιιιιι Ι -

Ιίδ ϋε^εΓεΙ οοηνϊνβΓβ. Νεο,υε εχ «εΐ|ηυ ιΐβ νεδίε εί βπιίοο

(1εΙί1)εΓ3Γ6 εοηνεηίΐ. (46) Εο,ηκίειιι ο,υοιΙ ϊηΙΟΓ ίΐηο ιηεϋυ»

εχίΙίΙεΓίΙ, ίη οπιηί τε εΐίβεΐ ιιιεηΙΪ3 οοπιρο8. 121 δι ηοο εδί

υδΐΐδ οϋιη <1εΐ6ΓίθΓ8, η)εϋθΓ8 νειο ηοηφίΗΐη, Ι)οε εΐίςεικίυιη

ι|ΐιϊι1ΐΊ>ι ρεΓ 88 ο>1 , δειΐ ηοη ρΓΟ νεΙεΓε βιηίοο ίηοο^ηίΐοδ

φ)3ΐΪ3 δίΐ. Νεφίβ ειιϊιη 3ΐ)8ΐιοε εχρειίιηεηΐο εδίεΐ ιιηίοδ ιΐίεί

βιηίειίδ, δεο" Ιειηροπδ δρβίίο οριΐδ εβί : ςιΐ3ρΓορ(βΓ ίη ρΓΟ-

νβΓοίυπι β6ϋΙ, δίΐίβ ηιοιίίιΐδ. (47) 8ίιηυΙ βοΐεηι ιΙεΝΙ ηοη

1;ιιιΙ ιιιιι δίπ)ρ1ίοί(εΓ ηοηιΐδ 8838, δεά" εΐίβηι ΙίΙ)ί όοηυδ, ηΐ βηιί•

οιΐ8 δίΐ Ιίοί εοιηπιοοΌδ. Βοπυδ εηίπι ςηίδφΐε α"ίείΙιΐΓ δίιη-

ρΙίοί(6Γ, εο ςηοιΐ ηοηοδ 6δΙ; 3Π)ϊου8 3ΐιίεπ), φΐίβ βΐΐεπ όο-

ηιΐδ : δίιηρϋείΙεΓ βοΐεη) Ιιοηιιβ 3Π)ίοηδςοε, ίη ςηο υίΓηηιιβ

Ϊ3ΐ» εοηευιτηηΐ. ΙΙαφίε φΐο<1 δίηιρϋοίΙεΓ ηοηοπι, βο εδί

/-'
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τούτου άλλο), ή και μ,ή απλώς μέν σπουδαίο), άλλο)

δ' αγαθός, ότι χρήσιμος. (ι«) Το δε πολλοίς άμα είναι φίλος

και τό φιλεΐν κθ)λύει• ού γαρ οΤόντε άμα προς πολλοΰς

ένεργεϊν. (49) Έχ δή τούτοιν φανερόν ότι ορθώς λέγε-

5 ται ότι ή φιλία των βεβαίοιν, ωσπερ ή ευδαιμονία των

αύταρχών. Και ορθώς είρηται• ή γαρ φύσις βέβαιον,

ού τα χρήματα. (50) ΙΙολΰ δέ κάλλιον ειπείν ότι ή αρετή

της φύσεο>ς , χαΐ δτι χρόνος λέγεται δειχνύναι τον φι-

λ.ούμενον, και αί άτυχίαι μάλλον των ευτυχιών. Τότε

Ιυ γαρ δήλον ότι κοινά τα των φίλων ούτοι γαρ μόνοι

αντί των φύσει αγαθών χαι φύσει χαχών, περί α αί

εύτυχίαι χαϊ αί δυστυχίαι, αίροΰνται μάλλον άνΟροιπσν

η τούτο>ν τα μεν είναι τά δέ μή είναι, (δΐ) Ή δ' ατυ

χία ον,λοΐ τους μή οντοίς Οντας φίλους , άλλα δια τι)

15 χρήσιμον τυχόν. Ό δέ χρόνος δηλοΐ αμφότερους• ουδέ

γαρ δ χρήσιμος ταχύ δήλος, άλλ' δ ήδΰς μάλλον. Πλην

ούδ' δ απλώς ηδύς ταχύ. "Ομοιοι γαρ οί άνθρωποι

τοις οίνοις χαι εδέσμασιν • εκείνο» τε γαρ τδ μέν ήϊ!»

ταχύ δηλοϊ , πλείο) δέ χρόνον γινόμενον αηδές και ού

•ιυ γλυκύ , χαι επί τών άνθρο)πων δμοίως . "Εστί γάρ τδ

απλώς ήδύ τώ τε'λει δριστε'ον και τώ χρόνιο. (02) Όμο-

λογήσαιαν δ' αν και οί πολλοί, ούχ εκ τών άποβαινόν-

το)ν μόνον, άλλ' ωσπερ επί τοϋ πο'ματος καλ,ουσι γλύ-

κιον • τοΰτο γαρ δια τδ άποβαΐνον οΰχ ήδύ , αλλά δια τδ

25 μή συνεχές, αλλά τδ πρώτον έξαπαταν. (5;ι) Ή μέν

ουν πριότη φιλία , και δι' ην αί άλλαι λε'γονται , ή χατ'

άρετήν έστι, και δι' ήδονήν τήν αρετής, ωσπερ είρηται

πρότερον. Αί δ' άλλαι έγγίνονται φιλίαι και εν παισι

- χαϊ Οηρίοις και τοϊς φαύλοις. "Οθεν λέγεται « ηλιξ

30 ή'λικα τέρπει χ και

Καχό; χαχώ [οέ] »υντέτηχεν ήδονϊ).

(δΐ) Ενδέχεται δέ και ήδεΐς άλλήλοις είναι τους φαύ

λους, ούχ ή φαύλοι ή μηδέτεροι, άλλ' οίον ωδικοί άμφο),

ή δ μέν φιλωδΰς δ δ' ωδικός εστίν. Και ή πάντες

35 εχουσιν αγαθόν, και ταύτη συναρμόττουσιν άλλήλοις.

(*») "Ετι χρήσιμοι αν είεν άλλήλοις και ώφε'λιμοι, ούχ

απλώς άλλα προς τήν προαίρεσιν, ή ουδέτεροι. (5θ) Εν

δέχεται δέ και τώ έπιεικεΐ φαΰλον είναι φίλον. Και

γάρ χρήσιμος αν είη προς τήν προαίρεσιν, δ μέν φαύλος

•Ο προς τήν ΰπάρχουσαν τω σπουδαίο) , δ δέ τώ μεν άκρα-

τεϊ προς τήν ΰπάρχουσαν, τώ δέ φαύλο) προς τήν κατά

φύσιν ■ και βουλήσεται τά αγαθά, απλώς μέν τά άπλα,

τά δ' εκείνο) εξ ΰποΟέσεο)ς , ή πενία συμφέρει ή νόσοις,

και ταΰτα τών απλών άγαβών έ*νεκα , ωσπερ και αυτό

45 τδ φάρμακον πιεϊν ■ οϋ γάρ βούλ,εται , αλλά τοΰδ' ένεκα

βούλεται. (57) "Ετι καΟ' ους τρόπους και άλλήλοις οί

μή σπουδαίοι ειεν αν φίλοι. Είη γάρ αν ήδυς ούχ

3) φαύλος, άλλ' ή τών κοινών τινδς μετέχει, οίον ει

μουσικός. "Ετι ή ενι τι πασιν επιεικές • διδ ενιοι δμι-

5» λητικοί είσιν, άν και [μή] σπουδαίοι. Ή ή προσαρμότ-

τουσιν έκαστο) • Ιιχουσι γάρ τι πάντες του άγαΟοϋ.

βΙΙεΠ, ι|||;ιιιι|ιι;ιιιι ΓοΗβδδΡ ΠΟΠ ΚΪΠΓίρΙ ΪΟΪΙοΓ 1)0Π0, 3ΐ(βΓΪ (ίΙΙΙ)ι'Μ

Ιιοηυ», <|ΐιία ει ιιΐϋίδ. (48) Λιιμμ• ,.ηΐ,ιη ιιη» ηιυΙΙοδ, ηοη

■ΊΜΙ0ΙΊΊ11 ίρΐιΙΙΙΙΙ 3ϊ8ΓΐίΙ : Π3Π1 ί|1)|)05ίίΙ)ίΙβ ΡΓί(3 ρΙΐΙΓΡδ δίΠΙΙΐΙ

ΟρΡΓβΙΊ. (49) ΕΧ 1)15 ΠΙΐΙΐΊΙΙ ΟΟΠδΙβΙ ΓΟΟίβ (Ιίΐϊ, Ηΐηίΐ'ίΙί.ΊΙΙΙ

<-<>ιι>Ι;>ιιΙϊ:ιηι 1)οηθΓυιη βδ8β, ςιιρηίίκΐιιιιιιΐιιιη Ιε1ϊεϊ(3δ δΐιΓΠ-

('ϊι'ΐιΐίιιηι : Γεείε, ίιΐφΐ.ιιιι , (ΙίοίΙιΐΓ; ιΊιίιϊιιι η»1ιιι», ηοη Γ3-

ευΐΐβίεβ, Πιηιί(»!ι/ιη 1ΐ3ΐ)εΙ. (50) Υβηιιη πιυΙΙο γ«< :1ίιΐ8 υϊγ-

ΙπΙι•ιιι π,ιΐιιπ): β58β ηΓΙϊΐΊΐϋΐΙιίΙιΐΓ, εΙ ΓβιΙβ ΓβΓίϋΓ (ριηρυ*

3Πΐ3ΐι(8ΐη ίιχίίοιρ , ίηΓοΓίυηίΐςυβ ιιι;ι^ί-. φΐ,ιιιι ^πι ιί .---ιι-,

Τηηε νβΓΟ ύβοΙαΓβιιΐΓ ςικχΐ ϋίείιιΐΓ, ( 'οιιπιιιιιιί» ηηιίοοι ιιηι

οηιηίβ : φήρρε πιιϊ δοΐί |>ι :ι• ϋ» ψια: η;ιΙιιι» ηοη» (-1 ιΐ3ΐιιι-3

ιιι;»1λ 5ΐ)ηΙ , απ » ΐ|υ;ι• ίιιΙΊιι Ιιιηί.ι εΙ δηεεεδδΐΐδ νΡΓδ»ηΙΐ)Γ,

Ιιοηιΐηριη ίρδηηι ροΐίιΐδ ρΓκΓεπιηΙ, ιρι.ιιιι ιι( ΜΙ» δίπΐ, »Ιί»

ν«Γ0 ηοη εϊηΐ. (511 νοΓδ» ΓογΙιιπ» ηιιίριη «ι^ιιίΐ ηοη νιτο*

Βηιίΰοί, βΐ 3<| ιιΙίΙΚαΙίΐιι ΙηηΙιιιη «)ΐιιρ»Γ»Ιθδ; (οηρυ» νβΓΟ

3Γρ;ιιίΙ ιιίΓοβφίβ. Νΐ'ςιιε ΐ'ΐιίιη ιι1ϋί$ Βηιίαι» κΐαΐϊιιι 111 πι»•

ηίΓββΙιι», νβηιΐιι ε1(πΐ5 Ϊ5 ςυί βυβνϊβ <1 ]ιιουιιιΙπ•, : ίιηο ηε

15 (]ΐιίιΙι•ηι οϋο ιηαηΐΓεβΙυκ ΠΙ, ςιπ' βυβνίβ 5ΐηιρϋά(ΡΓ βδΐ.

(}ιι»ιΐι1ο |ΐΡΓΐη(1ο υΐ νϊηϊ εϋιίιριο 8ΐι»νίΙ»8 δίβίπη οί οοΙθγΙΙργ

ρϋΓοίρίΙιΐΓ, Ιοη^ϊοΓβ ΙοιηροΓβ οριιβ εβί βιΐ ρβΓΟίρίρηίΙιιπι

ίιΐΝίκινι• ιΊ (ΙυΙιτιΙίηίϋ ο\ρεΓ5 : »Ίο εΐίβιη Ιιοηιϊηϋιιΐ5 ιιβιι νοηίΐ.

Ν3ΐη ςυοιΐ ίίιιιρΙϊοίΙοΓ ]ικιιη<1ιιιη εβί, Ιίηε Ιοιηροπιμιε ιΐε-

Π'Μΐϋΐι,ΐί ι (ΙρΙκΊ. (52) Ι•"»1<.•3ΐηΓ3ΐι1ειιΐ8ΐ νιιΙ<;υ5, ι)π1(-,ε νοεβη»

ηοη ςοΐιιηι ηυοι! εοηιρεΓεπιιιΙ , ςειΐ νείυΐί ηιιιιιη ΙιϊΙιιιηΙ ,

ΐ]ΐιιιηΐ'|ΐιε ϋιΙΙπιε ίιι η)3ηίΙ)ΐιβ ροι-υΐιιηι β8ΐ. Νοη οηίιιι ί(Ι

ίιΐ'ΐι• ιΐιιΐιι• ι•>1 , ςυί& (■οηιρί'πτιΐ 3ΐί(|ΐιί8, μίΙ ιριί.ι ηοη

ΓΓβςυεηΙβΓ οί6ί( , βε<1 ςηίβ ρηιηυηι Γ»1ΙιΙ βΐ ιίοιίρίΐ. (53) ΙΊϊ-

ιιι» ί^ιΐιιΐ' 311111'ίΙί», 3 φΙ» ΟΟΐβΓίΓ ΙΙΙΙΙΙΙΙΊΙ [ηιΐιιιιιΐ , Μ-ΠΙΙ1ιΙΐΙΙΙΙ

νίιΐυίειη ε*1 εΐ ρι-ορίει- Ιιυ]υ8 (ΙεΙεείΒΐιοηείη , ϊβΐηΐ ιΙίιΊιιιιι

εϋΐ ρπυδ. 1ΊιΊίι|ΐι;ε βιηΐείΐία! ε1ΐ3ηι ϊιιΙογ ρυεΓΟβ , 1)πι(»<]υ«

«•Ι ρΓ3\'05 ιοηΜη^πηΙ. ΙΙικΙε ρΓονεΛίο (ΙίοίΙυΓ, ■< Λ;ςυ3ΐί3

η;(ΐυ3ΐεηι ιΐείεείβΐ ; » εΐ ,

Μίΐιΐί ηιαίο ίυουηϋο εοηνίνϋ κίιιιηΙ.

(54) Ν»ηι (Ι ρΓβνι ηοηηιιηο,υβη) δε ηπιίπο ο1)1βεΐ3η(, ηοη

((ΐιβίεηιΐδ ρΓβνί, ηεε ιριαίρηικ ηειιΐπ, ϊειΙ ψΐΒίεηπδ βηιΐιο

( εχρηιμίί ΒΓαΙίϊ ) ιηιΐ5κ-3> ρβΓΪΙί : νεί Ιιίε (]ΐι1<1ειη 3ΐη»η8

ηιιΐ8ί«κ, ίΙΙε νβΓΟ β]ιΐ8 ρβπΐιΐδ. Αίςιιε οιηηεδ, ςιιηίρηπβ

Ιιοιιιιηι 3ΐί<ιιιο(1 Ιι.ιΙηίιΙ , Ρ3(εηιΐ5 εΐίηηι (Όη^ηιυηΙ 8ίΙ)ί.

(55) ΡγκΙριτ», υίΠεδ ίίΐιί εΐίβιη Ιΐ08 ε$δβ ι»ηΙϊηςίι , ηοη ςυϊ-

ιίειη δίηιρΙίείΐΡΓ, βοο" ίηδίϊΐυΐΐδ, ((113 βιιηΐ ηεηΐΓί ( ηη ριονϊ

ηρε ρΓούί }. (50) 8ε<1 βΐϊηιιι Ιιοηο νίΓΟ »ηιίοιιη ηιαίιιιιι βδδβ

εοηΐίημίΐ, ηειιιρε 3<1 ίηδίίΐιιΐηιη «ϋφίοι! ιιίϋριη : «Ι ηι»1ιΐδ

1κ>ηϊ νΪΓΪ ίιΐΛΐίΙιιΙο, φΐβΙε ηοηυδ ΙιβΙιρΙ, ϊηδβΓνίβΙ : Ιιοηιΐδ

■ηΙ(Ίΐΐ[ΗΐΓαη1ϊ ςιικίειη 3ι1 ΗΙικΙ φίοιΐ Ιι»ηεΙ ίηδίίΐιιΐιιιη , ηιβίο

βιιίριη 3ί 1ι1 φιοιΐ ^ι1x13 ηβΙυΓβιη εχδίδΐϋ. νοΙρηΚιυε ηοηβ,

βϊηιρίϊάβ φΐίιίειη δίηιρΙίαΐΡΓ, ϊΙΙϊ λ'βΓΟ 1)οη3 ρχ ΙινροΙΙιεδϊ,

ηεηιρρ φΐβίεηιΐδ βιιΐ ρ»ιιρρΓΐ3ΐϊ , βηΐ ιηοΓηίδ οοπΓργΙ, ίιΐφΐβ

1)οηοΓυηι δϊιιιρΜοίιιηιι Ρ31183 : φΐριη3<1ΐίΐο<1ιιιιι εΙ ρΙΐΒπιιίίειιιη

ΙιίυίΙ. Γίοη ρηίηι 1)ίΙ)ΡΓ8 νιιΐΐ ιρ8ΐιιη , δει) 1ιιι]ιΐ8 ηιβίί ρείίρηιΐί

{■Γ»1ί3 νιιΚ. (57) ΡγκΙργρβ , 3ΐιιίοί Ιιί Ρ58Ρ ροίίΐιηΐ ΐηνίεβη» ,

φΐβΙίΐΡΓ εΙ ϋ ροββυηΐ φΐί ρΓοηί ηοη ΜηΙ. ^ιι^Ηι1ι1ι18 ρηίηι

Γ55Ρ ρο(Ρ8ΐ, ηοη φΐβίεηι» ηιβίιΐδ, βειΐ φΐηΐεηυδ βϋφΐίιΐ ρχ

ϋδ φι»; εοιηηιπηίεηηΙιΐΓ Ιι»1)ρΙ : ιιί δι δίΐ ηιιΐίκπδ. Ιηδίιρ^Γ,

ςιι»(εηιΐ8 ηηυηι φ]ί(Ι(1»ιη ε$1 οηιηίϋιΐδ, ιριοιΐ Γειτε |Κ«8ί8 :

Μεο ςιιίιίβηι 3ΐ1 (οιΐΜίοδοεηιΙιιιη ίΐιηίβρϋ, ε(Ϊ3Π)δϊ ηοη

ριο1)ί. ΑιιΙ ιιιΐ3ίρηιΐ5 ιίρηίςηε υηίειιίςιιε εοηβΓυυηΙ : αΐίφίίιΐ

(11ΪΙ11 Ιιυιιί οιιιηεδ Ιι»1>ρηΙ.
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ΜΟΒ. ΕϋϋΕΜΙΟΒυΜ ΕΙΒ. VII. ΟΑΡ. III. IV.

ΟΑΡ. III.

Τρία μέν ουν είδη ταϋτα φιλίας, έν πασι δέ τούτοι;

κατ' ισότητα πο>ς λέγεται ή φιλία• και γαρ οί κατ'

άρετήν φίλοι εν Ιβότητί πο>ς αρετής εϊσι φίλοι άλλή-

λοις. (ί) Αλλη δέ διάφορα τούτων ή κατ' υπερβολήν,

* ωσπερ Θεοΰ αρετή προς άνθρωπον. Τούτο γαρ έτερον

είδος φιλίας , και δλοις άρχοντος και αρχομένου, καΟά-

περ και το δίκαιον έτερον κατ' άναλογίαν γάρ ίσον,

κατ' αριθμόν δ' οΰκ Ισον. Έν τοΰτω τω γε'νει πατήρ

προς υίόν και 5 ευεργέτης προς τον εύεργετηΟέντα.

ίο (3) Αυτών δε τούτων διαφοραί είσιν άλλη πατρός προς

υίόν και ανδρός προς γυναίκα , αίίτη μεν ως άρχοντος

και αρχομένου, ή δε ευεργέτου προς εύεργετηΟέντα.

Εν ταυταις δέ ή ουκ ένεστιν ή ούχ δμοίοις τό άντιφι-

λεϊσΟαι. (ί) Γελοϊον γαρ εϊ τις έγκαλοίη τω θεώ έτι

1& ούχ ομοίως τό άντιφιλεϊσΟαι ως φιλεΐται, ή τω άρχοντι

και άρχομένω. ΦιλεϊσΟαι γάρ, οΰ φιλεϊν, του άρχον

τος, ή φιλεϊν άλλον τρο'πον. (δ) Καί ηδονή διαφέρει

ουδέν ή" τε τοΰ αυτάρκους έπι τω αΰτοϋ κτήυιατι

ή παιδί , καί τοϋ ένδεοΰς έπι τω γινομένω. (β) 'ίίς

20 δ' αύ'τως κα'ι έπϊ των διά τήν χρήσιν φίλων και επί

των δΓ ήδονήν, οί μέν κατ' ισότητα είσίν, οί δέ καβ' ΰπερ-

οχήν. Διό και οί έκείνο;ς οϊόμενοι έγκαλοϋσιν, έαν μή

όμοίιος [οισι] χρήσιμοι κα'ι ευ ποιώσιν και επί της ηδο

νής. (7) Δήλον δ' εν τοις έρο>τικοϊς • τοϋτο γαρ αίτιον

25 τοΰ μάχεσβαι άλλήλο'.ς πολλάκις • αγνοεί γαρ δ έρών

δ*τι οϋχ δ αΰτδς λόγος της έπι τήν προθυμίαν. Διό

εΰρηκέναι νεϊκος δ ερωμένος• « τοιαΰτ' αν οϋκ έρών

λέγοι. » Οί δέ νομίζουσι τον αυτόν εΤναι λογον.

Τγο8 ίβϊΙιΐΓ Ιια> δροοίρδ ΒΟΐίείΙίφ δΐιηί , οί ΐη Ιιι* οηιηίΐιιΐϊ

]υχ(α ίΐ'<|ΐΐίΐ1ί|;ι|<'ΐιι φκχίαηιηκκίυ ίΐηίπΐία «ρρρΙΙαίυι•. Νβιη

«Ι»» 3«ΐ'εί δΡουηοΊιιη νΪΓΐιιίβιη, ϊη ην|<ιηΙι'Ιαΐρ ψκκΐ»™ νϊιΊιιΙίί

δίΐη' ίηνίεεπ) αιιιϊοϊ δίπιΐ. (2) ΑΙία ρυιτυ πι Ιιίβ (ΙίίϊειτιιΙί,ι δε•

οιιηιΐυιη οχοο*8θηι : νοίιιΐοβΐ β^ίί-ιμΗ Ιιοιιιϊηβηι νΪΓΐιΐ5. Λΐίιιϋ

εηίιιιίιοο ωηίοιΊίοθ ^οηιι& ββΐ, εϊ ίιι ιιηίνει-δΐιιη βΐίικί ρι-ίη-

οϊρίβ, Ηΐίικ] δΐιίκΙΗί. (,κιπιι.κΐιιιη,ίιπ,ι βί ]ιΐδΙιιιιι α|ίυ<1 βδΐ :

ρΓοροΓίίοηβ εηίιη α'ίμιαίε, πιπηοπ) νβπ) ηοη ίρφιβίρ. <}ιιο ίιι

ββηβτβ δυηΐ ρβίεΓ ει^β Γιΐίυηι , εϊ ηεηρίίειίδ ργ&3 ΙΐρΐΐρΠείίΐ

ρα&ιιηι. (3) Ιιι ϋ* νριο ϊρδϊδ ϋίϊΐτίιΐιίηβ ςυα-άααι εΐιιεεηΐ,

ηοϋΐκίο ηϋίΐ ΡδΙ ρϊΐπδ ει•<;α (ΊΙίιιιη ιηΐίο , ρΐ \ ϊγϊ βηρ υχο-

γριιι : Ιι.χο ψιίιίειη υΐ ριϊι.ρίρίδ ρι^η δΐιΐχΐΐΐυπι, ίΐΐβ υργο υΐ

υπιείΐεί βι^Η υοηείίεία ρηδδπηι. Ιιι Ιιϊδ,ιιιΐ ρΐΌΓβυδ ηοη, ,ιπί

ρργΙρ ηοη δίαιίΐίΐμχ ηϋβηΐΗΐβ εοηΐίηςίΐ. (-ί) ΒίύίευΙηιη

ρηϊηι ΓιιεπΙ, βί α,ιιίβ ϋεο εχρι-οίιι-εΐ , δι ηοη ρ™ εο 30 30

ΙιοΐϊΐίηίΙηΐδ 3ΐη3ΐυι•, νίοίδίίηι ίρδρ (ΙΠί^βΙ ; βιιΐ ρΓίηείρί , ψιοΗ

Ιπΐιιη-ι|ΐι:ι1ειιι βιιιογρπι δπίκϋΐίδ ρΓΟ'ίΙρΙ. ΙηιρεΓβηΙί ειιίιη,

υΐ ,ιιπγΙιιγ, ηοη αϊ βιηβΐ, βιιΐ οεΓίβ 3ΐίο ρβο,Ιο, εοηνεηίΐ.

(Ό) νβι•υιη ίη οοΐεοΐβΐίοηε ηίΙιίΙ εδί (Ικοπιιιίηίδ ; δίνε υΐ ίη

ορυΐεηΐο, ει•(•3 ΓβειιΙΙϋΙεδ (Ιοιηε-Ιίι-Βδ, βΐ δοΐιοίειιι δυαιη ,

νεί ιιΐ ε^εηδ ρι»β ία ςυοιΐ ΙιαΙιεΙ. (0) Αΐιριβ δίιηίΙϊίΡΓ δβ

Ιι;ι1ιι•1 ίιι .ιιιιίι-ίδ ιΊ ψιι ιιΐι ιιΙίΙϋ.Ίΐι'ΐιι , εϊ (ριί <ι|ι (]ρ|ρϋ(α)ίο-

ηεηι ('οπιϋίϋΐιΐιιι• : Ιιι (ριΜειη ι ιι \Ι:ι Κ(|ΐι»1ί(3(ρηι , ίΙΙϊ νειο

]ιιχΐ3 εχεείϊδυηι βηιίεί δυιιΐ. 1'πιίιι ιριρηίίΐιΐιικκίιιιιι ΪΙΗ ρχρυ-

«(ιιΐβιιΐ,δί ηοη ρχ ιτςιιο ιιΙΗρδ βϊιιΐ 30 ΙιεηρΠοϋδ τρδροη-

ιΐοβηΐ : δίε ΙιϊεΙίβιη οί) (ΙεΙρεΙβΙίοηεηι. (7) Ουο<1 ίηβηιβίοπίδ

ιΐδΐινρηίΐ, ιιΙ)ί ρΡΓδίίφερχ 1ιιι]ιΐ5ΐιιθ(1ϊ ΡβιΐΝΪδ γ!χ83 βαόοπιιη-

ΙυΓ, ί^ηοΓ.ιηΙε δαίίεοί εο ψιί βιιιβΐ, Γ3ΐϊοηειη εδδε (ϋνεΓ,^ιη

ίη ϋδ ι]ϋ05 .'πιίιιιί ρΐ'ΐιιηρΙϋιιιΙίηΐΊΐι δρρείβηΐ. Οικχίι ι-ίΐ εοιι-

(ρηΐίοηίδ ε<ιιΐδ3πι βιΙνεΓδίΐδ ϋΐιι,Ίΐιιιη δε ίηνεηίδδε 3Γϋί(Γ3-

Ιιιγ : Ηη?ε (ίηηιιίΐ) ηοη (ΙίεβτεΙ αιικιηδ. ΛηιαηΙεδ υργο ιπΙργ-

οβιΙεΓβ 6χϊδ1ίηΐ3η( ΓβΙίοηεηι «3ηϋεηι ίηΐεν $ε ΐΐ αιηαίοι.

ΟΑΡ. IV.

'ίίσπερ οΟν ειρηται, τριών όντοιν εϊδών φιλίας, κατ'

30 άρετην, κατά τό χρήσιμον κα'ι κατά τόήδΰ, αδται πά

λιν διήρηνται εις δΰο• αί μέν γαρ κατά τό ίσον αί δέ

καθ' υπεροχήν είσιν. (ϊ) Φιλίαι μέν ο3ν άμφότεραι,

φίλοι δ' οί κατά τήν ισότητα • άτοπον γαρ αν είη ει

άνήρ παιδίω φίλος, φιλεϊ δε' γε κα'ι φιλεΐται. Ένια-

35 χοΰ δε φιλεϊσΟαι μέν δεϊ τον υπερέχοντα, εαν δέ φιλή,

όνειδίζεται ως άνάςιον φιλών. Τή γαρ αξία τό φιλεϊν

μετρείται καί τινι ίσω. (,ι) Τα μέν ουν δι' ηλικίας

Λλειψιν ανάξια ομοίως φιλεϊσΟαι, τα δέ κατ' άρετήν

ή γένος ή κατά άλλην τοιαΰτην υπεροχήν. Άει δέ τον

10 υπερέχοντα ή ήττον ή μή φιλεϊν άξιον, καί έν τω χρή

σιμο) και έν τώ ήδεϊ κα'ι κατ' άρετήν. («) Έν μέν οϋν

ταϊς μικραϊς ίιπεροχαΐς είκότοις γίνονται αμφισβητή

σεις. Τό γαρ μικρόν έν«χχοϋ ουδέν ισχύει, ώσπερ έν

ξΰλου σταΟμώ , άλλ' έν χρυσίω. Άλλα τό μικρόν κα-

4& κώς κρίνουσιν φαίνεται γαρ τό μέν ο'ικεϊον αγαθόν δια

το έγγυς μέγα, τό δ' αλλ.ότριον δια τό πόρρω μικρόν.

(β) Οταν δέ υπερβολή ή , ουδ' αϋτο'ι έπιζητοϋ'σιν ως

δεϊ ή άντιφιλεϊσθαι ή δμοίως άντιφιλεΐσΟαι , οΤον εϊ τις

άξιοι τον θεόν. (β) Φανερόν δή οτι φίλοι μέν, δίταν έν

ΑΙΠδΤΟΤΕΙ,ΚΡ. II.

<ίιιιιιιπ»ί(ιιΐ' Ιγρ8 ηηιίεΜίΐΡδρρείρδ δίη(, «Ί'ΐιηιΐιιηι νίιΐιι-

(ριιι , δβπιιιιΐιιηι υΙίΙΚηΙεηι , εϊ δρπιηιΐιιηι νοΙιιρΙ.ιΙΐ'ΐιι ; γιιγ-

δΐιιη Ιι:ι• ίη ιΐυο (Ιί.•,1ίιΐ!;ιιιιιι|ιιι•. ΛΙί,ι• εηίιη ]ιιχ|3 ΐι'ιρι,ιϋΙ,ι-

(εηι , αϋίρ ]ιιχί,-ι εχεβδδυπι ευη(. (2) ΑιιπιίΙι,»• ςιιίιίειη μιμ|.

ιιίπι'ίριρ , βηιϊρϊ νρΐ'υ^ιιχ(3 ίειριαϋΐαίριη Ι.ιηΐιιιη. Λΐι^ιιΐ'ΐίιιηι

ριιϊιιι δίΐ, ηιιιϊειιιιι Υ003ΓΟ νϊπιιιι ριιεΓηΙο, εο ψιοιΐ ,ιιιιιΊ εϊ

ιιιιιι-Ιιιι•. Λϋΐιι ρΐδί εχεείΐεηΐεηι νίηηιι ηιιι,ίγϊ 3ΐίευ1)ί εοηνε-

ηίΐ, κϊ ι.ΊΐηΐΊΐ ΓΡ(ΐ3ΐηε( ίρδβ, υΐ ιίειίρευδ ίηιρΓοροΓβΙυΓ, ιιΐ

φι! 3ΠΙΡΙ ίιιιΐι^ιιιιιιι. .\;ιιιι (ΙϊμιιίΙ,ιΙι' ιρκκΙ,Μΐι ;Γ.|ΐιιιΙίΙ.•ιΐρΐ|ΐιι<

ροηιίεΓβΙϋΓ βηιίείΐίβ. (3) Οιιχάαηι ίμίΙυΓ εχ Η.Ί«[ίΐ ιΐείεείυ ,

ψι.ΐ'ΐΙ.-ιιιι νεΓοεχ νΪΓίυΙίδ, ΐζρηρπδ, 3ΐιΙ»Ιίο (|ΐιορΪ3ΐη εχεεδ^ιι

«■ιρ^αΐί ηηιοπ ηοηεοηνεηίυηΐ. ΚρηιρεΓβιιίρηίΒΙεχερΙΙειιΐΡ,

δίνε ιιΙίϋΙιιίΓΐιι, δίνε ]υοιιπ<1ίΐΛΐΡΐη , βίνε νίΜοίρηι βρεείΡδ,

3ΐι( ηιιϋιΐδ 3υ( ηιίιιοΓ ηιιιοι- Π'(|ΐιίιί (ΙιΊκΊ. (4) Υεπιπι ίιι

ηιε(1ίοΡΓίί)ΐΐδ οχε&δ«ίΙ)ΐΐδ πιργιΙο εοηΐΓονει•8Ϊ3ε οιίιιιιΙιΐΓ.

ΡαΐΜΐιιι ρηίηι ιιοηιηιηιριαιη ηιίηίηιε ίβίεΐ, νείιιΐ 11§ιιί ροη-

<Ιργρ, δειΐ ηιΙ,Ί ίιι 3ιιγο. \Ιι|ΐιί (ΐ.ΐΓν 1 1 ιιι ϋΐιιιΐ Ιιοιηίηεδ ρρι--

ρει-πιιι ]ιΐ(Ιί<:ιηΙ, ςυί))ΐΐ3 (Ιοηιρδίίειηη Ηοιιπιιι, ηιβ^ηυιη

τίιΙρΙιΐΓ, ψιι'3 ρΐ'οριηιριιιιιι; ίΐΐιΐ'ΐιιιιιι υργο εχί^ιιυηι, ςιιίιι

ΓΡίιιοΙιιιη. (5) Ουυηι 3ΐι1ρπι ρχεεδδυδ ίηΐΡΐΎρηίΙ, ηεε ίρδί

ι|ΐιίι1('ΐιι ΐηυ,ιιίηιηΐ, ςιιο ιηοαΌ, 30 3η Γί'ΐΙαιιιαι ί ;ιιι[ δίιιιϊΙίΙεΓ

ι ('[|;ιιιι;ιΐ'ί (ιρηιΊρ»( , ρρΐ'ίηιΐε δι ()ΐιϊί 3ΙΙΙ0Γεπι 3 Ι )<ό ΓΡροδι'Λΐ.

(β) ΜαηϊΓεδΙηηι ι >( ίμίΐιιι, αιηίεοδ ίη Χ(|ΐΐ3ΐί(3(ε ηιΐ3(1.ιιιι
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τω ίσω , τό άντι^ιλεϊν δ' εστίν άνευ του φίλους είναι.

(7) Δηλον δέ και δια τί ζητοϋσι μάλλον οί άνθρωποι

την χαΟ' ύπερο/ήν φιλίαν της κατ' ισότητα• άμα γαρ

υπάρξει ούτως αύτοϊς τό τε φιλεΐσθαι και ή ΰπερο/ή.

6 Διό δ κόλαζ παρ' ενίοις εντιμότερος του φίλου- άμφω

γαρ φαίνεσΟαι ποιεί όπάρ/ειν τω κολακευομενω. Μά

λιστα δ' οί φιλότιμοι τοιούτοι • τό γαρ Οαυμάζεσθαι εν

υπέροχη. (β) Φύσει δέ γίνονται οι μεν φιλητιχοί, οί

δέ φιλότιμοι. Φιλητικός δέ δ τω φιλεΐν χαίρων μαλ-

Ι(ι λον η τω φιλ,εϊσΟαι• εκείνος δε φιλότιμος μάλλον. Ό μέν

ουν /αίρυιν τω Οαυμάζεσθαι και φιλεΐσθαι της υπέρ

οχης φίλος, ό δέ της ε'ν τω φιλεΐν ηδονής δ φιλ,ητικός.

"Ενεστι γαρ ανάγκη ενεργούντα- τό μεν γαρ φιλεΐσθαι

συμβεβηκός" εστί γαρ λανθάνειν φιλούμενον, φιλοϊίντα

Ιι> δ' οί. (9) "Εστί δέ και κατά την φιλίαν τό φιλεΐν μάλ

λον η τό φιλεΐσθαι, τό δε φιλεϊσβαι κατά τό φιλητόν.

Σημεϊον δ' ελοιτ' αν 6 φίλος μάλλον, ει μή ενδε'/οιτ'

ίμφω, γινώσκειν τ) γινώσκεσΟαι , οίον έν ταϊς Ειπερβο-

λαΐς αϊ γυναίκες ποιοϋσι, και ή Άνδρομά/η ή Άντι-

2υ φωντος. Και γαρ εοικε τό μεν ίΟέλειν γινώσκεσΟαι

αυτοΰ έ'νεχα, και του πάσ/ειν τι αγαθόν άλλα μη ποιεΐν,

τό δε γινώσκειν του ποιεΐν και του φιλεΐν ενεχα. (ιο) Διο

και τους έμμε'νοντας τω φιλεΐν προς τους τεΟνεώτας

Ιπαινοϋμεν • γινώσκουσι γάρ, άλλ' οΰ γινωσκονται. Οτι

25 μεν ουν πλείονες τρόποι φιλίας , και πόσοι τρόποι, δτι

τρεις , και δ'τι τό φιλεΐσθαι και άντιφιλεΐσΟαι χαι οί φί

λοι διαφε'ρουσιν, οΐτε χατ' ισότητα χαι οί χαΟ' ίιπερο-

/ήν, είρηται.

οοιι^ίίΙΡΓΚ : ΓβιΙίηιαΓβ 3ΐι(οη Ιϊοογο , εΐΐαηκϊ βηιίοί ηοη δίη(.

(7) Νεφιε νρΓΟουδουπιπι εδί, ηιιαΓΟ Ιιοιτιίηοβ ηηιί< ί1ί;ιιιι μι ν Ια

εχοεβδίιπι , εί φκε «ιΐ βρηιιβίίΐαΐοηι οοιηρβΓβΙβ ββΐ , βηίρρο-

ηαιιΐ : ϊίΐοο δοίΐίοβΐ, ςυίβ ροι- ϊΙΙαηι οί εχοείΐεηΐίβ εί ;ιιιιοΐί:

ροΙίιιηΙιΐΓ. Οιιοιίιτ» ηοπηιιΙΙίδ βίδρηΐ3ΐθΓ αιιιϊοο "ΓβΙίοΓ «Ι,

ηυϊρρε (ριί ηΐηιηΐφΐε εί οιιί 3άΊιΐ3(ιΐΓ, νίιΙεΙιΐΓ ;ι.•.(ι π, ι γ. Αε

μιιιΙ Ιιτι-.ΊΐιιΙπΙίυ-ί Ι,ιΙι'ί : ιι,ιιιι ίιι 3(1π>ίΓ3ΐίοηε 6856, εχοείΐεη-

Ιίίΐτη]ιι«ΐ3ηι δρεοίεπι Ιΐ3ΐ)βΙ. (8) .Ν.ιΙππι ηιιίπιι αΐίίηιηαίοπί,

3ΐίί νρΓο 3ΐηΙ>ί(ίο&ί ιιαΜΊΐιιΙιιι•. ΑιιιβΙοπιΐδ (|ΐιί(]«πι ςιιί ιη3£Ϊ8

<ι|ι|ι'(•|;ι|ιιι• ηιικίΜιΙο , (]113Ι11 ιΐηιιι ηιιι.ίΙπγ : Ηΐε νρΓΟ απιΐιί-

ίί'ΐ ιι-. , ι ιιιιΐΐ'ίΐ. (,ΐιιί ίμ,ϊΙυΓ ηΐ3{»ίδ βπκιιί, ιΊ ίη 3(1ηιίι•3ΐίοιιε

Ρ55β ουρίΐ, οχοεΙΙρηΙϊοϊ Βηιίοιίδ : βΙΙοι• υργο νοίιιρίαϋβ ε]ιι*

ιριπιιι ρρΓοίρϋ ιιιιι,ιΐ!(]ο. Καηι ίη ;κΙιι ηροεδδβπο βιηβης βδΐ :

Γβι)3ηΐ3π 3ιι!ιίιι ρβΓ βοείιίεηδ οοηΙίπ§ί(, ρΐ ΙαΙβΓΟ ροΐβδί :

3ΙΠ3Π9 υργο ηοη ροίοδί. (9) ΕΙ ΡδΙ ίΜΐήπΗ,ν Ιιοε ρροιιϋβΓΡ,

Ι1( 3Π13ΓΡ ρΟΐίυδ φΚΙΙΙΙ 3Ι113Γ1 (:πρί;ΐιιΙ : 31ΙΙ3ΓΪ (ΙΊΊΙ ]υχ(3 ίιΐ

ιρΐΊ.1 ιιιη,ιΐιίΐι' ΓιιργϊΙ , οοηΐίηβίΐ. ΑΓ^υηίρηΙο Ρ8ΐ, φίοιΐ αηιί-

(ίιλ, 8Ϊ ηοη εοηΙίιι§3( υίπιπιπυε , εο;»ηο5θει-8 νυΙΙ ΐιι.ι.:;-

φΐ3ΐη εο^ηοίεί : νρΙπί ίη εχοεδδίοιίδ δΐιηιπιίδ ΓίκίιιηΙ ΙΊ•ιιιίιι:ΐ',

ιι Ι ΛηιΙιοιη,κ'Ιιι' ΑηΙίρΙιοηΙίβ. Ναηι εο^ηοδεϊ νεΙΙε λϊιΙιΊιιγ

βΐίφΐίδ ίρδίιιβ κι.ι1ί.•ι, υΐφιε Ιηιιιο ;ιΠι|ιιο ίίΓιίι •ϊ;ιΙιιγ, ηυιι

βΠίείβΙ; εο^ηοίερΓε νει-ο οΓϋείεικΗ βηιβηιΐϊηϋε ^ΓβΙίη.

(Ιϋ) ριιοείΓΟ» εϋπηι οοδ ηη'ι ίη ηηιοΓε ργ^3 ιηοΗηοβ ρρΓ5ίί-

ΙυηΙ Ιαυιΐηηιιΐδ, ηυίρρε ιμιί οο^ηοίεηηΐ , ηοη εοκηοδεβηΙιΐΓ.

ΙΊιίΓΡδ ί^ίΙιΐΓ ηιοιίοδ βηιίείΙί,Έ είβε, ε4 ιριοί, {Γεβηρηιρρ;

ίΐεηι (]ΐιο(1 3ηΐ3ΓΪ εί γριΙβιτιβπ ϋίΓΓεΓαΙ, βΐηιιε βηιίεί (ΙίΓΓεΓβηΙ ,

ιΐιιί ίιιιΙ.ι Χ(ρΐ3ΐίΐ3(εηι , εί «ριί ]ιιχ1α εχεε&ίυηι .•ιιηίι:ί δΐιηΙ

ίηνίερηι, <1ίε(ιιιη ε»1.

ΟΑΡ. V.

Έίγϊι δε τό φίλον λέγεται χαί καθόλου μάλλον, ωσ-

3ε περ χα\ κατ' άρ•/ας ελε/θη υπό των έξωθεν συμπερι

λαμβάνοντος ( οί μέν γαρ τό δ'μοιόν φασιν είναι φίλον,

οί δέ τό εναντίον) , λεκτε'ον και περί τοΰτοιν πώς είσί

προς τας ε'ιρημε'νας φιλίας, (ϊ) Ανάγεται δέ τό μέν

δ'μοιόν και εις τό ήδυ χαί εις τό αγαθόν. Τό τε γαρ

35 αγαθόν άπλοϋν, τό δέ χακόν πολυμορφον • και δ άγαθος

μέν όμοιος αεί και οΰ μεταβάλλεται τό ήθος , δ οέ φαύ

λος και δ άφρων ούΟέν εοικεν έ'ωΟεν και εσπε'ρας. (3) Διό

ίαν μή συμβάλλωσιν οί φαύλοι, ου φίλοι έαυτοΐς, άλλα

διίστανται ■ ή δ' ου βε'βαιος φιλία ου φιλία. "Ωστε ούτω

4 0 μέν τό δ'μοιόν φίλον, δτι τό αγαθόν δ'μοιόν, εστί δέ ως χαί

κατά τό ηδύ • τοις γαρ δμοίοις ταυΟ' ήδϊ'α, χαι έ'χαστον

δέ φύσει αυτό αί/τω ηδύ. (4) Διό χαι φωνα'ι και έ'ςεις

και συνημερεύσεις τοις δμογενε'σιν ηδισται άλληλοις,

και τοις άλλοις ζώοις ■ και ταύτ•η ενδέχεται και τους

45 φαύλους αλλήλους φιλεΐν

κακό; χακώ δέ συντε'τηχεν ήοονϊι.

(δ) Τό δ' Ιναντίον τω Ιναντίω φίλον 6>ς τό /ρήσιμον •

αυτό γαρ αότω τό δ'μοιόν ά/ρηστον. Διό δεσπότης

οο(>Ιου δεΐται και δοϋλος δεσπότου , χαί γυνή και άνήρ

ιο αλλήλων, και ήδΰ και έπιΟυμητόν τό εναντίον ως /ρή

σιμον, και ου/ ως εν τέλει άλλ' ώς προς τό τέλος" όταν

Οιιία νρΓΟ ,Ίΐηίπιιιι εΐίβηι υηίνεΓ83ΐίΙεΓ (ΙίοίΙηΓ, νείυΐ ρπη-

ειρίο ηιΜιιιΊίίΐ εχΙπίΓϋ» ι|ΐιϋ)ΐΐ5ΐΙιιηι ορίηίοηίΙ)ΐΐ9 08ΐεηιϋη)ΐΐ5,

( ηαιιι ,ιΐϋ ι-ίιπίΐε, ηΐϊί πιηΐι-ηπιιιιι ε»ε αηιίπιηι ρΓοηιιιι-

ΙΐαηΙ,) ιΐίεΐ'ΐκΐ ιιιη εΐίβηι ιΐε ΙιΪ8 ίβΐ, ςυο ρβείο 8β ΙιβΙιεβιιΙ

ΡΓΒ» εχροΒίΙβϋ ΙιαεΙειιηδ βιηίείϋβϊ. (2) δίιηίΐε βηίβηι (3ΐη

3(1 ΐιιειιικίιιηι φιαπι Ιιοηυπι ΓρΓειΙιΐΓ. Βοηυιη εηίιη 5ίιηρ|ρ\

εεΐ, ιιιαΙιιιιι ¥ργο ηιιιΐΐίρίεχ. ΕΙ ϋοηιΐδ δίιιιίΐίδ δί()ί δεηιρρΓ Ρ5(,

ηριριε ιηοΓΟδ ιηιι(3ΐ : ρΓβνϋδ βιιίειη εί δΐυΐΐυδ, 5ί1)ί <3ί»ρΠΓ

εδί ιιΐ3ΐιο ρΙ νρδρεΓΪ. (3) Οιιοπιτβ ηίδί ϊηΙβΓ δε ρβοίδΟΛηΙιΐΓ

ηΐίΐΐί, Βΐιιίεί δίΐιί ίηνίεειη ηοη επιιιΐ, δριΐ ιΐίδδίΐίυηΐ : ςιι.Έ

3ΐιΙεηΊ 3ΐηίοίΙί3 ηοη εδί Άπαα, 03 ρίβηε βιηίοίΙΙα ηοη εβί.

Οιιπγρ εβίοηιι^ δίηιίΐε βιηϊοππι ΡδΙ, (Ιιιιη δίιιιιΐρ Ιιοηυπι δίΐ.

Ιηΐρπίιιηι βιιίειη δίηιίΐε εΐίβπι ]υχΐ3 νοίιιρίβίβιη οοηδίδΐίΐ :

δίιιιίΐίΐιιΐδ εηίηι εβιίειη ίυπιηιΐι δπηΙ, εί ηηΙιιι-3 δίιιιϋβ φΐο<Ι-

φΐο πιιιΐυο ]υοιιη(3ιιηι ρ«ί. (4) υηϋο εί νοοεδ, εί Ιΐ3ί)ί1ικϋ-

ιΐΡδ, οι οοητοΓ83ΐίοηεδ , οο?η3ΐί5 ίηΙεΓ 80 δΐιβϊίδδίπΐίΒ δοΐΐ'ΐιΐ

Οδδε, (]ΐιυηι Ιιοηιίιιίΐιιΐδ, Ιιιιη οοίοπδ 3ηίηΐ3η1ί1)α8. Αΐιριβ

Ιιβο ρο&δίπιΐ εϋΗΐιι ρΓανΐ δε ίηνίοοπι (ΙίΙίκΡΓΟ, οί,

Μίΐυϊ ]ιιεϋηι1ο οαιη ιηβίο εοηϊηεδΟβΓε.

(5) ΟοιιΙγβιπιιιι βιιίριη οοηΐΓβπο βηιίοιιηι , φιεηιβιΐιηοιίιιηι

ιιΐίΐε. Ν.™ ςιιοιΐ δίπιϋο ίηΙεΓ δε , ία ϊηυΐίΐε οδΐ. υηβρΓορΙΐ'ΐ•

ιΐοηιίηιΐδ δΟΓνο , εί δΡΓνιΐδ (Ιοηιίηο ϊιιϋίβεΐ, οί νίι• Γεηιϊηβφΐβ

ίηΙοΓ δΡ50 ηιιιΐυο. Αε ]υοιιηιΙιιηι οί ιΙοδίιΙοΓβΙιίΙβ ΟδΙ οοηΐΓβ-

Γίιιηι, «Ι ιιΐίΐβ, ηοη φΐ3 ίη Γιπρ, βειΐ φΐ3 υΐ 3(1 Πιιρπι. Ρίβπι
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γάρ τυ/η ου επιθυμεί, έν τω τέλει μεν έστιν, οϋκ ορέ

γεται δέ τοϋ εναντίου , οίον τι) θερμόν τοϋ ψυχροϋ και τό

ξηρόν τοϋ ΰγροϋ. (β) "Κστι δέ πως και ή τοΰ εναντίου

φιλία τοΰ αγαθού. Όρέγεται γαρ αλλήλων διά το

[ι μέσον ώς σύμβολα γαρ ορέγεται αλλήλων, δια τι)

γίνεσΟαι ές άμφοΐν εν μέσον. (7) Ετι κατά συμβεβη-

κός εστί τοϋ εναντίου, καθ' αυτό δέ της μεσότητος.

Όρέγονται γάρ ουκ αλλήλων τάναντία, άλλα τοϋ μέσου.

Ύπερψυ/Οέντες γάρ, εάν ΟερμανΟώσιν, εις το μέσον

ίο καθίστανται, και ύπερΟερμανΟεντες , έάν ψυχΟώσιν.

Όμοίιος 8= και επί των άλλων. (β) Κ! δέ μη , άεί έν

επιθυμία, ούχ έν τοις μέσοις. Άλλα /αίρει 6 έν τω

μέσω άνευ επιθυμίας τοις φΰσει ήοεσιν , οί δι πασι τοις

έςιστασι της οΰσει ίξεως. (ο) Τόϋτο μεν ουν το είδος

ι γ, και έπι των άψΰ/ων εστίν τό φιλεϊν δέ γίνεται, έταν

ή έπι των έμ)/ύ/ων. Διό ενίοτε άνομοίοις /αίρουσιν,

οίον αυστηροί εϋτραπέλοις και όςείς ^αΟΰμοις- εις τό

μέσον γαρ καθίστανται ΰπ' άλληλυιν. (ιυ) Κατά συμ-

βεβηκός ουν, ώσπερ έλέ/Οη, τα εναντία φίλα , και δια

2υ τό άγαθο'ν. Πο'σα μεν ούν είδη φιλίας, και τίνες δια-

φοραί καθ' άς λέγονται οί τε φίλοι και οί φιλοϋντες και

οί αιλοΰμενοι, και οΰτως ώστε φίλοι είναι και άνευ τοΰ-

του , ειρηται

Περί δε τοϋ αυτόν αύτώ φίλον είναι η μη, πολλήν

21 έχει έπίσκεψιν. Δοκεί γαρ ένίοις μάλιστα έκαστος αυ

τός αΰτω φίλος εΤναι , και τοΰτω /ρώμενοι κανο'νι κρί-

νουσι την προς τους άλλους φίλους φιλίαν. Κατά δέ

τους λογούς και τα δοκοϋνθ' 6πάρ/ειν τοις φίλοις τα μεν

υπεναντιοϋται , τά δ' ίμοια φαίνεται Οντα. (2) "Εστί

3υ γάρ πως κατ' άναλογίαν αυτή ή φιλία , απλώς δ' ου.

Έν δυσ'ιγαρ διηρημένοιςτό φιλεϊσΟαι και φιλεϊν. Αι' £

μάλλον οΰτως αυτός αΰτω φίλος, [ώς] έπι τοϋ άκρα

τους καϊ έγκρατοϋς ειρηται πώς εκών ή άκων, τω τά

μέρη έ/ειν πως προς άλληλα τα της ψυ/ης ■ και δμοιον

35 τα τοιαϋτα πάντα, εί φίλος αυτός αυτώ και ί/Ορος, και

ει άδικεϊ τις αυτός αυτόν. Πάντα γαρ έν δυσί ταϋτα

και διηρημένοις. (•ΐ) Είδε δυο πως και ή ψυ/ή, υπάρ

χει πως ταϋτα • εί δ' ου διηρημένα, ού/ υπάρχει. 'Λπό

δέ της προς αυτόν έΊίεως (ώς) οί λοιποί τρόποι τοϋ φι-

«ο λεϊν διωρισμένοι , καθ' ους έν τοις λόγοις έπισκοπεϊν

είιόΟαμεν. Δοκεί γαρ φίλος είναι δ βουλόμενός τινι τά-

γαθά η οΐα οϊεται αγαθά , μή δι' αυτόν άλλ' εκείνου

ένεκα. (4) "Αλλον δέ τρόπον ώ τό είναι (ϊοΰλεται δι' εκεί

νον και μή δι'αυτόν, καν ει μή διανε'μων τάγαθά, μή τώ

45 τό είναι τούτω αν δόςαιεν μάλιστα φιλεΐν. (γ>) Άλλον δέ

τρόπον ώ συζήν αίρεΐται δι' αυτήν τήν δαιλίαν και μή δι'

έτερον τι , οίον οι πατέρες το μεν είναι τοις τέκνοις, συ-

ζώσι δ' έτεροις. (β) Μάχεται δή ταϋτα πάντα προς

άλληλα. Ό μέν γάρ αν μή τό Ιαυτοϊς , ο δέ αν μή τό

50 είναι, οί δέ τό συζην ουκ οίονται φιλεϊσθαι. (7) "Ετι

τό άλγοϋντι συναλγεϊν μή δι' έτερον τι αγαπάν θήσομεν,

οίον οί δοϋλοι προς τους δέσποτας , δ'τι χαλεποί άλγοϋν-

υοί οοηδοοιιΐιΐδ ο>1 ([ΐιοιΐ οοηοιιρίδοοΙίΒΐ , ίη Γιηο <|ΐιιιΙ.ιπ μηι

8δΙ, δριΐ οοηΐΓ3πιιηι ποη οοηοιιρίδοίΐ, ΥΡΐιιΙί Γπ^ίιίπηι ροΐϊΐιιτ

3 οβίίιΐο, οί ΙπιιΐιίιΙιιιιι α δϊοοο. (β) Ρογγο ρΙ :•<ιιι(Γ;ιιϋ βπιίοί-

Ιία Γογο ββΐ 3ηιίοίΙί3 Ιιοηί : $6 ίηνκριιι οηίιη οοη(Γ3ΐϊ3 (Ιομ-

(ΙεπιηΙ ιιΐ ρι•ορΙβΓ ιτιοιίϊα, δγηι1)οΐ3, φΐίβ εχ βιηοοίιιΐδ ιιηιιιιι

ιηΐ'ΐΐίιιιιι Γΐ3(. (7) ΙΥι• ,ίπίιΙιίι» ιιιιίπιι πιιιΐΐ'ππί υΌδΐιΙριίυΊΐι

εβί, ροΓ 80 ηπΐΐ'ΐιι ηιοιΙϊοοΓίΙβΙίδ : ηοφίε βιιίπι δβ ϊηνίοβιη, 5Ρ(1

πκ•ι1ίιιιη οοηοιιρίδουηΐ οοπΙγβπβ. Ρίίιηίοιη εηίηι βΙ^οπΙο*

3(1 ιιιη Ι ίπιιι π'.Ιιιι ιιιιΙιιγ, ηυιιηι ο.ιΙοΠιιπΙ , οί οβίεηΐεδ, ΐ|ΐππιι

ΓιϊβεΙίηηΙ. δίιηίΙίΙεΓ οί ίη Γε1ί(ΐοί9. (8) 5ίη υογο, δειηρι γ

επιηΐ ίη πιρίιΐίΐιιΐι•, ηαπιμιαιη ίη ιηειίίο. 5ε(1 ^ηκίεΐ ςαί ίιι

ιηοιίίο οοηβΐϊΐιιΐιικ β$( ιΐ3(ιΐΓ3 ]ιιουηάίδ , είίΓη οιιρίιΐίΐαΐεηι :

3ΐίί μ ι μ οηιηίΙ)ΐΐδ, ςιιχ ηβίιΐΓβΙβηι Ιΐ3ύϊ(ιΐ(ίΙηειιιε^Γ6(Ιίυη1ιΐΓ.

(9) Ου»! κρρίίρδ ςυίιίβηι εΐίβπι ίηηηίηιβίϊδ εοηιρείίΐ : 3ΐηηΓβ

.ιπΙ ι ίιι πιιιϋιιμίΙ, ψκιηιΐο ΓιιοιίΙίη ηηϊιηαΐϊβ. 0οοείΓ03ηοη-

ιπιιΐ'|ΐι;ιιιι ιΗδδίιιιίϋϋΐΐδ §3ΐιιΙεη(, τοίιιΐ 3υδΙβΓί ΓβεβΙίδ, ίπίΐη-

υίΐεβ 8(1 ίΓβηι , ΙβΓϋΊδ, υΐ ηιιί 3 βε ίηνίεεπι αά ηιειίίυπι γοιΙιι-

οιιηΙιΐΓ. (10) ΡεΓ βεείιίεηδ ϊ;;ίΙιΐΓ, νείυΐ οδίεηδίιιη βδΐ, εοπ-

ΙΓ3Γ13 ίηΙεΓ δη «Γηίοβ, εί ρι•ορΙει• Ιιοιιιιιιι. ριιοί ί^ίΙιΐΓ βρεεϊι β

βηιίοίΐίοβδίηΐ, εί ο,υίε (ΙίΓΓεΓεηΙία! , ]υχΙβ ςιιβδ (π'δοεπιιιηΐιιι-

31111(1, 3111311(69 , 30 3Π13(ί , Ϊ(Ι(|ΙΙ(' 810 |ΐ( 3111101 ΥΟ03Π |»)--

δίηΐ 3ΐιΙ δϊο ιιΐ ηοη ροδδίηΐ, (]ί(1ιιιη εβί ΙΐΒΟΐεηικ.

ΟΑΡ. VI.

Λ'ρπιηι 3ΐι δίΐιί (ΐιιί5(|ΐιαιη ίρδί οδδε βηιίουδ ηιιεηΐ, 311 ηοη,

νΛ5ΐϊ(;3ΐίοηεηι ιιΙιοΗοΓεπι Γβ(|υίπΙ. ΝοηηιιΙΙΐδ εηίηι νίιΙεΙιΐΓ

δϋ)ί ςυίδ(|ΐιο βηιίοιυ 0556 ηΐ3\ίιηε : ηυί Ιιοε ίρδο υΐεηΐιί

εβηυιιο, 3ΐιιίοίΙί3δ ογ{,'3 &Ηο8 ]ιιάϊε3ηΙ : Υεηιιη δροπικίιιιιι Γ3-

Ιίοηβδ, ]ιιχΐ3(|ΐιεε3ςιΐ8εϊη3ΐιιϊοίδοειΐδθΐιΙυΓ6χδί8ΐεΓε, ρβΓίίιιι

ιί'|μι^ιι;ιιιΙ, ρ3ΐΊίιιι ΥΌΓΟ 8ίιιιίΙί3 εδδε ΥίιΙεηΙυΓ. (2) (}ιιο-

(ΐ3Πΐηιο(1ο εηίηι ]ιι\Ι;ι »π.ίΙ(>^μιιι Ιιηεο 3ηιίεί(ί3 ΟίΙ,δίηιρΙί-

I ίΙ(Ί Μ'ΠΙ Ι1ΡφΙ3(|1131)1 : 00 Ι|1Ι0ιΙ ,1111,11 1 , 30 31113Γ0 , ίη (Ιίί-

)Ι1110ΐίδ (ΙιιίΙιΠ, ΟΟΠδίδΙβΙ. 0113ΙΡ Πΐβ^ίδ Ιιοο πιοιίο ίρ«ε δίΐΐί

αηιίοηδ βΐίιιιιίδ ΓιιριίΙ , φΐοηΐ0(1ο ίη οοηΐίηρηίε ρΙ ίη ϊηοοηΐί-

ηρηΙε (ΙϊοΙιπη ΟίΙ, ψιί ϊιίοπι Υοΐοηδ ηοΐοηδίριο 3§ίΙ , φιοηιΐο

ρ3Γΐοδ 3ηίηιί «Ιίφίο 3(1 86 ϊηΥΪοριη ρβοΐο ΙιιιΙμίιΙ. Αο ΓηΙίο-

ηΐΊΐι Ιι;ιΙΐ(•ηί Ιΐ3?ε οιηηία εβηϋριη , ηιιιιι φΐί δίήί βιηίουδ ι >*,

6ΐί3ΐη ίηίηιίοιίί δίΐ , αιιί ίη]ιιηα ηιιιιι 86 ςυίδρΪ3ηι αΠίοίβΙ.

Οιιΐί' ιιιιιιιΐ3 ίη ιΐιιοΐιικ (1ί-]ιιηοΙίδ οοιίδίιΙίταηΙιΐΓ. (3) ^3II1 βί

εΐίβιη 3ηίηΐ3(1ιιρ1εχ (|ΐιί(1ρίαιιι εδ(, Ιι;ι•ο οοηδίδίεηΐ ΓεΓβ : δι

ηοη εδί (Ιυο (Ιί^ιιηι Ι.ι, ηοη οοηδίδίεηΐ. \'οι ιιιη ιιΐι Ιι.ιΙιίΙικΙίιιι•

ΡΓ£.Ί 66 ίρδΙΙΐη ΓθΙί(|Ιΐί 3111,'ΙΙΙιΙί ΙΙΙικΙί ΜΙ!!! (1«Ί(Ί ιιιίιι,ιΐί , ]π\|ιι

α,υοί ίη δεηιιοηίΐηΐδ ίηνβίΙίββΓε δοΐρηιιΐδ. νίιΐοίπι• οηίιη

31111(113 0<δ0, φΐί 3ΐίθ1ΐί ΥθΙ ΥΡΓΡ 1)0113, νβΙ φ133 3Γΐ)ί(Γ0||ΙΓ

00113, βΐϋ βνεηίδδβ οιιρίβΐ, ηοη δπί, 8ε<1 βΙΙΡΓίιΐδ βΓΒΐίβ.

(Ί)Λΐίο ηιιίπη ηιοιίο, ςιιο ουρί! ιι! Ιιιιιι.-ι βϋδίηΐ ίΐίί δΐια

ι•γ;ιΙϊ.ί , ηοηίρδίηδ {αιριαιίίι) ί?Γ3ΐί3, οΐϊαηιβϊ ηιιΐίβ εί Ικιη,ι

ΙιϋιιιιιΙ, ηοη υιιΙοηΙιιγ ορίβικίο (,ιηίοπι πι ίΙΙί Ν>η3 ΐ'..Κίιιΐ,

Υ3ΐ(1ε 3ΐη3Γε. (3) Αϋο ΥεΓΟ ιηοιίο , (ριο οοηΥίνβΓε ορίβΐ οί)

ίρΜίιη ( οιΐΥΡΓδβΙίοηβηι (ιιηΐιιιιι , ηοη οί) ιιϋιιιΐ φΐί(1ρί3ηι ,

ΥεΙϋΙί ρ3(ΓΡ8 Γιίιεπδ φίκίεηι 1)οιΐ3 ορίβηΐ, δΡ(1 βΐϋδ ο,οηΥί-

ΥΐιηΙ Ιϊπιοη : (0) φΐ* ίηΙεΓ 88 ίιΐΥίοοηι οηιιιί3 ριι^ηβηΙ. 111ε

οηίιη δι ηοη φΐο<1 δίΐιί, Ιιίο ;ιιι(ιηι 81 ηοη φΐο(1 β8(, αΐϋ υργπ

οοηνίγρη(1ί ο'ρδίιΙοΓίυηι ηοη λΛ βπιοΓβπΊ ΓβίβπιηΙ. (7) Οοη•

(!ι)Ιργρ φΐοφίε (ΙοΙοηΙί , ηοη οΐι αϋικΙ φΐϊιΐρίβιη, ηοδ (ΙίΙο-

Ι&.
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τις, άλλ' ού βι' αυτούς, ώσπερ αί μητέρες τοις τέκνοις,

και οι συνωόίνοντες Ορνιθες, (β) Ιίούλεται γαρ μάλιστα

τε ού αόνον συλλυπεΐσθαι δ φίλος τω φίλω , άλλα και

τήν αυτήν λύπην, οίον διψώντι συνόιψήν, ε; ένεδεχετο ,

ι. δ'τι μή εγγύτατα. (») Ό δ' αυτός λόγος και επ'ι τοϋ

•/αίρειν μή δι' έτερον τι άλλα δι' εκείνον, δτι χαίρει,

φιλικόν. "Ετι τα τοιάδε λε'γεται περί φίλιας, ώς ίσο-

της φιλο'της, και (μή) μίαν ψυχήν είναι τους αληθώς φί

λου;, (ιιι) "Απαντα ταντα επαναφέρεται προς τον έ'να.

ιιι Και γαρ βούλεται τάγαΟα αυτοί τούτον τόν τρο'πον.

Ούθε'ις γαρ αύτος αυτόν εύ ποιεί όιά τι έτερον, ούδε χά

ριτος. Ούόέ λε'γει ό'τι έποίησεν η εις- δοκεΐ γαρ φιλεΐσΟαι

βούλεσΟαι δ δήλον ποιων δτι φιλεϊ, άλλ' ού φιλεΐν.

(ι ι) Κα'ι το εΤναι μάλιστα και τό συζήν και τι) συγχαί-

15 ρειν και το συναλγεϊν, και μία δη ψυχή , και το μή

δύνασΟαι άνευ αλλήλων μηδέ ζην, άλλα συναποΟνήσκειν

ούτω γαρ έχει δ είς, και ίσως δμιλεϊαύτδς αΰτω. Πάντα

δέ ταϋτα τω άγαΟώ υπάρχει προς αυτόν, (ϋ) Εν δε

τω πονηρώ διαφωνεί, οίον εν τω άκρατεϊ. Κα'ι οια

ϊ<ι τοϋτο δοκεϊ κα'ι έχΟρόν ένδε'χεσΟαι αυτόν αΰτω είναι•

ή δ' εΐς κα'ι αδιαίρετος, όρεκτός αυτός αυτί). (ΐ3) Τοιού

τος δ αγαθός και δ κατ' άρετήν φίλος , έπε'ι δ' γε μοχΟη -

ρός ούχ εις, άλλα πολλοί , και της αυτής ήμε'ρας έΊερος

κα'ι εμπληκτος. "Ωστε και ή αύτοϋ προς αυτόν φιλία

•2:. ανάγεται προς τήν τοϋ άγαθόϋ. "Οτι γάρ πη όμοιος

κα'ι εΐς και αυτός αΰτω αγαθός , ταύτη αυτός αΰτω φίλος

κα'ι όρεκτός• φύσει δέ τοιούτος, άλλ' δ πονηρός παρά

φύσιν. (ι<) Ό δ' αγαθός ούθ' άμα λοιδορεϊται ίαυτω,

ώσπερ δ άκρατης, ούθ' δ ύστερος τίο πρότερον, ώσπερ

λιι δ μεταμελητικός , ούτε δ έμπροσθεν τω ύστερον, ώσπερ

δ ψεύστη<• (ι 5) "Ολως τε ε! δεϊ ώσπερ οί σοφιστα'ι διο-

ρίζουσιν, ώσπερ το Κορίσκος και Κορίσκος σπουδαΤος.

Δήλον γαρ ώς τό αυτό πόσον σπουδαϊον αυτόν, έπε'ι δ'ταν

έγκαλέσωσιν αύτοϊς, άποκτιννύασιν αύτοϊς. Άλλα δοκεϊ

Κ πας αυτός αΰτω αγαθός. Ζητεί Οέ δ απλώς ων αγαθός

είναι και αυτός αΰτω φίλος, ώσπερ ειρηται , δτι δύ' έ"χει

£ν «ΰτώ ά φύσει βούλεται είναι φίλα κα'ι διασπάσαι

αδύνατον, (ιο) Διό έπ' άνθρωπου μεν δοκεΐ έκαστος

κύτος αΰτω φίλος, ε'πι δέ των άλλων ζώων οίον ίππος

«ο αυτός αΰτω• ούκ άρα φίλος. Άλλ' ουδέ τα παιδία , άλλ'

δ'ταν ήδη εχη προαίρεσιν ■ ήδη γάρ τότε διαφωνεί δ παις

προς τήν έπιΟυμίαν. (17) "Εοικε δ' ή φιλία ή προς

αυτόν τη κατά συγγε'νειαν, ούθέτερον γαρ έφ' αΰτοΤς λΰ-

σαι, άλλα καν διαφίρωνται, δ'μως οΰτοι μεν συγγενείς

4ί, έτι, δ δέ ετι εΤς, έως αν ζή. Ποσαχώς μέν ουν τό φιλεΐν

λε'γεται, και δτι πασαι αί φιλίαι ανάγονται προς τήν

πρώτην, δήλον έκ των είρημένων.

Γ,Ιίοηοπ) νοεβοίπιυδ. δοΐρηΐ ρηίπι δΡΓϊί Κα ει•§3 Λοηιίηοο

οόικΙοΙργρ, ηυί »'μΓθΙϊη!θ8 ρΐεπιηιαυο 8»ιηΙ ηιοι-οδίοι-ρί,

ηοη οί) ίρδοδ αυίιίριη ρΙ νρι•ο βΠρεΙιι, νρΐυΐ ηι;ιΙιι~ί «ιΐοηΐ

Ιίηεπδ, ρΙ »Τ68 ηοηηηΙΙ.τ «η» πιπί ρηίίρηίίΐηΐδ δίιηίΙίΐΡΐ

(ΙοΙογο ηΙΊΙί^ί. (8) Αηιίειίδ ι•ιιίηι ηοη 8θ1ιιπι ηηιίοιι εοηίΐοΐρπ'

νοί ηιαχίιιιβ δΙιιΟρΙ,δΡα- εβιίρηι εΐίβηι εοηΙηΓηβΙίοηε βΓΠρϊ,

νείυΐί βίιηυΐ πιπί δίΐίεηΐε βϊΙΪΓβ, 8ί ίίριϊ |>088β(, νεΙ δίπιίΙΙίπ».

(9) ΙίϋιΙΐΜΐι ίη μαικίρηιΐο ςιιο()ΐιε πιϋο ,ΊΐιιίαΙί,χ' ε$(, ηοη οΙ>

ίΐϋιΐιΙ ψιίιΐρίηπι, 8Ρ(1 ρΐΌρΙΡΓ ί'ΐΜΐιιιι ληιίαιιη -ΙΙΙΙιΙγΙ ι'. Γι ;.■-

Ιοι Ρ3 ΐ'ΐΐΜίκριΙί νειΊια (1ε αηιίι-ίΐϊα (ΙίπιηΙιΐΓ, ιιΐ ,τηηαΐίΐαβ

δίΐ βιηοι-; ι•| ιιιι.πιι ,ίιιιιιμιπ ε$8ε ΥΡΓΟδ ,Ίΐιιϊαχ. (10) (ΊιικΙ.ι

Ιι.το δϊιηιιΐ οοηΓ(Τ3ηΙιΐΓ ίη ηηιιηι : οοηβ ρηίιη δϋιί ίρδί εηρίΐ

ρΓ0Γ5ΐ)8 ροιίοηι πκχίο. Νριηο εηίηι δί1)ί ίρ>ί οί) βϋιιιΐ ςιιϊρ-

ρίαηι οεηεΓααΙ 3ΐιΙ ^γηΙιιιπ ΓΉοϊί ΐ[ΐι;ιιη δβ ίρδίιηι : ηρηικ-

ίικ1ί('ίΐ| ιιιιικΙ ΙγιίΙ , ηιιαίρπιι» ιιηιι> (■>). Λ'απι 1 1 ιιι αηιοΓειιι

ριιΐΐ'ίικϋ, ίδ βιη»π νεΙΙβ νίϋεΙυΓ, κοιΐ ηοη αηΐίΓε. (II) II»-

ο,υε εΐ εϋε ευρεΓε εΐ εοηνίνρΓε, εοη^ικΙεΓε , οοηιΙοΙεΓβ,

ίΐΙ)«(]ΐιε 8« ιηιιΐιΐιι ηε νίνβτε ιρικίεπι |>ο•*(', (ιιιιη εηίιη αιιϊηι»

«πη! ), δε(1 εοιηηιΟΓΪ, ιιηίυδ ΐΐΐίιΐδ νοΓχηιιε αιηίείΐίι»; ε»1. 8ϊε

εηίιη ιιπιη ίΙΙε Ιιαηεΐ , βε 8ί|)ί ίη Ιιιιηε ιιιοιίιιηι εοηνίνίΙ.

Οηιηί»ςιιρ Ιιορε ίη οοηο ίιΐδΐιη) , εΐ ίδ δίε δεειιηι νεΓ83(υΓ.

(12) Ιη ρΓβνο ηιιίοιιι |ι;ι•ε (1ί88εη(ίιιηΙ, νρΐιιΐ ίη ίηεοηϋηεηΐρ :

υικΙε ε( 3(1νρι•<!ΐΐδ ηΐίιμι,ιικίιι ίρ<ε δί!)ί εχδίδΐίΐ. 0ιΐ3(ρηιΐδ

νΡΓΟ (ριίδίριε ιιηιι» Ρδΐ εΐ Ϊη(1ίνί&ίηί1ί8 , ίρ-ρ (1ρκί(1ΡΓ3ΐιίΙίδ δί1>ί

Ρ8ΐ : (13) ηικιΐρδ 1)θηί δΐιηΐ, Ρΐ δρειιη(1ιιιη νΪΓ|υ|ριη ,ιιιιίπ.

ΜιιΙιΐδ 3ΐι(ριη ηοη ιιηυδ ΡδΙ, 8Ρ(1 ιηιιΚί, ρΙ ϋίρρβιίριη ναηιΐδ

(Ί ίηιροΓίιιηυδ ίρβε δί!)ί. ςίιΐΓίΐιιοΙιπ'ΐιι γργΙρ ει^ιΐδηιιε ιτμ.ι

δΡ ίρδίιιη 3ΐηί(ί1ί8 3(1 Ικιιιί ρκιΙι;ιΙί(|ΐιι' ηιιιίι ίΜ.ίιιι ιιίΙικίΙιιγ.

ριιίιι ριιίιιι δίόί ίρι>ί ιΊ δίηιίΐίδ (•-! ρΙ ροιηηιοιίυδ, 3ε ιιιιιι-

ίηϋΐιρρΓ, πΐίίριε ρΐίαηι 3ηιίοιΐδ δίόί ΡδΙ, ρΙ (ΙρίκΙΡΓβοίϋδ : ςηα•

Ηδ ρβΐ βρριπκΐιιιιι ηαΙιΐΓβιη, γοπΙγ» ιιιιΙιιγ,ιπι υργο ρηνιιβ.

(14) ΙΌγγο Ιιοιιιΐδ ηοη (Ιί«>ί(1ρΙ δρριιιη ρΙ ρχροδίιιΐβΐ, ίηεοηΐί-

ηεηΐίί ίηβΙβΓ : ηεε ροβΙεΓίοΓ ρΗοπ 8υεεεη8Ρ(, νείιιΐ ίδ (|ηριη

5ΐιί ριΐ'ΐιίΐρΐ : ηειιιιρ ργιογ ροδίεποπ, νρΐιιΐ πιεηάαχ. (15) ΕΙ

οπιιιίηο, δι ιΙί-Μιι:;ΐιί (ΙρΙιεΙ ιιί -.μιιΙμ,ι,ι• ιϋδΐίπμιιιιηΐ , νείιιΐ

ο'/γο.ϊ ϋοπίπΐί εΐ ΟηΓΪδειίί ρΓοΰιΐδ ( ν. ϋορίι. ΕΙ. ε. 17).

Αρρ.ΐΓΡΐ εηίηι ίιΐοηι 8ρ(1 νί(1ρ1ιΐΓ οηιηίδ ίρδρ 8ί1)ί Ιιοηυδ.

Ι'ΓίρίΡΓΡβ . 1 1 1 ί δίιηρϋείΐΡΓ Ιχιηιΐδ ΡδΙ , ςιικτίΐ ιιί ίρβε ρΐί»ηι

δίΙ)ί 3ΐηίειΐ8 βχ»ϊ$(αΙ, (ριρηιαιίηιοϋιιηι (ΙίεΙιιπι Ρ8( 8ΐιρΓ3, ςυία

(Ιιιο ίη δΡδΡ ΓοηιρΙρεΙίΙυΓ, φκα ά<\ βηιίοίΐίίηι ιηιιΐιικιιι ρΓΟ-

ρεηιίραηΐ, <|ιιη; (Ιίί]υη^ΡΓε δίΐ ίιηροδδίοίΐρ. (16) ΟιιοεΪΓΡΛ ίη

Ιιοιηίηρ 3ΐηίεί1ί3 ιτμιι δΡ ίρδηηι ρηηκίοΐ'ρ ροδ»ρ τΜρΙιιγ, ηοη

ρΐίιιιιι ίη ΓρΙίηηίδ 3ηίηΐ3η1ίηιΐ9. Κρςυε ρηίηι ρςυιΐδ δίΙ)ί ίρ»ί

βηιίεϋδ Ρβΐ, ηρφιε ρηρπ, ρι-ίιΐ8ΐ]ΐι»ιη ρΐροΐϊοηρηι ρΡΓ ΒΡίβΙειτ)

Ρ(ιηδΡ(|ΐΐ3ΐ)ΙιΐΓ : )ιιιη Ιιιιη εηίιη ριιεΓ ρΓΟ εηρϊ(1ί(3ΐρ 3 βρ ίρδο

(ΙίδδΡηΙίΙ. (17) 0ομη3(οηιιη νΡΓΟ ηιιιίι ίϋιρ δίηιϊΐίδ υϊιΙρΙιιγ

Ρ3 (]η<Έ εηί(|υρ ΡδΙ ργ^3 βρ ίρδηηι , (ρι.ΊΐιιΙοιριίιΙριη ρεηβδ

ιιριιΐΐ'ΐιιη Ρ3ΐη (Ιίνρ)ΐΡΓΡ : < Ι δι ιηηχίηιε ιΙϊΙΙΊί-.ίιιΙ , < > > _ 1 1 . ι ( ϊ

Ι..ϋΐι•η ίΙΙί δυη(, 3ε ιιηυδ ί||ρ ιρκιηιΐ νι'χείϊί. ΟικιΙ ίμϋιιι-

ηιοιίίδ ηιηίΐΓΡ ιϋειιΙιΐΓ, ιριοϋςυρ οηιηεδ αιηίείΙίίΡ 3(1 ιιικιιιι

ρι ίιιι;ιιη Γ«<1ιΐ03ηΙιΐΓ, εχ όΜοΙίδ ρβίρΐ.

ΟΑΡ. VII.

Οίκεΐον δέ τη σκε'ψει Οεοιρήσαι και περί δμονοίας κα\

εύνοιας• δοκεϊ γάρ τοις μέν είναι ταύτα, τοις δ' ούκ

ίΐι άνευ άλλή)>ων. "Κστι δ' ή εύνοια της φιλίας ούτε πάμ-

παν έτερον ούτε ταύτόν. (ι) Διηρημε'νης γάρ της φι

λίας χατά τρεις τρόπους, ο'τ' έν τη χρησίμη ούτ' εν τή

ΡΓΟρι-ίυηι νεΓΟ 1ιυ]υδεοη8Ϊι1εΓ3ΐίοηίδ ΓιιρπΙ, (1ε ροποογπΊβ

1)ρηρνο1ρηΙία(ΐιιε ΛίδηυΪΓβΓε ; (ΐϋϋε βΐίίδ ε.κίρηι , βΐϋδ νεπ)

βίκςυο δρ γπιιΙιιο ηοη βδδΡ νί()ρη1ιΐΓ. ΕδΙ βυίριη Ι)ρηΡτο|ρηΙί3

ρηπι βηιίοίΐϊϊ ηρο,ηε ρΓΟΓειίδ ίιίριη , προ ρίβηρ «ΙϊνβΓδίιιη.

(2) Ναηι 3ΐηίεί1ίβ ΐΓίΙιιΐδ ηιοο^ίδ (1ίδ1ίικ•1η , ηεςιιε ίη Ρ3 φΐιβ

Ν
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καθ* ήδονην έ"στιν. Είτε γαρ δ'τι -/ρησιμον βούλεται

ούτω τάγαΟά , ού δι' εκείνον άλλα δι* αυτόν βούλοιτ' αν.

Δοκεϊ δ' ώσπερ και ή [γΐλία ή] εύνοια ουκ αύτοϋ εύνοια

τοϋ εύνοϊζομένου είναι , άλλα του ω ευνοεί. Ει ί' ήν εν

& τϊ) τοϋ ήδέος <ριλία, καν τοις άψύχοις ευνοούν. Ίΐστε δη-

λον έίτι περ'ι τήν ήΟικήν φιλίαν ή εύνοια έστιν. (ι) Άλλα

τοϋ μεν εύνοοϋντος βούλεσβαι μόνον Ιστί,τοϋ δέ φίλου

και πράττειν & βούλεται. Κστι γαρ ή εύνοια αρχή

φιλίας• δ μεν γαρ φίλος πας ευνους, δ δ' ευνους ού πας

ιο φίλος. Άρ/ομένωγάρ εοικεν δ εύνοών μόνον, διδ άρ/ή

φιλίας, άλλ' ου φιλία. Δοκοϋσι γαρ οϊ τε φίλοι δμο-

νοεϊν και οί δμονοοϋντες φίλοι είναι, (ι) "Κάτι δ' ού

περ\ πάντα ή δμόνοια ή φιλική , άλλα περί τα πρακτα

τοις δμονοοϋσι, καϊ δσα εις το συζην συντείνει. Ούτε

ΐ'. μόνον κατά διάνοιαν ή κατά ορεςιν εστί γάρ τάναντία

το κινοϋν ΙπιΟυμεϊν, ώσπερ έντώ άκρατεΐδιαφιονεϊ τοϋτο

ου δει κατά την προαίρεσιν δμονοεΐν και κατά την έπι-

Ουμίαν. (ϋ) Έπ'ι δέ τών αγαθών ή δμόνοια • ο'ί γε φαύ

λοι ταύτα προαιρούμενοι και επιθυμούντες βλάπτουσιν

2» αλλήλους, (θ) Εοικε δέ και ή ομόνοια ονγ απλώς λε-

γεσΟαι, ώσπερ ούδ' η φιλία, άλλ' ή μεν πρώτη και

φύσει σπουδαία, διό ουκ εστί τους φαύλους δμονοεΐν

ίτε'ρα οέ καθ* ήν και οί φαύλοι δμονοοϋσιν, δ'ταν τών

αυτών την προαίρεσιν και την έπιΟυμίαν ε/ιυσιν.

25 (7) Ούτω δέ δει τών αυτών όρέγεσθαι ώστ' ενοέ/εσΟαι

άμφοτε'ροις ΰπάρ/ειν ού ορέγονται. *Αν γαρ τοιούτου

ορε'γωνται 3 μή ενδέχεται άμφοϊν, μαχοϋνται• οί δμο-

νοοΰντες δ' ού μαχοϋνται. (β) "Εστί δ' ή δμόνοια, δ'ταν

περί τοϋ άρ/ειν και άρ/εσΟαι ή αύτη προαίρεσις η, μή

»« τοϋ εκάτερον, άλλα τοϋ τον αυτόν. Και εστίν ή δμό

νοια φιλία πολιτική. Περί μέν ουν δμονοίας και εύ

νοιας ειρήσθω τοσαϋτα.

ΆπορεΤται δέ δια τί μάλλον φιλοϋσιν οί ποιησαντες

ευ τους παθόντας η οί παθόντες ευ τους ποιησαντας.

3:> Λοκεϊ δέ δίκαιον είναι τουναντίον, (ϊ) Τοϋτο δ' ύπο-

λάβοι μέν αν ΐΐς δια τδ χρησιμον και το αύτώ ώφέλιμον

συμβαίνειν τον μέν γάρ ώφελεϊσβαι τον δ' άποδοϋναι

δει. Ουκ εστί δέ τοϋτο μόνον, άλλα καί φυσικόν. (3) Ή

γάρ ενέργεια αίρετώτερον τον αύτδν δη λόγον ίγει το

»ιι έργον και ή ενέργεια, δ δ' εύ παθών ώσπερ έργον τοϋ

ευ ποιησαντος. Διό και εν τοις ζώοις ή περί τα τέκνα

σπουδή έστι, καί τοϋ γεννησαι και γεννώμενα σώζειν.

(<) Και φιλοϋσι δή μ.αλλον οί πατε'ρες τά τέκνα [ καί

αϊ μητέρες τών πατέριον ] ?, φιλοϋνται • και ούτοι πά•

4& λιν τα αυτών ή τους γεννησαντας, δια το τήν ένέργειαν

είναι το άριβτον. Και αί μητέρες τών πατέρων, δ'τι

μάλλον οίονται αυτών είναι έργον τα τέκνα • το γάρ ε;*

γον τω χαλεπώδιορίζουσιν, πλείω δέ λυπεϊται περί τήν

γένεσιν μητηρ. Και περί μέν φιλίας της προς αυτόν και

μι της Ιν πλείοσι διιορίσθιο τον τρόπον τοΰτον.

ιιΙΠρ, πρι^ιιο ρ» η,υοε νοίιιρί,ιίοιη βρεείαί, εοηβίδΐίΐ. δίνβ

ΐ'ΐιίιιι, φΐί;ι ιιΐίΐβ «Λ, ρί Ιιοηα ευρίυηΐ, ηοη οί) ίΐΐυιη, 6Ρ<1

86, εηρίιιηΐ. ΥκΙρΙιιγ βιιίριη ηεηενοΐεηΐία, φίειιιαιίιηοιίιιιη

ρ| αηιίϋϊΐϊα , ηοη ΙιρηρνοΙειιΙίδ Ρδδε 1)Ρηενο1βηΙί3 , δεο* ρ]ιΐ8

επί 18 βρπρ νπΐΐ. δι ίη ]ιιειιη<1ο »ηιίεί1ί;ηη ΡοηδΙΗιΐ3?, οβ-

ηονοίρηίΐαηι εΐίβηι ίιΐΛπίιικιΐΗ ΐΓΪΙ>υο». (}υ3ρι•ορΐ6ΐ• Ιιεηβνο-

ΙρηΙίβΡίιιβπιοΓΒίρπιβηιίείΙίβηΐΡοηδίδΙίΙ. (3) νεπιηι 1>ρπε-

νοίί (ίΐιιίπιιι εβΙ νοΙυη(38 : :ιιιπ< ι νβΓΟ, «Ι ()ΐιθ(1 νιιΐί, ρΓ&'βΙβι

εϋβιιι. 1^.-1 εηίιη βπήείΐίη: οηιηίδ ρΐ'ίηηίρίυηι 1>εηετοΙεηΙί3 ,

βε οηιηΪ8 ςυκίεηι 3ΐηίευδ 1>εηενοΙυ8, ηοη ροη<Γ3 οηιηίδ

1)εηβνο]υ8 3ΐιιίειΐ8. ΙηείρίεηΙί εηίιη ΙβηΙυηι δίιηίΙίδΙιεηεΥΌΐιιχ

ΡδΙ : ιιιιιΙρ εΐ 3Π)ίαΙί,'ρ ρι ίιιι 'ϊρίιιηι , ηοη ηιιιίιίΙί;ι 3ρρε11βΙυΓ.

Ονίρΐ'ΐιηι εΐ εοη8ευ(ΪΓβ3ΐηίεϊ νί(1εηΙιΐΓ, εΐ εοηβεηΐίεηΐρβ ίηΙεΓ

86 ('οηΐΊ)ηΙΡ8(ρΐρ βηιϊεϊ Ρ8βε. (ί) Υεπηη ηοη είιχβ ι ιιιιιιί.ι

>εΓ83(υΓ 3ΐηϊεα εοηεοη!ί3, βειΐ εΐΓΡ3 ΓΡ8 εοηεοη1ΊΙ)ηδ »ο!

ϋ-ΐΊΐιΐιιιη ρΓορο8ΐ(35, ΐ|ΐι:ι•ιριρ 3(1 εοηνϊεΐυιη ιιιπίπιιιιι εοη-

ιΙιιιμπΙ : )](•€ ]υ\(3 εο£ίΐ3(ϊοηεηι ευρίαΉ3(βηκ|υε ι,ιπίιιηι.

ϋοηΐΓ3Γΐ3 κιιιιΐ εηίιη ςιιβε οοηευρΪ8εεη(ί3ΐη εχείΐηηΐ, νείιιΐ

ίη ίηεοηΐίηεηΐε Ικερ ίρδα 8Ϊ1)ί Γερυ§η3η(, υ1)ί οροΓίρΙ 86Ρ.υη-

ιΐιιιη ε|ρε(ίοηρηι ίίιιιιιΙ ρί ι ιιμί.Ιιΐ.ιΐΓΐιι ■■< ιΐι^1:ιι .• εοιιεοΓ<Ιί.Ίΐιι.

(5) ΑΙιριι' ϋοηοπιιη βδί ΙαηΙιιηα εοηεοπίία : ρν.πί αοίοιη

Ρ3«1ριη ε1ίι;ρηΐ68 βΐ βρρείρηίρβ, ίρ8ί &ϊΙ>ϊ ίυπιηιιηο(Ι;ιηΙ.

(6) Λ'ίίΙεΙιΐΓ αιι(επ) εοηεοηΐίβ, ιριρηιικίιιιοιίιιηι εΐ βιηίαΐί.ι,

ηυη <)ϊιϊ >ίιιΐ)ιΜ< ίΐιτ : μίίπιι 3ΐί3 ρπιιια (ρΐίριΚιιιι , ε{ ΙκιΙιπΛ

ΓΡεΙβ ( ((ϋβ ηιβίί εοηεοπίρδ Ρ85ε ηρ()ΐιριιη1 ) ; αΙία , ηιιβ εϋπιπ

ρΓ3\ί ϊηΙεΓ 8Θ86 εοη8ρίΓ3η(, ο,ιιβηϋο εβα'εηι εοηευρίβευηΐ

ρί ρϋβυηΐ. (7) δίε ιιπίπιι ΡβιΙειη ειιρρΓβ οροΓίρΙ, ιι( Ι, κ

ροίίΓΪ 311)1)0 ιριραη! . Ναιη :.ί 638 ΐ'Ρ8 αρρείεηί , ηιιχ ηβ•

(ριεαηΐ 3ηι1)οΙ>υ8 πιιιΐϊιιμριο , ρργΙ.ίιικίι ομΙιιι• : ιριιιηι εοη(Γ3

ίιιΐ€Γ 8Ρ8β εοηεοπίεβ ηοη 8θ1ε3ηΙ εοηΙεικΙβΓε. (8) ΚδΙ βηίριη

εοηεοΓίΙί», ρ.κΙρΐ)ΐ <1β ριίηείραΐυ 8υ1)]εεϋοηεο;ιιβ εΐεείίο εΐ

νΐ)Ιυη(38 : 113 υΐ ηοη ιιΐρπμιε 8Ρχ1 «ΙΙργ 3ΐςυε ϊιΐρπι ΐίΜνίφιΐί

οοηεβηίΗ ίιηρΐηΐ αηΐ ούβάίαί. Οιιοριγο3 ,-ιιιιιγιΙ ί.•ι ο^ηοειίαιη

ΓΪνϊϋϊ εοηεοΓϋίδ εδΙ. ϋβ εοηεοηΐία ίβΊΙϋΓ Ι)εηεν:ο1εηΙί3(ΐιιβ

!ι;ιί ιϋιΊ.ι δϊη(.

ΟΑΡ. VIII.

Ι)ιι1ιίΙη1ιΐΓ αυίειη , φιϊ ΓιβΙ ιιΐ ηΊβςϊδ «ιηρηΐ ςηί 1)οιιρΓκ ϋ.ι

βΓΓεεεπιηΙ εοδ ηυοδ βΙΓρορπιπΙ ςιιηιη ΙίρηρΙίεϋδ βΠρεϋ ύβ-

ηεΓ301θΓ68 δϋΟδ : ςηυηι τίΛρβΙυΓ ροηίπιπιιηι ]ιΐίΐιιιη εβδε.

(2) ριιοιΙ ΟΓΡοΊιΙρί'ίΙ ((ΐιϊδ (ϊργϊ οί) ΐ)1ί(ε ςηίφϊβιη , ρί ςΐ)ί3

('οηιιΐιΐιιΙ.'ιΐ'β ει εοηΐίηςϊΐ. ΛΜπηι εηίηι ]ηναιί, ϋϋυιιι νιτο ίιιι-

ρρη(1εΓΡ (ΙεεβΙ. δεί ηοη ία1 ΙαυΙιιηι ε«ί , 86<1 ηαΗΐΓί ι1»1ιιιη

βϋηοίο" 5ΐ)Ι)6δΙ. (3) ΝΗηΪΓϋΐιι βεΐίο 6δΙ εΙίκίοϋΐοΓ, Γ3ΐίοηρη>-

ο,υε ρΓΟΓδυδ ε3ηα"ρηι Ι)3υβΙορυδ,εΙ»ε(ίο : εΐο,ηί ϋρπρΠείυη)

3(•(ίρί( , ο,υββί οριιβ εδΙ ηεηβΓΒεΐεηΙϊδ. Ουοείιχ» εΐ ίη βηί-

ιιΐίΐιιΐίΐιιι•; ρεευΙΪΒΓβ ίη βθηρτβηιΐο ηβίοδίιιιβ εοηδεΓ?3ηαΌ

ίίικίίυιιι εΡΓηϋϋΓ. (4) ΕΙ ηιβ^ίδ ρβΓεηΙεβ δοϋοΐεηι δϋβηι

(ΙίΙίι;ιιιιΙ , «ρι.-ιιιι άΊΙίξυηΙυΓ νϊείίβίπι ίρ»ί ; 3ε ιιηΐϊ ίϋιΙΐΊΐι ιιιβμί*

εχ 86 ^εηί(03, ΐ|ΐΐ3ΐη ςεηϋοΓβδ ηιιιαηΐ : φιί;ι ρΓα?8ΐ8ηϋ8δίηΐ3

681 36(ίθ. £( 111»|ΓΡ8Ρ|ΪΙΙΜΙΙ8 ιρΐ.1111 ρ3(Γ68 3Π13Ιΐ(Ιί1)ΡΓ08, φΐί.Ί

ηιβμίδ δυυπι οριΐδ 6886 ΙίυΡΓΟδ 3ΐυί(ΓίΐιιΙιΐΓ; ιΐ3ΐη(]ΐιε όρη»

ιϋιιίπιΙΙιιΙΐ' ϋεΓιηίιιηΙ, εΐ ηΐ3§Ϊ8 υΐίςυβ (ζβηΡΓ3η<Ιο πιβΙργ 3Γ(1ί-

μίΐιιι•. ΙΧ' ίΐι»:ρίΙί3 ί;;ίΙιιΐ', «ριιΐ' πηίπιίφΐβ ΡδΙ εΓ^β δΡ , φΐα-

φΐε ίη ΐ'ίππίϋΐ- \'6Γ83(ιιγ, ηοε ρβε(ο <|ρ(ρΐ'ΐιιίιΐ3(ιιιιι δί(.



1:30 (ΐ21Ι,Ι2ί•2)* ΗΘΙΚΩΝ ΕΥΔΗΜΙΏΜ Ζ, ι.

ϋΑΡ. IX.

Δοκεΐ δέ τό τε δίκαιον είναι ίσον τι και ή φιλία έν

ίτότητι, εϊ μή μάτην λέγεται ίσότης ή φιλότης. Αϊ δέ

πολιτείαι πασαι δικαίου τι ειοος • κοινωνία γαρ, το δέ

κοινόν παν διά τοϋ δικαίου συνε'στηκεν, ώστε δ'σα είδη

» φιλίας και δικαίου και κοινωνίας, και πάντα ταϋτα σύν

ορα άλλήλοις, και εγγύς ε/ει τάς διαφοράς. (2) ΈπεΊ

δ' δμοίως ε/ει ψυχή προς σώμα και τεχνίτης προς Ορ

γανον και δεσπότης προς δοΰλον, τούτων μεν ούκ εστί

κοινοινία. Ου γαρ δύ' εστίν, άλλα το μεν έ'ν, τό δέ

ίο τοϋ Ινος ΐδιον. Ουδέ διαιρετόν τι) αγαθόν έκατε'ρω ,

άλλα το αμφοτέρων τοϋ Ινος ου ένεκα Ιστιν. Τό τε

γαρ σώμα έστιν όργανον σύμφυτον, και τοϋ δεσπότου δ

δούλος ώσπερ μόριον και Οργανον άφαιρετόν, τι) δ' όρ

γανον ώσπερ όοϋλος άψυχος. (3) Αί ο' άλλαι κοινωνίαι

15 είσίν (η) μόριον τών της πόλεως κοινωνιών, οίον ή τών

φρατέρων ή τών οργίων, ή αί χρηματιστικά! ετι πολι-

τεϊαι. Αί δέ πολιτεΐαι πασαι έ'ν οίκείοις συνυπάρχο»σι

και αί δρθαί και αί παρεκβάσεις. "Εστί γαρ τό αύτδ

ωσπερ επί τών αρμονιών, και τών εν ταϊς πολιτείαις.

30 (ι) Βασιλική μεν ή τοϋ γεννήσαντος , αριστοκρατική δ'

ή ανδρός και γυναικός, πολιτεία δ' ή τών αδελφών.

ΙΙαρεκβασις δέ τούτοιν τυραννίς , ολιγαρχία , δήμος•

και τα δίκαια δή τοσαϋτα. (;>) ΈπεΊ δέ τό ίσον το

μεν κατ' αριθμόν τό δέ κατ' άναλογίαν, κα'ι τοϋ δίκαιο»

2:> είδη εσται και της φιλίας και της κοινιυνίας. Κατ' αρι

θμόν μέν γαρ ή κοινωνία και ή εταιρική φίλια ■ τώ

γαρ αύτώ ό'ρω μετρείται• κατ' άναλογίαν δέ ή αριστο

κρατική αρίστη και βασιλική• ου γαρ ταϋτον δίκαιον

τώ ΰπερέ/οντι και ΰπερε/ομένω , άλλα τό άναλογον.

3» (ο) Και ή φιλία δέ ομοίως πατρός και παιίος, και εν

ταϊς κοινωνίαις δ αυτός τρόπος.

ΥίϋεΙυι• 3ϋΙοηι ]ιΐ5ΐυιτ> αΌ,υαΙο, ηιιϊρρϊατη 6856, εϊ 3Π)ίοίΙί3

ιιι ,τι]ΐι.ι1ίΐ3ΐβ (ΐυα(1;ιηι οοηδίίΐΡΓε : ηί*ί ΓπΜπι ϋϊοίΙϋΓ ίΙΙπιΙ,

ΑιηίαΙΪ3 βδΐ ,ταυΒίίΙίΐδ. Ρογγο οηιηρδ ροΙίΙί.Έ, ]υ»1ί ψιχ-

ιΐβιη δρεείεβ δυηΐ : εοηιηιυηίεϊΐίοηεδ εηίηι δΐιπί ; οΐ εοηι-

ιηυηε οιηηε οχ ]ιΐδΙο εοηΠΜηι•. ρποοίτοβ ςυοίηιιοί δυηΐ

δρεείεδ αιηίεϊΐίχ , ]ιι&ιΐ εϊ εοπιηϊΐιηίεβϋοηίδ , Ιη» οιηηεδ νί-

είηιτ βιιιιΐ ίηΙοΓ 8ε, εϊ ιΙϊδΟΓΪηιίηα φιίιΐοηι Ιεηυία Ιι»Ι)εηΙ. (2) ΕΙ

(]ΐιία δίηιίΠΙβΓ ΙκιΙιιΊ .ίμϊιμιι αιΙ εοΓρυδ, ιιΐ 3ΐ•ΙίΓεχ 3(1 ϊηδίπι-

ιηοηΐιιηι, εϊ δΟΓνη* 3(1 (Ιοηιίηυιη : Ιιοτιιηι φιίιίεηι ηυΙΙα εοηι-

ιιιιιιιίι,ιΐίο ι>| , φιι.ι ιΐιιο ηοη δυηΐ : δεύ ΜΙιιιΙ φΐίιίπιι ιιηιπη,

Ιιοε ,ιιιίεπι ιιηίιΐδ ρι-ορπιΐϊτι. Νεηπε (1ϊνί5ί1>ίΙε υΙιΊςιιε βδΙ

Ι'Μΐιιιηι, δει) ιιιπίιι ιιιπιι υηίιΐδ, εη]ιΐδ ^πιΐίιι ε$1. Οοι•μι»

εηίηι, ιΐΗίπιιηοηΙιιιη βδΙ εοη<;ριιίΙιιπ), οΐ $ει•νιΐδ (Ιοηιΐηί νείιιΐ

ρ;ιι (ί< ■ιιΐιι ιΊ ίιι^πιηιριιΐιιηι δερ3Γ3ΐ)ί1ε : ίηίίπιιηοηΐιιιη βυ-

Ιεπι , νείιιΐ ίβτνιΐδ ίικιιπηι.ιΐ ιΐί ΡδΙ. (3) Κεϋιρι.ΐ' ,ιυίοιη εοηι-

ηκιηίοβίίοηεδ δΐιηΐ ρηι-ΙίπιΙιι εοηιηιυηίεβίίοηιιηι είνίΙΜίδ,

νείαί εοη(ΐ'ίΙ)ΐι1ϊιιιιι εδί , Η φιαι νοεαίικ ογ^ϊογιιπι, 3υΙ •ι ι=- - -

δΐυαπκ... λ'επιπι είνίίβίεδ οηιηρδ ρΓομΓΪίβ οΐ οοπ{•γιιριιΙϊ-

1)υδί|»ί3εοηΙίηεηΙϋΓ, βίΓοείΓκεΙ ΐΓαηδΚΓεδβοπα;. Οιιεηΐίκΐηιο-

ιΐιιιιι ϊη Ιι,ιπιιιιιιϋ>, δίε εΐίαιη ίη είνί(,ι1ί1>υδ ιΐδΐι νεηϋ :

(4) (]Π8β ίη Γε§ί3 (μιϊϋειη , ρβΓεηΙίδ εδί ; ίη »ι ί>1ικτ;ι1ί< α , νε-

ΙιιΙ νΪΓΪ ρΙ ιιχοΓίϋ ; ίη δίηιρίίεί βιιίεηι ΓεριιΙ)1ί(Λ , ΓπιΙ ι π ιιι : εχ-

εεδδΐΐδ ;ιιι!ι•ιη ίη Ιιίδ, 1)Τ3ηηίδ, οϋβΒΓεΙιίβ , ε( ρΙιΊκ. Γ. Ι

]υδ1α ςηκίεηι ΙοΙίίΙειη δΐιηΐ. (5) Οιιρηιη<1ιιιοιΙιιιιι νβΓΟ

<τ(]ΐια1ε βΐίιιιΐ <|ΐιίι1βιιι ηπιυειο είΐ, αϋηιΐ ρΓοροιΙίοηε ; δίε

ε( }υδ1ί , εϊ ηιηίείΐίίε εοιηιιιυιπο3ΐίοηίδ δρεοίεδ δΐιηΐ , δεευη-

«Ιιιιιι ηιιηιεηιηι (ριίιίεηι, ιιΐ δοείβΐίδ αηιίοίΐία; ηβηι ιμιΚ-ιιι

ίρδβ ιΙεΠηίΙίοηε 1εΓηιϊη3ΐϋΓ;δεειιηι1ιιηι ρΓοροΓίϊοηειη υργο,

3ΓΐδΙοεΓ3ΐίθΛ ορίϊιτια, ρΙ τε£Ϊ3. Νειηιε εηίιη κίεηι ρΓΪηοϊρϊ ίΐιΐι-

(ΙίΙοηιιρ ]ιΐδ1ιιιη εδί, δε*1 δρευηιίυιη ρΓΟροιΙίοηριη. (0) 8ίε

ρΙ 3ΐηίεί(ία νίηιίϋΙΟΓ ραΐΓίδ εϊ Ιΐΐϊΐ , ηεςιιε ΒΟδίηιίΙίδ ίη εοιη-

ιηιιηίεβίίοηίΐιιΐδ ΓβΙϊο.

ΟΑΡ. Χ.

Λε'γονται δέ φιλίαι συγγενική , εταιρική , κοινωνική,

ή λεγομένη πολιτική. "Εστί μεν συγγενική πολλά

έχουσα είδη , ή μέν ό)ς αδελφών, ή δ' ό>ς πατρός και

:<;> υιών. Και γαρ κατ' άναλογίαν, οίον ή πατρική , και

κατ' αριθμόν, οίον ή τών αδελφών. 'Εγγυς γαρ αύτη

της εταιρικής• έπιλαμβάνουσι γάρ ενταϋΟα πρεσβείοιν.

(2) Ή δέ πολιτική συνεστηκε μέν κατά τό χρήσιμον και

μ-άλιστα • δια γαρ τό μή αυτάρκη δοκοϋσι συνελΟεϊν, επεί

Ιιι συνήλΟόν γ' αν και τοϋ συζήν χάριν. Μόνη 3' ή πολι

τική και ή παρ* αυτήν παρέκβασις ου μόνον φιλίαι,

άλλα και ώς φίλοι κοινωνοϋσιν αί δ' άλλαι καΟ' ΰπερ-

οχήν. (ι) Μάλιστα δέ δίκαιον τό εν τη τών χρησί

μων φιλία , δια τό τοϋτ' είναι τό πολιτικόν δίκαιον.

4Γ> "Αλλον γάρ τρόπον συνήλθον πρίοιν και τέχνη , ούχ

έ'νεκα κοινοϋ τινός ( οΐον γάρ Οργανον και ψυχή ), άλλα

τοϋ ■/ ροιμε'νου ένεκεν. (4) Συμβαίνει δέ κα'ι τοϋτο όρ

γανον επιμελείας τυγχάνειν, ής δίκαιον προς τό έργον,

εκείνου γάρ ένεκεν έστι• και τό τρυπάνω είναι διττόν,

60 ων τό κυριώτερον ενίργεια , ή τρύπησις. Κα'ι έ'ν τούτω

ΑπιίείΙίχ αυΐΐ'ΐιι δυηΐ, η;ιΙιιΐ3)ίδ, μχϊιιΙι*, εοηιηιιιηίε3-

Ιίνβ, εϊ φΐα! ρυΐίΐίε» 3ρριΊΙιι1ιΐΓ. ΕΙ ηβΙυΓίΠδ ί|ΐιίιΙειη

ιηιι1ΐ3δδρεείθδ Ι ι;ι!>< 1 ; ιιΐί.ι (]ΐιίι|ρηι ιι( ΙιηΙιιιηι, αΐϊ,ι ιι! ριιΐι ι

οί ϋΐίιιΐ'ΐιιη : 1ι»'ε ^ιι^ια ρΓοροΓίίοηεηι , ΪΜ» υργο δεειιηιΐυηι

ηηπιεπιιιι. ΡΓορίη(]υα Ιιβρο δοείηΐί ΡδΙ, ίη ςιια δίη;;ιι1ί <]ί-

μιϋϋΐι' ρίΐΓϋείριιιιΙ. (2) ΡοΙίΙίεα ίΐιιΐιιιι η)3χίιηε 3(1 ιιΐίΐϋα-

Ιεηι εοιηρ3Γ3ΐ3 881. .\;ιιιι ΐ|ΐιί;ι δίΐιί ρεΓ δε ηοη δηΙΤιείηη! ,

εοηνεηΪΓε >'ί(1ριι1υι• , (]υί3 εοηνεηίδδρηΐ νεί εοηνίεΐυδ ηιηΐυϊ

Ι>Γ3ΐί3. δοΐβ αυίοιη είνίΐίδ, εϊ ιμι.ΐ' ίη ίΙΙα ΐΓβηδ^Γεδδίο εοηι-

ιιιϋΐίίπι, ηοηδοΐυηι υ(3ηιίείΙίοεδυηΙ, δβ(1ιι(3ηιίεί,]υχ(3ε3ϊ

ίηίεΓ δίδε εοηιηιιιηίεαηί ; ηΐίίε νεπι ] η \\λ εχεεβδυηι ; (3) ροΐί.ι-

Λπιιιιιη νιτο]Ί^Ιιιηι ίηιιΐϋίυηι βιτιίοϊΐϊα εοηδίδίίΐ, βο ημοά Ιιοε

ίρδίιιη είνίΐε ]υ8ΐυηι εχδίδίβΐ. Αΐίο εηίπι ρβείο δεΓΓβ εϊ 3Γ3 δί-

ιι ιι 1 1 ('οηνεηίιιηΐ , ηοη εοηιηιυηίδ 3ΐίευ]ιΐδ ( πιιιιι η( οανιηιιιη,

ρΙ βηίηΐ3), δεχΐ υΐεηΐί* ξΓβΙίβ ; (4) εοηίίηξίΐφιε υίεβηι ίηιΐη-

Μπιιιιι ί<1 ιηΜι ιιιηΐ'Μΐιιιιι εοιίδεςιιβΙιΐΓ, ςυκ 3(1 οριιβ ]ιΐϋΙε

εοηνρηίβ! , υ( ειι]ιΐδ ρΓβΙίβ ρχίίδΐίΐ. Αε ίη 18γρΙ)γο ί(1 ίρδίιηι

(ΙιιρΜείΙοΓ • ρΓΟ^δΙβηΙίοΓ εηίηι 3ΐ1ιΐδ εδί ρΡΓίυΓβΙίο ίρ?3 ; εϊ ίη

■
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τώ είδει σώμα και δούλος, ώσπερ εϊρηται πρότερον.

{&) Τι) δή ζητεϊν πώς δει τώ φίλω δμιλεΐν, το ζητεϊν

δίκαιον τί έστιν. Και γαρ δ'λως το δίκαιον άπαν προς

φίλον. Τό τε γαρ δίκαιον τισι και κοινωνοϊς, και δ

/> φίλος κοινωνός, δ μεν γε'νους , δ δέ βίου. Ό γαρ άν

θρωπος οΰ μόνον πολιτικόν άλλα και κοινωνικδν ζώον,

και ούχ ώσπερ τάλλα ποτέ συνδυάζεται και τω τυχόντι

και θήλει και άρρενι άλλ' α'ι διάδυμον αϋλικόν. (β) Αλλά

κοινωνιχόν άνθρωπος ζώον προς ους φύσει συγγε'νειά

ιυ εστίν • και κοινωνία τοίνυν και δίκαιον τι , και εί μή πό-

λις εΐη. (7) ΟΊκία δ' εστί τις φιλία. Δεσπότου μεν

ουν και δούλου , ήπερ και τέχνης και οργάνων και ψυ

χής και σώματος • «ί δέ τοιαϋται ούτε φιλίαι ούτε δι-

καιοσΰναι , άλλ' άνάλογον, ο)σπερ και το υγιεινον οϋ

16 δίκαιον άλλ' άνάλογον. (β) Γυναικός δε και άνδρδς

φιλία ώς χρήσιμον και κοινωνία. Πατρός δέ και υίοϋ

ή αύτη ήπερ Οεοϋ προς άνΟροιπον και του ευ ποιήσαντος

προς τον παθόντα και δ'λως του φύσει άρχοντος προς

τον φύσει άρ/όμενον. (β) ΊΙ δε τών αδελφών προς άλ-

2ίί λήλους εταιρική μάλιστα ή κατ' ισότητα.

Ού γάρ τι νόθο; τφο' άπεϊείχθη ,

άμφοϊν δέ πατήρ αυτός εκλήθη

Ζεύςέμά; άρχων

ταΰτα γαρ ώς το ΐσον ζητούντων λέγεται. Διό εν οικία

26 πρώτον άρχαΐ και πήγα! φιλίας και πολιτείας και δι

καίου, (ΐυ) Έπε'ι δέ φιλίαι τρεις, κατ' άρετη'ν, κατά

το χρήσιμον, κατά το ηδύ, τούτων δέ εκάστης δύο δια-

φοραί ( ή μεν γαρ καΟ' άπεροχήν ή δε κατ' ισότητα

έστιν έκαστη αυτών, το δέ δίκαιον το περ'ι αύτας έκ

3« τών άμφισβητηθέντων δήλον ) , εν μεν τώ καθ' υπερο-

νήν άξιοϋται το άνάλογον οΰ/ ώσαύτο>ς, άλλ' δ μέν

υπερέχων άντεστραμμε'νως τί) άνάλογον, ώς αύτος προς

τον έλάττω, ούτω το παρά τοΰ έλάττονος γινόμενον προς

τόπαρ' αυτοϋ, διακείμενος ώσπερ άρχων προς άρχόμε-

ϊ3 νον. (ιι) Εί δέ μή τοΰτο, αλλά το ίσον κατ' αριθμόν

άςιοϊ. Και γάο δή και έπι τών άλλων κοινωνιών ούτοι

συμβαίνει. Ότέ μέν γάρ αριθμώ τοΰ ίσου μετεχου-

σιν, δτέ δέ λόγω. Εί μέν γάρ Ϊσον αριθμώ είσηνεγκον

άργύριον, ΐσον και τώ ίσω αριθμώ διαλαμβάνουσιν, εί

4ΐι δέ μή ίσον, άνάλογον. (ι -ι) Ό δ' ΰπερεχο'μενος τουναν

τίον στρέφει το άνάλογον, και κατά διάμετρον συζευ-

γνυσιν. Δόςειε δ' αν ουτο)ς έλαττοΰσθαι δ υπερέχων

και λειτουργία ή φιλία και ή κοινωνία. Δει άρα τινι

Ιτε'ρω άνισάσαι και ποιήσαι άνάλογον. (η) Τοΰτο δ'

45 εστίν ή τιμή , δ'περ κα\ τω άρχοντι φύσει και θεώ προς

το άρχόμενον. Δει δέ ίσασθήναι το^κερδος προς την

τιμήν. Ή δέ κατ' ίσα φιλία εστίν ή πολιτική. (ΐ4) Ή

δέ πολιτική έστι μέν κατά το χρήσιμον, κα\ ώσπερ αί

πόλεις άλλήλαις φίλαι, ούτω και οί πολϊται και ομοίως.

60 Οϋκε'τι γιγνώσκουσιν Αθηναίοι Μεγαρήας,

και οί πολϊται , δ'ταν μή χρήσιμοι άλλήλοις , άλλ' έκ

χειρός εις χείρα ή φιλία, (ιβ) "Εστί δέ ενταύθα και

άρχον και άρχόμενον ούτε τό φυσικόν ούτε τό βασιλι-

Ιιαο ΐ|!ΐίι1ι'ΐ)ΐ δρεείΰ δΐιηΐ οοηηΐδ εί 86Γ\•υ9, νιΐιιΐ άίείυηι «Ι

ρηιΐδ. (5) Οιι,τγργο ί^ίΙιΐΓ, <|υο ραείο αιιιίοο ιοηνίνι•ηι]ΐ)ΐη

δίΐ, ίρδυηι ε$1 ψιίιΐ 6ϊ(]υ»(ιιη) (μι,τηχε. Χαιη ίιι υηίνιτδΐιιιι

οπιηβ }ιΐίΙυηι αϋ αιηίοιιιη ρεΓίϊηεΙ; ρΐδΐυοι ριιίιη αϋουίοηδ,

εί ίηΙεΓ βευβ ιηυΐυο οοηιη>ιιηίθ3ΐιΙί1)ΐΐ5]ιΐ5ΐυιη ββΐ. ΕΙ βιηίουδ

οοιιιιΐ)ΐιιιί5 ββΐ, »Ιίυδ μοηβΓβ , βΐίυδ νβΓΟ νίΐΕΡ ΓβΙίηηε. Ηοιηο

εηίηι δυΐιΐδ ιιοη δοΐιιιη οίνίΐο, ΥΡΓυπι εΐίαιη εοιηιιιυηίεαοϊΐα

,ιιιιμι.ί! εβί; εί ηοη ϋΐοείοτβ, α1ϊ<ιυαιΐ(1ο δε Ιρπιργρ ίΐΐβπ,

3ηΙ ϊϊγο, βιιΐ ηιυΐίεπ οοη]υη8«η8, δβϋ (6) νεηιιη εοπι-

ππιηίοαοίΐε αιιίηιαηδ Ιιοηιο βδΐ βΓ{;3 εα'η,υί&ηδειιηι ιιβΙυΓαΙίί

οο^πΗϋο ϋϋ ίιιΙί'ΓοβιϋΙ. ΟιιοεΪΓεα εί εοιηιηυηίεηΐίο , εί

]ιΐδΙιιιη (|ΐιο<1ρί3ΐιι επί, οϋηιιΐίί υτίκ ηοη δίΐ. (7) ΝϋΐΒ ϋο-

ηιυδ αηιίείΐία ςιικύϋΐυ β«(. ΒεΓνί εηιιίίΐεπι εί ιίοπιιηί,

νιΊπΙ 3Γ(ίδ ε( ίιΐΛίπιΐΓκηΙοΐΊΜΐι, ιιιιϊηΐίΐ' ε( εοΓρΟΓΙί II ίί 1 1 1 II II -

ηϊεβίίο εβί. νεΓυηι ΙβΙεδ εοη)Γηυηϊθ3ΐίοηοδ ηεο αηιϊπΐία- ,

ηοςυε ]υδΙί1ία;8ΐιηΙ, δει) ρΓοροΓίϊοηβΙε ςηίιΐρϊβιη : ιρι<•ηι»ι1-

ηιι κ Ιιι ι η εί 8ϊΙυ1)Γ8 ηοη ]ΐ)8ΐυιη ε.^ί, δβιΙ ρΓοροΓΐίοη»1ε.

(8) Μιιϋεπδ βιιίειη εί νίπ βιηίοίΐί», τείιιΐ ιιΐϋβ ςυοά-

ρίϊπι , εί εηηιιηιιιιίΐ'ίΐΐίο ; ρβΐιϊδ υογο εί ΙίΙϋ , νείυΐ ϋεί εΓβ,ι

Ιιιιιηίηειη , εί ϋεηεΠοί εΓ^ι βεεϊρίεηΐεηι , εί ίη υηίνβΓδίιιιι

ιι,ιΐιιι.ι ίιιιρι•ι•ίιιιΙίί ηιΙ η;ι(ιιιϊι δΐι1)]εε(ιιιη. (!)) Ι•Ί•:ι1πιηι βιι-

Ιεηι αιΐ 66 ίηνίεεηι 8οείεΙ»8 ηΐϊχίηιε δίτιιικίιιιιι α;((ΐΐ8ΐίΙ»-

Ιειη 681.

Ν'εφιβ εηία) ηοΙΙ>ιΐ5 οδΐ Ιιηίε εχ1η'1>ί(η$,

νΐΊΊΐι ιι ,ιιπίιυι πι η ραίιτ (Μ 1 1 ίιΊ ιι >

ρπηοβρί Ι ιΐ|ι|ιίΐι•ι• :

Ιιαε εηίιη α ηιΐΐτεηΐιΐιιΐδ βεηυβίε «ΙίουηΐΗΓ. ΟυοείΓΟβ ίη

ϋΟΠΊΟ ρΐίΐΙΙΙΙΙΙΙ ΙιιΙΗ (Ί ρΐ'ίΐΙι-ίρίΐΙΙι) ,Ίπιίι ίΐι,ι' ΓΙΜ|.Ί|ί-.ι[ΐ||•

βΐ ]ιιβΙί ΟΓΐΙυι•. (ιο) Ουί» νε™ 1Γ68 3ΐιιίεί(ία3 βρεοίεδ ηυηιε-

πιιιΙηΓ, ]υχΐ3 νίΓΐηίρηι, ίιιχία ιι1ί11(;ιΙ(Ίΐι , ]ιι\Ιηιριι; }υευη-

(Ιιιηι, εί βίησιιΙ,ι; Ιι;ι ι ιιιη ίη ιΙ ιιο <ΙΜ ι ίΐιιιιιηΐ ιι ι- (ςιιβηιίοςυίιίεηι

υηϋίΐιι.•χ'(]ΐιβ Ιΐ3πιηι εί δεειιηιίπιιι εχορ&δυηι εί μί;ιιικΙιιιιι

α•ιρΐ3ΐίΐ3ΐρηι εχδί8(ί(; ]ιΐδ(υιη ΒΐιΙβηι είΓοα 638 εχ οοπΙγο-

νεΓ5ϋ8 ρβίβΐ) : ίη εο ςιιοιΐ εδί )ΐιχΐ3 εχεεδδΐιηι, ρΓοροΓίίο

ςιιΚΓίΙυΓ ηοη 36(ΐυηϋΙεΓ, 86(3 βχοείΐεηδ εοηνεκίηι ρΓοροΓίϊο-

ΐϋΐΐι: Ιΐ3ι;ίΐ3ΐ ; ηιιιιι ίρδε 3(1 ίιιΓιτϊκι οιιι , δίευΐ ί(1 ςιιο(Ι αϊ) ϊη-

ίΡΓΙΟΓβ ΙίΙ , 3(1 ί(1 ιριιιιΐ ΙίΙ ιι!ι ίρ-ιι, ί!,Ί 56 Ιι,-ιΙιιΊ ιιΙ ίιιΐ|'π,ιι|.,

3(1 δΐιΜίΙηηι ; (Μ) δίη ηιίηιΐδ, ηυηιεΓΟ εεΓίε α>(|Π3ΐε <ρι.ι•-

ιίΊ , (ριι'ΐιΐ3(1ιιΐι)(Ιιιιιι (Ί ίη ΓΐΊίιριΐδ εοπιιηιιηίεβίίοηίηιΐδ ϋδη

νεηίΐ, ιι1)ί ίηΐβπΐυπι ηυηιεΓΟ, ίιιίεηΐιιιη ρΓοροΓίίοηρ χςιιβίβ

ρ3Γΐίοίρ3ηΙ. Νλπι δι 86φΐ3ΐε ηυηιεΓΟ αΐ'μειιΐιιιη ίηΐιιΐιτίιιΐ ,

;ι•φΐ;ιΙΐ' ι-Ιί,ιιιι ίη ;ΐ"ΐρι;ιΙί ηυηιεΓΟ ( ιιιιιρηΊιΐΊΐιΙιιηΙ : .-ίη νειο

ηυηιεΓΟ ηοη «ςιιβίε ΓυβΓΪΙ, ρΓοροΓίϊοηβΙε βπΐ. (12) Εχ-

εβίΐεπδ τργο εοηΐΓβπε οοηνβΓίίΙ ρΓοροΓίϊοηβΙε , ]ιιχΐ3(|υβ

ιΙι,ίιικΊι ίιιιι ]υη£ΐί. Αο δίε ιριίιΐΓΐη νί(1ρ3ΐυΓ ίηΓρποΓ Γβ(1(1ί

ρχοείΐεηδ, 61 πιίηίδΙβΓίυη) ρυηΐίοηηι ΓυΡΓΪΙ αηιίείϋα, εί

ι ιιΙΙΙΙΙΙ'.ΙΠΙΓ,ιΙίο. ϋι1ι»•ΪΠ•3 βΙίηΐΙΟ 3ΐίθ 50(1Ι13Γβ εί ρΓΟρΟΓ-

(ίοηαίε ΓεΛύεΓβ εοηνεηϊΐ. (13) Ηοεβυίριηεδί Ιιοπογ, ςηί

ϋεο η3ΐ«Γ3 ρπηοίρί Ιγι1)ιπΙιιγ 3 δυΐ^εείίδ. 8β(1 ρΙ ΙυεΓυηι

ίΐιρι,ιπ- ειιπι ηοηοΓε οοηνβηίΐ. Αε βηιίαίΐία ηηίιίεηι 3(1

3;ςυα1ϊΐ3ΐεηι εοηβΐίΐηΐβ είνίΐί» βδΐ. (14) Οίνίΐίδ βιιίεηι υΐί-

1ίΐ3ΐί ιΐ6ϋΙΊη3{3 εβί ; εί ςιΐρηΐ3(1ιηο(1υηι υΓίιεδ ίηνίεβηι αιηίε»;

εχδίδΐυηΐ, δίε ε1ϊ3ΐη εί δϊηιίΐεηι ίη ηιοιίυιη οίνεβ.

Νοη »πιρ1ίη8 εηϊηοίεααΙιΐΓ αΐι ΑΙΙιεηίρηβίϋαδ Με§3Γεη9ε5,

30 είνεδ ίρδί, ηίβί ίηνίεεηι ιιΐϋοί ΓιιργϊπΙ. Λ'επιηι εχ ιηαηυ

ίη πι.Ίΐιιιιιι εβ .ιιιιιιίΐί.ι εδί. (15) Ρογγο Ιιΐο εδί εί ίιιιρεΓβηδ

ρ| δυΙιιΙίΙιίΓη ηοη ηαΙυΓβΙε, ηεο ΓΡ^ϊιιηι, 56(1 ςιιοιΐ ίη ρηΓ(«
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χον, άλλα τό εν τω μέρει ■ ουδέ τούτου ένεκα όπως ευ

ποιή ώς δ θεός , άλλο ίνα ίσον η του άγαθοΰ ή της λει

τουργίας. Κατ' ισότητα δή βούλεται είναι ή πολιτική

φιλία, (ιβ) "Εστι δέ της χρησίμου φιλίας είδη δύο , ή

Κ ;χ-ν νομική ή ο' ηθική. Βλε'πει 0' ή μεν πολιτική εις

το ίσον και εις το πράγμα, ώσπερ οί πωλοΰντες και οί

ώνούμενοι ■ διό εϊρηται « μισθός άνδρι φίλιο. » (17) "Οταν

μέν ουν καθ' δμολογίαν ή πολιτική αυτή φιλία , και νο

μική- δ'ταν ο' έπιτ^ε'πωσιν αύτοίς, ή ηθική βούλεται

Κι είναι φιλία καί εταιρική. Διό μάλιστα έγκλημα Ιν

ταύτη τη φιλία. Αίτιον ο' #τι πάρα φύσιν. "Ετεραι

γαρ φιλίαι ή κατά το χρήσιμον χα'ι ή κατά την άρετην •

οί δ' αμφότερα Βούλονται άμα εχειν, και δμιλοϋσι μέν

τοϋχοησίμου ένεκα, ήθικήν δέ ποιοΰσι ώς επιεικείς.

15 Διο ως πιστεύοντες ού νομιχήν ποιοΰσιν. (ι») "Ολως

μεν γαρ εν τη χρήσιμη των τριών πλείστα εγκλήματα.

Ή μέν γάρ αρετή άνέγκλητον, οί δ' ήδεϊς έχοντες καί

βόντες άπαλλάττονται. 05 δέ χρήσιμοι ουκ εύΟΰς δια

λύονται , αν μή νομικώς και εταιρικώς προσφέρωνται.

3ιι (19) "Ομως δέ της χρησίμου ή νομική άνε'γκλητος.

"Εστι δ' ή μέν νομική διάλυσις προς νόμισμα ( μετρεί

ται γαρ τούτω τό ίσον), ή δ'ήθιχή εκούσιος..Διϊ) ενιαχοϋ

νόμος έστι τοις ούτως δμιλοϋσι φιλικώς μή είναι δίκας

τών εκουσίων συναλλαγμάτων, ορθώς • τοις γαρ άγαΟοϊς

ϊι> οϋ πε'φυκε δίκαιον είναι, οί δ' ώς αγαθοί έαυτοΐς συν-

αλλάττουσιν. (ϊυ) "Εστι δ' Ιν ταύτη τή φιλία τα

ε'γκλήματα αμφιβάλλοντα αύτοϊς αμφότερα, πώς £κά -

τερος εγκαλεί, δ'ταν ηθικώς άλλα μή νομικώς πιστευ-

σωσιν. (21) Και έχει δή άπορίαν ποτέρως δει κρίνειν

3» τόν δίκαιον, πότερα προς το πράγμα βλέποντα το υπη-

ρετηΟε'ν, πόσον ή ποίον, ή τώ πεπονΟότι. Ενδέχεται

δ' είναι Οπερ λέγει Θέογνις•

Σοι μέν τούτο , θεά , σμικρόν έμοί έέ μίγα.

Ένδε'χεται γαρ κα\ τουναντίον γεν/σθαι, ώσπερ έ"ν τώ

36 λόγω, σοι μέν παιδιαν τοΰτ' είναι, εμοι δέ θάνατον.

Εντεύθεν δ' είρηται τα εγκλήματα. (μ) Ό μέν γαρ

άξιοι άντιπαθεϊν ώς με'γα ίιπηρετήσας , δ'τι δεομε'νω

έποίησεν, ή τι άλλο τοιούτο λέγων, προς τήν ε'κείνου

ώοέλειαν πόσον ήδύνατο, άλ,λ'ού τίήν αύτώ• δ δέ τούν-

4« αντίον όσον εκείνω, άλλ' ούχ έ'σον αύτώ. (23) Ότέ

δέ καί μεταλαμβάνων και αμφιβάλλει• δ μέν γαρ δ'σον

αύτώ μικρόν άπε'βη , δ δ' δ'σον αύτώ μέγα έδύνατο ,

οίον" ει κινδυνεύσας δραχμής άξιον ώφε'λησεν, ό μέν το

του κινδύνου με'γεΟος δ δέ τό του αργυρίου , ώσπερ εν

4!> τη τών νομισμάτων άποδόσει. Και γαρ ενταύθα περί

τούτων ή άμφισβήτησις ■ δ μέν γαρ άξιοι πώς τότ' ην,

ό δέ πώςνΰν, άν μή διί'πωνται. (2ΐ) II μεν ουν πολι

τική βλέπει εις τήν δμολογίαν και ε,ϊς τό πράγμα , ή δ'

ηθική εις τήν προαίρεσιν. "Ωστε και δίκαιον τοϋτο

Μ' μάλλον έστι, και δικαιοσύνη φιλική. Αίτιον ο• του

μάχεσθαι, διότι καλλίων μέν ήήΟική φιλία, άναγκαιο-

τε'ρα δέ ή χρήσιμη. ('2ί.) ΟΊ δ' άρχονται μέν ώς ηθικοί

ϋίλοι και δι' άρετήν δντες • δ'ταν δ' άντικρυς ή τι τών

ι•οπμ>Ι ίΐ : ηρηπο ρμΐ8 "ΐ-ηΙΙη, ιιΐ ηοηρΓβοίβΙ 8ΪοιιΙ Οριΐδ, 5«1 ιΛ

;ι-ΐ|ΐπ|ί1;ι- ν'ι! ί κιιιι , 80 ηιιιηρπδ ριιΐιΐίεί. ΛιΙ :ΐ'ΐ|ΐΐίΐ1ί|;ι1ι-ιιι

ΡΓ£0 εοηιρ3Γ3(3 Ρ55Ρ ΜΐΙΙ ΟΪνίΙΐβ »Ι1ΐίΐ:ίΙΪ3. (10) ΟΙΐ'ΙΊΙΠΙ πΙίϋ>

ηηιίΐΊΐίίι' (Ιιιιΐ' δρεοϊεδ κιιηΐ : βΐί» ρηίιη Ιρμβίίβ ρί.1, αΐϊίΐ ηιο-

ΓΒΐϊί. Λε ΓΟ&ρϊοϊΙ οίνίΐίβ Ϊηα><]ΐιβ1ί1ο1οιιι οί ηοβοΐίιιηι ίρδίιηι,

ψιρπιβιΙπιοόΊιηι ρπιρηίρί ρΙ νρηιίρηίοδ : ιιηιΐβ ιΙίοίΙιΐΓ,

« ΜΡΓΡΡδ τίΐΌΒηΐίΡΟ. » (17) ΟπηικΙο ίμϊΙΐΙΓ ΡΧ ρβείο οοη-

νεηίΐ Ιιητ <ί\ Μις βηιϊοϊΐϊα , ρ-Ι <Ίίιιηι ΙρβηΜδ : μτιιιιι ψιιιιιι

ΐ'ρηι ίρβοπιιη ηιΊιίΙπιι οοηιιηίΙΙιιη), »«1 ιικιγ.ίΙιίιι 3πιίοί(ί3ΐτι

.ήτριΙιΙ (Ι 8θεία|ριη. (,ΐιιοπιτ.ι ροΐίδςίιηυηι ίη Ιοο οηιϊπΐία

6Χρθ5<Ιΐΐ3ΐίθ Ρ8ΐ. ΡΟ φΙΟ<] Ρ8ΐ ρΠΚίΡΓ ΙΐηίιΙΙ'ίΙΠΙ. ΚιΙίφΙίΡ εηίπι

αιιιί(-ί(ίίΐ• δΐιηΐ ρ( ρβ ο,υίβ ιι) ίΙιΙ;ι!ι•ιιι δ|>ρ<•ΐ3ΐ , ρΙ ςυβ2 ΡδΙ

μίίιηιΙιιιιι νίτΙπΙοΜί. ΙΙΙι νβΓς ιιΐκιψιρ οοηιρίρείί νοίπηΐ, ρ{

(μιϊιίρηι ιι|ί|ί(3ΐίκ βγηΙι'» (;οιι<>ιιΐ!ΐιΐ(1ίιΐρηι ριιηι 3ΐΐο Ιι.ιΙμίιΙ ;

Γΐΐιιι;ι|ΐ'ΐη αιιίοπι Γαοϊπηΐ υΐ Ιιοηρίϋ. Ι'γοιπιΙρ ΠιΙριιι ιπΙργ ίβ

Ι)3ΐ)Ρΐι(ρ8 ΙρμίΙίηιβπι ηοη Πιιίιιηΐ. (18) Ι'ηίνβΓίβ 3ΐι(βηι ίηΐΡΓ

Ιγρ8 18(33, πΐίΐκ ιΐΐ.ι ρχροϋΙιιΐΒΐίοιίΡβ ΙιλΙιρΙ ΓΓεςιιεηΙί3$ϊηΐ8β.

νΐΓΐιΐ8 ρηίιη, βεαιββίίοηίβ ρχ|»ργ8 Ρ8ΐ; βιιβνρί ηιιΙριιι, οΐιΐϊ-

ηρη(ρ8 ΡΓο@3η(ρ»]ΜΡ, εοηείΚληΙιΐΓ. Ι'ΙΗββ ϊργο ηοη ΓβεϊΙο

ίη {η-3ΐΪ3Πΐ γοιΙηιιιΙ, 1 1 1 - 1 Ιρμίΐίηιρ, 3(ι(ΐιρ ηΐ βοοΐοδ (ΙρρρΙ,

ϊβΙργ 8β*ο οοη^ΓΡίϋβηΜίΓ. (19) ΜΙιϋυηιϊηιι» ϊπΙργ υίίΐρβ βϋήοΐ-

Ιί38, Ιι•μίΙίιηΛ ρηιιιίηηΐίοηΐ' νβρβί. Ι'ρπιηΪΗ ρηίιη «ΙροοηΙηι-

νΡΓβίίδ (Ιΐ'ΐίιΙίΙ Ιι'μίΐίιη,ι , ηιιβ ρΙ ,τςηαΐρ ηΐΡΐΐ5ΠΓ;ι! ιιγ : ιιιοπι-

1ί« βιιίοιη νιιΐιιηΐ,Ίΐ ί.ι οοηνεηΐίο ε$1. Ριιοοιγολ Ιρχ βΐίουυί

ί(3 3ΐιιίοε οοηνίνρηίίΐ.ιΐί |Κ)Μ(α Ρ8(, πΙ ίη οοη(Γ30(ίΙ>υβ νο•

Ιιιη(;ιπίί> ]ιΐ8 ρΙ ]ιι<Ιίοίιιιη ηοη ίιιΙι•ι•|«ιιι:ι(ιΐΓ : γροΙο; ιιαιη

Ιχιιιί» ίηΐΡΓ 8Ρ8Ρ ]ιΐ8(ιιηι ππΙΙιιηι 05(, 8Ρ(Ι Ιιί ιιΙ Ικιιιί ίιιΐιτ $ρ

>οΙί ιιιιιΐιιο πΊΐ(ΐ'3ΐιιιιι(. (20) Ι.ίαΊ ηιιΙοιιι ίη Ιι:ιο 3πιίοί(ί3

η!ιίιιιι|ΐιΐ' 3Γ,ου83(ίοιΐΡ3 3ΐιεί|)ί(ο3 Γιοη, ί(α πΙ ιιΐΡΓςιιρ ογϊ-

ιιιϊιιρΙιιγ, (μιαικίο ]ιιχ(ί ηιοΓΡδ, ηοη ΙρμίΙίιιιι.• Γκίοτι ΙιιιΙιριιΙ.

(21) Αο «Ιηϋίϋΐιι Ιυηι 0δ( , ιιίΓοηαηι ιπ<>.Ι•ι μ^Ιιιι.ι ]ιΐιΙίι\ιπ•

οοηνοηίαΐ, »η π-.|ιιί•Ιιι γρι ρπι^ϋί-ο, ι|ΐι.•ιπΐ-•ι ,•>ί( , ρ( ςυβίίβ,

;ιη 3θθί|)ϊεη(Ϊ5. 0)ΐιΙίημί( οηίιη ίηΐυηΐιιιη, ςιιοιΐ ίικηπΐ

ΤΙιΡ08ΐιί8 :

Τίϋίι|ΐιίι1οπι, άΐ», Ι>1 ρΐΓνιιηι ο»1; ηιίηΐ νετο ίηίρηί.

Ν3Π) οοη(Γ3Γίιιηι ρΐίβηι βνρηΪΓΡ ρο(ρ»1, νρΐηΐ ίη ίΙΙ,ι οη-

Ιίοηε : Τίΐιί ςυίιίριη Ιιοο Ιιΐ8ΐΐ8 081, ςιιοιΐ ηιϊΐιί ιιιυΓίΡΐιιηΠ'πΊ.

ΙΙίηο ί^ίΙηΓ αοτυ$3ΐίοηΡ9 υοίιιηίιΐΓ. (Ό) Νβπι ϊΙΙρ <|ιμιΙγιιι

ΓρμρΙίΙ υΙΊίΐ'ίιιιιι , ηΐ ΐ[ΐιί γρπι ιη;ιμιι.ιιιι ρΓ.τδΙίΙοπί , ιμιοιΐ

ηιΙΓιιρί'ϊΙ ρ;;ριι1ί , ;ιιι( 8°ι ηιιίιΐ βΐίικί (ΙίοβΙ , 3(1 ίΙΙίυβ ιιΐιΙϋ,Ίΐΐ'ΐιι

ιρι.ιπίιιιιι ο,ιιίιίρηι ροΙιιεΓίί , 8Ρ<1 ηοη ςυοά" ■ 1 1 ΐ ρχ|>ρ<1ίρ|)3( :

ηίο βιιίριιι εοιι(Γ3 , ()ΐιαη(υηι ϋΐι ρ3Γ Γυί88ε(, ηοη ι|η,ιμ(ιμιι

δίηί οοηιιηοιΐ388Ρΐ. (23) ΙηΙβηΙυηι νρΓο Ιγ;ιικμηιι|ιΙιι εχρο•

3(ιιΐ3(ίοηρ οοηίΓονρΓίίΙ : Ηίο «ιιίιιι ηυβηΐυΐυηι ίρβί οοιιΙί^βΓίΙ,

Ιιίο νριο ηιιβηι ιιυμιιιιιιι ρΓο ί30υ1[3ΐίΙ)ΐΐ3 ρηκΙΚεπΙ. νοίυΐ

βί ίηρρπουΐο οοηδΐίΐιιίυ.8, ίΙΙο <1γ3οΙιιιι»3 ρΓρ(ίο3θ]υ(υ8δίΙ,

Ιιίο ψιΐιΐι'ΐιι ρεπουΐί, ίΙΙο νρΓο αΓ^ί-ηΙϊ ηι&ςιιί(υι1ϊηειη Γβμιιίη-

1)ίΙ, νρΐηΐ ίη ΓΡ(Γί1)υ1ίυηρ ρροιιηίβα Γιργι δοΐρΐ : ηβηι εΐ Ηίο ιΐβ

Ι»8 οοηίΓονεΓίίΙηΓ. Νβηι ίΙΙο υΐ (ιιιη , Ιιίο νειχ> «Ι ίηιρΓα?-

8Ρη(ί3πιηι γρ* Ρ8(, ηίδί οοηοίΐίεηΐ, ]ιΐ(1ίθ8ηϋιιιιι 3γ1η(γ3(ιιγ.

(24) Οϊνϊΐϊδ ϊίηΊΐ"" βηιίοίΐί» οοηνεηΐίοηριη οί Γοηι ίρ&βιη

ίη(ιΐρ(ιΐΓ; ηΐ0Γ3ΐί3 βαίοπιβά ρΐεοΐίοηοπι ρΙ νο1υη(3ΐεηι γρ-

δρίοίΐ. <}υοοίι•ο3 ίυδίυηι Ιιοο ιιιβίζίδ βδΐ, εί ϊιΐ8ΐί(Ϊ3 ίη(ΡΓ

αιιιίοοδ ϋ8υΓ|»ΐ3. Οοη(ριι(ίοηί8 βιιίρηι οβιΐδβ ίη εο ΟδΙ, ςιιοιΐ

ηοηρδΙίοΓ 3ΐηίοί(ί3 ηιοιο1ί> . υΐίΐϊδ αυίρηι ηροοδδβπβ ηιη^ίδ.

(2ό) Ειιηίιίριη ηοηηιιΙΙί οοπ8ιιρ«οργο ίηοίρίηπΐ ιιί ιιιογβΙι

3ηιίείΙί3 εί νίΓΐυΙε ίηηοΐί ; νβτυηι υϋί ο,ιιίϋ βιΙνρΓδυηι εχρο
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ιδίων, δήλοι γίνονται οτι έτεροι ^σαν. Έχ περιουσίας

γαρ διώκουσιν οί πολλοί τό χαλο'ν ■ διό χα! την χαλ -

λίω φιλίαν. (μ) "Ωστε φανερόν πως διαιρετέον περί

τουτοηι. Ει μέν γαρ ηθικοί φίλοι , εις τήν προαίρεσιν

* βλεπτέον ει Γση , χαϊ ούθέν άλλο άξιοιτέον θατέρω πάρα

θατέρου. Ε? δ' ως χρήσιμοι και πολιτικοί , ώς αν έλυ-

σιτέλει όμολογοϋσιν. *Αν δ' δ μέν φή ώδε 4 δ' έκείνως,

ού καλόν μεν αντιποιησαι , δε'ον τους χαλους λέγειν λό

γους• ομοίως δέ χαϊ Ιπ\ θατε'ρου. (27) Άλλ' Ιιτειδή

10 ού διιίποντο ώς ήθιχώς, δει κρίνειν τίνα μηδ' δποχρι-

νόμενον μηδε'τερον αυτών έξαπαταν. 'ϋστε δει στε'ρ-

γειν αυτόν τήν τύχην. (28) "Οτι δ' έστιν ή ηθική χατα

προαίρεσιν, δήλον, έπε! κάν εΐ μεγάλα παθών μή άπο-

δωη δι' άδυναμίαν, άλλ' ώς έδύνατο , καλώς• χαϊ δ

"> θεός ανέχεται χατα δύναμιν λαμβάνοιν τας Ουσίας.

(2») Άλλα τω πωλοΰντι ούχ Ικανώς έ^ει , αν μή φήση

δύνασθαι πλέον δοΰναι, ουδέ τω δανείσαντι. (3θ) Πολλά

εγκλήματα γίνεται Ιν ταΐς φιλίαις ταΐς μή χατ' εϋθυω-

ρίαν, χαϊ το δίκαιον ιδεϊν ού δάδιον χβλεπόν γαρ με-

3" τρήσαι ΙνΙ τώδε τα μή χατ' εύθυυιρίαν, οίον συμβαίνει

ΙπΙ των ερωτικών. (3ΐ) Ό μέν γαρ διιόκει ώς τον ήδυν

έπι τω συζήν, δ δ' εκείνον ενίοτε ώς χρήσιμον. "Οταν

δέ παύσηται τοϋ Ιράν, άλλου γινομένου άλλος γίνεται •

χαι τότε λογίζονται παντί, χαϊ ώς Πύθοιν χαϊ Παμμέ-

2ΐ> νης διεφέροντο , καΐ δλο>ς διδάσκαλος χαϊ μαθητής

( επιστήμη γάρ χαι χρήματα ούχ ΙνΙ μετρείται ) , και

ώς Πρόδικος δ ιατρός προς τον αποδίδοντα μικρόν "τον

μισθόν, και ώς δ κιθαρωδός καΐ δ βασιλεύς. (32) Ό μέν

γαρ ώς ήδεΐ, δ δ' ώς χρησίμω ώμίλει • δ δ', ε'πει Ιδεί

3» άποδιδόναι αυτόν, αυτόν ώς ήδΰν έποίησεν, και εΐιη,

ωσπερ εκείνον άσαντα εύφραναι , ούτω και αυτός υπο

σχόμενος έκείνω. (33) "Ομοις δέ φανερον και ένταΰθα

πώς γνωριστέον • £νι γαρ μετρητέον και ένταϋθ', άλλ'

ούχ δρο) άλλα λόγω • το άνάλογον γαρ μετρητέον, ώσπερ

35 και ή πολιτική μετρείται κοινο>νία. Πώς γαρ κοινυ)-

νησει γεωργώ σκυτοτόμος , ει μή τω άνάλογον ϊσασθτ'-

σεται τα έργα; (34) Τοϊς δέ μή χατ' εύθυωρίαν τό άνά

λογον μέτρον, οϊον ει δ μέν σοφίαν δοΰναι έγχαλεϊ , δ δ'

. εκείνο) άργύριον, τί σοφία προς τό πλούσιον είτα τί

♦υ δοθέν προς έχάτερον. Ει γαρ ο μέν τοϋ έλάττονος ή'μισυ

εδωκεν, δ δέ τοϋ μείζονος μή πολλοστόν μέρος , δήλον

δτι ούτος αδικεί. (35) "Εστί δέ κάνταϋθα εν αρχή άμ-

φισβήτησις , αν φήσωμεν ώς χρησίμους συνελθεΐν αυ

τούς , δ δέ μη , άλλ' ώς χατ' άλλην τίνα φιλίαν.

♦5 Περί δέ τοϋ άγαθοϋ κα\ κατ' άρετήν φίλου, σχεπτέον

ποτερον δει έκείνω τα χρήσιμα υπηρετεΐν χαι βοηθεϊν ή

τω άντιποιοϋντι και δυναμένω. Τοϋτο δέ τό αυτό πρό

βλημα Ιστι, πότερον τον φίλον ή τον σπουδαΐον ευ

ποιητέον μάλλον. (2) *Αν μέν γαρ φίλος, καΐ σπου-

60 δαΐος, ίσιος ού λίαν χαλεπόν, αν μή τις τό μέν

αύςήση τό δέ ταπείνωση, φίλον μέν σφόδρα ποιών,

επιεική δέ ήρεμα. Ει δέ μή, πολλά προβλήματα γίνε-

πιιηΐιιι•, ά"βεΐ3Γ3ηΙ δβ$β β*>β (ΙϊνβΓδοβ. Νβηι ηηΐηιί οβικα ρ|β•

π<|οβ εΐίβιη ΙιοηββΙιιιη ριτ*<•ψιιιιι(ιΐΓ : φΐηρι•ορΙ<τ ΙιοηεκΙίο••

τεηι αηηοϊΐίαιη. (2α) <}ηοείΓεβ ηίΒηϊΙεβίιιιη ε«1 ψι& ΓαΙίοπβ

1ιο?ο (ΙίδΙίηίξΐιεηπ'α βίηΐ. Νβηι δι ηιΟΓαΙε» αηιΐοϊ βοηΐ, ;»Ι

βίεείϊοηοηι βρβείβηιΐιιιη ββΐ , ηιιηι »ηιΐ3ΐίδ, ηβςυο αΐίυιΐ

φΐίοφίαιη βΐΐεπ β!> 3ΐΙεπ> «Ι ροβίιιΐϊΐκΐυιη. νβΓυηι :ί υΐίΐί-

ΙαΙίδ ιηυΙϋίΕ ^ΓαΙία εοηνεηίυηΐ βΙ είνίΐοβ βιιηι βπιϊοϊ,^χ

ηΐίΐίΐβΐβ ρεηιΐβΐ ιιιυΐυιΐδ οοηδβηδϋβ. ςπτχίδί Ηίο αυίιίεηι βχ

πιοπίιιΐδ, ίΙΙβ νβΓΟ βχ ιιΐϋι δίβΐυαΐ , ηοη ριιΙιΊιηιιιι ιρικίηιι

βδΐ οοδ 8ί1)ί βάνβΓδβπ δΐυϋίίδ εοηΐτβπίδ , Ιιοηρδίίδ ββπηοηί-

1)118 ιιΐΐ'ΐκίο, !>ΐά εοιίδβηΐίεηιΐυιυ ;π|ΐι;ιΙίΙ(•|• β$1 ίη 3)(βι•ο

οΙγο. (27) νβΓυηι ηυοηίΐηι ηοη ιηοΓΐϋΙβΓ Γββ ΐηΙβΓ βοβ

οοϋδΙϊΙϋΐΗ ε$1 , ]υιϋο3Γβ ο)Κ)ΓΐοΙ Κ» υΐ ηβιιΙβΓ βΙΙβΓοηι βίηιυ-

ΙοηιΙο ίϊιΐΐβΐ. δίο ργϊογ βδββ εοηίβηΐιιβ άβββΐ ίη Ιβίβιη βιηίβιιιη

ϊιιοίϋίδίβ. (28) ΜοΓίΐΙβη) ϊ^ϊϊιιγ βηιίοίΐίβιη βββιιηιΐυηι βίβ-

1 1 ίοικΊΐι β88β ρβίβΐ , ιιιιοηίίΐηι βΙ«ί ιηα^ιιί.•* ϋεηβπαίβ αεεερίίβ

οί) ΙιΐΓΐιΙΝιΙιιιιι ρπιιιΐΊ.Ίΐπ ηοη τερβηϋίΐ, ίεϋ <|ΐι,ιιιΙιιΙΜ ροΐιιίΐ

ρΓ338(ίΙί(, ΓβεΙβ 1ΐ3ΐ)βΙ. Αί(]ΐιβ ίΐ3 Οβυ$ ςυο(|ΐιβ ρΓο Γα«:π]1;ι-

Ιπιιι ηϊοϋυΐο ηιι,•,1ι•,•ιι ιιιιι 83επίίεί3 ;ι•8ΐίιη;ιΙ : (29; νβΓυηι

ΐΊ)ΐ(•ηΙί αε ιηιιΐιιο η<1 ιιμιπιιιι «ΙβηΙί , βί ηε^βνεΓίΙ 5β 1(υ5;Λ

ρ!ιΐΓ3 <]3Γβ, ηοη βϋΐϊβεβπΐ. (30) υηίβ ηιΟΙΙ* βεειίϋβΐίοηβ»

οι ηιηΐιιι ίη βιηίειίϋβ ηοη 8βευηϋυιη ΓβοΙίΙιχΙίηεηι εοη»Ιί(υ-

Ιίβ , βΙ ]ΐΐ8ΐηιη ίρβυιη ιϋβρίοβΓβ ηοη βϋΐ Γβοίΐβ. ϋίηίεϊΐβ βηίιη

βίΐ, υιΐ3 ιιιΐΊΐ^ιιΐίΐ Ιιαο ηιεϋπ οη)Πβ ο,υοιΐ Μ> ΓβεΙϋιιαίηε

άεΩεεΙίί, νείυΐ ΪηΙβΓ ϋΐιι.ιηΐι•.-. υ$ϋ νβηίΐ : (31) υΙ)ί Ιιίο οί) εοη•

νίνβηιϋ νοίυρίβίεηι ουηιρΙεεΙίΙϋΓ βΐΐεπιιη; ί||β νβΓορΓορΙβΓ

ϋΐίΐίΐϋίειη. Υεπιιιι ηυαιηΐο ίβ βηιΟΓ ηΜ^κϋ, βϋο δυρει•-

νβηίεηίβ βϋιριο ΙιΙ 3ϋϋ8, 30 ίυιη ίηΙβΓ 8β8β Γ3(ίοειιΐ3ΐιΙυΓ

νιΐηΐ ΡνΙΙιοη εΐ Ρβιηιηεηβί 3ίΙβΓεβ1)3ηΙϋΓ; «Ι ίη ιιηίνβΓβυιη

ρΓ8!εερΙοΓ βΙ (1ί8θϊρυΙϋ8 (ηεαυβ βηίιη βοίβηΐίβηι εΐ ΓβευΙΙβΙεδ

υηο βΐίςυο ηιβΙΐΓί εοηνεηίί), βο νβΐυΐ Ι'γοιΙιοιικ ηιβ(ϋευ8βΓ@3

ιικτΐ('(Ι(Ίΐι ηιαίί^ηε ρβΓ8θ1νεη1εηι , βί οϊΙΙιαηι^Ιιι» βΙ Γβχ :

(32) Ιιίο εηίπι υΐ ]ηουη(1ο , ίΙΙβ τβΓο υΐυΐίΐί εοηνβΓββΙκιΙιΐΓ;

βΙ φΐϋΐΐιΐυ ρεΓδοΙτεΓβ ιηβΓοειΙεηι οροΓίεϋβΙ, ϊιιευικίιιιη 8β

ίρδίιηι βχΐιίϋΐιίΐ, βΙ ιίίχίΐ : « ιιι ιιι^ 8β βχΙιίΙαηνβπΙ οαηβηύο

δίθ8β«β ίΙΙυιη ρΓοηιίβδίδ. » (33) Τβηιεη ι.ι;ιιιϋΊ•.,|ιιιιι β$ΐ'

ςιιο ρβοΐο \<ιεο άφι&\ααιι]Α δίηΐ. Ναιη υ1ί(]ΐιβ Ιιοε Ιοοο

1111(1 φΐηρί,-1111 1)030 η)εΐ1δΙ)Γ3Ι1(ί3 8111)1, ΪΠΊΙΙΙ1 ηοη ΙιΤ-

πιϊηο, 8βιΙ ΓβΙίοηβ : ρΓοροΓίϊο εηίηι ιιιιίιμιι•,ίιιι1,ι β5ΐ , ηυριη-

;ιι1ιηΐ)ΐ|ιιιιι βΙ οίνίΐϊδ εοιιιιηυηίθ3ΐίο δοΐεΐ. Ναιη ιριο ρβείο

ίηΙβΓ 3(;Γίοοΐ3ΐιι 8υ(θΓεηιΐ|ΐιε εοιιιιηυηίεαίίο εοη8(3ί)ί(, ηϊβϊ

εχ ρΓοροΓϋοηβ ιι•ι|ιιιΊπγ ορβΓ3? (34) Ναιη ψιί ηοη (ϋρεείβ

3<1 ίηνίεεηι 3§ιιιιΙ, ιιι.ίι-ιιγ.ιπι ΙιαΙιβη( ρΓοροΓίίοηεηι : νείιιΐ

8ί Ιιίο ψιίιΐΓΐιι δβρίεηϋαηι , αΙΙεΓ νβΓΟ ρεευηίαιη ριόιιιϊΙΙ,ίι ,

ιιΐ πΊαΙίιι δαρίεηΐίιε 3(1 (ΙίνίΙίαί, εΙ υΐηηδφΐβ αϋ (Ιαίιιιη 8ίί

οοηδίϋιταηιία. Ναηα δι αίΙβΓ βχ αοβητο ηιίηοπ ραΓίειη (Ιίιηί-

ιΐΐ.ιιιι (ΙειίεπΙ, ίΙΙβ νβΓΟ εχ ηΐ3]θΓβ ηοη πιυΙΙίρΙίοεηι, ίη-

ϊιΐΓίβ υΐίφΐε αΙΙ'εείΙ. (35) Αε ΓεευΓΓίΙ ςυκίεηι Ιιοο φΐοφίε Ιοοο

ρπηΐ3 εοηίΓονβΓδία , δι ιιί υΐίίββ οοηνοηϊδϋβ ίρ805 αΠίιιηβ-

ηιηδ, ίΙΙεηβςεΙ, 8βά ]ϋχΐ3 βίίαιη ςιΐ3ΐιιρί3η> 3ΐηίεί1ί3ΐη.

ΟΑΡ. XI.

Ρογγο <1ί.<επ1ί(Ίκ1ιιιιι ββΐ <1υ ηοηο ]υχΐ3 νΪΓΐυΙβιη οηιίεο,

ΐΜΐίεηβ 8ί( ρΐ',ι?8ΐαη(1ιιηι ΙκΊΐιΊίι'ϊιιιιι εΙ αιινίΐίιιιη, »η ιίΊιϊ-

ΙιιιΐΉΐί ροΐϊυδ ΓαειιΙΙαΙί 1ιιΐ8ΐ ριε ίιΐδί πιείο . ι>»ι ιι«Ι ίιΐι'ΐιι ρη ιΜει ιι α

βεΐ ρΓΟΓδίΐδ , 3η ιιιηί((ΐ ροΐίιΐδ ςυβηι τιγο Ιιοηο 8ΪΙ ΙιεηεΓα-

είεικίιιιη. (2) ΕΙ 8ί ςυίιίεηι ηιιιη-ιιμ 8ΪΙ ίίΐεηι οΐίβηι νΪΓ 1χ>ηιΐ8,

ηοη ΓιιθγϊΙ (ΙίΠίοίΙβ ]ιι<)ίθ3Γβ, ηϊδί ΓοΚβ ςιιίβ ίΐΙΙοπιηι ηιιιρΙίΓι•

εεΐ, ,ιϋι-ιιιιιι νε™ ίιιιιιιίηιιαΐ, βηιίευιη ιιιαχίιιιί Γαείεηδ,

οοηυιη νΪΓϋΐη νβΓο ηιβιΙίοοπΙβΓ κβΐίπιβηί. 5ϋη δβευ$ ΙίαΙ,
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ιαι, οίον ει ό μεν ην, ούκ εσται οε, δ δέ εσται, ούπο)

δε, η ό μεν έγένετο, εστί δ' ου, δ δέ εστίν, ούχ ην δε

ούοέ εσται. (β) Άλλ' εκείνο έργωίέστερον. Μη γάρ

τι λέγει Ευριπίδης, ποιησας,

ί> Λόγων ίίχαιον μισΟόν άν λόγου; ?έροι; ,

έργων δ' έχείνοις έργα [χαϊ ] καρεσχετο •

και ού πάντα δει τω πατρί, άλλ' εστίν £ χα ι τη μητρι '

χαίτοι βελτίων δ πατήρ. Ούοέ γαρ τω Διί πάντα Ούε-

ται, ούδ' ε/ει πάσας τας τίμα; άλλα τινάς. (4) "Ισως

>υ ουν εστίν ά δει τω /ρησίμο), άλλα δε τω άγαΟω• οίον

ού/ δς σΐτον δίδωσι χαϊ τάναγχαΐα, και συζην τούτω δει.

Ούδ' ω τοίνυν το συζην, τούτο) α μή ούτος δίδωσιν,

άλλα χρήσιμος. Άλλ' οί τοϋτο ποιοϋντες τούτω πάντα

τω έρωμένω διδόασιν, ού δέον, ούο' είσ'ιν άςιοι. ΚαΙ

.6 οί εν τοις λόγοις δροι της φιλίας πάντες μεν πο>ς είσι

φιλίας, άλλ' ού της αυτής, (δ) Τω μεν γαρ χρησίμω τι)

βούλεσΟαι τάκείνω αγαθά, χαι τω ευ ποιησαντι , χαι τω

όποιος δει. Ού γαρ επισημαίνει ούτος δ δρισμδς της

φιλίας , άλλω δέ τι) είναι χαι άλλοι το συζην • τώ δε χαβ'

2υ ήδονήν το συναλγεΤν χαϊ συγ/αίρειν. (β) Πάντες δ'

ούτοι οί δ'ροι κατά φιλίαν μέν λέγονται τίνα , (ού) προς

μίαν δ' ουδείς. Διό πολλοί είσι, χαι έκαστος μιας είναι

δοχεϊ φιλίας, ούχ ων, οίον ή τοΰ είναι προαίρεσις. Και

γαρ δ χαΟ' ύπερο/ήν χαι ποιήσας ευ Βούλεται τω έργω

2ο τω αυτοϋ ύπάρ/ειν, χαι τίο όιοόντι το είναι δει χαι άν•

ταποοιδόναι , άλλα συζην ού τούτω άλλα τω ήδεϊ.

(?) Άοιχοΰσιν οί φίλοι ενιοι αλλήλους• τα γαρ πράγματα

μάλλον, άλλ' ού φιλοΰσι τον ε/οντα• διό φίλοι χάχεινοις,

οίον διότι ηδύς τον οίνον εί'λετο , χαι δ*τι χρήσιμος τον

3υ πλοϋτον εί'λετο• /ρησιμώτερον γάρ. Διο δει άγανα—

χτεϊν, ώσπερ αν ει μάλλον εί'λετο αντί ήττονος. Οί δ'

Ιγχαλοϋσιν έχεΐνον γαρ νυν ζητοϋσι τον αγαθόν, πρότε-

ρον ζητήσαντες τον ήδύν ή τον /ρήσιμον.

Σχεπτέον δέ χαι περί αύταρχείας χαι φιλίας , πώς

3ί ε/ουσι προς τας αλλήλων δυνάμεις. Άπορησειε γαρ άν

τις πότερον, ει τις είη χατα πάντα αύτάρχης , εσται

τούτω φίλος. Ει χατ' ενοειαν ζητείται φίλος ί) εσται

αγαθός αύταρχέστατος , ει δ μετ' αρετής ευδαίμων, τι

αν δέοι φίλου ; ούτε γαρ των /ρησίμων οεϊσθαι αύταρ-

«ιι κοΰς , ούτε τών εύφραινόντων, ούτε του συζην αυτός

γαρ ικανός αυτί•) συνεϊναι. (ϊ) Μάλιστα δέ τοϋτο φα-

νερόν έπί θεοϋ • δηλον γαρ ώς ούοενός προσδεόμενος

ουδέ φίλου δεησεται , ούδ' εσται αύτώ ούτε μηθέν δε-

σπότου. Ωστε χα'ι άνΟροιπος δ εύδαιμονέστατος ήκιστα

ΐϋ δεησεται φίλου, άλλ' η καΟ' ίσον αδύνατον είναι αυ

τάρκη. (3) Άνάγχη άρα ελαχίστους είναι φίλους τω

άριστα ζώντι, και δεϊέλάττους γίνεσΟαι, και μή σπου-

δάζειν δπως ο')σι φίλοι, άλλ' δλιγο>ρεΐν μή μόνον τών

χρησίμων άλλα και εις τό συζην αιρετών. (4) Άλλα

ίιι μήν και τότε φανερόν αν είναι δόςειεν ώς ού /ρήσειος

ίνεκα δ φίλος ούδ' ωφελείας , άλλ' δ δι' άρετήν φίλος

μονός. Οταν γαρ μηΟενός ένδεεΐς οιιιεν, τότε τους συν-

ιιιιιΚα: (|ΐιιτ>(ϊηηκ οπιι.ιΙιιγ : νοίιιΐδ! Ιιίε ςιιίιΐβιη ργ31, ηοη

ρηΐ βηίειη ; ϊΐΐο 3ΐιΙειη επί , δοο1 ηοικίυηι. νοί Ιιίο ψικίπι»

ΓαοΙιΐδ ι•5ΐ, ηοη ε$1 (βιηεη , νρ| ρδΐ , δοιΐ ηοη θγιΙ ηεςυε ργϊι.

(8) ν*τυηι ίΙΙιιι] Ιβυοποδίιΐδ ΓυεπΙ. ΚβοΙβ εηίιη (ΙιοίΙ Ευπ-

ρίιίεβ , βεποεηβ ,

νβΓΐκ>Γηΐη )115|3ΓΠ νΟΓΐ)3 ηΊβΙΈβΰβΠΙ Γ(ΪΓ35,

εοιΐ ϊΐΐϊβ ορεπιιιι μΐΌ ιιιείΐειίε τεε ίυί(.

Νεε οηιηϊα ραΐτϊ εοηνεηίυηΐ, δει! <■! ιικιΐιϊ ιιϋ.ι, ςιιαιηΙιΙιρΙ

δΗ |ΐΓ.ΐ'ίΙ;ιη1ίοΐ' ρ;ιΙι•ι•. Νεςαε εηίιη )ο\\ ^ιίΓΓΪΙίαιηΙιΐΓ οιηηία,

ηειμιβ οιηηεϋ ΙιοηοΓεβ , εειΐ ([ιιομΙμιιι 1ι;ι1«Ι . (4) ΚοΓίβ^&β

ίμίίιΐΓ βυηΐ ι|ΐι.τ ιιΐϋί ρΓβκΙϊΓε ορυιΐβΐΐ , αϋα πΐΓίΐιιη ςιι.-κ

ηοηο ηιιιίι•ΐι; τείηΐ ευί αϋηιεηΐυιη ει ηθ€Ρ883Γί3 ύΥΙκηιιΐϋ,

ηοη ε1ί»ιη οοηνίνειε ιΙΙι οροΓίεΙ. ΚΙ ςιιοιιιιη νίνεη' ιΐεεοί,

εϊ ηοη ρΓα^ίβηοΆ ςιιχ ηοη ίρβε, βιιΐ ςη;<: υΐίΐίδ Ιϊγ^Κιιγ.

V (Μ ιι ιιι ΐ[ΐιί 1(1 (αιίιιπί Ιιιιίι• , οπιηί.ι .ιπκιΐιι ρπι>|;ιιι| , ςιιιιηι

ηοη οροΓ(ε»1, ηεε βιιηΐ (Ιϊ^ηί. ΕΙ ςυχ ίη ογ.-ιΙηιιπΙμι•. »ιηί-

είΐίίρ όεΓιηίίίοηεβ εοηίΙΊΙιιιιηΙιΐΓ, εΙδί οιηηβδ 3ηιίιί(ίΛηι εχ-

ρπιηΗΐιΙ, ηοη Ιβηιεη εαηιΐνιη η'είεπηίηαηί. (5) 1 ιιΐι εηίιη

εοπιρείίΐ νεΙΙε ϊΙΙεπ Ιιοιι.ί, <•1 όεηεΓβείεηΙί , εϊ ει ςυί ο»1

ςυΐΐεηι ιΐεοβΐ (αηιίοίΐί βχ νίΓία/ΐ). Νεο Ιϊηιεη Ιια•ο βιιιί-

οίΙίΗ! ιΐεΐίιιίΐίο ί<] νβΓβ εχρηιηϊΐ, δοϋ .ι 1 1 1 εδδβ, βΐίί νιτο

οοηνϊνβΓβ αδδί^ηβΙυΓ ; οί υργο ((ΐιί νοΙιιρΙιι.ΐΓίιιβ ;ιιηίιιι.« («[ ,

εοπιιηηηίδ (ΙοΙογ, εοηιηιυηί$ςιιε ΙχΙίΙία Ιι ίΐιιιίΐιιι . (6) ΛΙηιιε

οηιηεδ ηηίιίειη Ιι;ι• (ΙεΓιηίΙίοηεδ ηηιίΐ'ίΐίίΐιιι ΐ|ΐι;ιηι1:ιιη οβίβη-

(ΙηηΙ; ιιηΙΙ.ι τογο ρΓορπε υηβηι εχρπηιίί. Νεε δίη;;ηΐ£Ε

δίη^υΗδ βιηίείίίίδ οοη^πιηηΐ , βΐίβηίδί νί.Ι<•;ιιιΙιΐΓ •. νείυΐ εΐο-

εΐίο εδί βχδίδίοηύί. Ν3ηι ει ίβ <|υϊ δεεηηιίιιιη βχεείδΐιηι οί

(|ΐιί 1>εηεΓεείΙ, βηο οροπ ίύ ίηεχδίδίεΓβ νιιΙΙ, 3ε εΓο^ηΙί

ιιΐίιΐηε εοηνεηϋ , οί ηί δίι, ρΐ ιιΐ ΓβΙπυηβΙ; νοΓυηι ηοη Ιιηίο,

δβιΙ ^υευικίο εοηνίνοΓβ. (7) ΝοηηηΙΙί βιιΐοηι βπιίεί δε ίηνίοοιη

ίιι]ιιΗ.•ι ιιΓιίι ίιιηΙ : ηιιηι τε$ ,ιιικιιιΙ ιη3^ίδ , ηοη ,ίιιι.ίιιΙ ςιιί

εβί ροδδίιίεΐ. Οιιαη• εΐίβηι δηηΐ αιιιϊοϊ ϋΐίδ , νείιιΐ ηηί νίηιιηι

ιΊΐ'^ίΙ ιριίιι ιΐηΐπ', (Ιί\ίιίιΐΝ ιριί:ι υΐϋβδ : Ιιοε η,υίρρρ ιιΐίΐίιΐδ.

Ι^ί.ιΐΓ ίικΙί^ιΐΒΓί οροΓίεΙ, ηιΐ3δί ιηεΙίοΓβ (γγλ) ιΙεΙρβρηΙ ρΓο

ίηΓεποΓε ( ρβηοηα ). ΙΙΙί νεΓΟ νίΙιιρρΓβηΙ : ηβιη ηιιηο ςιιιρ-

ηιη( Ιιιιηιιιη Ιιοιιιίηειιι , ςηηαι ριίαί ςυ>ϋδίνεΓίη( ιΐιιίεΐ'ΐιι

νεί ιιΐίΐΐ'ΐη.

ΟΑΡ. XII.

('υιΐΜΐΙρί'ίίικΙιιηι ΡδΙ ιΐίίΐηι <1(• ίπΓΠιίΐΊΐΙίιΐ' 3ΐηίεί(ία?ηιιρ

«ΊΐιιιΙίΙίοηε, ΐ|ΐκ) ρ;ιι•|ο Ιι:ι1ιρ,-ιηΙ 3(1 δε ίηνίεειη ίρ.-,-ιπιηι ία-

εηΚαΙρδ. (,ΐιι.Ίτ.ιΙ οηίιιι Γογ(6 ςηίδρίαηι, δι δί( Ιιοηηο δίΐιί

ρεΓ οιιιηίβ δηΓΠοίρηίί , 3η Ιιίε Ιιβύουίι βηιίιιιηι. 5ί δεεηηϋυηι

ίικΙί^ηΙίΛΐιι ςιι,ΐΐίΙιΐΓ :ιπιίιιι>, εΐδίί νΪΓ 1ιιιιιιΐδ.ΜΐΙΙίι•ϊριιιι-.>ί

ηιυκ, εϊ δι, ςυί εδίευιη νίΓΐιιΙε, βδΐ 1)ε3ΐη5, ςυίιΐ Ιιίε 1ΐ3ΐ>Ρ3ΐ

ορυδ βπιίεο ? ηεςιιε ρηίιιι νεί υΐίΐίΐιηδ, νεί ρ\Ιιίΐ3ΐ•.•ιηΙ ίΐιιι•., νεί

βΐίβηο εοηνϊεΐη βυΠΊείεηδορηδΙΐ3ΐ)εΙ, ςηίρρεςιιί βυιιηιίεβίίιί

ίρδί εοηνϊνεΓε 3(1ε8δεηυε ροβδίί. (2) Μα\ίιιιι> Ιιοε ιικιιιίΐΐ'Μιιιιι

εδί ίη ϋεο, ο,υϊ, ςαυπι ηηΙΙϊ Γε Ρ§εβΙ, ηεε βηιίοο είίβηι

ορηδ ΙιαΙΐβΙ ; ηεφιβ ργιι ει δοείιΐδ, ςηυΗΐ ηυΙΐ3 γο β§ε3ΐ.

ΟηοοίΓεβεΙ Ιιοηιο οββίκδίηιιΐδ ηιίηίηιε οπιηίηιη ε^εΐ βιηίεο,

ηω ςυβίοηιΐδ ΐηιροδδίόίΐβ εδί βοδο δίί)ί δϋΠίείρηΙεηι Οδδε.

(3) υη^ε ηεοεδδβπυπι εδί , ορίίηιο νίνεηΐί βπιίοο* ρβυείδ-

δίπιοδ εδββ, ηεςυε οοπιρβΓΒηύίδ βπιίείδ ορεΓβηι ϊΙΙο» «Ιβγρ ,

δΡ(1 ηεβΙΐΒβΓβ εϊ δΐΐδςιιε ιΐβςυε ΙιβϋεΓε ηοη ϋΐίΐοβ (ηηΐιιιη ,

δειΐ 3ο! ηιιιΐιιιιιιι εοηνίοΐυπι εΐίβπι δυβνεδ. (4) ΑΙςυε Ιιίηε

83ηε ρβΓδρίεηυηι ενβιΐίΐ, ηεε ιΐδηδ, ηεε ιιΐίΐίΐβίίδ 6ΐ•3ΐί3,

δεο" ρΓορΙετ νίΓΐηίρηι ΙίΐηΙιιιη νειηηι ιιηιίιιιηι εδδο. Ναιιι

φΐηιη γο ηιιΙΙ» Ρ£οηιη5, Ιυπ ηιββΐβ οιηηοί, Μΐίδ εΐίβηι

V
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άπολαυσομένους ζητοϋσι πάντες, και τους εύ πεισο-

μένους μάλλον ή τους ποιη'σοντας. Άμείνω δ' έχομεν

κρίσιν αυτάρκεις οντες η1 μετ' ένδειας , μάλιστα τε των

συζην άςίοιν δεόμεθα φίλων. (5) Περί δέ της απορίας

6 ταύτης σκεπτέον, μη ποτέ τό μεν τι λε'γεται καλώς ) το

οέ λανθάνει διά την παραβολη'ν. Δηλον δε λαβοϋσι τί

τό ζην το κατ' ένέργειαν και ώς τέλος, (β) Φανερόν

ούν δτι τί) αίσθάνεσθαι και το γνοιρίζειν, ώστε και το

συζην το συναισθάνεσθαι και το συγγνιορίζειν εστίν.

ιυ Εστί δε τί) αύτοϋ αίσβάνεσθαι και το αυτόν γνο)ρίζειν

αίρετιότατον έκάστω, και δια τοΰτο του ζην πασιν

έμφυτος ή όρεξις• το γαρ ζην δει τιθέναι γνώσιν τίνα.

(7) Εί ουν τις άποτέμοι καϊ ποιησειε το γινώσκειν αυτί)

καθ' αυτί» καϊ μη• άλλα τοϋτο μέν λανθάνει, ώσπερ Ιν

15 τω λόγω γέγραπται, τω μέντοι πράγματι εστί μή λαν-

θάνειν, οΰθέν άν διαφε'ροι ?) το γινώσκειν άλλον άνθ' αΰ-

τοϋ. Τί) δ' δμοιον τοΰ ζην άνθ' αυτοΰ άλλον. Ευλόγως

δέ το έαυτοϋ αίσθάνεσθαι και γνωρίζειν αίρετιότερον.

Δει γαρ άμα συνΟεΐναι δυο εν τω λόγο), δτι τε το ζην

20 και αίρετόν, και δ'τι το αγαθόν, και έκ τούτων δτι το

αυτί) τοις υπάρχειν την τοιαύτην φύσιν. (β) Ει ουν

έστιν άει της τοιαύτης συστοιχίας ή έτερα εν τη τοΰ

έτερου τάςει, και το γνωστόν και το αίρετόν έστιν ώς

8λως ειπείν τό κοινιονεΐν της ώρισμένης φύσεως• ώστε

ϊΐ τί) αίιτοΰ βούλεσθαι αίσθάνεσθαι τί> αυτόν είναι τοιονδί

βούλεσθαι εστίν. Επεί ουν ού κατ' αυτούς έσμεν έ'κα-

στον τούτων, άλλα κατά μετάληψιν των δυνάμεων έν

τω αίσθάνεσθαι η γνωρίζειν • αίσθανόμενος γαρ αισθη

τός γίνεται ταύτη, και κατά τοΰτο καθά πρότερον αί-

3υ σθάνεται, και ή , και οδ, γνωστός δέ γινώσκων • ώστε

δια τοϋτο και ζην αεί βούλεται , δτι βούλεται άει γνω

ρίζειν. Τοϋτο δέ δτι αυτός είναι; τό γνωστόν, (ο) Τό

οή συζην αίρεΐσΟαι δόςειε μέν αν είναι σκοπουμένοις

ποις εύηθες , έπι των κοινών πρώτον και τοις άλλοις

35 ζώοις , οίον τό συνεσΟίειν ή τό συμπίνειν. Τί γαρ δια

φέρει τό πλησίον ουσι ταΰτα συμβαίνειν ή /.<*ρίί ι ον

αφελής τον λόγον ; (ίο) Άλλα μην και τοϋ λόγου κοινω-

νεϊν τοΰ τυχόντος έτερον τοιοϋτον. "Αμα τ' ούτε δι-

δάσκειν ούτε μανθάνειν τοις αύταρκέσι φίλοις οΤόντε ■

♦υ μανθάνων μέν γαρ αυτός οΰκ έχει ώς δεϊ , διδάσκοντος

δ' ού φίλος ■ ή δ' δμοιότης φιλία. Άλλα μην φαίνεται

γε , και πάντες ηδιον των αγαθών μετά τών φίλων κοι-

νωνοϋμεν, καθ' ίσον επιβάλλει έ'καστον και ού δύναται

αρίστου, (ιΐ) Άλλα τούτιον τω μέν ηδονής σωματι-

(5 κης , τω δέ θεωρίας μουσικής , τω δέ φιλοσοφίας. Καϊ

τολμά όή είναι τώ φίλω. Διό φησι « μόχθος οί τηλοΰ

φίλοι , » ώς ού δει γενέσθαι άπ' αλλήλων τούτου γινόμε-

νον. "Οθεν κα'ι δ έρως δοκεϊ φιλία δμοιον είναι• τοΰ

γαρ συζην ορέγεται δ Ιρών, άλλ' ούχ ή μάλιστα δεϊ ,

60 άλλα κατ' αίσθησιν. (12) Ό μέν τοίνυν λόγος έκεΐνά

φησι διαπορών, τό δ' έργον ουτο) φαίνεται γινόμενον,

ώιτε δηλον δ'τι παρακρούεταί πως ήμας δ διαπορών.

Σκεπτεον ένθεν τάληθές. (ι:)) Ό γάρ φίλος βούλεται

είναι, ωίπερ ή παροιμία φησίν, άλλος Ηρακλής , ίλλοί

1)οηί8 υηβ (τυίΙιίΓΟδ ο,υΐΒΓυηΙ , Γηβςϊδηιιε Ιβίεβ ίη ηιιοβ εοηΐε-

Γ.ιηΙ, ψιβηι 3 ιμιίβιΐδ βοεϊρϊβηΐ ηβηεηαα. ΕΙ 3θειΐΓ3ΐϊθΓβ

]ιιάΊείο ροΐΐεηιυδ Γεηιιη εορίβ 3ΓΠυεη(ε8 , ηυβιη >ί δυπιυ.3

6861)1 , ΙΙΚΙ \ίιικ'ι[1ιι• 3ΐηίε08 εΟΠϊίεΙοί ίθθηβ03 ΙΐΙΙΉ ΓβφΠΓί-

ιηυ3. (!>) ϋβ Ιιϊο 3ΐι1βπι ςιΐίΡδΙίοηβ εοη$ίάεΓ3ηϋυιη βδΐ, 3η

ηοη βΐίιιά ιιυίϋΌηι Γεείβ ιΙϊεΗΐιΐΓ, 3ΐϊιι<1 νβΓΟ ΙαΙββΙ ρι•ο-

ρΙβΓ εοιηρ3Γ31ίοηβιη. Μαιιίί'ι\•,1πηι βφιϊοίβηι \ά ψιίϋοηι,

δυηιβηΐίουβ α,υϊιΙ νϊνβΓβ βοΐιι δϋ , 3ΐ(|υβ υΐ ίίηϊβ. (β) ΑΙςιιβ

ρβίεΐ, ιιΐ νϊνβΓβ βδΐ δβηΙίΓβ βΐ εοβηοδοβΓβ , ί(ϋ εοηνίνβΓβ

6580 υηβ δοηΐϊπ' βΐ οο§ηοδεβΓβ. .Γβιη νβΓΟ δβ δεηΙΪΓβ εί δβ εο•

μηοίοοίΌ ηι.ΐΜΐιιο βχρεϋΙυΓ; βίαπβ Ιιϊηο βδΐ ίηςί'ηίΐα οπιπί-

6υ8 νϊνεηιΐί ευρΜϋβδ; π.ίπι νίίαιιι εο£ηί(ίοηεηι ψι;ιιΐιΙ,ιι,ι

αΧΐηΪΓβ οροΓίεΙ. (7) νεΓυηι δι ηυϊδ άβίΓβΙιβΙ Ιι«?ε, εί εο§ηί-

Ιίοηειη εηηδΙΗυβΙ ίρββηι ρβΓ δβ, βΐ ηοη ρβΓ δβ (ίυ>εςυϊ(1εηι

ΙηίβΙ)ΪΙ, νείυΐ ίη ΟΓβΙίοηβ δβπρίυηι βίΐ , Γβ ίρβ» Ιβηιεη 1ίε«1

ηυηΙβΙβΓβ), ηίΐιίΐ ΓβΓβΓβΙ, βί βΐίυπι ρΓΟ δβ ίρβο εομηοίΐϋί :

βοά ψιοιΐ δϊηιϊΐο νϊνβΓβ βΐίυιη ρΓΟ δβ ίρβο οΊνβΓδίιηι ββΐ. Κ»-

ϋοηαϋι'Ιβ βυΐεηι βδΐ δΐιιιηι εομηοδβεΓε βΐ «οηΙΪΓβ βϋ^ί1)ί|ίιΐ5

βϋββ. (,)ιιιη ίιϊ;ι οοη]υη8βΓβ Ιιϊβο ϋιιο ίη ΟΓβΙίοηβ 0|Κ)ΓΐεΙ,

νϊνβΓβ , βΐ εϋμίοϋβ , εί (|ΐιοοϊ πυηιιιη εχ Ιιίδ εοηίΙαΙ, ΐ|υ3π<1ο

ίιΙ ΐηεδί ΐ'ίκίοιιι ηαίιιτα ρ3Γ(ίείρ3η(ίου8. (8) δι ϊμίΙιΐΓ ίη'β]α>•

ηιοϋϊ κβΓΪβ , β11βΓ3 δβιηροΓ ίη βΙΙβΓίυβ οπίίηβ εοηΙίηεΙιΐΓ, βί

εο8ΐιοδείΙ)ίΙβ αίηυβ ρΐίμίΐιίΐβ βδΐ, ηΐ ίη δυηιηια άίεβιη, ίρ83

ευηιιηυηίεβίίο ύβΙβηηίη&Ια! ηβΙιΐΓ»; : 8β νεΙΙβ δβηΐίιβ 8β

ίρδυπι ΙβΙεηι ^ιιβηίΐίηι βίδβ, εβί νεΙΙβ. ΕΙ ηιιοιιίβηι ηοη βε-

αιιιιΐιιιη ηθ5 ίρίΟδ Ιιοι ιπιι ιιιιυιΐ)(|ΐιθ(1(|ηε δΐιπιιΐδ, »β(1 ρίΐΐί-

είρβίίοηβ ΓίίειιΙΙίιΙιιιη ίη μ-ιιΙϊοιιιΙο .ίιιΙ εο^ηοδεεηοΌ (δβη-

Ιίεηβ εηίηι Ιιοε ιιιοιίο δβιΐδίΜΙίδ ΓβαΌΊΙϋΓ, βί ίιιχίβ Ιιοε, ιιΐ

Λ(•(ΐιικΙιιιιι ριίυβ δβηΐίΐ εί ί|ΐιβ, εί ευ]ιΐδ, εί εοβίιοδοίοίΐί.'ί

Γει1(ΙίΙιΐΓ εομηοδεεηδ), ίιΙιίΓοο εί νϊνβΓβ ββηιρβΓ νοίπηηυ,

οί) ίυμβ εο^ποδεεικϋ ϋβδίϋβΓίιιηι , Ιιοε β«1, ςιιΪ3 εί ίρδβ

εομηο8ςί1)ίΙβ ςυίιΙρΪ3ηι β$/5β ειιρϊΐ , εΐεείίοηειη 65ίβ εηρϊΐ.

(9) ΕΙεοΙϊοηειη 3ΐι1βηι εοηνίοΐιιβ δΐυΐΐυιη ΓοΓίβ ςιιίδρίαηι

ίιιΙ ιπι ι-η-, ριιϋ< ■,ίιίΙ , ίη ϋδ ρπιηυιη ςυ,χ β(Ϊ3ηι αηίηΐίΐϋιιιιι

(ΐΙ(•ΐΊ)πιιιι, εοιιιηιιιηι'3 δΐιηΐ , ςιιβίε βδΐ δϊηιιιΙ βιΙβΓβ , δίιηυΐ

1)ί1)ί'Γθ. ()ιιϊϋ οηίπκΙίΠβΓΐ, ίη ρΐΌρϊηιμιοηβ ίηνίαεηι εοιίδΐί-

ΙυΙϊδ αη βοραΓβΙίί Ιιακ; οοηΐίημβηΐ, δι αιιίει ;ι> δβπηοηειη ?

(10) 8ε(1 βϋβηι δβΓΓηοηβ εοιηηιυηίεβΓβ, δίιηίίε βί ειι]ϋ8ΐί1)ει

ββΐ. ΑοΊΙβίΐυοιΙηβο οΌεβΓε ηεο (ΙίδεβΓβ ίη ΒΓηίείΙίΛροδδΐιιιΙςιιί

δΐιΠίείυιιΙ : ικιηι 8ί (ΙίδείΙ, ηοη ίΐ3 8β ΙιηΙχΊ ιιΙ οροΓίεΙ ; οΌεεη-

Ιίδ ηιιΐΓΐη ηηιίι•ιι.•> ηοη • -\ , ιρι,ιιπίο ΜΐηίΙίΙιιιΙο βδΐ .ιιιιίι'ίΐί.ι.

Α1(|υί Ιιοε βρρβΓβΙ : δυβνίηβ Ι)οη3 οηιηβδ ειιιη «ηιίείδ εοηι-

ηιιπι ιιί. ι ιΐιι^. (|υαη1υηι δείίίεβΐ <|(ΐθ(Ι(|ΐκ; 1)οιιπιιι ίηείάίΐ, εί

< 1 1 ίο ρΓ968ί3ηΙί5δίηιο ςυίδηηε ροΙ1ε(. (II) Εχ ϋδ αυΐεπι .ίΙι,ί

ΜΐΙιιρί.-ιΐΐΊΐι εοΓροΓβΙεηι , βΐϊα Γηυίίεαηι, ίΐΐία ρΙιν.ιίεΗΐη εοη-

ΙειηρΙ.ΊΐϊυιΚΊη ΙκιΙιπιΙ. Ρογγο οοηνβηίΓβ ροβββ 3ΐηίευηι ϋε1)β•

ηιιΐδ. ί'ιιιΐβ (|υίιΐ3Πΐ ίηςιιϋ : « Λιυιιιπ:ι• ίΐιπί (|ΐιί ριοιπί

3ί)δυη( βηιίεί » : (|πιιιίπ•.ι Ιοεο ηοη βδδβ «Ιί^ιιηε.Ιοί ιιρυΐ'ίεΐ.

Ι ιιι Ιι; ηιιιιιγ αίΑχίιηε, υΐ νίιΙεΙυΓ, ;ιιιιίι:ϊ(ί;ΐ! δίιηίΐίδ. 1!ιιη

γιιϊιιι νίνεΓβ 3ηΐ3ηδ ι-ιιρίΐ , ηοη (υηιΐ'ΐι ((ΐιοιηοιίο οροΓίυίΙ

ροΐίδδίηιυπι , 8β<1 ]ιι\1.ι δβηδυδ. (12) ΚαΙίο βΓ^ο ίίΐα ιΐιι-

ΙιίΙαικΙο ρΐ'οΓβΓΐ : ίρδίιπι αιιίεηι ορηδ δίε εοηΙίη^εΓβ νία'είυΓ.

ΓιιιΙι' ραΐεΐ, ΙΐίιΌ Ηΐιιΐιί^εηίειιι ηουίδβΐίςυο ιιιοιίυ ίιιιροηπν.

νβΓί)38 ΗΐιΙεηι Ιιϊηο ΐ'οιι^ίιΙΐΊ'ΐιιΐιΙίΐ. (13) Αηιίειίδ εηίηι ε»ίο

νπΙΙ. ηΐ ρΐΌνει-ΙΜυηι 1)3ί)εΙ ΑΙΙογ Ιίειειιίεδ. όΐβΐΐεΐ' ί[ΐδε.

-
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οίτος. Διέσπασται δέ χαι χαλεπδν τα έφ' ένδς γενέσθαι•

αλλά χατα μεν φύσιν 8 συγγενέστατον, χατα δε σώμα

οαοιος έτερος , άλλος δέ χατα την ψυχην, και τούτων

χατα μόριον έτερος έτερον. Άλλ' ούθέν τε ^ττον βού-

& λεται ωσπερ αύτος διαιρετός είναι δ φίλος. (ΐ4) Το

ουν του φίλου αίσθάνεσΟαι τι) αύτοϋ πως ανάγκη αίσθά-

νεσθαι είναι , χαι το αυτόν πως γνωρίζειν. "Ωστε χαΐ

τα φορτικά μέν συνηδεσΟαι χαι συζην τω φίλω ήδίι ευ

λόγως ( συμβαίνει γαρ εκείνου άμα αίσΟησις αεί ) , μδλ-

ιυ λον δέ τας θειοτέρας ήδονάς. Αίτιον δ' 5τι άε'ι ί)διον

Ιαυτον Οεωρεϊν εν τω βελτίονι άγαθώ. Τοϋτο δ' εστίν

δτέ μεν πάθος, δτέ δέ πραςις, δτέ δέ έ'τερον τι, εϊ δυ

νατόν εΰ ζην, χαι ούτω χαι τον φίλον. Έν δε τω συζην

συνεργεί», ή χοινωνίαν των εν τέλει μάλιστα γ«. Διό

ιι> συνΟεωρείν και συνευωχεϊσθαι , ου τα δια τροφήν κα\ τα

αναγκαία αί τοιαϋται δμιλίαι δοκοϋσιν είναι, άλλ' απο

λαύσεις. (ι&) Άλλ' έκαστος ου δύναται τυγχάνειν τέ

λους , έν τούτω βούλεται συζην • ει δέ μη , χαι ποιεϊν ευ

χαι πάσχειν ΰπδ των φίλων αίροΰνται μάλιστα. Οτι

η.ιι μέν τοίνυν χαι δει συζην, και δτι μάλιστα βούλονται

πάντες, χαι δ'τι δ εύδαιμονέστατος και άριστος μάλιστα

τοιούτος, φανερόν. "Οτι δέ κατά τον λόγον ούκ έφαί-

νετο, και τοΰτ' ευλόγως συνέβαινε λέγοντος άληθη.

Κατά την σύνθεσιν γαρ της παραβολής αληθούς ούσης

•2."> ή λύσις εστίν. "Οτι γαρ δ Οεδς ου τοιούτος οΤος δεϊσΟαι

Φίλου , και τον δμοιον άξιοι, (ιβ) Καίτοι κατά τοϋτον

τον λόγον ουδέ νοήσει δ σπουδαίος • ού γαρ ουτοις δ Οεδς

ευ Ιχει, άλλα βέλτιον ή ώστε άλλο τι νοεΐν παρ' αΰτδς

αυτόν. Αίτιον δ' δτι ήμΐν μέν το ευ καθ' έ'τερον, έκείνω

30 δέ αύτος αυτοϋ το ε3 εστίν. (17) Και το ζητεϊν ήμΤν

και εί/εσΟαι πολλούς φίλους, άμα δέ λέγειν ώς ούθείς

οίλος ώ πολλοί φίλοι, άμφω λέγεται δρΟώς. Ενδεχο

μένου γαρ πολλοίς συζην άμα και συναισθάνεσθαι ώς

πλείστους αίρετώτατον. Έπει δέ χαλεπιότατον, έν

35 έλάττοσιν ανάγκη τήν ένίργειαν της συναισΟησεως

είναι, (ιη) "Ωστ' ού μόνον χαλεπδν το πολλούς χτη'σα-

σθαι ( πείρας γαρ δει) , άλλα χαι ουσι χρήσασθαι. ΚαΙ

δτέ μέν άπεϊναι ευ πράττοντα τον φιλούμενον βουλόμεΟα,

δτέ δέ αετέ/ειν τών αυτών, χαι το άμα βουλεσΘαι είναι

40 φιλιχόν. Ενδεχομένου μέν γαρ άμα χαι ευ , τοϋτο

πάντες αίροΰνται ■ μή ενδεχομένου δέ , άλλ' ώσπερ τώ

Ήρακλεϊ ίσως αν ή μητηρ είλετο Οεον είναι μάλλον ή

μετ' αύτης όντα τώ Κύρυσθεϊ Οητεύειν. (ίο) Όμοίως

γαρ αν εϊπειεν καΐ δν δ Λάχοιν εσχωψεν, έπεί τις έκέ-

46 λευσεν αύτδν νειμαζόμενον έπικαλεσασΟαι τους Διοσ-

κόρους. Δοκεϊ δέ του μέν φιλοΰντος το άπείργειν

είναι της συμμεθέξεως τών χαλεπών, του δέ φιλουμέ-

νου το βούλεσθαι συμμετέχειν, καϊ ταϋτα αμφότερα

συμβαίνει ευλόγως. Δει γαρ τω φίλω μηθέν είναι ούτω

μι λυπηρδν ώς ήδυ τον φίλον. (2θ) Δοκεΐ δέ δεϊναίρεϊσθαι

μή το αίιτοϋ. Διδ κωλύουσι συμμετέχειν ίχανοί γαρ

αύτοι κακοπαδοΰντες , ίνα μή φαίνωνται το αυτών σκο-

ποϋντες καΑ αίρεϊσΟαι το χαίρειν λυπουμένου του φί

λου , έτι δέ κουφότεροι είναι μή μόνοι φέροντες τα χακα.

Λ(ΐ|ΐιί (ΙίνυΙβυ: ΡϋΙ : ιΙίΓΓιείΙεςυε , ςιι* αϊ) υηο ώδοβδδεηιιιΐ ,

ιιηιιιιι <■-—<•. ΛΙφιί ]υχΐ3 ιΐϋΙιιι.Ίΐη ηοίιίβηι α,υοε εοςηβΐίδ-

ϋίιιΐίΐ <--1 , δίηιίϋδ ε$( ; ]ιιχΐ3 οοι-ρυ8 τβΓΟ, (1ίνεΓ8υ8, ;κ• (Ίίηιιι

]|1Χ(3 8ΠΪΠ13Π1 ϋϊνεΓ8Ι13 «'ϋΙ, ]||\|;|ι|||ΐ' ρΐΙΓίι-ί ,ΊΙΐίΐΙϋΙ' !>ί|1μΐΐ|;ΐ<

(ΙϊνβΓδΙΙΒ : ΙΐίΙΐίΙοΙΙΐίΐΙΙΙΗ Μ•| III ΙιΙΙεΓ ί|ι-(' « 1 ϊ % ίβϋί, (':>■.(• ΜίΚ ίΙΙΙΙΙ-

«18. (14) ΙΙβςιιε Βΐηίουηι δεηΐϊι-ε, μ• ίρΜίιιι ςυοά'βιηιηοοΌ

8βηΙΐΓβ ΙΙΡΟβδδΒΠΟ Οδί, 86 ίρϋυΐΙΙΟ,ϋΛ' ΓΟβηΟδΟβΓβ. ΙρΙϋΓ £||3ΐη

ίιι νυΙ§3πΙ>υ8 νοίυρίβΐίΐιυδ οιιιη οιηίοο οο1ΐ3?ΐ3ΐϊ αε οοηνϊνει-ε

δίιιβ ιΐυΐιίο ^ιειιη<1ιιιη ε*1 (βοοίαίΐ οηίιη π! ίΐΐίιΐδ 8εη$08 μπι-

ρβΓβϋ ηο8 φίοςυβ ρεΓίίηββΙ), ηιβ^ίδ νβΓΟ 8Ϊ ςυβ ϋίνϊηβ νο-

ΙυρΙββ ε&1. 03υ*3 νβΓΟ Ιιυ]υ8 βκΐ, ςυΪ3 ίΐιβνίυβ ρ>( Μ-ηιριτ

ϊιι ηκΊίοΐΊ' Ιηιιιο 8εβε οοηΐβιηρίαη. Ι Ιι«•, .ίιιΙιίιι πιιικ- <|ιιι<Ιγιιι

3ΐΓ«ο(υ8, ηιπίΓ \<τΐ) ηε^οΐίυιη, ηυηο βϋςυίιΐ βΐίιιιΐ β8(, ία

φιο Ικίκ' νίΜΤ(Ίΐΐ)Ι)ί.4, ει βίε (Ίϊ,ιιιι 3ηιίεο ίίΐ |)0δ8ίυίΙε. Ιβ

εοιινίνΐΊκΙυ3ΐι(6ΐη ίιιββΐ βεΐίο οοηιπιυηί», αιιΐ εοπιηιυηίεβίίο

(χιπιιιι ιη;ι\ϊιιΐ(• ίιι ςιιίϋυβ Πηί3 εεηιίΙιΐΓ. 1 1 ;ι< 1 1 > <- ιιιι.ί εοη-

ΙκιιιρΙίΐΓί εϊ ιιιΐ3 8β ο1)Ιεεΐ3Γε, Ιιοε εβδβ νίιΙεΙυΓ ο,υοιΙ Ι3ΐββ

εοηκιιβίιιϋίηεβ αΓΓεηιιιΙ , ηοη ίιι νίεΐυ ιΐ νιιΙ^ιπΙιιι^ ηεεεββί-

Ι3ΐί1ιιΐ5 νϊ1;ι•,ϊ<!ΐ1 ΓηιεΙιιιιι ιμιίμιι ΓΒΓυιη. (Ιϊ>) \'εΓυπι ηιιϊνκ,

ςυβιιι Ιίηβηι η*.<Ί|ΐιί νβΙιΊ, ίιι εο ευρϊΐ εοηνίνιτι• ; 5ίη ηιί-

ηυί, εϊ 1)βιιεΓ3εβΓβ 3πιίοίί εϊ 3Γ<•ίρβΓβ 1)εηε(Ίι•ώ ορίαηΐ αΐί

Ηϋΐίείδ ροΙΪ88ίπιυπι. ΕΓί;ο εϊ εοηνίνεικίυηι είδε , εϊ οιηηρ*

Ιιοε ιιι<Ί\ίιιιο ευρεΓε , εϊ ΙΊΊίΐΊ^ίιιιιιιιι ε( ρι,ι>Ι;ιη1ί>Μΐιιιιιιι ίιι

Ιιοο 1ΙΙ3ΧΪΝΙΓ οεηιϊ , ]»πι ΓΗτβρίευυηι βδί. Λ'εΓυιη ςιιικί εχ

Γβΐίοηε ηοη ι-Ιιιχϋ , ίιΙ ((υοςιιε Γ3ΐίοη3ΐ>ϊΙί(εΓ ι•οιι•.ι•<ιιιιΊι;:Ιιιγ

εχ μ•ι ι' <Ιίι Ίί.-ί. -Νηιιι εχ ουπιρο8ί(ϊοηε οοΙΙβΙϊοηίί, ςυυηι \ιτ,ι

δίΐ,ίη ρηιιιιρίιι βοΐυΐίυ 081, ο,υοιΐ Ιίπι.ι ι•]ιΐΝΐιΐ"ΐ1ί ηοη βίΐ,

υΐ 3ΐιιίοο β§ε3(, ;ίιΙ κϊηιίΐεηι ΓεςυίΓβΙ. (16) ΛΙ(]ΐιι ηοη κ-

\>η[,ύι\\ ρ3Γί πιΐίυιιΐ' νίΓ Ιιοηιΐ8. Νεςιιε εηίηι ίιι Ιιιιιιο ηκκίυιΐ)

(η/. ΐ'ίΓ Ιιοηιΐ!) Οευ.8 Ιιιίιγ Ιι.ίΙ»!, μ••Ι ιηείίυβ ςιιβιη ιιΐ

ιριίι-ι|ΐιαιιι βΐϊιιιΐ ρΓβεΙεΓ 8ε ίρΜίιη εομίΐεΐ. Οηιι>» (βΐ <|ΐκ •. 1

ηο1)ίϋΐΜ)ΐιιιιιΐ3ΐίιιικΙΐ'εν(ΊΗΐ; ίΙΙενβΓΟ βιπιιιι ^ίΐιϊ ίρ8ε υοιιοηι

ββΐ. (17) ΑΙφιε ηο8 ιιιιι11θ8 βηιίεοί εοηο,ιιίΓεΓΟ εϊ ορίϋΐτ ;

8ϊιηυ1 3ιιΙιίιι βηιίοιιπι <•.•.«■ ηιιΙΙηιη ει πιί μιιιΙ ηιιιΙΙί βηιίκί,

ΓβοΙβ ϋίπιπιςιιο βΠ'ίΓηιβΙυΓ. (}ιιΐ3 εηίηι ηιυΐΐίβ εοητίνεΓε

ΙίεεΙ, δίιιιυί εΙίαιη δεηΙίΓβ ηοοίίουηι ηυβιη ρΐυπηιοβ υ(ϊςυε

μι•η(ί«.ί ιιιιιιιι δίΐ. ΙΙιίΓδϋΐιι ιριΪ3 Ιι.κ' ιπΐϊίι ίΐϋιηιιπι βδί, ίιι ρ3ϋ•

είοηηιΐδ ηοορίδβΓίιιιη είΐ ηιΐηιιι ίη ηιιι(ιΐ3 8εη«3ίϊοηε εοηδί-

8(8Γε. (18) Νυη βοΐυιη ίμίΙυΓ ηιυ1(08 εοηιρβΓβΓβ βπΐυιιηι ε«1

(η3ΐιι εχρεπεη1ί3 ομυβείΐ), βεά οίίβηι οοηιρ3Γ3ΐΐ8 σιυΐϋι

ιιϋ. ΕΙ ίιιΐιτιίιιιιι α,ιιϊοΌηι 3ΐ)β88β 3ηΐ3(ιιηι νοίοηιηί ρΓο>ρβΓε

ιΙεμκ'ΐιΙΐΊΐι , ίηΐεηΐιιιιι νεΓΟ ραΓίϊοϊραΓβ ϋ&ϋοηι : εϊ οοιηιηιι-

ηίοηεηι ουρεΓβ, 3ΐιιίοίΙί3ΐη ιΐιχοΐ. Ν.ιηι ψιυιΐ] Ιίει-ί ροΐοΐ

υΐ βίιιιυΙ εϊ υηβ ββββ εϊ Ιιεηε ροκίηΐ, υΐίςιιε οηιηβδ ρηκ-

ορΐ3η(; ςυιιιη Γιεη ηοη ροΐείΐ, οβΓίε υΐ ΗβΓοιιΙειη ηιβΙεΓ

ροΐίιιβ ιίειιηι ε&8ε νοίεηβΐ , α,ιιβιη υηβ οοιη ίρ83 ηιβηεηΐρπι ,

ΕιίΓνίΙΗεο ιΐ)8Γεβη3Γί3ΐη ορεΓ3ηι Ιοθ3Γβ. (19) δΐηιι'ΜΙεΓ

εηίηι άίοβΓει είςυεσι Ι,αεοηαίεΙβποίΓΓίβϊΙ,.ηηυπι βΐϊςυϊβ

ειιηι, <1ηηι (ειηρβδίβΐβ βΙΤΙίϋεΓεΙιΐΓ, ]υ1)βΓβ[ ΟββΙοΓοιη βΐ

ΡοΙΙηοεηι ϊηιρΙοπίΓβ. ΎίϋεΙυΓ ΒϋΙβπι βηιβηΐίί εβ8β , 3 ιηοΐβ-

ίίοπιιιι ρβΓίίοίρβΙϊοηβ 3Γ0βΓβ ; βπιβίϊ τβΓΟ, μιιιιιΙ ιμιΙιίιι 8ϋ8-

ΙίηεΓβ ϊβίΐβ : ςηκ υΐΓβηυε Γ3(ίοη»1)ί1ίΐ8Γ βτειιίηηί. ΝίΙιίΙ

εηίηι (ΙβοεΙ βπιϊεο 13Μ βοεΓϋϋπι ]υοΜε3η ςυϊηι υΐ 3ρ§γ« *Πΐ•

οϊβΐ «πυαιπι. (20) ΥίϋεΙιΐΓ Ιβπιεη ηοη ιιιιιΐιιιιι ίρβίϋδ εχρε-

(ειιιίιιηι : ιιηιΐβ εϊ ρβΓίίείρβΙίοηεηι ε]ιΐ8πιο<1ί νείβηΐ , ςυβηιΐο

βυίϊίεϊΐ ίρδοβ 3(Πίί;ϊ : ηβ νϊιΙεβηΙαΓ 803 βρεείακ, ίικμιε βηιίοί

ΙιβΓίιΐΓΒαΙίοιιο ΙαϋΙίαηι αΠεεΙαπ-. δβ<1 εϊ Ιενίυβ πιβίβ (ο)εταη-

ΙυΓ, ψιιιιη ηοη δοΐί ΓεηιηΙ. Εί ιμιίβ εΙί^Μϋε εδί, εϊ υΐ οοηυιιι

"Ν
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Έπεί δ' αίρετόν το τ' ευ και τι) άμα , δήλον δτι και τό

άμα είναι μετ' έλάττονος άγαΟοΰ αίρετόν πως ή χωρίς

μετά μείζονος. (•2ΐ) Επειδή άδηλον το πόσον δύναται

το άμα, ήδη διαφέρονται και οιονται το μετε'χειν άμα

6 πάντων φιλικό», και ώσπερ συνδειπνεϊν άμα φασ\ν

ήδιον ταύτα έχοντας• οί δ' αν μεντοι ου βούλονται.

'ΕπεΙ δε γε τις ΰπερβολας ποιήσει , όμολογώσιν άμα

κακώς πράττοντας σφόδρα ή ευ σφόδρα χωρίς, (ϊί) 11α-

ραπλήσιον δέ τούτω καΐ περί τάς ατυχίας. Ότέ μεν

10 γαρ βουλόμεθα τους φίλους άπεϊναι ουδέ λυπεϊν, δταν

μηΟέν με'λλωσι ποιήσειν πλέον δτέ δέ αΰτοΰς ήδιστον

παρεϊναι. Το δετής υπεναντιώσεως ταύτης και μάλ' ευ-

λογον. Δια γαρ τα προειρημένα τοϋτο συμβαίνει , και

δτι μέν το λυπούμενον ή ίν φαύλη όντα ίξει τον φίλον

15 θεοιρεΤν φεύγομεν απλώς, ώσπερ καί ήμας αυτούς, το

δ' όραν τον φίλον ήδύ , ωσπερ άλλο τι των ήδίστων,

δια τήν εϊρημε'νην αίτίαν και μη χάμνοντα η αυτός•

(23) ώστε όπότερον αν τούτων ή , μάλλον ήδυ ποιεί

την £οπήν τοϋ βούλεσθαι παρεϊναι ή μη, και τότ' επί

2ο τών χειρόνων συμβαίνει και δια την αυτήν αίτίαν γί-

νεσθαι • μάλιστα γαρ φιλοτιμούνται τους φίλους μη

ποάττειν ευ, μηδ' είναι ανάγκη αϋτοΐς κακώς. Διό

ενίοτε τους Ιρωμε'νους συναποχτιννύασιν. Μάλλον γαρ

τοϋ οικείου αϊσθάνεσΟαι χακοϋ" ώσπερ άν ε! και με-

ϊ'< μνημε'νος δτι ποτέ ευ έπραττε μάλλον, ή εϊ ώετο αεί

κακώς πράττειν.

ηοΙ>ίδ ΓοηΙίηκΒί , εϊ υΐ δϊηιηΙ ροΐίβΐιιι• βηιίπιδ , ρβίεΐ ψιοιΐ

δίηηιΐ ιιι ηιίυοιε Ι>οΐ)ο νβΓδϊΐ-ί <]ΐιο<Ιαηιηιθ(Ιο εϋί;ίυίΙίιΐδ 8ΐΙ

α,υβιη ειιιη ηΐ3]οΓ6 ββοι-δΐιηι. (21) ΕΙ ηιιί3 ίηοει-Ιιιιη β»1

Ίΐι.ΊΐιΙιιηι ναΐβαΐ οοηνϊοΐιΐδ, ]ιιιη ίηίει- βε ύϊδεεύυηΐ εϊ ορί-

ΠΙΙΠΙΙΙΓ III (ιηΐΐιϊιιιη ΠΙΙΙΙΐίΐΗΙ |ΙΛΙ'ΙίΐΊ[«ΐΙί(1ΙΙ<- αΐιιίιιΐι.ιΐιι εοη-

δίδίβι-ε, <]ΐΐ('ΐηηι1ηιοι1πιη εϊ εϊιηυΐ οοηνίναπ ]ιιευη(1ίιΐδ βίιιηι

βϊΐΐβπι ΙίΒυβηΙεδ; ,ιΐίί βοΐεπι εοηΐΓ» νοίιιηΐ. ςυβηαΌ

αηΐεπι ήνρει-1>οΐ38 β1ίΐ]ϋΒ ΓβείεΙ βίιηυΐ ςυί ϊη ηίηιίδ

ηιβίβ Γβ, ςυβηι δεοΓβυπι αιιί ίη ηίηιϊί Ιιοηβ νΟΓίοιιΙηι-.

(22) ίϋπιίϋίβι Ηί;ιιιι ιίπ α ίηΓοιΙιιηίη : ίηΐιτιΐιιιη εηίηι αηιί-

οο8 βϋΐδδε νοίυιιιυδ, ηεςυε (Ιοίοι-ε εοδ «Πίεβι-ε, ηυβηαΌ

βείΐίοεί ιιιΙιιΙ βΐηΐ ηοΜδ αιηρίίιΐϋ βΠβεΙυπ : ίηΙει-άΊιιη τει-ο

ίιιαπκΙίί,Μΐιιιιιη ρΓΚδΙο 8888. Κϋαπι Ιΐίεε ηιιιΐι ιι ί.Ί.ι^ Γβϋοηβ

ηίΙίΙϋΓ : ιι,ιιιι οΙ> |»;ι<Ιίι |;> Ιιοε ΐΌηΙίιιμίΙ : ψΐίΐηιΙηφιίηΥιιι

ηβΙυτΑ .ιΙΊΙκΊυιη ίυΐ ϊη ιηηΐί Ικιΐιίίικίίιιι- εοιίδΐϋυΐιιηι νί(3βΓ6,

ηοη ηιίηυδ ηιιαιη ϊπ ιι,.Ι,ί, ίρδίβ, ΓεΓιιμίηιιυ : μιιπιΐι-ιιΐ,-ιιι

3ΐιΙβπι ίιιΐΊΐηιΙιιιιιΐ|ΐΐι-, εϊ ιιοη (ΙιιΙιίιΙιίιι ,ιιιιίι ιιμι , νείυΐ ι-ειη

ηιυΙΙο 8ΐΐ3νίδ3ίπΐ3ηι ίιιΙιΐι-ιιιιιι•, ρΓορΙβι- οιιικιιη ρΓίρΛ ϊοΙβιιι .

(23) ςιιοοίΓΚί ιιΙηιιιιΙίΙκΊ ΙιοΐΊΐιίι ΓυβΓίΙ, ηιβ^ίβ βυανεπι ΤΟ •

Ιαηΐβΐίβ |)ΐιΐ[ΐΓΐΐΜ, ,ΐΜΊΐι Γβι3(1ίΙ ςυοά 3(1ε«1 ςιΐ3Πΐ ςυοιΐ βοββΐ ;

ΐιίςυε ίη (ΙεΙοποι-ϋηι* εχ οιιιΙριιι οβυκι ιοιιΙιιιμιΙ : ΟΜχϊιηβ

«ηι'πι (Ίΐρίιιιιΐ ;ιιιιϊιό> ηοη Γείϊεεδ 6888, 88(1 βΐ ηβε οηιηίιιο

ίη ηι1νοι•.Μί ιπιι ίιιιί : ςυοο'Γοβ ηοηηιιη^ιιαιη 8ίιηυ1 ςικ»

;ιιιι.ιιιΙ, ίιιΐΐ'ΐίιιι ιιιιΐ : δίο εηίιη πιβ^ίδ ρπιρηιιιιι μίιΙμΙ ηΐ3-

Ιυπι , Ι3ηηιΐ3ΐη π.•ι (ΐκΐιιιι•, ίη ςιιο μιγπ•>>ιι νίχβπ'Ι, Πΐ3{•ί8,

(ΐπ,ιιιι δί ρρι ροΐιιο 86 ηιαίε ΙωϋίΙιίΓυιη 3Γηί(τε(υΓ.

ΟΑΡ. XIII.

Άπορησειε δ' άν τις ει εστίν ίχάστω χρησασθαι

και έ^' 8 πέφυχε και άλλο>ς , και τοϋτο ή [καδ'] αυτί»

η κατά συμβεβηκός , οίον όφΟαλμω τ) ίδεϊν η καΐ

■Κ' άλλως παριδεϊν ίιαστρε'ψαντα , ώστε δύο το ?ν φανηναι.

Αύται μέν δη [χρεΐαι] άμφω δ'τι μέν οφθαλμός, δτι ην

δ' δίθαλμώ • άλλη δέ κατά συμβεβηκός , οίον ε! ην*

άποίόσΟαι ή φαγεΐν. (ϊ) Όμοίοις δέ και επιστήμη-

κα\ γαρ αληθώς και άμαρτεΐν, οίον δταν Ικών μή ορθώς

35 γράψη , ως αγνοία δη χρηται, ώσπερ μεταστρεψασαι

τήν χείρα , χαΐ τω ποδί ποτέ ιος χειρΐ καΐ ταύτη ό)ς

πόδι χρώνται [αί] όρχηστρίδες. (ί) Ε! δή πασαι αί

άρεται έπιστημαι, εΐη αν και τη δικαιοσύνη ώς αδικία

χρήσθαι. Αδικήσει άρα άπί) δικαιοσύνης τάάδικαπράτ-

*ο τοιν, ώσπερ και τί άγνοητικα απο επιστήμης ■ εϊ δέ τοΰτ'

αδύνατον, φανερδν δτι ούκάν εΐεν έπιστημαι αί άρεταί.

Ούδ' εϊ μή εστίν άγνοεϊν άπδ επιστήμης, άλλ' άμαρτά-

νειν μόνον, καΐ τα αύτα [άπερ] και άπό αγνοίας ποιεϊν,

ούτι άπο δικαιοσύνης γε ώς άπο άδικ/ας πράξει• άλλ'

45 εϊ ή φρόνησις επιστήμη, καί άληθε'ς τι [χα\] ταύτο ποιή

σει κάκείνη • ενοε'χοιτο γαρ άν άφρόνοις άπο φρονήσεως,

κα\ άμαρτάνειν ταύτα άπερ δ άφρων. ΕΙ δέ απλή

ην έκαστου χρεία ή έ'κα»τον, κάν φρονίμως επραττον

οίίτο) πράττοντες. (4) Έπι μέν ουν ταϊς άλλαις επι-

50 στήμαις άλλη κυρία ποιεί τήν στροφήν αυτής δέ της

πασών κυρίας τίς; ου γαρ [ετι] επιστήμη γε [ή νους).

Άλλα μήν οΟδ' αρετή. Αρήται γαρ αϋττ[• ή γαρ τοϋ

])ιι1ιίΐ3ΓΪ( ηιιίπιι 3|ί(]υίδ 3η ([ποϋΐκ-ΐ ιιΐί ροδϋίηιιΐδ 8(3(1 ιριοιΙ

η3ΐιΐΓ3 ίιΐιιηΐ'ΐιηι δίΐ , εϊ βΐίίει- ; βίςυε Ιιοε ;ιπ 1 ρβΓ 86 3ΐι( δε-

(ίπιιΙιιιπ ,ίπ ίιίπι•., τβΐυΐ οευΐο βυΐ αιΐ νίιΙεηϋΊιπι, 3υΙ εο (ϋδ-

ΙογΙο ρβΓΤβι-δβ νίιίεηιΐιιιη, υΐ υηυηι ιΐυο ε.ιββ 8ρρ3Γε3(. Αηώο

ιμιΐιιι ίΙΙί υβυβ, φΐίιι ηπιΐιι-ι, εϊ ()υθ(Ι οευίί 681. ΛΙϊιιβ νεΓΟ

εδί ρβΓ »εείι1βη8 , ι ρκ-ιι ι ,ίι 1 1 1 ιι » 1 1 1 1 1 1 νεηιΙεΓε 3)ΐ( ειΙεΓε. (2) 8ί-

ιιιιΙϋιΊ' ιΊί.Ίΐιι ?ι ίιιιΐί,ι ιιΐί ροδδΐιηιιΐδ : ηαηι ε( νβΓβ εϊ ΓηΙδο ,

νείυΐ δί ςυί νοίοπδ ηοη ΓεεΙε δεΓίΙιίΙ, Ιιαο (3η()ΐΐ3ΐη ϊ^ηο-

πιιιΐί,ι υΙΪΙυΓ, <|ΐιι-ιιι;>ι1ιιιοιΙιιιη οοηνβΓδίβ ηι.ιηιιιιιη οΠΐείίδ ,

ρεάίουδ (ηιαηιΙοηυβ ιιιιιιιιιιιηι , ε( ιιι.ιιιϋιικ ρειίυηι νίεβ

ιιΙιιιιΙιιγ κιΙΙαΙιίοιΙ,τ. (3) .Ιιιιιι δί οιηηεδ νίΓ(υ(εδ δεϊεηΐί.ΐ!

μιιΙ, ροβδϊηιυδ ιΊί,ιιη ]ιΐδ(ί1ία ιιΐί (3ηΐ|ΐΐ3ηι ίη]υδ(ί(ί3, υί

χαρ.ηΐιη Ιαηςνωη ϊι/ηοναηΐία. Ιη]ιι$(β ί§ίΙυΓ β^εΐ εχ

ίι^ΐίΐία ϊη]ιΐδ(3 Γβείεηδ, ρεπηιΐε ιιΐ ηυί ΐπιρη-ίΙ,-ι ι•| εΐοΐίΐΐα εχ

βείεηΐίβ. Υι•ιίιιιι ^ί ίι! ίιιιρι»-.ίΙιίΙι•, ιιι,ιιιϋι^Ιιιιη ι->(, νΪΓΐυΙο»

ηοη 8586 8είβη(ί3δ. Μίπιηιε βυΐεπι, 8ί ηοη ΜεεΙ εχ δεϊεηΐί»

ϊ§ηοΓ8Γ8, δβα 8ΓΓ3Γ6 ΙηιιΙιιηι, εαιίεπιςυο, ςιια: βχ ίμηοι,-ιπϋ.•• .

Ιιιγοιί', εχ ,ίιι•.1ίΙί.•ι ιριϊιΐΐ'ΐιι 1;ιιιι|ιι.ίιιι εχ ίιι]ιικ(ϊ1ία ημι•1 : μ•.Ι

δί ρπιιίεηΐί» δΐ-.ίεηΐί» Οίΐ, οΐϊ.ιιιι νεηιιη ιριίιΐρί,ιιιι βίψιε ί,Ιιιιι

Οιι-ΐιΊ ιριοιΐ ΪΙΙ,ι : ΙίεεβΙ εηίιη βίοΐίϋε β^ιτε 3 ρΐ'υιίεηΐίβ, ιί

ϋείίρβΓε ίη ϋδϋειη ςυίοιίδ εϊ δΙοΙίαΊΐδ. Λ'επιηι βί βίηιρίεχ ευ-

]ιΐΜΐριι• , (|ιι;ιΙγιιιιλ ιριίιίιριι• βδΐ , Οδυ8 88861 , εϋβηι ίΐβ β^επίεβ

Γιΐ(;ς•π:ηΙ δΐιρίιιιιίει•. (4) Ι η εείεπδ ίβίΙιΐΓ βείεηΐϋδ βΐίβ ιρι,τ-

(Ιιιιιι ρηηεερ» εδί, ηιια: εοηνβΓδίοηειη εΠίεϋ : 86(1 ρπη-

είρίδ ι ιιΐΗΐιηι ίρβίιΐδ (|ΐιχη3ηι ? ηοη εηίιη δείεηΐι'α [ \ ι•Ι ίη-

ΙεΙΙεεΙυδ]. 5ε(1 ηεε νίιΊυβ, «Ι ιρι;ι ιιΐίΐιιι-, ιρικικίιι π-μοιίί»
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άρχοντος αρετή τή τοΐι αρχομένου χρήται. (ί>) Τίς

ουν εστίν ; η ώσπερ λέγεται άκρασία κακία του άλογου

τής ψυχής , και ώς ακόλαστος δ ακρατής ε/ων νουν.

Άλλ' ήδη αν ισχυρά ή ή επιθυμία , στρέψει και λο-

6 γιεϊται τάναντία' ή... σφι... δηλονότι, καν εν μεν τούτω

αρετή εν δε τω άλόγω άγνοια ή , έ'τεραι μεταποιούν-

ται. "Ωστε εσται δικαιοσύνη και αδίκως χρήσθαι

και κακώς, και φρονήσει άφρόνως• άστε καΐ τάναντία.

"Ατοπον γαρ ει τήν μεν εν τω λογιστικω άρετήν μοχθη-

ιο ρία ποτέ έγγενομένη έν τω λόγω στρέψει και ποιή

σει άγνοεΐν, ή δ' αρετή Ιν τω άλόγω αγνοίας ένούσης ού

στρέψει ταύτην , και ποιήσει φρονίμως κρίνειν και τα

δέοντα. Καί πάλιν ή φρόνησις ή Ιντω λογιστικω τήν εν

τώ άλόγω άκολασίαν σωφρόνως πράττειν όπερ δοκεΤ ή

15 εγκράτεια. "Ωστ' εσται καΐ ή άπό αγνοίας φρονίμιος.

(β) Έστι δε ταΰτα άτοπα , άλλο>ς τε και άπό αγνοίας

χρήσθαι φρονίμως. Τοϋτο γάρ επί τών άλλων ουδα

μώς δρωμεν, ώσπερ τήν ίατρικήν ή γραμματικήν στρέ

φει ακολασία. Άλλ' ουν δ τήν άγνοιαν, έάν η εναντία,

20 διά το μή Ινεΐναι τήν υπεροχήν άλλα τήν άρετήν, #λως

μάλλον είναι προς τήν κακίαν ούτως έχουσαν. Και γάρ

δ άδικος πάντα [ά] δ δίκαιος δύναται , και δλως ένεστιν

εν τή δυνάμει ή αδυναμία. {") "Ωστε δήλον ότι άμα

Φρόνιμοι και άγαβα'ι έκεϊναι αί άλλου εςεις , καί δρθως

ϊ5 το Σωκρατικόν, ότι ουδέν ίσχυρότερον φρονήσεως. Άλλ'

δτι Ιπιστήμην εφη, ουκ δρθόν αρετή γάρ έστι καί οΰκ

επιστήμη , άλλα γένος άλλο γνώσεως.

νΪΓΐιυ ιιΙίΐιΐΓ βυΜίΙί νίιΐυΐε. (5) (ίυχ-ηβηι ίβίΙιΐΓ εδΙ? αη

δίευΐί (ΙίοίίιΐΓ ίηΙΐΊηικτΗΐιΙϊα , νίΐϊυιη ίιτβΐίοηβΐίδ αηίηϋρ

ρ»Γΐί9, εΐ υΐ ϊηΙεηιρβΓ&η» ΓυεηΙ ίηεοηίίηεηδ ηιβηΐβ ρι•,τ•-

άίΐιΐδ ? νεπιηι ίί ρπκνβίεηδ πιρίιΙίΙ,-ικ εοηνεΓδίοηεηι ΓβείβΙ

Γ»(ίΐ)ΐ•ϊιι;ι1)ίΙ ιιπίιΐι: εοπΐΓ3Π3 ; *** βρρϊΓε», είδί νίι-Ιηδ αιιίη'εηι

ίη ίΙΙο, ϊη ΓΛίίοηβ νβΓΟ εβτεηΐβ , ϊ^ηοΓβηΙία Γβέϊιΐοαί, ι-εΐίηιιαδ

ΐηνΟΓίϊ : ]ιι$1ί(ί3 ίη]ηδΙε.ε(ί3ΐη βΐ ιηβΙε , βΐ ρι ιι.Ιπιΐ Ίά δΐιιΐΐε

βοιιΐί ΙίεεβΙ : υηιΐο εοηΐΓβπβ εΙίαπι ενεηίιιηΐ. Αΐκιιπίιπη

εηίπι, δί νίΓΐυΙεηι ίη ΓβΙίοηαΙί ρ»Γΐο δΗ»ηι νίΐίυηι ίηο<]™>

ΓβΙίοηϊ ενει-ΙβΙ εΐ ί<;ηοΓ3ΐιΙί3ΐιι ίηιΐιιεβΐ ; τίΓΐιΐδ αυΐεηι ίηεχϊ-

δίεηΐεηι ίη ϊιταΐΊοηαΙιΜί δΙυΙΙίΙίβπι ηοη βνβιΐβΐ, εΐ Γεείυιη

εοηνεηϊεη8(|ΐιε (1ε ΓεΙ>ηβ )η<1ίαιιηι Ι'οι•ηι;ι1)ίΙ. ΙΙιιγμιπι βα-

ίεπι ρΓΐΐ(Ι(•ιι(Ϊ3 Γη(ίοικιΙι•ηι ρβΓίεπι οεειιρβηδ, εχ ίιτ;ιΙίοιι;ιΙί

ίπΐιΐ.ιΐ.ι ίιι(ΐΊΐιριτηιιΙί3 , ιηυι1ι•ι•;ι(;ικ 3ε(ίοηεβ εΠ'ιείΙ : ϊ(1 ςυοίΐ

εοηΐίηεοΐίοε νί<1ε(υΓ ρΓορηιιιη. ΙΙβηιιε ΙίεεΙ αϊ> ίςηοΓ&ηΙία

μπιάβηΙβΓ 3ββΓ0. (6) δηηΐ νει-ο Ιι<χ•ε ;ι1κιιπ];ι , ρπιν,ιτίπη

ηυοιΐ εχ ΐ{;ηοΓ3ηΙΪ3 ρπκΙεηΙεΓ 3§ί 1ίεε3ΐ : ςιιοιΐ ίη ε«(εΓ3-

πιπι Γ8Γ0Π) ηυΐΐβ ενεηίΓεεβπιίηιυδ. Υεΐυΐ ςυυηι ηΐι'ιΐίαικιιιι

εΙ ιίΓΒΐιιιικιΙίι-ιιη ενει-ΙίΙ ίηΙεηιρεΓαηϋα

ΙημίδΙιΐδ ρηίιιι οπιηία ςιΐίε ιΊ ]π>Ιιι* ροΐεδί , εΐ ίη ιιηίνπΐΐιιιι

ρυΐεηΐίίΰ ίηεδί ίιηρϋ(εη(ί». (7) Οικιπινίΐ ηρ|ΐηπ•(, δίιηιιΐ

ρηκίεηΐββ εΐ ϋοηβδ ε9δβ ίίΐ3δ ίιτΒΐίοηβΙεδ (?) ΙΐΒΐιίΙυάίηεδ,

εΐ νεηιηι βδδε ίΙΙικΙδοεΓΒΐίειιηι,ςικχ] ηϋιίΙ ΓοιΊίυδ ρπιϋεηΐί,ι

ΐ'-Ι. νεηιηι ςυοιΙ δείεηΐίβηι ιΐίχίΐ, ηοη τεείε Ιι;ι1ιεΙ : νίιΊιυ

εηίιη ε$1, ηοη δείεη(Ϊ3, εΐ ^εηιυ ιΙίνοΓδίιηι ΐ'ορηίΐίοηίδ.

ΟΑΡ. XIV.

Έπει δ' ού μόνον ή φρόνησις ποιεί τήν εύπραγίαν

και αρετή, άλλα φαμέν καΐ τους ευτυχείς ευ πράττειν

.10 ώς καΐ της ευτυχίας (εύ) ποιούσης εύπραγίαν και ταύτα

τη επιστήμη, σκεπτέον άρ' έστι φύσει δ μεν ευτυχής

δ δ' άτυχης , ή ού , και πώς έχει περί τούτων, (ϊ) "Οτι

μέν γάρ εϊσί τίνες ευτυχείς δρώμεν άφρονες γαρ όντες

κατορθοϋσι πολλά , έν οίς ή τύχη κυρία- έτι δέ καΐ έν

35 οΐς τέχνη εστί, πολύ μέντοι και τύχης ενυπάρχει, οίον

έν στρατηγία καΐ κυβερνητική. (3) ΙΙότερον ουν άπό

τίνος έςεως ουτοί ε5σιν, ή ού τώ αυτοί ποιοί τίνες είναι

πρακτικοί ε?σι τών ευτυχημάτων; Νυν μέν γαρ ούτως

οίονται ώς φύσει τινών δντιον ή δέ φύσις ποιους τινας

«ο ποιεί, και ευθύς εκ γενετής διαφέρουσιν, οισπερ οί μέν

γλαυκοί οί δέ μελανόμματοι τώ τοδι τοιονδί Ιχειν,

ουτο) και οί ευτυχείς και ατυχείς, (ι) "Οτι μέν γάρ ού

φρονήσει κατορθοϋσι, δήλον ού γάρ άλογος ή φρόνησις,

άλλ' έχει λόγον διά τί ούτω πράττει• οί δ' ουκ αν έχοιεν

15 ειπείν διά τί κατορθοϋσι- τέχνη γάρ αν ήν. (δ) "Ετι

δέ φανεροί δντες άφρονες, ούχ δ'τι περ\ τάλλα ( τοϋτο μέν

γάρ ούθέν άτοπον • οΤον Ιπποκράτης γεωμετρικές ων,

άλλα περί τά άλλα δο/.εϊ βλάξ και άφρων είναι, καί

πολύ χρυσίον πλέοιν άπώλεσεν υπδ τών Ιν Βυζαντίω

50 πεντηκοστολόγιυν δι' εύήθειαν, ώς λέγουσιν ), άλλ' δτι

καί Ιν οίς εύτυχοϋσιν, άφρονες, (β) Περί γάρ ναυ-

κληρίαν ούχ οί δεινότατοι ευτυχείς, άλλ' ώσπερ έν κυ-

Οιιοηίηηι νεΓΟ ηοη ρΓυιΙεηΙίβ δοΐιιηι ΓεΙίείΙβΙεπι εΓΓιείι

βΐφΐβ νΪΓΐυδ, ίειΐ ΓοΓίιιηιιΙυί εΐίηηι ϋεηε 8§εΓε ι1ί('ίιηιι> ,

!;ιιΐ!|ΐι.ιηι Ιι ιιΊ ιιιι,ί ^ιτιι ηι1;ι ρΓΟδρεΓΟβ μίςηεηΐβ δυεεβββυδ ,

εοϋεηι ηιοοΌ ηυο δείεη(Ϊ3 : (οιιμιΙπ μικΙιιιπ εβί, ιι»(ππ\ηι:

ίοΓίιιιιαΙυδ αε ίηΓοΚιιηβΙυδ βϊΐ, αη δεειίδ, ε( (]ΐιο ρ,ιιΐο γ»•.<

ΙΐίίΙκΛ'ΐΙ. (:') ΓοΓίιιηβΙοδ εηίπι ιριοδιίαιη εδδ6 εεΓηίιηυδ :

ηβπι δΐιιΐΐί ίη ηιυΐΐίδ, ο,υηπιιη δείΐίεεί ίοΓίιιηα (1οπιίπ3 οί,

ρΓΟδρεΓβ ββΐιηΐ : δεϋ ρΓΚίεΓββ εΐίβηι ςη«? βΓΐε 3αΊηίηίδ(Γ»η-

(υΓ, βχρβ ΓοιΊιιιΐίΐηι 3(1ηιί1(ηη(, νείυΐ ίη πιίΐίΐία ε( (5»1»'ΐ'•

ηβίοπβ. (3) υίπιηι ί§ί(υΓ 30 1ι;ι1ιί(πι1ίιιο 3ΐί(|υ3 (αΐεδ δΐιιι) ,

3η ηοη εο, ςυοϋ ίρδί ΙβΙεβ δυη(, δΐιεεεδδίου» εμίίΐηοϋί εοιι-

ΙίείιτιιΙίδ ίιΐυιιεί Ιιοηιίηεδ ΙίιιηΙ ? Νιιηι•. εςυίάβιη η&ΙυπΒ ίά

ςυί(Ιειη 38δί^η3η( , α,ιιχ Ιβίεδ ςιιθδο"8ηι εΠϊεϋ εΐ 3 ηιιΐίνίΐιιΐβ

8ΐ:ιΙίιιι (ΙίίΙίικΊιιιη αΙί(]πί(1 Ιΐ3θεη(, νείυΐ <]ΐιίιΐ3ΐη εββδίίδ,

3ΐίί ηί;;πδ οοηΐίδ, εο ςυοιΐ Ιιοε ΙηΙΐ' ςιιίά ίη βε ηηΙιιι-Λ Ιι;ι-

Ιιΐ'! : δίε ι•ΐι;ιιιι ΓΜΓΐιιιι;ιΐί εΐ ίηΓοΓίιιηβΙί. (4) Τβίεδ εηίιη

ηοη ρεΓ ρπκίεηΐίβηι ρΓοβρεΓε 3§εΓ8 , ΐηίΐβ σι»ηΠεδ(ηηι βδΐ,

ςιιΪ3 ηοη ίΓΓ8(ίοη3ΐίδ ρπκίεηιίβ βδΐ, δειΐ ΓβΙίοηεηι ίη $β

1ι;ι1»•1, (]π;ιγ(' ίΙ.Ί 3(1ιηίηί5ίΓε( : «Ι ίΙΙί ηοη ροδδΐιηΐ ιΙίεεπ',

ςιιβΓε ΓεΙίείΙεΓ ίρδίδ δΐιεοειίϊΐ; ηβιη δίε 3Γδ εδδεί ΓοΓίυηα.

(5) ΑρρβΓεΙ ρΓθε(εΓ83 ίη ηΐΕηίΓεδΙο δΐηρίόίδ, ηοη ςιιοί είΓ03

.-ιΐί,ι δίηΐ (ηεςηβ εηίιη ίά βηβυπίυπι, ςιιεηΐ3<1ιηο<ίπιη

ΗίρροεΓ3ΐεηι , (ριιιιιι ^βοηιείΓβ εβδεί ρΓίίδΙβηδ , ίη εεΙεΓίδ

1•ιιιΐΓΐι ίη ιΐ'ΐ'ΐ-ίΙ πι)! δΐιιρίίΐυηιηυε ίοίδδε εοηδίβΐ, ςοί ρβευ-

ηί.ι• ρΐιιΐ'ίιηπιη η;πίμ;ιιΐί αηιίδίΐ, οί) δΐυΐΐίΐίΐπι μι.ιιιι, ιι!

ΓεΓυηΙ , ΙΥλικΙ•• εοπιπι, ςιιί ςυίηο,ιιη^ίδίηιβπι ε\ί§υηΙ βρύο"

ΒχζαηΙίοδ ) , δειΐ εΐ ίη ϋδ ίρδίδ , ςυ;» ρι-οδρεΓε 3§οηΙ , δίηΐ

δίοΐίϋί. (6) Λ'3πι νεΓΐ)ί εβυδη ίη 3Γΐε ικινίιιιιι βΐιηετηΒίΓίερ ,

ηοη ρεπίίδδίιηί βεηιρΟΓ δυηΐ ΓεΙίεεδ, δειΐ νείιιΐ ϊιι βίε*
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6ων πτώσειδ μέν ουδέν, άλλος δε βάλλει καθ' ην [** ή]

φύσει εστίν εΰτυ/ής, ή τώ φιλεΐσθαι, ώσπερ φασίν, Οπό

θεοϋ κιι έξωθεν τι είναι το κατορθοΰν οίον ιτλοΐον κα

κώς νεναυπηγηαένον άμεινον πολλάκις (δέ) πλεϊ, άλλ' ου

5 δ** αυτό, άλλ' δ'τι ε/ει κυβερνήτην αγαθόν. Άλλ' ούτος

ευτυχών τον οαίμον' έχει χυβερνητην αγαθόν. (-) Άλλ'

άτοπον θεον ή δαίμονα φιλεΐν τον τοιούτον, άλλα μή

τον βέλτιστον καί τον φρονιμώτατον. Ει δή ανάγκη

ή φύσει ή νόω ν) επιτροπία τινί κατορθοΰν, τα δε δύο

ίο μη εστί , φύσει αν είεν οί ευτυχείς, (β) Άλλα μην ή

γε φύσις αιτία ή του άει ώσαύτοίς η1 τοϋ ώς έπί το

πολύ , ή δέ τύχη τουναντίον. Ει μέν οΰν τι) παραλό-

γως έπιτυγχάνειν τύχης δοκεϊ είναι. Άλλ' εϊπερ δια

τύχην ευτυχής, ουκ αν τοιούτον είναι τι) αίτιον, οίον

Κ άεϊ τοϋ αϋτοΰ ή ώς έπί το πολύ. (ο) Ετι ει τοιοσίί

επιτυγχάνει ώσπερ 6'τι (δ) γλαυκός ουκ όξυ όρα , οΰ τύχη

αιτία αλλά φύσις ■ ουκ άρα εστίν ευτυχής άλλ' οίον

ευφυής. "Ωστε τοΰτ' αν είη λεκτεον, δ'τι ους λε'γομεν

ευτυχείς, ου διά τύχην είσίν. Ουκ άρα είσίν ευτυχείς •

ϊυ τύχης γάρ, δ'σων αιτία τύχη αγαθή αγαθών. Ει δ'

οϊτο) , πότερον ουκ εσται τύχη δλ,οις , ή εσται μέν, άλλ'

ουκ αιτία ; άλλ' ανάγκη και είναι και αίτίαν είναι. Έσται

άρα και αγαθών τισίν αιτία ή κακών, (ίο) Εί δ' δλως

έξαιρετέον καί ούοέν άπδ τύχης φατε'ον γίνεσθαι, άλλ'

ϊ5 ήμεΐς άλλης ούσης αιτίας δια τι) μή δραν τύχην είναί

φαμεν αίτίαν, διδ χαί οριζόμενοι τήν τύχην τιθέασιν

αίτίαν άλογον άνθρωπίνω λογισμώ, ώς ούσης τίνος

φύσειος- τοΰτο μέν ουν άλλο προολημ' αν ειη • έπεί δέ

δρώμέν τινας άπαξ ευτυχήσαντας, δια τί οΰ καί πάλιν

3υ άν, δια τδ άποκατορΟώσαι καί πάλιν ; το γαρ αυτό τοΰτ'

αΐτιον. (ι ι) Ούκ άρα εσται τύχης τοΰτο" άλλ' #ταν

τί) αυτί) άποβαίνη απείρων καί άορίστοιν, εσται μέν τί)

αγαθόν ή κακόν, επιστήμη δ' ουκ εσται αυτοΰ ήδι' άπει-

ρίαν, έπεί έμάνθανον άν τίνες εϋτυχεΐν , ή καί πασαι

36 αν αί έπιστήμαι, ώσπερ εφη Σο>κράτης, εύτυχίαι ήσαν.

(ΐ2) Τί ουν κωλύει συμβήναί τινι εφεξής τα τοιαύτα

πολλάκις , ούχ 6'τι (τοις) δει , άλλ' οίον άν είη το κύβους

άεί μακράν βάλλειν. Τί δέ δή; αρ' ουκ ενεισιν δρμαί

εν τη Αυ^ή αί μέν άπί) λογισμού, αί δ' άπδ ορέξεως

4ο άλογου, καί πρότεραι αύται; ΕΙ γάρ εστί φύσει ή οΥ

έπιθυμίαν ήδέος (και ή) όρεξις , φύσει γε επί τί) αγαθόν

βαδίζοι άν παν. (ιβ) Εί δή τινές εισιν ευφυείς ώσπερ

οί ωδικοί ουκ επισταμένοι άδειν, ούτως εύ πεφύκασι

καί άνευ λόγου δρμώσιν,* ή φύσις πέφυκε , καί έπιθυ-

15 μοΰσι καί τούτου καί τότε καί ούτως ώς οεϊ καί ου δει καί

ό'τε , ούτοι κατορθοΰσι, καν τύχωσιν άφρονες οντες καί

άλογοι, ώσπερ καί ευ έσονται οί διδασκαλικοί οντες.

Οί δέ γε τοιούτοι ευτυχείς, δ'σοι άνευ λόγου κατορθοΰ-

σιν ώς επί τό πολύ• φύσει άρα οί ευτυχείς είεν άν.

50 (") ΤΙ πλεοναχώς λέγεται ή ευτυχία. Τα μέν γαρ

πράττεται άπό της ορμής καί προελομένιυν πραζαι, τά

δ'ου , άλλα τουναντίον. Καί έν έκείνοις [ε'ι] κακώς λογί-

σασΟαι δοκοϋσι κατορθοϋντες , (καί) εύτυχήσαί φαμεν•

καί πάλιν έν τούτοις, εί έβούλοντο άν ή έλαττον έλαβον

]αο(α , αΐϊιΐδ ηίΐιίΐ, αΐίιΐδ νοι-ο πιίΐΐιΐ ναιετετη..... ΓεΙίεΗβΙειη

νβ! ιι,ιΐιιπί' ϋρπεΓιείο βεορρίΐ, νβΙ , ηΐ ίπφΐίιιιιΐ , ί)('ηενο1ρη-

Ιίπ |)ι•ί , ί|ΐ ιιΐ ρχ(ι-;ι ίρδίιιη δίΐ δίΐυηι ΐ|ΐΐ(κ] ΓιΊίι-ϋαΙίΊΐι ρηι-ίΙ ;

νείιιΐί ηιβίβ ι-ηηιριιΊ» ηανίδ δκρρ ι-ρείρ νβΙιΐΙιΐΓ, ηοη ρρι• δο

φΐίιΐοηι , 8βιϊ ςιιΐ3 ροπίιιιη £«1)Ρ[•η3ίοη>πι ΙΐΗΐιβί. δρά ρηίιη

ΙοΐΙιιη.ιΙιΐϊ ϋΐβ ρρηίιιηι δΡουηΛιιηι βΐιηρι•η3ΐθΓρηι Ιιβηρι.

(7) Α((|ϋί ηηδυΓυΊιηι βίΐ, ΙβΙρηι 3 άρο ββηίονβ <1ίΙί•>ΐ , ηοπ

ρΓ8Β$(3ηίίβίίηιιιπι ροΐίιΐδ, δβρϊρηίίδδϊηιιιηιο,ιιρ. (}ιΐ3ρΓορ(ρ!•

δι ικ'ίΊ'^ιιιιι βίΐ, :ιιι| ιι.ιΐιιι-.ι , 3ΐιΙ ίηΐρΐΐοοίπ, 3ΐιΙ ργοοπ-

Γ.'ΐΙίιιηο (Ιίνίη,Ί, ίοιίιιηαηι Μ.Ί.ΊΐηιΙηηι οοηΙίη|5θΓβ, βΐ ΠΒυΙι-ο

ροδΙΟΓΪΟΓυηι ρνεηίηΐ : ιι,ίΙιιπϊ' 83ηβ 63 ρΓΟδροπΊββ ΓυβπΊ

388ϊβη3η()3. (8) ΑΙίβηίρη ηΒΐυη, νοί Γβηιηι βεηιροΓ 8ΐο ?ο

τεί ιιΐρΐιιΐ'ίηιιιηι ΙιηΙκΊΐΙίιιιιι οβιΐίβ βίΐ : ροπΙγβ βιιίρηι , Γογ-

Ικοβ. • δίο ίκίΙιΐΓ ηποιΐ ρΓ.χΙβΓ ΓΓ.Ιίοηβπι ΓβιΐδΙβ βνρηίΐ , (οτ-

Ιιιηοβ 088Θ νίιΙβΙιΐΓ. Αί δι ρβΓ ΓοΓίιιηβπι Ιιοηιίηββ ΓοΓίιιηβΙί

άίουηίϋΓ ; ηοη <■<] ι>μ1«•ιιι η3ίιΐΓ3 031183 ΓιιβπΙ, π Ι ί|ΐι»• δεηιρΡΓ,

301 π(μ1ιιπηιι:ηι, δίο δβ Ιι.ιΙκίιΙιΙμκ ;ιιΙ-(τΙίιϊΙιιι•. (9) ]αη\

δι ίαΐίβ Ιΐ3ΐ)ϊΙυ νο(ο ροΙίίυΓ, υίΐ/παΐταίητ (ςηρηκκίηιο•

(Ιιιηι , μιιϊ;ι 6δΙ οαίδίυδ, ηοη ορηιίΐ βαιίρ), Ιιιιίο ηοη Γογ-

Ιιιηβ, 8β(1 ιι:ι!ιι;,ι Ρ3Η83 ρχδϊδίίΐ. ΟιιορίΓοα ηοη ΓοΓίηηβΙιυ ,

5Ρ(1 1)0Π3 Π31Ι1Γ3 ρΓηριΙϊίυδ (ϋΟΪίϋΓ. ΟΙ100ΪΓΡ3 810 (1ρ Ιιίδ *1ί-

π•ιΐι1ιιιιι ι-.|. ιιΐ ηιιοδ ΓοΓίυηβΙοδ ϋίαηιιΐδ,ηοη ΓοΓίιιη,τ 1)Ρ-

ηρΠρίο ίιΐ Ρδδβ βκδΡΓβηιυδ ■ ιιηϋο προ ΓοΓίιιηβΙΪ ρΐίηηι δΐιηί :

ΓοΓίυηίο ηαηιηιιρ 1>οη3 δπη! , φίοπιηι ηοη3 Γογ(μπ3 ο^Ι

(•ίΐιι.•ί;ι. δίο νβΓΟ πιγμιπι (|ΐια3ΓΪΙιΐΓ,3η Γογ(ιιιι3 ηοη δίΐ ίη υηϊ-

τοΓδίιηι βΐίςιιβ, νεί φΐιιηι 8ΐί, 31 ηοη δίΐ οβυδβΡ Αίο;ιιϊ

ηροβδδΐιηι βδΐ , εί εδβε ΓογΙιπιηπι , εί Ρ3ΐΐδ3πι εδ^ρ. ΟιιβΓο

εί Ιιοηοπιιη ιμιοπιηιΐίίπι ρΐ ιιιηΙιη ιιιη εΛΗδ3 ΓιιρπΙ. (10) Α( δι

ΓθΓ(ιΐίΐ3 ρίβηε εχίηιειΐ(ΐ3 ρΐ ηϋιίΙ .Ικι'ΐκΙπηι ΓογΙρ ΓοΓίυηα

Γιεπ, δβιΐ ηοδ, ςηυηι ηΐίίΐ εβηδβρχδίρί, ςυοιί ηβηο ηοη οργτ

ηϊηιιΐδ, ΙΊιιΊιιιΐ3ηι οιιΐίηπι εβδε αΓΠΓπι«ιηιιικ : α,ηοοΪΓΟΛ ιΐε-

(ίηϊεηΐεβ ΓοΓίιιηβιη , οβπ$βηι βίηε ι,ιϋιιιιι' Ιιιπιι.'ΐιι.ν πιΐηιηη ι-

Ιίοηϊ εοηδ(ί(ηοη(, Ι;ιιιιρΐ3ΐη δίΐ ςιια,ο,3ΐη ιι:ι(ιιγ.ί : Ιι,το ίβϊΙιΐΓ

ίβηι ;ιϋ;ι ςιιχιΐίο ΓιιργιΙ : δροί φΐοηίβπι 3ΐϊηηοδ ορΓηίηιιΐδ

δβηιβΐ ρΓ0δρΡΓ3 1180$ ΓοΓίππβ , ιριηι-ρ ϋ ηοη γπι-μι•, , ηιιίβ

πίΓδυηι γρπι ϋβηε κβ88επιηΙ? ίιΐβιη εηίπι ίρδίιιη οηιΐδβ.

(11) Νοη ί^ϊΙιΐΓ επΙΓοΓίιιηδβ Ιιοο. δειΐ 8ί ίικΙι'»ι•πιιίΐ!;ιΙοπιι•ι

ίηΙΐιιίΙηΓίιιηφίβ ιιηιιηι εί ίιίρηι βΐίφίοιΐ ΓοηΙίηριΙ , εη( φη'-

(Ιπιι Ιιιιιιιιμι ηιιΐ ηΐίΐΐιιιη , 8είεη(ΐ3 υργο ηοη ρπΙ ε]η8, ρπι-

ρΙΡΓ ϊιιίίηϊΐίΐΐΐ'ΐιι. Νβ™ 8Ϊο εΐϊβηι (ΙίδερΓρηΙ βΐίφΐί ρδδρ Γογ-

(υη3ΐί, βιιίοπιηεδ δτίρηΙίβΒ (φίοιΐ δοοΓβΙεδ (ΙίχίΙ) ΓογΙιιπ,ίκ

Ρδβεηι. (12) Οοίό" ϊβϋιΐΓ νκίβι ςιιοηιίηυδ ( ιιίιΙ.ιιιι εχ οι-άιηβ

(3ΐί3 δη-ρβ ρυηΓιιι^ηηΙ , ηοη ψιοιΙ οροΓ(03(, $ε<1 φΐ3ΐε Γιιρι ίΐ

ΐ3ΐοδδθΐηρ8Γ Ιοη^ε ]3οογρ. Ουίιΐ 3ΐιίρπι ? ηιιηι ίηιρρίιΐδ ίη

3ΐ)ίιΐ)3 ηοη 8υηΙ , ;ιΙϋ 3 ΓβΙίοηε , 3ΐίί 3 ειιρί(1ίΐ3(ρ ΪΓΓ3(ίοη.ιΙί

( φΐί ρ( ρπΟΓΡβ) ρΓοΓεοΙΊΡ δι εηίιη ηηΙιΐΓ3ΐϊδ ΡδΙ ρρΓ ρυρϊιΐΐ-

Ιβίρηι ]ιΐϋυηοΉ; γρι βρρρϋΐυδ , ιιηΙιιγ.ί οιηηία 3(1 οοηιιηι Γε«-

ΙίιίΓηΙ. (13) Οικχίδί φΐίιίβηι ΙιρηεηαΙίδυηΙ, νρΐιιΐ γ.3πογϊ

ΙιοηιΙηΡδ εβηΐίοηίδ ίηιρεηΐί , ίΐιι 1)ριιρ η3ϋ , ιιΐ οίΐιη Γ3(ίοηειη

ΓΡΓβηΙυΓ «Ι ιΐίοΐβΐ ιιηΐιιι.ι , 30 οοηουρίδοβηΐ , ςιιοιΐ , φίβηιΐο

εί φΐο ρβοίο, οροΓίιη'Ι, Ιιί ρΓΟδρΡΓΟ 3?πηΙ, ρίδί Γυρπηΐ δίοΐκΐί

βΐ δίηο Γ3ίίοηε, ιριρηκιιΐηιπιΐιιηι οΐίίΐιη Ιιριιε ΡΓυηΙ Ιιαηιηι

Γρπιιη ρΓΟϊερρίΟΓΡδ. ΤβΙρβ ηΐίφΐε ΓοΓίιιηαΙΐ ερηδεη^ί βυηΐ,

ηυοίφίοΐ βοίϋορί ργκΙργ Γ3ΐίοηρηι ρΐηιίιιιπιη ρΓΟδρειε β^ιιηΐ.

ΝβΙμΓ3ί|>ίΙιΐΓφΜ(]3ηι ΓοΓίιιηαϋ βίηΐ. (14) ΝΊ-.1 ιηηΚίΓβπβιη

(ΙίιίΙιΐΓ δρουηιίβ ΓογΙηιιβ : ;ιϋ;ι ρηίπι εχ ϊπιρρίυ Ρΐ ρΓ.Ί'ρΙο-

οίίοηε ΠιιηΙ, 3ΐΪ3τεΓθ86Ρΐΐ8^βΙρΓθΓδΐΐ5«οηΐΓ3Γίιιηι. Ιη ίΐϋ.ι,

δί ηΐ3ΐε ΓΒΐΐοοΐηβΙί ΡδδΡ νίϋρηΙυΓ ρΓΟδρρΓΡ 3βρη1ρ3 , δοειιηιΐ»

ΓοΓίιιηα η503 ρ?8Ρ ϋίείηιιΐ5 : βε πίΓδίΐδ ίη ηίβ, φΐιιηι νοΙιΐΡΓίιι!
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τάγαθόν. (ιι) Εκείνους μέν τοίνυν εΰτυχεΐν δια φύσιν

ένδέ/εται. ΊΙ γαρ δρμή και ή ορβςις ούσα ου δει κα-

τώρθωσεν, 6 8ε λογισμός ήν ηλίθιος. Και τους μέν εν

ταύθα , δταν μεν λογισμός μη δοκών δρθδς είναι τύχη ,

& ή δ' αύτοϋ αιτία ούσα, αύτη δρθή ούσα εσιοσεν άλλ'

ενίοτε δι' έπιθυμίαν έλογίσατο πάλιν και ούτως ήτύχη-

σεν. (ιο) Έν δέ δή τοΤς έτέροις πώς Ισται ή εύτιινία

χατ' εύφυίαν δρέςεοις και επιθυμίας; Άλλα μήν ή εν

ταύθα ευτυχία χαι τύχη διττή, χάκείνη ή αύτη, ή

ιο πλείους αϊ εύτυ"/ίαι. (17) Έπεί δ' δρώμεν πάρα πά

σας τάς έπιστήμας και τους λογισμούς τους ορθούς εύ-

τυνοϋντάς τινας , δήλον δτι έτερον άν τι είη το αίτιον

της ευτυχίας. Εκείνη δε πότερον [εστίν] ευτυχία ή ούκ

εστίν, ει έπεθύμησεν ών έδει και δτε έδει δ λογισμός

ι& ανθρώπινος; ούκ αν τοϋτ' είη. Ού γαρ δή πάμπαν

άλόγιστον τοϋτο , ούτε φυσική εστίν ή επιθυμία , άλλα

διαφθείρεται Οπό τίνος, (ιβ) Ιΐύτυχεΐν μεν ουν δοκεΐ,

δτι ή τύχη τών πάρα λόγον αϊτία• τοϋτο δε πάρα λο'-

γον πάρα γάρ τήν έπιστήμην καΐ τδ καθόλου. Άλλ,

2υ ώς εοικεν, ουκ άπδ τύχης. Άλλα δοκεϊ δια τοϋτο.

(ι») "Ωσθ' ούτος μεν δ λόγος ου δείκνυσιν ίτι φύσει

εύτυχεϊν, άλλ' δτι ού πάντες οί δοκοϋντες εύτυχεϊν

δια τύχην χατορθοϋσιν , άλλα δια φύσιν • ούδ' δτι

ουδέν εστί τύ/η αϊτία ούθενδς δείχνυσιν, άλλ' ού τών

■25 πάντων ων δοκεϊ. (•2θ) Τοϋτο μεντ άν άπορήσειε' τις ,

2ρ' αύτοϋ τούτου τύχη αιτία , τοϋ έπιθυμήσαι ο5 δει

και 5τε δει. *Ι1 ούτω γε πάντων Ισται ; και γαρ τοϋ

νοήσαι και βουλεύσασθαι• ού γαρ δή έβουλεύσατο

βουλευσάμενος , και τότ' έβουλεύσατο, άλλ' εστίν αρχή

3ϋ τις, ούδ' ένο'ησε νοήσας πρότερον ή νοήσαι , και τοϋτ' εις

άπειρον. Ούκ άρα τοϋ νοήσαι νους αρχή , ουδέ τοϋ

βουλεύσασθαι βουλή. Τί ουν άλλο πλην τύχη ; ωστ'

άπδ τύχης άπαντα εσται , ή1 εστί τις αρχή ής ούκ εστίν

άλλη εςω. (ϊΐ) Αύτη δε δια τί τοιαύτη τδ είναι τδ

35 τοϋτο δύνασθαι ποιεϊν. Τδ δέ ζητούμενον τοϋτ' εστί,

τίς ή της κινήσεως αρχή έν τη ψυχή. Δήλον δή,

ώσπερ εν τώ δλω θεός, καν εκείνη• κινεί γαρ ποιςπάντα

τδ έν ήμϊν θείον. (22) Λο'γου δ' αρχή ού λόγος, αλλά τι

χρεϊττον. Τί ουν άν κρεϊττον και επιστήμης είη [και

«ο νοΰ] πλην θεός ; ή γαρ αρετή τοϋ νοϋ δργανον • καΐ δια

τοϋτο οί πάλαι ελεγον, ευτυχείς καλοΰνται οί άν δρμή-

σοισι χατορθοϋν άλογοι δντες, χα'ι βουλεύεσθαι ού συμ

φέρει αύτοϊς ■ έχουσι γαρ αρχήν τοιαύτην ή χρεϊττον τοϋ

νοϋ και βουλεύσεως. (2ϊ) Οί δέ τον λόγον • τοϋτο δ' ούκ

45 ίγουσι. Κα\ ένθουσιασμόν • τοϋτο δ' ού δύνανται.

"Αλογοι γαρ δντες έπιτυγχάνουσι καΐ τούτων φρονίμων

και σοφών ταχεϊαν είναι τήν μαντικήν και μόνον ού τήν

άπδ τοϋ λόγου δεϊ άπολαβεϊν, άλλ' οί μεν δι' έμπει-

ρίαν, οί δέ δια συνήθειαν τοϋ έν τώ σκοπεϊν ν ρήσθαι •

Γ,ο τώ θε;ο> δέ αύται- τοϋτο καΐ ευ δρ3 και τδ μέλλον χαί

τδ δν• χαί ο)ν απολύεται δ λόγος ούτος. Διδ οί με

λαγχολικοί και εύθυόνειροι. "Εοικε γάρ ή αρχή απο

λυομένου τοϋ λόγου ίσχύειν μάλλον • καί ώσπερ οί

τυφλοί μνημονεύουσι μάλλον άΐτολυθέντις τοϋ προς τοϊς

χιο, αιιΐ (Ίι.ιιιι πιϊιιυβ Ιιυηιιπι 30< ιοηεήηΐ. (15) ΙΙΙί« ϊμίΙιΐΓ

(ΐιιιΙίπχίΙ ρει• ιΐίΐΙιΐΓ,Ίΐιι υΐ ρΓΟίροηΙαΙβη) «υιΐΜφίιιηΙιιι : ηιιιιι

ΪΙΙΙ|)(ΊΙΙ» ίΙΙΙΜΙΙΪ 0Ι|ρί|Ιί(3Μ|1ΙΙ' , (|ΠυθρθΓΐΒΐ)βΙ(1ΐ•)ϊ|3 , δΙΙΟΟεδΜΙ

6$( ιι«ι ; Γ«1ιοοίιι:ι(ίο βυΐεηι ιήιΙ χΙιιΚλ. Α((]ΐιε Ιιο$ ςυίιίειη,

μ ΓοΓίβ ΓβΙίοοϊηΛίίο Ι3ΐ$α βΓβΙ, 5ρ<1 Γ3ΐίοοίη3ηάΊ 031183 ( ηιρ'ι-

άίΐαι) ΓβοΙβ, Ιιοεο ΓβοΙα ββτνβνίΐ : ίιιΐΐ'πΐιιιη νβΓΟ ρει• ουρίιΙίΐΛ•

Ιεηκμιίβ ιικιΐε ΓαΙίο<'ϊιιαΙιι<> ηιΙνοΓκαιιι ΓοΓίυηαιη εχρειΊυ* βδΐ.

(16) Ιη οοίει Ϊ8 ;ιιιΙι•ιιι ςυο ρβοΐο ]υχΐ3 ΒρρεΙίΙυδ ειιρίιΙίΙ,-ι-

Ιίδφΐε Ιιοη.ιιη η.ιΙιίΓΛηι βυοεε&υβ επΙ? νοπιπι ηίο ευοοεβδίι»,

οί ίΙΙβ, ββΐ ϊϋβιη ; 3ΐιΙ μπιΙ ρΙϋΓβδ ρΓοφβΓΪΙβΙεβ, βΐ (οι•|ιιη.ι

ιΐυρίεχ. (17) Ουίβ τβΓΟ ρπτΙβΓ οπηιο* μίοπΙμ* οί πιΜοι-ί-

ηαΐίοηοδ ΓβεΙίδ ςυοίιίησι ΓοΓίυηβ «ροιιηιΐ» »ΓΠιιεη(β8 νί(Ιοηιιΐ5,

τηβηίΓκΙυιη 6δ(, αΐΐικ.1 ι«ι> οαικηπι , αϋαϋ ΓιΐΓΐυη,ιιη. .ι.ίιιι

ίΙΙ.ι ηυπ> βδί ρΓ08ρ«Γί(38, &η ηοη (>.-.! , μ , φι.τ οροΓίπΚ εΐ

ηπαηιΐη οροΓίιιίΙ , Γηηειιρίιίΐ ι•;ιΙ ί<>< ίιΐϋΐϊο Ιιιιιιι;ιηη? Ηοε ηοη

ϊ(3 ΓυεπΙ. Νεςιιε εηΐηι Ιιοε ρΓΟΓίΐυ Γίΐίοηίί εχρεΓβ, ηεο

η.ιΙ π Γ.ιϋ•. ε»1 ιιι | >η1 ί |;ι-, ίεϋ 31) αϋί]ηο ρ«ΓΓοιηρϊ[ιΐΓ. ( 1 8) Κε-

ευικίβ ίβϊΙυΓ ΓοΓίοηα ε«8β νϊιΙβΙιΐΓ, ςοίβ οοπιηι ηυβε ρπνΙεΓ

Γ.ιΙίιιικΊΐ) ΐ|>53 03ΐι•ΐ8 εχβίδΐίΐ : Ιιοο αυίρηα εδί ργβ-Ιογ Γ3ΐίο-

ηεηι : ηαηι ρΓ*(εΓ ςοίεηΐίβηι , ρΓ,•εΐΡΓ0.ιιε ηηίνοΓδβΙβ ε>1.

Νεο ΐ3ηιεη 3 Ι< >γ( ιιιι;» ρι-οΓεοΙυιη τίιΙεΙϋΓ : ϊηιο ρΓορΙεΓ Ιιοο.

νίιΙοΙιΐΓ. (19) Οιιοοίπ'η 1ι;ιό ςυίαΌπ) Γ3ΐίο ηοη ο$(ρηιΙ!(

ηηΐιιπί ε$βε ιιΐϊ «τιιικΙ,ί ΓοιΙιπκι, βε<1 ροΐίιΐϋ, ηοη οιιιηο>

(ριίΙ)ΐΗ ςεοιιηιία ΓογΙπιι.ί νίάβΙϋΓ ικΙΠικτο , ί(1 εχ ΓοιΊιιη,-ι ,

χιίΙ εχ Π3(ιΐΓ3 Ιι.ιΐιι'η' : ηεςιιε ηιιΙΙίιιβ ε&χε εβηββηι !■>> Ιιπι.ιιπ

(ΙεηιοηκίΓβΙ, »ε<1 ηοη οηιηϊιιηι ηιιοπιπι εχίβΐίηιβίυι•. (?ο) ΙΙοο.

εηϊηινεΓΟ ιριητο) Γοιχιη ηιιίβρίβηι , βη ΓογΙιιιι» ο]ιΐϋ ϊ|κ>ίιΐϋ

Οίΐιΐ'ΐΐ κϋ , ιιΐ ςπίιΐ, εΐ π,ιιβικίο οροΓίεβΙ, οοηοιιρϊιοη(ιΐΓ. δειΙ

ηοηηε βίο οηιιιίιιιη επί ':' ηηιη ε( οο^ηοϋοεηιΐϊ οοιίΜΐΙΙιιιιιϋ-

ςηε. Νεςηε εηίηι πιΐΜΐΙΙϋΐυ οοη>ιιΙ(:ινίΙ , ε( Ιυηο οοη$ιιΙ-

ΙβνϊΙ, μ-ιΙ ρπηοί| ιιιιι ιι ι-ν| ιριΐΊιΙιΙ,-ιηι : ηεο,ιιε οο^Ιβικ οομί-

ΙίΐνίΙ ρπιι>ηιιηηι «-οίΐϊΙ:ινϊ( , α(•|ΐιι> ίη ιιιίπιιΐ ιιιιι ε]υςιηοο<ί Ιί.ιΙ

ρηι^Π'Ν>ίο. Νεςυε ί^ίΙιΐΓ οηυϋηη<Ιί ϊηΙε1Ιεο(υ$ ρηιιοίρίιιιιι ,

ηειριε « οηκιιΐίαπιΐϊ οοη$ί1ίυηι. Οιι»' ίιιίΙιΐΓ ίΐΙίικΙ, ηϊϋί Γογ-

Ιιιιΐ3? ΟιιοοίΓΟ» 8 Γοΐ'ΐιιιιη οιηιιΪ3 ρηιΙίοίχοοηΙιΐΓ, .'ιιιΙ .ιρκιιΙ-

ιΙ.ιιιι Γ-.1 ριίικ 'ίρίιιιιι , ('\1ιμ ψιιιι) ,ιΐίιιιΐ ι.ιιΜιιιιι ΓορεπβΙυΓ.

(21) Ιρ<η ηιιίειιι ( ιρίίιτίΙιΐΓ ) ηυβτε Ι;ι1ί•< χϊΐ ιιΙ Ιιοο ρηε»(8Γβ

(|ΐκ•;ι|. (^ιιιο (ρι»->Ιίο Ιιηο Γβΐΐϊΐ : ηυίιΙ δίΐ ρπηοίρίυηι ιιιηΐιΐϋ

ίη ίΐιιίιικι. Γ'.ιΙιΊ νιτο, ιρκιιΐΛιΙιηι.Μ|ιιιη ϊη ιιηίνι•ι><> οχΙ

ΰΐΜΐδ, μο. οΙί.ιηι ίη αηίιιια : ηιονοηΐιιΐ' εηίηι οηιηίβ 36 ίηεχςί-

8(εηΙε ίη ηοί>ί$ ηυιηίηε. {11) Κηΐίοηίϋ ιιιιίπιι , ηοη γβΙϊο ,

8<'(1 ρπι»1αηΙίι15 ηιιΐείρϊηηι 0$( ρΓΪηοίρίιιιιι. (}ιιίι1 ηιιίοιη ι•1

ίοκ'ΐιϋη ρπι^Ι.ιηΙίιΐϋ εβίεΐ ίηΐεΐΐεοΐυ, ιιί>ί Οευ»? νΐΓΐιι* εηίηι

0Γ£3ηυηι ίη(ε1Ιεο1ιΐ8 ε$1 : αυοοίΓΟβ νοΙεπ.1* ιίί\βΓυη( : ΓεΙίοεβ

ηρριΊΙηιιΙιΐΓ ηυίοιιιιιηιιε ΪΓΓ»1ίοη3ΐ>ί!ε9 3(1 Γεοίε β^εηιΐυηι ίπι-

ρεΙΙυηΙιΐΓ ; ηοο νεΙΙε ίρ$ί$ οοπΓογΙ : ρπηοίρίιιιη εηίηι ίη ββ

1ι;ι1«•ιιΙ εΐ ίιιΙιΊΙι'ΐΊιι ι•( νοίηηΐβίε ρΓΟεςΙβηΙίυβ. (23) ΛΙϋ

νβΓΟ Γ3ΐίοηεπι ϋίοεηΐ : Ιιοο νεη> ηοη ΙιβΙιεηΙ. ΕΙ εηΙΙιιι-

<ί;ι>ιιιιιιη : Ιιοο νεΓο ηοη ρο&«υηΙ. Οιιίρρο βίηε Γβϋοηε βϊββ-

((ΐιπηΙ ιιι-. Ιΐβα,πε Ιιοιυιη, ςιιί ρπιάΌηΙεδ $3ρίεη(ε$ςηε 5υηΙ,

εεΙεΓοηι εβίε ν3ΐίοίιΐ3ΐίοηεηι εΙ Ιαηΐιιηι ηοη α Γ3(ίοηε ρηι-

ΓεοΙαιη εβίε βοίρίοβπ ιΐεΐιεηιιιβ. 8εχ1 βΐϋβ οοηΐίη^ί! ου ρε-

ΓίΙί.ιπι , αΐίίδ ο6 οοιίΜίοΙικϋηειιι δρεουΙβηαΊ'. Ηα• ,ιιιίπιι <!ϊ-

νίηο ηιιιιιίιιε π(ιιιι1ιιγ, ςηο<) ϋεηβ οεΓηίΙ εΙ ΓιιΙιιπιηι εΙ ρΓ«?-

κοηχ. ΕΙ 8 ΐ|ΐιίΙ)ΐΐί κε δυΐχΐιιοίΐ ΓβΙίο Π08(γ3. ΙΙβςιιε εΙ

ηιείίΐηοηοΐίοί γροΙβ βΐ βρεΓίβ ίηβοηιηίβ Ιΐ3ΐιεη(. ΥίιΙεΙιΐΓ

εηίηι ρηιιοίρίιιιιι, 8ε βυΐΜΐυοεηΙε ΓβΙίοηε, ρ!υ8 τβΙεΓε ; 3(ηηβ

νείυΐ εχοί ηιεηιοπβ Β13£Ϊ5 νβίεηΐ , δοΐυΐί ;ιϋ ϋ8 ιρκε νίηι

""V
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ειρημένοις είναι το μνημονεϋον. (•2ΐ) Φανερδν δή ότι

δύο είδη ευτυχίας, ή μεν θεία, διδ κα\ δοχεϊ δ ευτυχής

διά 6εδν χατορΟοϋν, [ή δέ φύσει], Ο&τος δ' έστιν δ κατά

την δρμήν διορθωτικός , δ δ' έτερος δ πάρα τήν δρμήν •

6 άλογοι δ' αμφότεροι. Και ή μέν συνεχής ευτυχία

μάλλον, αυτή δέ ού συνεχής.

πιβιηοΗίΒ (ΙϊδίΜΐιιιηΙ εΐ ΙιΐΓ^αηί. (24) Ρ.ιίεΐ 1ΐ8φιε ςιιοα"

δρεείβδ ΓεΙίείΐΒΐίδ ίϋ,ΤΒ ίΐιηΐ : αΚβρα «Ιΐνϊπα; Μεοφιε ςηϊ

Γείίχ ββι, ηιιπιίηβ 3<Ι]ιιΙιιηι Βΐίςυΐά ρΓο*ρ<Η•Ε Γοεί^ε (},< υη1 .

[ βΙΙβΓβ δΜΐιηϋυΐΒ η31υΓ3πι]. Ηίο β,,ΐβη, ε$1, ςηί ρΓ0«|ΐβΓβ

Γεηι 3<3ηιίηί8ΐΓ3ΐ]υχΐ3ίηιρεΙιιπι: βΙΙβΓ οβί, φιί ρ™ιίΓηιιηο

ιπιρείυηι : ΐΓΓβΙιοπβΙεδ νβΓΟ 3ΠΐΙ)ο. ΑΙςυβ ίΙΙα ίτεπυεηδ βΐ

οοιιΐιηυβ ηΐ3ΒΪ8 ΓοϋοίΙββ ε*ι , 1]»χ 8υΐβηι ηοη οοηΐίηυα

ΟΑΡ. XV.

Κατά μέρος μέν ο3ν περί έκαστης αρετής εϊρηται

πρότερον έπει δέ χωρίς διείλομεν τήν δύναμιν αυτών,

και περ\ της αρετής διαρθρωτε'ον της έκ τοΰτων, ί,ν

•Ο έκαλοϋμεν ήδη καλοκαγαθίαν. (2) "Οτι μέν ουν ανάγκη

τον ταύτης αληθώς τευξόμενον της προσηγορίας εχειν

τάς κατά με'ρος άρετάς , φανερόν. Ουδέ γάρ έπι των

άλλων ούθενος οΐόντ' άλλως εχειν ούθεις γαρ δλον μέν

το σώμα υγιαίνει , με'ρος δ' ούθε'ν, άλλ' άναγκαΐον πάντα

16 η τα πλείστε καΐ κυριιότατα τον αύτδν εχειν τρόπον

τω ίλω. (3) "Εστί δή το άγαθδν είναι* καΐ το καλόν

κάγαΟον ού μόνον κατά τα ονόματα, άλλα [και] καΟ' αυτά

έχοντα διαφοράν. ϊών γαρ αγαθών πάντων τέλη εστίν,

& αυτά αυτών ένεκα έστιν αιρετά. Τούτων δέ καλά ,

ίο όσα δι' αυτά Οντα αίρετά επαινετά έστιν. (4) ϊαϋτα

γάρ εστίν έφ' ων αΤτε πράξεις εΐσιν έπαινεταΐ καΐ αύτα

επαινετά , δικαιοσύνη και αυτή και αί πράξεις. Και

οι σώφρονες• επαινετή γαρ και ή σιοφροσύνη. Άλλ'

ούχ ΰγίεια έπαινετον ουδέ γαρ το έργον. Ουδέ το

26 Ισχυρώς • ουδέ γαρ ή ίσχύς. Άλλ' αγαθά με'ν, επαι

νετά δ' ου. (δ) Όμοίως δέ τοϋτο δήλον και έπι των

άλλων δια της έπαγιογής. Άγαθδς μέν ο3ν εστίν ώ τα

φύσει αγαθά έστιν αγαθά. Τα γαρ περιμάχητα και

μέγιστα εΤναι δοκοϋντα αγαθά , τιμή καΐ πλούτος και

30 σώματος άρεταΐ καΐ εύτυχίαι και δυνάμεις , αγαθά μέν

φύσει εστίν, ενδέχεται δ' είναι βλαβερά τισι διά τάς

ίξεις. Ούτε γάρ άφρων ούτ' άδικος ή ακόλαστος ων

ούδ[εν αν] δνησειε χρώμενος αΰτοϊς, ώσπερ ούδ'δ κάμνων

τη του υγιαίνοντος τροφΐ) χρώμενος, ούδ' δ ασθενής και

35 ανάπηρος τοις τοϋ υγιούς και τοις του ολοκλήρου κόσμοις.

(β) Καλδς δέ χάγαθος τω των άγαθων τά καλά ύπάρχειν

αύτώ δι' αυτά, και τω πρακτικός είναι τών καλών και

αυτών ένεκα. Καλά δ' έστιν αϊ τε άρεταΐ κα\ τά έργα

τά άπδ της αρετής. (7) "Εστί δε τις έςις πολιτική ,

40 οϊαν οί Αάκοινες έχουσιν ή άλλοι τοιούτοι εχοιεν άν.

Αύτη δ' έστιν έςις τοιαύτη. Είσϊ γάρ οί ο'ονται τήν

άρετήν δεΐν μέν έχειν, άλλα τών φύσει αγαθών ένεκεν.

Διο αγαθοί μέν άνδρες είσίν • τά γάρ φύσει μέν αγαθά

αΰτοϊς εστίν* καλοκαγαθίαν γάρ ούκ έχουσιν. Ού γάρ

4& υπάρχει αύτοϊς τά καλά δι' αυτά, και προαιρούνται

[είναι] κάλοι χάγαθοί, χα'ι ού μόνον ταϋτα, αλλά και τά

μή καλά μέν φύσει όντα , αγαθά δέ φύσει Οντα , τούτοις

καλά. (β) Καλά γάρ έστιν όταν ου ένεκα πράττωσι.

Και αίροϋνται καλά, ή διότι τω καλώ κάγαθώ καλά

50 έστι τά φύσει αγαθά ■ καλδν γάρ το δίκαιον τοϋτο δέ το

κατ' άξίαν άξιος δ' ούτος τούτων. (9) Και το πρέπον

καλόν πρέπει δέ ταϋτα τούτω, πλοϋτος, ευγένεια,

δύναμις. "Ωστε τω καλώ κάγαθώ αυτά και συμφέ-

ΛΚΙ8Τ0ΤΕΙ.Ε8. II.

8ίη<πΊΙ8ΐίπι ίβίΙιΐΓ ιΐε υηβαιιβςυβ τΪΓΐιιΙβ <1β(βπτιΐη3ΐιιηι

661 ρπ'υβ. <}υΪ8 υογο «εοιβυιη ίρ53πιπι νίπι ,ΙίδΙίηχίηιιΐδ ,

βΐιβηΐ άβ τίΓΐυΙβςπ* |18Πιη, οιηηίϋΐη πυ88ί δίπηιηΒ ββΐ,

βίςιιαπι ηοηεδ(3ΐη-1)οηίΐ3ΐεηι νοεβίιβπ,ιΐδ , (ϋεεηιΐιιηι «Ηί.

(2) 8ϊη8υΐ35 ΪΕ,πΙιΐΓ 1ΐ3ΐ)βΓβ Γ61ΐςπ38 Ρ3Γΐίουΐ3ΓΡ8 ευπι , φιί

Μυδ8ρρεΙΐ3ίίοηεπι εβί εοηδβαιίυπίδ, ηεεεβδυηι εβίβ ραΜ :

Π3ΙΗ ηβαυβ ίη οβΙεΓ3Γυηι ΓβΓϋίτι υ]Ια βΙΚερ ίϋ νβηί3ΐ υβιι.

Νειηο εηίπι ίοίο εοΓροΓβ ωηη» «ϊΐ, ρ8ΓΙβ βυΐεπι ηυΙΙα; δε<1

ηεεβδδυτη εβί 3η1οπιηεδ, 3ΐιΙ εει-Ιβ ρΓα?δΐ3ηΙί88ίηΐ3.•( ρατίβ*

βοιίεπι ηιοιίο βε ηβΙιεΓε 3ίςυε ΐοΐιιπι. (3) Βοηππι εηίπι εβδε,

εΐ ϋοηβδίιιπι βίπιιιΐ οί ϋοηυπι ε88ε, ηοη ίρ8ίδ βοΐιιπι ηοηιί-

ηίοιίδ, βεά εΐίβηι τε εΐ ρεΓ 86 (ΜίΤει-υπΙ. Οηιηίυηι βηϊιη

ΙιοηοΓϋη) βυηί Πηεβ, ϊρ&ΐ ρβΓ »β ιιιί^ιιε βτηΐϊα εΐί^οϋβδ.

Ηογιιπι ΙιοηεδίΒ δυηΐ, ςιΐίεαιπιαυο ρεΓ δβ ϊρδ» εΙί^ίΗΠί»

ςυυηι δϊηΐ , Ιίυάβοϋί» βυηΐ. (4) Ηιεο ϊ8ί(υρ δυηΐ ίη ςιιίϋιΐδ

61 βεΐίοηεί ΙβυιίΒυίΙεδ βΐ ίρω ρει- 58 ΐΛυίΙβόίίίβ, νείυΐ ^ιιδ1^-

Ιϊ» εΐ ίρββ βΐ 36ΐίοηε8 ε]ϋδ. ΙΙβιιι ηιο(1εί(ί : ηβηι ηιοπβδίίβ

ςυοςυβ ΙβηίΙβοίΙίδ. 8εά ηοη εεΐ δβηίΐβδ ϊηΙεΓ Ιβιιιίβηίΐίϊ :

ηαηι ηεςιιε ορηβ βι'ϋδ. Νοςυε ηαοιΐ ΓουιυΙβ ΠΙ : ςυίβ ηεπιιβ

ΓοΙιυΓ. 8β(3 υοηα \\χο, ηεςηβ Ιβηιεη Ιαιιϋαίιϊϋα. (5) δίηιίΙίΙεΓ

βοΐεπι ίϋ εΐίβπι ίη εείεπδ ρεΓ ίηάηείίοηεηι τηβηίΓβδΙηιη είΐ.

Βοηιιβ εηίηι εδί ϊβ, ευί η3ΐυΓ4-1>οη3 δυηΐ εΐίβηι όοηβ. Νβιπ

ςιιοί ρΓ9?δΐ3ηΙίδδίηΐ3 ε»»ε οηιηείςιιε «ηί αείίιΙεΓίο εχείΐηηϋ»

Ικ>ηα νίιΙεηΙϋΓ, Ηοπογ, ύΜϋχ, οοΓροΓίβ νίιϊιιίεδ εΐ ΓαοοΙ-

Ι3(β8, ΓεΙϊεϊΐ38, ροΙεηΙΪ3, η3ΐυΓ3 ιιυίιίεηι βηηΐ 1>οη3, βεΛ

ηοχϊϊ εβεε ροδβυηΐ ηοηηαΐϋδ οί) ηαηϊΐιιυηι οοΓΓηρΙίοηβπι.

Νεςηε εηίιη νεί δΐιιΐΐυβ, τεί ϊη]ιΐ8ΐυδ, τεί ίπ(επιρεΓ3ηδ βϋ-

ςυοιΐ εχ εοπιιη ροδδεβδίοηε ποηιηιοιίιπιι τεΓεΓδΙ , ηυεη)3(Ι-

ηιοιίπιιι ηεε *§εΓ εχ δβηί Ημιιπιημ ηϋιιιΐΊΐΙο, ηεςιιο ίηίΪΓ-

μιμ, ιηπΙΜιικνε, βχ δβηί ϊη(ε§η(]ΐιε Ιιοηιίηί»θΓη3ΐϋ. (β)'Ηο•

ηείΐυδ βυΐεηι 1)οιιιιμ|πι• ι]\οϊΙυτ εχ εο αιιοιΐ Ιιοηεδίβ Ιιοη»

ρεΓ δε ίρ53 ΐηδηηΐ ίΙΙί, εΐ εο, ςιιοιΐ Ιιοηε$(οηιηι , ίιίςηε ίρίο-

Γυπι 8Τ3ΐϊα , οΓΓνγΙ ί νίΝ εχδίδίβΐ : ΙιοηεδΙβ βυίεηι βηηΐ νΪΓίοΙεί,

ορεΓβςυε 3 νίΚαΙε ρΓοίεεΙβ. (7) δειΐ εδί Ιι81)ί1ικ1ο ςυ^Λπι

ανίϋ8, ιριιιίειη ίβεοηεδ Ιωηεηί , εΐ :ιΙίί δίηιίΐί ίη^επίο Ιΐ3-

ΐΜ,'βηΙ , ίΐ3 ίΙΙ.ι <-<>ιιΐ|ΐ:ΐΓη1α. διιηΐ εηίπι ςι»ί λ ϊγΙιιΙοιιι δβ-

(ΙιιεπιΙ.ΊΠΊ ηιιίιίεηι 6886 ρυίβηί, δθ4 η.ιΙπι,Ί-Ιικηοηιιιι (;Γ3ΐία.

ΟυοείΓεβ \ϊγι ηοηί 8υη{ , ςποΛ ϋδ ιι.ι! ιιγΛ- Ιιοιι,ί ίηεχδΪ5(ιιη( ;

5βιί ηοη ηιηΐ Ηοηαϋ οοηίηνο, ([\ύ& Ιιοηεδ(8πι-Ι)οιιίΐ3ΐεπι

ηοηδίιη) ιιαοΐί : ηεηυε εηίπι Ιιοηε5ΐ8 ρεΓ δβ ίΙΙίδ μι η! , ηβο

ηοηε8(ί οοηϊηυε 6886 εΐίβιιηΐ : ηεςυβ ίιΙ Ι.•ιιι(πιη , μί! ε( ςυ33

ηοη Ιιυηε^(8 ΐι3(ιΐΓα, δε<1 Ιιοηα ίΐιηΐ ιιλΙιιιΛ, ηοηεδΙΟΓυιη Ιοεο

ίΙΙίδ ΙιηΙιηιΙιΐΓ. (8) Ηοηβδίβ εηίηι δΐιηΐ, ςυιιηι ίρδίυί @Γ8|ί8

ίΐιπιιηΐ ; εΐίςυηΐςαε Ιιοηε8(3 , τεί ςικκΙ ΙιοηβδΙο ϋοηοςυβ

ιι,ιΙιπΛ Ιιοιιιι, ποηε!(8 8υη(. ΗοηεδΙυπι εηίπι )ΐΐίΙιιιη εβί,

ϊιΙ μ•ιυ --ιίίιιιιΙιιιιι ι1ί^ιιί1;ιΙπιι εεηδεΙιΐΓ : Ιιϊΐ' ,ίιιΙπιι ίίδ 1|(ί(|11β

Οίςηιΐδ βχδίδΐίΐ. (9) ίν'ιΐ ε( ιΐεεεηδ Ιιοιιι-δΙιιιη εδ(; άββεηϋβ

ίΐιιΙειηίΙΙιιιιΐδΐιιιΙ,ηοΙιίΙίΙιΐδ, (Ιίνιϋίο, ρκίεηΐία : ςιιοιίΓΓϋ Ιιο•

'



2 Ι! 540.ΗΘΙΚΩΝ ΕΥΛΗΜΚΪΝ Η, ...

ροντα κ»Ί χαλά έστιν τοις 51 πολλοίς ϊιαφοινε'ί τοϋτο. Ού

γαρ τα απλώς άγαθα κακείνοις αγαθά έστι, τώ δ' άγαθώ

αγαθά" τώ δέ καλώ καγαθώ και καλά ■ πολλας γαρ

καΐ καλας πράξεις δι' αύτας έπραξεν. (ιο) Ό δ' ο'ιό-

6 μένος τας άρετάς έχειν δεϊν ένεκα των έκτος αγαθών,

κατά το συμβεβηκος καλά πράττει. Εστίν ουν καλο

καγαθία άρετη τε'λειος. (ι ι) Και περί ηδονής δ' εϊρη»

ται ποιόν τι και πως αγαθόν, καΐ 6τι τά τε απλώς ήδε'α

χαί καλά, τά τε απλώς άγαθα και ήδε'α. Ού γίνεται

ιο δέ ηδονή μή εν πράξει ■ δια τοϋτο δ αληθώς ευδαίμων

καΐ ήδιστα ζήσει, χαι τοϋτο ού μάτην οΐ άνΟριοποι

άξιοΰσιν. (ι•2) Έπε! δ' εστί τις ό*ρος και τώ ίατρώ,

προς 8ν αναφερών κρίνει τι) ύγιαΐνον σώμα καΐ μη ,

προς 2ν μέχρι ποσοϋ ποιητε'ον εχαστον χαι εύ ύγιαΐνον

• 6 ει οέ έλαττον ή πλε'ον, ούχέτι • ούτω χαι τίο σπουδαίο)

περί τάς πράξεις χαι αιρέσεις των φύσει μέν αγαθών

ούχ επαινετών δέ δει τίνα είναι δρον και έ*ξεως χαί της

αίρέσεως , χαι περί φυγής χρημάτων πλήθους και όλι-

γότητος και τών ευτυχημάτων. (13) Έν μέν ουν τοις

20 πρότερον ελέχθη το ώς δ λόγος- τοΰτο δ' έστιν ώσπερ

αν ε* τις εν τοις περ! την τροφήν είπειεν ώς ή ιατρική

και 6 λόγος ταύτης. Τοϋτο δ' αληθές μέν, ού σαφές

οε'. (ι ι) Δει δή ώσπερ και έν τοϊς άλλοις προς τί>

άρχον ζην, και προς τήν £ξιν χατα τήν ένέργειαν τήν

25 τοϋ άρχοντος, οίον δοϋλον προς δεσπότου χαι έΊιαστον

προς τήν έκαστου καθήκουσαν αρχήν, (ΐδ) Έπε! δέ

χαί άνθρωπος φύσει συνεστηχεν έξ άρχοντος και αρχο

μένου, και Ικαστον αν δέοι προς τήν έαυτοϋ αρχήν

ζην. Αύτη δέ διττή ■ άλλως γαρ ή ιατρική αρχή χαι

3» άλλοις ή ΰγίεια. Ταύτης δέ ένεκα εκείνη. Ούτι.)

δ' έχει κατά το Οεωρητιχόν. Ού γαρ έπιτακτιχώς

άρχων δ θεός, αλλ ού ένεκα ή φρόνησις έπιτάττει.

Διττδν δέ το ού έ'νεκα• διώρισται δ' έν άλλοις, έπεί έχεϊνός

γε ούθενδς δεϊται. (ιβ) Ητις ουν αϊρεσις χαι κτήσιςτδν

36 φύσει αγαθών ποιήσει τήν τοϋ Οεοϋ μάλιστα Οεωρίαν,

ή σώματος ή χρημάτοιν ή φίλιον ή τών άλλων αγαθών,

αύτη αρίστη , καΐ ούτος δ δ'ρος κάλλιστος" ήτις δ' ή δι'

ενδειαν ή δι' ύπερβολήν κωλύει τον Οεόν Οεραπεύειν χαί

Οεωρεΐν, αύτη δέ φαύλη. (17) Έχει δέ τοϋτο τη ψυχή,

4" και ούτος της ψυχής δ δρος άριστος, τα ήκιστα αϊσΟά-

νεσθαι τοϋ άλλου μέρους της ψυχής, /, τοιοϋτον. Τίς

μέν ουν δρος της καλοκαγαθίας, και τίς δ σκοπός τών

απλώς αγαθών, έστω εΐρημένον.

ηρδίο ηοηοηπε οά ρΙ υΐίΐία ρΙ ηοηεδΙ» βηηΐ : αϊ ρ1ιιηη>1$ Ιι.τγ.

■ Ιί-ι ηηνρηίιιηΐ. Νριριο ρηίηι δϊηιρίίοίΐιτ Ιιοη.-ι, 1>ίδ α,ιιοφιρ.

Ιιοη,ι μιιιΙ ; μίΙ 1»>ιιι ι βιιηΐ Ιμμι.ι ; ΙιοηοίΙο μτο Ικ>ηοςιιε ρΙϊλιιι

ΙιοηιΜ.Ί, π,ιιίρρε α,ηϊ ηιιιΙΙβς ΙιοηεδΙαδ 3Ρ.(ίοηρ.8 ρΓορίΡΓ ρλ*

ίρδ38 ΓοηΠείπΙ. ( 1 0) ΥΡΓϋΠΐ π,υί νίιΊιιΙο ΡΧΐΡΓηβι ιιι ι) γργιιιιι

ΚΓ3ΙΙ3 αηρΙειΊΡΐιιΙΐΜ βι ΙιίΙπιΙιιι-, ρρΓ 3<χί(1ρηδ ΙιοηρδΙβ ί.ιιίΙ.

0ιιοοίπ3 νίΓΐιι» ρΡΓΓεεΙβ εδί ΙιοηοδΙβ-Ιιοιιί 1;ΐ8 ( καλοκαγαθία).

(11) Ρογγο ιΐι' νοίυρίβΐβ (Γκ'(ι)ιη εβί, ηιιαίίβ, ρΙ ςυο ρ»ρ(η

Ιχιηυηι δϊΐ, Ιυηι ηικχΐ 3ΐί3 δίπιρΙί(•ίΙ(τ μιαιηιΐβ δίηΐ, Ιιοηρ-

δίβφΐε , 31)3 νΐ'ΙΙ) ΜΙΙίρΙίπΙΡΙ' 1)1)113 , )ΙΚΊΙΙΙιΐ3ψΙΡ. ΝθΠ ΙίΙ 311-

Ιιιιι νοίιιρίβδ ηίδί ίη βρίίοηε. (,)ιιοι:ί ι;ι \πν ΙιινιΙικ εΐίβιη

ίιίΓυηιϋδδϊιηΡ νίνίΐ; ΠΡφίε ί<1 Ιιίιιρι'ρ ΙιοιηίηΡδ 3ΐΙ)ί|Γ3ηΙιΐΓ.

(12) Ει φΐοηίβιη ρΐίβιη πιειίίεο ρι-ορο-ϋπ* ρ«1 Ιιίιιιϊιμι-

;ιΙίφΐί-, β<1 ςιιριη ΓβίΡΓοηδ μιιιιιιιι πιι-ριι^ )ΐιιϋι »ι, ρΐ ηοη

931111111 , Ρ,ΙφΙδ Ιι'ΙΊΙΐίΐΐί ΐν-ριτίπ 3|ί(|Ι1()ΙΙΜ|ΙΙΙ' ρΓΟ^ΓΡ(ΙΐΡΙΙΐΙι)

-.ΪΙΙΙΙΙΙΙ δί( ('Γΐί(ΊΓΙΙ(1|ΙΙ1Ι 1|11•χ1•|1Ι<> (ΟΓρΠ-, ηοη (ΊΪ3Ι11 8Ϊ |>||)-

8ίΙ , πιίηιΐ8νρ : δϊο ρΙ \ίγο ρΓοΙιο οϊγο» βοΐίοηρβ βίρρίϊοηβδφίο

Π31ΠΓ3 Ικιηοπιιη ηοη Ιβικίαίιίΐίιιηι Ιβιιιπι, Ιρπνϊιιιιιιι ι|ιιιίι-

(ΐ3ηι ρΐιΐε Ι)3ΐ)ϊ1ιιιΙίηρ , οΙ ιΐο βίροΐίοηβ, βρ. Γυ§3 νρΐ ρηικί-

131Ϊ8 \β1 εορίβΕ <Μ\ϊΙί3πιιιι , ιΐεςιιβ 8ΐιοοΡ88ΪΙ)Π8 εοηίΙίΙυΡΓΡ.

οροΓίβΙ. (13) ]η ρΓίθΓΪΙ)ΐΐ8 ςυίιίβηι 08(ρη$υηι εκί, Ιιοτ ρκιμ•

ιιΐ ι-ηΐίο (1ίι•|3( : ιριυιΙ ίιΐΐ'ΐιι Ρ$1 30 8Ϊ ςυΪ8 <Ηρη( , βρ βΐϊηιρηίο

δΐιηιρηιΐο οηιηΐβ οΙ>><τνηΓΡ, ιι| ιικ-ιΐίΐ'ίικι ρ( ρ]ιΐδ γ;ι!ϊ< > 1 1 ίι-ι ,ί ι :

ιρίιιιΙ Μ•ιιιιηΐ|ΐιίιΙ<•ιιι, δι•ιΙ ηοηκιΐϊί ηΐ3ηίΓΐΐΙιιιιιι•>1. (Γι Οιμιγ-

ΙιΊ ΐμίΙιΐΓ, δίοιιΐ βΙοβίΡΓΪδ, ίυχία ςιιοιΐ ίιιΐ|)(•ι,ι| , ]ιι\ΐ3ΐρι•;

1ΐ3ΐιί|ιΐι1ίιιΐ'ΐιι (■! 3ΐ•Ιίοηι•ιη ίηιρρΓ3η(ΐδ, \ϊΐ3ΐιι ϊιΐίΐίίικτο ,

νι-ΙιιΙ μμμι> ίιι\)3 ιίοιηίηϊ, κίηίίΐιΙίΐ]ΐΐ(• )»\13 ΓοηνρηίρηΙΐ'ΐη

Μΐιιηι ριίηι φ3|πιη. (ι.Ί) 0ιΐ3ΐΐι1οηιιί(|ριη ρ| Ιιυηιη η3ΐιΐΓ3

δυβ εχ ίιιιριτ3ΐιΐρ δυΜΚοςπρ «■οικϋΙιιίΙιΐΓ, ιιηιιιηι|ΐιοι1ι|πι'

ηρχρδδΐιιη ΙκιΙιοΙ 3(1 δΐιϊ ρπηαρίδ ίηιΐοΐεηι 8β 3< το ιοιΙ.ίκ.•.

Ιδ βυΐρπι ρπηορρ* Λιιρίρχ οίΐ : 3ΐί1βΓ ρηίηι ιιιιίΜι -ϊιι;ι , «Ιίΐιτ

δ3ΠΪ(38 ί|1ΐρΐΤ3ΐ. 1Ιΐ)]ΐ18 31ΐ|ι111 1ϋ;ΐ I ί .1 ΪΙΙ3 βδΐ. 8Ϊ0 Ρ( ίη ι•"Ι!

(ρηιρίβΐίνίδ ρΓίηεΐρ3ΐιΐδ Ιιιιΐχ-Ι . Νβςυβ ριιιιιι ]ιι1ιιίιι1ο Ι ιρικ

ίηιρβΓβΙ, δβιΐ ει^υβ βΓβΙϊ», ρηκίρηίίβ ρπϋαρϊι. Ι)ιΐ|ΐ|ι•\ τργο

3ϋευ]ιΐδ '^γΜΊά : ηυοιΐ ίη 3ΐϋδ ιΙιΊι>ΐΊΐιίιΐ3(ιιηι βδΐ, (|ηοηΪ3ηι

ίΙΙ('(|ΐιίι1ΐ'ΐιι ηιιΙΙο ββεΐ. (16) <}ιΐ8Β ίϋ'ιΙιΐΓ ρΐρχίίο ροδ&Ρδδίοο,ιιο

ιι. 4 υ ι.ι Ιπιιιοπιιιι \ι'Ι η Γροήδ, μΊ (1ίνί(ί3Γυηι , τρ! βηιίοο-

πιηι , νρΐ Γϊ1ί(]ΐιοπιηι ηοηοηιηι, οοηδϊιΙΡΓβΓβ ιηβχίηιβ Ι >ι•ιι πι

ΓβείΙ , 1ι<εο ρΓ»?δΐ3ηΙίδδίηΐ3 ΡδΙ , η1ΐ)υε Ιιίο (ρηηίηυδ εδί ρυΐ-

(ΙΐΡΓΠιηυδ. <3υ33 λόγο νεί οΐ) (ΙρΓρρΙυηι , νρ| οη ρχρεββπιη ,

εοηδϊιΙοΓβΓΡ οοΙΡΓεςιιε Πγιιιιι ρρΐ'ΐηίκίΐ ηιίηίιηε , Ρ3 ΡβΙ |χ*-

δΐηΐ3. (17) Αΐιριε δϊο ςηκίεηι ΓΡ8 ΙιαηρΙ αηίηιιε, ρΙ Ιιϊε

(ρηηίηυδ ρ]ιΐδ ρι-.ΐ'Μ3ηΙί.->ίιιιιΐΛ <•.■.( , ι υίιιϊ ιηιιιιι , ίηςυβιη ,

3|(ΡΓ31Ι1 ( ΪΓΓαΙΊθη.ΐ1θηΐΙ|1Ιβ ) 3||ί|||,'ι• ρ.11 1(111 δΡηΙίΓΡ, (|ΙΙ3-

Ιβηιΐδ (3ϋδ Ρ8(. 0"ί ϊςίΙυΓ (οηιιίηιΐδ Ιιοηεδ(β;-οοηί(3ΐϊ^ ,

ρΙ 1 1 πι- δίιηρΙϊαΙεΓ Ιιοικιπιιιι -ΊΙ δεορυβ, Ιιιιιιρ ίη ηκκίιιιιι -ίΐ

(Ιίεΐιιιη.
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ΠΕΡΙ ΑΡΕΤΩΝ

ΚΑΙ ΚΑΚΙΩΝ.

ϋΕ νίΚϊϋϊΙΒυδ

ετ νιτιΐδ.

Επαινετά μεν Ιστι τα χαλά, ψεκτα δέ τά αισχρά.

Και τών μεν χαλών ήγοϋνται αϊ άρεταί, των δ' αισχρών

α'ι κακίαι. (ί) Επαινετά δ' έστι κα\ τα αίτια των

αρετών χαι τα παρεπόμενα ταΐς άρεταϊς κα\ τα γινο-

6 μένα άπ' αυτών χαι τα έργα αυτών, ψεκτα δέ τα εναν

τία, (ι) Τρίμερους δέ της ψυχής λαμβανομένης χατα

Πλάτο>να, τοϋ μέν λογιστικού άρετη' εστίν ή φρο'νησις,

τοϋ δέ βυμοειδοΰς η τε πραο'της χαι ή ανδρεία, τοϋ δέ

έπιΟυμητικοΰ ή τε σωφροσύνη και ή εγκράτεια, δλης

ιο δέ της ψυχής η τε δικαιοσύνη και ή έλευΟεριότης και

ή μεγαλοψυχία, (ί) Κακία δ' έστι τοΰ μέν λογιστι

κού ή αφροσύνη , τοΰ δέ θυμοειδοϋς η τε όργιλο'της χαι

ή δειλία , τοϋ δέ έπιΟυμητικοΰ ή τε ακολασία και ή

ακράτεια, δλης δέ της ψυχής ή' τε αδικία και άνελευ-

15 ΟεριότηςχαΙ μιχροψυχία.

€ΑΡ

Έστι δέ φρόνησις μέν αρετή τοΰ λογιστιχοΰ , παρα

σκευαστική των προς εύδαιμονίαν συντεινο'ντων.

(ϊ) Πραότης δ' έστιν αρετή τοΰ Ουμοειδοΰς, καΟ' ήν

ίιπδ οργής γίνονται δυσκίνητοι. (,ι) Ανδρεία δ' έστιν

20 αρετή τοΰ Ουμοειδοΰς, καΟ' ήν δυσε'κπληκτοί είσιν υπί)

φό€υ>ν των περί θάνατον, (ί) Σ<«Φροσύνη δ' εστίν αρετή

τοΰ έπιΟυμητικοΰ, καΟ' ην άνο'ρεκτοι γίνονται περί τας

απολαύσεις των φαύλων ηδονών. (δ) Εγκράτεια

δ' εστίν αρετή τοΰ έπιΟυμητικοΰ , καΟ' ην κατέχουσι τώ

26 λογισμοί τήν έπιΟυμίαν δρμώσαν επι τας φαύλας ήδο-

νάς. (β) Δικαιοσύνη δ' έστιν αρετή ψυχής διανεμητική

τοΰ κατ' άξίαν. (7) Έλευθεριότης δ' ε'στιν αρετή ψυ

χής εύδάπανος εις τα καλά. (β) Μεγαλοψυχία δ' εστίν

αρετή ψυχής, καΟ' ήν δύναται φέρειν ευτυχίαν και άτυ-

3ο χίαν και τιμήν και άτιμίαν.

ΟΑΡ. Ι.

(1240,1250.)

()Μ<Ίΐ>:ΐιΙι>ι<ΐι1ιιηι νβΙιβΓβ Ιαικ1ί1>ϋ5 ςυκ ραΙεΙίΓΒ δΐιηΐ, χϊο

<\ηχ 8ΐιηΙ Ιιιτρϊα, εοηνίεϋδ ρι•08είη(1ει-ε , («Γ ε*1. 8<ηΙ ίηΙβΓ

ρη)εΙΐΓ3 ςιιίιίεηι, νίιΐιιΐοΐ, ίηΙεΓ Ιοτρΐα νβΓΟ νίΐίΐ ρΐ'ίηιαίιιηι

ΙεηεηΙ. (2) ίηιιύΉπ νβτο ποη ίρβ& ιηοϋΌ νίιΊυβ, βεο1 ο&α$χ

«|ΐι•>ι|ΐιι- , (Ί εοηιίΐεβ, ΙϊυεΙυβιμιε, (Ί ορυδ οηιηβ νίιΊιιΙίβ, ιιΐ

ΐ'ηηΙΐ'Η ΐ'Γρί'ΐ'Ιιι-ηιΙί εοη(Γ3Π3 (1ε1)βηΙ. (.3) ριιιιιιι ΒϋΙειιι

αηίιιιβϋ ρβΓίββ , ςιιαίίίει• ορίηιιΐιιΐ' ΡΙαΙο, Ιη•* ±>ϊιι Ι : ϊη ε»

ιρι.ι (Ιΐ' 3§εη(Ιίδ οηιί(Ιεη<1ίδςιιε αΊδρίείΙιΐΓ, βδΐ ρηιϋεηΐίβ ; ίη

ριιιΐι- ίικ'ί(;ι1ιίΙί, ιηαηδυείυοίο βε ιόΙιιιγ; ίη ραιίο ευρίβηΐε,

8οΙ>ιϊεΐ3δ αε εοηίίηεηΐ'ια : εοιηπιιιηεδψιε ραιΊίιιιη οιιιπίηιιι

Ιιηΐ'ΐιιη , μικΙίΠ,Ί, ΙίΙιι'ΐνιΜΙ,Ί* <ιε ηκιμιΐΗΐΜΐιιίΐιι*. (4) ΥίΙίιιηι

νιτο 63(, ίη ρηιΐο ι•ίΐ(ίοιι;ι1ιίΙί, δΐυΐΐίΐί»; ίη ραιΊε ϊηεϊΐαίιίΐϊ,

ΓεΓοεία <■! ίμηιινκι; ίη ρβΓίε ευρίεηΐε, ριυΐιτνϋη* βε ίηεοη-

(ίηεηΐία : εοηιηιυηεβηιιε ρ;ιι Ιϊιιιη εαηιηι οηιηίιιιιι ίιι.)υ*1ί1ία .

εΐ ίΐΐίίκτιιΐίΐιι*, <•1 :ιΙι]εεΙυ<>αιιίιιιιι».

II.

Ρπκίεηΐΐ» φΐατ, ΐ'.ιΐίιιΐι.'ιΐιίΐί.ι ,ιιιίηιί ραιΊίβ νϊτΐιιβ ββΐ,

ιρι;ι εα <ρι;ι.' αά ΓεΙίείΙαΙοηι 8ηαιη (οηπΊιηΙ , ιϋ&ρίείεηΐεβ βίοι

(Όΐηρ3Γ3ηΙ. (2) ΜϊηδυεΙυϋο νει-ο,'ίηείΐαοίΐίδ 3(1 νίηιΐϊεΐαηι

βηίιηϊ ρβΓίϊδ νϊτΙιΐΒ ββΐ, ροΓ ςιιβη» 8?(;ι•β 3(1 ΪΓβηι εοηείΐβη-

Ιογ. (3) ΚοιΊίΙικΙο ι γιο, Ίΐϋίι,ιΙιίΙι- ιιιΙ νίηιΙίε(3ΐιι αηϊιηϊ

ραιίίδ νίΓΐιΐδ βδΐ, ριτςιιβη) 3•;;ι•ε Ιβπ'οιίυυβ πιοΓίεηι ιηίηαη-

ΙΪΙΐυβ εοηευΐίυηίητ. (4) 8οΙ)Γίε(»8 νβΐΌ , ρΓοηκ 3(1 επρίιΐί-

ΐ3(επι ριιΐϊβ νϊιΐυβ εδί, (|π;ι Ιι! ιι Ι ίη Γηιεηάίβ ΓεΙ>υδ δίο

νοΓβεηΙιΐΓ, ρΓβν38 «Ι οιιιηίηο νοΙιιρ(3ΐε8 πο 3ρρεΙ»ηΙ.

(5) ΟοηΙίηοιιΙία νεΓΟ, ριοιιιι• 3(1 ειιρίιΐίΐαΐεηι ρ3Γΐ'ΐ8 νΪΓίοβ

βδΐ, ρεΓ (|ϋ3ηι ίη Γηιεηϋίδ ιεΐκΐδ ρΓβν»» 3(1 νοίιιρίαΐεβ

ίηοίΙαηΙίΊΐι ειιρ'ιΐιΐίΐίειη ΓαΙίυην δίίΐιιπί βε (:οη1ίηεη(.

((>) .Ιιι-ΙΜι.ι νεΓΟ, νίιΐιι.ί βηίΙΒΐ, (ρΐ3 ΙιίΙιιιίΙιιΐ' (ριοιΐ ευίο,ιιε

είΐ ρητ. (7) ίί1>εΓ3ΐί(38 ηιιίεηι, 3ΐιίιιιί νίΓΐιι» εϋί, ΡΓΟ^βιε,

ςιιαίεηιΐδ Ιιοη*'»Ιιιηι εβί, ρ»πιΐ3. (8) Μ3^η3ηίιηίΐ38 νεΓΟ,

νίΓΐιΐί βηίιηϊ, ιριιι ΙΊί η• ΓκιΊιιικιιιι ίηΓθΓ(υηίιιηΐ(]ΐιε, Ιιοηοηιη

ε( ί^ηοηιίηίαηι ροίεβι.

ΟΛΡ. III.

Αφροσύνη δ' έστι χακία τοϋ λογιστικοΰ, αιτία τοΰ

ζην κακώς. (2) Όργιλότης δ' έστι χακία τοϋ βυμοει-

οοΰς, καθ' ήν ευκίνητοι γίνονται προς δργήν. (3) Δεί

λια δ' εστί κακία τοϋ θυμοειδοΰς, χαθ' ήν εκπλήττονται

36 Οπο φό6(»ν, και μάλιστα τών περί θάνατον, (ι) Ακο

λασία δ' Ιστί κακία τοΰ έπιΟυμητικοΰ, καΟ' ήν α'ιροΰνται

τας φαύλας ήδονάς. [ Περί μέν της ακράτειας ούδε'ν

Μ II II 1 1 1.1, Γ3ΐίθ11Ϊ8 γ;-Ι \ιΙιιιιιι 3ε ιιιοιίιπ-;. ιπΙιΊιγκ νΐΙ,χ

Ιοΐίιΐδ ι•.-ιιι.-ίΐ (2) Ιι ,ιιΊΐιιιΙϊιι , ίη(.ί(<ιί]Ηί8 ;ι< Ι νϊικίϊοΐβιη |ΐ:ιιΊ ί -.

νίΐίυπι, οικίε ρΓοοΙίνίΙεΓ ιγγε εοηε«1ιιηΙ. (3) ΤίιηίαΊΙβκ ,

ίηείΐ3ΐ)ίίί8 ιιιΐ νίιι<Ιί(Ί»ιιι ρ;ιι•Ι:.χ νίΐίυιη , ιριο (εΓΓΟπυιΐδ ΓαείΙε

εοηεηΙίυηΙυΓ, ρΓίοβεΓίίηι ίηΙεΓΪΙιιηι ηιϊηαηΐϊΐιιι». (4) Ργο-

ΙεΓνίΐ38 βε ΐ38είνία, ρΓοηχ 3(1 ηιρίι ιιιΐιιιη ρβΓίϊβ νίΐίιιιη

εβί, (]ΐιο ρΓίνβδ νοίιιρίβίεδ (Ιεΐί^ιιηΐ. [ ϋο ίηεοηΐίηειιΐία

Ι Ιο.
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οίίτω δέ σΰ ίύνασαι δριζειν] (β) Ακράτεια δ' εσιί

κακία τοϋ έπιθυμητιχοϋ , καθ' ήν παρασύρουσι τη άλο-

γία την έπιθυμίαν ώΟοΰσαν έπι τα; τών φαύλων ηδο

νών απολαύσεις, (ο) Άοικία δ' έστι κακία ψυχής,

καΟ' ην πλεονεκτικοί γίνονται πάρα την άξίαν. (7) 'Λνε-

λευΟερία ο' εστί κακία ψυχής, καΟ' ην όρε'γονται τοϋ

πανταχόθεν κέρδους, (β) Μικροψυχία δ' ε'στι κακία

ψυχής , καΟ' ήν αδύνατοι είσι φε'ρειν εύτυχίαν και άτυ-

χίαν και τιμήν και άτιμίαν.

ι» Της δε φρονήσεώς ε'στι το βουλεύσασθαι, τι)• κρίναι

τα αγαθά και τα κακά και πάντα τα έ"ν τω 6ίω αιρετά

και φευκτά , τό χρήσθαι πασι καλώς τοΤς ίιπάρχουσιν

άγαΟοϊς, το δμιλήσαι ορθώς , το συνιδεϊν τους καιρούς,

το άγχίνωςχρήϊασθαι και λόγω και έ'ργω, το τήν έμπει-

15 ρίαν εχειν τών χρησίμων πάντων, (ϊ) Ή μνήμη δε

και εμπειρία και άγχίνοια ήτοι από της φρονήσεως

εκάστη αυτών ε'στίν, ή παρε'πεται τή φρονήσει• ή τα

μέν αυτών οίον συναίτια της φρονήσειός έστι , καΟάπερ

εμπειρία και ή μνήμη, τα δέ οίον με'ρη αυτής, οίον

2» ευβουλία καί άγχίνοια. (ί) ΙΙραότητος 5' Ιστλ το δύ-

νασθαι φέρειν μετρίως εγκλήματα και όλιγοιρίας, καΐ

τό μη ταχε'ως δρμαν Ιπ ι τάς τιμιορίας, και τό μη ε4-

κίνητον είναι προς τας οργάς , άπικρον δέ τώ ήΟει και

άφιλόνεικον, έχοντα τό ήρεμαϊον εν τή ψυχή και στά-

25 σιμον. (4) Ανδρείας δ' ε'στι τό δυσε'κπληκτον υπό φό

βων τών περί θάνατον, και τό ευθαρσή εν τοϊς δεινοϊς,

και τό ευτολμον προς τους κίνδυνους, και τό μάλλον

αίρεϊσθαι τεΟνάναι καλώς ή αίσχρώς σοιθήναι, και τό

νίκης αίτιον είναι. Έτι δέ ανδρείας εστί και τό πονεΤν

3Γ και καρτερεϊν και αίρεΐσΟαι άνδραγαθίζεσΟαι. Παρε'

πεται δέ τή ανδρεία κα\ ή ευτολμία και ή εύψυχία και

τό βάρσος και τό θράσος, ετι δέ και ή φιλοπονία καϊ

ή καρτερία. (γ>) Σωφροσύνης δ' έστι τό μη θαυμάζειν

τας απολαύσεις τών σωματικών ηδονών, και τό είναι

35 πάσης άπολαύσειος αίσχρας ηδονής άνόρεκτον, και το

φοβεΐσθαι και τήν δικαίαν άοειαν, και τό τετάσθαιπερι

τον |ϊίον δμοίως εν τε μικροϊς και μεγάλοις. Παρε-

πεται δέ τή σωφροσύνη ευταξία, κοσμιότης αίδως,

ευλάβεια.

ηί1ιί1εχδ(3ΐ1)00φΐ1ι]εΐϊΐ]υεο3ρ1ιί|θδθρ1ιο1ΐ-3(1ί(ιιηΐ : Ιο ΡΒΙ1Ι

«ίο (ΙϊίίιιΪΓβ ροΐεβ :] (.">) Ιιΐ('οιι(ίιιεηΙί3, ρΓοη;» 3(1 ειιρίεη-

(1|1Π1 ρ3|•(ίδ \ ίΙίΐΙΙΙΙ ΡδΙ : φΙΟ 1ΊΙ ΙΐΙ (ΟΠίΓί ΓΒίϊΟΠΡΙΠ »νί(1β

ειιρίΟ, Ιιιι Ι'ίπιη 3(1 νυΐιιρίαίιιιη Π1«!0ΐΊ>Γ38 ιΙιΐ(•ι•ηΙί;ι, 3ηιρΙε-

(ΙίιιιιΐΓ βΗΐΏΐιίπηίδφίε. (6) Ιι^ηκΙϊΙία νιτο, \ίΙίιιηι ηηίιιιί

εί! , (ριο 3ηιρ1ίιΐ5 (1Η3111 ρ3Γ 511 , φΐβΐίΐιεί ίιι π; ΙιβΙιριϊ ρυΙΙε-

εεφίε νοίυηΐ. (7) 1ΙΙί1)ει•3ΐίΐ3δηιιΙι ιιι, νίϋιιιη, φΐο Ιυεηιήι

υηιίεειιηΐφΐε ιιΙιΙ.ίΙιιιιι μτΙ.ιιιΙιπ . (8{ Ι'ιΐδίΙΙίΙαβ ηιιίειη

ηηίιιιί, \ Μ ιιιιη εδί, ρει• ςιιο<] ΙίΙ ιι[ ηεε ΓοιΊιιηβηι ιι•-ι- ίη-

ΙΊιιΙΐΜΐίιιιιι , ηεε Ιιοηβτειη ηεε ί^ηοιιιίηίίΐιιι Γειτε ρονίιιΐ.

ΟΑΡ. IV.

Ρηκίοηΐί,χ εδί, βΐ εοηδίίίηιη εβρει-ε, βΐ Ιχηιλ ηιηίαηυβ <]ϊ^-

εΡΓΠβΓβ, εΙ ρείεικίη Γιΐ{-Ϊ€Π(1αν« ίη νί|3 ηιηηί» ]ιΐ(ϋΓ3ΓΡ, ιΊ

Ιΐοιιϊκ ίί» ςιι.ιι ψικίοπι εοηεε&>3 ηοΐήδ ηηΙιιι\Ί δηηΐ , ρπι•-

οΙπγρ υΐϊ , εΙ ΓεοΙε εηηι ΙιοηιίηίΙπίδ εοιΐ£ΐ-('(1ί , εΙ ορροι•-

(ιιηίΟΙί'ΐιι γρπιπι εει•ηρι•ε, εΙ ι-ηΐίοηειη οτβΐίοπρηιφιε μι-

ββείίει• 3ΐ)1ιίΙ)«ΓΡ , εΐ εοπιιη φκε Ρ85β ηοΐιίδ ροΑίυηΙ ιιβυί ,

ιιιιιιιίιιιιι εχρειϊηιεηΐηπι 8είεηΙί3πΐφΐε Ιρπργρ. (2) Ιρ53 νρι-ο

ιιιιίιιιιι ί.Ί ΐ'\ρι ι ίιΐιΐ ί;ιΐ|Π(' ιΙ ίηόΊΐδΙπβ , ηιι! 3 ρπκίρηίίη ρπι•

Πεί8ευηΙιΐΓ, ιΊ ευιιιεδ ρ]ιΐδ υηΒηιιίτηιιε εβπιηι Ρ\8ΐ8ΐί1 :

3ΐιΙ ρ\ρρΓίηΐρηΙιιπι ρΐ ιιιριιιογϊβ ψιίιίρηι γοιι(ίιγγριιΙρ« οολιΙ-

]υΙπ(•ρ«ςιιο Ρβιΐϋΐ! δυιιΐ ; ίη(1ιΐ8(ΓΪ3 υργο εΐ ίη <ΐ3η<1<> γ.οπμΙϊο

ΓεΙίιίΙβδ, ρϊΐΐε» ρΓυιΙεηΙίιΐΐ δΐιηΐ ]υ(1ί('ΛΠ(ΐ3Ρ. (3) Μβη8ΐιε-

Ιικίίηίβ 0*1 βιιίριη οπηιίηβΐίοηρβ εβίυηιηίαβηιιε οΐ εοη-

1εηιρΙϋ8 ηιο(1εΓ3ΐβ Λιγγρ , βε 3(1 \ ίικίίι Ί»ιιι ρρΙργιΙργ ηοη Ιεη-

(ΙβΓΡ, ηιίηίηιειριε 3(1 ϊγλγπ ρΐ'.τείρί1ριιι Ρ88β : εΐ ΐ|ΐιιιιη ηοε

ίιΐ5ΐιανίΙ)ΐΐ8 ηεε Ϊι•π1«1)ί1ί1ιιΐ8 ιιιογϊΙιιικ δίδ, ρΐ3εί(1ιιηι δΙ^Ιιί-

1επΐ(|ΐιε βηίιηυηι ΓβΙϊηβΓΟ- (4) ΑΙ ΓοΓίίΙιιιΙίηίδ εδί , ϊιτ»|η»γ-

εηΐίο ηιοΓίίδ 8(1 ιηίηβδ βηίιηο είδε, α1αοΓΪΙαΙθΐτΐ(|ΐιο (ΙίΠίείΙίΙιιιβ

ίη τείιιΐδ 5εΓΥ3Γ8, 8(1 δΐι1ιευη(ΐ3 ιιεπεπίβ βηίηιίδ 3ηιιη(ΐ3ΓΡ,

ιηιιΙΙείΐιιε ρΓ3?ε1ίΐΓε πιογι , ςυβηι ΙιιτρίΙεΓ νίνεΓε δΡΓνΒπ'ηιιε

εηρεΓε , ΒΐιεΙοΓεπκιηε νίεΙοΓΪ» εχβίδίΡΓΡ. Α(1 Ιΐ3?ε, Ι:ι1)0Γ3Γβ

(1ιΐΓ3Γε(ΐιιε ςυιιηι νείΐβ Ιιιιη ροδδε , ίοΓίίΙυιΙίηϊδ ΡδΙ. Ηβηκ

ρΙ 3ΐιίιηο«ίΐ38 , ιΊ };ρηΡΓ()5ίΐ3δ , εΐ Ικ1υεί3, εΙ βικΙβεΙβ, Ιιιιη

εΐ 6ε(1υ1ίΐ38 , εΙ ΙοΙει•3ηΙί» δειιπυηΙιΐΓ. (5) 8οΙ)ΓίιΊΗΐί5 βυίειη

δίνε πκ>(1εΓ8ΐίοηίδ , νοΙιιρΙ»Ιιιιη γογιμιγρηπιπι ΠΙεεε1>ι•8δ

ηιίηίιιιε ηιίΓ.ΊΓί , ηυΙΙβφΐε 1ϋΓ|ιίδ ίΙΙειΙηηίρηΙί (ΙιΊίηίΙίηηε

ιΐϋεί , 30 ρ!ί»ηι Ιίείΐίδ υΐεηιΐί ΓεΙιιιβ ββευπίβίεπι δηίρεείηιη

Ιΐ3ΐ)εΓ8 : εΙ ηοη ηΐ3);ί8 ςιιυιιι 3ΐιιρ1ί((Τ, (μιβιη ηηίιιιί ιηειίίο-

ογιΙργ δΐιρρείϋ, βηίηιηιη νίΐΒΐηφιε Ιβχβγρ Ρ8(. ϋυηιεδ δο!)Γίε-

ΙαΙίδ , ()ΐια?(ΐ3ηι 0Γ(1ίιιί8 ευηδεΓνβΙίο , εΙ τει-ηπι ιιιιι ικΙίΙ ί» , ει

νει•εευη()ί3 , εΙ οβηΐίο ε«1.

ΟΑΡ. V.

40 Εγκράτειας δ' ε'στι τό δύνασθαι κατασχεΐν τώ λο-

γισμώ την έπιθυμίαν δρμώσαν ΙπΙ φαύλας απολαύσεις

καϊ ήδονάς, και τό καρτερεϊν, καϊ τό ίιπομονητικόν

είναι της κατά φύσιν ένδειας και λύπης, (ϊ) Δικαιο

σύνης δ' ε'στι τό διανεμητικόν είναι του κατ' άςίαν, και

45 σώζειν τα πάτρια εθη και τα νόμιμα , και τό σιόζειν

τοίιι; γεγραμμένους νόμους, και τό άληΟεύειν εν τω δια-

φε'ροντι, καϊ τό διαφυλάττειν τάς ομολογίας. Έστι δε

πρώτη τών δικαιοσυνών προς τους θεούς, είτα προς

δαίμονας, είτα προς πατρίδα και γονείς , είτα προς τους

»ο κατοιχομε'νους • ένοις έστιν ή ευσε'οεια, ήτοι με'ροςοΰσα

ΟοηΙίηεηΙίί» νει-ο, ΓβΙίοηε οιιρίιΐίΐβίεηι Ιητρι-δ 3(1 Π1εεεΙ)ΐ•3δ

τοΙιιρΙαΙεΜίπεείεηίρηι εοηιρρδεεΓε ροδδε, εΙ βηϊηιο βϋνεΓδίκ

η3ΐιΐΓ3ΐίιηη τεπιπι (ΙρΓεεΙΊοηεδ ρεΓΐιΐΓΐ)3ΐίοηΡ8φΐε εοηδΐ3ΐιϋ

εδδβ βε (ΙιίΓηύίϋ. (2) ^υίι^1^α; τεΓΟ, ε]η8 α,ιιοιΐ Ρ8Γ εΙ

(Ιί^ηιιηι φίοιριε δΐΐ, φΐ«1ί1»Ί ίη γο ΓβΙίοηειη 1ιη1)εΓ8, βΐ

ηιοΓΡδ 3*ο ίηδίίΐιιία ρηΙεί» , δ0Γίρΐ38(ριε Ιε^εδ εοηδΡΓν3ΓΡ , νε-

ΓίΙηΙειη, υΐιίοιιηκιιιε κΓργΙ, <3ίεΡΓΡ, ρβείΒηιιε οηδΙικΙΪΓΡ.

1'πηΐ3 νιτο ]ηδΙίΙί3 εδί, ςιΐ3 ϋεο : ρΓοχίιηβ, ςυβ βεηϋ» :

ΙργΙι3 (Ιεΐικίε , φΐ3 ρ»ΐΓΪ33 |»ΓεηΙϊ1>υ8<]ΐιβ : ροδίερηιβ , ([πϊ

\Ϊ13 ]3ΐη ΓιιηεΙίδ (Ιεΐιίΐιιηι δΐιυηιςιιε εηίφΐε οΠίοίιιηι ρΓ0"δΙβ-

ιήιΐδ. ΙιιΙργ ηιιβδ ρίείβδ, αιι! ρ»Γ8 ιιιβίϊΐϊίε, 3«1 ϊρδβπι οοη
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δικαιοσύνης, γ| παρακολουθούσα. (3) Ακολουθεί δέ τη

δικαιοσύνη και δσιότη; και αλήθεια και ή πίστις και ή

μισοπονηρία. (ί) ΈλευΟεριότητος δ' έστι τό προετικδν

είναι /ρημάτων εις τα επαινετά, και δαψιλή έπι τώ εις

6 τα δέοντα άναλωθήναι, και το βοηΟητικόν είναι εν τω

διαφόρω, και τό μή λαβείν §0εν μη δεϊ. "Εστι δέ 6 ελευ

θέριος και περί έσθητα καθαρός καΐ περί ο'κησιν, και

κατασκευαστικός των περιττών και καλών και διαγω-

γήν εχόντων ήδεϊαν άνευ τοϋ λυσιτελοϋντος , και Ορε-

10 πτιχος των ζώιον των ΐδιον έχόντο.ν τι η1 Οαυμαστόν.

(δ) Ακολουθεί δέ τη έλευθεριότητι τοϋ ήθους ΰγρότης

κα'ι εύαγωγία και φιλανθρωπία και το είναι έλεητικόν

και φιλόφιλον και φιλόςενον και φιλόκαλον. (ο) Μεγα

λοψυχίας δ' έστι τό καλώς ένεγκεϊν και εΰτυχίαν και

15 άτυχίαν και τιμήν και άτιμίαν, και τό Οαυμάζειν μήτε

τρυφήν μήτε θεραπείαν μήτε έςουσίαν μήτε τάς νίχας

τάς έναγιονίους , έχειν δε τι βάθος της ψυχής και μέ

γεθος. "Έστι δέ μεγαλόψυχος ούθ' ό τό ζην περ'ι πολ

λού ποιούμενος ούΟ' 6 φιλόζιοος• άπλοΰς δέ τώ ήθει

2ΐι και γενναίος, άοικεΐσΟαι δυνάμενος, και ου τιμωρητι-

κός. (ι) Ακολουθεί δέ τή μεγαλοψυχία άπλότης καΐ

αλήθεια.

Αφροσύνης δ' έστι'τό κρίνειν κακώς τα πράγματα,

τό βουλεύσασθαι κακώς, τό δμιλήσαι κακώς, τό χρή-

2.Ί σασθαι κακώς τοις παροϋσιν άγαθοϊς , τό ψευδώς δοςά-

ζειν περί των εις τον βίον καλών κα'ι αγαθών. (2) Πα

ρακολουθεί δετή αφροσύνη απειρία, άμαθι'α, έπαριστε-

ρότης, άμνημοσύνη. (3) Όργιλότητος δ' έστ'ιν είδη

τρία• άκροχολία , πικρία , βαρυθυμία. "Εστι δέ τοϋ

3υ δργίλου μη δύνασθαι φέρειν μηδέ τας μικρας όλιγο.ρη-

σεις, είναι οε κολαστικον και τιμιορητιχον και ευκινητον

προς δργήν και ΰπό έργου και υπό λόγου τοϋ τυ/όντος.

(4) Ακολουθεί δέ τή όργιλότητι τό παροξυντικόν τοϋ

ήθους κα'ι εϋμετάβολον, και ή πικρολογία, και τό έπι

35 μικροϊς λυπεϊσθαι , κα'ι τό ταϋτα πάσχειν ταχέοις κα\

παρά βρανυν καιρόν, (δ) Δειλίας δ' έστ'ι τό υπό τών

τυχόντων φο'βων εύκίνητον είναι, κα'ι μάλιστα τών περ'ι

θάνατον και τάς σωματικάς πηρο)σεις, κα'ι τό υπολαμ-

βάνειν κρεϊττον είναι δπιοσοϋν σωθήναι η τελευτήσαι

ι» καλώς. (6) Ακολουθεί δέ τη δειλία μαλακία , άναν-

ορία, άπονία, φιλοψυχία. "Ύπεστι δέ τις ευλάβεια

καΐ τό άφιλόνεικον τοϋ ήθους. (7) Ακολασίας δ' έστι

τό αίρεΐσθαι τάς απολαύσεις τών ηδονών τών βλαβερών

κα'ι αισχρών, και το υπολαμβάνειν εύδαιιιονέΐν μάλιστα

«λ τους εν ταΐς τοιαύταις ήδοναϊς οντάς, καΐ τό φιλογέ-

λοιον είναι κα'ι τό φιλ.οσκοιπτην κα'ι φιλευτράπελον, και

τό ίαδιουργόν είναι έν τοις λόγοις και εν τοις έργοις.

(χ) Ακολουθεί δέ τη ακολασία αταξία, αναίδεια, άκο-

σμια , τρυφή , δαθυμία , αμέλεια , ολιγωρία , έκλυσις.

Κ» (ο) Άκρασίας δ' έστ'ι τό κιολύοντος τοϋ λογισμού τάς

απολαύσεις τών ηδονών αίρεΐσθαι, και τό υπολαμβά-

νοντα κρεϊττον είναι μή μετασχεϊν μέν αυτών, μετέχειν

δοφιοηβ }υ5ΐ!Ιί3Πΐ «Ι. (3) Αι&ΙΗίιιιη ϊογο, εΙ 83ηοΙίΐ38, ιΊ

ν«πΙί» , βΐ ΓκΚ'3 , ι•Ι ί]ΐ<ιιηι ρι-βνίΐΛΐίϋ ΙοΙίιιβ οιΐίηηι οοηδο-

<1ϋί1ιΐΓ. (<ί) Ι/ιΙιβΓαΙίΙαϋβ εδί , οηίηιο 1;ιΙί οοηιρ3ΐ'3(ηηι ΟδΑΟ,

ιιΙορεδδΐΐ35 1ιοηεδ(38 3(1 Γβ» βΓο^βΓΟ , ιιίςιιε ίη εχρεη(1εηιΙο

ηοοι•553Γί35 αιΐ Γββ βΐηιηιΐβι-ε, Ιυιη ιιΐ 8ΐιΙ)8κ1ίο δίουηί πιβχίηιβ

ΓοΓβΓϊΙ, 088Ρ, οοηΐι-βφίο υΐ ίιιϋβ, υηιΐβ ηοη ιΐεοει, ηιϊιιίιιιβ

βοοίρει°ε νεϋδ. 1•ί1>(.τη1ί8 3ϋΙεπι νϊρ, εΙΐ3πι νείΐεδ Ηοΐιαίιί-

Ιβϋοηεηι ηιυηιίαηι 3ΐιΐ3ΐ)ίί ; «,τρε^ηε δΐιρει-νβοιιβδ, Ιιοηεδίβδ

πιοιίο, »ο Ιιηιιιΐ ίηδυβνοηι ουίοοίϊΐίοηεηι ΙιβηοηΙεδ ΓΟδ, 1ϊοο6

ίρδί ηοη ηιη^ιιο ιΐδηί ΓιιΙιιι.ι- , οοηιρβΓβΙιίΙ : (ρι»1ο εδί, βηί-

ιικιηΐίιΐ 3ϋΙ ίυΐΊΐιιΊιιιιι αυΐ 3(1ηιίι-3ΐ>ίΙκ φΐΐρρΪ3ΐη ρΓΚ δβ ΙΌ-

ΓοηΙίβ βΙογρ. (5) Οοπιεδ Ιιιφιβ, φΐηβ(ΐ3πι ίη ηιοιϊΐηΐδ γβ-

ιιιίίίίο , Ι, ιι ίϋΐΒβςιιε , ο( Ιηιη)3ηίΐ38; Ιιιιπ 3(1 ιΐιίδίτίπιηϋιιιιι ,

3(1 βιηίοίΐίβηι, 3(1 ΙιοβρίΙαΙΚβΙειη , 3(1 οηιηεςπβ ρΓ.ι•ο1αΓυηι

ρΓορεηβϊο εΐ αιηοΓββΙ. (0) Μα^ηαηΙιηϊΙβϋβ βυΐεηι, ΓιΊϊεϋαΙεηι

εΐ ίηΓοΓίυηίιιιη,ΙιοηοΓεηι εΐ ϊςηοηαϊηϊαιη ρΓίϊεΙβΓε Γειτε; άα

ηε(|»ε νοίιιρίβίεηι, ιιειρκ• εΐίεηΐείβηι , ηεςιιβ ροΐείΐβίειη,

ηείΐιιε \ίο(θΓί38 ε38 ηιιοε εεΓίβηίΙο ρβΓβηΙϋΓ, ηιίΓβπ : βε<1

3ϋιιιιθ(1 ίη βηίιηο ρηιΐιιιΐιΐιιιη ηο νείϋΐΐ ροηιΐιΐδ ΙιβΙιεΓβ

ββΐ. ΕδΙ βυίειη ηΐ3μιΐ3ηίηιυ8 )3 (]ΐιϊ ηεε νίνεΓε Γ3εί3ΐ ρΐιι-

ι 'ίηιί , ηεο λ ϋ;ιιη ίρβ3ΐη τεΙιεηιεηΙεΓ ηπκΊ : 8ει1 δϊιηρίίΰί

(]ΐκιιΐ3ΐη αιιίΐϊΐο |{ρηεΓοδθ()υε ηιιυιιι 8ί(, ΓεΓΓβ ίη]υπηιη 3ΐ)8()υβ

\•ϊηι1ίι•ΐ33 Βΐηιΐίο ροΐεδί. (7) Οοηιε& Ιιιφυ, βίοιρίίοίΐίδ εβί,

εΐ νβΓίΙβδ.

ΟΛΡ. VI.

δΐηΐΐΐΐϊα! νεΓΟ ρη>ρΓίυηι, ρΓ3νβ (1ε Γ«1)υ8 ]θ(1ίθ3Γβ, ρΓ»-

νεηιιε εοηδυΐεΓε, ρΓ3νε ρι-3?8εη1ί1ιυ8 οιιμ τεϋηδ οοη^ΓΕίΙϊ

εοη(1ίεΐ3Γί(]υε, ίβίδο ϋε ϋδ τείιυδ ([ηοη ίη νΐΐϊ Ιχ)η26 ηιβίη:-

ηιιε νεΓ83ηΙυΓ, ίεηΙίΓβ εδί. (2) ΟοιηίΙεβ β]υδ, ϊηβϋίΐη,

ΓΐκΙϊΙαΗ , ίηερίΐίικίο δυηΐ, 30 οΐιΐϊνίο. (3) ΐΓβειιικϋα: νε™

Ιπβ δυηΐ ρεηεΓ3 : εχε3η(Ιεδυεη(ί3 , αηιαηιίεηΐίβ , εΐ ςπββ-

(Ιβπι εχ ιιΓιιίι.μι Ιοι-ρεδεεηΐία. Εδί βυΐεηι ΪΓ3εϋηι1ΐ Ιιο-

ηιίηίδ, εοηΐεηιρϋυηεδ ίιηηιίηυΐιοηεδνβ δΐιί νιΊ πιϊηίιη38

ΓεΓΓε ηιϊηίιηε ροδ88 , δε<1 3(1 νίηιϋιΊίίπι ηιυΐείβιηηυε δίβΐιιη

ΙεηιΙεΓΟ , ίία<ΐ'.κ' εΐ νει•1>ο βΐ τε (ΐιιβίίηεί 3(1 ίΓ3ηι ρθΓί3εΐ!«

ηιονεπ. (4) ΟοηδεςηίΙηΓ Ιιβηο, εοηείΐβΐίδ ιηο1>ϋί1)ηδηιιο ίη

υηίνεΓδίιηι υΐ ιιιοι-ίΐιιΐδ Γει1(ΐ3ΐ Ιιοπιίηεδ, υΐ 3Π13Γ0 άϋΓοιριβ

δεηβοηε π Ι ί δοΐεαηΐ, ιιΙ Ιενί8δίηΐ33 οΐι τε8 ,-ν^ιϊΙικΙίηο. αΙΙίιϊιιιι-

Ιιιι', εβφΐε ϊΐιΐιίΐο 3ε ιηοιηεοΐο ρ3ΐί:ιιιΙιΐΓ. (5) Τίιηί(1ί(3ΐίδ

βυίειη εδ( , ;ι!ι ιπιιΐιι ιππιριε νεηίεηΙίΙ>υδ Ιειτονίήπί οοηιηιο ■

νεπ ΓβαΙε,ίίδ ρτ2εδβτΙίηι φίβε νοΙ ιιιογΙπιι ίρ83Πΐ οοΓροπ,

τοί 3ϋ(|ΐΐ3ΐη οοΓροΓεβιη ΟΓΐιίΙβΙιτη ΓιιίηεηΙιιι ; Ιυηι ςιιβίί-

Ιετουπκιυε δαρεΓεδβε εεΓν3Γίςυε, ΐ|ΐιιιηι ρΓ8βοΐ3Γε ορρεΙεΓε,

83ΐίυδ (ΙυοεΓβ. (6) Κοφιϋιιι- Ιιαηο βηίηιί ηιοΙ1ί(ί3, ίηνίιίΐί-

Ι35ηυε, εΙ ίηεΓίίϊ, 30 Λ'ίΙη; 1υει>1οο ηίηιίβ ουρί(1ί(3δ. δυηεβΐ

βιιίεηι ςυοειίαιη Ιηιίο οβυΐίο , ηιοΓεδςιιε ε]ιΐδ βΐίεηοδ εδδε

3 οοηΐεηΐίοιιε \ί(1ειηυδ. (7) ΡΓοΙεΓνίΙβΙίδ αηίειη, ρεΓηί-

(ίοΜίπιιιι ΙιίΓρίυηιψιε το!υρ(3ΐυηι ί1Ιεοε1)Γ38 8εοΐ3Γί οβΙ ,

εοϋφΐε (]υί Ιιίδ άα\\1\ δΐιηΐ, ίοΐϊοβδ ηιιιχίιηΐ' εδβε ρυΐ3Γβ,

Ν8ΐι<ΐυε , 01 83ΐί1)ΐΐ5, εΙ ΓηοεΙϋδ μβικΙεΓΟ ϊοιιικΙΐΓβηιιβ, (Ιοηί-

< 1 1 ■ *ΐ ψιιιηι π•1ιιΐ8 Ιιιιη νοΓίιίδ δΐιρίηυπι 30 "(ΙίδδοΙιιΙηηι βδδε.

(8) ΟοηιίΙββ Ιιιιίιΐδ, οοηΓυδϊο, εΙ ίηιριιϋειιΐία , οΐ ϊηνο-

ηυδ(3β, εΙ ΙιιχϋΓίβ, οΐ ΙενΐΙβδ, ηβ^ΙϊββηΙΐΒ , οΐ οοηίειηρίιΐδ

ιΊ (1ίδ8θ1ιιΙίο 8ΐιη1. (9) ΙηοοηΙίηεηΙία} υογο ΟδΙ, νοίιιρίαίιιηι

ίΙΙιχε1)Γ3δ ΓαΙίυιιο ρΓοΙιίΙιεηΙε βεςίαπ, εΙ Ιιίδ ηοη ρυΐίιι
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δέ μηδέν ^ττον, και τδ οίεσΟαι μέν δεϊν πράττειν χα\

τα καλά χαι τα συμφέροντα, άφίστασβαι δέ αυτών δια

ταςήδονάς. (ιο) Ακολουθεί δέ τη άκρασία μβλακία

και μεταμέλεια και τα πλείστα ταύτα ά και τη αχο

ί λασία.

Αδικίας δ' έστιν είδη τρία• ασέβεια, πλεονεξία,

ύβρις. {■>) Ασέβεια μεν ή περί Οεοΰς πλημμέλεια κα\

περί δαίμονας ί| χαι περί τους χατοιχομε'νους, χαι περί

γονείς και περί πατρίδα• (») πλεονεξία δέ περ'ι τα συμ-

Ι•ι βο'λαια, πάρα την άξίαν α'ιρουμε'νη το διάφορον

(ι) ύβρις δε, χαΟ' ην τας ήδονας αΰτοΐς παρασχευά-

ζουσιν, εις Ονειδος άγαγο'ντες έτε'ρους, δ'Οεν Εύηνος περί

αυτής λέγει-

"Ιΐτις χερδαίνουσ' ουδέν όμως-άοιχεΐ-

16 (&) "Εστί δέ της άδιχίας το παραβαίνειν τα πάτρια εΟη

χαι τα νόμιμα, και τι) άπειΟεϊν τοις νόμοις και τοις

άρ/ουσι, το ψεΰδεσΟαι, το έπιορκείν, τό παραβαίνειν

τάς ομολογίας και τας πίστεις, (ο) Ακολουθεί δέ τη

αδικία συκοφαντία, αλαζονεία, φιλανθρωπία προσποίη-

2ΐι τος, κακοήθεια, πανουργία. (7) 'ΛνελευΟερίας δ' εστίν

είδη τρία• αισ/ροκεδρία , φειδωλία, χιμβεία. ((*) Αί-

σ/ροκερ?ία μεν, χαΟ' ην κερδαίνειν ζητοΰσι παντα/ό-

Οεν, και τδ κε'ρδος της αΐσ/ΰνης περί πλείονος ποιούν

ται• (η) φειδωλία δ' έστι καΟ' ην άδάπανοι γίνονται τίον

2:, /ρημάτων εις το δε'ον (ιο) χιμβεία δ' εστί χαΟ' ην

δαπανώσι μεν, κατά μ,ικρδν δέ και κακίος, και πλε'ον

βλάπτονται τίο μη κατά καιρόν ποιεΐσΟαι το διάφορον.

(ι ι) "Εστι δέ της άνελευΟερίας το περί πλείστου ποιεΐ

σΟαι χρήματα, και τδ μηδέν όνειδος ήγεϊσΟαι τίον

3ο ΤΓΟιούντων το κέρδος , βίος θητικδς και δουλοπρεπής

χαι δυπαρός , φιλοτιμίας χαι ελευθερίας αλλότριος.

(12) Ακολουθεί δέ τη άνελευΟεριότητι μικρολογία, βα-

ρυΟυμία και μικροψυ/ία, ταπεινότης, άμετρία, άγε'νεια,

μισανΟριοπία. (13) Μικροψυνίας δ' έστι το μήτε τιμήν

35 μήτε άτιμίαν, μήτε εϋτυ/ίαν μήτε άτυ/ίαν δΰνασΟαι

φέρειν, άλλα τιμώμενον μέν χαυνοϋσΟαι, μικρά δέ ευ-

τυ/ήσαντα ΟπεξαίρεσΟαι, άτιμίαν δέ μηδέ την έλα/ί-

στην ένεγκεϊν δΰνασθαι, άπότευγμα δ' άτην και άτυ/ίαν

χρίνειν μεγάλην, όδΰρεσΟαι δ' έπι πασι καϊ δυσφορεϊν.

«ο "Ετι δέ τοιούτος έστιν ο μικρόψυ/ος οϊος πάντα τα

όλιγιορήματα καλεΐν ίβριν χαι άτιμίαν, κα\ τα δι'

άγνοιαν ?) λήΟην γιγνόμενα. (|4) Ακολουθεί δέ τή

μικροψυ/ία μικρολογία, μεμψιμοιρία, δυσελπιστία ,

ταπεινότης.

φΠΙΙΙ) 531ΪΙ16 0550 (1ΐ1033, ηίΙ|ΪΙοΙΙΙΪΙΙΙ)8 ροΐίπ ΪΙ'ΙΙΐ"; φΙΙΙΙΙΙφΙΡ

γροΙ» εΐ 1ιοηεδΐ3 (μια; 3οηΙ, εβίε Γαοϊκικία δ(3ΐυ3δ, ο» νο-

ΙυρΙαΙί» ει-βο <1ρ*εΓει•ε. (ΙΟ) Οοιυρβ ίιιοοηΙίιιι•ηΙί,ι\ πιοΙΙίΙίί»

ρ«'ηίΙι:ιιΙία(]υο βδΐ, εΐ υιηιιία Ιιίο <μια; |>η•Ιοι-νϊ[α1<•ιιι 56-

ςυιιηΐιιι•.

ΟΑΡ. VII.

Ιη]υ$Ιί(ίΐΒ ν€Γ0 §εηεΓ3 Ιπα ΓρρΡΓίιιηΙυΓ : ίπψίεΐ38, αιτο-

£3ηΙΪ3, οοηΙυπιοΙίΒ. (2) ΙιηρϊεΙαδ φΐίιίριη ΐ'ΐμ.ι άεθ8, εΙ

μοιιίοδ, «υΐ εΐίαιη ει;;» ιικ>γΙιιο8, Ιυιη ρι^β ρβΓρηίρί., ιΊ

ρα|π;ιηι , ηχΐϋΐιι ηοη 8βιν»η$. (3) Λπ•ο£3ΐιΙίίΐ υργο, οϊγο*

•■πηΙΐΊκ-Ιιι-ί οοηιιηΡΓρίιιιηφίε νίΐίκ, ειιρΓ» π,ιιαιη ηιρπία οκ!

ρπΕροΙΙρι-ε \οΙοηδ. (4) ΟηΙιιιιιιΊκι ϊργο , νοίιιρίαίειη δϋ>ϊ

8Ϊ0 δίπιρηδ, ίη ργοΙιγιιιιι 30 ϋειίοουδ αΐίοδ ιιΐ ιΐυαιί. ΚρχΙε-

φιε (Ιο 03 δίο Ενοηιΐδ :

<ίϋ;ο ιΐρΐηιιιριιΐυιη ιΐαΐ ΙιιοΓα ηυΐΐα ίιτεηβ.

(1) ΙαΪ€|ΐιϊΙαΙΐ8 οβΐ υργο, ηιοΓΡδ πΐιιβφίο ρβίποβ ρπεναΓίεαπ,

ΐΓμ,ίΙιιι,, οΐ ;ιιιι Ιπιϋ,ιΙί ριιΙιΙίι-ίΒ ίΐιΐχ'ίΐο ιιοη νβΙΙο, ιπ. ιιΐιιι

ιΊίίΐηι , «ο ρο]<>Γ3Γε, ]>3ϋ(αΐ|ΐιβ Ιηιηϊ^ΓκιΙϊ , εΐ 1ί(1ρπι ΓιιΙΙειν.

(6) ΙΚιικ' ('ϋΐιπηιηα , ϊαείαηΐίβςυε , ακ ΙιιιιιιαηίΙαΙίδ 8Ϊιηιι1α(ίο,

ι•1 ρβινρΓβίΙη», (ΙοΙιΐίίριο ηΐΗίοδ 80ΐ|υιιηΙιΐΓ. (7) ΙΜϋκτηϋ-

ΙίΐΙίβ φίοςιιε ^ρπογ» Ιγϊ» δΐιηΐ : ΙιίΓρϋιίρι-ίιιιυ , ραΓρίΙββ ,

Ιρ»αι;ί1ϋ8. (8) ΤιίΓρΗυεηυηι, ςιιυ ί]ΐι»τρΓΡ Ιιιρηιιιΐφΐϋ ρχ

γο φΐ»1ί1)ρ1 ΓαρρΓε ηοη ρικίεΐ, ρΙηΓί^ριρ Ιιΐίτιιηι «ρΐίηιι ίμ,ιιο-

ιιιίιιία εβί. (ϋ) ΡβΓΟΪΙίβ αυίειη , «]ΐια Ιιοηε$(β8 ηεεο883Γί38-

ψιΐ' 3<1 !•ι•> ηθ8[Γ88 ιιιίηίηιΐί 8ΐι»1ίηριιιιΐ8 ίιιιρεηιΙρΓΡ. (ι ο) Τε-

η»α(38 :ιυΙ(Ίΐι , ΐ|ΐι:ι ίιηρρηΟιιηΙ (μιίιίριη, ΙοιιιιϊΙθγ ν(Το

ηιαίϊμηειριε »(Ιεο , ρΐιιβ ιιΐ ίιίΓοηιιηοιΙρηΙ , <Ιιιιιι δΐιιηρίυ» ίη

ΐρη>ρυΓΡ ηοη ΓικϊιιηΙ. (II) ΙΙΙιΙιγπιΙϊΙ,ίΙιν ρ$1, ιηβχϊιηί ρι

ι ιιιιί.ιιιι Πκιτί', ϊηιμιρ Γααεηιΐυ Ιιιογο ριοοηιιιι ιιιιΜιιπ.

ίηρ.•!»^ ρΐΐΙίΙΓβ. ΜΡΠΡΙ13ΓΙ3 Ιΐ.ΧΟ 8ΡΓ\ί1ί8φΙΡ 3Ρ, βοπίϊιΐβ νϊΐΛ,

.•ι|ι οιηηίιριρ Ιιοηοπιιη 8(ικ1ίο ;κ; ΙιΙιΐΊ.ιϋΙ.ιΙΐ' ;ιΝγιμ κΐ ;

ΐ'.'ι ΐ|ΐι;ι ιι^ιι ηοΙ)Ϊ8 νρηίΐ, ηΐ ηη8ΐπ8 ίη πιΐίοηϊϋιιβ ηιιϊιΐι'ΐιι

ίΐηΐ'ΐι^Ιίϋ ('ϊπΜΐιιιιΙιΊΐιιιΐ'; ίη δίικίϋί νιτο 3ϋ νοίιιηίαΐίϋιικ,

νρΐιιϋ ροηιΐιΐδ 80 ηιοΐεηι οΙ)]εε(3ΐη Ι)3ΐ)63π>ιΐ8 ; 3ε οιηηίηο

ριι«ί11ίΐ38, ηο Λ']εεΙϊυ, ίη#'ΐ>ρι•05ίΙ;ι«φΐρ ηηϊιηϊ, 30 Ιιΐιιιι.ιιη-

ΙβΙϊβ ΙοΙΐηβ οιΐίιιιη, ηοβ ιιΙ (οιΐ8Ρ<ρΐ3|ιΐΓ. (13) Ι'ιΐδίΙΙίΙΐΙίδ

ίΐιιίοτιι, ηρ(|0(' ΓοιΙιιιι.ιιιι ηεο ϊηΓοΓίιιηϊυιη , ηειριρ Ιιοηοιριη

ηεο ΐΗηοηιίιιΪΗΐιι Γργγβ ροί*ε εβί; 8ειΙ Ιιοιιογο μιοιίιιιΙιι

Ιιιιηεϋοεη; ν»ηυιιΐφΐε ηιΐιΐί, ΓογΙιιιιβ υργο τοί ραιιΐιιΐιιιη

Η8|ίΓ3ΐιΐρ, ροηΙίηιιοεχΙοΙΗ; ί^ηοιηϊηϊβιη ηε ιιιϊιιίπι.ιηι ςυ'ι-

ιίειιι δΐΐΗΐίηεί'Ρ [Κΐδδε : ΓρριιΙδίΐιη υργο Ιϊιι*Ι ι;ιΙ ιμικίιιι ριρ ςυβη-

Ιιιιηνίδρχίμιιβηι, ίιιΓοιΊιιηίιιιη ϊη^εηδ Ρδδβ ]ηιϋο3Γε, οηιηριη-

φ)0 Ρ3ΠΙ Ι30ΓΠΙΗ8 ρΓΟδΡφίί 30 ΪΡ^ΓΡ. ΓοΓΓΟ. Ι ><-Ι>ϊ'|Ι1•- 13ΙΪ8

ριΐδϋΐιΐδ Ιιοιηο ΟδΙ , ςυϊ ουιηεηι ηρ^ΙρεΙιιιη δΐιΐ , ε1ί»ηι ςπί

ρρΓ ϊπιιοΓ3ΐιΙί.ιιη υΐιΐίνίοηΐ'ΐηνε ΟΛτηϋ, ίηριπβιη βο οοηΐϋ-

ιηοϋϋηι (1ίι•<ιΙ. (ΙΊ) Ιϊβηο αη^υβίκι , ιριριίιηοηίβφΐε , εΙ

ιΙίΠίιΙρηΙίβ,οΙιΙερί'Ρδδίο φΐίΐιίαηι ;ιιιίιιιί δειριίΐυΐ'.



(ΐίΜ. ϋΕ νίΒΤϋΤΙΒϋδ ΕΤ ΥΙΤΙΙδ.

ΟΑΡ. VIII.

Καθόλου δέ της μέν άρετης εστί το ποιεϊν σπουδαίαν

τήν διάθεσιν περί τήν ψυχήν, ήρεμαίαις χαι τεταγμέ-

ναις χινήσεσι νρωμενην, συμφωνούσαν χατα πάντα τα

μέρη- διδ χαΐ δοκεΐ παράδειγμα πολιτείας αγαθής είναι

6 ψυ/ής σπουδαία διάθεσις. (ί) Έστι δέ αρετής και το

εϋεργετεϊν τους άξιους , χαι το (ριλεΐν τους αγαθούς, χαΐ

τό μήτε κολαστικον εΤναι μήτε τιμωρητικόν, αλλά ΐλεων

χαι εύμενικον χα\ συγγνωμονικο'ν. (3) Ακολουθεί δέ

τη αρετή χρηστότης, επιείκεια, ευγνωμοσύνη, Ιλπις

ιο αγαθή. "Ετι δέ καΐ τά τοιαύτα οίον φίλοικον είναι

χαΐ φιλόφιλον, φιλεταιρον, φιλόζενον, φιλάνθρωπον καΐ

φιλο'καλον ' ο; δή πάντα των έπαινουμενων εστίν,

(ί) Της δέ κακίας εστί τα εναντία.

Ι ιι ιιηίνοΓΜίηι ηιιίοιη αηίηιυδ ι ϊ Ι « ■ εοοιρο$ϊ(ιΐ8 ιιΐ $11 , ρΐβ-

οίιΐίβφίο »<■ ιιιοιΙογηΙϊκ εΐ δΐιίδ ιιιοΐίΐιυ.-ί ιιΐ ΓβΓ»Ιυτ, οιηη&ηυβ

ρβτ ρίΐΓΐι-ϋ ϊρΜίΐϋ νρΐιιΐ 1ι.ιΐΊΐιοιιί:ι, ιι ί. εοη&υηεΐ , εΓΠεΐΓε,

νίιΐιιΐίδ (•4. ]|3ΐ|υε ρεί'ΓεεΙίΒ Γείριιΐιΐϊΐ'ο; δϊηαϊΐίδ νίι-(υοίΐΐ3

ίΐηίηιί βίαίικ 888β νΐιΙιΊιΐΓ. (2) ΕβΙ νείΌ νίιΊυΙίβ εΐ Ιιοε ,

Ι)«ηεΠαίδ ιΐίςικκ; αΠίατε, 1)οηθ5 αιηϊηΐία βυ» ιΐί^ιιαπ; Ιιιιιι

ηεε ρΓΡηίΐΒ ηοο νίηιΐϊοΐ;»• αιρίιΐιιιη, 5ε<] ιηίϋεηεοηίειιι ιΊοιιιοη-

ίειηφιε , ηι• νεηίηιιι εοηοεάεΓε ρηπιΐιιιιι εϊβε. (3) (Ί•ιιιιΙγ>

υϊγΙιιΙι», ρΐΌϋίΙβς, εβςυϊΐ&β, αιικίοι•, 8ρεβ 1>οη;ι κυηΐ : ριχ-

Ιι-ΐ'ΐ-ϋ ;ιΙιλ ΐ']ιι^)ΐΐιρ(1ί, νείυΐ ΓίΐιηϋίΛΐϊπιη , ίΐιιιϊπιιιιιιι, δοείο-

πιιιι , ΙιοβρίΙυηι, Ιιοιιιϊηυηι ιΐεηϊςυε οπιηίυπι, εοπιιηςυο

Ιιοηοπιιυ ρΓΟββΟΓίίιη , βηιοι•. <}υΓΕ ηιικίεηι ΙβικΙβΙοπιιιι (Ιι:

ηιιηιεί'ο ίΐιηί πηιηϊίΐ. (4) ΥίΙΐυα) νειο εοηΐΓ3ΐϊί$ ριτ

οιαηϊ» ρια.•ι!!ίυιιι ε&Ι ηιοπϋιι$.

' Β>5<?>- ■'



ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ

ΦΥΣΙΚΗΣ

ακροάσεως

ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ.

ΑΚΙδΤΟΤΕΠδ

ΝΑΤυΚΑΠδ

ΑυδΟϋΕΤΑΤΙΟΝΙδ

ίΙΒΕΚ ΡΚΙΜϋδ.

ΟΑΡ. Ι. ('»»•:

Επειδή τό είδε'ναι καΐ τό επίστασθαι συμβαίνει

περί πάσας τάς μεθόδους, ι»ν είσιν άρ^α'ι ή αίτια

ή στοι/εΐα, Ιχ τοϋ ταϋτα γνωρίζειν (τότε γαρ οίόμεθα

γινώσκειν έ*καστον, 6*ταν τα αίτια γνωρίσωμεν τα

πρώτα και τάς άρ/άς τας πρώτος και με'/ρι τών

στοι/είι»ν), δηλον οτι και της περί φύσειυς επιστήμης

πειρατε'ον πρότερον διορίσασΟαι τά περ\ τάς άρ/άς.

(ϊ) Πε'φυκε δέ εκ των γνυιριμιοτερων ήμΐν ή δδός και

σαφέστερων Ιπι τά σαφε'στερα τη φύσει και γνιοριμώ-

1υ τερα• ου γαρ ταύτα ήμΐν τε γνο')ριμα και απλώς• διά-

περ ανάγκη τον τρόπον τοΰτον προάγειν Ιχ των άσαφε-

στε'ρων μεν τη φύσει , ήμΐν δέ σαφέστερων, επί τα

σαφε'στερα τη φύσει καΐ γνοιριμώτερα. (3) "Εστί

ο' ήμΐν το πρώτον δήλα και σαφή τα συγκε/υμε'να

16 μάλλον ύστερον δέ έχ τούτων γίνεται γνώριμα τά στοι

χεία και αί «ρ/αι διαιροϋσι ταϋτα. (4) Διό έχ των

καθόλου επί τά χαΟ' έκαστα δει προϊεναι. Ίο γαρ

δλον κατά τήν αϊσθησιν γνωριμώτερον τι) δέ καθό

λου δλον τί έστι' πολλά γαρ περιλαμβάνει ώς με'ρη

»ι τί) καθόλου. (6) Πε'πονΟε δέ ταύτο τοϋτο τρόπον τινά

και τά Ονόματα προς τόν λόγον. "Ολον γάρ τι και

άδιορίστως σημαίνει, οίον δ κύκλος• δ δε δρισμός αύτοϋ

διαιρεί εις τά καθ' έκαστα. Και τά παιδία δε το μέν

πρώτον προσαγορεύει πάντας τους άνδρας πατε'ρας

25 και μητε'ρας τάς γυναίκας, ύστερον δέ διορίζει τούτων

έχάτερον.

Ουοηίαηι εοςηίίίο εΐ $είεηΙΪ3 ία οιηηίηιιβ ηιείΐκχΐίβ,

ψι.ιπιιιι δηηι ρπηπρίιι νεί εβιι&ε νεί εΙειηεη(3 , βχ Ιιοηιιη

ιιοΐίΐί» |ιι•(ιΙ:(•κιίΙιιι• Ιιιπι' πιίιη ρηΐηιηιΐδ ιιηπιηψι«<1ι|ΐιε.

οοβηοβΓβΓβ, ηυιιηι 03ϋδ38 ρππιββ ηονβπιυιΐδ βΐ ρι ίηείρΪ3 ρπ-

ηιβ, εΐ ηίςιιε 3<1 εΙεηιεη(3 ), ρΐ'πφίπιηιη εδί ΙιΙε ηυοαυβ Ιεη-

ΙίΐιιιΙιιιιι 888β υΐ ρπιηηηι (ΙοΙΊιιίιιηΙιη <•;ι «[ΐΐίι- 3(1 ρπικΊρί,-ι η»1ιι-

Γ3ΐί8 δείεηΐίχ ρεΗίηεηΙ. (2) λ'αίιιπιΐϋιτ βιιίεηι πιιΐίΐίΐιιΐιι «Ι

ΥΪ3 ;ι!ι ίίδ φηο μιιιΙ ηοϋϊδ ηοΙϊθΓ3 ιΊ οΙατίοΓα , 3(1 63 ψιχ

βιιηΐ ιΊ.ιπυπι εΐ ηοΙϊοΓα ιι;ιΙιιπ'ι; ηοη εηίιη ιίιιΙιίιι δΐιηΐ εΐ

ηοΙ)ΐ8 ηοΐβ, ε! βίηιρίίείίει• : ςυβΓε ηεεε*5β 681 Ιιοιί πιοόΌ• ρι-ο-

8Γβ(1ϊ , ιιΐιιιίι ιιηι εχ ίί8 ηη.τ ιιηΐιιι Λ φιίιΐΐ'ΐιι δυηΐ οΙβοηγϊογβ,

ηοοϊδ («πιπί δυηΐ είαποι-β , 3(1 ε» ςυοβ δυηΐ ηοΐίοη εΐ εΐβ-

ΓΐϋΓβ ιι,ιΙιιιΛ. (3) Ε3 νείΌ δυηί ηουίί ρΐ'ίηιιιηι ρει-δριαίΛ εΐ

)ΐΓΐηίΐΊ-.|;ι, ςιΐίβ ίΐιιιί ιιι,ιμί* εοηΓϋδΒ; ϋβίηιΐε ίίδ ςυΐ Ιι.ν<

(1ϊνί(1υη(,εχίρ8ΪδεΙεπιεη(3εΙ ρηηείρία ϊηηοΐοβευπί. (4) ΙιΙ-

είιτο »Ι) ιι ιιί \ (Ί>3ϋ 1ιιΐ8 ϊ(] δϊη§ιιΐ3Π3 ρι-ο^ΓεαΊ οροΓίεΙ. Τι >Ι ιιηι

εηίιη δεευηύυηι δειίίΐιιη ηοΐίηδ ε*1 : ιιηίνεηνιΐε βηίειη εβί

ΙοΙηηι ςαίιΐιίαηι , αυοηίβπι υηίνεΓ&αΙε ηιιιΚ», Ιιιηιρκιιη ρβΓ-

Ιεβ, (Ίΐιιιρί'ρΙπΊΐιΙιΊ. (:») 8ίε βΙΓεεΙα ιμΐιχίιιιιιιιιηιΐη δηηΐ ιΊιβπι

ηηηιίιΐίΐ «Γβ3 (Κ'ίίηίΙίοηεηι. ΤηΙυηι εηίπι ΐ|ΐιϊιΙ<Ι.ιιη ε( ίηιίε-

Πηίΐε ΜρπϊΓκ ;ιηΙ , νείυΐί ΟΪΓηιΙυδ : (Ιείίηίΐίο νιτο ε]ιΐδ ιΐίνί-

ιΐίΐ ίη δίηβΐιΐβδ ρβΓίεβ. Αε ρυοπ ςιιοηυε ρΐ'ίιιιιιηι οιηιΐι'3

νίΓΟδ βρρείΐαηΐ ρβΐΓ6δ, εΐ οιιιηι>.•> ιηιιΙίβΓεδ ιιι:ιΙιοϋ ; ροδίεα

νεΓΟ ιΙιμ οιπιιηΙ Ιιοπιηι ιιΐηιηιιριη.

ΟΑΡ. II.

Ανάγκη δ' ήτοι μίαν εΤναι τήν άρ/ήν ή πλείους•

καΐ ει μίαν, ήτοι άκίνητον, ωσπερ φησι Παρμενίδης

κα\ Με'λισσο;, ?, κινουμένην, ώσπερ οί φυσικοί, οί μέν

3υ άε'ρα φάσχοντες εΤναι, οί δέ ύδωρ, την πρώτην α ρ/ην

εί δέ πλείους, ίι πεπερβσμενας τ) απείρους" καϊ ε!

πεπερασμε'νας , πλει'ους δέ μιας η δύο ί| τρεις η τετ-

ταρας ?ί άλλον τινά αριθμόν και ει απείρους, ή ούτο)ς

ώσπερ Δημόκριτος , τό γένος έν, σ/ηματι δέ η είδει

3:ι διαφέρουσας , ή και εναντίας. (2) Όμοίιος δέ ζητοϋσι

Νοεεδββ εεΐ ηιιίπιι ηιιΙ ιιιιιιιιι 6886 ρηηΐ'ίρίιιηι, .ιηΐ

ρΙιΐΓΐι; ε(, 81 ιιιιιιιιι 8Ϊ(, ;ιιιΙ ι^μ• ίιιιιιιοΐιίΐε, υ( ίηιριϊηιιΐ Ρ;ιγ-

ιηεηίϋεβ εΙ ΜεΙίϋδΐι»; ,τιιΐ ΐ|ΐιοι1 ιιιονεβΙιΐΓ, ηΐ ϊίυηΐ ρΐινδίοϊ :

φίοπιηι αΐϊί αειοιιι , βΐίί 3<|ΐι;ιιιι κΐαίιιιιηΐ εδδβ ρΓίιηιιηι ρπιι-

(•ίρίιιιη. Ουοιίδί ρΙιΐΓ» δίηΐ, ηεεεδδβ 6*1 νεί βωε Γιηίΐ3 νβΐ

ίιιΙίιιίΙ.Ί ; ι•Ι, δι Γιιιί(3, ιιηο .ίιιΙιίπ ρ1υΓ3,εεΓΐβ νιΊ ε$8ε ιΐιιο,

νιΊ Ιπη, νεί (]υ3ΐΙυοΓ, νεί »Ιί(]υο «ΙίοηυηιεΓο : «ί ίηΠηίΙιτ

νεί οροΓίεΙ ςΐο ε&8ε υΐ εεηίηίΐ Ι)ειηοθΓΪ(ιΐ8 , ιιίιιιίηιπι βεηεΓβ

ιιηυιη, ΠμιΐΓΛ ηιιΐΐ'ΐη νεί Γογπιβ (ϋίΟΓερβηΙία,βιιΙ ρΙκιιιι οιι•

ίΓβΓί». (2) ΚίιηίΙίΙεΓ εΐίβηι ίι (ΐιι,ΧΓυηΙ , ιριί ηυοεπιπί ((υο»

.^
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και οί τα όντα ζητοϋντες πόσα • εξ ών γαρ τα όντα

έστι ζητοϋσι πρώτον, ταϋτα πότερον £ν ή πολλά

και ει πολλά, ε! πεπερασμένα ή άπειρα. "Ωστε τή>

αρχήν καί ™ στοιχεϊον ζητοϋσι, πότερον έ'ν ή πολλά.

β (ί) Τι) μέν οΰν εί εν και άχίνητον το 3ν σχοπεϊν ου

περί φύσεως έστι σχοπεϊν. "Ωσπερ γαρ χαϊ τω γεω-

μέτρη ούχε'τι λόγος εστί προς τον άνελόντα τας 'άρ^άς,

\■•'. *■ άλλ' ήτοι ετέρας επιστήμης ή πασών χοινής, ούτως

ουδέ τω περί άρχων οΟ γαρ ίτι αρχή έστιν, εί

ίο έ'ν μόνον χαϊ ούτως έ"ν έστιν. Ή γαρ" αρχή τινός

ί) τινών, (ί) "Ομοιον δή το σχοπεϊν εί οβτως έ\ κα'ι

προς άλλην Οέσιν δποιανοΰν διαλέγεσθαι των λόγου

ένεκα λεγομένων, οΐον τήν Ήραχλείτειον • ή εί τις φαίη

άνβρωπον έ'να το 3ν είναι• (β) ή λύειν λόγον Ιριστικόν,

16 Οπερ αμφότεροι μέν εχουσιν οί λόγοι, χα'ι δ Μέλισσου

χαί δ Παρμενίδου• καϊ γαρ ψευδή λαμβάνουσι καΐ

άσυλλόγιστοί είσι• μάλλον δε ό Μέλισσου φορτικός

και ούκ έχων άπορίαν , άλλ' ενός άτοπου δοθέντος

τάλλα συμβαίνει. Τοΰτο δέ ουδέν χαλεπόν. (β) Ήμΐν

ίο δέ δποκείσθω τα φύσει ή πάντα ή ενια κινούμενα

εϊναι ■ δήλον δέ έκ τής επαγωγής. "Αμα δέ' ουδέ λύειν

άπαντα προσήκει, άλλ' ή #σα έκ τών άρχων τις έπι-

δεικνυς ψεύδεται, δσα δέ μή, οΰ, οΐον•τδν τετραγω-

νισμόν τον μέν διά τών τμημάτων γεωμετρικού δια-

ϊδ λϋσαι, τόν δέ Αντιφώντος ού γεωμετρικού. (7) Οϋ

μήν άλλ' επειδή περί φύσεως μέν ού , φυσικας δέ απο

ρίας συμβαίνει λέγειν αύτοϊς, ίσως έχει καλώς έπ'ι

μικρόν διαλεχθήναι περί αυτών έχει γαρ φιλοσοφίαν

ή σχέψις. [III.] (β) Αρχή δε οίκειοτάτη πασών, επειδή

30 πολλαχώς λέγεται το ον, ίδεΐν πώς λέγουσιν οί λέγον

τες είναι £ν τά πάντα, πότερον ούσίαν τα πάντα

ήν ποσά ή ποια , και πάλιν πότερον ούσίαν μίαν τα

πάντα , οΐον άνθρυιπον έ'να ή ΐππον έ'να ή ψυχήν μίαν,

ή ποιον έ'ν δέ τοΰτο , οΐον λευχον ή θερμδν ή τών

35 άλλων τι τών τοιούτων • ταϋτα γαρ πάντα δια

φέρει τε πολΰ χα'ι αδύνατα λέγειν, (β) Εϊ μέν γαρ

ίσται χα'ι ουσία καί ποσόν και ποιόν, καΐ ταϋτα

είτ' άπολελυμένα άπ' αλλήλων είτε μή, πολλά τα Οντα•

φ εί δέ πάντα ποιόν ή ποσόν, είτ' ούσης ουσίας είτε

ίο μή ούσης, άτοπον, ει δει άτοπον λέγειν το αδύνα

τον. Ουδέν γαρ τών άλλων χωριστόν έστι πάρα τήν

ο»σιαν • πάντα γαρ καθ' υποκειμένου τής ουσίας λέ

γεται, (ίο) Μέλισσος δέ φησι το 3ν άπειρον είναι.

Ποσόν άρα τι το όν• τό γαρ άπειρον έν τώποσώ• ούσίαν

«5 δέ άπειρον είναι ή ποιότητα τ) πάθος, οϋχ ενδέχεται

εί μή κατά συμβεβηκός, εί άμα κα\ ποσά άττα εΤεν

4 γαρ τοϋ απείρου λόγος τω ποσώ προσχρήται, άλλ'

ούκ ουσία ουδέ τω ποιώ. Εί μέν τοίνυν καΐ ουσία

εστί καΐ ποσόν, δύο καΐ οΰχ έ'ν τό όν εί δ' ουσία μό-

>ι νον, ούκ άπειρον, ουδέ μέγεθος Γ£ι ουδέν • ποσόν γάρ

τι εσται. (ι ι) "Ετι έπεί και αυτό τό έ'ν πολλαχώς

λέγεται , οισπερ χαι τό Ον, σχεπτέον τίνα τρόπον λέγου

σιν είναι 5ν τό πδν. Λέγεται δ' έ'ν ή* τό συνεχές

51 τό άδιαίρετον ή ων δ λόγος δ αυτός και εΤς ό του

δίηΐ εηΐϊα : ρπηιυηι βηίηι φιιβΓίιηι, υίπιιη Ιΐίβο, εχ ςυίΐηιβ

βηΐία οοηδίαηΐ, ϋηυπι βίπΐ, «η ηιιιΙΙα; βί, δι ηιυΗα δίηΐ,

υίι-υπι βίηι ΠηίΙβ, αηίηΠηϋα. (}υοοίι•οα ςυα:ι-υιιί, υίι-υπι

ρπηοίρίυηι αο εΐεπιεηΐυπι δίΙ υηυηι , 3η πιυίΐα. (3) Ρογγο

Ιίθεο οοηδίαει-αΐίο, αη υηυηι 8ΪΙ βηδ βί ίπιηιοΙ>ίΙβ , ηοη βδΐ

ουηδίάβΓαΙίο <1β ηαΐυι-α. <3υρπια<!πιοϋΊιηι εηίιη πιίηίπιβ βδΐ

8βοπιβΙι•8β άίδρυΙαι-ε αανει-δυδ ευιη ςυί ΒΟοηιεΙπαΒ ρι-ίη-

οίρίαενεπίΐ, βεα" β3 ϋίβρυΐαΐίο βδΐ νεί αΐΐεπυδ βοϊβηΐϊββ ,

νεί οηιηίυιη οοηιηιυηίδ : ίΐα βΐίβιη βί αυί ιΐβ ρπηοίρϋβ ρΙιγ.

6ΪΟΪ8 »ζϋ , ηοηβϊΐ ϋίδρυΐαηάυηι αάνοΓδυβ ηβΒαηΙεδ ρι-ίηοίρία

ρΐινδίοα : ςυία ηοη εδί αιηρίίυδ ρπηοίρίυηι , βί βδΐ ΙαηΙυηι

υηυηι , εί ίΐβ υηυηι : ςυαηάοςυίο"ειη ρπηοίρίυηι β8ΐ αΐίου-

ϊυδ, νβΐ βΗυ,ηοπιπι. (4) ΡβΓίηιΙβ ί8ίΙϋΓ β8ΐ , «οη8ί<5βΓ3ΓΒ βη

ϊΐ3 δίΐ υηυηι ρπηοίρΐυηι , βο βί οοηί™ ςιι«ηινί8 βϋβηι ίΐιβ-

δίη άίβοβρίοΐυι•, ςυίΒ άίδρυΐβΐίοηίβ οβυββ 3586Γ3ΐυΓ ; νβΐυΐί

βάνβΓδϋβ ΙΙιββϊη ΗεΓΒεϋΙβηηι : νβΐ δι ςιιίβ βΠίΓηιβΓΪΙ ί«1

ςυοά εδί, εβδε υηυηι Ιιοιηίηεηι : (δ) 3υΙ βοΙνεΓβ ϊΓβΐιηιεηΙβ-

Ιϊοηεηι 1ίΙϊ8ίο83ΐη, ιιιιβιη βηιοο (ΐυϊιίβιη δβΓηιοηββ ΙιβϋβηΙ, Ιβηι

Μρΐίβίί ηυαηι Ρ3πτιεπίι1ί8 (είβηίιη ΓαΙβα αοοίρίυηΐ, η'εαιιβ

εοηοΙυ(ΙυηΙ),8β(1 ΓβΙίο Μεΐί&ίί βδΐ πΐ3βίδ ίηιροΓίυηβ, ηεο

ηβοεί (ΙιιΙ)ίΐ;ιΙίοιΐι-ιιι, 8β(1 υηο 31)8ιιγ(1ο ()3ΐο, εβΙβΓ3 ενεηίιιηΐ :

ηοο νβΓο ηοη εδί (ΙίΙΠοίΙβ. (6) Νοβ βυΐεπι δυρροηβηιυδ, ηι«Β

ηβΙϋΓβ εοηβίβηΐ, τεί οιηηία νεΙ ηυκιίβιη υιονεή : ςυοιΐ

ςιιίιΙεηιρεΓ ίηιΐυοίίοηειη ρεΓδρίουυηι βδΐ. δίιυυΐ βυίβηι ηεο

δοΐνβΓβ οηιηϊβ (ΙβοβΙ, βειί ε» ΙιιηΙιιυι , ςυίΒ εχ ρΓίηεϊρϋδ

(ΙοιηοιίδίΓβηβ ςυίδρίβηι (βΐ&ο εοιιείυιϋΐ : ςυαϊ νεΓο ηοη ϋ,ι

οοηεΙυϋυηΙυΓ, ηεςυβιιηβιη εοΐνεηϋα 8υη(. Εχβιηρίί βΓΗΐία,

ίείΓα^οηίδίηιιηι ςυί ρβΓ εεβηιεηΐβ Πι, ββοηιείηε κι Λίδ-

βοΙνεΓε; ΑηΙίρΙιοηΙίβ τεΓΟ ΙβΐΓ38οηίδηιυηι ϋίδδοΙνβΓε, ηοη

εβι βεοηιβίΓβί. (7) δεα <ιυΐ3 , ΙίεεΙ ηοη (Ιβ η3ΐυΓ3 , Ιβπιεη

ηβΙυΓβΙββ (]υΙ)ίΐ3ΐϊοηβδ εοδ άΊεεΓε οοηΐίηβϊΐ : ΓοΓίβδδϊδ ε Γβ

επί ρβυΐυΐυηι άβ ηίδ αΊδδει-εΓβ : ΙιβηβΙ εηίιη ίη δβ ρΐιϊίοδο-

ρΙιί3ηι Ιΐ33ο οοηδίαεΓβΙίο. [III.] (8) Ρπηοίρΐυηι βυΐβιη

οηιηίυπι βοοοηιηιοϋβΐίδδίιηυηι εδί, υΐ νίιίεβπιυδ, ςυοηϊ3ηι

βΠ8 πιυΚίβ πιοαΊδ (ΙίοίΙυΓ, ιηιοιι.ιιιι ηιοιίο ίιΙ αοοίρίαηΐ ςυί

ίηιριίιιηΐ οιηηία ε.ίδε ιιηιιιυ : υίΓυιη ίηΙΗΙίμηιιΙ οηιηία εδδε

δηΙΐδΙβηΙί,Ίΐιι απ εδδε ςιιβηΐ» , βη ςυϊϋ». Κιιι^ιΐδ, υίπιηι

οηιηίβ βδδβ υηίηι δυΐΐδίαηΐίΐΐη , υΐ Ιιοπιίηειη υηυηι , νεΙ

«•φιιιιιι υηυηι, νεί αηίιηίίπι υηίηι; βη υηυηι ςυαίβ, υί

3»)υη), νεί < ιιΐίι] ηιιι , νεί 3ΐίυι1 ηυίιΐρίβπι Ιαΐε. Ηαιο βηίπι

οιηηία Ιιιιι^ΐ' ίηΙεΓ δβ (ΙίΓΓεπιηΙ , 3ο ϋίοί ηε<ιυευη(. (9) Εΐε-

ηίπι δι δίΐ εί δΐιοδίαηίία , εί ι|ΐι.πιΙιιηι , εί ςυαίβ (δίνε

Ιιιηο βίηΐ & δε ίηνίοειη 8ε]υηοΙ» , δίνε ηοη ), οει-Ιο ηιυΚα

βιιΐί» βιιηΙ. 8ί νβΓΟ οιηηία δίηΐ ςηαηΐυιη , νεΙ ςυαίβ,

δίνε εΐίαιη δηυδίαηΐία .-,ίΙ, δίνε ηοη δίΐ ; αοδυπίυηι ββΙ ,

δι Ιαηιεη αϋδυηΐυπι ιίίοεΓβ οροι-ΙεΙ ηιιοιΐ εδ( ίιηροδδίΐιίΐε.

ΛίΙιίΙ εηίιη αΙίιιιΙ δβραΓαίιίΙβ βδ( ρΓα:(6Γ ΜΐΙι•.|:ιιι1ί;ιιιι :

(|ΐιοηίηιη Γβίίηιια οηιηία ύε δυΐ^οοία δΐιϋΜίΐηΙία (ΙίοιιηίυΓ.

(10) ΛΙαΛίί Μβΐίδδΐΐδ ίιΐφΐίΐ βη8 ίηΠηίίιιηι βδδε. ϋηδ ί§ί4υΓ βδΐ

ςηαηίυιη ψιίιΐιΐίΐιη : ςυοηίαιη ίηΐίηίίιιηι εδί ίη ηιιαη1ί[α(β :

δυοδίαηίία τβτο, αυ( ηυαίίΐοδ, αυΐ αΓΓεοΙίο ηοη ροίεβΐ ε«8β

ίιιΓιηϋα, ηίδί εχ αοοίάεηΐί , νίϋεΐίοεί δι κι ηιιι Ι ΐ|Η.κΙ,ιιη

φιαηία δίηΐ. Λ'.ίιιι ίη (ΙεΓιηίΙίυηείηΙίηίΙϊςυαηΙυιη ;ιοΊιί1)ι.•ΙιΐΓ,

ηοη δυϋδίαηΐία, ηεο ιριαΐβ. Εγ§ο δι εί δΐιΐκίαηΐία βδΐ, εί

ςυαηΐυηι, «Ιιιο ϋΐιπΙ εηΐία, ηοη υηυηι. Ουοα'δί δυη<(αηΙϊα

ΙαηΙυυι δί(, ρΓοΓεοΙο εη9 ηεο ίηΐίηίΐιιηι επί, ηεο ιιΙΙαηι πιλ-

ΚηϊΙιιιΙίηεηι Ιιαίιείιϋ : ςυαηοΌ(|υί(Ιειη βδδβΐ ςυαηΐυηι ((ιιϊγ! -

ιΙ.ιιη. (II) Ι'γιιΊγμίι ηυοηίαιη ίρδυηι ηυοςυβ υηυηι ιΐίιίΐιιι-

ηιυΐΐίδ ιηοιίί.-ί, ηυεηιαοΊηοιΙυιη βί εηδ ; οοηδίϋεΓαηάυιη ββΙ,

ςυοηαηι ηιοιίο ιΐίοηιιΐ ιιηίνβΓδυηι βδδε ιιηυιη. Ι.ιίι-ίΙ ιπ αηίειη

ιιηιιιυ , νβΙ ι|ΐιο(Ι βδΐ ουηΐϊηιιυυι , νεί (|υο(1 εδ( ίηϋί« ίιΐυυυι ,

νι Ι <ιιιυι ιιιιι υηα εί εαιίβιη εδί ϋεϋηϋίο ςυίιΐιΐίΐαΐεηι εχρίί

^.
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συνεχές ,

συνεχές.

τί ην είναι , ώσπερ με'Ου χαι οίνος. Ει μέν τοίνυν

πολλά τί) ε*ν• εις άπειρον γάρ διαιρετδν τδ

(|2) "Ε/ει δ' άπορίαν περ\ τοϋ μέρους χαΐ

τοϋ δλου (ίσως δέ ου προς τον λόγον, άλλ' αυτήν

6 χαΟ' αυτήν) πότερον εν ή πλει'ω το μέρος και τί» όλον,

και πώς εν ή πλείω• και εΐπλείω, πως πλείω• και

περί των μερών τών μή συνεχών [δ αύτδς λόγος]• και

ει τώ δ*λω εν έκάτερον ως άοιαίρετον, δτι και αυτά αΰ-

τοϊς. (ι.ι) Άλλα μήν ει ώς άοιαίρετον, ούΟέν εσται ποσόν

ιο ουδέ ποιόν, ουδέ δή άπειρον τί) ίν, ώσπερ Μέλισσος

φησιν, ουδέ πεπερασμένον, ώσπερ Παρμενίδης• το

γαρ πέρας άδιαίρετον, ου τί) πεπερασμένον. (μ) Αλλα

μήν εί τώ λόγω Ιν τά όντα πάντα , ώς λώπιον και ίμα-

τιον, τον Ηρακλείτου λόγον συμβαίνει λέγειν αύτοϊς•

ιε. ταυτδν γαρ εσται και άγαθώ χαΐ κακώ είναι καΐ μή

άγαΟώ καΙάγαΟώ• ώστε ταύτδν εσται αγαθόν και οϋχ

αγαθόν, χα\ άνθρωπος και ΐππος• καΐ ού περί τοϋ £ν

είναι τα Οντα δ λόγος εσται αύτοϊς, άλλα περί τοϋ μη

δέν, καΐ το τοιωδί είναι καΐ τοσιοδί ταΰτόν. (ιγ>) ΈΟο-

2υ ρυβοΰντο δε χαι οι ΰστεροι τών αρχαίων όπως μή

άμα γένηται αύτοϊς τδ αύτδ έ'ν και πολλά. Διδ οί

μέν τδ έστιν άφεΐλον , ώσπερ Λυχόφρων, οΐ δέ τήν

λέςιν μετερρύΟμιζον, δτι δ άνΟριοπος οΰ λευκός έστιν

άλλα λελεύκωται, ουδέ βαδίζων έστιν άλλα βαδίζει•

'ϋ ϊνα μήποτε τό εστί προσάπτοντες πολλά είναι ποιώσι

τδ έ'ν, ώς μοναχώς λεγομένου τοϋ ένδς η τοϋ όντος.

Πολλά δέ τά δντα ή λόγω (οίον άλλο τδ λευκώ είναι

και μουσιχώ, τώ δ' αύτώ άμφιυ- πολλά άρα τδ έ'ν ) ή διαι

ρέσει, ωσπερ τδ όλον χαΐ τά μ.έρη. ΈνταϋΟα δέ

3υ ήδη ήπόρουν, καΐ ώμολόγουν τδ εν πολλά είναι , ωσπερ

ουκ ένδεχόμενον ταϋτδν έν τε και πολλά είναι, μή τά

αντικείμενα δέ • εστί γάρ τδ εν και δυνάμει καΐ εντε

λέχεια.

οαηί , ιιΐ ΙειηεΙυηι εί νίηηπ). ΙΙηηΐ'Ρ $ϊ ι•η8 οοιιΐίιιιιιιιη εβί ,

ιηιιΙΙα οΐ <\υοΛ «-1 ιιηιιιη : ςιιίϊ οοηΐίηιιυιη «$( αίνίβΐΙήΊε

ία ίιιΐίηίΐιιιη. (12) Ι.νΙ ιιιιίοιη ιΐιιηϋηΐκι <1ι• ρβΓίε βο ΙοΙο

( ιμιιο Γογ13&86 ηϋιίΙ βιΐ Ιιιιηΐ' ι ιιΐίοιιΐ'ΐιι Γαοϊΐ , &εϋ ίρ&3 |ητ &ε

8ρεεΐ3η<]3 βίΐ), ηίπιιιι ρβΓδ ιΊ Ιιιΐιιιιι ίίιιΐ ιιηιιιη , ;ιιι ηιιιΙΙ.ι :

ι-Ι ΐ|ΐιΐ)ΐιιοιΙΐ) 8ίηΙ ιιηιιιη , μ•Ι ιιιΐιΙΙα : ιΊ δι λιιιιΙ ιηιιΙΙ» , ςηο-

ηιοιίο ιιιιιΙΙλ (<ιο ιΐβ ραΓίίηιι* ηοη εοηϋηιιίδ βδΐ εαϋβηι

ιΐίδρυΐβΐίο ) : βΐ 8Ϊ υΐηαιιβ ρβΓδ ιιιιη ΙοΙο οηυιη βίΐ ιιΐροίε

ίη. Ιίνϊαυι , Ιιίηΐ'. εΓΙίοί ιιΐ ι•1 ίρ&ΒΒ ρ3Γ(68 ι'ηΐι'ΐ 86 ιιηιιιη βίηΐ.

(13) ΛΙ νβΓΟ ίί ιιηηηι βδΐ βηδ υΐ ϊηάΊνίιΙηηηι , ηϋιίΙ ειϊΐ

■|ΐιιιιι1ιιιιι , ;ιιιΙ ιμιβίβ : ρΓΟΪηιΙβ βηβ ηοο ι'ΐίΐ ίηΙίιιΗιιιη, υΐ

ίικ|ΐιίΙ Μεΐϊδδηδ; ιιι•ι•. Ιίηίΐιιηι, υΐ ;ιίΙ Ι'βπηεηίιίεδ -. Ιίηίδ

εηίηι δεο Ιυπηίηιΐδ ίιΐιΙί\ ίιΐιιιιηι ο«1 , ηυη ίιΙ ςυού >•>1 ΙίηίΙιιιιι.

(14) 3εϋ βίοηιηϊα 6ηΙί3δηηΙ<]εΠηίΙίοηευηηηι,υΙ νεδίίιηεη-

Ιιιπι εί ίηιΐϋΐηβηΐιιιη; αοαϊιΐϊΐ είβ ηΐ ΗβΓβοΙίΙί δβΓΠίοηεηι

ρΐ'οηιιιιΐίΐ'ΐιΐ• Εαιίοιη οηίιη ογϊΙ 085ΐ•ηΙϊ» Ικιηί οΐ ιικιϋ , ϊΐβπι

ηοη Ιιοηί ίΐ 1)οηί. (^υοοίιχα ίιίοιη ΐήΐ οί ηοηυιη οΐ ηοη

Ιιοηιιηι, ίιΐβιη Ιιυηιο οΐ «ιιιυδ : ηΐΌ ιΐβ Ιιοο ογϊΙ Μ1ί$ ιϋβρυυι-

Ιίο, αη ι ιιηιιί.Ί οηΐία $ίη( ιιηιιιη, *<ίΙ άκ βο ροΐίαυ, 3η ηί ΙιίΙ 8ίη( :

ϊΐίηι Ιαίο 0586 , οΐ ΙβηΙηπι 688β , ίϋβιη βΓηηΙ. (1») ΡοίΙοπο-

ι-«—ϊ <]ΐιο(]ΐιβ νιΊβηιηι, οοιιΙιιγΙκιΙι 8ΐιηΙ, νεΓεηίω ηε ςυαηοΌ

618 ιιο-ίιΙιτιΊ ιιΐ ιΙίπ'ΐ'(•ιιΙ ίιίι'ΐη 5'ιιηυΐ ε88β ιιιιιιιιι γΙ ιηηΙΙα.

(ίιι;ιιν ηοιιηυΐϋ νιτίιιιιη Εβτ ουΓοΓεήβηΙ , ηί Ι,νι ιιρίιπιιι :

&|ϋ νοΓΟ οι;ι1ίιιΐιι•ιιι π'ΓοΓηιαΙ)3ηΙ , ηοη (ΙϊοοηΙεβ Ιιοηιϊηοη

ηΙΙιιιιιι 0880 , εοιΐ αΙΙιεκοΓΟ ; ηοο Ιιοιηϊηοιη 6886 αηιουίβηίριη,

80<ΐ3ηι1)ΐι1αΓ0: ηεΐ|η3ηι1ονεΓ0ΐιιη κίΤΒΐΙίΗη^εηΙβ.ι, ηια1ΐ3β8δο

βΓΓιοβΓβηΙ , ιριοϋ εδί ιιηιιιη : ςιΐϊδί ιιηο ιηοιίο ιΐίιαίιιι• ιιηιιιη

αιιΐ εηβ. ΚηΙία Μ'πιιηιιΙΙιι μιιιΙ, νβΐ ιΚ-ΙίιιίΙίοηο (ϋΐ3ΐΪ3

ε$( ;ιΙΙιί ('ϋ>ι'η1ί;ι , «Ι Γπιιβίοϊ : ιιιΙιίιι |:ιιιι<-ιι μι1ι]ιί Ιο ίηβιιηΐ :

ηιιιΐΐ.ι ί^ίΙιΐΓ εδί ςηοιΐ ι•λ1 ιιηιιιη), νεί ιΐίνίχ'ιοηο, ίιΙ Ιοίυιιι εί

ρ3Γΐ«9. ΗΙε ν6Γθ]8ΐιιαιηΙιίμΓΐι.'ΐηΙ, ι•1 Γ.ιΐιΐκιπίιιΐ', <]ΐκ>.) ιιιιιιι.ι

<•ν(, β88β ιηη1(3 : ςιιαεί ίιίβηι ηοη ρυίδιΊ ι•*80 ιιηιιιη ει ηιηΙΙη ;

ηοη ρΓορΙεπ» (αιηοη ορ|)θ8ίΐ3 εοηοοιίουαηΐ : ι»! εηίηι

ιιηιιιη ε( ροίβείβίε ε( ικΐιι.

ΟΑΡ. III.

Τόν τβ δή τρόπον τοϋτον Ιπιοϋσιν αδύνατον φαί-

ϋ νεται τά δντα £ν είναι , καΐ ές δν έπιδεικνύουσι , λΰειν

οϋ χαλεπόν. 'Λαφότεροι γάρ έριστικώς συλλογίζονται,

και Μέλισσος χαι Παρμενίδης• καΐ γάρ ψευδή λαμ-

6άνουσι καΐ άσυλλόγιστοί είσιν αυτών οί λόγοι- μάλλον

δέ δ Μέλισσου φορτικδς καΐ ουκ έχων άπορίαν, άλλάένδς

4υ άτοπου δοθέντος τάλλα συμβαίνει• τοϋτο δ' ούΟέν χαλε-

πόν. (•>) "Οτι μέν ουν παραλογίζεται Μέλισσος, δήλον

οιεται γάρ ε'ιληφέναι, εί τδ γενόμενον έχει αρχήν

άπαν, 3τι καΐ τδ μή γενόμενον ουκ έχει. Εΐτακαΐ τοϋτο

άτοπον, τδ παντός οΐεσθαι είναι άηχήν τοϋ πράγματος

40 καΐ μή τοϋ χρόνου, καΐ γενέσεως μή της απλής, άλλα

και αλλοιώσεως , ώσπερ ουκ αθρόας γινομένης μετα

βολής, (η) Επειτα καΐ διά τί άκίνητον, εί έ'ν; ώσπερ

γαρ και το μέρος £ν δν, τοδϊ τδ ίίδωρ, κινείται έν έαυτώ,

διά τί οΰ και παν ; έπειτα άλλοίιοσις διά τί οϋκ αν

!>" είη ; 'Λλλά μήν ουδέ τώ είδει οΐόντε ίν είναι, πλην τώ

έ; ου. Οϋτοις δέ εν κα\ τών φυσικών τινές λέγουσιν,

εκεινως ο ου" άνθρωπος γάρ ί'ππου έτερον τώ εΐδει

Ιί8 ϊ^ίΐιιρ ςηΐ Ιιοε ηιοιίο Β^ΓβαΊοηΙιΐΓ, «ρρβΓεΙ, (ϊεη ηοη

ροϊ&ε ηί 63 ςιΐ33 βυιιΐ, ηηηηι ίίηΐ. ΑΙηυε κα εν ηιιίηιυ ιΐε-

ηιοιικίΓίΐηΙ , κοΙ νιτιι ηοη ε&( ιΙίΠίι.ίΙο. υΐΐ'ίιριε εηίηι ΙίΙίςίοεε

Γ3ΐίοαη&ηΙυΓ, Ιηιη ΜιΊϊββυβ φιαηι ΡβΓΗΐεηίιΙεβ. ΚΙι'ΐιίιιι Ι.ιΙ^,ι

ςυιηυηΐ, ηεςηβ οηιιΊιιιΙυηΙ εοΐ'υιη Γ3ΐίοηε3 : βιιΐ ιιι.Ί{•ί< ίιη•

ρθΓ(ηη3ε8ΐΓ3ΐίοΜε1Ϊ88ί, ηυε ΙιαΙιιΊ ιιΙΙϋΐιι ιΙιιΙιίΙ.ιΙίιιηΐ'ΐιι :

νυΐ'ΐιιιι ιιηο αΙΐΜΐιιΙο ιΐβίο, εε(εΓ3 βεηυηηΙυΓ : Ιιοο βυΐεπι ηοη

εβί ιΙίΓΙίΐ'ίΙε. (2) νίΐίοβε ι^ϊΙιιγ Με1ϊ88υιη 3Γ@υαιεηΐ3ΓΪ ρβΓβρϊ-

οιιιιηι ι*1. 5υοιρδίδ8ε εηίηι ρυΐ3ΐ, βί ςυΐεςυϊά ε8( Ι'.κ:1ιιιιι, Ιια-

ΙιιΊ ρΐ'ίηείρίιιηι, ιΐί.ιιιι ιριοιΐ ηοη ι«1 Γ•ιι:(υηι, ηοη ΙμΙιιτιϊ ρηη-

ΐ'ίρίηιη. ΙΚ'ϊιΐιΙΐ' <Ί Ιιοο ίΐΙΐΜΐΐ'ιΙιιιη 68(, 6ΧΪ8ΐίυΐ3Γβ (|ΐι;ιιηΙίΙιιΊ

ββηβΓ3ΐίοηεηι , ηοη 1;ιηΙιιιιι δίιηρϋςεηι , μίΙ γΙϊ;ιιιι \ ;π ι,ι-

Ιϊοηΐ'ηι , κι ρηικ'ίρίιιηι Ιιαίιι'ι ι1 , ηοη ΙειυροΓίβ , ςιΐΗίί ηοη

Ιί,ιΙ ίίιιιιιΙ υΙΙβ ιιιιιΐ.ιΐίο. (3) Ιηκιιριτ πιγ 68( ϊιιιιηι>1>ίΙιι,

8Ϊ ίϊίΙ ιιηιιιη ? 8Ϊι:υΙ νημη ρ3Γ8 , (]ΐιιιιη ίίι ιιιηι, ιι( Ιιιιί•. .ιιμι» ,

πιονεΙιΐΓ ίη γιμΙιίιι 1ιχ.ο : ιίιγ ηοη ιΊίαιη ιιηϊνεΐΐΐιηι Λά ιηο-

νεΙιίΙιΐΓΡ ρπιΊοΓί'η ναιίαίιο ςιΐΒΐιι οί) εβη^αιη ΐΊ>8ε ηοη |>ο-

ΙβπΙ? ΑΙ υογο ηι•€ Ιιιιιιι.ι |ιο1»Ι ιλ-μ- ιιιιιιιιι, μίΙ (ιιιιΐιιιιι οι

ι'\ ηυο. ΙΙ.ιι ηιιίοιη ιηιχίο ιιιιιιιιι ε&« ιΐί.ιιη ρΙΐ)ϋίεί ψηιΙ.ιιιι

ιΙίεηηΙ, ιΙΙο .ιιιΐι-ηι ιηοιίο ηειριβιρααιη : Ιιοιιιο ικιιιιιριο βη
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καϊ τάναντία αλλήλων, (ι) Καϊ προς Παρμενίοην δ!

6 ούτος τρόπος των λο'γων, καί εϊ τίνες άλλοι εϊσιν ίδιοι-

χαΐ ή λΰσις'τη μέν δτι ψευδής , τη δέ δτι ού συμπεραί

νεται• ψευδής μέν, ί) απλώς λαμβάνει τό ον λέγεσδαι,

(, λεγομένου πολλαχώς • άσυμπέραντος δε , δτι ει μόνα

τα λευκά ληφΟείη , σημαίνοντες £ν του λευχοϋ, ούβέν

ήττον πολλά τά λευκά χαΐ ούχ έ'ν. Ούτε γαρ τη συν

εχεία ?ν έσται το λευκόν ούτε τω λόγω. "Αλλο γαρ

έσται το εΤναι λευχω χα) το δεδεγμένω, και ούχ έσται

ίο πάρα τό λευχον ούΟέν χιοριστόν ού γαρ η χωριστόν,

αλλά τω είναι έτερον τό λευχον και ω υπάρχει. Άλλα

τοϋτο Παρμενίδης ούπω έιόρα. (β) Ανάγκη δή λα

βείν μή μόνον έ\ι σημαίνειν το όν, καΟ' οΐ" αν χατηγο-

ρη6η, άλλα χα! δ'περ ον καϊ δπερ έ'ν τ6 γαρ συμβεβη-

16 κός καΟ' υποκειμένου τίνος λέγεται. "Ωστε ώ συμβέβηχε

το ον, ούχ εσται- έτερον γαρ τοϋ όντος• εσται τιάρα ούχ

ον ού δή έσται άλλω υπάρχον το όπερ όν. Ού γαρ εσται

ον τι αύτώ είναι, ει μή πολλά το ον σηιιαίνει ούτως

ώστε είναι τι έκαστον. 'Λλλ' υπόκειται τι) ον σημαί-

1(> νειν έ'ν. (ο) Ει ουν το δ'περ ον μηδενι συμβέβηκε,

τάλλα δ έκείνω, τί μάλλον το δ'περ ον σημαίνει το ον

ή μή όν; ει γαρ έσται τί) δ'περ 3ν ταύτο και λευκόν, το

λευκώ δ' είναι μή έστιν δπερ ον ουδέ γαρ συμβεβη-

κε'ναι αυτί» οΐόντε το όν • ούθέν γαρ ον 8 ούχ όπερ ον •

ί.. ούκ άρα ον το λευκόν • ούχ ούτο) δέ ώσπερ τι μή ον,

άλλ' όλως μή ον. Το άρα δ'περ ον ούκ ον • αληθές

γαρ ειπείν ότι λευκόν , τοΰτο δέ ούκ δν έσήμαινεν •

(όστ' εί καΐ το λευκδν σημαίνει δ'περ ον, πλείω άρα

σημαίνει το Ον. (7) Ού τοίνυν ουδέ μέγεθος έ'ξει το Ον,

μι ειπερ δπερ ον το όν • έκατέρο) γαρ έτερον τό εΤναι των

μορίων. "Οτι δέ διαιρείται το δ'περ ον εις δ'περ όν τι

άλλο, και τω λόγω φανερόν οίον δ άνθρωπος εί έστιν

όπερ ον τι, ανάγκη και το ζωον δπερ όν τι είναι και

το δίπουν εί γαρ μή δ'περ όν τι, συμβεβηκότα έσται•

3!. ή ουν τω άνΟρώπω ή άλλω τινί ύποκειμένω. Άλλ'

αδύνατον συμβεβηχός τε γαρ λέγεται τοΰτο, ή 8 έν-

δεχιται όπάρχειν καϊ μή όπάρχειν , ή ού έν τω λόγω

υπάρχει το ω συμβέβηκεν, ή έν ω δ λόγος υπάρχει

ω συμβέβηκεν, οίον το μέν καΟήσΟαι ώς χωριζό-

»υ μενον, έν δέ τω σιμώ υπάρχει δ λόγος ο της ρινός

ή φαμέν συμβεβηκέναι τό σιμόν. (η) "Ετι δ'σα

έν τω δριστικώ λόγω ένεστιν ή εξ ων έστιν, έν τ$

λόγω τω τούτων ουκ ενυπάρχει δ λόγος δ τοϋ δλου,

οίον έν τω δίποδι δ του ανθρώπου , ή έν τω λευκώ

4ί> δ τοϋ λευκοϋ άνθρωπου. Εί τοίνυν ταϋτα τοϋτον έχει

τον τρόπον και τω άνΟροιπω συμβέβηκε το δίπουν,

ανάγκη χωριστόν είναι αυτό • ώστε ένδέχοιτο αν

μή δίπουν είναι τον άνΟρωπον, ή έν τώ λόγω τώ

τοϋ δίποδος ένέσται δ τοϋ άνθρωπου λόγος. Άλλα άδύ-

6ο νατον • εκείνο γαρ έν τω εκείνου λόγω ένεστιν. Εϊ

ο αλλω συμβέβηκε τό δίπουν και τό ζωον, καϊ μή

εστίν εκατερον όπερ ον τι, και δ άνθρωπος άν εΐη των

).βεβηκοτων έτερω. (ιι) 'Λλλά τό ό'περ όν τι έστω

μηδενι συμβεβηκός, και καΟ' ού άμφο», καϊ έ
ερον

εφιο ΓοπηΛ ιΙίνρΓίΐιιιι εδί , εί ΓοιιίΓαηα ίηΙεΓ $6 (ΙίιΤεπιηΙ .

(4) 8β<1 εί βάνεΓδίΐδ 1 •;ιπιιι•ιιίιΙι•ιιι ίιίεπι εδί ΓβΙίι ίιιιιιιι ιιιοιΙιικ.

εί 8ϊ ςυί αϋϊ δυηί ρι-ορηί : 30 8θΙυ(ϊο εδί , ραιίίιιι φήβ ίβίββ

δϋΐηίΐ , |ι.ιι Ι ι:π αυία ηοη εοηείυιϋί. Κβίδβ δυηιίί , ςυβίεηυδ

3εείρίΙ εηδ >ί ηι [ΐΓκ-ϋιΊ' ιΐίεί, ςυυηι (ΙίιαΙυΓ ιηυΙ ίί* ιιιοιίί*. Νοη

οοηείυιΐίΐ ;ιίΙ,ιιι, αυϊβ, δι δοΐι .ϊΙΙκι δυηιρίβ Γυεπηί, (]ΐιιιηι

8ΐΙ>υηι ηηβω Γειη δί£ηίηεεί, ηϋιίΐοηιίηιΐί ηιυΐΐβ 3ΐΙ>3 εΓϋηί,

ηοη υηυηι : ψιοιιίϋΐιι ,ιΙΙμπιι ηεςυε εοηΙίηιΐ3ίίοηο υηυηι

εΓίΙ , ηοιριο υεΓιηίίίοηε. ϋίνεΓβ» εηίιη βΓΪΙ εβδεηΐία αΙ1)ί, εί

ΜΐΙφτϋ δυδείρίεηίίδ :ιΙΙ>ιιιιι; βοηίΐιίΐ επί δερβΓβηίΙβ ρι-βείβτ

ίΐ Ι Ιιιιιιι : ηοη εηϊηι άΊΠβτΙ, ψιΜπιιι» 8δΙ δερ3Γ3ΐ>ίΙε, ντπιηι

εδδεηίϊα ιΙίΙΐεΓΐ αΐΐιυιπ βΐ) εο ουί 3]Ι>ογ ίηιβί. δειΐ Ιιοο Ι'βγ-

ηιεηίι1ε« ηοηιΐυηι τίιΙβΓϊΙ. (δ) Νεεεδδβ ίβίίιΐΓ εβί, υΙ[<ρϋί

(ΙίουηΙ εηβ βίβε υηυηι ] ηοη δοΐυιη μιιιμμΙ εη8 δΐ'ί;ηίΙίοαι•ο

υηυηι ευϊ .-•!!■ ιΙιιι,ίΙιιγ ; δειΐ εΐίαιη μιιιιμιιΙ ςυοιΐ ο«1 ρΓορρίο

αίςιιε ΐ'δδεηΙΐαΙϊΙβΓ εηδ, εί ςυοιΐ εβί ρΓορΓίβ βΐηυε εδβεηΐί»•

ΙίΙεΓ υηυηι; βεείιΐοηδ εηίιη <]ι>5υΙ>]βεΙο βΐίίριο ιΙίείΙυΓ. ςηβΓο

ίίΐ ευϊ εηδ ηοχίιϋΐ, ηοη εΓΪΙ : <ιιΐ3η(1ο<ριί(1εηι εδί (ΙίνεΓ-

δυηι 31) εηΐε : ογϊΙ ίοίΙιΐΓ 3ΐίαυί(1 ηοη εηδ : ε^ο ηοη εΗΙ

ίη βΐίο ί(1 ιριοιΐ εδί ρΓορπε 3ΐςυε εδδεηΙΪ3ΗΙοΓ εηβ : δίφυάει»

βΐίικί ειιΐίδ εδδ«η1ί3ΐη ηοη Ιιβυείιίΐ , ηίδί εηδ ιηιιϋα δϊκηίϋεεί ,

ϊ(3 υΐ υηυιιιψιοιΙΐ| υι> δϋ 3ΐί(ριί<1. ΑΙ(]υϊ δΐιρροηίΙιΐΓ εηδ ιιηαηι

τειη 5ί(;ηΐΙϊο3Γε. («) δι ί^ίΐηι- ηυοιΐ ρΓυρπεβΙςυε εδδεηΙϊαϋΙεΓ

εδί εηδ, ηυΐϋ 3(χίϋίΙ, Γεϋιρι» νει-ο ϋϋ εηΐϊ , ειΐΓ εηδ 5ΐ{>ηίΙί -

εϊΐ ροΐίιιβ ϊ<1 ηυοϋ ρΐΌρΗβ 3ΐ(]υε β$βεηΙΪ8ΐί(εΓ εβί εηδ , ηυβιη

ηοη εηδ ? ηηηι δϊ ϊιίειη δϋ ρι-ορπε 3ΐ(]υε ββδοηϋαΐϊίοι- εηβ εί

αΐηιιηι, ΛΐΙιί νεΓΟ εδδεηΐίβ ηοιΐδίΙρΓορΓΐεΗΐηηε εδδεηΐίβϋίει•

εηδ (είειιΐιη ηυΙΙυιη εηδ ροίοδί εϊ Βεεϊο'εΓε , ςυυηι ηοη

δίΐ εηβ ρΓοεΙεΓ ίιΐ ςυυιΐ εδί ρΓοριίε βΙο,ιιεεδδεηΙίβϋΙεΓ εα^),

3ΐΙ)ΐιηι ηοη ειϊΐ εηδ : ηεε (αηιεη ι'Ιβ , ι^υαδί 3ΐί(|υίϋ υοη εηδ,

δειΐ οηιηίυο εΓΪΙ ηοη εηδ. <}ιιο<1 ϊ^ϊΙιιγ εδί ρΓυρΓϊε βίπυε

εβδεη(Ϊ3ΐί1εΓ εηβ, εδί'ηοηεηδ: νεΓΟ εηϊηι (ΙιαΙιΐΓ εβδε βΙ-

1)ΐιιη : Ι)οο.ιιι(6ΐιι δ%ηίηεβ1)»( ηοη ειΐδ. <}υΗρι-ορΙει• δι εΐίαηι

αΙΙιιιιιι δϊ^ηϋίεαΐ ίιΐ ι)ΐιυ(| ρΓυρΓϊε αΙ(|ΐιε εδδεηΙίβϋΙεΓ εβί εηδ,

ρΓυΓεεΙοειίδ ηιυΐΐαδί^ιιίΐίοβί. (7) Ει-μο ηεο ιηη^ηίΐιιιΐϊηεηι

εηδ 1ιϊ1)ε1)ίΙ , δίαυίύεπι εηβ ηϋ βΐίικί εδί ηιιβηι ηυοιΙ ε«1

ρΓορηε εί εδδϋΐιΙί3ΐίΙ«Γ εηδ : (ριοιιί;ιιη υΐηυδςυε ρ3Γΐϊδ εδδεη-

Ιία εδί ιϋνεΓδ3. Ιιΐ βυίβηι ςυοιΐ εδί ρΓοριίε εί ε&δεηΙι'βϋΙεΓ εηδ,

οΊνΐιΙί ιιι βϋυιΐ ρΓορΓΪε 3ΐ<ιυε εδ&εηΙίβΙϋοΓ εηδ υυίιΐιίαιη : εΐϊβηι

Γ3ΐίοηε ρει-δρίευυπι ε$1 : νείυΐί , δϊ Ιιοηιο εδί ρΓηρηε βΐιριε

εδδβηΙΐβΙΜεΓ εηδ ιριίι ΙιΙμιιι ; ηεεε«δε εδί εί βηίιηβΙ εί Ιιίρε»

Οδδε ρΓορΓΪε Βίςηε ΐΉδηηΙϊαΙϊΙοΓ εηβ φιίιΜ,ιηι : ηίδϊ εηϊηι ρΓο-

ρπε 3ΐ<)ΐιο εδδεηΙίβΙίΙεΓ εη1ί3 βϊηΐ, Μουΐεοϋβ βι-οηΙ : αυ(

ί§ίΙυΓ Ιιοηιίυΐ 3εεϊ<1εηΙ, 3υΙ ;ιΙϋ ειιίρί3ΐη δυ!)]εε(ο. ΑΙφιι

Ιιοε εδί ΙηροΒβΙοϋβ. Ιάβηίηι (ΙίΓ.ίΙυι-βεεϊά'εηδ, τεί ςυοιΐ

ροΐεδί ίηοδδε εί ηοη ϊπεδδε, νεί ϊη ευ]υβ ΟεΓιηίΙίοιιε ϊηεδί ί<1

ευί 3εοί(1ίΙ : εχεηιρϋ εβηδϊ, δειΙεΓΟ, εδί βοοίύεηδ , (αηφιηηι

ιριοϋ δερβΓαΙιΐΓ; ίη δϊηιο αιιΐβιη ίηε«1 ταΐίο ηβδί , ευί Οίεϊ-

ηιυβ δίιηυιη οεαιίείβ. (8) Ρπ»:1ει•ε3 ηιιιιτιιιηιριε ίηβηηΐ ίη

ϋΓ3ΐίοιιε ιΐι'ϋηίϋνα, 3η[ εχ ςυίίιυδ τεβ εοηβίΛΐ, ίη Ιιοηιηι

(ΙεΙίηίΙίοηβ ηοη ίηεβΐ γλΙϊο ΙοΙίυδ , ηΐ ίη 1ιίρε(1ε ηοη ϊηεδί

Γ3ΐίυ Ιιοηιίηί8,3ΐι(ίη βΜχ) ηοη ϊηεδί ΓβΙϊο 3ΐΙ)ί Ιιοηιίηίδ. δι

ί^ίΙυΓ ίδΐ3 Ιιοε ηιοιίο βε ΙιιιΙηίι) , εί 1)ίροδ Ιιοιηίηί «εείιΐίι ; ηε-

οεδδε εδί ίρδυηιεβδε δερ3Γ8ί)ί1ε: 3<1εο υΐ Ιιοηιο ροδβίίεβδε

ηοη 1)ί|)88; 3ηΙ ίη ηίρειίίδ ϋεΓιηίΙίοηο ίηεπί Ιιοηιίηίδ ΓβΙίο.

διιΐ Ιιοε εδί ίιιιρυδδίΙ>ί1ε : ιριοηί,ιιη ίΙΙικΙ ίη Ιιυ]υδ(Ιε(ϊηί1ϊοηε

ϊηεδί. 1}ιιυ(1δί αΐϋ δΐι))]εειο ηΐΊ'ίιΙιιηί Ιιίρεχ εί :ιηίιιι;ιΙ, 30

ηεηΐιιιιιι ίίΐ ρΓορΓΪε βΐηυε εδδεηΙίηΙίΙεΓ εηβ <|ΐιο<1ιΐ3ΐη; ειτΙε

εί Ιιηιηο επί ίη εοιιιιη πυηκτο ιριοε ,ιΐιι 3εεί<Ιυη(. (9) Α1<|•ιΐ

ΙΙΙιιΊ εδίο ρΓορΓίε βΐιριε εβδεηΙίβϋΙεΓ ιίιλ <ρΐιηΙ(ΐ3ΐη, ιριοιΙ

ιιιιΙΙί ηοίιΙίΙ. ΙΙιιη ι!ι• <|υο 3ηιί)ϋ δίνε ιιΐηιιιΐφΐε, (Ιβεο ίϋ
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χαί το εχ τούτων λεγε'σθω" εξ αδιαιρέτων άρα το παν.

Κνιοι δ' ένε'δοσαν τοις λ.όγοις άμφοτε'ροις, τώ μέν δΉ

πάντα έν, εί τδ ον εν σημαίνει, ό'τι εστί τδ μή όν,

τ/ο Οί εκ της διχοτομίας, άτομα ποιήσαντες μεγε'θη.

6 (κι) Φανερδν δέ και δ'τι ουκ αληθές, ώς εί £ν σημαίνει

τι) ον χαί μή οιόντε άμα την άντί^ασιν, ούχ εσται

οΰΟέν μή ον οΰθέν γαρ χωλύει μή άπλως είναι ,

άλλα μή όν τι είναι τδ μή όν. Τδ όή φάναι παρ'

αυτό τδ ον, ώς εί μή τι εσται άλλο , 2ν πάντα εσεσθαι,

Ι» άτοπον. Τίς γαρ μανβάνει αΰτδ τδ ον εί μή τδ όπερ

ον τι είναι; εί δέ τοΰτο, ουδέν δμο>ς χωλύει πολλά εί

ναι τα Οντα, ώσπερ είρηται. "Οτι μέν ουν ουτοις εν εί

ναι τδ ον αδύνατον, δήλον.

φιοψιο ηυοιΐ βχ Ιιίδ οοηδίβΐ, αΜοβΙιΐΓ. Εχ ίικίίνίιΐυίδ ίμίΐυι-

ιιιιίνρπ,υιιι οοηδίβΐ. ΝοηπυΙΙί βυίβηι ιιίπα,υε πιΐίοηί δηηΐ

αδδεηδί : βΙΙεπ <ιιιϊ<]<τιι , φΐ3 ιιιηιΊικΙίΙιΐΓ οηιαϊ» εδίβ υηιιιη,

δι εηδ δίμηίΐίι-εΐ υηιιιη : ηβηι βίίοφίί εδδΡΐ «ΙίΒΐη ηοη ρηδ;

βΙΙεπ νβΓΟ, ρεΓ ΙιίροΓίίΙβιη «Ιίνίδίοηριη,οηίοίρηιΙοΓηαμπίΙπ-

ιΐίιιρδ ίη(1ίνί(1»Η5. (ΙΟ)ΡθΓ>;ρίαιιιηιαιιιβη>Ρ5ΐ ηοηε&ενεπιηι,

$ί εηδ δίμηίΠορΙ ιιηιιιη , οί <:οηΐΓ3<1ίεΙίο δίηιιιΐ βδδο ηεφίεβί,

δΡφίί ιιί ιιιιΙΙιιιη ικιιι εηδ δίΙ : ηίΙιίΙ οηίιιι ν('1;ι|, μιιιιϊ ηοη

οηδ, 1 1 ιιι κ Ι ηοη δίηιρΙίοίίΟΓ δίΙ ηοη πι- , δβ<1 ηοη εηδ φΐία'-

ιΙ,ιιΐ). ΙΙ;ι•(• ΪΒίΙϋΓ 38δβΓΐίο , δι ηοη ε-1 ηΙίυ<Ι(|ΐιϊιΙ[>ίαηι ρι,ιΊεΓ

ϊ|•-ιιιπ βηβ, ιιπιιιί.ι ιιηιιιη Γογο, βίκυπίβ βδΐ. <^ιιϊ.> ρηίπι ία-

Ιρίϋίίϊΐ ίρδίιιη εηδ βίκια" οδδρ , ςιιαιη ςιιοιΐ ρ»1 ρΓορπβ ρΐ

εϋδεηΙίαΜΙβτ εηδ ιριίιΐιΐ,ιιη ? φίοιΙ βί νρηιηι »■»! , ηιΙιίΙ ι.ηιιπι

ρΓοηιοεΙ είδε ιηιιΙΙ» ριιΐίιι, ιιί ιϋιΊιιιιι Ιιιϋ. Ι.ιμυ ίΐΐ εηδ

υηυιη β&δβ ηοη ροδββ, ρβΓδρίοιιυηι βδΐ.

ΟΑΡ. IV.

Ώς δ' οί φυσικοί λέγουσι , δύο τρόποι είσίν οί

Ι5_ιιέν γαρ εν ποιήσαντες τδ ον σώμα τδ υποκείμενον,

ή των τριών τι ή άλλο, δ' εστί πυρδς μέν πυχνότερον,

αέρος δέ λεπτότερον, τάλλα γεννώσι πυκνότητι χα'ι

μανότητι πολλά ποιοΰντίς. Ταΰτα δ' εστίν εναντία ,

καθόλου δ' ΰπερο/ή και ελλειψις , ώσπερ τδ με'γα φησ'ι

ίο Πλάτων και τδ μικρόν πλην δ'τι ο μέν ταΰτα ποιεί

ίίλην, τδ δέ 5ν τδ είδος• οί δέ τδ μέν εν τδ ΰποκείμε-

νον ίίλην , τα δ' εναντία διαφοράς και είδη ■ οί δ' εκ

του Ινδς ένούσας τας εναντιότητας έκκρίνεσθαι, ώσπερ

Αναξίμανδρο; φησι και ίσοι δ' £ν και πολλά φασιν

26 είναι, ώσπερ Εμπεδοκλής και Αναξαγόρας• έκτου

μίγματος γαρ κα'ι ούτοι έχχρίνουσι τα άλλα. Δια-

φε'ρουσι δ' αλλήλων τω τδν μέν περίοδον ποιεϊν του -

των, τδν δ' άπαξ, χαί τον μέν άπειρα τά τε δμοιο-

μερή και τάναντία , τδν δέ τα καλούμενα στοινεΐα μό-

30 νον. (ϊ) "Κοικε δέ Αναξαγόρας άπειρα ούτως οίηθή-

ναι διά τδ Οπολαμβάνειν τήν κοινήν δόξαν των φυσι

κών είναι αληθή , ώς ού γινομε'νου οϋδενδς εκ τοΰ μή

όντος• δια τοΰτο γαρ ούτω λέγουσιν, ΊΙν δμοΰ τα

πάντα, και Τδ γίνεσθαι τοιόνδε καΟέστηκεν άλλοιοΰ-

35 σθαι. Οί δέ σύγκρισιν και διάκρισιν. (3] "Ετι δ' εκ

τοϋ γίνεσθαι εξ αλλήλων τάναντία• ενυπήρχεν άρα•

εί γαρ παν μέν τδ γινόμενον ανάγκη γίνεσθαι ή εξ όν

των ή εκ μή όντοιν , τούτων δέ τδ μέν έκ μή όντων

γίνεσθαι αδύνατον (περί γαρ ταύτης δμογνιομονοϋσι

«ο της δόξης άπαντες οί περί φύσεως), τδ λοιπόν ήδη συμ-

ί'αίνειν έξ ανάγκης ένόμισαν εξ όντων μέν χαί ένυπαρ-

|/όντο)ν γίνεσθαι, δια δέ σμικρότητα των Ογκων έξ

αναίσθητων ήμΐν. Λιό φασι παν έν παντί μιμϊχθαι,

διότι παν έχ παντός έωρων γινόμενον φαίνεσθαι δέ

46 διαφε'ροντα χαί προσαγορεύεσθαι έτερα άλλήλο>ν εκ

τοΰ μάλισθ' υπερέχοντος διά πλήθος έν τή μίξει των

απείρων • είλιχρινώς μέν γαρ Ολον λευκδν ή με'λαν

ή γλυκύ ή σάρκα ή όστοΰν ουκ είναι, δ'του δέ πλείστον

έκαστον έ/ει, τοΰτο δοκεϊν είναι τήν φύσιν τοΰ πράγμα-

6ο τος. (ι) Εί δή τδ μέν άπειρον ^ άπειρον άγνωστον, τδ

μέν κατά πλήθος ή κατά μέγεθος άπειρον άγνιοστον ποσόν

τι, τδ δέ κατ' είδος άπειρον άγνωστον ποιόν τι. Των

ΓΙ .ιιιΙιίιι ρ1ιν$ΪΓ.ί <]ίιιιηΙ, ιΐιιο δΐιηΐ ιηοιίί. Αΐίί ιιαιιιιριι•

ο,ιιυιιι ειΐϋ ιιηυιη βίαΐυιτίηΐ, νίιΐρΐίιτί εοΓρυ.8 ςιιοϋ ε$1 μιΙι-

]εεΙυιη , ηεηιρε ;ιιι1 Ιηιιιιι ιΊπικΊΐΙιιιιιιη αΓιψιι»! , :ιπ1 ,ιίπι ϋ

ιριο^ ΐ'ίΙίμηΐ'ΐΙΐΊΜΐΐΜ,ϋΡίν ι-αΐ'ϊιι-ί , ιτΙι.|ΐι:ι μί«ηιιη1 , ιΙοιι.•;ί-

ΙιιΙρ »ε πιι ίΙ.Ίΐε ηιιι1(3> π'> ΐ'Γιίι ίιιιιΐιι. Ι |;ι•ι; νπο $υη( ροιιΐι α

ι-ϊιι : ιιιιηοΓΜίΠΙιτ ηιιίειη $ιιηΙ ρχίΐιρρι-,ιηΐία ιΊ ύεΓερΙίο, ιιί

ιιιαϊηιιηι εί ρ,-ιινπιη αββεηΐ ΓΊϋΙο : ρΓχ(βΓ()ΐι»ηι (|ΐιθ(Ι Ιιίε

ΐ[ΐιίιΙπιι ίί(3 ΓίΐπΊ ιηίΐΐΐ'ΐίιιιιι , ιιιιιπιι ηπΙππ, ΙΊιπιι.ιιπ ; ίΙΙί

.ΙΙΐΐΗΙΙ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙ Ι|11ιιι| -1:!ι|ιγΙι11Ι1 ε$1, ηΐ3(«ΓΪ3Ι11, εθ]|(Γ3Π3

νεΓΟ , (ΙίΓίΡΓεηΙίββ εί Γηπικίί . ΑΙϋ <ηιΙιίν εχ ηηο εοη(Γ3Γΐβ-

ίβίεδ ηυα- ίη εο ίιι•.ι ιιι Ι , μμ-ηίπ ιϋ< ιιιιΐ , : (ριΐ'ΐιΐίΐιΐιηι ηΙιιιιι αϊ(

Αιι,'ΐ\ίιιΐίΐιιιΙι'ΐ-,ι•Ι(|ΐιίπιιιΐ(|ΐιΐ'ίιιΐ|ΐιίιιιιΙ ('*ΝΠΐΙί;ιΙΪΙπ' (■•,-(• ηι

ιΊ ιιιιιΙΙ.ι, δί(•ιι( Ειηρβ<1θΡ.1ε$ εί Αη3\3ε<0Γ38 : εχ εο ηαιηα,ιιε

ςιιοϋ ιηίχΐιιιιι 681, Ιιί ςιιοςυε η•Ιίι|ΐιη βεεεΓηυηΓ Ιιιιι.τιμιι

,1Ι|1(ΊΙ1 ΪΙΙΙΡΓ Μ", (ρίΟΙΙΪίΙΙΙΙ ΠΙρ ΙίΟΠΙΙΙΙ (ΊΙΊΜΐίΙ ΙΙΙΙΙ Γ,ΊΙ'ίΙ , Ιιίι'

υιίίι μ ιιιιΊ ; εί Ιιίε ςηίοΌη) ίηΓιηί(38 εί 8ίπιϋ3Γ08 ρ3Γΐε« οί

εοηΐΓ3Π3 Ρδδε ίικριίΙ, ι'Με λόγο ρ» (ίΐηίιιιιι ιμιιο μκ.ιιιΙιιγ

ιΙγιιιιίιΙ,ι. (2) ΥϊίΙεΙυΓ κιιίριη βεηδίδ&ε Αη»χ3ί;0Γα8 8ϊγ είδε

ίηΠηί(3 : (μιίίΐ ενίϋΐίιηιινίΐ εοηηηιιηεηι ρΐινδϊεοηιιη ορίηίο-

ιιπιι ινί' μ•ι•.•ιιιι , εχ η'ιΐιϋο ηίΙιίΙ Οβτί. Μρο ηβιηηοε -ίι- ίη-

ςυίυηΐ, <> Ει•;ιηΙ δϊιηυΐ οηιηϊβ; » εί « Γίεη 1. 1!.1, εβί ναιϊαπ. »

ΑΙϋ νβΓΟ αϊιιηΐ β58β εοηΓιΐδίοηεηι οί 88θΓβΙίοηρπι. (3) Ρπκ-

Ιι'πμ ιιιονβΙιΐΓ Αη»χ380Γ38 εο ςιιοιΐ εοηΐΓ3Γΐ3 «χ 8β ίηνί-

('ιίιι ΙίιιιιΙ : ίιιρηιηΐ ίμϋιιΐ' : ηιιιιι ί>ί ηεερ«5β 681 υΐ , ηιικιριϊιΐ

ΠΙ, νοί οχ εη(ί1ιυ$ ΓιαΙ, νεί εχ ηοη ειιΐίΐιιΐδ : Ιιοο 3ΐι|ριη , ιιί

εχ ηοη εη(Π>ιΐ8 ΙίηΙ, εδ( ίιιιροδδίοίΐε (ίη Ιι.ιηε εηίιη βεηΐεη-

Ιίηιιι ι•οη>ΐ'ΐιΙίιιηΙ ςιιίοιιηηυε ιΐο η;ιΙιιι;ι <1ί,ν.ί•ΓΐιιιΙ ) : ςιιυϋ

ΓΡίϊιριιιιιι ε8ΐ ηεοεκββΓΪο ονεηίΓβ οειΐ8ϋΒΓβ, «Ι Πβΐ οχ ϋδ ο,ιιηΐ

ίΙΙΙΐΙ 01 ΙΙΙΜΙΙΐί , 80(1 ρίπμΙΠ' ΐηοΐίδ ριΙΙΛ ΪΙ.'ΐΙι'ΙΙΙ 8ΗΙ-1Ι 3 ΙΙιιΙιΝ

ηοη ]]ΐΊ'('ίρϊ:ιη(ιιΐ'. ΜΓιιτο βίυηΐ ιριοιΙΙιΙχΊ ι•ί-ι• πιί1ί|»•|

3ΐ1ηιίχ(ηιη, ςυίβ (ΐυοιΙΙίηοΙ εχ φΐοϋηεΐ Ποπ' πτηιιιιΙ : νΐοΌπ

βηΐβιη Γβδ <]ίΙΤβΓβηΙβ8 εί αρρεΙΙαη ϋίνεΓ888 ϊηΙβΓ 88, εχ εο

(ΐυού ρΓορΙβΓ ιιιιιΙΙ ΚιιιΙϊιιγιιι ίιιΐίιιίΐιιηιηι ιρι;ε ίη πιίχΐίοηΐ'ϊιι-

8υη(, ρχΜίρπ-ιιΙ : Ιοί ιι ιιί εηίιη λϊιιοορ λΙΙιιιιιι, αιιί ηί^πιιη, ;ιιι!

ίϋΐοβ , βυΐ ι• ιΐΊΐΓΐη , ;ιυΙ 08 ηοη 0858 ; δεχΐ οη]ϋδ ρΐιιι ίιιιιιιιι

φίκςυε Γ£β ΙιηΙιρΙ, Ιιοο νίιίεπ ε]υδ Γβϊ ιΐ3ΐυΓ3ηι εδ8β. (4) 8ΐ ί^ί•

Ιιιγ ίιι(ίΐ)ί(ιιηι,ηιΐ3 ί)ΐΠιιί(ιιιιι,ίμιιιΊιιιιι εδ(;83ηεςιιθ(1ηΐ)ΐηεΓο

νεί ιιιιιμηίΐιιιΐίηΐ' ρλΙ ίπΓιιιίΙιιιιι, ίμιιοΓβΙιιι- ιριιιηΐιιιη δίΙ :

ηιιοιΐ νρΓΟ ΓοΓΠία ΟδΙ ίηΐίιιίΐιιηι, ϊ{5ηοΓα1αΓ φΐβίο δίΙ. 8ί νειο
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δ' αρχών απείρων ούσών και κατά πλήθος καΐ κατ'

είδος, αδύνατον ειδέναι τά εκ τούτοιν. Ούτοι γάρ ει

δέναι το σύνθετον ύπολαμβάνομεν, έίταν είδώμεν εκ

τίνων και πόσων εστίν, (λ) "Ετι δ' ει ανάγκη, ου το

5 μόριον ενδέχεται όπηλικονοΰν είναι κατά μέγεθος και

μικρότητα, και αυτό ένοέχεσθαι (λέγω δέ των τοιού

τοι τι μορίοιν, εϊς 8 ένυπάρχον διαιρείται τι) έίλον) • ει

δε αδύνατον ζώον η φυτδν δπηλιχονοΰν είναι κατά μέ

γεθος και μικρότητα , φανερδν δ'τι ουδέ των μορίοιν

ιυ δτιοΰν έσται γαρ και τι) δ'λον όμοίοις. Σαρξ δε και

όστοΰν και τά τοιαύτα μόρια ζώου, και οί καρποί των

φυτών. Δήλον τοίνυν 4'τι αδύνατον σάρκα η δστοϋν

ή άλλο τι όπηλιχονοϋν είναι το μέγεθος, επί το μεί

ζον η έπι το ελαττον. (β) "Ετι ει άπαντα μεν ένυ-

15 πάρχει τά τοιαύτα εν άλλήλοις , και μή γίνεται άλλ'

εκκρίνεται ενόντα , λε'γεται δέ άπδ τοΰ πλείονος, γίνε

ται δέ ε; δτουοϋν δτιοΰν (οίον εκ σαρκός υδιυρ έκκρινό-

μενον και σαρξ ες ύδατος), άπαν δέ σώμα πεπερασμε'νον

αναιρείται ΰπδ σώματος πεπερασμένου• φανερον δτι

5υ ούκ ενδέχεται έν Ικάστω έκαστον υπάρχειν. Άφαιρε-

Αείσης γαρ εκ τοΰ ύδατος σαρκός, και πάλιν άλλης

γινομένης έκ τοΰ λοιπού άποκρίσει, ει και αεί έλάττων

έσται ή έκκρινομένη , άλλ' ό'μο>ς ούχ υπερβάλει μέγε

θος τι τη σμικρότητι• ώστ' ει μέν στησεταιή εκκρισις,

*& ούχ άπαν έν παντί ένέσται (έν γαρ τω λοιπω ΰδατι

ούκ ενυπάρξει σαρξ)" εΐ δέ μή στησεται ά)>λ' αεί έςει

άφαίρεσιν, έν πεπερασμένοι μεγέθει ίσα πεπερασμένα

ένέσται άπειρα το πλήθος • τοΰτο δ' αδύνατον. (7) ΙΙρδς

δέ τούτοις , εί άπαν μέν σίοιχα αφαιρεθέντος τινδς έλατ

ου τον ανάγκη γίνεσΟαι, της δέ σαρκός ώρισται το ποσόν

και μεγέθει και σμικρότητι, φανερον δτι έκ τής έλανί-

στης σαρκός ούβέν έκκριθήσεται σώμα• εσται γάρ

ελαττον τής ελαχίστης. "Ετι δ' εν τοις άπείροις σώ-

μασιν ένυπάρχοι άν ήδη σαρξ άπειρος και αΐμα κα'ι

3• εγκέφαλος, κεχοιρισμένα μέντοι άπ' άλλήλο>ν, οϋθέν

δέ ήττον όντα , και άπειρον έκαστον τοΰτο δ' άλο-

γον. (β) 'Γδ δέ μηδέποτε διακριΟήσεσθαι , ουκ είδότοις

μέν λέγεται, ορθώς δέ λέγεται • τα γαρ πάθη αδιόριστα.

Ει ουν έμέμιχτο τα χρώματα και αί έξεις, έάν διακρι-

*υ θώσιν, έσται τι λευκον ή υγιεινδν ούχ έτερον τι 3ν

ούδε χαθ' υποκειμένου. "Ωστε άτοπος τα αδύνατα ζητών

δ νους, ειπερ βούλεται μέν διακρϊναι, τοΰτο δέ ποιήσαι

αδύνατον και κατά το ποσδν καϊ κατά το ποιόν

κατά μέν το ποσόν, δ'τι ουκ Ιστιν ελάχιστον μέγεθος•

« κατά δέ τδ ποιόν, δτι αχώριστα τά πάθη. (β) Ούκ

- όρθιος δέ ουδέ τήν γένεσιν λαμβάνει τών δμοιοειδών.

Εστί μεν γάρ ώς δ πηλδς εις πηλούς διαιρείται, έστι

ο ως ου. Και ούχ δ αϋτδς τρόπος, ώς πλίνθοι έξ

οικίας και ο'ικία.ε'κ πλίνθων, ούτοι δέ κα'ι ύδωρ και αήρ

80 έξ αλλήλων και εΐσί κα! γίνονται. Βίλτιον δ' έλάττο)

και πεπερασμένα λαβείν, δπερ ποιεί Εμπεδοκλής.

ρπικίρία (<ιιιι ιιηιικτο ηιι.ιιιι Ι'οπϊΐ,ι ίΐιιιΙ ΐιιΠιιΗίΐ, ϊπιροδδίοϊΐε

ε$(εα ηοδδε ο,υηε βχ Ιιίδ εοηδίβηί. Νηιιι Μη <1ιμιιιιιιι εοιηροδί-

(11111 Π0δδ8 εΧίδΙΪΠΜΠίυδ , ιριιιιιι ΙΙιιλ ίΐΙΙΙΚ ι•\ 0,1|Μ)119 εΐ ιρίιιΙ

εθΠδ(εί. (δ) ΡΓΓίίβΓβΒ , 81 Ι16«•880 εδί ηί «ΐ]ΐ18 ρ»Γ8 φΙ3Ιΐΐ3-

ειιηια,ηε εδδε ι ■ « •1< —.» ηιβςηϊίικίϊηε ('! ρ3ΐ \Ϊ1;ι1ε , είίιιιη ίρΜίιιι

(υ1ιιιιι<ρι»η!ιιιιιπιη<|ΐιΐ' εδδεροδδΜ (εμίδπκκίϊ 3θΙεηι ρβιΐίιιιη

<ιΙί<|ΐι.'ΐιιι ιΐίεο, ίη (|ΐΐίΐηι , (ριιιηι ϊη (οίο ϊπ-ίΙ , ϊρδίιιιι Ιυΐιιιη

<Ι ί\ ίι ΙιΙ ιι ι ) ; ίηιροδδίυΜε ηηΐεηι εδί αιιίιιι.ιΙ αυ( ρΙ.ΊίΜιιηι ηιιβη-

Ι,ΐεΐΙιιιιρίε 8850 ΙΙΙΙΙ^ΙΐΜΐΙιΙίΐΗ' β( ρ»Γνί(3(θ : Ι113ΠίΓ(«Ιΐ11Ι1 8*1

ηβ ριιιΐίιιιη ο,ηίιίειιι οΙΙβηι φΐίΐηίαιιιειιηφιε 8888 ρο&ε :

;ιΙίιιιριί δίιηΜΗεΓ εΐίιιιιι ΙυΙιιιη ιριαιιΐιιιηειιπ.ριε εδδεί. ΛΙιριι

(.Ίΐ'ΐι , <Ί 08 , εί ΐ']ιι>ιιιυιΙί ;ιΙκι δΐιιιΙ ρβΓίεδ 3ΐιίηΐ3ΐ>8 ; ηεε ηοη

Γγικ-Ιιιβ 8υη( ρ3Γ(εδ ρΐαηίαπιιη. ΡβίεΙ ίμΜιΐΓ ηοη ροδδε ιαΓ-

ιιΐΊΐι , ιιιιΙ 08 , ;ιιιΙ . 1 1 1 1 1 1 1 ςιιίίΐρίηιιι Ιβΐβ ςιΐ3η(ιιηιευηςιιε

ε$8β ιιι;ιμη'ιΙιΐιΙπιι' , 8ίνε 3ΐΐ£6ηόο, βίνβ (ΙειηίηυεηΜο ιιπι-ιιί-

(ιιιΐο δρεοΐεΐυτ. (0) ΡΓ»'(εΓεβ , δι ε]υδΐηο<Ιϊ οηιηί» ίη 8ε νίοϊ«•

μ ιιι ίιι^ιιιιΙ, ιΐιτ ΙΜιιΜ,8ιί1 ιριιιιιι ίιΐ8ίη(, «•ΙΙΊΙ1Ι1Ιΐ1|ΙΙ , ίίρριΊ-

ΐΗΐίοηεηι νβΓο μπιιιιιιΙ ιιΐι εο ςυοιΐ ρΐυβ ε$( , (Μ βιιίειη εχ

ςπονίδ ηυοίΐνίδ (υ(βχ οβπιε 3(|03 ροΓ δεετείίηηεηι, ε(εβΓο

εχ 30,03 ), οιηηε βιιίειη εοΓριΐί ΙίιιΜιιιιι εοηΜίηιΜιΐΓ Ά εοφΟΓε

Ιίιιίΐο : ιυαηίΓεδΙιιιιι εβ( ηοη ροωε ίη υηοα,οοηυε ιπι ιι ιι ιιρκκΙ-

ηυε ίηεδίβ. Αΐ>ΙαΙα εηίηι ΐ'ίΐιπο εχ »(ρι«, εΙτυΓδη» ;ιΙϊ.ι ι,•ιι ικ•

Ι'-ιγΙλ εχ ΓΟδίόΊια ;ιιρι;ι ριτ &εεΓε(ίοηεηι , ςυ3ης»3ΐη ε;ι ι|ιι.ί•

8εεεΓηί(υΓ, 8εηιρεΓ ιηϊηοΓ εη( , (ιιμιιίι ηιβςηΜιιο'ίηειη ;ιΙί-

(ρΐίΙΙΙΙ ρ3Γνί(3(ε 11011 81ΐρ(•Γ3ΐ)Μ. ί^ΙΙ Οί; ϊ Ι-*ΤΠ 81 ΜΊΊ-ιΊίιι 1(111-

8ΐ8(ε(, ηοη ίηεηιηΙ ιπιιιϊα ίη οηιηϊΙ>υ$; ςυοηίβιη ίηβςοβ ιε-

5ίϋυ3ηοη ϊηεπ(Ό3Γυ : δίη ΗΐιΙεηι ιιοιι εοη8ίδ(ε(, 8εϋ Ιίε(>οηι-

ρεί' .ι1)1.ι1ίιι;[ΐιιι|ι ιΙ.ι ΐ|ΐι;»• ίη ι ε Γιηϊΐ3 ϊιιιίίιιιΙ, ιιΐίίμιιϊΐιιιΐίιιε

ιιιιί<ΙειιΐίΓΐ1ικιΙία;κΙίιιίΙιι, ιιιιι1(ίΙιιι1ίιιε;ιιιΙΐΊΐι ίιιΓιιιΜ.ι «ίίιιιΙ :

ςοοιΐ εδί ίπιροδδί1>Ηε. (7) Αά ]ιχ€, ίϊ ηεεεδδβ εδ( οηιηε εοΓ•

ρυδ ίΐϋιριο ίΐΐιΐ.ιΐο ιηίηυδ Γιεη , ε3Γηίδ ηιιίειιι ηυαη(Μ3δ (ΙιΊί-

ηΜβ εδί (3ΐη Γ3ΐίοηε η)3^ιιί(υϋίηϊδ , ςυϊΐη ραττΗιΙίβ; ηιβ-

ιιΜ'εδίιιηι εδί, οχ ιιιϊιιίιιι» εβΓηε ηυΙΙυιη εοτρυβ 8εθΓε(υιη ϊπ :

.Ίϋιιιριϊιι 8ΓϊΙ ηιίιιυδ εβΓηε ηιίιιίηια. ΡπεΙετεβ ίη ίηβηΜίβ

εοΓροηϋαδ ίιιεδδε ]3ηι ροδβεΐ ε3Γο ίπϋιιΜ.ι, εΐ βΐο^υίδ, εΐ

εεινΙ)Γΐιιη : βίο,οε Ιιοεε 3 88 ίηνίεεηι δερβΓβίβ, ςυα; ηΜιίΙοαιϊ-

ηιΐδ εδδεηΐ , εί ςυίιϊεπι δίη^ιιΐβ ίηΐπιι|;ι : ςυοο" ε$1 3 ι ,ιΐ ίοπι•

ϋϋΐΊΐιιιιι. (8; ςυοα" ,ιιιΐιιη ιιίΐ Αη3Χ380Γ3δ, ηιιιΐ' |ΐι.ιπ> μ-ι π•-

(υπι ίπ, ηοη ιριίιΐηιι δεΜεα'ίεΜϋΓ,ΓεεΙεΙβηιεπ άίεΜηΓ :ςιιο-

ηί3ηΐ3ΓΓεεΙίοηεδδυηΙϊιΐδερ3Γ&1)Ί1εδ. δϊ ί^ϋιιιιιπχΐί εδδεηίεο-

ΙοΓββεΙ 1ΐ3ί)Μϋδ : δίδεεεΐ'Π3ΐι(οΓ, ει-Μαϋο,υοιίΒΐΙιυιη, αηΙ&3ΐυ-

ΙίΓε, ηυο<1 ηοη ει ϋ ιιΐίιιιΐ <ηιίιΙ,!.ιιιι, ηεε ϋε δυη]εεΙο άίεεΙυΓ.

Οϋ3|)Γορ(εΓ πιεηβ Μία ίηερίβ επ( 83 ({υβίΓεηδ (]ΐια: ϋεπ ιιε-

ΐ|ΐιειιπΐ : βΙςυΜεηι \υ|( βεεεΓηεΓε; Ιιοε βοίειη εδί Γαείιι

Μηραν-ΜιΜε, (βηι δεεηηπΊιιη <]ΐΜΐι(Η3(ειη , ςυβηι δεειιιι-

<1υιη ιρκι|ίΐ;ι1ειιι : εί ςιιίιίειη δεουηϋοηι ο,υαη(Μ3ΐεηι , ςυί3

ηοη άϋΐατ ιηίηίηΐ3 ηι;ι- ιπ| ιι, Ιο; δεουηιΐιιηι ιρκιΙΜίΐΙειιι βυίειη,

ο,ιιοηίίπι βΠεείίοηβδ δΐιηί ίηδερ3Γ3ΐ>ϊΙε8. (9) Νεο νεΓΟ (ίϊηε-

ι ;Μίοιιειη τεείε δηηιΜ δίί3ηι ίη ϋδ εδδε ιριιε Γοπιιαιη δίιηιΊειη

Ιι:ι1ι(•ιιΙ. Ν3Π1 ΙιιΙιιιιι |.;ιιΙίιιι ιη ΙπΙ,ι ιΐη ι.ΙιΙιιι', ρ,ιιϋιιι ηοη

(1ί\ίιΙΜιΐΓ: ηεε η Ι ΙίΜειεδ εχοΌηιο, εί <1<ιιιιιι» εχ ΙηΙεπΙιιι.ι,

Μ3εΙί3ΐη 30,113 είβεΓ εχδβ ίηνίεεηι εί 8υη( εί Ιιπιιί. ΡΓ8>8(3ί

ηιιίειη ρηιιεϊοΓ3 εί ΓιιιίΙα ρηηείρία βυηαβΓβ; ιριοιΙ ιριίΜειιι

ΓϋεΜ ΚιιιρειΙυιΊεδ.



2!.4 («*■)ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΚΡΟΛΣΓ.βΣ Λ,

(>ΑΡ. V.

Πάντες 6ή τάναντία αρχάς ποιοϋσιν οϊ τε λέγοντες

δτι ?ν το παν χαι μη κινούμενον (και γαρ Παρμενί

δης Οερμον και ψυχρον αρχάς ποιεί, ταϋτα δέ προσα-

^ορεύει πϋρ χαι γην ), χα'ι οί μανον και πυκνόν, και

6 Δημόκριτος τι) στερεόν χαι χενόν, «ν τι) μέν ως όν, το

δέ ως ουκ ον εΐναί φησιν • έτι θέσει, σχήματι, τάζει.

Ταϋτα 8ε γένη εναντίων θέσεως άνο> κάτω, πρόσ-

Οεν όπισθεν • σχήματος γωνία , ευθύ , περιφερές. (2) "Οτι

μέν ουν τάναντία πως πάντες ποιοϋσι τάς αρχάς,

ΙΟ Οηλον. Και τοΰτο εύλόγυις• δει γαρ τάς αρχάς μήτε

έζ αλλήλων εΤναι μήτε ες άλλων, και Ιχ. τούτων

πάντα- τοις δ' έναντίοις τοις πρώτοις υπάρχει ταϋτα,

δια μέν τι) πρώτα είναι μή έξ άλλων , δια δέ τι) εναν

τία μή έζ αλλήλων. (:)) Άλλα δεϊ τοΰτο χαι έπι

16 τοϋ λόγου σκέψασΟαι πως συμβαίνει. Ληπτέον δή

πρώτον ό'τι πάντων των οντο>ν ούθέν ούτε ποιεΐν πέ-

φυκεν ούτε πάσχειν τι) τυχόν υπο τοϋ τυχόντος, ουδέ

γίνεται δτιοϋν έζ δτουοΰν, αν μη τις λαμβάνη κατά

συμβεβηκός ■ πώς γαρ αν γένοιτο το λευχδν έκ μουσι-

ϊυ κοϋ, πλην ει μή συμβεβηκδς είη τω λευκώ ή τω

μέλανι το μουσικόν; άλλα λευκον μέν γίνεται εξ ού

λευκοϋ, και τούτου ούκ έκ παντός, άλλ' έκ μέλανος

ή τών μεταξύ, και μουσικόν ουκ έκ μουσικού, πλην ούκ

έκ παντός , άλλ' έξ άμούσου η1 ε* τι αυτών εστί μεταξύ.

■25 (ι) Ουδέ δή φθείρεται εις τδ τυχόν πρώτον, οίον το

λευκον ούκ εϊς μουσικόν, πλην ει μη ποτέ κατά συμβε

βηκός , άλλ' εις το μή λευκον, και ούκ είς τι) τυχόν,

άλλ' εις το μέλαν ή το μεταξύ ■ ώς δ' αύτως και τι)

μουσικόν εις το μή μουσικόν, και τοΰτο ούκ εις το τυ-

30 χόν, άλλ' εις το άμουσον ή εί τι αυτών έστι μεταξύ.

(δ) Όμοίως δέ τοΰτο και έπι τών άλλων , έπε'ι και τά

μή άπλα τών Οντων άλλα σύνθετα κατά τον αύτδν

έ'χει λόγον • άλλα δια το μή τάς άντιχειμε'νας διαθέσεις

. ώνομάσθαι λανΟάνειν τοΰτο συμβαίνει• ανάγκη γαρ

35 παν το ήρμοσμένον έξ ανάρμοστου γινεσΟαι και τό

άνάρμοστον έξ ήρμοσμένου , κα\ φΟείρεσΟαι το ήρμο

σμένον εις άναρμοστίαν, και ταύτην ού τήν τυχοΰσαν,

άλλα τήν άντικειμένην. (ο) Λιαφέρει δ' ούΟέν έπι

αρμονίας ειπείν ή τάξεως ή συνθέσεως• φανερδν γαρ

40 δτι δ αύτος λόγος. Άλλα μήν και οικία και άνδριας

και δτιοϋν άλλο γίνεται δμοίως ■ ή τε γαρ οίχία γίνε

ται έκ τοΰ μή συγκεϊσΟαι άλλα διηρήσθαι ταδι ωδί,

καΐ ό άνδριας και τών έσχηματισμένιον τι έξ άσχη-

μοσύνης, και έκαστον τούτο>ν τα μέν τάξις, τα δέ σύν-

♦5 θεσίς τις εστίν. (7) Κι τοίνυν τοΰτ' έστιν αληθές ,

άπαν άν γίγνοιτο το γιγνόμενον και φθείροιτο το φθει-

ρόμενον ή έξ εναντίων ή εις εναντία καΐ τά τούτων

μεταξύ. Τά δέ μεταξύ έκ τών εναντίων Ιστίν, οίον

χρώματα έκ λευκοϋ και μέλανος, "ϋστε πάντα άν είη

60 τά φύσει γινόμενα ή εναντία ή έξ εναντίων, (β) Μέ

χρι μέν ουν τούτου σχεΐδν συνηχολουθηκασι χα'ι των

άλλων οί πλείστοι, χαθάπερ είπομεν πρότερον πάντες

Οπιηοδ ϊμτΙιΐΓ οα φΐ,τ οοηΐι-απα βυηΐ, ρη'ηοίρία Ρί^ο

δίαίιιιιηΐ, 1:>πι ιι ιμιί ιΐίοιιηΐ ιιηίνΟΓδυιη εδ&ε ιιιιπηι ςυοιΐ

ηυη ιιι<>\ <Ίιιι- (οίοηιπι Ραπηοηίύοδ οιιΙίΊιιηι εί ΓπμίιΙιιιη

ρπηοίρία ΙΊκ-ίΙ, αίφίο Ιι:ι•<• αρρεΙΙαΙ ιμιιπιι ιΊ Ιγπ,,πι ; ,

ψι.ιιη π < (ΐιί ι-αΐϊΐιη (Ι ύεηδίιιη. ΰειηοοΓΪΙηδ αυοηυο δοϋ-

«Ιιιιιι (Ί ίπαηβ ρπηοίρία δίαΐυίΐ : ψιοπιιη ίΙΙικΙ πιΐίοηοιιι

οηΐίδ , Ιιοο νβΓΟ ΓαΙίοπεπι ηοη-εη(Ϊ8 1ι;ι Ι.ιοι•ο αίΐ. ΡΓίβΙοιτα

ΜΐΙίιΙιι ϊ 1 1 . ι (ΙϊβΙίημιιίΙ δίΐιι, ΙίμιιιΛ, οπίίηε; Ιΐίοο νεΓΟ &υηΙ

εοηΐΓϊποπιηι ^εηοι-α : βΗα, ιιΐ δΐιρι-» ίηΓι-α, αηΐβ γοΙγο :

ΙίμιιιΛ, ιιΐ αιι§ιι1ιΐδ, ΓΟΟίυηι, οίπ',υΙαΓε. (2) Οηιηοδ ί^Ιυΐ'

ιριικίίΐιιιιιιιιιΐΐ) οα «ριη; ΙΟΠίΠΙΠ.'Ι ΜΙΙΐΙ Γ0ΠΙ111 )ΙΙ ΪΙ1(•ί|)ί;ΐ ίΐίΐ-

ΙιιβΓε, ΙΙιαηίΓεδΙυιη ΟδΙ. ΑΙςιιε Ιιοο ΓαΙίοηί «Ι ΟΟΙΒεηΙα-

ηοιιιιι : οροιΐεΐ εη'ιιη ριίηοίρία ηεο εχ 8ε ίηνίοοηι ε&βε, ηεο

εχ αΐίίδ, εΐεχ ίρ8ίδ είδε οιηηία. Ρπιηίδ λιιΙιίιι εοηίΓαι-πβ

Ιι;ι•<- ιη&υηΐ : ηιιιιι <<ιιί;ι ρΗιηα 8υιιΙ , εχ »1ϋ8 ηοη μιμΙ , ε(

ςιιία 8ΐιηΙ ι•οιι(ι•;ιι•ί;ι , ηυη βιιηΐ οχ 8ε ίηνίεεηι. (3) 8ε<1 Ιιυο,

οΐίιιηι ΓβΙίοηε οηη-,ίιίεπιικίιιιιι ε$1 ηηοηκχΐυ ;ιγγϊι|,ι[. Ρπ-

ιηυπι ί§ί1υι• βιιιηεηιΐυιη ε*1 , ίιι οηιηίΐιυδ εηΐίϋυβ ι Κι εβίο

ιιηΙιιγΛ ('οιιψ,'ίπιΐιιιη , υΐ ηεο α^α( (ΐυοιίνίδ ϊιι ςιιυιΐνϊδ , ηεο.

ροΙίίΐΙιΐΓ ΐ]υυι1ΙίυεΙ α ςηοΐϊοεί, ηοο ΙίαΙ ςυυ<1ουηΐ(|ΐιο εχ

ςιιυουιΐ)ι]ΐιε , ιιί.•ιί φήδ Ιια-ο βυιιιαΐ οχ αουίιΐοηΐϊ. Ναπ»

ςυί Ιίοά ροδίίΐ αΐΐιυπι οχ ιηιΐδίοο, ηίϋί ιιΙΙκ) ,ίιιΙ ηί^ΓΟ ηηΐίϊ-

οοιιι ίϋΓΐε αοοίιΐίΐί δειΙ ;ιΙΙ)«ιΐ! ΙΊΙ οχ ηοη »Ι1η>, »Ιιιυο εχ 1)ΐ«:

ηοη φιυνίί, 8θι1 οχ ιιίΐζΐο, νοΙ οχ ίηΙεΓ]εε(Ϊ8 οοΙογιΙ)ιι8. Μιι-

δίοηηι ςηοςοο ΙΊΙ οχ ηυη ηιυίίοί , ηεο Ι.ιπιηι οχ ςυυνίί, 8ο<Ι

οχ ιιιιΐ:.ί<•.•ΐ' βχρετίο , »ιιΙ 81 <|ΐιί< Ι ΟδΙ Ιιίδ ίη1θΓ]οοΙιιιη. (4; ΕΓ(ζ<)

ηεο ίηΙοΓίΙ ίη ο,ιιοιίνίβ ριίιηιιιιι , ιιΙ ,ίΙΙιιιιη ηυη ίηίει-ίΐ ίη ιηιι-

δϊευηι, ηίδί ΓογΙο οχ ϊοοίιΐοηΐί, δοιΐ ίιι ηοη αΐηυιη : ηβο ίη

φκι<1\ ίί, ηυη αΙΙιιηιι , χοιΐ ίη ηί^υιιι »η( οοΙογοιιι ηκιΐίιιιιι.

II υ Ιι'ΐιΐι(ΐιι• ηιιΐ5Ϊοιιηι ίηΙβΓΪΙ ίη ηοη ηιυδίουιη , εΐ Ιιοο ηυη

([οοιίνίδ , 80^ ίη πιοείοίοοχροΓδ, ;ιιι ί δι ηυκ) Κι» εβί ίιιΐβτ-

ίοοίυιη. (5) Νοιι βΙιΙογ βε Γεδ ΙΐίΐυοΙ ίη εείετίδ : ηιιοιιίαηι

ο! οηΐίυηι ίΙΙοηιπι , ςα.χ• ηοη δϊηιρίίοία δοϋ ι•ΐ)ΐιιρο>ϊ 1. 1 ειιηΐ ,

βαιίοιη 081 Γ3ΐίο : δβιί ο,υίίΐ ορροδίΐα; αΠ'οοΙίυηβδ ιιυηιίιιο

ναοιιηί, αοοίιΐίΐ υΐ Ιιοο Ι»ΙοαΙ. Νοοβδϊο οηίηι βδΐ, ςιιίο

ΐ|ΐιϊι1 Ιιαπηοηία ( οι^Ι.ι! , οχ Ιΐ3ηιιοηί.υ εχρεΓίο Ιίοι-ϊ ; οί (]ιιιηΙ

Ιιαηηοηίΐ οϊγοΙ, οχ οο ΙίοΓί ιριυιΙ ΙιαΓηιοηίβηι Ιιαίκ-Ι;

ίΐοηι ίηΙοΓίΓΟ ιριιιιΐ ο$1 Ιιαπηοηία ρπειίίΐιιιιι , ίιι Ιιαπηοηί»!

ρΓίναΙίοηειη , οί Ικιη.;. ηοη (|ΐιαιιιΙί1ιοΙ, μιΙ ορροδίίαιιι.

(('<) ΜΙιίΙ αιιΐοηι ίηΙοΓβδΙ, ιιίπιηι (Ιε Ιιαπηοηία (ΙίοαΙυΓ, αη ιΐε

οπϋηε νεΙ οοηιροβίΐίοηο. 1'αΙοΙ οηίιη Ιιοι ιιιιι οηιηίιιιη οαηιίοηι

0880 ΓαΙίοηοπι. 8ο<1 οί ιΐοηιιΐδ εΐ 8(α(υα οί ιριοιίνί* αϋικΙ δί•

ΐηίΙίΐΓΓ ΙιΙ. Ι ΐιιιιιιι- οηίιη ΙΊι οχ οο ιριοιΙ 1 1, ι ο ηοη εβδοηΐ Ιιοο

ηιοιίο οοηΐ[Η>8ίΐ3 , 80(1 8ε]ιιηε(α. δίαίιια υ,υοιριο ο( οιηηίικι

εοπιπι ίΐΙί(|ΐιίιΙ ιρυο Ιί^ιιπιιιι ΙιαυεηΙ, ΠΙ οχ Ιίμιιπι' ρπναΐίοιιο.

ΑΙηιιο ΙιΟΓηιη ιιηιιηιιιιΐιιιίιριο ραΓίίπι ογιΙο, ραΓίίηι οοιιι|ηι-

ίίΐίο <ιυ;ϊ•ι1ηιιι είΐ. (7) 8ί ίμίΚιτ Ιιοο νεηιηι ε«1 ; ο,ηίοψιίιΙ

ΓιΙ, εχ οοηίΓαπίδ ΠΙ, εΐ ηηίοςηίιΐ ίιιίοπΐ, ίη οοηίΓαηα ίηίο-

γϊΙ , «Ι ίη ηιεο'ί» Ιιι» ίηΙθΓ]οοία. 8οιί Ιι.τεο ηιοιϋη οχ οοηΐια-

ΓΪΪ8 δΐιηΐ, ιιΙ ιιΐι Ίιι ουΙοΓΟδ εχ αΙΙιο οί ηί^Γο. Οιι.φΓορΚτ

ιρι;ι ■(■ιιιιιΐ|ΐιιι ιιιΊιπ,ι ΠιιηΙ, ιιιι( μιιιΙ οιιηΐΐ'αΐ'ία, αιιΙ οχ οοη-

ΐΓΗΓίίδ. (8) Ηιιοιιβςυβ ί^ϋοΓ Γογο δϊιηυΙ ρΓοίβοΙί δυηΐ οί

αΐίί ρΙιΐΓίιηί , ο,υοηιαιίιηοιίιιΐιι αηίοα (Ιίχίπιιΐδ. Οιηηοβ οηίιη
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γαρ το στοι/εΐα χαΐ τάς ΰπ' αυτών χαλουμένας αρχάς

καίπερ άνευ λογού τιΟίντες , δ'μως τάναντία λέγουσιν,

ώσπερ Οπ' αύτης της αληθείας άναγχασθέντες. Διαφέ-

ρουσι ο' άλλήλο>ν τω τους μεν πρότερα τους ο" υστέρα

& λαμβάνειν , χα'ι τους μεν γνωριμώτερα χατά τόν λόγον,

τους δέ χατα τήν αίσΟησιν ■ οί μεν γαρ Οερμον χαι ψυ-

χρόν, οί δε" ύγρδν χα'ι ξηρόν, έτεροι δε περιττδν χαι

άρτιον, οί δε νεϊχος χαι φιλίαν αιτίας τίθενται της γε

νέσεως• ταΰτα δ' αλλήλων διαφέρει κατά τδν είρημένον

ιο τρόπον, (β) "Ωστε ταύτα λε'γειν πως χαί έτερα άλ-

λήλιον, έτερα μέν ώσπερ χα'ι δοχεϊ τοις πλείστοις

ταύτα δέ ή άνάλογον • λαμβάνουσι γαρ έχ της αυτής συ

στοιχίας• τα μεν γαρ περιέχει, τά δέ περιε'χεται των

Ιναντίοιν. Ταύτη δέ δη ωσαύτως λε'γουσι και έτε'ρως , καί

15 χείρον και βέλτιον, και οί μέν γνωριμώτερα χατά τον

λόγον, ώσπερ εΐρηται πρότερον , οί δέ χατα τήν αίσΟη

σιν • τδ μέν γάρ καθόλου χατα τδν λόγον γνώριμον , τό

δέ χαΟ' έ'καστον χατα τήν αίσΟησιν • ό μέν γαρ λόγος

του καθόλου , ή δ' αίσΟησις του χατα μέρος • οίον τδ

ίο αέν μέγα χα'ι τδ μιχρδν χατα τδν λόγον, τδ δέ πυχνδν

και μανδν κατά τήν αίσΟησιν. "Οτι μέν οΰν εναντίας

δεϊ τάς αρχάς είναι, φανερόν.

ρΙρηίρηί.ι , εΙ (ΐιι»" αϊ) ΐρκϊβ νοεαηΙηΓ ρπικ',ίρί,Ί , φιαιηνί* δίπο

ΐ'ΐιΐίιιιιΐ' ροηηηΐ, Ι,ίιιιριι πμιΙιήιμ Ρδδε ρι-οηιιηΐκιηΐ , Ι.ίιι-

ςυβπι »1) ίρβ» νεηΐηΐε εοβεΐί. ηίΠρηιηΙ λιιΙιιιι ιιιΙργ βε :

ψιοηίαιη <ιΙϋ ρποΓί,ηΙϋ ροδΙεποη ρπηείρϊα δΐιηιιιηΐ. ΚΙ

ηοηηιιΙΙί <ιιιί«Ιι'ΐιι ηιτίρίιιηΐ ηοΙϊοΓβ δεευηιΐυηι ι ϋΐίυιιπιι ,

<|κίιΙ;ηιι υογο δεεηηοΊιπι δεηδίιηι. ΑΙϋ ηηιηφιο ηιΐίιΐιιιιι ■■!

Γι ίμίιΐιιιιι , ςυίίΐΐΐη ΙιπηικΙιιυι εΙ δϊεειιηι , βΐϋ ίιιιρ.ιι ι•Ι ρβΓ,

ηοηηιιΙΙί εοηΙεηΓιοηεηι εΙ ηιιιίι'ίΐϊίΐηι , μρηρπιΐίοηίδ εαυεαιι

ροηιιηΐ : Ιι.'ιτ νιτο ίηΐιτ 86 εο πυο άΊχϊηΊΐΐδ ιηιιιΐιι πΊΙΪεηιηι.

(!)) Αιίεο ιι Ι ι •:ιι Ιι ί 1 1 1 1 1 ιι ιιΐϋΐιιιηπιΐι ι <Ιί(;ιηΙ ιΊ 1 1 ϊ νιτ νί ϊ ηΐιΐ' δε ,

(ΙίνρΓϋίί ψηιίρηι , ςιιειηαυΊιιοιΙιιιιι εΐ ρΐεπδςιιε νκΙεΙιΐΓ ; οα-

ιίοιιι ηιιΐΐ'ΐιι , ιριΛ ίιι Ιιίδ εδί ρι-οροιΊίο. διιιηυηΐ ιίιϊιιι |ιι ί.ι -

«ίρία εχ οηιίοιΐ) εΐβδδε : <ριίη ροιιΐι-ηποπιιη αΐίίΐ εοηΐίηεπί .

ίΐΜΐΙ ΡΟΙίΙίΐΙΓΙΐΙΐΙΓ. δίΟ ί(•ϊ(ΐΙΓ ΓΐιιΙι'ΙΙΙ Ιιΐιιιΐιι Ρΐ (ΙίνΡΓδΟ Ιο -

ςιιιιηΙιΐΓ, ;»■ ρηι-Ιίηι ιΐείεπηβ, ραΓίίιη ιηρίίιΐδ : ρ( ιιΐίί ςυϊιΐΐ'ηι

ροηιιηΐ ηοΙίοΓβ δεεηη<1υηι ΓαΙίοηειη , ιιΙ .ιιιΙρ.ί ιΐκΐιιιΐ) ΓιιίΙ ,

αΐϊί νιτο Μρρηηιΐιιηι μίιμιιιι. 1}ηίνρΓ$3ΐε εηϊιη κεειιικίιιιιι πι

ΙίοηΐΊΐι ηοΐιιηι εδ< , ρ.•>ιΙίπι1;ιπ• νρΓΟ δεειιηαΊιηι ΒΡϋδίπΐ).

ριι,ιιΐιίικριίιΐΐ'ΐιι ΓβΙίο εβί τεί υηίνΡΓδαΙίδ ; δεηδίΐιϊ ,ίιιΙιίιι , Γι-ϊ

ρ:ιιΊί(ΊΐΙ»Π!ΐ. ΕχρηιρΙί <ηιι-:ι ηιαςηιιηι εΙ ρ;ι ι \ ιι ιιι , δρριπκΐιιιη

Γ,ιΐίιιιιριη; ιΐιτίδΐιιη ηιι(ριιι εΙ ιαιιιιη, εεειιηό'υιη δεηδυηι ηο-

ΙίοΓίΐ ειιηΐ. ΡΓΪηοϊρία ί^ϋιΐΓ οοηίπιπα βδδε ρεΓδρίευιιιη ο-Ι.

ΟΑΡ. VI.

'Γ./όμενον δ' αν είη λέγειν πότερον δύο ί| τρεις

ί| πλείους εισί. Μίαν μέν γάρ ούχ οίόντε, 5τι ούχ εν τδ

25 εναντίον, απείρους δέ, ότι ουκ έπιστητδν τδ ον εσται ■

μία τε Ιναντίωσις εν παντ'ι γίνει ένί, ή δ' ουσία έ'ν τι

γένος• κα'ι δ'τι ενδέ/εται εχ πεπερασμίνιον. Βέλτιον

δ' έχ πεπερασμένων, ωσπερ 'Κμπεδοχλης, η εζ άπείρο>ν •

πάντα γαρ άποδιδόναι οίεται, έ'σα περ Αναξαγόρας ε'χ

30 τίόν απείρων. "Κτι δέ έστιν άλλα άλλων πρότερα εναν

τία , χαί γίνεται ί'τερα ες άλλων, οίον γλυκύ και πι-

κρόν , χα'ι λευκδν και μέλαν , τάς δ' αρχάς άε'ι δεϊ μέ-

νειν. (ϊ) "Οτι μέν ούν ούτε μία ούτε άπειροι, δηλον

εκ τούτων έπει δέ πεπερασμένοι, τδ μή ποιεϊν δύο

35 μόνον ε/ει τινά λόγον. 'Λπορησειε γάρ άν τις πίος η

ή πυχνότης τήν μανότητα ποιεϊν τι πέφυχεν ν) αυτή

τήν Συχνότητα. Όμοίιος δέ χα'ι άλλη δποιαοϋν έναντιό-

της- ου γάρ ή φιλία τδ νεϊχος συνάγει κα'ι ποιεί τι ίζ

αύτοϋ , ουδέ τδ νεϊκος έξ εκείνης , άλλ' άμφω έτερον τι

40 τρίτον. "Ενιοι δέ και πλείω λαμβάνουσιν ες ών κατα-

σκευάζουσι τήν των οντιον φύσιν. (β) Πρδς δέ τούτοις

έτι καν τόδε τις άπορησειεν, ει μη τις έτέραν ύποτίΟησι

τοις έναντίοις φύσιν • οΰΟενδς γάρ δρωμεν των Οντων

ούσίαν τάναντία. Τήν δ' αρχήν ου καΟ' υποκειμένου

45 δεϊ λέγεσΟαί τίνος. "Εσται γάρ αρχή της άρχης• τδγάρ

ΰποχείμενον αρχή , κα'ι πρότερον δοχεϊ τοϋ κατηγορου

μένου είναι. Έτι, ούχ είναί φαμεν ούσίαν έναντίαν ου

σία • πώς ούν έχ μή ουσιών ουσία άν είη ; ή πώς άν

πρότερον μή ουσία ουσίας είη ; (\) Διόπερ ει τις το'ν

5» τε πρότερον αληθή νομίσειεν είναι λ,όγον και τοϋτον,

άναγχαϊον, ει μέλλει διασώσειν αμφότερους αυτούς,

υποτιΟέναι τι τρίτον, ώσπερ φασίν οί μίαν τινά φύσιν

(ΊΜΐ-ΓίριηΝ αιιίεπ) ε$1 υΐ ΡχρΙίεεΙιΐΓ «Ιιιοηε διηΐ ριίιι-

('ϊρί;ι, .ιιι (πα, 3η ρΙιΐΓ». Ι ιιιιιιι ρηίιη ρηηοίρίυΊη εβίβ

ηριριΚ, ιριίιι εοοίΓΒΓίβ ηοη μινΙ ιιηιιιη. Ιιιϋιιιι,ι ϊργο

ρΓΐηοίρίη 088β ηοη ροδϋΐιηΐ : «ριυηίαιη ιίιλ ίΐιΙ) 6(:ίοηΙίαιη ηοη

οϋιΙοπΊ. Πγιιι ιιη» εοιιΐΓβηεΙαϋ ι•-Ι ίη οιιιιιί βεηεΓβ ιιηο :

μι! '-Ι,ιπΙ ί.ι νρπι ι:>| ιιηιιιη ι|ιιυ(ΙιΙ;ιιιι ^ιίιιι>. ΚΙ <]ΐιί» ροΐρίΐ

ρχ ρΓίηοίρϋί ΙίηίΙί» ΓΡί 38(πιί : ιηρίίιι* ηιιίριη ΡίΙ ρχ Γιη'ιΙίί,

ιιΙ ΙϊιιίΙ ΚιηρειΙορ.Ι)», ιρι.-ιιιι ρχ ίηΙίη!(ί$. Οιηιιϊ;ι ιΐίΐιΛοπο

ριιΐθΐ Ειηρρ(Ιο(Ιρ8 8Ρ ρργ (•λιι«ι8 ρχρϋοαΓΡ ρχ |)πηείρϋ<ι

Ιίηί(ί8, ιριιι• Αηιιχ»(ζθΓ34 ρχρΙίΐΉΐ ρχ ϊηΓιηίϋδ. ΙΊ,τΙιίι'Λ

αΙία εοηΙτατΜ βιιιιΐ βΐϋ» ρηοΓ,ι, «Ι ΙίυιιΙ αϋα ρχ βΐϋβ, ιιΙ

ιΐιιΐιρ ιΊ 3ιι8(ργιιιιι , ρΐ ηΙΙιιιηι (Ι ιιίμΐ'ΐιιιι : ρι ίηι ίρίη νιτο

ίρηιρρΓ ιη»ηρΓΡ οροΓίεΙ. (2) Εχ Ιιι.•* ϊ^ϊΙιιγ ρεΓβρίευυιη εϋΐ

ηεε υηιιιη ηρε ίηΐίηίΐ» ρπηείρί3 Ρ8$ε. (^ιιιιιιι αυίριιι ΙιπιΙ.ι

ρηηείρία «ϊη! : πιϋο ηΐίιρι» ββΐ, ιίιγ ηοη ροη»η1ιΐΓ ιΐιιο Ι, ιιι -

Ιιιιη ρΓίηΡΪρίβ. 1)ιιΙιί(:ΐΓρριιίιη ίΐ1ϊ(ρπϋ|Η)8δίΙο,υοηιοιΙο ιμΙιιγΛ

εοηιρ3Γ3(ιιηι 8ίι ιιΙ αηΐ (1εη8Ϊΐ38 ρΙΙίιίίΐ! ι.ιγϊΙλΙιίιι «>8ρ αϋ-

ιριίιΐ, ιιιιΙ Ιι.ίγ. (Ιεη8ί(3ΐεηι. 8ίιιιϋί8 ι.ιΐίιι Ρ5( »1ίυ8 ει^υβνίβ

«•οηΙηιΐΊΡΐϋΙϊκ : ιριί.'ΐ ηρε ;ιι 1 1 ί < 1 1 ί.ι ΓοηΙρηΙίοηριη (ιιριιΙ,ιΙ ,

μίι ιριίιΐρί,ιιιι γ\ ι•;ι Ι.ιΐ'ίΙ; ηριριρ εοιιίεηΐίο ιριίιιριιιηι ρχ

ίΙΙ.ι Ι.ι'ίΙ : μίΙ ίΐιιιηο αΐίιιιΐ <|ηίιΙιΐ3ΐιι ΙριΜιιιιι ιΊΙίιίιιπΙ. Νοη-

ηιιΙΙί ίΐιιΐι'ΐιι ρΙ ρΙιίΓα 8ΐιιηιιη(, εχ ψιιΐιιι* γργιιιιι ιι<ι(ιιι'.ίιιι

ροηΜίΙιιιιηΙ. (3) ΑιΙ Ιιίΐ'<•, ίΙΙιΐιΙ ςυθ(|υε ίη <ΙιιΙη(»Ιιοιιιίιι γρ-

νορ,-ιΐ'ρ α1ίςιιϊ8 ρο.ν-ίΐ, ηίβί ιριί8 αΐιαηι ηαίιιιαιη εοηΐΓβηίβ

8ΐιΙι]Η-.ίιιΙ. Λίιιηι ('ΐιιιΙι.ΐΜ.ι ηιι11ϊιΐ8 γρϊ Ρ88ΡηΙίαηι Ρ886 νίιΐρ-

ηιιι». ΙΊ ίηι ίρίιιιη νΡΓΟ ηοη οροΓίεΙ ιϋεϊ ιΐε ηΐίιριο 8ΐιΙ)]ρεΙο :

ηϋοιριίη ρπΐ ρπηεϊρίυηι ρπηρίρϋ : (ρι»ηιΙοηιιίιΙι•ηι κιιΐιρ•-

Ρΐιιιιι ιιΙ ρΓίηρίριιιιη νί<1βΙιΐΓ ρπιΐ5 ε$86 3ΐ(πΙ)ΐιΙο. ΓπιΊιτί'η

(Ιίείηιιΐί ηοη εβϋε ΜΐΙιΜηηΙίίΐηι γοιιΙι μιί.ίιιι ΜΐΙκ(;ιηΙί,ν. ριιο-

ιιιοιίιι ίί!ΪΙ"Γ εχ ηοη-5υΙ)8ΐ3ηΙΪ3 ΜίΙκΙβιιΙί» 6880 ροΙιτίΠ

3υΙ ιριοιιιοιίο ιιοιι-81ι1ιλΙ)ιιι(:.ι ροΙΡΓϋ Ρ88Ρ ρΐ'ϊοΐ' ιρκιιιι μΓιι-

8ΐ»ηΙί3? (4) (,ΐιι.ιη• βί <]υί8 εΙ ρποΓειη δρπηοηριη εΙ Ιιυηε

νρπιιη Ρ88Ρ ριιΐρΐ , πρρρ88ρ ε«1 , 8ί ιι(ηιιηΐ]ΐιε δεπηοηρηι Ιηρπ

νιΊίΙ , ιιΙ ΓηηΙπιιΉδ 8ΐιΙ)]ϊεί»Ι 3ΐϊιριοιΙ Ιπ Ιιιιιιι , <ριρηΐ3ΐΙιηο-

ιΐιιιη βΠίηηαηΙ (|ΐιί αίιιιιΐ ιιιιί\ΡΓκιιηι 0886 ιιηηιιι ιιηΙιιιμιιι,

/■ '
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είναι λέγοντες το παν, οίον ύδωρ ή1 πϋρ •?, τι) μεταςίι

τούτων, (β) Δοχεϊ δέ τδ μεταςΰ μάλλον ■ πϋρ γαρ δή

και γη και αηρ και υόωρ μετ εναντιοτητοιν συμπε-

πλεγμε'να εστί. Δω ουκ άλόγως ποιοϋσιν οι το ΰποκεί-

Β μενον έτερον τούτων ποιοϋντες, τών δ' άλλων ο5 άε'ρα ■

και γάρ δ αήρ ήκιστα έχει τών άλλων διαφοράς αισθη

τός• έ/όμενον δέ το ύδωρ. (β) Άλλα πάντες γε τδ £ν

τοΰτο τοις εναντίοις σ/ηματίζουσιν, οίον πυκνότητι και

μανόνητι καν τώ μάλλον και ήττον. Ταΰτα δ' εστίν

ιυ δλιος όπερο/ή δηλονότι και ελλειψις, ώσπερ είρηται

πρότερον. ΚαΊ εοιχε πάλαια είναι και αύτη η δο'ςα, δτι

το εν και υπεροχή και ελλειψις άρ^αι τών Οντων είσί,

πλην ού τον αύτδν τρόπον , άλλ' οΐ μεν άρ/αΐοι τα δυο

μεν ποιεΐν, τδ δε εν πάσ/ειν , τών οέ ύστερον τινές

16 τουναντίον τό μεν εν ποιεΐν, τα δέ δυο πάσχειν φασ,Ι

μάλλον. (") Τδ μεν ουν τρία φάναι τα στοι/εΐα είναι

εκ τε τούτοιν και έχ τοιούτων άλλων έπισκοποΰσι δό-

ξειεν άν ε/ειν τινά λόγον, ώσπερ είπομεν, τδ δε πλείιο

τριών ούκέτι• προς μεν γάρ τδ πάσ-/ειν ίκανδν τδ έν,

ϊο ει δέ τεττάροιν όντοιν δύο έσονται έναντιώσεις , δεήσει

'/ωρ'ις ίκατερας ύπάρ/ειν Ιτεραν τίνα μεταςΰ φύσιν ει

δ' ες αλλήλων δύνανται γενναν δύο ούσαι, περίεργος αν

ή έτερα τών εναντιώσεοιν είη. "Αμα δ! και αδύνατον

πλείους είναι εναντιώσεις τας πρώτας • ή γαρ ουσία έν

55 τι γε'νος έστι τοΰ οντος , ώστε τω πρότερον και ύστερον

διοίσουσιν αλλήλων αί άρ/αι μόνον, άλλ' οϋ τώ γένει•

άεΊ γαρ έν ένι γε'νει μία έναντίωσίς έστιν, πασαί τε αί

έναντιώσεις άνάγεσΟαι δοκοΰσιν εις μίαν. (β) "Οτι μεν

ουν ούτε εν τδ στοιχεϊον ούτε πλείω δυοΤν η τριών, φα-

ϊυ νερόν τούτων δέ πότερον, καΟάπερ εΐπομεν , άπορίαν

ε/ει πολλήν.

ιι! ,-ΐφκιιιι 3ΐιΙ ίριιοιιι ,'ΐιιΐ ςυοιΐ ε$1 Ιιί* ίκίοηοοίπηι. (5) νίιίε-

(ιιπιιιΐνιιι ϊΙΙιιϋ |Κ>Ιϊιΐ8 β88β«ιΙ)]ΓθΙυπι,ςιιο<1 ο*1 «Ιι-ιαοηΙίβ ίη -

ΙεηεεΙυιη. Ιι;ηί8 εηίιη , βε Ιειτβ, ηεο ηοη αει• εΙ 3φΐ3,

εοηΐΓ3πεΐ3ΐίΙ)ΐΐ8 ίηιρ|ίεί<3 5υηΙ. ΙτοίικΚ• ηοη ηΙιμιπΙι• Γ.κίιιιιΙ

<|ΐιί μιΙ>]ιί Ιπιιι βΙ> Ιιίδ ιΙιμί μιιιι εοη$Ιί(ιιιιιιΙ. ΙιιΙιτ εεΐιτοδ

αιιίειη ίΜί ΓεεΙίικ δειιΐΊυηΙ , <]ΐιί ;ιιίίίιι ροιιιιιιΐ : ιΊι•ιιίιιι :ητ

ηιϊηιΐδ εβΙεπ8 ΙιβΙιβΙ ιΙίΓΓκΓειιΙίβϊ δεηίίίεβ. Αει-ειη «ιιΙ.-ιιι «;-

φΐίΐιιι- 3φΐα. (6) 8<ηΙ οηιηε8 υηιιιη Ιιοο οοηΐιαπίί Ιι^ιιιμιιΙ,

ιι( (1εηδί(3ΐε εΙ πιιίΙ;ιΙγ , ηεε ηοη εοηΐεηΐίοηβ εΙ Γεωίίΐδίοηε.

1Ι.ι•(' «υΐι-ιιι ίη ιιιιιι ιτ-ιηη ρΓοΓεεΙο μμιΙ «>\>ιι[η•ι ,ιιιΐίη ι•| α"ε-

ΙΊ-ι-Ιϊι» , ιι( ϋΐιΙΐΜ (ΙίιΊιιιιι ΓπιΙ . Αε νϊιΙβΙϋΓ εΐίαιη Ιι«•ι• ορίηίυ

ηιιΙί<|ΐι:ι 085ε , ηεπιρβ ιιιιιιιιι εΙ εχδηρεΓβιιΙίβπι εΙ ιΙεΓεεΙίοηειιι

888ε πτιιιιι ρπηςίρία : ψΐ3ΐι<]ΐΐ3ηι ηοη εοιίειιι ιικκίο νείεη»

Ιικε ρπηεϊρί» ροδηεΓβ, (|ΐιο ΓοεεηΙίοΓεβ : 5ε(1 νεΙβΓεβ ιΐιιο

ιΙΙ.ι εΙΙίοετε, ιιιιιιιιι ,ίιιΙιίιι ίΙΙιιι! ρ;ι!ί ; ψιίιίαηι βιιίειη ροδΙε-

τίοΓβδ β γοπΙγβπο ιιηιιιιι ΠΙιιά εΓΓιεεΓε, ιΐιιο νεΓΟ ίΙΙβ ρβΐί

ρη| πι- ,ιΐιίπικιηΙ. (7) Ι1Β.Ό ί^ίΙϋΓ βδβείΐίο, ΐΓΪα ε<»ε οίεπιοιιΐ»,

ϋ5 ιριϊ εχ Ιιίϊ ι•Ι βΐίί* ε^ΐδΐΐιοιίί ίηβρεε-Ιίοηίυιιβ ι ιίιι εοιίδίιίε-

γλιιΙ , νκίοη ριιΙΐ'Μ ΙΐϋΙιΐ'η• αΐίηιΐΐηι γ,ιΙιοιιιίιι , ιιΙ 3ΐι(οα (Ιϊχϊ-

ιιιη•:. ΙΊιιΐ'.ι ίΐιιΐι'ΐη ΙγιΙιιιλ ηυη ίΙι•ιη : ο,ιιοηίηιιι ιιιιιιιιι ;.ιΙ

ρ.ιΙίΐΊΐιΙιιιιι ΜίΓΙ'ιιίΙ . (,ΐιιοιΙ-ί , φΐιιΐίποι• ιριιιιη ςίηΐ (εηιιϊηί ,

ιΐιΐίν (ΌΐιΙιαίΊΐΊαΙεδ επιηΐ : εειΊε οροΓίεΙιϊΙ Κϋυι>ιιιη υΐΓίΐ|υο

8υΙ>]ίεί ηΐί.'ΐιη ιριιιικίίΐιιι ιικίΙι.ίιιι ιι.ίΙιιπιιιι. 5ίη εχ ><■ ίηνίεειη

μίμηρΓΡ ροεβιιηΐ, ιιιιιιιιι 8ΐη1 ιίπο; ιι1ίΐ|ΐιΐ' Μίρι-ι-χικ ιΐϋ ιιίΙ

ιιΙΙιτιιΐΓ» εοη(Γ3ΓΪεΐ3$. Ηεηι ηοη ρον.ιιιιΙ ε&ι>ε ρΙυΓεκ εοη-

|Γ3Γίε(3ΐε5 ρΓΐιιι»• : ιιαιιι 8ΐιΙΐ8)3η(ί3 ε»1 υηιιιιι <\ ιιπιΙ.Ι,ιιιι εηΐί.8

ηριιιΐί. ΟιιαρπιρΙεΓ ρη'ικΊρί» εο ΙηιιΙιιιιι ίηΙεΓ Μι ιΐίιΐπ γιιΙ ,

ςυοϋ βΙί3 βίηΐ ριίοπι, :ι1ί,ι ρο8ΐεΓίθΓ3 , βειΐ ε;εηβΓε ηοη ιΙϊΠ'ε-

πιηΐ : φΐία δεπιρβΓ ίη υιιο ^εηεΓ6 εβί υη3 οοηΐι-απβΐθδ , εΐ

<)ΐιιιιο8 εοη(Γ3Γίε(3ΐε8 &ά υηβηι πΊΊίτΊ νκΙεηΙιΐΓ. (8) Ει•£υ

ηεε ιιηυιιι εββε εΐεπιεηΐυηι, ηεερ1υΓ3(1υοΙιιΐ8, νεί (ήουί,

ιιι.ΊΐιίΓι-δΙιιιη ε8ΐ : Ιιιιηιηι ιιιιίοιη ιιίπιηι &ίΙ λογιιια, ςυεηιβιΐ-

ιιιι κ Ι ιπιι ιΐίχίιηαβ, ηια^ηΒία ΙΐΗίβΙ (ΙιώίΙαΙίοηεηι.

ϋΑΡ. VII.

Ώδ' ούν ήμεϊς λεγομεν πρώτον πι ρ! πάσης γενε'-

σεως έπελθόντες • εστί γαρ κατά φύσιν τα κοινά πρώτον

εϊπόντας ούτοι τά περί έ'καστον ίδια Οειυρεΐν. (2) Φα-

Μ μέν γάρ γίνεσΟαι ε; άλλου άλλο καΐ ες έτε'ρου έτερον

η τα άπλα λέγοντες ή τά συγκείμενα. Λέγω δέ τοΰτο

ώδι'• εστί γάρ γίνεσΟαι άνΟρωπον μουσικόν εστί δέ

τδ μη μουσικόν τι γίνεσθαι μουσικδν ί, τδν μή μουσικδν

άνΟροιπον, άνΟρωπον μουσικόν. 'Απλοΰν μέν ουν λε'γιβ

40 τδ γιγνόμενον, τδν άνΟρωπον και τδ μή μουσικόν , και

δ γίνεται άπλοϋν, τδ μουσικόν συγκείμενον δέ και

δ γίγνεται και τδ γιγνο'μενον, δταν τδν μή μουσικδν

άνθριοπον (ρώμεν γίγνεσθαι γ) μουσικδν άνΟρωπον.

(3) Ίούτοιν δέ τδ μέν ού μόνον λέγεται τόδε τι γίγνε-

15 σΟαι, αλλά και εκ τοΰδε , οίον έκ μή μουσικού μου

σικός• τδ δ' ού λέγεται έπι πάντοιν ού γάρ έξ άνθρω

που έγένετο μουσικός, άλλ' δ άνΟροιπος έγένετο μουσικός.

(4) Τών δέ γιγνομένοιν ώς τά άπλα λέγομεν γίγνε

σθαι, τδ μεν υπομένον γίγνεται, τδ δ' ούγ ϋπομένον •

60 δ μέν γάρ άνθριυπος υπομένει μουσικδς γιγνόμενος

άνθρωπος και εστί, τδ δέ μή μουσικδν και τδ άμου-

σον ούτε απλώς ούτε συντιΟεμενον υπομένει, (β) Διω-

Νοί ι'ΙιιψΗ' 8ίε (ΙίΐΊΐιιιΐϋ, οιιιπί ρΓίιΐδ ροηΓΓαΙίοιιε ριτ-

Ιι ,ΊΐΊ.ιΙ.ι. ΚϋΙ πιϊιιι ηηΐιιι,ΐ εοη$εη(3ηευηι , φΐιιιιι ρηιΐ9 ι•,ι

ηιι;ε εοηιηιυηΪ3 5υη(, η'εεΙβΓβΙβ ΓιιιΉηΙ, βίε ιΐΐ'ϊπιΐΐ' οιΟιι-ιμι.•

αί ρΓορΓία εοη(εηιρΐ3π. (7) Ι)ίι -ίιιιι» εηίηι Γιεπ εχ αΐϊο

;ι[ιπι1 , εΐ εχ ι!ί\ ι•ι•«ι όίνεΓδυηι , ςυυηι ιπιΙ (Ιο 8ίηιρΙίοί1>υ8 Ιο-

φΐηιιιιιΐ', ηιιΐ <1ι• εοηιρθ8ί(ί8. Ηοε ;ιιιΙΐ'ΐη 8ίε ιϋπι : Ροίεβΐ

εηίηι Ιιοιιιο Γιεπ ηιιΐδίουδ : ροίεβίεΐίΐηι .ιίίιριίιΐ ηοη ιιιιΐνί-

ευηι , Ιίιτί ιιιιιμιίιιιι : ηιιΐ Ιιοιιιο ηοη ηπι>ίοιΐ5 , Ιίοιί Ιιοιιιο

ιιιπ ,ίι ίιν. δίπιρίεχ ίρίιιΐΓ φίοιΐ ΓιΙ , βρρεΙΙο ιιΙ Ιιοηιίηεηι ,

ε( ηοη ηιιΐ8ϊΐ'ΐιιιι , εΙ δίιηρίεχ ειι]υ$ <>1 ςεηει•3ΐίο, ιιΙ ηιπ-ί-

ευηι : εοιηρο$ί(ιιιη νεΓΟ εΙ ε]υ8 ρεηεΓβΙίοηεηι , εΙ φΐοκί ΠΙ ,

φϋΐηιΐυ ηοη ηιυδίοιιιη Ιιοιηίηειη <Γκ;ίιιιιΐ8 Γιεπ ΙιοηιίηεηΤ"

ηιιι-ίίιιιιιι. (3) Ι)ι; Ιιοιίιιιι .ίΙΙιί ο ηοη βοΐιιπι ϋϊιϊΐιι γ Ιίιτί Ιιοε

ΐϋφΐίιΐ, μίΙ < ) ι.-ιιιι εχ Ιιοε : ριιίαοχ ηοη ηιιΐ8ίεοηιιΐ8ίειιηι.

8ει1 ηοε ηοη (Ιίοίπι- ιΙ<• οηιιιίΐιΐΐδ. Νοιι εηίηι εχ Ιιοηιίηε ΙιΙ

πιιΐ8ίευ8 , βεο! Ιιοπιο ΓιΙ ιηϋίίευί. (4) ^ιη νεΓΟ εοΓυιη φΐ».•

(ΙυηΙ, ρΓουΙ 8ίηιρίίεΪ3 (ΐεπ (Ιίιίηιιυ, βΐίυο1, φΐηηι ΓιΙ, ρεΓ-

ηΐ3ηε( , βϋιιϋ ηοη ρΐ'ΠΐιαηιΊ. Ιίοιιιο ηϊηιςυε ρεπηαηεΐ 31-

ΐ|υε ε8(, φΐυιιι ΓιΙ Ιιοιιιο ιηιΐ8ίοιΐ8 : 8εό ηοη ιηιΐίίιτπη, ε( ιιιιι-

8ί(3! εχριτιΐ, ιιειριε ΜΐιιρΙίείΙιτ ηεςυε εοηιροδίΐυηι ρεΓηιβ-

η«1. (5) ΙΙΪ3 βιιίειη ϋιΊίηίϋβ , εχ ϋδ οιιιιιίΐιυδ ιρι<τ ΓιιιιιΙ ,

-.
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ρισμένοιν δέ τοότοιν, έξ απάντων των γιγνομένων τοΰτο

εστί λαβείν, άν τις επίβλεψη , ώσπερ λέγομεν, δτι δει

τι αεί δποχεΤσθαι το γιγνόμενον • (β) χαί τοΰτο ει και

αριθμώ εστίν έν, άλλ' είδει γε ούχ έν ■ τι) γαρ είδει λέγοι

5 και λόγω ταύτον • ου γαρ ταύτον τι) άνθρώπω και τι)

άμούσω είναι ■ και τό μεν υπομένει , τι) δ' ουχ ύπομέ-

*ιΛ" νει' το μεν μή άντικείμενον υπομένει (δ γαρ άνθρωπος

υπομένει ) , το μουσικόν δέ και το άμουσον ούχ υπομέ

νει, ουδέ το ές άμφοϊν συγχείμενον , οίον δ άμουσος άν-

ιιι Ορωπος. (7) Το δ' εκ τίνος γίγνεσθαι τι και μή το'δε

γίνεσθαί τι μάλλον μέν λέγεται έπί των μή υπομενόν

των, οίον ες άμοΰσου μουσικόν γίγνεσθαι, έξ άνθρυίπου

δέ ου. Ού μήν άλλα και έπί των υπομενόντοιν ενίοτε λέ

γεται ώσαύτο>ς• Ικ γαρ χαλκού ανδριάντα γίγνεσθαι

φρ 15 φαμεν, ου τον χαλχόν άνόριάντα.•Τό μέντοι έχ τβϋ αν

τικειμένου χαί μή υπομένοντος άμφοτέρως λέγεται,

χαί έχ τοϋδε τόδε, και τόδε τόδε• χαί γαρ έ; άμούσου

χαί ό άμουσος γίγνεται μουσιχο'ς. Διό και έπί τοϊ

συγκείμενου ωσαύτως • χαί γαρ έξ άμοΰσου άνθριόπου

20 χαί δ άμουσος άνθρο>πος γίγνεσθαι λέγεται μουσικός.

'**•ΑιΑ.»>4(8) Πολλαχώς δέ λεγομένου τοϋ γίγνεσθαι, και τών

• /*•!>■ μεν οΰ γίγνεσθαι άλλα το'δε τι γίγνεσθαι, απλώς δέ

γίγνεσθαι των ουσιών μο'νον , κατά μέν τάλλα φανερόν

δ'τι ανάγκη ΰποκεΐσθαί τι το γιγνόμενον. Και γαρ

1Ί ποσόν χαί ποιον χαί προς έτερον χαί ποτέ και πο5

γίγνεται υποκειμένου τινός, δια το μόνην τήν ουσίαν

μηθενδς κατ' άλλου λέγεσθαι ύπβκειμένου , τα δ' άλλα

πάντα κατά της ουσίας. (») "Οτι δέ και αί ούσίαι

χαί δσα άλλα απλώς Οντα εξ υποκειμένου τινδς γίγνε-

Λυ ται, έπισκοποΰντι γένοιτ' αν φανερόν. Άεί γαρ έστι

τι δ υπόκειται, εξ ο& γίγνεται το γιγνόμενον, οίον τα

φυτά και τα ζώα έκ σπέρματος, (ίο) Γίγνεται δέ τα

γιγνόμενα απλώς τα μέν μετασχηματίσει, οίον άν-

δριας έκ χαλκού , τα δέ προσθέσει , οίον τά αύςανό-

35 μένα, τα δ' αφαιρέσει, οΤον έκ τοϋ λίθου δ Έρμης, τα

δέ συνθέσει, οίον οικία, τα δ' αλλοιώσει, οίον τα τρε-

πόμενα κατά τήν 2λην. Πάντα δέ τα ούτω γιγνόμενα

φανερόν ότι έξ υποκειμένων γίγνεται.* (ι ι) Ωστε δηλον

έκ τών είρημένων, δτι το γιγνόμενον άπαν άεί σύνθετόν.

4υ έστι, και εστί μέν τι γιγνόμενον, έστι δέ τι 3 τοΰτο

γίνεται• και τοΰτο διττόν • ή γαρ το ΰποκείμενον ή το

άντικείμενον λέγο) δέ άντικεΐσθαι μέν το άμουσον,

υποκεϊσθαι δε τον άνθρωπον • χαί τήν μέν άσχημοσύνην

χαί τήν άμορφίαν ή τήν άταξίαν το άντικείμενον, τον

4!> δέ χαλχόν ή τον λίθον ή τον χρυσόν τό ΰποκείμενον.

^,ΙΛΚ '(ιϊ) Φανερόν ουν ώς,-είπερ εΐσίν αϊτίαι και άρχαί τών

^ Ιι•**. φύσει όντων, έξ ων πρώτων είσί, και γεγόνασι μή κατά

συμβεβηκός, άλλ' έκαστον β λέγεται κατά τήν ούσίαν,

δ'τι γίγνεται παν έκ τε τοΰ υποκειμένου και της μορ-

δυ φης " σύγκειται γαρ δ μουσικός άνθρωπος έξ άνθρωπου

και μουσικού τρόπον τινά- διαλύσεις γαρ τους λόγους είς

τους λόγους τους έχείνων. (ι 3) Δήλον ουν ως γίγνοιτ' άν

τά γιγνόμενα έχ τούτων. "Εστι δέ τό ΰποκείμενον

αριθμώ μέν εν, είδει δέ δύο- δ μέν γάρ άνθρωπος και

ΛΚΙΜ'ΙΙΙΙ.ί.ί. II.

Ιιοε ΙίεεΙ ϊεείρΟΓε , 81 (ΐιιίϊ ηηίιιιιιιιι 3(1 νειΊα! , &ϊί•ιιί <1ί<- ίηιιυ

όρη» κ-ιηριτ β53β ιιί ειιΐιμρίαίιιΐ' &Ιίη,υί(1 φίοι1 ΠηΙ. (0) ΑΙ-

ςιιε Ιιοε ΙίεεΙ ηυηιεΓΟ δίΐ ιιιι ιιηι , Ιηηιεη ΓοπηΑ ηοη •■>( ιιηιιιιι

! ιι.ιηι ϊοπιιή εΙ (ΙεΓιηίΙίοηβ ρΓΟ ειιιίειιι βεείρίο) : ηοη ε.-Ι

βηϊιη βηιΐρπι ε$$εηΙί<ι Ιιοιιιϊιιϊκ εΐ ηιιΐδίειε εχρβΓίίδ : εΐ ίΙΙιιιΙ

ιριίιίειιι |χι ιιι.ίιη"! , Ιιοε ηιιίειιι ηοη ριτιηηιιεΙ. <}ιΐ0(1 ιίιιιιι

ηοη εδί ορροβΗιιιη , ρρπηηηεΐ : Ιιοηιο η»ηΐ(]υβ ρεΓΠίαηε! :

ηιιι*ίευηι νβτο, ε( ηιιΐδίε-οο εχρει•δ ηοη ρεπιιηηεί. Ιηιο ηιν.

ίιΐ ρεπιιηηεί, ιριοιΐ 881 εχ ηιιιΐιοΐιπ* οοπφοβΗαιη , υΐ Ιιοηιο

ιιιιι.μπι*. (7) Κχ ηΐϊιμιο ηιιίειιι ίιβΓΪ αΙϊιριίιΙ , εΐ ηοη ηοο

Ιίι'Π ηΙίφικΙ, ΙΙ|;ΐι;Ν ψΐίιΙΐ'ΙΙΙ ιΙίείΙΐΙΓ (1ε ίίβ (|ΐι«!ΛρεπηηιιειιΙ , ν^ο^

εχεηιρίί εηιΐΜΐ , εχ ηοη ηαυβίεο πιιιμιίιμι Γιεπ «Ιίι •Ηιιι• : εχ

Ιιοιηίιιε ηιιίειιι ηοη άΊείΙυτ. ΥεπιιιιΙηιιιεη ι•1 ίη ΪΪ8 φιαι

ρεηηβηεηΐ, ίηΐεπίιιιιι (ΙίείΙυΓ ειχίειιι ηκκίο; (Ιίείηιπβ εηίηι

εχ .τιΐ' ίΙίΐΙιΐΗΐιι Γιεη : ηοη , ίτδ Ιίι'ΐί >Ι:ιΙ ικιιιι. Οβ βο ηιιίειιι

(|ΐκχΙ ε$( υρριΐΝΪΙιιιιι , ηεε ρεπιιηιιεί , ιιΐΐ'οιρκ• ηκκίο (Ιίι'ίΙιιι ,

ιιίιιιίπιηι 1 1 εχ Ιιοε Ιίιτί ίΠικΙ , ε( Ιιοε 1 ί < ■ ι ϊ ιΙΙικΙ ; ιιηηι ε( εχ

ιιιιι>ίι•.ε εχρβτΐβ ΠΙ ιιιυ>ίειΐϋ, εΐ πΐϋβίείε εχρεΓδ ΠΙ πιυίίειίδ.

ΙιΙείπΌ εΐίηιη ίη εοιηρο$ί(ο Γββ δβ ΙιιιΙμΊ ειιιίεηι ιικμΙ.ι : ψιο-

ηίαιη εΐ εχ Ιιοιηίηβ ηιιυίοα; εχρειίο , ε( Ιιοηιο ηιυ$ίεΐΕ βχ-

ρεΓ8, ιΐίι'ϋιιι- Γιειί μιιιμπι*. (8) ριιιιιιι ηιιίειιι ιηιιΚίκ ιιιοι!ί<

Γιεί'ί (ΙίεαΙιΐΓ, εΐ ιιιιιειίηιη (ΙίεηηΙιΐΓ ηοη ίϊθΓΪ 8ΪηιρΙίείΙεΓ, η~ι1

Ιίεΐ'ί Ιιοε ηίκριίιΐ ; $ίιηρ|ίεί(•τ ηιιίειιι ΓιεΓί , ΙηιιΙιιηι δπΐΐί,ΐηιι-

Ιίηπιιιι ρΓορΓίιιιη 8ίΙ : ίη ηΐίίβ ηυίϋβιη εοηβίαΐ ηεεββεβ ο«8<ϊ

ιιί κιιΙι]ίεί;ιΙιΐΓ η1ίΐ|ΐιίι1ιιιιοιΙ ΠΐΙ. ΝαιηείιριβηΙηιιι, εΐ ηιι»1ε ,

εΙ ςιιοιΙ 3(1 ηΐΐεπιιιι ([ΐιίιΐρίηιιι ΓβίβΓίιΐΓ, εΐ ςυβηάο , εΐ ιιοί ,

Γβ ,ιΐίφιη δΐιΙ)]εε(3 ΓιυηΙ : ρΐ'ορίειεη (μιοιΐ 8θΐ3 ί.ιι1)<.Ιηη(ίη ιΐε

ιιιιΙΙο ηΐίο ΜΐΙ)]εε(ο (ΙίείΙυι-, ΓεΙίηυβ νεΓΟ οηιηίη (Ιε $υο$(&η-

Ιίη (ΙίειιιιΙιιΐ'. (9) ϋε<1 εΐ ίΐιΐι^ΐηηϋηί εΙ (]υκευηιςυε ηϋη

ίίιηρϋείΙεΓ μιιιΙ, εχ 8ΐιΙι]εε1ο βΐίςιιο (ίεπ , εοη$ίε!εΓ&η(ί ρετ-

κρίειιιιιη υΙία,ΗΟ ΙίεΙ. δειηρεΓ εηίηι βϋΐ ηΙίφΐίιΙ, ιριοιΙ ϋΐιΐιίίε.ί-

1ιιγ, εχ ιριο ϋΙ ίιΙ ΐ)ΐιιιιΙ Ιίΐ : ιιί ρΐηηΐη• εΙ ηηίηιηηΐίη εχ

ΜΊΐιίιιε. (10) Γ'ϊιιιιΙ ηιιίειιι (]υ% δίιιιρΙίεΚεΓ ΙίιιιιΙ , ρ;ιι•|ϊιιι

Ιίμιιπε ιηιιΐηΐίιιΐΐε , ιιί $(α(ιια εχ ιιτε : ιρίίειίηιη 3(Ι]εεϋοηε ,

υΐ εα ςυι» »υ@εηιυΓ : ηοηηυΙΙη ηΐιΐηΐίοηε, ιιί εχ Ιηρίιΐε Με: ■

ιίιιίιη : ηΐιη εχ εοηιροδίΐίοηε , ιιί <1οηΐϋ$ : ηϋη ναπβΐίοηε ,

ιιί (|ΐιοι•υιη πιαίεπα ιηυ(β(υΓ. Οιΐ!ϊ(:ιιιηι|ΐιρ ηιιίειιι δίε ΙΐιηΙ ,

π ιι ε>1;ι( εχ μι 1 1] εεΐ ί< Ιίιτί . (II) <ί ιιη| ιπ ιρΙ ει- ε\ ίίδ (| ιι αϊ (Ιίχ ϊ -

ιιιι^, ιιιηιιϊΙί'Νΐυιιι ε$(, ΐ|ΐιίεφιί(1 ΓιΙ, κεηιρεΓ ε$8ε εοηιροεί-

Ιιιιιι : εΙ ε$$ε ςιιίάειη ηΐίίριίϋ ςυο(1 ΓιΙ ; ε$βε ηιιίειιι εΙ ηΠςιιίι],

ίη (ριοιΐ Ιιοε ιιιιιΐηΐιιτ. ΕΙ Ιιοε α,υοά Ιί( (1ιιρΙε\ εϋΐ : ιιιιΐ εηίηι

εΜ 8ΐιΙιϊεεΙυιη, &υ( ε«1 ορροίίΐιιιη. Ιιίεο αιιίειη ορροηί

<|ΐιο(Ι ε$1 ιιιιιμι ,τ εχρεκ , Μΐίψεί ηιιίειιι Ιιοιηίηεηι. ΙΙιίιι

Ιίμιιιη• εΙ Γοπικε νεΙ ιιηΐίιιίί, ρπνβΐίοηεηι , ορρηείίιιηι ηρ-

•ρεΙΙο : ,τ•. ηιιίειιι, ηιιΐ ΚιρίιΙΐ'ΐη, ιιιι Ι ιιιιπιηι, νοεο ευ|>]εε(υηι.

(12) 8ί ςυί(1ειη ί^ίΐυΐ' εηιΐίη εΙ ρηηείρίβ ιει ιιιιι ηηΐιιιη ειιι-

ί.Ιηιιϋιπιι εη μι η Ι , εχ φιϋιιι* ρι ϊιιιί^ τεβ «ιιηΙ, ε( ίβεΐ» ϋΐιηΐ

ηοη εχ αεείϋεηΐί , μίΙ ςιιοά ηυίύηιιε Μ•εηιΐ(Ιιιιη εββεηϋΐπι

ιϋείΐιιι•, ρεί'ίρίειιιιιη 681, Γειη οιηηεηι ΓιεΓί εχ Μΐ1ι]ειΊο εΙ

Γυπικι. ( Ίιιιι[κίιιϊΙιιγ εηίηι ΐ|ΐιιιι1ηιιιιηυιΙο ηιυίίειιβ Ιιοηιο εχ

Ιιιιιιιϊιιε εΙ ππιμοο : ςιιοηίηηι (Ιείϊηίΐίοηεί ίη εοπιιιι «ΙεΠηί-

Ιίοιιοί ιΙίίίοΙνεΒ. (13) Ι'ηΐεΐ ίςίΙϋΓ εβ <]ΐι;ε ΓιυηΙ εχ Ιιί; π'βιί.

Ρογγο ευΐιίεείιιηι ηυηιεΓΟ ςιιίύεηι υηυηι εδί , βρεείε αυΐεηι

Ίιιο. Ηοσιο ηαηια,ιιε εΙ 3υιυπι , ει οιηηίιιο ηιαίεπ» β8ΐ ηιι-
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ό χρυσό; χαι ό'λως ή ύλη αριθμητή ■ τόδε γάρ τι μάλ

λον, και ου κατά συμβεβηκός εξ αύτοΰ γίγνεται το γι-

γνο'μενον • ή δέ στέρησις και ή έναντίωσις συμβεβη-

χός • ίν δέ τι) είδος , οίον ή τάξις ή ή μουσική η των

» άλλων τι των ούτω κατηγορουμένων.• (ιι) Αιό εστί μέν

ώς δύο λεκτέον είναι τας αρχάς, εστί δ' ώ; τρεις• και

έ"σπ μέν ως τάναντία , οΐον εί τις λέγοι το μουσικον χαι

το άμουσον, ή το θερμόν καΐ το ψυχρόν, η το ήρμοσμέ-

νον και το άνάρμοστον • εστί δέ ώς οΰ • ΰπ* αλλήλων γαρ

ιηπάσχειν τάναντία αδύνατον. Λύεται δέ καΐ τοϋτο δια

το άλλο είναι τι» υποκείμενον • τοϋτο γαρ ουκ εναντίον •

ώστε ούτε πλείους των εναντίων α'ι άρχαι τρόπον τινά,

άλλα δύο ώς ειπείν τω αριθμώ , οΰτ' αυ παντελώς

δύο δια τι) έτερον ΰπάρχειν τι) είναι αύτοΐς, άλλα τρεις•

ι» έτερον γαρ τω άνθρώπω και τω άμούσω το είναι , καΐ τω

άσχηματίστω καί χαλκώ. (ΐδ) Πόσαι μέν ουν αί άρ

χαι των περί γένεσιν φυσικών, και πώς πόσαι, είρηται•

χαι δηλόν εστίν ότι δει ύποχεϊσθαί τι τοις ενάντιοι;

καΐ τα εναντία δύο εΤναι• τρόπον δέ τίνα άλλον ούκ

20 άναγκαϊον • ίχανόν γαρ εσται το έτερον τών εναντίων

ποιεϊν τη απουσία και παρουσία την μεταβολήν.

(ιβ) Ή δ' υποκείμενη φύσις έπιστητή κατ' άναλογίαν.

Ώς γ&ρ προς ανδριάντα χαλχός ή προς κλίνην ξύ-

λον ή προς τών άλλων τι τών εχόντων μορφήν ή ίίλη καΙ

21 το άμορφον έχει πριν λαβείν τήν μορφη'ν , ούτως αύτη

προς ούσίαν έχει καΙ το τόδε τι και το όν. Μία μέν

ουν άρνή αύτη , ούχ ούτω μία ούσα ούοε ούτως εν ώς

το τόδε τι, μία δέ ή δ λόγος. "Ετι δέ το εναντίον

τούτω ή στέρησις. (η) Ταϋτα δέ πώς δύο και πώς

:ιυ πλείω, είρηται έν τοΤς άνω. Πρώτον μέν ουν ελέχθη

ότι άρχαι τάναντία μόνον , ύστερον δ' έτι ανάγκη και

άλλο τι όποκεΐσθαι χα'ι εϊναι τρία • έκ δέ τώννϋν φα-

νερόν τίς ή διάφορα τών εναντίων, καΙ πώς Ιχουσιν αί

άρχαι προς άλλήλας, και τί το υποκείμενον. (ιβ) Πό

α τερον δέ ουσία τό είδος ΐ) το υποκείμενον, ουπω δη-

λον • άλλ' ότι αί άρχαΙ τρεις, κα•. πώς τρεις, και τίς

ο τρόπος αυτών, δηλον. Ηόσαι μέν ουν καϊ τίνες είσιν

αί άρχαί, έκτούτυιν θεωρείσθοισαν.

ιιΐ('Γ»1>ίΙϊϋ : ιιι^ίβ (Ίΐίιη 081 Ιιοο ηΐίιμιίιΐ : ηεε ρβτ 3εοϊ(1εη8 εχ

•ό Ιιΐ ΐ|ΐιο(1 ΠΙ : ρην&Ιϊο αυίειη εί εοηΙι•3ΠΡ(35 εδί βοοίΊοηδ.

Ι•"υιΊΐΐΗ υργο 681 υηιιιη ρΗηείρίυηΊ υΐ ΟΓοΌ , αυΐ ηιιΐδίοα , 3ϋΙ

ίιΙίυιΙ ιμηιΐρί,'ΐιιι οιιπιηι ,μι;ι> 810 ιιΙΙπΙιιιιιηΙιη•. (14) 1}ιΐ3-

ρπιρΙοΓ υ,υηιη <1ιιο ρπιιιίρία ιΐίοί ρο&δυηΐ , Ιυιη βΐίβπι Ιπβ.

ΕΙ ρβΓίίιιι ΓοηΐΓβΓί» ; νείιιΐϊ , δι ςυίβ άίεαΐ πιιμοιι ιη ι•1 ηιυ-

Νίι•;.• εχρεΓδ, 3υ( ΐ'.ιΐίιΐιιιη ιΊ ίϊί£ίάιιαι , βυΐ ΙΐΗπηοηίϊ εοη-

5(308 εί ίιαίΊηοηία οηγοιιϊ : ρβΓίίιη ηοη ο,οηΐΓβπβ : ςυίβ εοη-

(Γ3Π3 νίεΐββϊπι ρ3ΐί ηοη,υευηΐ. 8εά βΐ Ιιοο βοΐνιευτ, ηηοηίίΐιη

8ΐιΙη>ι1ιιηι ηΙίικΙ 05! : Ιιοο οιιίιιι ηοη ι>1 οοιιΐι,ϊΐϊπιη. <}υο-

οίιο» ρπηοίρϊα ιιοο. ρΐιιπι ςυο<ΐ3ΐηιηο(Ιο δυηΐ , ςυβιη οοη-

(Γβιία , 86(1 ιΐιιο (αηΐιιιη, ιιΐ ϋα (ϋοΛηι , ηιιιηείΌ : ηεο ΓϋΓδίΐδ

βυηΐ οηιηίηο (Ιυο , ςϋίβ άίνει-δ» ββΐ οοπιιη Ρ83εηΙί3 , βεά ί,ιιηΐ

(ιϊη : &ΙΪ3 εηι'ιιι βδΐ Ιιοηιίηίδ, πϋη ηιιΐδϊειΐ! εχρεηΊβ εδβεηΐίη,

ηεε ηοη ρ]ιιη •|ΐιο<1 Γι^ιιγλ γβγηΙο» ητί*. (15) (}υοΙ ίμιΐιιτ ΓίπΙ

ρηηείρία ι-επιηι ιι;ι(ηπιΙίυιι>, ςο* $υ1> £εηβΓ8ΐίοηεηι εααυηΙ,

ε( αυοπιοιίο Ιοί βϊηΐ , οϋο,Ιηιη εβί : εί εοηείβΐ οριιβ ε88ε υΐ »1ϊ-

(ΐπΐιΐ 8ΐιΙ']ί(-ί,Ίΐιιι• εοη(Γ3ΠΪ9, εί γοπΙγοΗ» (Ιυο Ρ8$ε : μ•<1 ηΐίο

ιριοιίϋΐιι ιηθ(1ο Ιιοε ηοη εβ&ε ιιοοείδβπηηι. 8ιιΓί!είε( εηϊηι αΙ-

(γπιιιι (οπίΓηιίηιη 3(1 «•Γ(ϊ» ίιτκίαπι 8ΐι» αΙ»βηΙί.ι ε( ρΓ».'8εη(ία

ιηιιΙϋΙίοικΊΐι. (16) δυ|)]εεΐ2 νρπ> η;ι)ιιι;ι βοΪΓΪ ρο(ε$( ρΓ0•

ροΓίΐοηε. !Ί εηίιη 3(1 8(3(ιΐ3πι *8 , νεί »(1 ΙιτΙίοηιη Ιϊ°ηυηι ,

μ Ι 8(1 .ιΙίικΙ (ριϊ(]ρΪ3ΐη εοπιιιι ιμιη; ίοπυαιη Ιιαίχ'πΐ, ιιι,'ιΐρ-

ι ί••ι , (Ί ιριικί Γοπιιιι π»Γ(Ί , ςβ Ιι,ιΙκΊ ρπιΐΜριαιη Γυπιιβηι 8ε-

(■οριτϊΐ : 8ίο ίρ»3 3(1 ΜΐΙι>Ι;ιιι(ί;ιιιι 8ε Ιι.ιΐιοί , οΐ α>1 ί(1 ςυο(1

ο-Ι Ιιοο ;ι1ίιριί(Ι , ηΐιριο εη8. Ιΐοο ί^ίΙιΐΓ 68( υηιιιη ρπιιεί-

ρίηηι , ςυυηι (3ηιεη ηοη $Η Ϊ13 ιιιιιιηι , ηεε ϊ(β εηβ, ιιΐ ηοε

ηϋιριίιΙ ; >οι1 ιιιιιιηι βεευηϋυηι ΓβΙΙοηειη. ΙηδηρεΓ εδί ε( Ιιηίο

εοηΐΓΒΓίυιη , ϋ εδί ρπταΐίο. (17) Ηα?ε ηιιίοιη ςυοπιουΌ

8ΐιιΙ ιίικι, ε( ΐ|ΐιοιηιιιΙιι ρΙυΓ8, ιϋοΐιιηι ΓιιίΙ ϊη 8υρεπθΓΪ1)υ9 :

3ε ρι ιιιιιιηι ηηίιίεπι ιΐίοΐιιιη ΓιιίΙ, (αηΐιιιιι εοη(Γ3Γΐ3 «•-.-*■ ρι-ϊιι-

οίρίιι : ρο$(63 τεΓΟ ηεεεββε εβίε εΐίβηι αΐίικί .]ΐιϊιΙιΙ;ιιη 8υ1>-

]ίεί , ε( 0880 Ιπ.ι ρηηοίρϊβ. Εχ ϋβ νεη> ςιιβ; ηιιιιο εχρο$!(α

ΓυβΓΡ, ρβίεΐ ςιι»5 δίΐ άϊιΤβΓβηΙϊβ. οοηΐΓϊποπιιτι , εί ςηοηιοίΐο

ρΓίηείρί» $ϊη( ίήΐρτ 80 αΠΌοΙιι , εί ηηίιΐ δ'ι( ςυοά 5υΙ)]ίείΙυΓ.

(18) ίΊηιιιι βιιίεηι Γυπη» 8η 8ΐι1ι]οο1υιη 8ίΙ γοι 688«η(Ϊ8,

ικιικίηιη ιιιβηϋ'οίηηι ε$1 : 8ΐ•(1 ρΓΐηοίρι» ε&ε Ιγιβ , οΐ ιμιη•

ιτκκίο δίηΐ (τί», οίςυίβ (|( εοπιπι ηιο(1υδ, εδί ιηβηίίεδίυιη.

^υο^ ϊ<ίίΙιΐΓ, ε( (ΐιΐΗ; δίη( ριίηοίρίη, οχ ηίδ ροΓδρίοίΙοΓ.

βΑΡ. VIII.

"Οτι δέ μοναχώς ούτω λύεται καί ή τών αρχαίο ν

«ο απορία , λέγομεν μετά ταϋτα. Ζητοϋντες γαρ οί κατά

φιλοσοφίαν πρώτοι την άληθειαν και την φύσιν την τών

όντων έξετράπησαν οίον δδόν τίνα άλλην άπωσθέντες

ΰπδ απειρίας, κα\ φασίν ούτε γίγνεσθαι τών ίντο>ν ουδέν

ούτε οθίίρεσθαι δια τί) άναγκαϊον μέν είναι γίγνεσθαι

15 το γιγνόμενον ί| έξ ίντος ί| έκ μή οντος , Ικ δέ τούτοιν

αμφοτέρων αδύνατον εΤναι • ούτε γαρ το ίν γίγνεσθαι

(είναι γαρ ήδη), εκ τε μή όντος ουδέν αν γενέσθαι•

υποκεΐσθαι γάρ τι δεϊ. (ι) Κα\ οδτο) δη το εφεξής συμ

βαίνον αύξοντες ούδ' εΤναι πολλά φασιν, άλλα μ<ίνον

60 αυτό τό ίν. Εκείνοι μέν ουν ταύτην έλαβον τήν δόξαν

δια τ4 είρημένα. (ί) Ήμεϊς δέ λέγομεν ότι τό έξ 6ν•

ιός ή έκ μή οντος γίγνεσθαι , η τό μή 2ν ή τό δν ποιεί.

Λΐιμιβ Ιιοο. Ι,ιηΙιιηι πιοιίο νοίοπιηι (ΙιιΙιίΙ.Ίΐίοηοηι άΊβ-

δοΐνί , ροδί 1ΐ830 όΊεειηυ8. Ρπηιϊ ηβηκμιε ρηίίοδορηΐ νεΓΪ-

(,Ίΐοηι οί ιηηιιι ιΐϋΙιίΓηηι (μια'ΐοηίοδ βΙιβηΟΓυηΙ, ςυβδί ίη

ηΐϊ,ιιη (|ΐιαη()3Πΐ νίαιη ρΓ83 ίηιρεπ'Ιία αΐκΐιιοΐί : 3ΐιμιο. 388β-

πιηΐ, εοπιιη ςυκ 8ΐιηΙ, ηίΙΓιΙ Ιίοιί ιιιιΙ ιπΙογιγο, ρΓορΙβΓΟΛ

(ΐυο(1 ηοοεδδε 6δΙ , ιιΐ (μκκΐ ΓιΙ , νεί (ιηΐ εχ εη(ε , νεί εχ ηοη-

εηΐε : εχ η!» ιιηίοηι υ(ΓΪδ(|ΐιε Πεπ ηεαυϊι : ηιιϊα ηεο,υβ εη»

ΙιΙ , ςηιιπι ]3Γη βί( ; εχ ηίΐιίΐο βυΐεπι ηϋιίΐ ΠΙ , ςυοηϊβηι •1ϊ-

ςυίά βυομοί οροΚεί. (2) ΑΙςηε ϊΐβ Οείηεερβ εοηδβευΐίο-

ηεπι 3ΐΐ8εηΐ8δ, ηοη εδββ ιηιι1ΐ3δ τεδ ίηιμιίυηΐ, 88ίΙ ΙβηΙιιπι-

ηιοοΌ ίρδίιυι εηβ. 1111 ϊηιΙιιγ ή3ηε ορίηϊοηεηιεοηεερεΓυηΙ οη

ο;ι ι μιη,' ιΐίοΐη δΐιιιΐ. (3) Νθ9 ,ιηίοιη (Ιίοίιηιΐδ , Ιι,έο , βχ εηΐε

νοί ηοη-βηΐε Πεπ , 8ΐιί ηοη-εηδ νεί εηδ ΓβεβΓε (μιίρρίβΓη ,

μίι ρ;ι!ί, .ιη| ιριιιιΙνΝ Πεπ ϋΐιΐιΐ, υηο ιιιοιίο ηίηίΐ οΊΓ-

-
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τι ή πάσχειν ή δτιοϋν τοδε γίγνεσθαι, ένα μέν τρόπον

ουδέν διαφέρει ή το τον ίατρόν ποιείν τι ή πάσχειν

ή τό Ιξ ίατροϋ εΤναί τι η γίγνεσθαι, (ί) "Ωστ' Ιπειδή

τοϋτο διχώς λέγεται, δηλον ότι και τι) Ιξ ίντος και το

6 3ν ί| ποιεϊν ή πάσχειν. Οικοδομεί μέν ουν δ Ιατρός

ούχ ^ ϊατρός, άλλ' ^ οικοδόμος• και λευκός γίγνεται ούχ

ί) Ιατρός, άλλ' ί| μέλας• ιατρεύει δε και άνίατρος γίνε

ται ?[ ϊατρός. Έπεϊ δέ μάλιστα λέγομεν κυρίως τον

ϊατρόν ποιείν τι ή πάσχειν ή γίγνεσθαι Ιξ ίατροϋ, Ιαν

ιο ί[ ιατρός ταΰτα πάσχη ή ποιη ή γίγνηται, δηλον ότι και

το μή Ιξ όντος γίγνεσθαι, τοϋτο σημαίνει τι) ή μή όν.

"Οπερ εκείνοι μέν ού διελόντες άπέστησαν , και δια

ταΰτην τήν άγνοιαν τοσούτον προσηγνόησαν, ώστε μη -

θέν οίεσθαι γίγνεσθαι μηδέ είναι των άλλων, άλλ' άνε

υ λεϊν πασαν τήν γένεσιν. (β) Ήμεΐς δέ και αυτοί φα-

μεν γίγνεσθαι μέν ουδέν απλώς Ικ μή όντος, όμως

μέντοι γίγνεσθαι Ικ μή όντος, οΐον κατά συμβεβηκός ■

εκ γαρ της στερήσει>)ς, δ' Ιστι καθ' αυτό μή όν, ουκ Ινυ-

πάρχοντος γίγνεταί τι. θαυμάζεται δέ τοϋτο και άδύ-

2« νατον ούτω δοκεϊ, γίγνεσθαι τι εκ μή ίντος. (β) Ώσαΰ-

το)ς δέ ούδ' Ιξ οντος ουδέ το 3ν γίγνεσθαι, πλην

κατά συμβεβηκός. Οΰτω δέ και τοϋτο γίγνεσθαι τον

αυτόν τρόπον, οίον εί Ικ ζιόου ζώον γίγνοιτο και

εκ τινός ζιόου τι ζωον, οίον εί κΰων Ιξ ίππου γίγνοιτο.

2& Γίγνοιτο μέν γαο άν ού μόνον Ικ τίνος ζώου δ κύιυν,

άλλα και Ικ ζώου, άλλ' ούχ ή ζωον • υπάρχει γαρ ήδη

τοϋτο" ει δέ τι μέλλει γίγνεσθαι ζωον μή κατά συμβε-

βηκός, ουκ εκ ζώου εσται• (?) και εί τι ον, οΰχ ε;

οντος , ούδ' Ικ μή δντος • τό γαρ έκ μή δντος εϊρηται

:ιο ήμϊν τί σημαίνει, δ'τι ^ μή Ον. Έτι δέ και το είναι

άπαν ή το μή είναι ουκ άναιροϋμεν. (β) Εις μέν δή

τρόπος ούτος" άλλος δ' δ'τι ενδέχεται ταύτα λέγειν

χατα τήν δΰναμιν και τήν ένέργειαν τοϋτο δ' Ιν άλλοις

διιόοισται δι' ακριβείας μάλλον ώσθ' (δπερ Ιλέγομεν)

τλ α\ άπορίαι λύονται δι' ας άναγκαζόμενοι άναιροϋσι

των εΐρημένων ενια • δια γαρ τοϋτο τοσούτον και οί πρό-

τερον έξετράπησαν της όδοΰ της Ιπί τήν γένεσιν και

φθοραν χαί ίλως μεταβολην. Αδτη γαρ αν δφθεϊσα

ή φύσις ελυσεν αυτών πδσαν τήν άγνοιαν.

(ΪΊΊΊ• , >π1 ρρι-ϊικίϋ ναΙΟΓΐ• , αί ύ φΐί» ι1ίθ3ΐ ιιιοιίϊοιιιπ ίΐΙίφιίιΙ

Γ»οβΓ6, τβΙ ρβΐί, βυΐ εχ πιβίΐίοο αΐίφιίιΐ ε&86, νεί Γιεπ.

(4) <}υ3ΓΡ φΐιιιιι Ιιοο «Ιιιοΐιιι* ιιιυιΐί•. (ΙϊεαΙυι : ρβίεΐ (ϋιιιιι

ϊ Ηΐΐιΐ , Ιΐίΐΐΐίΐ ΙΙΙΙΙ 8Χ ΡΙΐΙΐ' , (Ι 8Π8 νβΙ ί.ΉΊΤΡ ΥρΙ ρπΙ ί , Ι>ΪΓ,1ΓΪ3ΓΠ

βεεϊρί. .ΚιΙίΙίιαΙ ιε>ϊΙυΓ πιρ<ϋοιΐ5 , ηοη <ρι;ι ηιριΐίπΐί , βεά φΐ3

εεάίΓιεβΙΟΓ : εί 8ΐ1>υδ ΠΙ, ηοη ςιιβ ηιει1ίαι*, κο»1 ςυα ηί§ει\

ΜειΙείπΓ ηπίεηι , ε( Γι Ι ηΐΡ<1ίοίη3.'Ρχριτ5, ψι;ι ηιε<]ίειΐ8. Οιιί.ι

νβΐΌ <1ίΐ'ίηιιΐ5 ιη,Ίχίηιο ρι-ορπε ιηειίίειιιη «ΙίφΐίιΙ Γϊοεγο νεί

ρ,ιΐί, ;ιιιΙ εχ ιιιριΐίεο Γιεη, φΐιιιη, ςυα ηιριϋο.υδ, η«εε ραΐίΐιιι ,

αυ( Ι,ιιϋ , »υ( Γι( : ηιαηίΓεδΙιιιη ρ$( ρΙι,ιιιι Ιιοη, εχ ηοη-εηΐι;

ΙϊβΓΪ , ηϊςηίΟοβΓε ςηα ηοη-εηβ. (,)ιιο(Ι ψπιΐΐ'ΐη ϋΐϊ ηοη (ΙϊβΙίη-

ριιοηΐΐ'ί, α Γ('<•1:ι νί,ι βυηΐ βΐχΐυείί : εί ρΓβρΙβΓ Ιι,ιηι• ί@ηοΓ»η-

I ί.ι η ι εο ϊ ιΐϊοί ΙΊιτ ρΡΓ νεηεηιηΐ , υΐ ριιΐ,ιπηΐ ηιι Ι Ι,ιηι αΐϊαπι γ ρ ιιι

ΙίρΓί αυΐ β88ε, 6β(1 ΙοΙΙβΓοηΙ ηιηηριιι μρηρπιΐίυηριιι. (5) Νθ8

,ίιΗριιι εί ϊρβί άίεϊηιι» ιιίΐιίΐ ΐ|ΐιί<1ριη Πιτί 8Ϊηιρ1ϊεί(εΓ εχ ηοη

εη(ε ΙϊβΓΪ Ιβπιρη εχ ηοη εηΐε Ιαηςυ»ηι ρεΓ αιτίιίριΐί : ΓιΙ εηίηι

ΗΐίιιιιίιΙ εχ ρηναΐίοηε , <\νχ εβί ρρι• 8ε ηοη 6Π8, ηιιηιη ηοη

ίηδϊΐ ίιι εο ίμιοιΐ ΠΙ. ΛιΙηιΪΓαΙϊοηϊ αιιίρηι Ιιοο. ε»1 , ρΐ ίιηρο»-

κίΐιίΐρ ί(:ι νίιΐθΐυτ Γιργϊ ,ι1ί(|ΐιίιΙ εχ ηοη εη(ε. (β) ΙΙΜεπιςυο

ιΐίοίπιιΐί , ιιρηιιρ, εχ εη(ε , ηεςιιε εηβ Πρπ , ηίκί ρεΓ βεεία'εηβ.

ΚιιιΙιίιι ιιιιΙγιιι ιΐ)οιΙ(ΐ Πεή Ικκ: ιΙκίιιηΐΗ, ,•»■ 8ί εχ οηίηιηΐί

.ιιιίιιιιιΐ ΓιβΓβΙ , ε( εχ ηΐίφιο .ιηίιηαΐί αΙϊηιιοιΙ αιιίιιιαΙ : νβΐιιΐϊ ,

«ί εβπίδ εχ εςιιο ΠεΓεΙ. Νϊιπ εβηίβ Γιει•ρΙ ηοη βοΐιιηι βχ βΐί-

ςυο ίΐιηηκιΐί , υρπιιιι ρΙϊλιιι εχ ηιιίιιιιιΐί : ηοη ΙίΐιιιΡίι ςιιαε&Ι

ΗΐιίηκιΙ, ςυϊ» Ιιοο. ]ηπι ρ.η). Ουο<1$ί ΓιιΙιιπιιη ε$1 ιι( ηϋ-

(|ΐιίιΙ Π;ιΙ ηιιίιηηΙ ηοη εχ αεείάεηΐΐ ,. εεΓίε ηοη εχ ηηίηιηϋ

βΓΐΙ. (7) ΕΙ 8! ςυϊιΐ ΓιεΙ εηβ,ηοη ΠεΙ εχ εηΐε, ηεηυε εχ

ηοη ριιΙρ •. ςυίρρε ιϋι Ιιιιιι 3 ηοΙ)ί8 ΓυίΙ ςυίϋ βϊμηίΓιεεΙ ιΙΙιια ,

εχ ηοη εηΐε , \ ίιΙιΊίιι•! <ρι,ι ε$( ηοη εη8. Γι ,ι•|ρπ•α νρπι

οηηιριη ιρηι ε&8ε αιιΐ ηοη εββε ηοη (οΙΜηιιιβ. (8) Ι πιη ί^ί-

Ιπγ ιΙιιΙ)ί(αΙίοηί8 δοΐνρικί»• ιιιοιΙιιη ηίε ε$1. Α1ίιΐ8 αυΐεηι ε$1 :

ςυοπίαιη ριιιΙρπι Λίεί ροβίηηΐ μίίιιιιΙιιιιι ρο(ε8(βΙεηι ιΊ 8ε-

ειιηιΐυιη πείιιιη. ΙΙοο νεΓο ίη 3ϋί8 ΙίΙιπί ηιη^Κ εχςυΪ8ίΙε (1ρ•

Ι'ιηίΐιιηι ε$(. <3ιι»γρ(ιι( ιϋχϊηιιι*) ιΐιιΐιίΐ,-ιΐίυιιρ^ 6θΙνυη(ιΐΓ,

ςαίηυβ πρ.κΊι νεΙεΓεβ (οΐΐοηΐ ηοηηηΙΙβ ροπιιη ιμυρ (1ιΊΙ.ι

8υη(. Ιιίρη ηαιιιςιιρ ρηβΓεβ ρΙιϋθ8θρΙ)ί Ι,ιιιΙιιπι ηΙΐΡΓΓ,ιπιηΙ

α νί3 (Ιυεεηΐε »ά @ρηεΓ3(ίοηεηι εί ι'ηΐρπίυιη, εί οηιηίηο ηιυ-

(ϋΐϊοηεηι. Κηηι Ιιερρ ιιλΙιιγ.ί 81 βη είβ εο^ηί(3 ΓιιΊ$86( , οηιηεηι

Ιιιιιιΐ' ιι η ι,ιιι ί^ικίΓϋΐιΐϊιιηι ο'Ϊ86θ1νί88ε(.

ΟΑΡ. IX.

4ΐι Ήμμενοι μέν ουν χαΐ ίτεροί τινές είσιν αύτης ,

άλλ' οΰχ ίκανώς. Πρώτον μέν γαρ δμολογοϋσιν απλώς

γίγνεσθαι τι Ικ μή δντος, ί| Παρμενίδην ορθώς λέγειν ■

εΐτα φαίνεται αύτοϊς, είπερ ΙστΙν αριθμώ μία, και δυ

νάμει μία μόνον είναι. Τοϋτο δέ διαφέρει πλείστον •

44 ήμεΐς μέν γαρ δλην κα'ι στέρησιν έ'τερόν φαμεν εΤναι ,

και τούτων το μέν ούκ 3ν είναι κατά συμβεβηκός , τήν

υλην , τήν δέ στέρησιν καθ' αυτήν , και τήν μέν εγγύς

και ούσίαν πως, τήν ύλην, τήν δέ στέρησιν ουδαμώς,

(ι) Οί δέ το μή ον το μέγα και τό μικρόν δμοίως, ή τό '

μι συναμφότερον ή τό χωρίς ίκάτερον ώστε παντελώς

έτερος δ τρόπος ούτος της τριάδος κάκεϊνος. Μέχρι μέν

γαρ δεϋρο προηλθον, δτι δει τίνα ύποκείσθαι φύσιν, ταύ-

διιιιε ΗΐΙίβεηιιιΙ ('ίΐιιι εί ιιΐίί ηυηηιιΙΙί, ηοη ιαιηεη 8*(ί8.

ΐ'πιιιιιιη εηίηι ΙΉΙεηΙυΓ ίίιιιρΜρ.ίΐΡΓ Ιίεπ ηΙίφΐίιΙ εχ ηοη εηΐε,

ΐ|ΐι.ιΙριιιι* Γ»(ρηΙΐ)Γ \'λι ιιιριιίιίρηι Γεε(ε ιΙιοργρ. ϋρίηιΐρ ίρ»8

νίιΙείΗΓ, 8Ϊ Ιΐ.ΤΟ Ι13ΐυΓ3 88( ΙΙΠ3 ηιιηΐΡΓΟ , ιΊιηιιι |)0(65(3ΐε

ΐ3η(ιιιτιηιθ(]ο ηη,ιηι 888Ρ. Ηοε 3πΙρηι ρΐιιηιηυηι (ΙίΙΓριΙ. Νοβ

εηίηι ιη,ιΙρΓϊίΐιη εί ρπνπΐίοηεηι ΛίνιτΛ» εββε ιΐίείιηιιι : ε(

Ιιοπιιΐ) ίΐΐιιιΐ ςηίο'εηι ε$8ε ηοη επ; εχ ηοοίιίρηίί , ηρηιρρ ηιβ-

Ιργι,ιιιι : |ΐι•ίν«Ιίοιιι•ηι νεΓΟ ε88ε ηοη εη8 ρετ 8ε. ΕΙ ίΙΙ,ιηι

(]ΐιίι1ριη εβ8ε ρι-ορρ ρ| (]ΐιθ(1ίΐηιηιοιΙο 8ΐι1ΐ8(3ηΙί3ηι , ηίηιίπιηι

τη,ιΙΡΓίΒΐΐ) : ρΓίναϋοηρηι βιιίεηι ηεφΐ3ΐρι:ιιιι (2) Αΐϋ νεΓο

ηι.ιμηυπι ε( ρητ-νιιηι , βίτε ιι(πιηκ|ΐιΐ' , 8ίνε 8εθΓ8υπ) ;ι1Ιρπι-

(τυπ) , βίηιίΙίΐ6Γ βίβΐιιηηΐ 88?ε ηοη εηϋ. ρπ3Γβ οηιηίηο Με

(ΡΓΠ3Γϋ ηιοα'υβ «η ίΙΙο άΊΠειΊ. Ηιιε ιΐίςιιε εηίηι ρΓο^Γεββί

8ΐιη( ιι) ιπίρΐϋ^ριρηΐ ηη(πΓ3ηι 8ϋςυ8ιη ΜΐΙφΡί ορΟΓίεΓε. 5ρι)

17.
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την μεντοι μιαν ποιουσι• και γαρ ει τις δυαβα ποιεί,

λέγων μέγα και μικρόν αυτήν, οϋθέν ήττον ταΰτό ποιεί-

τήν γαρ έτέραν παρείδε[τήν στέρησιν.] Ή μεν γάρ υπο

μένουσα συναιτία τη μορφή τών γιγνομένων εστίν,

λ άσπερ μητηρ ■ ή δ' έτερα , μοίρα της εναντιώσεως, πολ

λάκις αν φαντασθείη τω προς τι) κακοποιόν αυτής άτε-

νι'ζοντι τήν διάνοιαν ούδ' είναι τό παράπαν. (3) Ον-

τος γάρ τίνος θείου και άγαθοϋ και Ιφετοΰ, τι) μέν

εναντίον αύτώ φαμέν είναι , τι) οέ 8 πέφυκεν εφίεσθαι

ιι> και όρέγεσθαι αύτοϋ κατά τήν έαυτοϋ φύσιν. ΐοϊς οέ

συμβαίνει το εναντίον, όρέγεσθαι της έαυτοϋ φθορδίς.

Καίτοι ούτε αυτό έαυτοϋ οΤόντε έφίεσθαι τό είδος δια

τί> μή είναι Ινδεε'ς , ούτε τό εναντίον φθαρτικά γαρ

αλλήλων τα εναντία. Άλλα τοϋτ' εστίν ή υλη, ώσπερ αν

ι:> εί θήλυ άρρενος και αίσ/ρόν καλοϋ" πλην ου καθ' αυτό

αίσ/ρόν, άλλα κατά συμβεβηκός, ουδέ θήλυ, άλλα κατά

«υμβεβηκός. (ι) Φθείρεται δέ και γίγνεται εστί μέν ως,

ίΌτι δ' ώς ου. Ώς μέν γαρ τό Ιν ω , καθ' αυτό φθείρεται-

τό γάρ φθειρόμενον Ιν τούτω εστίν ή στε'ρησις• ώς δέ

3» κατά δύναμιν, ού καθ' αυτό,άλλ' άφθαρτον και άγένη-

τον ανάγκη αυτήν είναι ■ είτε γάρ Ιγίγνετο, ϋποκεϊσθαί

τι δει πρώτον, τό Ιξ ου Ινυπάρχοντος " τοϋτο δ' εστίν

αυτή ή φύσις, ώστ' εσται πριν γενέσθαι. Λέγω γάρ

υλην τό πρώτον ΰπίκείμενον έκάστω , εξ ου γίγνεταί τι

«■ Ινυπάρχοντος μή κατά συμβεβηκός ■ είτε φθείρεται ,

εις τοϋτο άφίξεται £ρχατον , ώστε Ιφθαρμένη εσται

πριν φθαρήναι. (β) Περί δε της κατά τό είδος αρχής,

πδτερον μία ή πολλαί, καΐ τίς ή τίνες είσί, δι' ακρι

βείας της πρώτης φιλοσοφίας έργον Ιστι διορίσαι• ώστε

ϊο εις Ικεΐνον τον καιρόν άποκείσθω. Περί δέ τών φυσικών

καϊ τών φθαρτών ειδών Ιν τοϊς ύστερον δεικνυμένοις

Ιροϋμεν. "Οτι μέν ουν είσιν άρχαί, καϊ τίνες, και

πόσαι τον αριθμόν, διωρίσθω ήμΐν οδτοις' πάλιν δέ άλ-

λην αρχήν άρξάμενοι λέγωμεν.

Ιιπιιγ ιιικιιιι ί.ιοϊυηΐ. >'3ηι εΐ5ί ο,ιικΙβιπ άΊια1ίΐ3ίεηι ΙβείΙ, ίη-

ηυίεηδ εαιιι δΐιΙ)]βοΐ3ΐιι ηαίπηιιιι εδδε Π!3§ηιιπ> εί ραΓνιιηι ;

ηίΐιίίοιηίηιΐδ ΐΒΐηειι ίιίειη ίααί : <]ΐιοηϊαηι ίΐΚεΓαηι ηε§Ιεχίί ,

ιιίιιιίπιηι |ΐι•ί\;ιΙίοιιΐΊΐι. Λϋα ΠΒΐιιιμιε ιιαίιπίΐ , φΐιιιη μεπιΐΒ-

ηεηί , εοπιιιι ψιχ ΓιυηΙ , υιια οιιη Γοπη» εδί εβιΐδβ , <ιιΐ39ΐ

ΓΠ318Γ. Α118Γ3 νεΓΟ, ςικε εβί ρ3Γ3 εοηΐΓ3τίεΐ3ΐί8 , 82ερβ VI-

ιΐεπ ροΐεπί εί ςυί &Λ ίρδϊυβ ηκιίείίάυιη απϊιιιιιηι ;κ1\ιι|.•ι ίΙ ,

ηε εδδε ψιίιίεηι υΙΙο ιιιοιίο. (3; ί^πιιηι εηίιη δίΐ ιμιίιΐιίαιη

(Ιίνίηυηι ε( Ιιοηιιηι ε( εχρείεηίίυπι , ιΐίείιιιιι•. βΙίυόΙ εβδε

εί εοηΐΓΒΐ'ίιιιιι ; αΐίιΐιΐ ςυοά δΐΐΒ ηαΐιιΐ'3 ί<1 εχρείίΐ ε( αρρείίί.

Χειΐ ΗΙίδ Βοείιΐίί ιιΐ ( υη(Γ3Γίυιη ηρριΊίΐΙ 8(ΐί ϊρδΐιιβ ϊιιΙιί ίί ιιιιι.

Αίςιιί ηεε ίρδ» Γοηηα &ε ίρδ3Μ εχρεΙεΓε ροίεδί, ιριϊ3 ηοη

εδί 5ΐιί ίικΙ ίβεηβ; ηεςιιε εοηΐΓβπιιηι εβιη εχρείίΐ : ο,υίαεοη-

(Γ3ΓΪ3 8ΐιί ίανίεειη μεπιιιεηϋί νίηι ΙιαΙχηΙ. 8ει1 Ιιοε ββΐ ηιη-

(επ3 : ρεπηίΐε 3ε 8ί Γεηιίιι» ηιαι επί , ;ιπί 1ιιι•ρε ρυΐεηπιιη

βρρεΙεΓεΙ. ΥεΓυηιΙβπιεη ηοη εδί ρεΓ βε ΙοΓρϊκ , βε<1 εχ αο-

είϋεηίί : ηεε ρεΓ 88 Γεηιίηα, 88<1 εχ αεοκίεηΐί. (4) ΡβΓίίηι

.πιΙ.ιιι Ί»ΐΓ!-ίΙ ι-( Ιί! : ρ3Γ(ιιη ηιίηϊιηε. υΐ ειιίιιι ι>1 ί(1 ίη

ςιιο, ρεί' 8ε ιηΐιτίΐ. Ουοιΐ ειιίιιι ίιιίεπί, ίη ίρ$3 εβί, ιιεηιρε

ρηνβΐίο. υΐ 3υ(επι βεειιηύυηι ροίεβίβίεηι 8ρεε(3(ιΐΓ, ηιιιι

ρεΓ 8ε ςίςηίΙιΐΓ εί ίιιΐιτίί , «•ι1 ηεεε$8ε ε»1 ιμιιι ε8$ε ίιιεοΓ-

πιρίίηίίειη εί ίη§εηίΙϊηι. δίνε εηίιιι ΙίιτεΙ, οροΓ(εΓε( 5ΐιΙι]ί<•ί

βΙίηιιοιΙ μιίιηιιιιι, ηειηρε ίιί εχ ηιιο ίηβϊΐο Γι Ι : Ιιοεβυίειη

ε.•-! ίρ83 ικιΐιιπι : ρΓυίικΙε ρΓίιΐδ ργιΙ Γ)ΐιαηι Ιίίΐί. Μ3(εΓί<ιιη

('ΐιϊιιι τοεο ρπιηυω ε^υβςυε τεί 8υΙ)]εε(υηι, εχ ςυο ίηβίίο

Γιΐ3ΐίηϋί(1, ηοη ρεΓ βεεκίεηβ. δίνε ηιιίιΐ ίη1εΐ'ε3(, ίη Ιιοε

ιιΐϋηιυηι αΐιίΐιίί. ρυοπ- ίιιΐιτεηιρί» ι-πΐ, 3ΐι(ειρΐ3ΐη ίηΐεπ-

ΐι;;ιΙιιι . (5) !>(' ρΐ'ίιιείρίο ΗΐιΙειιι , ((ποιΐ ε«1 ίοίυικίιιηι Γογ-

ιιιηηι, ιιίπιηι 8ΪΙ 1111Η111 3η ιιιιι Κα, εί αυοο* νεί ιρκε 8ίη(,

εχιριίϋίΐι' (ΙείίηΪΓε εβί ιηιιηιΐδ ρΓίηιχ ρΐιίΐοβορίιίιε. ΟυβΓε ίη

ίΙΙιιιΙ Ιεηιρπβ Γε]ίεί3(υΓ. ϋε η3ΐυΓ3ΐίοιΐ8 ηιιίειιι εί ϊηΐεηΐυί

υΙιιΐΜλίί8 ίοιηιίί ίη Ϊ18 (Ιίεεηιυδ ςιιιε ροβίεπυβ <1ειιιοη5ΐΓ•ν

ΙιιιηΙιΐΓ. Οιιοιΐ ίξίΙυΓ ϋίιιι ρΓίηείρία, εί ςυ» , εί <]υοΙ ηα-

ιιιιίίι 8ίηΙ , ίί<•. 3 ηοΙ>ί5 (ΙεΓιηίΙιπη εβ(ο. ΚιΐΓ5ΐΐ8 βιιίειιι βΐίο

Γαείο ίιιίίίο •1 ί•-:ι•ιιιι».

Ι,ΤΒΕΚ II.

ΟΑΡ. Ι.

35 Τών οντοιντά μ.έν έστι φύσει, τά δέ δι' άλλας αιτίας•

φΰσει μέν τά τε ζώα και τά μέρη αυτών και τά φυ

τά και τά άπλα τών σωμάτων, οίον γη κα\ πϋρ και

ίήρ και δδωρ ■ ταϋτα γάρ είναι καϊ τά τοιαϋτα φύσει

φαμεν. Πάντα δέ τά δηθέντα φαίνεται διαφέροντα

4ο προς τά μή φύσει συνεστώτα. Τά μέν γάρ φύσει ίντα

πάντα φαίνεται έχοντα Ιν έαυτοΤς αρχήν κινήσεοις καϊ

στάσεως , τά μεν κατ* τόπον, τάδε κατ αυςησιν και

(ϊ) Κλίνη δέ και ίμά-

τιον, καϊ εί τι τοιοϋτον άλλο γένος εστίν, η μέν τετύχηκε

46 της κατηγορίας έκαστης καϊ καθ' όσον ΙστΙν άπό τέχνης,

οΰδεμίαν δρμήν έχει μεταβολής εμφυτον , ί] δέ σνμβέ-

6ηκ«.ν αυτοϊς είναι λιθίνοις ή γηίνοις ή μικτοϊς Ικ

τούτων, έχει, καϊ κατά τοσοϋτον, ώς ούσης της φύσεως

αρχής τινός και αιτίας τοΰ κινεϊσθαι κα'ι ήοεαεΐν Ιν

Ι'οπιιιι (ρΐίΐ' 8υηί, 3ΐί3 113111Γ3 εθη8(3Π(, 3ΐί3 ρ8Γ 8ΙΪ3Ν

(•:ιπ-;ι~. Λ;ι(ιιγ;"ι ηυίϋειιι εοηβίβηΐ εί 8ηίηΐ3ΐί3, ε( εοπιιη

ρΗΐΊθ» , εί ρΐίΐηΐιι; , <■( ϊίιιιρϋεί 3 εθΓρθΓ3 , ηΐ Ι ιτγλ , ε( ίΐ!Ι1 ί> ,

εί 3εΓ, εί αηιΐΒ. ΙΙιηο ειιίιιι εί ε]ιΐΊΐιιοιίί ;ιϋα (1ίείηιιΐ8 ηαίιι γΛ

εοηδίΒΓε. ΙΙιεο Βοίεπι ψικ (ΙίείΒ ίπηί οηιηία ύίΓΓεΓΓε νίιίεη-

Ιιιι• » ή ίί8 (]ΐι.ιε ιιβΙογΛ ηοη εοηβίΒΐιί. Νβιιι (ρϋρευηκμιε

η»ίηΐΒ εοιίδίΒπί , νίιΙεηίιΐΓ ίη 8ε ίρ8Ϊ3 Ιιαίιει-ε ρπηοίμίιιιιι

ηιοίιΐϋ εί ςηίεΐϊβ, »Ιιβ κεειιηιΐ ιιιιι Ιοοιιιιι , βΙιλ ίεευικίιιιιι »ε-

ει-είίοιιειιι εί ο'εηιίηυΐίοηειη , »1ία δεοιιικίπιη ναΓίΒίίοιιειιι.

(2) Ι,εεΙίεη νεΓΟ, εί νε8ΐίιιιειιίιιηι , εί 81 ιριοιΐ Βΐίυιΐ ε]ιΐ8ΐιιοι1ί

μεηιΐί εβ( , <μΐΒ 8ίη^ηΙί8 Ιιί8 βρρεΙΙαΙίοηίοηβ δί^ηίΓιεβηΙιΐΓ, εί

ςυΒίεηιΐί 30 ΒΓίε κιιηΐ , ιιιιΙΙιιιιι ηι ιιΙιιΙ !«>■■■-> ίιηρείιιιη ίηίίίυιπ

Ιΐϋΐιειιί : ο,υβνεΓΟ εΪ8 βεείιΐίί ιιί ηιιιΙ ΐ3|>ϊ•1βα, νβΙ ίειτείΐ, νε|

εχ Ιιί$ ιηίχία, ΙιβΙιιίιΙ, εί ίη ΙβιιΓπιιι ΐ|ΐιίι1εηι, ηιιβίεηυβ ηΒΐυι »

ε8( ρΐ'ίηείρίιιηι ΐ|ΐιο<Ι(ΐΒΐη εί υβιΐ83 ειΐΓ ίιί ιηονε.ιίιΐΓ εί ιριίε-

Ν
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ω ΰπάρ/ει πρώτως καθ' αυτό, και μη κατά συμβεβηκός.

Αέγω δέ το μή κατά συμβεβηκός, δτι γένοιτ' αν αϋτος

ίαυτώ τις αίτιος Ειγιείας, ών Ιατρός• άλλ' δ'μως οΰ καθδ

5γιάζεται , τήν ίατρικήν έχει , άλλα συμβέβηκε τον

6 αυτόν ϊατρδν είναι καί ύγιαζόμενον ■ διό χαΐ χωρίζεται

ποτ' άπ' αλλήλων, (ϊ) Όμοίως δε και των άλλων έ'καστον

των ποιούμενων ■ ουδέν γάρ αυτών ε/ει τήν αρχήν εν

' έαυτώ της ποιήσεως, αλλά τα μέν Ιν άλλοις χαι έξωθεν,

οίον οίχία και των άλλοιν των χειροκμήτων έ'καστον ,

ίο τα δ' Ιν αυτοΐς μέν άλλ' οΰ καθ' αυτά, ίσα κατά συμβε-

βηκδς «ϊτια γένοιτ' αν αυτοΐς. Φύσις μέν ουν εστί τδ

δηθε'ν. (*) Φύσιν δέ ε/ει δ'σα τοιαΰτην ε/ει άρ/ήν.

Και εστί πάντα ταϋτα ουσία ■ Οποχει'μενον γάρ τι χαι

εν ΰποκειμένω εστίν ή φύσις αεί. (5) Κατά φύσιν δέ

16 ταϋτά τε χα\ ίσα τούτοις υπάρχει καθ' αυτά, οίον τω

πυρΐ φέρεσθαι άνω• τοΰτο γάρ φύσις μέν ούχ εστίν,

ούδ' ε/ει φύσιν • φύσει δέ χαι χατά φύσιν εστί. (β) Τί

μέν ούν εστίν ή φύσις, ε ίρητά ι , και τί τδ φύσει, και

χατά 'ίύσιν. 'ί2ς δ' εστίν ή φύσις , πειρασθαι δεικνύναι

2« γελοΤον • φανερδν γάρδ'τι τοιαύτα των όντων εστί πολλά.

Το δέ δεικνύναι τά φανερά ίιά των αφανών ου δυναμέ

νου κρίνειν εστί τδ δι' αΰτδ καί μή δι' αΰτδ γνώριμον.

"Οτι δ' ένδέ/εται τοΰτο πάσ/ειν, ούκ άδηλον συλλο-

γίσαιτο γάρ αν τις έκ γενετής ών τυφλός περί/ρωμά-

ϊ!> των ώστε ανάγκη τοις τοιούτοις περί τών ονομάτων

είναι τον λόγον, νοεΐν δέ μηδέν. (7) Δοκε,ΐ δ' ή φύσις

χαι η ουσία των φύσει όντων ενιοις είναι το πρώτον

ένυπάρ/ον Ικάατω άρρύΟμιστον καθ' εαυτό, οίον κλίνης

φύσις τδ ξύλον, άνδριάντος δ' δ χαλκός. Σημεΐον δέ

ίο φησιν Αντιφών δτι, ε? τις κατορύξειε κλίνην καί λάβοι

δύναμιν ή σηπεδών ωστ' άνεϊναι βλαστόν, ουκ άν γε

νέσθαι χλίνην, αλλά ξύλον, ώς τδ μέν χατά συμβεβη-

κδς υπάρχον, την κατά νόμον διάΟεσιν και τήν τέ/νην,

την δ' ούσίαν οϋσαν έχείνην η1 και διαμένει ταϋτα πά-

36 σ/ουσα συνε/ώς. (β) Ει ϋ καί τούτων έ'χαστον προς

έτερον τι ταύτδ τοΰτο πέπονθεν ( οίον δ μέν /αλκδςκαι

δ χρυσός προς ύδωρ , τά δ' όστα και ξύλα προς γην,

όμοιοι; δέ και τών άλλων ότιοϋν), εκείνα τήν φύσιν είναι

και τήν ούσίαν αυτών. « (9) Διόπερ οί μεν γην, οί δέ

«υ πΰρ, οί δ' άερα φασίν, οί δέ ύδωρ, οί δ' ενια τούτων,

οί δέ πάντα ταΰτα τήν φύσιν είναι τήν^ιών όντων.

"Ο γάρ τις αυτών ΰπέλαβε τοιοΰτον, είτε £ν είτε πλείω,

τοΰτο καί τοσαΰτά φησιν είναι τήν άπασαν ούσίαν , τά

δέ άλλα πάντα πάθη τούτοιν καί έξεις και διαθέσεις.

<ί (ίο) Καί τούτων μέν δτιοΰν είναι άίδιον ( οϋ γάρ είναι

μεταβολήν αΰτοϊς εξ αυτών), τά δ' άλλα γίγνεσθαι

χαι φθείρεσθαΐ άπειράκις. "Ενα μέν ουν τρόπον ούτω;

ή φύσις λέγεται, ή πρώτη έχάστω υποκείμενη υλη τών

Ι/όντυιν εν αυτοϊς αρχήν κινήσεως και μεταβολής•

60 άλλον δε τρόπον ή- μορφή και τδ είδος τδ κατά τον

λόγον. (ΐι) "Ωσπερ γάρ τέχνη λέγεται τδ κατά τέ-

χνην καί τδ τεχνικόν, ούτοι καί φύσις τδ κατά φύσιν

λέγεται χαι τδ φυσιχόν. Ούτε δ' έχει πως φαϊμεν αν

εχειν κατά την τέχνην ουδέν, ίί δυνάμει μόνον εστί κλίνη,

- α Ι , ϊ ιι <|ΐιι) ίηεδί |ιγιιι)ιιιιι , ρβΓ 8β , ηοπ βχ αοείιίειιΐί . Ι,ιίοο

,ίιιΙιίιι , ηοη βχ 3(τίιΐοηΐί , ςηία (ϊει ί ροΐββΐ ιιΐ βΐία,ιιίδ βΐ1>ί

ϊρβϊ δίΐ εβηδ3 83ηίΐ3ΐίδ, ιμιιιιη δίΐ πιβάίευδ : \τπιιιι(;ιιηοιι ,

ηοη ςιΐΐΐεηυβ δβηβΙιΐΓ, ηιρ.άίοίηαηι Ιι.ίΙηΊ , μί! αοοκίίΐ ευη-

ιΐοηι είδε ηι*.'(1ίοιιηι εί 5ηη;ιιϊ. ΙιΙοίπ•ο Ιι,το :ιΙί(μι;ιηώ> & δε ίη-

\ ϊ<->•ιη >••ρ;ιι-ίυιΙιιΐ'. (3) δίηιίΙίΙεΓ νεΓΟ ίε Ιι&1>ε( ιιηιιη»ί]ΐιο<3ΐ|ΐι«

εεΙεΓΟΠιπι (μην Πιιιιΐ : ιιιιΙΙπιΐ] εηίηι εοπιπι ΙιηΙηΊ ίη δερπη-

ιίρίιιηι εΠεεΙίοηίδ ; δεά ψι.νιΐιιηι ίη βΐίίβ εί εχ 1 1 3 Ι ιιιΙκίι! ,

ιιΐ (1οηιιΐ8, εί ιιηιιηΐ(]ΐιοϋ(|ΐιε ηΐίυηιηι ψκυ ιηβιιιι ιΊΙί(ΊιιηΙιιΐ' :

(Ιπ.τιΙ,ίιιι ίη 8ε ίρ8Ϊ8 ΙΐΐοεηΙ ([ΐιί(1<•ιιι , ηοη (αηιεη ρεΓ βε , ηί-

ιηίπιιιι (|ΐι;('(ΐπιιο,ιιβ εχ αεείιίεηίί μΙ» Ϊρ8ί8 εαυβη: ΙΐβΓΪ ρο8-

ΜΐιιΙ. ΝϊΙιιγ» ί^ίΙιΐΓ ε8( (]ΐΐ()(1 (ΙίιΙιιιη ΙιιίΙ. (4) >'ίΐΙπΐ'(ΐιιι

νεΓΟ 1ι;ι1ιιίιΙ , (|ΐι»Ί•ιιηΐ(|ΐιε ΙιλΙκίιΙ ι']πμιιοιΙΪ ρηηείρίυηι.

ΑΙψιε Ι«ρο ιιΐιιιιίιι βυηΐ βυοβίαηΐία. ΝβΙιιγβ ηϊΐηηυβ 8εηιρκΓ

ι'.-Ι Λΐι1ι]ΐ'('.1ιιηι (|!>0(1ι1.ίιι> (Ί ίη 8ΐιίι]ει•.1(ΐ. (5) Κΐ'πιικίιιηι ιι.ι-

Ιιιγλιιι ίΐιιΐι'ΐη (ΙΐευηΙιΐΓ εί Ιιιβε εί «ρίπο Ιιί8 ΐιΐ8ΐιηΙ ρεΓ 80 , ιιΙ

ί^ηί ΜίΓϋΐιηι Γιτγι. 11οι: εηίηι ηοη ε$1 π;ιΙιιγ;ι , ηβο ΙκιΙιιΊ

ιι,ιΙιιιμιιι , »('(! 08( ιΐίΐ(ιΐΓ(ΐ1ιΙι•ι• ε( μ•ι ■ιμι Ιιμιι ηηΙιίΓιίπι.

(6) Ιΐκ Ι ΐΗΐι ε8( ίμίίηι ςιιίιΐ 8Ϊί ιΐϋΐιιΐ'», ε( ι|ΐιίιΙ βίΐ ηυο<Ι ι'»1

ηαΙιιΐ'ίίΜΙΐΜ1, (•( μτιιιμΙιιιιι η;ιΙιιι;ιιιι. Ε858 βϋίεηι ιιιιΙιιγ,ίιιι

εοη&η ριοΐΐίΐιτ, ηιΐίεηΐυηι 68( : ρίΐΙιΊ εηίηι ε]ιΐ8ΠΊ0(1ί ιίιΙμ

ιιιιιΙΙ,ι εβ8ε. 1 )(ίιιι)Ι1ν1ι•»π' ίΐιιίειιι , (|ιι«' Μΐιιΐ |ΐ;τ-ρί•-ιι;» , εχ

ο1)8ειΐΓΪ5, ε]ϋ5 εδί ςαί ηοη ροΐεδί (1ί]υιΙίθ3Γε ο,ποιΐ εδ| ρεΓ

5ΐ', εί ςυοίί ηοη εδί ρεΓδε ηοΐυπι. Ροδδε βιιίεηι ϊϋςυεπι

ίΐ» εδδε βΙΤεοΙιιηι , ηοη εδί οηδοιηιηι. ΛΙίηηίδ εηίηι ιμιί ηΐι

ογΙιι ίάΐ εχΐΊΐδ, ροΙεδί άΐ εοΐοηΐιιιβ ΐ'αΙίοείηαΓί. (,ΐιΐίΐπ• ηε-

εεδίε εδί Ιιίδ είδε α'ίίρηίαΐίοιιεηι άο ηοιιιίηίΐιιΐδ, κί! ίρδοδ

ιιίΙιΙΙ ίηΙε1Ιί80Γε. (7) ^ηι νεΓΟ (|ΐιίί>ιΐ5<ΐ3ηι νίιΙεΙυΓ ικιΐιπ,ι

εί εδδεηΐίΐ ευηιηι (|»;ε ιιηΙπιΛ εοηδίαηΐ, εδβε ίιΙ ςιιοά ρπ-

ΙΙ11ΙΙ1Ι (ΊΐίιρΚ' 1Ί•ί ίπΐ'Μ , ίηΓοΓΠΐε ρβΓ νγ : ιιΙ 1ι•(Ίί(,τ η.'ιίπι,ι

εδί Ιίμιιιιιιι , δΐΐίιιχ τογο β». Ι'π]ιι•. ι γι 8ί@ηηηι εβκε ίικριίΙ

ΑηΙίρΗοη, ηιιοιΐ, βί ςιιίδ αΌΓοιΙεπί ΙεεΙίεβιη , ε( ρυίΓειίο νίιή

ϋεοερεπί, 3ϋεο οί §0Γηιίηεί, εεΓίε ηοη ΠεΙ ΙεοΙίεβ , ββιΐ 1ί-

ριιιιιιι : ο,ιιαίί ίΐίικί εχ αεεκίεηΐί ίηδίΐ, ηεηιρε (ίίδροδίίίοςιι»!

εδί δεεηηϋυηι Γοπικιιιι εί βΓίειη ; εδδεηΐία νεπι <-;ι δίί, <ρι»•

(Ίίιιιη ρεηιιβηεΐ, ηΐι Ιιίδ εοηΙίηεηΙεΓ ;ιΙΙι•(Ι;ι. (8) (^πικΚί

ιΊίϋΐιι ΙιοΓυηι ιιηιιηκριοιίιρκ' 3(1 ίΐΐίικί ιριίιΐιΐηιιι εοιίειη

τικιιΐιι 081 ,ΊΐίιτΙιπη ( νείυΐί Χδ εί αιιηιηι 3(1 3ηιΐ3ΐη, 0888

βιιίειη εί Ιί^ικι 3(1 Ιοιτ,ίιιι, ί'.ίιηίΐίΐεπριε αΐϊαϋ ηυθ(ΐνίδ), εα

ίηηιιίΙ εδδε ίρΜίπιιιι ικιΙιιγηιιι ε! εδδεηίίβηι. (9) Μι-ίη-ο βΐίί

(0ΓΓ3Π1 , .ιίιι ίι;ιι.Ίΐι , ;ιΜί ,-ιι'Γΐ'ΐιι , ίΐΐίί 3ςιΐ3ΐη , ,-ιΙίί ηοηηυΙΙα

εχ Ιιίδ, .ιΐίϊ Ιι.γ'- (Μΐιιιί;ι ίιΐφΐίυηΐ 0888 ΓεΓυπι η;ιΙιιι;ιιιι. Ουο(1

εηίηι ςιιίδςιιε εχίδϋηιβνίΐ ε&δε ΙβΙε, δίνευηυπι βίνε ηιιιΙΙα ,

Ιηιγ εί (οί ίηςυίιιηΐ εδδε υηίνεΓδβηι ε^ΊΐΙί.ιηι , πΊίιρίίΐ αιι-

Ιπη οιιιηί3 εβδε Ιιοηιιη βΐΐεοΐίοηβδ, εί Ιιβηίίηδ, εί όΜβροδί-

Ιίοηεδ. (10) £1 Ιιοηιπι ςυίιίειη ηιιοοΎίδ εδ86 δεηιρϊΐεπιιιιιι

( ηοη εηίηι εδδε ίρδίδ ιιιηΙ»(ίοιιοηι εχ 8ε ίρίίδ ) ; εε(εΓ3 νεΓΟ

ΓιεΓΪ ε( ίιίΐιτίιν ίηίΐηίΐίεβ. ΙΙηο ίμϊΐιιι- ηιο(Ιο ικιΐ ιιγ.ι βίε (Ιίεί-

Ιιιι , ιιίιιιίι μι» μηιιΐίΐ (Ίΐίιμιΐ' πι ίη 8ε ιιιυΐιΐδ εί ιηιιΐβΐίοηΐδ

ρΐ'ίηείρίιιηι Ικ.ΙκίιΙι δυ!>]εεΐ3 ιηιιΙ<•πα. Αΐίο βιιίειιι ηκκίο

ίιιπη.Ί εί δρεείεδ , ψι;ν ίη (ΙεϋηίΙίοηε ροηίίιΐΓ. (11) ΓΙ εηίηι

(ΙίπΙιΐΓ 3Γ8, ιριοιί 6δΙ δεευικίιιιιι ιιιΊεηι , εί <|ΐκ>(1 εδ( ,ιιΐίΐι-

είοδυηι : ιΙ,ί ε(ί3ΐη (ΙίοίΙιΐΓ ιι;ι1ιιι;ι , (ριο(1 εδί δεευικίηηι η»-

ΙιΐΓβηι , εί ςικκΐ εδί ιι,ιΐιιι ,ιΙγ. Νεη,ιιε ίη ί ] Ιο ,ίιιΙιίιι ιιΙΙο ιηοΗο

ιΐίεεηηΐδ Ικιΐιοπ' φιίϋμίβιιι δεευικίηιιι βΓίεηι, δι ροίε8ί3ΐε
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μήπο) δ' ί/!ΐ το είδος της κλίνης, οϋδ' είναι τέχνην,

ουτ' εν τοις φύσει συνισταμένοις" το γάρ δυνάμει

σαρξ ή όστοΰν ούτ' έχει πω την έαυτοΰ φύσιν, πριν αν

λάβη τι) είδος τι) κατά τον λόγον, δ οριζόμενοι λέγομεν

6 τί έστι σοτρς η δστοΰν, ούτε φύσει εστίν. (|2) "Ωστε

άλλον- τρόπον ή φύσις αν είη των εχόντων εν αΰτοϊς

κινήσεως αρχήν ή μορφή καί τί) είδος , ου χιυριστον δν

άλλ' ή κατά τον λόγον. Το δ' έκ τούτων φύσις μέν

ουκ εστί, φύσει δε', οίον άνθριοπος. Και μδλλον

ιιι αυτή φύσις της ύλης• έ'καστον γαρ τότε λέγίται, ίταν

εντελέχεια•}), μάλλον ή δ'ταν δυνάμει. (13) "Ετι γί•

γνεται άνθρωπος εξ άνθριόπου, άλλ' ου κλίνη έκ κλίνης•

διο καί φασιν οΰ το σχήμα είναι τήν φύσιν, άλλα το

ξύλον, ϊτι γε'νοιτ' αν, ει βλαστάνοι, ού κλίνη, αλλά

11 ξύλον. Ει δ' άρα τοΰτο τε'χνη , και ή μορφή φύσις"

γίγνεται γαρ έξ ανθρώπου άνθρωπος, (ι*) Ετι δ' ή φύ

σις ή λεγομε'νη ώς γένεσις δδός έστιν εις φύσιν. Ού

γάρ ωσπερ ή ϊάτρευσις λε'γεται ουκ εις ίατρικήν δδός,

άλλ' εις ΰγίειαν ■ ανάγκη μέν γαρ άπδ ιατρικής, ούχ

20 εις ϊατρικήν είναι τήν ϊάτρευσιν ούχ ούτι•) δ' ή φύ

σις έχει προς τήν φύσιν, άλλα το φυόμενον εκ τίνος

εις τί έρχεται ή φύεται. Εις τί ουν φύεται ; ουχί

ΐξ ού , άλλ' εις δ'. (ι&) Ή άρα μορφή φύσις. Ή δε

γε μορφή καί ή φύσις διχώς λέγεται • και γάρ ή στέ-

26 ρησις ειδός πως εστίν. Ει δ' εστίν ή στέρησις καί

εναντίον τι περί τήν άπλήν γε'νεσιν ή μή έστιν,

ύστερον επισκεπτε'ον.

ΙπιιΙιιιιι 8ίΙ Ιεε(ίε8 , ιιοοιίιιηι Ιιβίιεβί Ιεοΐίε* βρεείβιη , ηβιιοε

(Ιίι ίηιιι•> 6586 »ι•(εηι : ηεςηε ίο ίίί ηυ<£ ηαΙιΐΓϊ οοηϊίηηΐ.

(,ΐιιυιΐ οιιίιη ρο[ε$(3(ε οδ( ο&το , αυΐ 08 , ί(1 ιιοο,ΐιηιι Ιι;ι1μ•(

5ΐΐ3ΐη ίρδίϋί ιιιιΐιιπιιιι ρπιΐ8<|ΐι;ιιη αοοοροπΐ Γοητιηηι ςιΐίβ

ροηίΙιΐΓ ίη αχΊ'ιηΚίοηε ( Ιιοι- «•>1 ςηαιη ι1ίοίιιιιΐ8 (1βΓιηίεη(β5

α,ϋίιΐ μΙ εβΓΟ, νε| οβ), ηοο η»ΙιιιΆ οοπ8(αΙ. (12) Οιΐ3Γβ3ΐίο

ιιιιιιΐιι ιι.ιΐιιπι Γιιβπί οοπιιιι ςηεβ ίη 86 ρπηείρίοηι πιο(ιΐ8

Ιιηΐιοιιΐ Γοπιι.ι εΐ *ρβαε8 , ςυχ ηοη 681 8ορ:ιι .ι1«1ί8 , ηίεΐ ίβ-

πιηιΐιιιη (ΙοΙίιιίΙίοηοιιι. (}ιιοι1 ηιιίοιη εχ Ιιίδ 691 ουιιιρη-ίΐιιιιι,

Γ.ίΐΙιιπι ΐ|ΐιϊιΙ(•ιΐ) ηοη ε&Ι, 86(1 ιι;ι!ιιπιΙίΙιτ εδί μίι ιιηΙιιιΛ

εοη8(3(, ιιΙ Ι ιι ιιιιι ι. ΛΙ(|ΐιε Ιιιΐ'Ο ιιι;ιμί8, ιρίίΐηι Ι11316Π3, εδί

ηηΙιΐΓ.Ί. ΙΊιιιιικμιοιΙφΝ' οιιίιιι ίιιιιο. (ΙίιίΙιιι-, <|ΐιιιηι ;ι < ( 1 1 β8(,

ροΐϊιΐδ ςιιβιη ςυυιη εδί ρο(β8(8(β. (13) Ι'πγΛιτοβ ΙιΙ Ιιοηιυ βχ

Ιιοπιιηο, ηοη Ιβεΐϊεα εχ Ιεείίεβ. Ιϋεοφιε ίηα,ηίοηΐ, ηοη

Ιΐΐίΐιι•;ιιιι , 86(1 Ιίμιιιιιιι β8£ε ιι.ιΐιπιιιιι , ςιιίβ, μ μοπιιίιι,-ιινί ,

ηοη ΙίοιτΙ Ιοοϋοιι , 80ι1 Ιίμιιιιιιι. δι >ι;ίΙιιι Ι.οι- <•-.! ;ιιμ, <•Ιμιιι

Ιιιπΐ',,1 ε*( ηαΙιίΓα : ΠΙ εηίηι βχ Ιιοιηίιιε Ιιοηιο. (ι 4) ΡηβΙετ-

63 η;ιΙιιπι 8εεερ(3 ριο @εηβΓ3(ίοηε, 68( νια 3(1 ικιΙιιιλιιι.

Νοη οΐ)ίιΐ] ϊΐα 86 Ιιβοβΐ , ιιΙ ιιιοιίίοαίίο , ςυβε άίείΐ ιιι- νια ηοη

»ά ιιΐ6(Ιί('ϊη3ηι , 88(1 ιιιΙ 83ηί(3(επι ; ηβε68$ε εηίηι εβί ηιοιίιο,ι -

Ιίοηβηι 3 ηιοιίίοίιιιι 6858 , ηοη 3(1 ιικ-<Ιίι ϊιι.-ιιιι : 56(1 ηοη ί! ,ι

Ιι.ιΙιιΊ ιιηΙογ» 3(1 η3ΐιΐΓ3ΐιι. νεηιηι ίιΐ ςιιοά ηβδείΐαι-, εχ

βΐίςυο 3(1 ;ι1ι.|ΐιίιΙ νεηϊΐ 8ειι η;ΐ8οίΙπι•. Λιΐ α,οοά ίμϋιιι• νβ-

ηίεικίο ιΐ88εί(υτ? ηοη 3(1 ιιΙ εχ ςιιο, 86(1 Άά Ίά 3(1 α,ηοά.

(15) Κοπιΐ3 ΙβϊΙιιγ βδΐΜΐυι-3. Ρογπη ,ιιιΙιίιι βΐ ιι.ιΙιιγ;ι (Ιυο-

1)ΐΐϋ ιιιοιϋί (ΙίιίΙιιι- ; είεηίιη ρηνβΐίο β8( (|υο(]3ΐηηιοαΌ Γυπιιιι.

Ι Ιι ιιιιι ϋΐιΐι'ΐιι ρπνβΐίο 6( ι οιιΐι,π ίιιιη ΐ|υίιΙρί;ιηι 3|'( ίη δίιιι-

ρΐίοί §εηεΓ3ΐίοηε, ηβοηβ, ροβίεηυβ εΓΪΙ ειιηηίιΐνπηκίιιιιι.

ΟΑΡ. II.

Έπεί δέ διώρισται ποσαχω; ή φύσις λε'γεται ,

μετά τοΰτο θεωρητε'ον τίνι διαφέρει δ μαθηματικός του

ίο φυσικού• καί γάρ επίπεδα χαί στερεά έχει τά φυσικά

σώματα και μήκη καί στιγμάς , περί ων σκοπεϊ

δ μαθηματικός. (ϊ) "Ετι ει ή αστρολογία έτερα

ή μέρος της φυσικής- εί γάρ του φυσικού το τί έστιν

ή'λιος ή σελήνη είδέναι, των δέ συμβεβηκότων καθ'

3& αυτά μηδέν, άτοπον, άλλοις τε καί δ'τι φαίνονται λέ

γοντες οι περί φύσεως καί περί σχήματος σελήνης

και ηλίου , καί πότερον σφαιροειδής ή γη και δ κόσμος

ί| οΰ. (ϊ) Περί τουτοιν μέν ουν πραγματεύεται καί

ό μαθηματικός , άλλ' ούχ ^ φυσικού σώματος πέρας

40 εκαστον • ουδέ τά συμβεβηκότα θεωρεί ί) τοιούτοις

ουσι συμβέβηκε. Λιδ και χωρίζει• /οιριστά γάρ

τη νοήσει κινήσεως έστι , χαί ουδέν διαφέρει , ουδέ

γίνεται ψευδός χωριζόντοιν . (4) Λανθάνουσι δέ τοΰτο

ποιοΰντες καί οι τάς Ιδέας λέγοντες• τά γάρ φυ-

46 σικά χωρίζουσιν ήττον όντα χωριστά των μαθημα

τικών. Γίγνοιτο δ' αν τοΰτο δήλον, εί τις έκατέρων

πειρωτο λέγειν τους δρους, χαί αυτών χαιτών συμβε-

€ηκότοιν • το μέν γάρ περιττόν εσται και το άρτων

καί το έύθυ καί το καμπύλον, ετι δε άριθμδς καί

!>ιι γραμμή καί σχήμα άνευ κινήσεο>ς, σαρξ δέ καί

όστοΰν καί άνθρωπος οϋκέτι , αλλά ταΰτα ωσπερ δις

σιμή, άλλ' ούχ ώς το και/,πύλον λέγεται. (ϊ) ΔηλοΤ

Οιιιιιη »ιι(ειιι (ΙοΙίηίΙιιηι Μ( φιοί ηιοΟίβ ιΐ3ΐιΐΓ3 (ΙίοβΙυΓ,

(Ιεϊηοβρί νϊιίεικίιιιιι 68( ηυο όϊΠεΓ3ΐ ιιι.-ιΙΙκίιι.ίΜι ίι» 3 ρΐιν-

8100 : Ι13(|1Γ3ΐί3 Π3Ι11Ι]Ι1(! ΟΟΓρΟΓ,Ί ρΙ|ΙΙ|ί(ί(-Α Ι|3ΐ)(Ί|( , (•( 80-

1ί(1ί1α1ΐ'5, ε( 1οη£Ϊ(ιΐ(]ίη68 , ε( ρυηε(α; <]ΐΐ30 εοη8Ϊ(1ει-8( ηι:ι-

(Ιιεηΐ3ΐίΐΊΐ8. (2) Ι'Γ,κΊι-ιΐ'η νίόΥηιΙιιιη ε$( ιιίπιιιι 88(γοΙο§Ϊ3

5)1 (ΗνθΓ83 3 ρΙ|]Τ8Ϊ(•.», 311 Π3Γ8 ρΙι^ΙΓίι'. Ν,ΙΙΜ 81 ))Ιι\8Ϊ(•ί

68( 8οίιι• ψιίιΐ 8ί( 8θ1, ,ιιιΙ Ιιιηα ,ηίΙιίΙ 3ΐι(εηι οόπιιιι ίβΪΓβ

(|ΐΐ3! μ)Ιϊ βυΐ Ιυηεε ρβΓ 8β βεείαΊιηΙ, ο.ιτίο Ρ8( αΐκιιηΐιιηι :

ρΓα•80Γΐίηι (ριίιι νκίοηΐιιι-, ιριί (1ε η.ι(ΗΓ3 (Ιί^οπιηΙ , οΐΐϋΐη

Ιοιριί (Ιο Ιΐ@ιΐΓ3 Ιιιη.τ 3ε 8βϋ8, εί ιιιιιι-μίο ιιίπιιιι Ιοιτ,ί οΐ

ηιιιικίιΐί βίη( γοΙιιικΙιι ηοοηο. (3) Οι• Ηί8 ίμίΙιΐΓ (Γ3((3( οΐι'βηι

ηιιιΜιοιιι;ιΙίοιΐ8 , ηοη Ιβηιεη 1711α Ιιοηιιιι υπιιηιηιιοίίςυε 68(

Ιεΐ'ΐιιίηιΐ8 εοΓροΓίδ ηιιΐιιπιΐίϊ : ηβςιιβ Ιιοπιηι ικοίιίοπίίίΐ εοη-

(6ΐιιρΐ3ΐιΐΓ, ιμια 6]υδΐτιο(1ί Γβ1)ΐΐ8 3θοίι1ιιηΙ : ίιΐοοφιο 8ορ3Γ3(•

8ΐι η Ι εηίηι ιο8 ίη ιηιιΐβΐίοηε ρβΓ ίιιΙοΙΙοοΙιιιιι 8ορ3Γ3ΠίΙε5; πί-

ηϋςυε ίηΐοπ'81, ηβε ΙΉΙαπιιι οιιιηιιιίΙΙίΙιιΐ' ;ι|ι ίιχριί 5ορηςιηΙ.

(4) Νοη Ηηίιιΐ3(ΙνειΊιιηΙ ιιιιίοιιι 8β (ριοςιιε Ιιοε Γ.ιοογο ίΙΙί ςιιί

ίι1('3ϋ ('88ΐ• ιΐίοιιηΐ ; 8ερ3Γ3η( οηίιη ιο< ιι;ι(πι;>1<•> , ιρι;ι• ηιϊπιΐΛ

8ερ8Γ3ηίΙε8 8ΐιη( ςιΐ3πι ηΐΒΐΙιοηιαΙίο,τ. ΗοεβαΙοιη ιιι;ιιιίΙΊ•-Ι ιιιιι

ΓιεΓί ρο(68(, 8ί (]ΐιί8 ιιΙγοπιιιιι]ιιο (ΙεΓιηί) ίυιΐΓ8 ;ι ι'Γοιίό οι ηιοΙ ιι ι :

ίιΐ 08( , Ι3ΐιι Γβπιηι ίρ83Γυηι , ςυβηι βοοίιΐοηΐίιιιιι. ΙηιρβΓ εηίηι

βΓίΙ εί ρβΓ, εί ΠΌΐιιηι εί ίιιΙΙοχιιιιι ; ρΓ3?(εΓ63 ηιιιηοπίί ,

βι Ιίηββ, βί Ββογ» , δίηβ ηιοίο βπιη( : εβΓΟ 311Ι0111 , εί 05 , εί

Ιιιιηιιι, ηοη ίΐι-ιιι : 8θ(Ι Ιι.οο ιι( Π38Ι18 8ΐιιιιΐ8, ηοη ιιΙ ίιι-

Πβχιιηι (ΙίοιιηΙιΐΓ. (51 Οαίηβΐίβηι ηοε (ΙεεΙβΓβηΙ ε.ι• ιιιβΙΙνε

X
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δέ και τα φυσικώτερα των μαθημάτων, οίον οπτική

και αρμονική και αστρολογία • άνάπαλιν γαρ τρόπον

τιν' εχουσι τη γεωιιετρία. Άλλ' ή μέν γεωμετρία

περί γραμμής φυσικής σκοπεί, αλλ ου/ η φυσική•

» ή δ' οπτική μαβηματικήν μέν γραμμήν, αλλ' ούχ

^ μαθηματική, αλλ' ^ φυσική, (β) Έπι'ι δ' ή φύ

σις δίχως , τό τε εΐδος και ή ύλη , ώς αν ε! περί σιμό-

τητος σκοποϊμεν τί έστιν, ούτω θεωρητέον. Ωστ' ουτ'

""""άνευ ύλης τα τοιαύτα ούτε κατά τήν υλην. Και γαρ

ιο δή και περί τούτου διχώς άπορήσειεν άν τις, έπει δυο

αί φύσεις, περ'ι ποτέρας τοϋ φυσικού, ή περί τοϋ έ;

άμφοΐν ■ άλλ' ει περί τοϋ εξ άμφοϊν, και περί έκατέρας.

(7) Πο'τερον ουν της αυτής ή άλλης έκατέραν γνωρί-

ζειν ; εις μέν γάρ τους αρχαίους άποβλέψαντι δόξειεν

\*Ϊ6 αν είναι άλλης• επί μικοόν γάρ τι μέρος Έμπεδο-

,Λ*• •,- '»' ' ~ *ι> 1-/37

ν3 κλης και Δημόκριτος του ειοους και του τι ην είναι

ήψαντο. Κι δέ ή τέχνη μιμείται τήν φύσιν, της δε

αυτής επιστήμης είδεναι το είδος και τήν ΰλην μέχρι

του ( οίον ίατροϋ ύγίειαν και χολήν και φλέγμα, έν

Η) οΐς ή υγίεια ■ δμοίως δε και οικοδόμου τό τε είδος της

οικίας και τήν υλην, δτι πλίνθοι και ξύλα ■ ωσαύτως

δέ και επί των άλλων ), καϊ της φυσικής άν είη το γνω-

ρίζειν άμφοτε'ρας τάς φύσεις. Έτι το ου ένεκα και

τό τέλος της αυτής, και ίσα τούτων έ*νεκα. (β) Ή δέ

Κ φύσις τε'λος και οδ ένεκα" ων γάρ συνεχούς τής κι-

νήσευις ούσης εστί τι τέλος τής κινήσεοις , τοϋτο

έσ/ατον και τ© ού ένεκα• διό και δ ποιητής γελοιιος

προήχθη ειπείν,

Έχει τελευτήν, ήσπερ οΰνεκ' ίγε'νετο'

Μι βούλεται γαρ οΰ παν είναι το έσχατον τε'λος, άλλα τό

βε'λτιστον. (β) Έπεί δέ ποιοϋσιν αί τέχναι τήν ΰλην,

αί μέν απλώς, αί δε εΰεργόν, και χριόμεθα ώς ημών

ένεκα πάντων ΰπαρχόντοιν ( έσμέν γάρ πως και ήμεϊς

τέλος• δίχως γαρ τό ου έ"νεκα• είρηται δέ έν τοις περί

35 φιλοσοφίας ), (ιο) δύο δή αί άρχουσαι τής ίίλη; και αί

γνωρίζουσαι τε'χναι , ή τε χροιμένη και τής ποιητικής

ή αρχιτεκτονική. Διό και ή χροιμένη αρχιτεκτονική

πο>ς• διαφε'ρει δέ η ή μέν τοϋ είδους γνωριστική ,

^(τεκτονική Ιώς ποιητική τής ύλης. Ό μέν

ί^Γ=:^=^ί... < .Τί ?τ ϊ_ι.' .. ι
ιιι γαρ κυβερνήτης ποιον τι το είδος τοϋ πηδαλίου γνωρί

ζει και έπιτάττει, δ δ' εκ ποίου ξύλου και ποίων κι

νήσεων ϋσται. Έν μέν ουν τοις κατά τέχνην ήμεϊς

ποιοϋμεν τήν υλην τοϋ έ*ργου ένεκα, έν δέ τοις φυσικοϊς

υπάρχει ούσα. (ι ι) "Ετι των προς τι ή ύλη• άλλω

45 γάρ εΐδει άλλη υλη. Μέχρι δή πόσου τον φυσικόν δει

είδέναι τό είδος και τό τί έστιν \ ή ωσπερ ίατρόν

νεϋρον, ή χαλκέα χαλκόν, μέχρι του. Τινός γάρ ένεκα

έ'καστον, και περί ταϋτα ίί έστι χοιριστά μέν εϊδει, έν

υλη δε'• άνθροιπος γάρ άνθροιπον γέννα, και ήλιος**

ί>» Πώς δ' έχει τό χωριστόν και τί έστι, φιλοσοφίας τής

πρώτης διορίσαι ίργον..

ιΐ)»(ίΐΉ• , (|ΐΐί>' μιιιΙ ιιΐίΐμίι. ιΐϊΐΙαηιΙΐΆ : ιιΐ ρεΓδρεοΙινβ , βΐ ιηυ-

8103 , <Ί ;ι-Ιγιι1ι ιμι;ι. (Ίιιιΐι ,ι ι-ηΐιιι φΐιιιίαιιιιιιιχίο 86 1ι<ιϋεη(

βο βεοηιείπβ : ο,ηοηίβπι μΐΌΐ>ι«*ΐΓΪα η:ι(ιπ\ι1οιη •μιίι1βιιι Ιίηε&αι

ιχιηχίαΥί'βΙ , ηιιιι (βιηεη φίΛ βαΐ ιι&ΙιιταΙϊ» ; ρεηιρεοΐίνβ αυ-

Ιιίιι ιιΐΐΐΐιειηαΐ ίοίΐηι φΐίιΐι'ηι Ιίοββιτι ουιΐϋί(1ϋΓ3ΐ , ηοη Ιαηιβη

<|ΐΐ3 βδΐ ιιι.'ΐΙΙΐΡΐΐΜΐίοβ , δβά ΐ]ΐι» εβί ηαΙυΓ3ΐί8. (6) ς}ιιυηι 30

Ι• οι ιι.ιίπι-» ιΐιιοΐιικ ηιυ(]Ϊ8 ιϋοαΙιΐΓ, ηίιιιίπιηι ΓοΝίι» οΙ

ηιιιίοπίΐ : δίο ιΐιΐιεπιυδ οοπίεπιρίαπ , 30 δι ιΐο βίιιιϊΐ8ΐε οοηδί-

(Ιι•ι ,ιι ι-ΐιιιι- ι|ΐιϊι1 μ1. Ιίιιοοίπ•ίΐ 6]υ$ηΐ0(1ϊ Γβ5 ηβςυε 8ϋη(

βίκφΐε ηΐ3(βΓί3 , ηεφίε ΜΌΐιηιΙιιιιι ιιι3ΐοπ3πι. Μαιη «Ι (1ε

ΙΐΟΟ ϋΐΐΐΐίΐβΐβ φΐίίρίβΙΙΙ ρθ3δί(, Ι|ΙΙΙΙΙ1Ι (Ι)ΙΙΙ' δίηΐ Π81Ι1ΠΕ, (Ιε

ιιΐΐίΐ (ΙίΜεΐΌΓε 8ΪΙ ηιυηιιβ ρΐινδίοί : 811 *1ε εο άΊ88εΓ8ΐ, (|ϋοϋ

βΧ 3Ι1|1)•ΐΐΗΙ8 ΟΟΙΙΗΐϋΙ. ΑΙ^ιΠ 81 ΐΙΟ 60 (1ί88εΓ|1 (|00(1 8Χ 8ΙΙΐί)ίΐ1)11Ν

ιι.ιίπι -ίη ι-ιιιι~1:ι| , οειΊε ι•ϋ;ιιιι (Ιε ιιΐι ,ιιμιΐ' ιιαίυτα ι1ίοϋ«ΓβΙ.

(7) Ι Ιγιπιι ίμίΐιιι- «(Ι εβικίειιι, 3η 3(1 8ΐί3πΐ3(ςυε αϋΐΐιι 8θίβιι•

(ΐ3ΐιι ρεΓίίηεΙ υΐΓΒηΐφκ; ηβΙΟΓΒΐιι οο^ηο8θεΓε? Αίΐ νε(εΓ83

(|ΐιί(Ι(Ίΐι ρΙιί1ϋ8ορΙιθ8 ιτίρκίοηΐί νίιΐΐ'ΐ-ί ρο(εβ( 3ά αΐί&ηι

ροιΊίπΐΊΊ' : ρϋΐ'ΐιιιι (Ίΐίιιι ΚιιιρΓ(1οι-|Γ> 30 Ι)(ΊΐιοθΓίΙυ»

Ιοί ιιι. Μη ιΊ ι|ΐιίι1ιΙίΙ;ιΐηιι 3((ίμεηιιι(. (^μοΗλι 3Γ8 ίπιίΐαίιιι

ιιιιΙιιγ.ίιιι , ε]ιΐί.(1οηι νειΌ «ίι•ιι|ί;ΐ' εβ( (|ΐι<ιιΐ3ΐιιΙειιυ8 ιιοιλκ

Γοπικιιιι »•( ιιι3(ι'γμιιι (ιιΐ ιι»>(1ί(ί εβ( ηο88β 83ηίΐ3ΐεηι , ηεο

ηοη ΙμΙιίιι ι•1 ρϊΐυϊΐαηι , ιιι ψιΗιιΐ8 ίηο$1 «ιιηίΐα•. : 8Ϊηιίϋ(εΓ

ε(Ϊ3πι !Ε(1ίΓΐ03ΐθΓΪ8 οβί ηοίώβ ε) ΓοΓηιβιη ϋοιηιίΑ ο! ιιιαίοιίϋΐιι,

ψιοιΐ ίοϋίοεί ιιΐ3ΐεη3 ϋοηιυί 9ίιι( ΙβΙεΓεβ ε( Ιίμιι;ι : οίΐιΙΐΊιι-

φΐε Γ3ΐίοι•»1 Βΐίαηιηι ΓβΓυηι) ; ρΐΌίοοΙο ιΊίϋΐη ρΐινϋίοιυ ιιιιι•

ηιΐδβηίοοβηοδοβτεαιιιΐιαίπιΐιιπ». 1•γ:ιΊ.•κ';ι (')ιιμΙιίιι βοίεη-

ΙίίΓ Οδΐ 110886 ί(1ου]υ8 031183, ι•1 Ιίιιΐ'ΐη, •Ί ιιιι:ΐ'οιιιιιΐ]πε Ιιυιυηι

031183 κιιιιΐ. (8) .Ν;ιΙιιγ;ι »ιιΙιίιι εβ( Οηί8 ε( ίϋ ι-υ]ιι-> 03083 :

(| (ΐοηι ιιι νηίιιι αιοΐιιβ φΐιιιη $ί( οοηϋηιιιΐ8, είΐ βϋα,υίβ βηί*

ϊΙΙϊιΐί ηιοΐιΐϋ , Ιιίε Ιίηίβ ει>( εχΐΐ'εηιυηι π 1 1 οιι]υ8 ι ;ιιι*.ι. ΙιΙοο

ΐ|ΐιι• ροείβ ηιΐίοιιΐε »<1ϋοο1ιΐ3 881 υί αΊοεΓεΙ ,

ΙΙίΙιεΙ Γιηεηι ουίυβ 03ΐω3 βεηίΐαβ 6Γ»ί.

Νοη εηίηι οηιηβ ονΙγοιιιιιιιι ιηιτβΙυΓ ηοηιεη Γιηίβ , 8εά ι !

ι|ΐκιι] <•-.( <>|ΐ(ϊιιιιιηι. (ϋ,ι (^ιιιιιιι βιιίειη 3γ4κ8 ηΐΒΐΐΓίβηι Γβ-

οϊ:ιη(,3ΐί»! 8ίιιιρϋοϊ(6Γ, αΐίιΐ' :ιι! ιιριι» ιΊΙοιιεαιιι ; ηοδςιιε Ιιίπ

οιι,ηίΐιιι» υΐηιριιι- (8Π(|ΐΐ3ηι ιΐ08(Γ8 0808» 8ΐη( (Μΐιιιπβ εηίη)

(Ί ηο8 8ϋΐ|ΐιο ιιιοιίο Γιηίβ : ςυί3 ΙιίΓΗΓίαιιι ΜΐιιιίΙυι• ϊιΐ οΐφΐί

ΐίΐιι-;ι , ιι( ιΐίι (ιιιιι 68( ιιι ΙίΙΐΓίί (Ιε ρ)ιίΙθ8θρΙιΪ3 ) ; (10) άαχ

ϋβηε $υηΙ βΓίεβ ςυ.ηε ρΓΟίουπΙ ιηβίεπα' , β(ςυε «ήμι οοςηο-

μ ιιηΙ , ηεπιρε εβ ςιιαί ιιΜΙιιγ, εΐφία; εΓΓεοΙποϊ ρηοεβΐ, 8Γ-

οΐιϊΐεοΐοηίοβ. ΙϋοΪΓΟΟ εΐίβηι 63 ςιι«3 ιιΐϊΐυτ, β8ΐ ΐ|ΐιοϋιιηιιηο<1ο

8ΓθΙιϋεοΙοηϊθ3. Ι)ί1Γι•πιηΙ ιιιιΙιίιι, φΐ3(εηυ8 Ιι;ι•<; ιριίιίειη

Γοηιιιιιιι οοβηοδοίΐ, 3Γθ1ιϊΙεοΙοηϊθ3 νεΓΟ εβί 1:ιικ|ΐι;ιιιι εΠίοίεηβ

Π1316ΠΛΠ1 ; Π3Π1 ρι1)βΓη3ΐθΓ, ΐ]1θ1Ϊ8 8|[ Ι'οπιι.ι οΐβτ! , Ι1Ι)\ ι| ,

εΐ ίιιιρΐ'131 : 8ΐ1ερ βιιίειη ηονίΐ εχ ςυβϋ Ηβηο εΐ ςοίΐιυβ μο-

Ιϋιιι.-; ι -Ι.-ινιΐΛ ιτϊΐ. Ιη ϋ8 ίμϋιΐΓ αηα; βεοιιηιίπιη βιΙι-ιιι, ηοι»

ιηα(6ΐ-ί»ηι Γαοίπιοβ ορεΓίβ οβυββ : ίη ιι»ΙιιπιΙϋιυ8 νεΓΟ 8ΐιρρε(ί(.

( 1 1 ) ΙΊ ■;ι•1ιτ('ίΐ ιιΐ3ΐι•ι 13 ίη ΐ'οπιιιι ηιιηιεί'ο εβ( , (|ΐι;ι: ,ιιΙ αΐίιριίιΐ

ΓβΓεηιηΙοΓ. Νβηι 8ΐϋ Γογπιβϊ »\\ά ηιβΙεπ8 οοηνεηϊΐ. Οηοαβηι»

ΪΒΪΙυΓ οροΓίεΙ ρΐιχβίουπι οο(5ηο8οεΓβ ΓοΓηιβηι ει φΐϊ<! εβΙ? ηιι

υί πιβ^ίουδ ηο8δβ <1βΙ>βΙ ηεΓνιιιιι , 3υΙ ΓβΙιεγ »?δ, ηεηιρε ιιβςυε

βο! .'ιΐιιρκ-ιη ΙεΓηιίηυιιι? β1ί(ΐιμι> εηϊηι ιμιιμι ιιηιιηΐφΐθ(1<|ηε

ι.οιίΗΐΙΐ'πιΙ , εΐ ίη Ιίδ νεΓδβίϋΓ, α,υΐΕ δυηΐ φΐϊϋοηι Γοπη3 ββρβ-

Γ3ΐιίΙίη, δυηΐ Ιβηιβη ίη ιιΐ3ΐεΓΐ3 : Ιιοιιιο ηβηια,ιιε Ιιοηιίηεηι

({ί^ηίΐ; εΐ βοΙ ΟοοηιοιΙο βυίοιιι 86 Ιι»5«•αΙ ο,οοο! ϋερβ-

γηΙιιγ, εί ςυίιί δίΐ, ρπηι.τ ρΐιίίοδορίιϊιν ηιπιιιΐι ε&ί αΊ>Γιηίη•.



ίβί (ΐ«4,Ι»5.)ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΚΡΟΑΣΕΩΣ Β, γ.

ΟΑΡ. III.

Λιωρισμένων δε τούτων, έπισκεπτέονπερί των αίτιων,

ποϊά τε καί πόσα τον αριθμόν εστίν. Έπε! γόιρ

τοϋ είδέναι χάριν ή πραγματεία, είδέναι δ' οϋ πρό•

τερον οίόμεθα έ'καστον πριν αν λάβοιμεν τό οιά τί

6 περί έ'καστον ( τοΰτο δ' εστί τί) λαβείν τήν πρώτην αί

τιον ) δηλον δτι χαι ήμϊν τοϋτο ποιητε'ον χα'ι περ'ι γενέ

σεως χαι φθοράς χαι πάσης της φυσικής μεταβολής,

δπω; είίότες αυτών τάς άρνάς , άνάγειν εις αΰτάς

πειριόμεθα των ζητουμένοιν έ'καατον. (ϊ) "Ενα μεν

Κι ουν τρόπον αίτιον λε'γεται το ές ου γίνεται τι ένυπάρ-

/οντος , οίον δ χαλκός του άνδριάντος χα), δ άργυρος

της φιάλης καί τα τούτων γένη άλλον δέ τό είδος χαι

το παράδειγμα- τοϋτο δ' εστίν δ λόγος δ τοΰ τί ην εί

ναι καί τα τούτου γένη , οίον τοΰ δια πασών τα δυο

16 προς έν, και δ'λως δ αριθμός χαι τα με'ρη τα εν τω

λόγω. (β) Έτι δ'θεν ή αρχή της μεταβολής ή πρώτη

•/) της ήρεμησεως , οίον δ βουλεύσας αίτιος , χα'ι δ πατήρ

τοΰ τέκνου , και δλοις το ποιούν τοΰ ποιούμενου καί

το μεταβάλλον τοΰ μεταβαλλόμενου. "Ετι ώς τό τέλος•

2( τοϋτο δ' εστί το ου ενεχα , οίον τοΰ περιπατείν ή ΰγίεια •

δια τί γαρ περιπατεί; φαμεν ϊνα ΰγιαίνγ) , χαι είπόντες

ουτο>ς, οίόμεθα άποδεδοιχέναι το αίτιον. Καί δσα δή

χινησαντος άλλου μεταξΰ γίγνεται τοΰ τέλους , οίον της

ίιγιείας ή ίσχνασία ή ή χάΟαρσις η τά φάρμακα

26 ϊ, τα όργανα • πάντα γαρ ταΰτα τοΰ τέλους ενεκά έστι,

διαφέρει δ' αλλήλων ώς όντα τα μεν έργα, τα δ'

Οργανα. (Ί) Τά μέν ουν αίτια σχεδόν τοσαυταχώς λέ

γεται. Συμβαίνει δέπολλαχώς λεγομένων των αίτίιον

και πολλά τοΰ αύτοΰ αΐτια είναι, ου κατά συμβεβη-

»ι κός, οίον τοΰ άνδριάντος χαί ή άνδριαντοποιική καί

δ χαλκός, ού καθ' έτερον τι άλλ' ή άνδριάς, άλλ' ού

ΐδν αυτόν τρο'πον, άλλα το μέν ώς ίλη , το δ' ώς δθεν

ή κίνησις. "Εστι δέ τίνα καί αλλήλων αίτια , οΐον το

πονεΐν της ευεξίας καί αυτή τοΰ πονεϊν άλλ' ού

ϊϋ τον αυτόν τρόπον , άλλα το μέν ώς τέλος , το δ' ώς

αρχή κινήσεως. Ετι δέ το αυτό των εναντίων έστιν

αίτιον • 8 γάρ παρόν αίτιον τοΰδε , τοΰτο χαι απόν

αιτιώμεθα ενίοτε τοΰ εναντίου, οίον τήν άπουσίαν τοΰ

χυβερνητου της τοΰ πλοίου ανατροπής , ου ην ή παρου•

ίκ'σία αιτία της σωτηρίας. • (ϊ) "Απαντα δέ τά νΰν είρη-

μένα αίτια εις τέτταρας τρόπους πίπτει τους φανερω-

τάτους ■ τά μέν γάρ στοιχεία των συλλαβών, χαί

ή δλη των σχευαστών, χα'ι τό πΰρ χαι τά τοιαύτα των

σωμάτων, χαι τά μέρη τοΰ δλου , χαί αί υποθέσεις τοΰ

46 συμπεράσματος ώς τό έξ οδ αΐτιά έστι- τούτων δέ

τά μέν ώς τό ΰποκείμενον, οΐον τά μέρη ■ τά δέ ώς τό

τί ην είναι, τό τε ίίλον καί ή σύνθεσις και τό είδος•

τό δέ σπέρμα χαί δ ιατρός και δ βουλεύσας χαί

ίλως τό ποιοΰν, πάντα δθεν ή αρχή της μεταβολής

κρ ή στάσεως ?( κινήσεως• τά δέ ώς τό τέλος χα'ι τό

αγαθόν τών άλλων τό γάρ ου ένεκα βέλτιστον καί

τέλος τών άλλων Ιθέλει είναι. Λιααερέτω δέ μηδέν

Ηι'5 (ΙεΙίιιίΙί», γοπηηΙο ταικΙ ιιιιι ρΜ. ι]ιι.ίίι3ιι> εΙ ςαοί μιιιιιιί ο

δίηΐ ('.ιιιλ.Ί'. (ίιιιιιη εηίιη εο§ποδεειιι]ί κπιΐκι ίη>1ί1υ|.ι δίΐ

Ιΐί(•ο (ι ίκΊαϋο , ηεε ρηιΐδ υηιιπιςιιούψιο ηιιδίε ,ιι-ηίΙΐΊ'ΐηιΐΓ,

ιριιιιη δΐιιηρδει ϊιηιι.•. αιιΐδ,ιιη ρι-ορίει- ιρι;ιιη ι•\1 ( Ιιοο ϊΐιΐβιη

εβί κιιιιιοι <■ ρΓΪιιιαιιι εβυ&βιη ) : ]>ι•ηΓοι Ιο ηοηίδ α,υοα,ιιβ Ιιοε

Γ.ιπιηιΙιιιη εδί γΙ ίη ογΙμ εΙ ίηίειίΐιι, <Ί ίη οιηη'ι ιι.ίΙιιμΙι

ιηυΐΐΐίοηε : πΙ, ιο^ηίΐίδ Ιιοηιιη ριίιιιϊρϋ», εοηεηιυΓ . ■ . ! 83

Γείειτβ δίημιιΐιΐφία'δίΐιι. (2) Γιιο ίμίΐιιι- ηκχΙο ΜΐΐδβϋίεϊΙυι•

ί(1 (:\ ΐ|πο ίηδίίο αΐίιριίι! ΙιΙ : αϊ 038 εδί 03083 βίαίικε , ι•1 εγ-

Ρ'ΐιΙιιηι ρΐιίαΐχ , ιΊ Ιιοπιιιι ςεηεΓα. Αίίο αιιϊειη ιηοιίο ϊοπιια

ι•ι «χειηρΙαΓ : Ιι;π• ιιιιίεηι εβί γλΙϊο ιριΜιίίΙαίίδ, εΙ Ιιιη'ιι*

£εη<?Γ3; υΐ Ιΐίΐΐ'ΐιιοηία: ιΙίαρ380η ΙΊιπιΐίΐ εδί ιΐιιο αιΐ ιιιιυιιι ,

ε( οιιιηίικ) ηιιιιιιτιιβ, βε ρ3Γ(ε$ ηυχ ίη (ΙοΙίηϊΙϊυιιε [><>ιπιιιΙιιι .

(3) Ι'ΓαΊεΓεα υη(1ε ε>1 ριίηιιιιη ηιιιΐηΐίυιι» νεί (ΐυίεΐίδ ρτίιι-

«ίρίιιιη : αυικοιοάί ι-,ιιι-,ϋ ο1, ςιιϊ ευιΐίΐι11;ιΙ ; εΙ ρ;ιΙιτ ΙΊΙϋ ;

βΙ οιηηίηο ςαοίΐ Γ«>ι•ϊΙ , ο]υ* ςυοά ΙίΙ : εΙ ςυοιΐ ιιιυΙβ-Ι, ε]υβ

ιριοιΙ ιηιιΙαΙιΐΓ. Ι'πιΊοΓοα ιιΐ ΓιηίΒ. Ηοε »ιιΙ>ίιι <•>! ίιΙ πφΐϊ

μπιΐϊϋ : ιιΐ (1ε»ιιιΙ)ΐιΙ:ιηιΙί, ^ηίΐ.ικ. ΟΐΙΓ <•ηίιιι ι1ι•;ιιιι1ϋΐ|,ι! .'

ιΙίΐΊΐιιιΐΜ , ιιΐ οεηε ν.-ιΐι-αΐ .- εΙ, ιριιιηι ίίε ιΐίχεηιιιιΐϋ , ριιΐιιιιιιΐή

ηοβ εαυββηι ΐ'πΐιϋιϋ.^ε ; εΙ ηυίβευιιιςιιε αΓκι ηιονεηΐβ ίηΙεΓ-

}<χίΛ, Γιηίβ (!Γ«Ιί;ι ΙίιιηΙ : ιιΐ 53ηίΐ3(ΐ8 μι ;ι| ί;• ΙιΙ εχίεηιιβϋο, νεί

ρυΓ^βΙίο, νεί ρΙι;ιι•ιιΐί«'α , νεί ίη$(Γυιηεηΐ3 : Ιιαν εηίιη οιιιηία

ΓιηΪ9 §γβ(Ϊ8 δυηΐ : ιϋΠΊτυπΙ ιιιιίειιι ίη(βΓ ίο , ιριοιΙ ;ιΙί>ι δίη(

ιιροπι , ϋΐίΐ ίιΐδΙπιιηι'ΐιΐΛ. (4) Οΐυδ» ίμιΙιΐΓ Ιοί Γιτβιηοιίίϊΐΐι-

ευηΙιΐΓ. (}υυη) »υ(ειη εαυ^κ ιιηιΙΙί* ιηοιϋβ ϋίεαηΙιΐΓ, ικ:είι1ίΙ

ιιΙι^ιΐΜΐι.'ΐηεηεεΙυκβϊιιΙ ιηιιΐΐίε 03118α.", ηυηεχαεεϊιίοιίε : ιιΐ

ί,1»1υα! ει αΓ8 .'-ΙβΙυβπίΐ ε( 8?$, ηοη αΙία (ριαρί,ιιη Γ,ιΙιοηε,

ίΐ'<1 ςιιβ Ρ.-4 δΐίΐΐυ.ι ; ιιιιιι (,ιιιιιίι (ΌιΙιίιι ιηιχίκ : Μ•ιΙ κΐΐεπι ι••>1

ι•αιΐ5.ι , ιιΐ ιηαίιτίϋ ; ;ι1(ιτ,ι , ιιΐ ίιΙ υηιΐε ιιιοΐιι» ρηιΙΊτΙιΐϋ ε«1.

5υηΙ ιΊίαιιι ιριαιίαιη 8ΐΙ)ί ίηνίεεπι ε»υ8ιΐ : υΐ Ιαυοι* οΙ ι-.-ι ιΐη.ι

Ιίπη»' εοΓροηβ εοηβίΚοΙϊοηίβ ; Ηίςυε Ιιχε εεΙ εαυ&β Ι.ιΙκι-

ι ;ιη»1ί : ηοη (Ηΐιιεη εοιίεηι ηιοιίυ : βειΐ Ιιχε ε$( εαιι» ιιΐ Ιίιιίβ ;

ίΙΙιιιΙ ίΐυίοιι, ιιΐ ρΓΪηαρϊυηι ηιυΐιΐί•. Ι'πιΊιτι•» ε;κΙΐ'ΐιι ε$(

(■οιιίΓηιίοπιιιι (:;ιιΐ;ίη : ιριοιΙ εηίιη ρπκβεηβ, εβίεβυδβ Ιιιι]ΐϋ

εΙΤεϋ(υ9, Ιιοε ΐ!)βεηβ άίείηιηί ίηίοπίιιι» ιίιιιμιιιι ε.-δε εοπ-

(ΓίΐΓϋ εΠεεΙυί : ιιΐ ΒίκεηΙίβιη §ηΙ>εΓΐ)3(οπ$ <]ίοίιηυ$ ι•--!• ι-;«ιι-

&ΒΠ) δΐιΙΐπιβΓβίοηίδ η3νίδ , ευ]υ» ρΓΚ$εηΙΪ3 ιτιιΐ (■■ίιιϊ» εβίυΐίβ.

(5) Οιηηββ βυίειη ε3η$3β αυκ ιπιικ- (ΙϊοΙ.γμινΙ, ίη ιρίίΐΙΙυυΓ

ιηο(Ιοκ π)3ηίΓε$Ιί&ίηΐ08 εαϋιιηΐ : ηβιη εΐεηιεηία ΒυηΙ ε3υ$9ε

δ\Ιί.-ιΙ«ιιιιιιι ; ιΊ ηιαίιτκι , ιοιυηι <ρι;ι• ορίΓιείο εοη$(3ηΙ; ε(

ίςηίδ, ι-Ι «ρι:»• βιιηΐ ει'ιΐδπιοιίί , εοι-ροππη ; εΙ ρβιΊεε , Ιι.ΐίιι-. ;

εΙ ηνροΙΙιεΜ* , εοηείυδϊοηίβ : εαυδβΐ, ίη(]η3ΐη, δΐιηΐ, υ( ίιΙ εχ

(ριο. ΙΙβΓυιη νεΓη3ΐία<ίίΐιηΙιι($ιιΙι]εε(ηιη, νεΙιιΙίρ3Γ(('ί:3ΐίχ

ιιΐ ψηιΜίΙα», ηΐ'ΐηρβ Ιοίηπι, «Ι εοηιροδίΐίυ εΙ ίυπηβ ; μίΙ ββ-

ηιοπ,εΐ ηιε(Ιίειΐδ, εΙ εοη$υ1(3η3,ε1οιιιηίηο ςηοιΐ ε»( Γβείεηβ,

Ιι.τι•, ϊηφΐ3ηι , οηιηί3 8υηΙ (;ιιι-.τ ιιηιΐε ε$Ι ρΓίηείρίιιιη ηιιιΐη-

Ιϊοηίδ νεί 8ΐ3ΐη$ νεί ηιοΐίοηίβ ; αΐϊβο νβΓΟ 8υη( εβιιβχ , υΐ

βηίβ |ιιιιιιιιΐιι|ΐιρ βΐίοπιιιι. ΙιΙ εηίιη ( ιφΐδ μι-;•1ϊ:ι , ιΙι-ΙργΙ «$8ε

ορίίιηιιιη εί. εεΙεΓΟΠίηι Ιίηίδ. ΝΜιίΙ νειο ίηΙεΓδϊΙ πΐΓϋηι άί
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ειπείν αυτό αγαθόν η φαινόμενον αγαθόν, (β) Τα μέν

ουν αίτια τοιαύτα χαί τοσαϋτά έστι τω είδει • τρόποι δέ

τών αιτίων αριθμώ μεν εΐσι πολλοί , κεφαλαιούμενοι

δέ χαι ούτοι ελάττου. Αε'γεται γαρ αίτια πολλαχώς ,

6 χαι αυτών των δμοειδών προτέριυς καί ύστέροις άλλο

άλλου, οίον ΰγιείας ό ιατρός και τεχνίτης, και τοϋ

διά πασών το διπλάσιον και δ αριθμός, και αεί τα

περιέχοντα προς τι) καθ' έκαστα. (7) Έτι δ' ώς τι)

συμβεβηκός και τα τούτυιν γένη • οίον άνδριάντος άλ-

1ο λο>ς Πολύκλειτος και άλλος άνδριαντοποιός , δ'τι συμ-

βέβηκε τω άνδριαντοποιώ τι) Πολυκλείτω είναι. Καί

τα περιέχοντα δέ τό συμβεβηκός , οίον ει δ άνθρο)-

πος αίτιος είη άνδριάντος ή δ*λως ζώον. "Εστί δέ

καί των συμβεβηκότοιν άλλα άλλοιν πορριότερον και

16 έγγύτερον, οίον ε'ι δ λευκός καί δ μουσικός αίτιος λέ-

γοιτο τοϋ άνδριάντος. (β) Πάντα δέ καί τα οΐχείως

λεγόμενα καί τά κατά συμβεβηκός τα μέν ώς δυνά

μενα λε'γεται, τα δ* ώς ενεργούντα, οίον τοϋ οίκο-

δομεΐσθαι οίκίαν δ οικοδόμος η οικοδομών οικοδόμος.

ϊιι (θ) Όμοίως δέ λεχθήσεται καί ία ών αίτια τα αίτια

τοις είρημε'νοις, οίον τουδι τοϋ άνδριάντος η άνδριάν-

'. ς ?| και δ*λως εικόνος, χαΊ χαλκοϋ τοΰδε ή ναλκοϋ

η δλως Ολης" καί επί τών συμβεβηκότων ωσαύτως.

(ιο) "Ετι δέ συμπλεκόμενα και ταϋτα κάκεϊνα λεχθη-

2Ί σεται, οίον ού Πολύκλειτος ουδέ άνδριαντοποιός, αλλά

Πολύκλειτος άνίριαντοποιός. Άλλ' δμι»ς άπαντα ταϋτά

ίστι το μέν πλήθος έ;, λεγόμενα δέ διχώς. *Η γαρ ώς τό

καθ' έκαστον, η ώς το γε'νος, η ώς τό συμβεβηκός,

ί, ώ; τό γε'νος τοϋ συμβεβηκότος, ί, ώς συμπλεκόμενα

3» ταϋτα, ή ώς απλώς λεγόμενα• πάντα δέ η ε'νεργοϊντα

η κατά δύναμιν. (ΐΐ) Διαφέρει δέ τοσοϋτον, δ'τι τά μέν

ενεργοϋντα καί τά καθ' εχαστον άμα εστί καί ούκ εστί

χαι ων αίτια, οίον δ'δ' ό ιατρεύιυν τώδε τώ Ογιαζομ.έ•

νω, καί δδε δ οικοδομών τώδε τώ οίκοδομουμένω • τά

3Β δέ κατά δύναμιν οϋκ αεί - φθείρεται γάρ ού/ άμα

ή οικία καί δ οικοδόμος. (|2) Δεϊ δ' άεί τό αίτιον

Ικάστου τό άκρότατον ζητεϊν, ώσπερ καί επί τών άλ

λο»/ , οίον άνθροιπος οικοδομεί δ'τι οικοδόμος , δ δ' οικο

δόμος χατα την οίκοοομικην τοϋτο τοίνυν πρότερον

40 τό αίτιον. Καί ούτοις ε'πι πάντων. "Ετι τά μέν γένη

τών γενών, τά δέ καθ' έ'καστον τών καθ' ίκαστον, οΐον

άνδριαντοποιός μέν άνδριάντος, δδί δέ τουοΊ'• καί τάς

μέν δυνάμεις τών δυνατών, τά δ' ενεργοϋντα προς τά

ενεργούμενα. (13) "Οσα μέν ουν τά αίτια καί δν τρό-

45 πον αίτια, έστωήμΐν διωρισμένα ίκανώς.

οϋΙιΐΓ ί|)5ΐιιιι Πηεπι 6886 ϋοηυηι, »η νίιίειί Ουηιιηι. (6) Οβιΐδ»

ί _'ί Ιιιι• Ιίΐ1(•>• ;ι<: Ιοί δυηΐ βρεείε. Μοιϋ νεΓΟ ρ.ηΐ]*»πιηι ηυπιεΓΟ

φιίιίεπι ίΐιηΐ ιιιιιΐΐί , δεά βί ίΐιηιηκιΐίηι εοΙΙίςβηΙιΐΓ, ει ίρδί

ρ3ΐιείθΓεδ ΓιυηΙ. ΠίιιιηΙιιι- επίιη 03ΐΐδ3ί ηιιιΙΙίδ πιοιίίβ εΐ ϊρβα-

πιιιι ιμιι^ιγιιιιι <(ΐι.τ δυηΙ ι•]ιιμΙιίιι μΐ'ΐιΐ'ΐ ί--, ;ιϋ;ι Ρ8Ι ρηΟΓ ιΊ

ρο*1ι>Π()|• (|Ι1ίΙΠ1 βΐίβ, ΙΐΙββηίΙβΙίδ 831183 εδίΓΪΙΘίΙίρΝ*, ε( 8Γ|Ϊ-

Γεχ : ιΊ Ιιιιιιηοιιίϋ' (1Ϊ8ρ880ΐι ρ»ιΐ83 εεΐ (ΙιιρΙυιη βΐ ιιιπιιιι π• ,

ηι: ίοηιριτ ι•« α,ιΐίΒ εοηΐίηβηΐ, ϊί3 εε ΙιλΙιριιΙ 3(1 «ηκ"1;ι.

(7) 1'πκΙβΓβ• άΊευηΙιΐΓ ε3ΐΐδ% υΐ βεείιίεηδ, εΐ ηοηιπι ε;εηεΓ3 :

υΐ ρηίβ Β(αΙΐ);ι> βΙίΙβΓ 08Η83 ι'.-Ι ΡοΙνεΙβΙ ιι>, ; 1 1 ϊ 1 < ■ γ δ(8ΐΐ13ηυδ,

αυυηίαιη αΐ'οίιΐίΐ $|3(ιι«ι ίο υΐ βίΐ Ροΐνείεΐιΐδ. δεα! εΐ πι ψι;ι-

3ρχί(1ρη5 οοηΐίηεηί , αρικ,ΊΙηιιΙιΐΓ εβιιβίβ : νείιιΐί δι Ιιοιιιυ μ ι

0.1118» ίΐαίιΐίι• ίΐιιΐ υηιιιϊηο ίΐηίιηηΐ. ΛιτίιΙριιΙίιιηι ςυοηπε αΙί3

ΜΐηΙ 8ΐίί8 τεηιοΙΊοΓ» εΐ ρΓορίηΐ]ΐιΙθΓ3 : νείπΐί βί βΐυιΐδ εΐ

ηιυβίεικ (Ιη-.ίΙιιγ ε$8ε ε3Π83 8(&1ιι»ρ. (8) Οηηηεβ λιιΙοιιι

ι.ιιι .;ΐ' , εΐ ψιιι' ρι-ορπι", εΐ Ι|"''' β\ .ι<•< ίιΙ.-Ιΐ) ί < Ι ϊ . ■ 1 1 1 1 ( ΠΓ, 1(3

ιΙίΐΊίπΙιιι•, ;ιΙί;ι-, ΐ|ΐιί:ι ρ088ΐιη( , :ι1 ί;«- ιριί» .'ΐ'-ΐιιιι! : ιιΙ ,-ιιΙίΙί-

(■πικΙ,-ϊ' ιίοιιιιΐί εβιΐ83 ε$1 ιπΓιΓκ ;ι(ιιγ, 3υΙ .τιΙϊΙίΓ.ιιΐ8 .τιΙίΙϊΓΒίοΓ.

(9) δίηιίΙίΙβΓ αυίβηι (ΙίοοΙιΐΓ εΐίβηι ίη ϊί8 ςιιοΓυιη εα< (•;ιιι^γ ,

<|ΐΐ38 εχρο8ΐιϊηιιΐ8, 8ηη1 <•;ιιι>;ι• : εχεπιρίί κπιΐίϋ, ε$1 εβυ83

Ιιιι] πι 8ΐ&Ιιΐ!Β, νεί 5ΐη(ιΐΛ', νεΙ οιτιηίηο ίιηα^ίιιίβ; Ϊ1>ιη ο!

ι"-.ιιι-;ι Ιιιι]ιΐ8 .χγι8, υεΙ ίοπί , νοί οιηηΐηο πηΐρπ,τ. ΕβιΙοιιι ε;(

ίΐπΊιΙι-ιιΙίιιπι Γβΐίο. (10) ΡΓη.ΊεΓββ εΐ Ιι.τε εΐ ίΙΙίε (ΙίοεηΙιΐΓ εοη•

]υηϋ(« : νει-βί %τλ\λά, ηοη ΡοΙ}θ1βΙιΐ8, ηεε 8(<ιΙιΐ3ΓΪιΐ8, 8«κ1

ΡοΙνε1ε(υ8 8(3ΐυ»Γίιΐ8. 8ιί1 ηίΐιίΐοηιίηυ» οπιηεβ Ιιιΐ' 8υη( ςιιί-

ιΐιιιι , ΐ|πιιιΙ 3(1 ιιιπίϋίικϋικ'ιιι , &εχ, 5ριΙ (ΙίευηΙιΐΓ ΙιίΓιιπ,ιιη :

νεΙ εηίηι ιιΙ δίη»ιιΐ3Γβ, νβΐ υΐ ε;8ηυδ, νεΙ ιιΙ βεείιίεπδ, νεί ιιΙ

ε;ί>ηιΐ8 3εεί(1εη1ί8, ι•Ι ιιΙ Ιιπί•. ομι] ίικΊπ , νεΙ δΙπιρϋείΙεΓ 3ΐ>

εερΐ3 : Ιιβΐοβιιίειτιοιτιιιίβνεΐ β^εηΐίβ νεΙ 8εειιη(1ιιιηροΙε8ΐ;ι-

Ιβηι. (II) Αιίεο αυΐεηι ιΐίιϊΐ'ΐιιιιΐ , ιιΙ βε-εηΐι» , εΐ βϊηκιιΙβΓβδ,

5ίηιιι1 8Ϊη( ε Ι ηοιι 8ίη( ειιιη ίϊδ ηιιοπιηι 8ΐιη( εβιΐδχ ( νείϋΐί Ιιίο

ηιιί ιηΐ'ύνΐιΐΓ ίίηιιιΙ ε8( ΐ'.ιιιη Ιιοε ςυϊ 8»ηα(ιΐΓ ; εΐ Ιιίε ;«••Ιϊ Ιη-ιμ^,

δίηιιιΐ ε8ΐ ιίιιιι Ιι.ιε Γβ φιχ .τιϋίίοαΙιΐΓ ) : (ρι,τ νεΓΟ δεευικίιιηι

ροΐεϊΐβίεπι Γ3Ι18<£ ιϋειιηΐιιΐ', ηοη δεηιρεΓ δίιτιιι! 8«ηΙ ; ηηίβ ηοη

ίίιηιιΐ ίηΙεπΙιϊοπιιΐδβΙίΚΐΙίηεβΙοΓ. (12)ΟροΓΐε(3ϋΙεηΐ8εηιρεΓ

8ΐιιιιιιι;ιηΐ(ΊΐίιΐΝΐριι' τεί < ,ιιι-.ιιιι ςιιατβΓε, ηιιεηιηϋηιοιίιιηι εΐ

ίη αΐίίδ τείιιΐδ : ιιΙ Ιιοπιο 80(1ϊΠο«1 ψιίβ εδί <Τ(ΗΙίε8ΐθΓ ; 3,(1ϋί(,,•ι-

Ιογ ηιιΐΐ'ΐιι εδί 8ΐτ.ηη(Ιιιιη 3ΐΊεηι ίτιϋΠοαηιΙί : Ιΐ3εε ίίϋϋΓ εΗϋίβ

ριίοΓεβΙ. ΛΙι|ΐκ'ίΙ:ι δε Γ8δ ΙιβΙιεΙ ίη οηιηίΐιιΐδ. ΡπρΙεΓεβ οροΓ-

ΙιΊ [ίΐ'πρπιηι ηπιιτρτε ροικτ» : δίη^ιιΙίΐΓΐιιιιι ,ιπΙιίιι , δίιι^ηΐβ-

ιία : υ Ι δ(α(ιΐ3Γΐιΐδ εδ( εβιΐδβ 8(8(υίΒ : Ιιίε ηυΙ<-ηι δίβΐηαηυδ,

Ιιιι]ιΐ8 ί(;ιΙιι:υ. Αε ροΙεδΐ3(β8 (|ΐη'(1εηι, εοΓυηι ΐ|ΐι:ΐ' Πργι ροδ-

5ΐιη( : 3^εη1ί3 νεκ> εοΓυπι ςιιιε β^ηηΙιΐΓ. (13) (}π<>1 ί^ίιιΐΓ

5ίη( Γϋπ^ΐ' , «Ι (ριοηιοιίο βίηι ιμιιλ.τ, 83(ϊ8 8 ηορίδ ιΙιΊίηίΙπιιι

εδ(ο.

ΟΑΡ. IV.

Λέγεται δέ καί ή τύχη καί τό αύτόματον τών αι

τίων, καί πολλά χαί είναι καί γίγνεσθαι διά τύχην καί

διά τό αύτόματον. Τίνα ουν τρόπον έν τούτοις εστί

τοις αίτιοις ή τύχη καί τό αύτόματον, καί πότερον τό

5» αυτό ή τύχη καί τό αύτόματον ή έ'τερον,• καί δλοις

τί έστιν ή τύχη καί τό αύτόματον, επισχεπτε'ον.

1%) Κνιοι γάρ χαί ει εστίν ή μη , άποροϋσιν • ουδέν γαρ

8ιι1 εΐ ΓοΓίυηΐ βΐ εβδίΐδ (ΙίειιιιΙιΐΓ εδδε ίη Γαιίϋαπιιιι ηιι-

ιιιοΓίΐ , ιηυΐίβηυεεί εδδε εΐ Πεπ ΓοΓίυϋο εΐ εββιι. ςηι» ι-ι'Ιιιι

ιικ μΙο ίη Ιιίδ £8υδί3 δίΐ Γοιίιιιι» ρΐ ε8δυδ , εΐ ιιΙ ι ίιιιι ίείειη ϋίιιΐ

ΓοΓίιιηα ι•1 εβδυδ , 3η (ΙΊ νεΐ'88 , ε( οηιηίηο ιριίιΙ βί( Ιυι Ι .ιιι.ι εΙ

εβδϋδ, ροη»ί(1ΡΓ;ιηι1ιιιιι εβί. (2) ΕΙεηίιη ηοηηυΐϋ, 3η δίΐηεε-

ιιρ, ιΐιιΐιίΐίΐηΐ ; ,ιιιιιιΙ εηίηι ηίΐιί! Ιίρι ί » Γοιίιιιι,ι , δοιΐ οηιηίυηι,
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γίγνεσθαι άπο τύχης φασίν, άλλα πάντων είναί τ» αίτιον

ώρισμένον , ίσα λέγομεν άπ' αυτομάτου γίγνεσθαι

ί| τύνης, οίον τοϋ έλθεΐν άπο τύχης εις την άγοράν,

χαι χαταλαβεϊν 8ν έβούλετο μεν, οΰχ ώετο 2ε, αίτιον

ι> το βούλεσθαι άγοράσαι ελΟόντα • ομοίως δέ καΐ έπι

τών άλλων των άπο τύχης λεγομένων άεί τι είναι λα

βείν το αίτιον , άλλ' οϋ τύχην • (β) έπε'ι εΐ γέ τι ην

ή τύ/η , άτοπον αν φανείη ώς αληθώς , και άπορήσειεν

άν τις δια τί ποτ' ουδείς των αρχαίων σοφών τα αίτια

ιιι περί γενέσεως και φθορδς λέγων, περί τύχης ουδέν

διώρισεν , άλλ' ώς εοικεν, ουδέν ώοντο ούδ' εκείνοι είναι

άπο τύ/ης. (*) Άλλα χαι τοΰτο Οαυμαστόν πολλά

γαρ χα\ γίγνεται χαϊ εστίν άπο τύ/ης χαι άπο ταύτο

μάτου , ά ουκ άγνοοΰντες δτι εστίν έπανενεγχεϊν ίχαστον

ι& Ιπί τι αίτιον τών γιγνομένων, χαθάπερ δ παλαιός λόγος

βϊπεν δ άναιρών τήν τύχην, δ*μως τούτοιν τά μέν εΤναί

φασι πάντες άπο τύχης , τα δ' ούχ άπό τύχης. Διο χα\

άμωσγέπως ην ποιητε'ον αύτοΐς μνείαν. (&) Άλλα

μήν ούδ' εκείνων γέ τι ώοντο είναι τήν τύχην, οίον φι-

ϊο λίαν ή νεΐχος η1 νουν ή πϋρ η1 άλλο γέ τι των τοιού-

το)ν. Άτοπον ούν είτε μή υπελάμβανον είναι είτε

οίόμενοι παρέλειπον, χαι ταΰτ' ενίοτε χροίμενοι, ώσπερ

Εμπεδοκλής ούχ άεΐ τον αέρα άνωτάτω άποχρίνεσΟαί

φησιν , άλλ' δπως αν τύ/η. Λέγει γοΰν ε'ν τη χοσμο-

Ά ποιία,

Ώς οϋτω συνέχυρσε θέων τόιε , πολλάχι ό" άλλως•

χαι τα μόρια των ζώων άπο τύ/ης γενέσθαι τά πλείστα

φησίν. (β) ΕισΙ δέ τίνες οΐ χαι τοϋ ούρανοΰ τοϋδε

χαι των κοσμικών πάντων αίτιώνται το αΰτόματον

3υ άπο ταύτομάτου γαρ γίγνεσθαι τήν δίνην χαι την χί-

νησιν την διαχρίνασαν χαϊ χαταστησασαν είς ταύ-

την την τάξιν το παν. (7) ΚαΙ μάλα τοΰτο θαυμά-

σαι άξιον λέγοντας γαρ τα μέν ζώα χαι τα φυτά

άπο τύ/ης μήτε είναι μήτε γίγνεσθαι, άλλ' ήτοι (ρύσιν

55 ί| νουν ή τι τοιούτον £τερον είναι τί) αίτιον (ού γάρ

δ τι ετυχεν έχ του σπέρματος ίχάστου γίγνεται , άλλ'

έχ μέν τοϋ τοιουδί έλαία , έχ δέ τοϋ τοιουδί άνθρωπος),

τον δ' ούρανδν χα\ τά θειότατα των φανερών άπο τοϋ

αυτομάτου γενέσθαι, τοιαύτην δ' αΐτίαν μηδεμίαν

40 είναι οίαν των ζο>ο>ν χαϊ των φυτών. (4) Καίτοι εΐ

ούτως έχει, τοϋτ' αύτο άξιον έπιστάσεως, χα'ι κα

λώς Ιχει λε/θήναί τι περί αύτοΰ. Προς γάρ τω και

άλλως άτοπον εΐναι το λεγόμενον, £τι άτοπώτερον

τί) λέγειν ταΰτα , δρώντας Ιν μέν τώ ούρανώ ουδέν

45 άπο ταύτομάτου γιγνόμενον, εν δέ τοις ούχ άπο τύχης

πολλά συμβαίνοντα άπί) τύχης. Καίτοι εΐχός γε ην

τουναντίον γίγνεσθαι, (β) Εϊσι δέ τίνες οίς δοχεϊ είναι

αιτία μέν ή τύχη, άδηλος δέ ανθρωπινή διανοία, ώς

θεΐόν τι ούσα χα'ι δαιμονιώτερον. "Ωστε σχεπτέον χαι

!.ο τί έχάτερον, χαι εΐ ταύτδν ή έτερον τό τε αύτόματον

χαϊ ή τύχη , και πώς είς τα δκορισμέν» αίτια έμπί-

πτουσι.

(|»;ι• ιΐίοίιηιιβ οββυ νεί ΓοιΊυίΙο Ιίιτϊ , 688β βϋυ,υβιη 03υ<3ΐιι

(ΙιΊίηίΐΗΐη : ιιΐ ριιία Γοι-ΙυίΙο νεηίρηάΊ ίη Γοπιιη , εΐ Γερβ-

πεηιΐί ςυβιη τοΙβ6»1 αυίά'επι , ηοη Ιβηιβη ριιΙ.ι1)»1 5β ΓβρβΓ-

(ιιπιιη, 03ϋ&3 εδί νο1ιιηΐ38, Γβηι αΙίΐ]ΐι<ιπι, <]ΐιιιιη ίη Γοπιηι

νεηίίϋεΐ, επιρηϋί. δίιηίϋΐΡΓ εΐ ίη βΐίίβ, α,ιΐίο ΓοιΊυίΙο Ηβη

«ΙίοιιηΙϋΓ, βεπιρεΓ ιΐίςυβιη εβιιβ&π) $υπιί ροδ&β , ηοη ίυίειη

ΓοιΊιιιιβηι. (3) Ν&πα $ί ΓοΓίιιη» 08881 αϋαυΜ , τε νβΓβ αοβυτ-

(Ιιιιη λ ηΙργρΙπγ : αο ιΙιιΙπΙβγο α,ιικρίίηι ρο5$εΙ , οιιγ ηεηιο

ιιιΐι|ΐι»ιιι γε(εΐ'υπ) κιρίι-ηίυιη , εαυ888 «ιΐιι» εΐ ίιιΐιτίΐιΐί Ιγ;ι•

(Ιιίιν, (Ιι; ΓοΓίιιυη ςιιίϋρί:ιηι ιΐρϋηίιτίΐ. δε<1 , πΙ νίιΙ.Ίιιι-, ηε

ίΙΙί <|ΐιίιΙ('ΐη ρπΐ.ιπιηΐ 3ΐίςυίϋ εϋ88 Λ ίοιΊιιη». (4) 8β<1 εΐ 1)00

8()ηιΪΓα1)ϊΙε εε(. ΜιιΙΙη ηηπκριβ εΐ ΓηιηΙ ο! βιπιΐ α Ιοιίιιηι ιΊ

(■ίΐΝΐι : ηιιεε ηοη ίβηοηπίβδ ρθ8$ε ΓεΓεΓΓΪ ίίηςιιΐΐ αά ;ιΙίι)ΐι»ιΐ)

εοπιηι ςυχ ΠυηΙ εαιίδβιΐ) , ηιιειιιαιΙιΐΗχΙιιηι βηΐίηυυβ «ιτιηο

ΙοιΙιιικιηι ΙιιΙΙπίν ,ιί! ; Ιηιιιοιι Ιιοιίιιιι (|μ:ι•ι1,ίιιι οιιιιιΐ'* αίιιηί

ιν•ι• α ΓιιιΙιιηα, <ρι,•ι•(Ι,ιιιι αιιίειη ηοη α ΓοΓίιιηβ. Οιιιιγϊιιίι

(•] ιΐ8 <| ικιιριο ,ιΐίίχιια ιικ'ΐιΐίϋ ;ι!ι ϊρβϊβ Γ;ιιίιίιιΙ•ι εηι(. (5) Λ Ι νιτο

ηιι• ίΙΙιιηιηι ηηίιΙρίΗΐη ριιίαηιηΐ ε»5ε ΓυΗιιηαηι , νιΊιιϋ ηπιι-

γϊΙ ι,ιιιι , αιι( εοηίεηΐίοηειη , βπΐ ηιρηίι ιιι , ίΐιιΐ ί^ποιη , ηυΐ

Ηΐί(ριίι) υΐίικί <']ιι<ίΐιιοιΙί. ΑΐΐΜίπΙυιπ ίμίΙιΐΓ ι•νΙ , βίνε ηοη

οχίδΐίιηηπιηΐ 6888, βίνβ, ςιιυηι εβ'νε ρηΙϊΓβηΙ , ρπιίοιτιιί-

δοπιιιΐ ; ρΐ'ΐι-ί(•Γ|ίιιι ιριπιιι ίρ^ί α,ιιοςιιε ίηΐβπΐιιιιι γ.ι.-ιι ι•1 Ιογ-

Ιιιη» ιιίβηΐυτ : βίευί ΕηιρεϋοοΙεβ ηοη $ειηρετ ;κ•μμιι ίη δπ-

ρΐ'πηι ιίιι Ιοιίπιι ϋΐ'οτηί ίηςιιίί , ίΐιΐ ηυοπιυιΐυ ιοιιΙίβΟΓίΙ :

(ΙίιίΙ εηίπι ίη ϋοβιηορύ?ία ,

8θ!ρ« ΒΐίΐΙ 3Η10Γ, 5θ1 ΙΐΙΙΙΙ βίο ΓοΠΚ Ι'ΜΙΜΙΙ !'(!.

ΡβΓίεβ ηιιυιριε αηίιιιαίίιιιυ ρΙεΓ&ςιιβ 3 ΓογΙιιιιιι ί.κΐη^ ε$$β

(ΙίϋίΙ- (β) 8ηηΙ βυΐεηι ηοηηυΙΗ , ςυί ιΊ ι•ιρ1ί Ιιιι]ιΐίΐΊ οιηηπιηι

ηηιικίί ραι-Μυσι 03υ83ΐη βιΙμτιΙμιιιΙ εββιιί : <-;ι>ιι εηίιη ΓιεΓΪ

3ΐηηΙ εοηνεΓδίοηεηι , ει ηιοΐιιηι , ηιιΐ ιιηίη-ΐ'.Μΐιιι άί&Ιίηχϋ

ε( ΓοιΙο^ίΙ ίη ηυηε υηΐίηεηι. (7) ΚΙ 83ηε Ιιοε νβίαε εβ(

3(1ιηΐΓ3[ίοηο (Ιί^ηυιη, ςυοί ύίευηΐ ιιιίιηηΐίη ιριί(Ιειη ε(

ρΐ3η(35 ηεο ε8$β ηεε Πργϊ 3 ΓοΓίυηα ; 5Ρ(1 οοηιιη <'3ΐι>«ηι

εββε ηιιΐ ικιΐιιπιιη, ιιιιΐ ηιειιΐνηι, &υΙ ΐΙίιριίιΙ βΙίικΙ ΙαΙε

(ςυϊα ηοη ηυοιίνίί «χ υηοσ,υοηιιε βεηιίηε Ιϋ , 8εύ εχ ίΜο

οΜϊ,ί, εχ ηοε βπίπη Ιιοιηο ) ; οαΊυιη βιιίβηι, ε( (|ΐι."ρ ΕΐιηΙ

ϊηΙεΓ ΓΡ8 Π)3ηίίρ8(35 Π)3χίπιρ άίτίιΐ3 , 03511 Γ3Γ.Ι& Ρ58Ρ, «Ιςυε

ριιπιιιι ιιιιΙΙϊΐη είίε ΙϊιΚίιι 03ΐΐ53ΐη, ςυΐίειη ΓβίεηΙυΓ 888ε

»ιιίηΐ3ΐίιιηι ει ρ1ηηΙ;ιπιηι. (8) ΑΙςυί, 81 ΪΙιι Γε$ Ιι,ιΙιιΊ , Ιιοε

ίρϋΐηι ε»( εοηείϋεηΐίοηβ (Ιίςηυηι, εί ε τε 68( (Ιο ίρβο αΙϊΐ]υί<1

(Ι ιρρπ'. Ναηι , ρΓ36ΐΡΓςιΐ3ηι ςυο4 βΐίοςυΐ ε$( αίβυπίυηι ςιιο<1

ιϋρίΙιΐΓ , 3()1ιυε «ΙκυπΙπίδ 88( Ιΐΐΐ'. ιϋοΡΓΡ, (ριιιιη νίιΐραηιη*

ίη (•ιι•|ιι ΊΐιίιΙριιι ηίΙιίΙ ι:.ΐ5ΐι ΙίβΓί , ίη ΙιίκηυΙεηι ψι»• ηοη 8υπ(

«ΓογΙιμκι, ηιυΙΙα ΓοτΙυίίο 3οοί(3ρΓβ. Λίηυί εοη(Γ<ΐΓίιπη ΙίβΓί

ϋεεε1)3ΐ. (9) διιηΐ αιιΐοηι ηοηιιυΐΐί φιίΐιιΐί ΓυιΊιιηα νίιΚΊιΐΓ

6888 (]ΐιίι1ριΐ) 031183 , 86(1 Ιιιιηιαιίίυ ιιιρηίί ιιΙιμ πι ;ι , Κιιιιρι.-ιιιι

ίίΐ (Ιίνίιιυιΐ) φιίϋ 30 ηυητιβη εχοείΐεηΐίυβ. 0ιιηγ8 εοη$ί(1ε-

μικΙιιιιι 681, εΐ ηυίιΐ βίί ιιίπιηιηιιρ, εΐ ιιίπιηι ίιίρηι 5ίηΙ ,

3η «ΙίνεΓίβ εβδυβ ίηςηβηι εΐ ΓοΓίιιηβ, εΐ ςιιοηιοοΌ ίη

03(1888 «ιιρι-α ς!ρΓιηί(38 <•;ι<1ηη(.
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ΟΑΡ. V.

Πρώτον μέν ο3ν, επειδή δρώμεν τα μεν άει ωσαύτως

γιγνόμενα , τα δέ ώς επί το πολύ , φανερον δ*τι ουδέτε

ρου τούτων αιτία ή τύχη λέγεται ουδέ τι) άπό τύχης ,

ούτε τοΰ ές ανάγκης χαι αεί , ούτε του ώς έπ\ τό πολύ.

& Άλλ' επειδή εστίν ά γίγνεται χαΐ παρά ταΰτα,

χαι ταύτα πάντες φασιν είναι απο τύχης, φανερον οτι

εστί τι ή τύχη χα\ τό αϋτο'ματον • τά τε γαρ τοιαύτα

άπό τύχης χαι τα άπό τύχης τοιαύτα Οντα ίσμεν.

(ϊ) Τών δέ γιγνομενων τα μεν έ'νεχά του γίγνεται , τα

10 δ' ου" τούτων δε τά μεν χατά προαίρεσιν, τά δ' ου χατά

προαίρεσιν, άμφιυ δ' έν τοις έ"νίχά του- ώστε δηλον

ότι χαι |ν τοις παρά το άναγχαϊον χαι τι) ώς έπι το

πολΰ εστίν ένια περ'ι & ενδέχεται ΰπάρχειν το έ'νεχά

του. Ρ.στι δ' έ'νεχά του ο'σα τε άπό διανοίας αν πρα-

15 χθείη χαι δσα άπό φύσεως, (ϊ) Τά δή τοιαύτα δταν

χατά συμβεβηχός γενηται, άπό τύ^ης φαμέν είναι•

ώσπερ γαρ χαι όν εστί το μεν καθ' αυτό , το δέ χατά

συμβεβηχός, οΰτω χαΐ αίτιον ενδέχεται είναι, οίον

οίχίας καθ' αυτό μεν αίτιον το οϊχοδομικόν, χατά συμ-

ϊο βεβηχός δε τό λευχόν ή το μουσιχόν. Τό μεν ουν

καθ' αυτό αίτιον ώρισμε'νον , τό δέ χατά συμβεβηχός

αόριστον άπειρα γάρ αν τω ίνι συμβαίη. Καθάπερ

ουν έλεχθη , δταν εν τοις έ'νεχά του γιγνομένοις τοΰτο

γενηται, τότε λε'γεται άπό ταύτομα'του χαι άπό τύ^ης.

ϊί (*) Αυτών δέ προς άλληλα την διαφοράν τούτοιν ύστε

ρον διοριστεον. Νΰν δέ τοΰτο έστω φανερον, δτι άμφω

έν τοϊς έ'νεχά του εστίν, οίον ένεχα τοΰ άπολαβεΐν τό

άργόριον ήλθεν άν, χομισόμενος τον έρανον, ει ή*δει•

ήλθε δ' οΰ τούτου ένεκα , άλλα συνέβη αΰτώ έλθείν χα\

3ο ποιησαι τοΰτο τοΰ κομίσασΟαι έ'νεχά* τοΰΟο δέ ούθ' ώς

έπι τό πολύ φοιτών εις τό χωρίον, ουτ' ε; ανάγκης.

"Εστί δέ τό τέλος, ή χομιδη, ου τών έν αύτώ αιτίων,

•ι-.ι» - - 1'ίι » < ι νε '
άλλα των προχιρετων χαΐ απο Οιανοιας• χαι λέγεται γε

τότε άπό τύχης έλΟεϊν. |£ί δέ προελόμενος και τού-

36 του ένεχα, ή άει φοιτών ή ώς έπι τό πολύ χομιζόμε-

νος, ούχ άπό τύχης. (ί) Δηλον άρα ό"τι ή τύχη αϊτία

χατά συμβεβηχός Ιν τοις χατά προαίρεσιν τών ένεκα

του• διό περί τό αυτό διάνοια χαι τύχη• ή γάρ προαί-

ρεσις οϋχ άνευ διανοίας, (β) Αόριστα μεν ουν τά αίτια

«υ άνάγχη είναι , άφ' ων άν γένοιτο τό άπό τύχης. "Οθεν

χαΐ ή τύχη τοΰ αορίστου είναι δοχεϊ χαι άδηλος άν

θρωποι. Και έστιν ώς ουδέν άπό τύχης δόςειεν αν

γίγνεσθαι. Πάντα γάρ ταΰτα ορθώς λέγεται , ό*τι εϋ-

λόγιυς. "Εστί μεν γάρ ώς γίγνεται άπό τύχης • χατά

45 συμβεβηχός γάρ γίγνεται• (7) χαι έστιν αίτιον ώς

συμβεβηχός ή τύχη , ώς δ' απλώς ούοενός , οίον οι

κίας οΐχοδόμος μέν αίτιος, χατά συμβεβηχός δέ αυ

λητής- και τοΰ έλθόντα κομίσασΟαι τό άργύριον, μή

τούτου έ*νεκα έλθόντα, άπειρα τό πλήθος• καΐ γάρ ϊδεΐν

ω τινά βουλόμενος χαι διώκοιν, και φεύγων. («) Και

τό φάναι είναί τι παράλογον τήν τύχην, δρθώς• δ γάρ

λόγος ή τών άει Οντων ή τών ώς έπι τό πολύ, ή δέ

ΙΊ'ίιιιιιηι ί§ίιιΐΓ, φιιιηι νίιίεβηιυδ ςυ.τόβηι δβιιιρεΓ, »1ί»

ρΐβπιηιςυο εοιίβηι ναοάο ίίεπ, ηι&ηίίεβίυηι εβί ηοιιΐιϊιι» Ιιο-

πιηι οβυςβιη <ϋα βιιΙ ΓοΓίυηΒΐη ηυΐ ςιιοιΐ εδί ΓογΙιιϊΙιιιιι ,

ί<1 β8ΐ , ηοςυε ε]ιι$ α,ιιοιΐ ηεεβ&βΒηο εΐ Ββπιρετ ΠΙ , ηβςιιε ε}υ3

(ΐιιικί ρΙεηίΓηηηε Ιϊί. ΗπΙ (μιϊιι ηοηηιιΙΐΒ ιΊίιιιιι ϋΐιπί <|ΐι.ι

ρΓχ(εΓ Ιι.το. ΙίιιηΙ , Βίψιο οπτιηεβ Ιιηό «ίιιηΙ 6386 3 ΓογΙιιπ,ί :

βρρβΓβΙ ΓοιΊιιπβπι οΐ ι.ι-πιη βδ&ε αΐίςιπα". Ν&κι ιμι.ι• -πηΙ

('ΠίΜΐιικΙί, ομ' « Γυι•Ιιιιιη; εΐ ςυεε μιπΙ & ΙοιΙιιικι, <']ιΐΜΐιοίϋ

ε$36 ηονίιηυί. (2) Εογοπι ηιιΐΐ'ΐη <|υ«: ΓιιιιιΙ, ίΐϋ;ι ΙίιιηΙ αΐϊ-

ευ]υ$ «γ;ι( ίη , ,ιΐί» ηηιιϊιηε : ίΙΙοπιηι «ιιΙιίιι ςυίπίαιη μιμΙ ε>>

ρΓ.τιΊ<•ι•Ιϊοιιι' , (ΐιΐΗΊίαιη ηοη εχ ρπχείεείίοηε : βηι1)ο αυίειπ

μιπΙ ίη ϋ$ <]ΐΐίΐ' αϋευ]υβ μπιΙί:ι ΙίιιηΙ. ΟιιιιρΓορΙίΜ' ρεΓβρί-

01ΗΗΙ1 εεΐ , ρΐίηιιι ίη ϋβ ψια: ηεο ηεοεϋββΓίο ηεε ρΙεπικκριε

ΙίιιηΙ , β£8β ηιιηηιιΙΙη , ίη αυίοηε ε8$ε ροίεβι (•ιιοϋ ΙίΙ »Ιίου]υ>

κκιϋϋ. ΝιιηΙ αιιΙΐΜΐι αΐη-ι^ιι» §Γ3ΐίϊ , (|ππιιι 63 ςυϋε & πιεη(«

Ιίιτί ρο$3υηΙ , Ιιιηι ιΊι&ηι ψιχ 3 πιιΙιιγβ. (3) Οιι».• ί^ίΐ'ΐι

μιιιΙ ΐ'ίΐΗΐΐΜκΜ , ςιιηηι εχ ;κτί(Ι('ΐιΙί ΓιυηΙ , εβ (Ιίείιηη» ε$βε 3

ΓθΓ(υη3. Νίι ιιΙ ΐ'ηίιιι ειΐ8 βΐίυιί ε«1 ρεΓ 86 , αΐίυιΐ εχ βιχί-

ιίεηΐί : ί!;ι (Ίκιιιι ι-ηιι«ι ε&$ε ροΙε$(; υΐ α'ΐίίυηι ριτ !β εβυ»

Ρ-.1 ιμιοιί β$( η'ΐίίΐίραηιΐί Γ»πι11α(ι: ρηΐ'ΐΐίΐυιη , εχ ;κ ΐ'.ίιίειιΐι

.ιιιΙιίιι μΙΙιιιιιι .ιιιΙ ιιιιΐΜΐ'ΐιιη. (ίιΐίΐ' ίμίΙηΓ ε»1 οβη^ι ικί-μ',

(1εΙίιιίΐ3 ι•^Ι ; <|ΐΐίΐ.' ν«το <•χ ΒΓΓίιΙιΊΐΓι , ίη(1εϋηί(3 : ψιοιιίϋΐιι

ιιιΙιιιιΙ ι ριινίιιιΙ ιιιιί 8(θί(]«Γ6. 8ίου( ί^ίΐιιι- (ΙίεΙυιη ΓυίΙ,

ιριιιικίιι ίη Μ8 ιμιη• 3ΐίευ}υ$ οαιι^ι ΙίιιηΙ , Ιιοε 111 , ίιιιιι (Ιίοίΐυι

6886 3 038η βΐ 3 Γοι Ιυηιι. (4) Ιίοπιιη ;ιιιΙ(•ιιι ίηΙεΓ 8β ιϋΠε-'

ΓβηΙί» ρο5ΐθΓίιΐ8 οχρΙίο<ιη(1;ι βήΐ. 8ο<1 Ιιοο ίη ρΓΧ8εη(ί3 οοη

νΙιΊ , ιιΙ ι-ίΐφΐι• ίη ϋ8 6886 «ιιι.τ ;ιΙιπι]ιΐ8 03Η83 Ιιιιιι Ι : ■ 1 1 ρηΐβ .

8Γ£βηΙί Βοοίρίοηιϋ ^Γ3(ϊ3 νβηίββεΐ , υΐίηυε αεοορΙυΓυβ |*«οιι

ηίΒΠ), δίϋοϊνίδδοί; 8β<1 ηοη ηη]υί Γεί ^ΓαΙία νβηίΐ : μίιιιιι

3(χίϋίΙ ιιΙ νβηίιτί , εΐ Ιιοο ϋκοιοί βοοίρίεηιϋ ^Γ»Ιί3 : Μςηβ

ηεο ρίβηιηιςυε τεηίβηβ ίη βηηι Ιοιίιιιι , ηοο ηβοείδβΓίυ. Κί•

ηί8 ηιιΐοηι , ιιΙ ε$1 βοεερίίο ρβουηί"ε, ηοη ε$1 ίη ιιιιιικτυ

( ηιι.•.ιιπιιη ιιιιιι: ίη ίρβ3 Γβ 8υη( , ββ(1 68( ιοπιηι ςιιχ 8υύ

ριιινίιτίίιιιιοιιι οιιιΐιιπί, εΐ 3 ιηεηΐε ρΓθΙίεΪ8ουη(υΓ. Τυηοςυο

(Ιίι ίΐιπ• ΓθΓ(ηί1ο ρΓοΓεοΙυβ 6886. ΙίυοιΚί ίιΐ ρΓ:εβ1ε§Ϊ83εΙ ε(

ΙιιιίιΐΊ ;:ι•.ιΙιιι Γαί88εΙ, νεί βειηρεΓ 3υ( ρΙεΓυηκμιο εο 8β ιοιι-

ΓιτίΊΐί 3θοίρεΓβ( ρρι-ιιιιίιιιη : οιτίο ίιί ηοη ε$8ε( 3 ΓοιΊυηβ.

(5) ΙΊιΙοΙ ίμϋιΐΓ Ι'οι Ιιιηιιιιι 6386 03η88ηι εχ αεείιίεηΐί , ίη ΐ ι η

φ\Λ- ιίιιο οοηΐίηςιιηΐ ?οι ιιικίυηι ρΓχεΙεοΙίοηεα οογιιιιι ςηΒ3

αΙίι:ιιίιΐί §Γ3(ί3 ΙίιιηΙ. ()η3ρΓορ(6Γ ίη ευιίειη τεΓ83η(ηΓ

11)0113 εΐ ΙογΙ ιιιιιι : ςιιία ρητοίεοΐίο ηοη ε»( βίηε ηιοηΐε

(6) ΧοΓοίίκ ε.81 ίςίΙιΐΓ ιιΙ ο,ΐ' οβιιία' 8ΐιιΙ ίηιΐοΐίιιίΐο.• , 3 <ιυίϋυ8

Ιίοΐ'ΐ ρο1θ8( (|Π(κΙ ο( 3 Ι'ιιιΙιιιιιι. Ι'ηιΙε οΐίβηι ΓοΓίηηβ νίιΐοΐιιι

('-•!• Γ6Ι ίπιΙοΙίΙΐίΙ.ι' , «Ι (|ΙΙΙ- ΙΐιιΙΙΐίΐΙΙ (ΚΤΙΐΙΙπ. II 3|ί(|1|ιι ΙΙΙΟιΙι)

ηίΙιίΙ 3 Γοι Ι ιιιι.ί Ικ'ΐί |«)>μ" νίύεΙιΐΓ. 1Ι«ο οιιίιιι οιηηίβ ΓεοΙε

(ΙίοιιηΙιΐΓ, (|ΐιίη βυηΐ ΓβΙϊοηί οοηβεηιβηεβ. >'αιη βΐίιιιιο ηιυ<Ιο

ΓιΙ 8 ΓυιΙιιιΐΒ : εχ Βοοίιΐοηΐί ΠΒίηςιιβ : (7) 8ο ΓοΓίηηΒ ε$1

■ ■311-3 υΐ 3(-(Ίι1ι"Ι)8 : 8ίΐ1Ι|)ΙίθίΙθΓ 31ΐ|("|11 Ι1|ΐ||ί|18 Γεί 081188

■ ■.-Ι : υ Ι ρυΐβ , ιΐ'ΐΐίιιιιι 08η88 ςιιίιίοιη οδΐ 8?(1ίΠθΒΐθΓ, βεοΙ εχ

ηοι-ίιΙΐΊΐΙί (ίηίοεη ; εΐ ιιΙ , (|ΐι ιιιιί ίη Γοπιιιι νεηεπί , 8Γ)ζεηΙηηι

βοι ίρίΗΐ , (|ΐι ί ηοη 1ιιι]ιΐ3 οβη&Β νοηίΐ , 03ΐΐ8,•ι: 8ΐιη1 ιηυΙΙίΙικΙίιιο.

ίηΓιηίΙθο : ιΐ3ΐη ιΊ νίιΐοπ: βΐίαυεπι νοίεηβ, ε( ρει^εςυεηβ, οΐ

Γιΐ£ίεπ3, \Γΐιί—ο ριιΙο-Ι (8) ΙΙΙικΙ φΐοηυε τεοίε (ΙιιίΙιιι,

ΓιιιΊπιι.ιιιι 0380 γιίιι Β ι-.ιΐίιιιιΐ' ;ιΙίοη,ιιιι : (ΐιιυηίαιΐ) Γβϋη ο-Ι

οοηιπι ()ΐΐ3; δοηιροΓ βιιΙ ί]ΐιβ? ρΙοΓηηΐφίο 8ΐιηΙ ; ΓβΓίυηβ νοηι



268 (107.)ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΚΙΌΑΣΕίΙΣ Β,

τύχη έν τοις γιγνομένοις πάρα ταύτα, "ίΐατ' επειδή

αόριστα τα ούτως αίτια, χαι ή τύχη αόριστον. Ομως

δ' έπ' ένίων άπορη'σειεν αν τις, αρ' ουν τα τυχόντα

αΤτι' αν γένοιτο της τύχης, οίον υγιείας ή πνεύμα

5 ?, εΐλησις, άλλ' οΰ το άποχεχάρθαι• εστί γαρ άλλα άλ

λων εγγύτερα των χατα συμβεβηχός αΐτίοιν. (ο) Τύχη

δέ αγαθή μέν λέγεται, όταν αγαθόν τι άποβη• φαύλη

δε, δταν φαΰλόν τι • ευτυχία δέ χα'ι δυστυχία, δταν

μέγεθος έχοντα ταΰτα• διό χα\ τό πάρα μικρόν χαχόν,

10 τ) αγαθόν μέγα λαβείν η δυστυχεΐν ή εΰτυχεϊν εστίν,

έτι ώς υπάρχον λέγει ή διάνοια • το γαρ πάρα μικρόν

ωσπερ ούίέν άπέχειν δοχεϊ. Ετι άβέβαιον ή ευτυ

χία, ευλόγως• ή γαρ τύχη αβέβαιος• ούτε γαρ άει

ούθ' ώς επ'ι το πολΰ οΤόντ' είναι των από τύχης ούθε'ν.

15 [VI.] (ίο) Εστί μέν ουν άμφω αίτια, χαθάπερ

είρηται, χατα συμβεβηκός, χαΐ ή τύχη χαι τό αύ-

τόματον, έν τοις ένδεχομένοις γίγνεσθαι μή απλώς

μηδ' ώς έπι τό πολύ , χαι τούτυιν δσ' αν γένοιτο

ίνεκά του.

ίιι ίί8 (ίήπΙπι•, <(υίτ ρι-,τΐιτ Ιιίεο ΙίιιιιΙ : βιίεο ιι(, ςυίβ ίπ•

ιΐι-ΐίιιίΐ»• δυηΐ φι;ι' ίΙ.ι 8ϋηΙ εβιιεχ , εΐίβπι Γοιΐιιιι;ι δίΙ Γεδ

ίιιιΙιΊίιιίΙ;!. Υ<τιιιιιΙ;ιηι<Μΐ ι1(' (ριίΙιιΐΜίαιιι αΐίψιί* ι1ιιΙ)ίΙαη.'

ροββΚ, βη ςυβνίδ εβιιββϊ Γιβή ροδδίπ! ίρδίυδ ΓογΙπιμ• : νε•

ΙΐΐΙί, 30 ΥβΙοΙίΙιΙίηί* 031183 δίΙ 3111 νιΊΐΙ|Ι-ί , »Ι1| 3θ8ΐΐ)8, Μί(|

ηοη (1ιΊ(ΐη»ιιηι 6886. Νβπι ε3ΐΐδ3Γΐιιη βοαίίρηίβπ.'ίπιπι ;ι1ί;ι•

ίΐιιιΐ αΐίίδ ρΓορίηαυΐοΓββ. (9) 8θοιιινΙλ ηυΐρπι ΓογΙιιιι.ι ιΐι-

ιϋιιΐ', ΐ|ΐιιιιη ;ιΙίιριϊι1 Ικιηί ενεηίι : 3ι1\ιτ>3 νιτυ , φΐιιηι βϋ-

ιρηιΐ ιιΐίΐϋ. ΡογΙιιπ33 νιτο ρι•08ρεπ(3δ , ε( ϊηΓοΓίιιηίιιηι εειι

ε3ΐ3ΐηί(38 ίιιηι άΊείΙυτ, ςυυαι Ιι>ν<• Πΐ3£η3 δΐιηί. ΟιΐϋΠ' ιΊίηηι

(|ΐιιιηι ρ,ΊΐΊΐιιι 3ΐ)ΐ^1 ςιιίη ίη ηιιιμηιιιη ίΐΐίφιοά ιιιΐιΐιιηι νεί |χ>•

ηπιη ϊηΐ'ίιΐιτϊιιιιικ, ίιΙ ιριο([ΐιι• ε8ΐ ίηΓοιΊυηίο νεί ρΐΌδρεπΙβΙε

ΓοΓίιιιΐίι1 ιι Ιί : (|ΐιί3 ηιεηδ ία" βδβεπί, φΐ3κί βίΐ. <3υο<1 εηίηι

ριιΐΊΐηι ηΐιοί , ςυβδϊ ηίΐιίΐ βοεβςε λ ίιΙιΊιι γ. ΙΊ •,ι•| οιοβ ΓυιΊιιηη;

ρι-οίρι•ΓίΙ;ι< ίη<οη•.|:ιιι- ο>( , ηιι•ιϊ!η : ςιιοηΪΗΠΐ Ϊρ83 Γηι-Ιιιιια

ίηοοηδίβηδ εβί : υΐροίε π,ιιυηι ηίΙιϊΙ πιπιηι ι|ιιλ• α ΙΊιιΊιιιι.ί

|Μΐ)ΙίιίίΐΊΐΝΐΐ]ΐ•, 3υΙ βειηρεΓ βιιΐ μΐεηιηιηιιβ ε&ββ ροδδίΐ.

[VI.] (10) ΓΙηνψιε ίμίΙιίΓδυηΙεβιΐδηί,δίευΙιΙίεΙιιιιι ΙίιίΙ, <>\

αιχίιίεηΐί, Ιβιιι ΓοΓίυηη ψι,-ιηι 085118; νίάεϋοεί ίη ϋί ηυχ

ΠβΓΪ εοηΐίηςίΐ ηεε δίηιρίίείίει•, ηεε ρ1ει•υηκ|υε, εΐ ίη Ιι ι

ηυηκτο ου* Πβπ ροδδυηΐ βΐίεηίιιβ £Γ3(ί3.

ΟΑΡ. VI.

ίο Διαφέρει δ' δτι τό αΰτόματον έπι πλεΐόν έστι• τό

μέν γαρ από τύχης άπό ταΰτομάτου τοϋτο δ' οΰ παν

από τύχης. Ή μέν γαρ τύχη και τό άπό τύχης έστιν

έσοις καΐ τό εύτυχήσαι αν ΰπάρςειε και ίλως πρδξις.

(2) Διό χαι ανάγκη περί τα πραχτα είναι τήν τύχην"

Ι» σημεΐον δ' δτι δοχεΐ ήτοι ταύτόν είναι τη ευδαιμονία

ί, ευτυχία ή εγγύς, ή δ' ευδαιμονία πραςίς τις•

εΰπραςία γα'ρ• ωσθ' ίπόσοις μή ενδέχεται πράςαι, ουδέ

τό άπό τύχης τι ποιησαι. (β) Και δια τοϋτο ούτε άψυ-

χον ουδέν ούτε θηρίον ούτε παιδίον οΰδεν ποιεί άπό

30 τύχης, δτι ουκ έχει προαίρεσιν οϋδ' ευτυχία οΰδ' ατυ

χία υπάρχει τούτοις, ει μή καθ' ομοιότητα , ωσπερ εφη

Πριόταρχος ευτυχείς είναι τους λίθους έξ ιον οί βωμοί,

δτι τιμώνται, οί δέ δμόζυγες αύτων καταπατούνται.

Τό δέ πάσχειν άπό τύχης υπάρζει πως και τούτοις,

35 δταν δ πράττων τι περί αΰτα πράξη άπό τύχης• άλλιος

δέ οΰχ εστί. (ί) Τό δ' αΰτόματον χαΐ τοις άλλοις

ζο>οις χαι πολλοίς των άψύχοιν, οίον δ ίππος αυτόμα

τος, φαμέν, ηλθεν, οτι έσο')θη μέν ελθών, οΰ τοΰ σο)Οή-

ναι δέ ένεκα ήλθε. Και δ τρίπους αυτόματος κατέ-

40 πεσεν • έστη μέν γαρ τοΰ χαθήσθαι ένεκα, άλλ' οΰ τοΰ

χαθήσθαι ένεκα χατέπεσεν. (δ) "Ωστε φανερόν δτι εν

τοις άπλως έ'νεκά του γινομένοις , δταν μή του συμ

βάντος έ'νεκα γένηται οΰ έ"ςω τό αίτιον, τότε άπό ταΰ•

τομάτου λέγομεν ■ άπό τύχης δέ , τούτων δσα άπό

45 ταύτομάτου γίγνεται των προαιρετών τοις £χουσι

προαίρεσιν. (ο) Σημεΐον δέ τό μάτην, δτι λέγεται

δταν μή γένηται τό έ'νεκα άλλου εκείνο οι έ'νεκα ,

οίον τό βαδίσαι λαπάξεοις ένεκα έστιν ει δέ μή έγέ-

νετο βαδίσαντι, μάτην φαμέν βαδίσαι , καΐ ή βάδισις

5ο ματαία , ώς τοΰτο δν τό μάτην , τό πεφυχός άλλου

έ'νεκα , δταν μή περαίνη εκείνο οδ έ'νεκα ην καΐ έπεφύ-

κει• έπεί εϊ τις λούσασθαι φαίη μάτην δτι οΰχ έξέ-

Ι)ί(.ιτιιιιΙ αιιΐι'ΐη, (]υΪ3 ε38υ8 Ι3ΐίιΐ8 ραΚΊ. ΟικκΙ (Ίΐίιιι

3 ΓογΙ ιιιι;ι 68( , (ίκιι <•νΙ : Ιιοε ΗΐιΙειιι ηοη οηιηε ε8( 3 ΙιιγΙιιιι.-ι.

Ν;ιηι Γιιιΐιιηη ε( ΓοΓίηίΙυιη ίη ίίβ ε8ΐ, ίη ιριϋπικ ε( ΓοΓίηηεε

ρΓΟδρβΓίΙβδ ΐηο888 ροΐεδί , εϊ ΐ)ΐιιιπιι» 3εΙίο ίρεοΐβΐυι•.

(2) ς)ιι,ιΐ(> ηεεεβίε εδί ηΐ Ι'οΓίυικι ίη ϋ8 ΓεΙιιιβ νβΓ$οΙιιι• φιχ

8ΐιΙ> ίκΊίιιιιειη Γ»ι1ιιιι(. €ιι]ιΐ8 η•ί ίίμιιιιιη εδί, )|ΐιί3 ΓυΓίυηχ

ρΓο<<|)«π(β8 τΜεΙιΐΓ ιυΐ ιάεηι εδΡβ (ΐιιοΛ Κ'αϋΙικΙο, 3ΐι( ε»

ριχρίικριιι : ΙΐιΉΐίΙικΙο νιτο ε»1 3ε(ίο ΐ|ΐι;ι•(Ι,ιιη , >.ϊ< ) ιιϊιΐιιη

681 ιι'((;ι βεΐίο. ΟικιιίπΉ ιρκι'ΐ ιιιικ(ΐκ; ηοη ρο88ΐιη( 8§εΓε,

ε3 ηεε ΓοιίπϊΙο αϋιριίιΙ Γηι-ιτε ςυευηΐ. (3) Λ((|ΐιε οΙ> Ιιβηε

Γ»ιΐϋ3ΐιι ηεε ϊιιιιηίιηβΐιιηι βΙίςυΜ , ηεε Ι)εΙ1υ» , ηεε ίηΓβιις

Γιΐ(:ίΙ »1ίι|ΐιί<1 ΓοΓίιιϋο : ςυΐ3 ηοη ΙιβΙιεΙ ρΓ3?εΙεε!ίοηειη. Νεε

ΙίιιΊιιηιΐ' ρΓο>ρ<•ηΙα8 νεί ίηΓοΓίυηίιιεη Ιιίβ ίηε8(, ιιίβί βεευη-

(Ιιιιιι 8ίιηίΙί(ιιι1ίιιΐΊη : ίιΙ Ι•γο|3πΊιιι8 ιΐίχίΐ ΓθΓΐυη3(08 εδ$ε

ΙβρΜββ βχ ςυίΙ)Π8 3Γ03 βχδΙπιυηΙιΐΓ, (ριί,ι ΙιοηυΐΉΐιΙιΐΓ, ιριπηι

3ΐίί (■ρίΜίειη μριΐϊτίκ ροι1ίΙ)ΐι< εοηευΙεεηΙηΓ. ΚιίΙ εϊ ρ3(ϊ β

ΓιιγΙνικι ΙιΪ8 <μιο<ΙίΐιιιιιιυιΙο ίηο(, (ρΐ3ΐι0ο δαίίεβΐ ςιιί ίη ΙιΪ8

.-ιΐίιρικί ΓβείΙ , ΓογΙιμΙο Γ;ιπΙ. Λϋΐι.τ μτο ηοη ίηε8(. (4) 038υ»

ηιιΐΐ'ΐη 3ΐϋ$ (ριοιριο 3ηίπια1ί1)υ8 εϊ ιιιιιΙΙίί ιίΊμιλ ίιΐΗΐιίιικιΙΪ8

ίΐΙΙπΙιιιϋιΐΓ, ιι Ι ριιΐιι ιϋιιϊιιιυκ ('ίριιιιη ε38α νεηίίίε : ςιιΪ3,

ιριιιηι νι.ΜΐΪΓΟί , Μτν.ι!ιιι> ι'γ.1 , ηοη Ιιιιηεη υ1> οηιη εαυ$3ηι

νεηίΐ , ίιΙ 8ΡΓν3Γε1ιΐΓ. Αε Ιπροϋβ Οδιι εεεϊι1ί88ε : 8ΐε(ίΙ εηίηι

βεϋεηιΐί @Γ3ΐίβ ; ίειΐ ηοη οΐι ('αιη ειιιι^αηι εεεί&Ι, ιι( ςυΪ8 $ε-

(Ιΐ'πΊ. (5) ()υ3ΐ•β ρεΓ8ρίειιιιιη εβί, ίη ίΪ8 ςυχ βίεηρΙϊοϊΙβΓ

3|ίΐ'ΐι]ιΐ8 (-αιΐϊίΐ ΙίιιιιΙ , (|ιι3ιιι1ο ηοη (']ιΐ5 ιριοιΐ (.■οηΐίιιμίΐ , ^Γ3-

ΙΪ3 Ι'ίίεΙ» ΜΐηΙ ςυιε ('Νίοιηαηι ι;ιιι>;ιιη Ιιβυεηί, Ιιιηι: ηο8

(ΙίοίΓε Ιΐ3?ε ε3$υ ε85« (άιιΙά. Ηυιιιπι ,ΊΐιΙιηι εβ ίίιτί 3 (ογ-

Ιιιιΐ3, ιρι,ΐ' 03$υ ΙίιιιιΙ, ε( ίΐιΐι εοππη ρι•;ι•εΙειΊίοηι•ιη (ίΐιίπηΐ

<ρι.ι• |ΐΐ'.Τ(•Ιι•ίΙίοιιΐ' 8ΐιη( ρΐίπΐίΐ,ι. (6) ΑΓ^υιηεηΙο ε$( νοχ

μάτην , ί(Ι 681 Ι Ίιι-,1 ι.ι : φιί,ι Ι ιιιιι- ιΐίι-ί Ι ιιΐ' &1ίςυί() 1 1 ιι-1 πι

Ιίιτϊ, ιιιιιιιιι ίιΙ φιικ! 3ϋυ8 %ηΙ\Α (ρκιιΐιΐιιιη ΙΊΙ , \ά ίρβιιηι ηοη

ΙΗ πιρΐ8 ^Γ3ΐί3 (ίΐτίΙιΐΓ : ιιΐ <Ιο3ΐηΙ)ΐιΐ3ΐίο βί ρυΓ§3ΐίοιιί8 @Γ3ΐί3

Ρ8ΐ , ηεε ριιι•£αΙίο βνβηίΐ εϊ ςυί •1οαιιιΙ>ιι):ι\ ίι ; (Ιίείηιυ8 ιίμιι

Γηΐ8(Γ3 ιΙε»ιιιΙ)ΐιΐ3»8ε , ηε ι1ε3ΐη1ιιιΙ;ιΙίιιιιι•ιιι βυο Ιίηε εβ8β Λη-

;Ιι.ιΙ;ιιιι : 1:ιιιιριηιη Ιιοε δίί ίΓη8ΐΓ3, ςυοιΐ 8ϋ3 ιι,ιΙνιίι ίη 3ΙΙ«-

ΓΪυδ μΓίΐΙίαηι βίΐ εοηιρ3Γ3ΐυιη , ιμιβηιΐο 8είΙίεβ( ηοη ρεΓΓιείΙ

ίιΙ ειι]ιΐ3 βΓ3ΐί3 εδί εϊ ιιιιΙιιγΛ οοηΐ|>8Γ3ΐιιηι εδί. Νβιη δι ηιιίδ
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λιπεν δ ήλιος , γελοίος αν είη • ου γαρ ην τοΰτο .εκείνου

ένεκα. (7) Οίίτω δη το αυτόματον και κατά τι) 5ίνομα,

δταν• αυτί) μάτην γένηται• κατέπεσε γαρ ου τοΰ πατά

ει ένεκα δ λίθος " από τοΰ αυτομάτου άρα κατέπεσεν

ι δ λίθος, δτι πέσοι αν υπό τίνος και τοΰ πατάζαι Ινεκα.

(β) Μάλιστα δ' έστι χωριζόμενον το άπδ τύχης εν τοις

φύσει γινομένοις• δταν γάρ γένηταί τι παρά φύσιν,

το'τε ουκ άπδ τύχης αλλά μάλλον άπδ ταύτομάτου

γεγονε'ναι φαμέν. "Εστί δε και τοΰτο έτερον τοΰ

|ί> μέν γάρ έξω τδ αίτιον, τοΰ δ' έντο'ς.

». Τι μεν ουν εστί τδ αυτόματον και τί ή τύχη , εί-

ρηται, και τί διαφέρουσιν αλλήλων, ϊδν δε τρόπον της

αιτίας ε'ν τόϊς δΌεν ή άρχη της κινήσεως, Ικάτερον αυτών

η γάρ των φύσει τι η των άπδ διανοίας αίτιον αεί έστιν

15 αλλά τούτων τδ πλήθος αόριστον. (ιο)Έπεΐ δ' έστι τδ αύ

το'ματον και ή τύχη αίτια ιον αν η νους γένοιτο αίτιος

ή1 φύσις, δταν κατά συμβεβηκός αίτιον τι γένηται τού

των αυτών, ουδέν δέ κατά συμβεβηκός έστι πρότερον

των καθ' αυτό, δϊ,λον δτι ουδέ τδ κατά συμβεβηκος

•2" αίτιον πρότερον τοΰ καθ' αυτό. (ι ι) "ϊ'στερον άρα

τδ αυτόματον και ή τύχη και νοΰ και φύσεως• ωστ' εΐ

δτι μάλιστα τοΰ ουρανού αίτιον τδ αυτόματον, ανάγκη

πρότερον νουν και φύσιν αΐτίαν είναι και άλλων πολ

λών και τοΰδε παντός.

<1ίθ3ΐ 8β ίΓϋδίΓϊ Ιανίδδε, ηυΪ3 βοΐ ηοιι άεΓεοίΙ , ιϊοΊουΙυί

1»ΓθΓο<Ιο βΓΪί, φιοηίαιιι ηοε ηοη εδί ίΙΙίΐΗ §ι•3ΐί3. (7) δίε ί^ί-

ίϋΓ τδ αυτόματον, \ά εδί 038118, εΐίβηι ιιηηιίηίχ ΓβΙίοηε Ιια-

Ιιίία , ίιιιιι (Ιίι ίΙιιγ, {|ΐιιιιιι ίρΜίιιι Γπιμτ,ι ( μάτην ) δίΐ. ΟεείοΊΙ

ί'ΐιίιιι Ιβρϊβ ιιοιι ΓβΓΪβικΙι @Γ3ΐϊα : εβδυ ϊχϊΙιΐΓ 1αρΪ3 ινπιϋΙ ,

<1ιιΪ8 οβιΙβΓβ ρο(ε$1 βΐϊϊπι αϊ) 3ΐϊηιιο Γεπεηιΐί §Γ3ΐία ρΓθ]εοΙυ3.

(8) Μβχίηιε βυΐεηι 3 οβδυ δε]υη§ί(υΓ, ςιιοιΐ εβι 3 Γοι Ιπιηι, ίη

ίίΜρι.'ι• ,Ί η.ιΐιπίι Ιίιιιι!. Ιί 1111 III (')|ί|)> (ΙΚΙΙΠΙΙ εδί ,•ΐΙί(|Ι1ιιΙ ριιι•.

Ιεγ ηίιΙιΐΓ;ιΐ)ΐ, Ιηηο ηοη (Ιίοϊιηυ» ί(1 Ι',ιγΙιιιιι 8588 3 ΙογΙιιν,ι,

86(1 ροΐίυδ εβδυ : φΐ,ιιιφι.ιηι βΐ Ιιοο εδί οΊνει μιιπ ; ίΐΐίυβ

βηίηα εαιι^α εβί εχΙεΓΠ3, ΙιιΟιίδ νβΓΟ ίηίειηβ.

9. ΰϋίΐΐ Ϊ{{ΪΙ|ΙΓ δίΐ 0881)9 , βΐ η,υίά Ιιιι Ιιιικι , ιϋιΐιπί] β8ΐ , βΐ

ι|ΐιίι! ίιιΙΐΊ- 86 (ΠΙΓίΊΗπΙ. ς)ιιη<1 ιιυίειιι αϋ €3ΐ)53> ιηοιίυιη 3ΐ(ί-

ιιιΊ , Ιιοπιιη υίπιιηςιιε ίη ϋδ (μιι,•,κ ιπιιιητ.ιΙιιι• υηύε ι•<1

ριϊιιι ίρίιιι» ιηο(ιΐ8. δεηιρει• εηίιη εβί 03ΐΐ53 νεί εοΓυηι ςυ»

ιι.ιίπι'Λ , νεί βΟΓυπι ςιι<β 3 ηιεηΐε ΠυηΙ : ββ<1 ΙιΟΓυηι πιυΐ-

Ιϋιι•Ιΐ) εδί ίηιΙιΊίηίΙ». (10) Οιιιηιι 3ΐι(εηι οβδυδ εΐ ΓογΙιιιιϊ

δΙΠί Ρ3Π1Ι1) ΐνΐΊΙΙιι 031183), (|ΙϋΙΠ1Ι1Ι• 111(1)5 βυΐ ικιΙιιγ,ι ροίεβΐ

βδίο 031153 , ο,υαικίο βαΐίεβι »|ίςυϊ(1 εχ ηεείιΙΐΊΐΙί (11 Ιιοπιιη

ίρ$οι-υηι (ξΓβΙίβ ; ηίΐιΐ] «ιιίοιη φΐοά ΠΙ εχ βο.είάειιΐί ρπυδ 8ΪΙ

ϋ8 φΚΈ δΐιηΐ ρεΓ δβ : ραΐεΐ εϋβηι πιιι^ιιιι εχ 3οκΐ<1βηΙΙ

ηοη ΐ'Λδε ρηοη'ηι ΐ'βιΐίβ ρβΓ δε. (II) Οβδϋδ );;ί1υτ εΐ Γοιΐηη»

δΐιηΐ Γ31186Β ροί,ΙοποΓβδ εΐ ιιιρηίο εΐ η.-ιΤιιι ;ι (,)ιι;ιι ι• ι•| ϊι.ιιι βί

(Ιΐΐ3πιιΐ)ΐιχϊιι>κ εβδΒδ εδδεί οοείί ε3ΐ)83, (βιηβη ηεεεδβεεδδεί

ηιεηΐβη) εΐ ηαΙιίΓΛίιι εββε 03υί3ΐιι ρΓ'ιοΓβιη ηυυιη ηιιιΙ(3Γυηι

3ϋ3πιηι Γεηιηι , Ιιιιιι ίΐϊ.ιιιι 1ιυ]υβ υηίνβΓδί.'

ΟΑΡ. VII

ϊ5 "Οτι δ' έΌτιν αίτια, και δ*τι τοσαΰτα τδν άριθμδν

δ*σα φαμέν, δηλον τοσαΰτα γάρ τδν άριθμδν τδ διά

τί περιείληφεν η γάρ εις τδ τί έστιν ανάγεται τδ

διά τί εσχατον έν τοις άκινήτοις , οίον εν τοις μαθή-

μασιν ( εις δρισμδν γάρ τοΰ εύθέος η1 συμμέτρου

3ο 5) άλλου τινδς ανάγεται εσχατον), (2) ή εις τδ κίνη

σαν πρώτον , οΐον δια τί έπολέμησαν ; δτι έσύλησαν •

τί τίνος ένεκα; ίν' άρξωσιν ί| έν τοϊς γινομένοις ή ύλη.

"Οτι μέν ουν τα αίτια ταΰτα και τοσαΰτα, φανερόν.

(β) Έπει δ' αϊ αίτίαι τέσσαρες , περί πασών τοΰ φυσικοΰ

■1& εϊδέναι, κα\ εις πάσας άνάγων τδ διά τί άποδιόσει

φυσικώς, την υλην, τδ είδος, τδ κίνησαν, τδ ου Ινεκα.

"Ερχεται δέ τά τρία είς τδ ε'ν πολλάκις• τδ μέν γάρ τί

έστι και τδ ου έ*νεκα έν έστι- τδ δ' όΤΟέν ή κίνησις

πρώτον, τώ εΐδει ταΰτδ τούτοις• άνθρωπος γάρ άν

40 θρωπον γέννα • (4) και έίλιυς δσα κινούμενα κινεί •

δσα δέ μή, ούκέτι φυσικής• ου γαρ έν αυτοΐς έχοντα

. κίνησιν ούδ' αρχήν κινήσεοις κινεί, άλλ' ακίνητα όντα-

διδ τρεΤς αί πραγματιΤαι ή μέν περί άκίνητον, ή δέ

περ'ι κινούμενον μέν άφθαρτον δέ,ή δέ περί τα φθαρτά.

4& (ι) "Ωστε τδ δια τί και εις τήν ύλην άνάγοντι άποδίδο-

ται, και είς τδ τί Ιστι, και εις τδ πρώτον κίνησαν

περί γενέσεως γάρ μάλιστα τοΰτον τδν τρόπον τάς

αιτίας σκοποΰσι, τί μετά τί γίγνεται, και τί πρώτον

έποίησεν η τί έπαθε, και ούτως άε'ι τδ έφεςης. (β) Διτ-

50 ται δέ αί άρχαι α'ι κινοΰσαι φυσικώς , ών ή έτερα οΰ

φυσική• οϋ γάρ έχει κινήσεως αρχήν έν αυτή• τοιούτον

δ' ε'στιν εί τι κινεί μή κινούιιενον, ώσπερ τό τε παν-

Εδ8ε αυ|ρη) εαιίδΑδ, 3ε Ιοί εδδε ηιιηκτο, ςυοΐ ώ'χί-

ιιιιΐί) , ιηίίΐιίΓοήΙιιιιι ε$(. ΤοΙ εΐΐ'ΐιίιιι ιιιιιιιπη εοπιρΓεΙιβηοΊΙ

αυ3?8ΐίο ( υ ι «.ίΙ : ιιιιιιι ςιίΒεδΙίο ειΐΓ 8Ϊ(, νεί Άά (|ΐιίιΙ(1ίΙ;ι1βιιι

ίηιΙιιείΙυΓ, ι|ΐι;ι- ι.λΙμίιιιιιιι εδί ίη Γεϋαδ ίιηιηοΐιίΐίΐιιΐδ, ιιΐ ίη

Πΐ3ΐ1ιεηΐ3ΐίείδ ( ;κ1 ϋεΓιηίΙίυηειη εηίιη ι•εεΙί , ;ιιιΙ βνηιηιείη ,

βυΐ βΐίυδ ευ]υδρί3Πΐ α<1 ροδίΓεηιυηι ΓενοεβΙϋΓ : (2) νεί ;κ!

ριίηιιιιιι ιηονεηδ, νείηΐί, οηΓ ρυ§η3ΓυηΙ? ςυί3 ρΓίκιΙ,ιΙί

μι ηΐ : νεί ειι] ιι> βγ.•ι1ϊ» ? υΐ ιΙοιηίηι-ηΙιΐΓ : νεί ίη ϋδ ηΐ!33 Ιίιιπζ,

ιπ;ιΙΐΊ•ίϋ. Η3δ ι^ϋιιΐ' 3ε (οΐ βδδε ε3υ83δ ρεΓδρίευυπι εδί.

(3) ι,ΐιιιπη ιιιιΐπΐ) ΐ'.πι-.;ο ψκιΙΙιιοΐ' δίη(, οηιηεβ ηοδδε, ρΐιν-

δίεί ηιυηυδ βδΐ; ιΊ ;ι>1 οιηηε» κΊΊίίίι>, (λιιμιιιι ευΓ δί(,

ρήνδίεε πίΜοΙ : ηιιιππιηι 3(1 ηι,ιΙ οιίαιη , Ι'υπιι.ιιι ι , ηιονεηδ ,

εί ί(1 ευ]υδ !;ια()3. δεϋ (Γε8 ρΙεΓηηιο,υε ίη υηαηο εοευη(;

ήβη) ςυίϋ εδί , εί 'ιά €\ψια §Γ3(Ϊ3, ιιηιιιιι 9υη(; ρη'ιηιιιιι αυ-

Ιιίιι 3 ΐ|ΐιο ιιιιιΙιιν ρΓοϋείδείΙαΓ, βρεείβ «Ι> Ι)ίδ ηοη ιϊϊΓΓβτΙ :

Ιιοηιο Π3πιςυε Ιιοηιίηοηι μί^ηίΐ : (4) ι•Ι οιιιιιίπο ηυχειιιη-

ςυβ πιοΐβ ηιονεηΐ. ς)ιι;>Ί ιπικ|ΐιι• νεΓΟ ηοη πιοΐβ ηιονβηί,

ηοη «ιιίιι .ιιιιρίίιΐί ρήνδίεββ εοηβίάεΓαΙίοηίβ : ςυίβ ιηονεηΐ ,

ιΐιιιιιι) ίη δε ίρ$Ϊ9 ηοη ΙηιΙιη-ιηΙ ηιοΐιιιη ηεε ρΓΪηείρίυπι

ηιοΙ)ΐ5 , δεϋ βίη( ίηιπιουϋία. Ιϋείΐ'ευ ΐΓββ δΐιηΐ ΐΓ3εΙα1ίοηε3 :

ιιηα (1ε ίπιηιοοίΐί ; ηΚεπι άβ εο ςυοό ιηονοΙιΐΓ ςιιΜεηι , δβ(Ι

(■-Ι ίιιΐι-πΐικ εχρείΐ; ΙοιΊί» άε π'ϋιΐδ ίιιΐιτίΐηί οϋηοχϋδ.

(5) Οηοιίιτιι ΓοιΚΙϋιΐΓ εβιΐί» ευΓδίΙ, εί βυ βο ςιιί τΐίκτΐ

3(1 ηιιιΙοΓίαηι , εί 3(1 ςυίάοΊΙβΙβηι , εί ;ιιΙ ρπιιιιιηι πιονεηδ.

Γ.Ιΐ'ΐιίιιι (Ιι• §εηβΓ3(ίοηε ιιΐίΐχϊιιιι• ηοε ηκκίο εαυδβδ εοηδίϋε-

γβιιΙ, ππίιΙ ρ09ΐ (|ΐιί(1 ΙίηΙ, εΐφΐίϋ ]>ι Ιιηιιιιι ΙγιίτϊΙ , ,ιιιΙ ιριηΐ

ρ»>»ιιηι βϋ , ε( ί(3 δεηιρεΓ φΐοά ιΐεϊιιει-ρδ δεφίϋυΓ. (6) 1)ηο

ίΐιιΐΗΐι μιιιΙ ρΐ'ίικ ίρί,ι ιιιονεηΐίϋ η3(ηΓ3ΐί(6Γ : φίοπιιη 3ΐ(ε-

πιηι ηοη εδί ρΐινδίευπι , (]ΐιί;ι ηοη ΙιηΙιοΙ ίη δβ ρπηείρίιιιιι

ιηοΐιΐδ : Ιβΐβ ηιιίεηι εδ(, δι φιίά πιυνεΐ ηεε ιιιυνεΙιΐΓ ; τε-
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ιελώς άκίνητον και το πάντων πρώτον. (-) Καϊ τι)

τί έστι καϊ ή μορφή ■ τέλος γαρ χα'ι ου ένεκα • άστ'

έπει ή φύσις έ'νεκά του, και ταύτην είδε'ναι δει. Και

πάντως άποδοτέον το δια τί , οίον δ'τι έκ τοΰδ* ανάγκη

6 τόδε • το δέ έκ τοϋδε ή απλώς ή ώς έπι το πολύ ■ και

ει μέλλει τοδι έσεσθαι, ώσπερ έκ των προτάσεων το

συμπέρασμα- και ότι τοϋτ' ην τό τί ην είναι, και

διότι βέλτιον ούτως, οΰχ απλώς, άλλα το προς τήν

έκαστου οΰσΐαν.

Ιιιϋ ((_ιιυι1 ρδΐ οαιοίηο ϊιιιηιοΐιίΐε εί οιηηίηηι ρπιιιιιηι.

(7) Ρογγο φΐίαΜίΐ38εΙΓοΐΊΐΐ3 ■ ρηΙ εηίπι Γιηίδ, εί ί(Ιαφΐδί;ι•;ι(ία.

1}ιι;ιριυρΙιτ φΐιιιιι ιΐίΐΙιΐΓίΐ ;ιΙίι•υ]ιΐ8 ζηύ» λ%άΙ, ρΐίβιιι Ιΐίΐηο

ωυίβιη ηιι>-<' οροι-ΙεΙ. ΓΙ οηιηίηο ι-οιΜηκίπ βδΐ οβοδβ ι •πγ

δίΐ : νείιιΐί , φΐίβ 6χ ίΙΙο ηεοε&ε βδΐ Ιιοο Γκτί ; βχ ίΙΙο, ίη-

ςιι&πι , ;ι«1 ΜΐιιρΙίιίΙιτ, 3ΐιΙ ρΐεηιπίφΐε : εί βί Ιιοο εβί ΓυΙιι-

πιηι , ιιΐ εχ ρΓοροβίΙίοηίίιυ» εοηοΐυβίο : βί ςοίβ ηκο εβί

ςιιίάάΊΐΒΒ : ει φΓιο ηιβϋιΐί ί(3 691, ηοη δίηιρΙίοίΙβΓ, δβιΐ Γβίβ-

Ιίοηβ 1ι;ι1ιίΙα 8(1 εΐφΐ&φΐε Γεί ε$§οηΙί3ΐη.

ΟΑΡ.

ιο Αεκτέον δή πρώτον μεν διότι ή φύσις των έ'νεκά

του αιτίων, έπειτα περί τοΰ αναγκαίου, πώς έχει εν

τοις φυσικοϊς ■ εις γαρ ταυτην την αίτίαν άνάγουσι πάν

τες, δ'τι, επειδή τί) θερμόν τοιονδΐ πέφυκε, και το

ψυχρόν και Ικαστον δή των τοιούτων, ταδι έξ ανάγκης

16 εστί καϊ γίγνεται- και γαρ εάν άλλην αίτίαν είπωσιν,

ίσον άψάμενοι χαίρειν έώσιν, δ μεν την φιλίαν και

τ» νεϊκος, δ δέ τον νουν. (ϊ) Εχει δ' άπορίαν

τί κωλύει την φύσιν μή έ'νεχά του ποιεϊν μηδ' δτι

βέλτιον, άλλ' ώσπερ δει δ Ζευς οΰχ δπιος τον σϊτον

50 αύξηση, άλλ' έξ ανάγκης• το γαρ άναχθέν ψυχθήναι

δεΤ, και το ψυ/θέν ύδωρ γενο'μενον κατελΟεϊν το δ'

αύςάνεσθαι τούτου γενομένου τον σΤτον συμβαίνει.

Ομοίως δέ και εί τω άπόλλυται δ σίτος εν τη άλω,

ου τούτου ένεκα υει δποις άπόληται, άλλα τοΰτο συμ-

25 βέβηκεν. "Ιϊστε τί κωλύει ούτω και τα μέρη έχειν εν,

τη φύσει; οίον τους οδόντας έξ ανάγκης άνατεΐλαι τους

μεν εμπρόσθιους όξεΐς, επιτηδείους προς τδ οιαιρεΐν,

τοί/ς δέ γομφίους πλατεΐς καϊ χρησίμους προς τδ

λεαίνειν τήν τροφήν, έπει ου τούτου ένεκα γενέσθαι ,

3υ άλλα συμπεσεΐν. Όμοίως δέ και περί των άλλων

μερών, έν δσοις δοκεΐ ΰπάρχειν τδ έ'νεκά του. "Οπου

μέν ουν άπαντα συνέβη ώσπερ καν εί ένεκα του

έγίγνετο , ταϋτα μέν έσώθη άπο τοΰ αυτομάτου

συστάντα έπιτηδείως• δσα δέ μή ούτως, άπώλετο και

35 άπόλλυται , καθάπερ Εμπεδοκλής λέγει τά βουγενή

άνδρόπρωρα. (3) Ό μέν ουν λόγος, ιΤ) άν τις άπο•

ρησειεν, ούτος, και εί τις άλλος τοιούτος έστιν αδύ

νατον δέ τοϋτον έχειν τον τρόπον. Ταΰτα μέν

γαρ και πάντα τα φύσει ή αεί ούτω γίγνεται ή ώς

<ο έπι τδ πολύ , τών δ' άπο τύχης καϊ τοΰ αυτομάτου ου

δέν ού γαρ άπο τύχης ούδ' άπο συμπτώματος δοκεΐ

δειν πολλάκις τοΰ χειμώνος , άλλ' εάν υπό κύνα • ουδέ

καύματα υπό κύνα, άλλ' αν χειμώνος. Εί ουν ή ώς άπδ

συμπτώματος δοκεΐ ή έ'νεκά "του είναι, εί μή οΐόντε

45 ταΰτ' είναι μήτε άπδ συμπτώματος μήτ' άπδ ταΰτο-

μάτου, έ'νεκά του αν εϊη. Άλλα μήν φύσει γ'ίστΐ τα

Γοιαΰτα πάντα, ώς καν αυτοί φαϊεν ο'ι ταϋτα λέγον

τες. Εστιν άρα τδ έ'νεκά του έν τοις φύσει γιγνομένοις

και ουσιν. («) "Ετι έν ίσοις τέλος εστί τί, τούτου

μι ένεκα πράττεται τδ πρότερον και τδ εφεξής. Ούκοΰν

ώς πράττεται , ούτω πέφυκε , και ώς πέφυκεν, ούτω

πράττεται Ικαστον, άν μή τι έιιποδίζη. Πράττεται

VIII.

ΠίιΙΊΙ.ΙιΙΙΙΙ ίμίΙΐΙΙ 681, ρπΐΙΙΙΙΙΙΙ (Ί1Γ ΙΙίΐΙυΓλ 8ίΙ ίΠ 63ΓΙ1ΙΤ1

γ;ιιι^ιι ιιιιι ιιιιιιιιτη ιριιε 8ΐίειι]ιΐ8 ρ•3ΐί3 3βοηΙ : άείηάβ ηυο-

ηιοιίο 8β Ιΐ3ΐ)63ΐ ηεεε$8ΐ(38 ίη τεϋυβ η3(ιΐΓ3ΐίηιΐ8. Αά" Ιιβπο

εηίιη ι ;ιιι-;ιιη οιηηεδ ι (Ί'ιτιηιΙ : νείιιΐϊ , φΐίϊ ηιιίικβ ι•*1 γοιιι-

ρίίΓαΙιιιη , ιιΐ , ςυοό" βίΐ πιΐίιΐϋΐιι , βίΐ ΙβΙε , εί ιριοι! 68( Γγϊ^ι-

ιΐιηιι , εί ιιιιιιιικριικίιιιιε βοηιιτι ιρι;ι> (βϋβ 8υηΙ , ίιΙοίΓεο Ιιβγο

ηβεε8$3ΓΪυ ϊ.ιιηΙ ε( (ΐιιιιί : ιιιίιιι ψιβικίο «Ιιιίιιι ιαιι^ιπι (ΙκιιηΙ ,

ίΐϋΐίιιι , ιριιιιη νίχ αΙΙϊββΓΪπΙ, «ιιη νβΙεΓβ δίηπηΐ , 8ΐίθ8 3Πΐί-

('ϋκιιιι ει εοηΐεηΐίοηεπι , 8ϋυ$ ηιοη(ειΐ). (2) Ε&1 βιιίεπι <1ιιΙιί•

ΙβΙίο, (ριιιΙ ριιιΙπΙκΜΐ η»(ιΐΓ3[η ηοη ΓβεβΓβ αϋοιι]ιιβ )$Γ3ΐί3, ηεε

φΐί,Ί ί)3 8ί( ιιιΗϊιΐί,ίΟιΙ ίίειιΐ ^υρρ^(6^ ρΐιιί), ηοη ιι! (ηιιηεη-

Ιιιιιι ίΐιι^('.ι( , 86(1 εχ ηεεεβίίΐβίε. ^ι]οι1 εηίιη ΜΐΙΙ:ιΙυιιι ε$(,

ΓΐΊΐΊμΐ'Γ,ΐΓΐ οροΓίεΙ,εΙ ιεΓίΊ^ΟΓΒΐϋηι,φΐιιιιι 8ί( ίηβςυαηι ηιιι-

ΙαΙιιιιι , (ΙεδοβηίεΓε : βεείιΐίΐ 3υ1ειη ιιΐ Ιιοο ΓβεΙο ΙιίιιικίιΙ ιιιιι

8υ§68(υΓ. δίιιιίΐίΐιτ ε( 8ί ευϊ ρεΓεβΙ ΓιίιιιιιίιΙιιιπ ίη 8Γ63 :

ηοη Ιιιι]ιι« §Γ3ΐΪ3 ρΐιιίΐ, ιιΐ ρετίΓβΙ, $6(1 Ιιοο ΒΟείϋίΙ. ΟυβΓε

(101(1 ρΓοΙιίϋεΙ βίο εΐίαηι ρΛΓίοί 5β ΙιαΙιεπ- ίη η3ΐ0Γ3? νι.ΊιιΙί ,

ιΙιίιΙγ* ηεεε883Γίο ογϊγΙ, 3ΐιΙ<•ι-ίοι-ε8 (ριίιίειιι βευΐ08 εί αιΐ

8είικΙΐ'ηι1 ιιιιι 8ρΙοΜ; ιιιι)1;ιγο5 >ιιι!(ίιι 1;ιΙο» ε( 3(1 ιιιυίεικίιιιιι

είυυιη ί(1οηεο8? ηοη εηίιη 1ιυ]ι>8 ί•;ιιΐί;ι ΓϋΐΙπηι ίιΐ εδ$ε, 86(1

(:οηΙίμίίΜ'. δίηίΐίβ ΓβΙίο βδΐ ΓεΙϊα,ιΐΒΐΊΐηι ραΓίίυηι ,ςυ.Ένίϋυη-

(υΓεβεε αΙίυυ)05 £Γ3(ί3. Γόί ίςίΙιΐΓ οιιιηίί βεοίάεΓυηΙ ρεπηά'β

3ε 8Ϊ 3ΐίευ]α8 βΓίΐΙία ΓαοΙα εββεηΐ , Ιικε ιιιιι) 8£Γν3(3 , ιριπιιι

£3811 688εη( 3ρ(ε (:οη<ΙίΙιιΙη. ί^ιι;»• τβΓΟ ηοη ϋα Γ;κΙα «ιιηΐ,

ρίτίβΐΊΗΐΙ , εί ρΐ'ΐ ΐ'ΐιιιΐ : ηιιεηιβύιηοϋυηι Κηιρε(1ο<?1(?» ίηφίίΐ

ρεπίίϋο υονι^εη» βηιίΓορΓΟΓβ. (3) Κ8ΐίο ί^ίΙιΐΓ, οη ςηβηι

ι!ιΐυίΐ3Γ6 αΐίςαίδ ρθ56ϋ, Ιϋβε 68( , ε( δι ςυβ αΐία ε»1 ι']υ5ΐηυ(1ί.

δβ(1 ίιιιροίΐίόίΐε ε8( ιιΐ ηοε ιηοιίο 1ι»ε 86 ηβυεβηΐ. Ηα:ε

οηίηι, βΐ ςυΒεευπκιυβ ηβίιΐΓΒ εοηβίβηΐ, βυ( .ιοηιρβΓ ίΐβ

ΙίιιιιΙ , ;μιΙ ρΐιτιιιικριυ : ιόπμιι αιιίειιι (]ΐι»; ΓοιΊιιιιη βυΐ 0351)

ΓπιηΙ , ηίΙιίΙ βεηιρβΓ 3ΐιΙ ρΐεπιπιηηε ί(3 ΓιΙ : ηοη εηίιη Ιόι -

ΙΐιίΙο ηεςιιε 038η νίιΙεΙιΐΓ $»ρβ ρΙυβΓε Ιιίβηιο , βεά ίί ίιΐ ΐ/Λ

(|ΐιυπα 8ο1 είΐ 8υΙ) οβηε : ηεηυε •τ5ΐιΐδ $η1> εβηβ, 86(1 δι Ιιίβηιρ-

δι ίςϋιιι- ;ιπΙ 088υ 6886 νί(](Ίιιι•, »ιιΙ 3ΐίου]υ8 βΓαΙίβ : 8.Ϊ Ιι3?γ

β88β 03!>υ ηοη ρο55ΐιηί , οει-Ιε 3ΐίου]υ8 §Γ81Ϊ3 οπιηΐ. ΑΙςιιϊ

(•Ϊ!1ΜΙ)ιι(Ιί 0ΙΙΙΙ1Ϊ3 η8(ΐ1Γ8 Ο011ίΐ3||1, υΐ νβΐ ίρδί 3ίϊΪΓΠΊ3Γ6ηΙ

ςπί Ιι»20 (ΙίειιηΙ. Ε886 ίβίΙιΐΓ 3ΐίοιι]υ8 ςΓβΙίβ , ϊηβδί ίη γι-1ιιια

(|ιι«? ΙίιιηΙ βΐ οοηδίβηΐ ηαίιιτα. (4) ΡΓκΙβΓεβ ίη ηυίηυβ εβ(

3ΐίςυί8 Ιίηίδ , Ιιΐφΐδ κι:ιΙία ΓιΙ \Λ ηοοιΐ εεΐ ρπυΒ, βΐ ςιιοιΐ

(Ιείηοβρδ. Εγ^ο ιιΐ Ιίι, ίΐίΐ η3ΐοπι ιιρίιιιη β$( Ικ•ιί : ιΊ ιιΙ ΙΠ•

(ιιγ3 ;ιρΙιιιτι ε$1 Γιοι ί , ηίβί ηηκ] ίηιρΗίη! , ί(8 υηιιηκιιιθ(]φΐ6
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δ' ένεχά του• χαι πέφυκεν άρα τούτου έ'νεχα. Οίον

ει οίχία των φύσει γιγνομενων ήν, ουτιος αν έγίγνετο

ώς νϋν ΰπό τέχνης• ε! δε τά φύσει μή μόνον φύσει,

άλλα και τέχνη γίγνοιτο, ωσαύτως αν γίγνοιτο ή πέφυ-

& χεν • έ'νεχα άρα Οατε'ρου θάτερον. (δ) "Ολοι^χε ή τέχνη

τα μέν επιτελεί , α ή φύσις αδυνατεί άπεργάσασθαι, τα

δε μιμείται. Ει οόν τά χατά την τε'χνην έ'νεχα του,

δήλον 6'τι χαϊ τα χατά τήν φύσιν ■ δμοίως γαρ έχει προς

άλληλα έν τοις κατά τε'χνην και εν τοις χατα φύσιν τα

ΙΟ ύστερα προς τα προ'τερα. (β) Μάλιστα δέ φανερόν

έπι των ζοχον των άλλων, α ούτε τέχνη ούτε ζητή-

σαντα ούτε βουλευσάμενα ποιεϊ• δθεν διαποροϋσί τί

νες πο'τερον νώ ή τινι άλλω αργάζονται ο? τ' άράχναι

χαι 'λ μύρμηκες χαι τά τοιαϋτα. Κατά μικρόν δ' οβτω

16 προϊόντι χαι εν τοις φυτοϊς φαίνεται τά συμφέροντα

γιγνόμενα προς το τε'λος , οίον τά φύλλα της του χαρ-

ποϋ ένεκα σκέπης. Ωστ' ει φΰσει τε ποιεί και έ'νεχα

του ή χελιδών τήν νεοττιάν και δ αράχνης το άράχνιον,

και τά φυτά τά φύλλα έ'νεχα των καρπών, χαΐ τάς βίζας

80 ούκ άνω άλλα κάτω έ'νεχα της τροφής, φανερδν δτι

• εστίν ή αιτία ή τοιαύτη έν τοις φύσει γιγνομένοις και

ούσι. (7) Και έπε'ι ή φύσις διττή, ή μέν ως ύλη ,

ή δ' ώς μορφή , τέλος δ' αύτη , του τέλους δ' ένεκα τά

άλλα , αυτή αν είη ή αίτία ή ου .ένεκα, (β) Αμαρτία

25 δέ γίγνεται χαι εν τοις χατά τε'χνην • έγραψε γάρ οϋχ

ορθώς δ γραμματικός , χαι έπότισεν οϋχ όρθιος δ Ιατρός

το φάρμαχον ώστε δήλον δτι ενδέχεται καΙ έν τοις

χατά φύσιν. Ει δή εστίν ένια κατά τέχνην έν οίς το

ορθώς έ'νεκά του, έν δε τοις άμαρτανομένοις έ'νεχα μέν

>ο τίνος επιχειρείται άλλ' άποτυγχάνεται , δμοίως αν εχοι

χα! ε'ν τοις φυσικοΤς, και τά τέρατα αμαρτήματα εκεί

νου τοϋ έ'νεχα του. Και εν ταΐς ες αρχής άρα συστά-

σεσι τά βουγενή , ε'ί μή προς τίνα δρον καϊ τέλος δυνατά

ήν έλθεΐν, διαφΟειρομένης αν άρχης τινός έγίγνετο,

35 ώσπερ νϋν τοϋ σπέρματος, (ο) "Ετι ανάγκη σπέρμα

γενέσθαι πρώτον, άλλα μή εϋθυς τά ζώα• και το « ούλο-

φυές μέν πρώτα » σπέρμα ην. "Ετι χαι εν τοϊς φυτοϊς

ένΐστι το ένεχά του , ήττον δέ διήρθρωται • πότεοον

ο3ν χαι έν τοις φυτόϊς έγίγνετο , ώσπερ βουγενή

«υ άνδρόπρωρα, ούτω χα\ άμπελογενη έλαιόπρωρα, ή ου;

άτοπον γάρ• άλλα μήν έδει γε, είπερ και εν τοις ζώοις.

(ιυ) "Ετι έδει έν τοις σπέρμασι γίγνεσθαι ό'ποις

έτυχεν • δόλιος δ' αναιρεί δ ούτω λέγων τά φύσει τε και

φύσιν φύσει γάρ, όσα άπό τίνος έν αΰτοϊς άρχης

45 συνεχώς κινούμενα άφικνεΐται εις τι τέλος• άφ' έκα

στης δέ ου το αυτό έκάστοις ουδέ το τυχόν, άεΐ μέν-

τοι έπι το αυτό, έάν μή τι εμπόδιση, (ιι) Το δέ ου

ένεκα, και δ τούτου ένεκα, γένοιτο αν και άπό τύχης,

οίον λέγομεν ίτι άπό τύχης ήλθεν δ ξένος και λουσά-

50 μένος άπήλθεν, δταν ωσπερ ένεκα τούτου έλθών πράξη,

μή ένεκα δέ τούτου έλθη ■ και τοΰτο χατά συμβεβηκός •

ή γάρ τύχη τών κατά συμβεβηκός αιτίων, καθάπερ

και πρότερον είπομεν • άλλα ίταν τοΰτο άε'ι ή ώς έπι

ΤΟ πολύ γίγνηται, ού κατά συμβεβηκός ούδ' άπό

61. ΑΙςιιί ΩΙ αΐίριιμι* ίίΓαΙίϋ : ει•§ο οΐϊαιη ιι.ιΙπγ.ί βρίυιιι 681

Πειϊ Ιιΐφΐ* ιιπιΙ 1. 1 . II ρυΐβ 51 (Ιοπιυδ ίη ρυπιηι ιι ιιιηριό ε&δεί,

41186 ηαΙιΐΓ» ΠυηΙ : βίο υΐίςυε 3 ηαίπι•» ΙΐβΓβΙ, ιι( ηιιηι• (ϋ »Ιι

3ΓΐΡ. ΡιΚκΙλΙ «3 1)036 ΙίΐΙΙΐΙ ΙΚΐΙΐΙΓ.Ί, ΙΙΟΙΙ Γ.|)Ιΐ1ΙΙΙ Π.ΐίΐΙΙ'Λ, 86(1

(Ί κιηι λ ι Ιε ΠρίρηΙ ; εοάεπι δβηρ ιηοιίο ΓιργριιΙ , ςηο ηαίιιι-α

Πριϊ αρία βιιιιΙ. ΛΙΙεπιηι ί^ί Ιιιγ ηΐίρι ίιΐί βίαΐία. (5) ΕΙ οιιιιιίιιο

3Γ8 ραΗίιη ρρτίιοίΐ, ι μι».• ηοη ροΐρδί ιι,ίΙιιγ» ρργΠρργρ; ραι••

(ίπι π3(υι•αηι ϊτηϊΙαΙιΐΓ. 8ί ί^ϋοΓ 3γΙϊ(ϊοϊο8Α ΓιυηΙ »Ιί(:ιι]υί

^Γ»1ι'ίΐ , ρ»Ι(Ί οΐί»ιη ηαΐυπιϋ» ί!» Οεη. Ν»ιη ροίΐ6ΓίθΓ3 ε(

[χϊοΓίΐ δίπιίϋΙΡΓ ϊηΙβΓ εε ϋίΓρρΙ» βιιηΐ ίη τεουβ 3ΓΐίΙΊεί(κί5,

:ι1ι|ΐιρ ίη ι•ι•ί)ΐΐ5 ηαΙιΐΓβΙίΙιιιβ. (6) Μβχίιικ• 3υ(επι ποε ιιιιιιιι-

Γ(~ΐιπιι εεΐ ίη 3ΐίί8 .ιηίιιι;ι1ί1>π?, ςυχ ηεε 8Γΐε ηεε 3(1ΙιίΙιί1α

ίηιΐϋίίίΐίοηε αιιΐ εοηβυΚαΙίοηε ΓαείιιηΙ. Ιάεο ίμιί(1;ιι:ι ιΐπΐιί-

Ι3η1 , ιι!ι•ι>η\ ιιιριιΐι• , 3η αΐΐο (μιορίηηι ορΡΓοιιΙιΐΓ 3Γ3ηβί ,

εΐ Ιοπιιϊι»; , εΐ ε]ιΐ8ΐιιυ(1ϊ αηίιηαΐία. Ρ3υΐ3(ϊπι νεΓΟ ίΐα ρΓΟ-

μι•ι•(Ιϊι•ιιϋ ρί ί»ηι ίη ρΐαηΐίϋ νίιίρηίυτ ρ» Γιρπ, ηιιορ ,ι(1 Ιίηοιη

οοιιΓοΓυηΙ : υΐ ΓοΙία ΓΓυρΙυδ Ιεβρηιΐί £Γ8ΐΪ3. ρυορίη» 8ί ιια-

ΙΐΙΙ3 ι•1 3ΐίπι]ι18 §Γ31Ϊ3 Γ»ι.ίΙ ΙιίπΐηιΙιι Ιΐί(Ιιιιιι , ε( 8Γβηευ8 3Γ3.

ηυϊΐιι, ρ| ρίβηΐΐο (οΐίβ ΓπιεΙιιιιιη £Γ3ΐΪ3 , ε( Γ»ι1ία•ί ηοιι 8υΓ-

8111» 8ει1 (Ιρογμιιιι νρΐ'ϋΐΐ8 , ίΐΐίιιιριιΐί §Γ3ΐί3 : ρρι δρίοιιιιηι 68)

ρ]»Μ»»(Ιί αιιΐί»»ι ε886 ίη ϋϋ ιμιιο η.ιΠιπι ΙίιιπΙ ε( εοη8ΐ3η(.

(7) ΚΙ ([ΐιιιι» Π310Γ3 (Ιυρίεχβίΐ, «ΙΙρίίΐ «Ι ιικιίρπ» , βΚεΓα

υ! Γυπιι» ; Ικΐ'ρ. »»|ρι» 8ϋ Γιηίβ, εΐ Ιίηίδ §Γ3ΐΪ3 τείίςυβ 8ίη( :

ρργΙι! Ιι»;<- ργιΙ ρ;ιιΐδ» ευ]08 ςΓ8ΐί3. (8) Ι'ρρραΙιιι» βιιΙριπ

ρο»ιιιιίΚϊί»Γ ρΐϊαιιι ίη Γρ1ιυ.•> 3Γΐϋίο°υ8Ϊ8 : « ιίρϊίΐ εηίιη ηοη

ιριΐρ ^ΐΗΐιιηΐΗΐίριι* ; ε( ρΓορί»3νί( ηοη ΓβρΙε ιιίριΙίΐΊΐ.-; ρΙΐϋΓ-

ηιαριιιιι. υΐϋΐη- ρ3ΐε( ϊιΙ εοηΙίη^εΓβ ρΐκιιιι ίη πΊιιΐί »»Ιιιι-η-

Ιίΐιιΐί . 8ί ί^ΙΟΓ ϋΐιιιΐ (μι»:ϋί!»ι 3Γ(ίΙίείυ83 , ίη (|»ί Ιιικ ιμιοιΐ

τεε(ε ΙίΙ, 3ΐίειι]»8 ^κιΐώ ΙίΙ ; ίη ϋ» αιιίριιι ιμι»• ρεεεαηΙυΓ,

3ΐί(:υ]ιΐ8 «ιυίιίεηι £Γ3ΐί3 3Γ8 ;ιμμ.ι .<ϋ1ιιι•, μί| ;ι|;ι•π»| : ,•(.:,

κίηιίΐίΐοΐ' 8ε Ιιαίιρίιίΐ ρΐίαιιι ίη Γεοιΐ8 ιΐ3ΐιΐΓ»ΗΙιυ8 , 8ε ιιιοιίδΐι »

ρπιιιΐ ρρρι-ίΐΐα ε]υ8 φιικί αϋο»]»» βΓΗΐί» 3§ίΙ. Εγ^ο εΐ ίη

ρΓίιηίβ εοηβίίΐυϋοηίΐιυβ οονί^εηβ, ηΪ8ί &ά αίίιριριη Ιρπιιίηπι»

ρ Ι 1ίιιι•»ι νΐ'ΐιϊιι' ροΐρπιηΙ, ηΐίιριρ εοΓΓυρΙο αΐίιμιυ ρηηείρίο

Ιίρ|ι;ι»1, »1»»ιιρ. ΙίιιιιΙ ι-(ιγπι|ι(ι) Λρηιίηβ. (9) Ι'ΓΟΡίεΓββ ηε-

ει-ΜΡβίΙ , κριιικιι ριίιι» Γίΐοΐιιιη εββε, ηοη 8(3ΐίηι .ίι»»ιηΙι.ι. ι:ι

ίΙΙυιί ούλοφυές ( ίιΐ εε( εο»!ιι•.ιιι» εΐ ίηάί^«£(υιη) |)γιιιηιιιι

ρχυιΐιιι», βεηιεη ργ»1. Ι'ΓΚίειββ εΐ ία ρΙαη(ί& ίηββΐ

(]ΐιο<1 »Ιίριι]»5 ^Γ8ΐί8 εβί : Ββιΐ αιίηιιβ ρ»1 (ΙίίΙίηρ.Ιυιη. ΙΙΙπιι»

ΪΒίΙιΐΓ εΐίβηι ίη ρίιιηΐίί ΙίευβηΙ, δίεηΐ οονίςεηβ »ιιι1γο|)γοπι,

ί(3 η| ί» ι» νίϋμριΐίΐ (•Ι;ι•<>ρι <>ί .», ;ι» ηοη ? αυίρρε βοβυΓο'υιη εβί.

ΑΙφίί ορθΓ(εθ3( , ίίιμιίιίρι» ρί ίη βηίήιβίίοιιβ. (10) ΙΊ.τΙργρ»

οροΓΐεό3ΐ εΐίϊΐη ίη 8εηιϊηίη»8 (ίεή ιμιίιΙ νίκ. Οπιηίηο ηιιΙριμ

ςαίβίε ΰίείΐ, ρ» ΙοΙΙίΙ, φΐ:κ π.ίΙιιγβ ροηδίαηΐ, ρί ψδ,ιι» ηα-

Ιιιι ;ι»ι. >'»ΙθΓ3 εηίπι εοη$(3ηΙ, ςοίβουηκμιρ 30 ιιίίιμιο ίηΐΡΓηο

ρι-ίηείρίο εοηΐίηρηίιτ ηιοΙ», ρρινριιίπιιΐ 8(1 βΐίηυεηι Ιιπριιι.

Αΐι υιιοψιυιμιρ αιιίριη ρΓίηείρίο ηοη ΙίΙ ίιίοι» 8ίη£υΙΪ8, ηεε

ςηίάνί8, νριΙ ββηρεΓ ηιΐ Ρίπκίρηι ρεΓνριιίΙιιΐ', ηϊ&ϊ ψικΙ ίιτι-

μοίί,ιΐ. (π) Ι<1 ίΐιιίρι» ευ]ιΐ8 §Γ8ΐί3 ιΊ ιό ψιηιΐ εβ( ε]υβ %γλ•

Ιί;ι,Ιίρΐ'ί ροβίυηΐ ε(ί&ιη β ΓοΓίιιηα : βϊευΐ άϊείιηυβ ΓοΓίυίΙο

νρηί58β Ιιοδρίίριιι, εΐ (ριιιιη Ι3νεπ1, 3υίνΪ88ε; ΐ|ΐι:ιικΙο

βεϊΐίεβΐ ί(α ε^ίΐ, βο 8ί ηυ]υ9 &τ&1ϊ& νεηί88ε(, ηοη Ιαηιρ» ηιι-

]ιΐί ΚΓ.ιϋ» νειιίΐ : βΐφιε ηοε ΤεείΙ εχ βεείάεηΐί : ηιηιι ΙΌ ι Ιπιι.ί

εβίίη Ρ3Γ»ι» Ρ.ΊΗ5ΛΠ1ΠΙ ηιιιιΐΡΓο, ς»3β εχ βεείάεηΐί 3ςυη(,

()»ρπΐ3(Ιιηο(1υιιι ε( ηηΐββ άίχίπι»9 : 5Ρ(1 φΐΐίπι Ιιοε βεπιρΡΓ

3ΐι( ρΐεπιηιηηε Γι Ι , Ιιιηε ηοη ΙΊΙ εχ βπίιΙρηΙ ί , ηεε λ ΙΊη ι ιιιι.ί .
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τύχης• έν δέ τοις βυσικοϊς αβι ούτως, αν μη τι εμπό

διση, (ΐή "Ατοπον δέ το μη οϊεσθαιι ενεκά του γί

γνεσθαι, εάν μή ιοωσι τι) κινοϋν βουλευσάμενον.

Καίτοι χα'ι ή τέχνη ου βουλεύεται• και γαρ ε! ένην ε'ν

ι> τώ ξύλω ή ναυπηγική, ομοίως άν φύσει έποίει' ώστ'

ει εν τη τέχνη ενεστι το ένεκα του, και εν φΰσει.

Μάλιστα δε δήλον, δταν τις ίατρεύη αυτός εαυτόν

τοΰτω γαρ εοικεν ή φύσις

σις, και ούτως ώς έ'νεκά του, φανερόν

Οτι μέν ουν αιτία ή ου •

Ι ιι ΓβΙ)ΐΐ3 νεΓΟ ιιεΙυΓΒΐίΙιιΐδ δεηιρει- ίΐαΐίΐ, ηί$ί ι\α\ά ίιηρ«<1ί3ΐ.

(12) ΙΙΙυιΙ (μιοιμιε αΙ>»ιιιι1ιιιιι εβί, ηυοιΐ ηοη ριιΐιιηΐ αΙι< ιι]ιι>

ιιι.ιΐί.ι ίίει-ί , ηίδί \ ίι1,-;ιιι| ιηονβηβ εοηδοΗαδδε. ΑΙςυί ι-Ιίβιη

3Γ8 ηοιι εοηδίιΙΙβΙ. Ι,Ιΐ'ΐιιιη >ι ίη 1ί§ιιο ίηε<88ΐ 3Γδ ιΐ3νϊυιη εχ-

>| ι ιιι-ιηΙ,ιι ιιπι ; δϊιηϊΐίΐετ ιιΐ ιιγιΙιιγ.ί Ιιιατι-Ι . Οιι,ιρπιρΙΐΊ 81 ίη

.π Ίι- ίηε&Ι (|ΐκκ1 ο( αΙίι:ιι]ιΐϋ μι;ι!ί;ι, ιΊί.ιιη ίη ηβΐυτβ ίηεβί..

ΟικκΙ ηιβχίηιε πιαηίΓεδΙυιη εδί , ςιιυηι αΐίςυίδ δίϋί ίρ&6 πηβ-

ιΙιΊπι- : Ιιιιίε εηίιη η;ιΙιΐΓ3 88βίιηίΙβΙιΐΓ. Ν.<1 1 1 1 αιιι ιμ,ίΐυι ιάμ•

(•3υ83ΐιι , βίαυε ίΐβ υΐ 3ΐίοιι]»5 §Γ3ΐί3 3§.ι! , ρεΓδρίευυηι εδί.

ΟΑΡ. IX.

ιιι Τι» 3' Ιξ ανάγκης πότερον ί\ υποθέσεως υπάρχει

η1 και άπλως; νυν μεν γαρ οίονται το ες ανάγκης εϊναι

εν τη γενε'σει , ώσπερ άν ε" τις τον τοϊ/ον ες ανάγκης

γεγενήσθαι νομίζοι, ίτι τα μέν βαρε'α κάτο) πέφυκε

φέρ:σθαι, τα δέ κοϋφα έπιπολής- διό οί λίθοι μέν κάτω

15 και τά θεμέλια , ή δέ γη άνω δια κουφότητα , έπι-

πολης δέ μάλιστα τα ςύλα• κουφότατα γάρ. (2) Άλλ'

δ'μως οϋκ άνευ μέν τούτων γέγονεν, ου μέντοι δια

ταΰ'τα πλην ώς δι' υλην, άλλ' ένεκα τοϋ κρύπτειν άττα

και σώζειν. Ομοίως δέ και εν τοις άλλοις πασιν, έν

Γ 2υ οσοις τι) έ'νεκά του εστίν, οΰκ άνευ μέν των άναγκαίαν

έ^όντοιν τήν φύσιν, ού μέντοι γε δια ταΰτα, άλλ' ή ως

υλην, άλλ' έ'νεκά του , οίον δια τί δ πρίων τοιοσδί ;

δπως τοδι και έ'νεκά τουδί. Τοϋτο μέντοι το ου ένεκα

αδύνατον γενέσθαι, άν μή σίδηρους η• ανάγκη άρα

26 σιδηρούν είναι, ει πρίιον εσται κά\ το έργον αύτοΰ.

Ές υποθέσεως δή το άναγκαϊον, άλλ' ούν ώς τέλος•

, εν γάρ τη• ύλη το άναγκαϊον, το δ' ο6 ένεκα εν τώ

λόγω. (3) Εστί δέ το άναγκαϊον εν τε τοις μαθή-

μασι και εν τοις κατά φύσιν γιγνομένοις τρόπον τινά

ίο παραπλησίως• έπει γάρ το εύθί) τοδί έστιν, ανάγκη τ6

τρίγωνον δύο όρθαΐς "σας εχειν άλλ' ούκ ει τοϋτο,

εκείνο- άλλ' ει γε τοϋτο μη έστιν, ουδέ το εύθό_έστιν.

Έν δε τοις γιγνομένοις έ'νεκά του άνάπαλιν, ε! το τέ

λος ίσται ή εστί, καΐ το ' έμπροσθεν εσται ή εστίν εί

35 δε μη ,' ωσπερ έκεϊ μή οντος τοϋ συμπεράσματος

ή-άρχή οϋκ εσται, και ένταϋθα το τέλος καΐ το οδ

έ'νεκά• αρχή γάρ και αύτη, οΰ της πράξεως, αλλά τοϋ

λογισμοϋ • έκεϊ δέ τοϋ λογισμού • πράςεις γάο οϋκ

Κ εϊσίν. (ί) "Ωστ' εί εσται Οικία, ανάγκη ταϋτα γενέ-

40 σθαι ή ΰπάρχειν ή εΤναι , ή 8λο>ς τήν υλην τήν έ'νεκά

του , οίον λίθους και πλίνθους , εΐ οικία) ού μέντοι δίά

ταϋτά ε'στι τί) τέλος, άλλ' ή ώς ίίλην ούδ' εσται

δια ταϋτα. "Ολως μέντοι μή όντων ούκ εσται ούδ'

ή οικία ούδ' δ πρίων, ή μέν εΐ μή οί λίθοι, δ δ' εί μή

«5 δ σίδηρος• ουδέ γάρ έκεϊ αί άρχαί, εί μή το τρί-

γιυνον δυο δρθαΐς. Φανερδν δή δ'τι το άναγκαϊον έν

τοις φυσικοϊς το ώς ύλη λεγόμενον και αί κινήσεις

αϊ ταύτης, (ύ) Και άμφια μέν τω φυσικω λεκτέαι αί

αιτιαι, μάλλον δέ ή τινδς έ'νεκά- αίτιον γάρ τοϋτο της

Μι ύλης, άλλ' ούχ α8τη τοϋ τέλους• και το τέλος το ού

ένεκα , και ή αρχή από τοϋ δρισμοϋ καϊ τοϋ λόγου ,

ώσπερ έν τοις κατά τέχνην, έπεί ή οικία τοιόνδε,

ΝεοοδκίΙβδ ηυΐοηι ιιΐιιιιιι ϊηεδί εχ ηνροΙΙιεδί , βη δϊιηρϋ-

οϊΙογ ? Νυηο εηίπ) ριιίαηΐ ηεοεδδί(3ίειη ίη οιΊιι εδδε. ΡεπηιΙε

30 8ί ςιιίδ «ιΙίΠείυηι εχ ηεεεδδίΐ3ΐεΓ30.1υη> ε&$ε ηι1>ίΐι;>ι-<ΙιΐΓ :

<|ΐιίη ^πινία ι1εοι•$ιιιη ΙΊ-ιίιιιΙιιγ ϋΐιβρίο ΐΜίηπι, ΙενΪ3 νβΓΟ ίη

Ιοιιιιιι ΜΐΙιΙίιιιπί) : Μππό ΙίιρίιΙι•.•, ηυίύεπι εΐ ΓιιικΙβηιεηΙα

-ιιιιΐ ιιιΓίΊ'ϊοΐ'ί Ι(Κ•(ΐ , 8ΐιρΓ3 ίΐιιίπιι εχΐ Ιι-πη οο Ιενί(3(ειη ;

Μΐιιιπιιιιη Ιοευηι ηΐ3\ίιιιε υΐιΐίιιΐ'ΐιΐ Ιίςη3,(|ΐιί3 8υηΙ 1ενί88ίιη3.

(1) ν<ΊΊΐιιιΐ3ΐιιοη ηοη ψιίύεπι 8Ϊηε Ιιί$ Ι.κ Ι ιιιιι ΐ'ί.1, ηοη Ι;ιηιι•η

ρΓορΙεΓ Ιιοε εϋΐ ί;κ•1υιη , ηίβϊ υΐ ρΓορΙεΓ ηιαίιτίηπι , δεά1 ρο-

ΙΪΙΙ3 (]08Βΐ|31Ι1 εείΛΐιιΙί 3Γ. ΜΊ'νκικΙί ΙίΙΊΐΙί,ι. δίιηίΙίΙεΓ ίιιΐίπιι ('ί

ίη 3ΐίί8 οηιηίοιιβ , ίη ψιίυιι* ίικ•.-Ι ιρκ κΙ »>1 3ΐίευ]υ$ @Γ3(ί3.

Ν'οη ί-πιιΐ εηίιη 8ίηε 1ιΪ8, <\χχχ ηεεε883Γί3ηι ηεΙυΐΉηι ΙιαΙκΊΐΙ ;

ηοη ΐ3ΐιιεη 8ΐιη1 ρΓορΙιτ 1ΐ3•ο, ηίβί υΐ ιιι3<ριί3ιιι : βεά 3ΐίευ-

]η8 ί;ι;ιΙί,•ι ; νείυΐϊ, οιιγ «τικ ε8( Ι3ϋ3? υΐ Ιιοο δϊί, ηυ]υ$ςυε

£Γ&Ιί3 : Ιιοο νιτο ευ]ΐ)8§Γ3ΐΪ3, Πεη ηεηηίΐ, ηίίί ΙΌπιμ 8Ϊί :

ιιεοεδ?ε εδί ί^ίΙηΓ ΓεΓΓεβηι ε38ε , 8) Γυ1υΓ3 ίΐΙ δ«ΓΓ3 , εΐ ορ«8

ρ]ιΐ8. Εγ^ο εχ ηνροΙηε$ί ε$1 ηεεεδ8Ϊΐ38, ηοη υΐ ΠηΪ8. Ιη

ηΐ3ΐεπ3 ηβηιςιιε εδί ηεεεδδίΐβδ : ίιΙ νεΓΟ ειι]ιΐ8 §Γ3(ί3, εβί ίη

Γ3ΐίοηε. (3) Ε8( 3ΐι1εηι ηεεε88Ϊ(38 εΐ ίη ιΐίβείρΐίηίβ, εΐ ίη ϋ•.

0,1180 ιΐ3ΐιιι•3 ΓιοηΙ, ιρκκίαιιιιικιιΐο 8ίηιί|ί8. Οιιιιηι εηίιη η-ιΐιιιιι

8ίΙ Ιιοο , ηεεε&8ε ε$( ΙιίίίημιιΙιιπι Ιιηΐιειν Ιι-εβ 8η§υΙθ8 (1υο1ιιι>

ι-ι'ΐΊίί ίιί[ΐι;ιΙ>•>. ΑΙ ηοη 8ί Ιιοε 8Ϊί, <•Ι ί.ιιιι ϋίικί ε»1 : 8εύ 8ί Ιιοο

ηοη δί( , ιιΐ'(|ΐκ' ητ.Ιιιιιι εΐ'ίΐ. Ιη ΐΐβ νεΓΟ ιρι.ΐ' 3ΐίευ]υ8 μ•;ιΐ ι:ι

Γιιιηΐ , ε εοηΐΓ3ΓΪο $ί Ιίηί- ει-ίΐ ;ιηΙ ε&( ; <Ί ί»π> ι] ιιοι] 3η(εεβ(1ί(,

επί ιη( εβί. δίη ηιίηυδ , ιιΐ ίΙΙίε ςιιηιη ηοη ε8( εοηείυβίο,

ηοη ιίίΙ ρι-ίικ ί|ΐίπιιι ; ί(3 •Ί ί,ιηι Ιιι.• ηοη <πΙ Γιηίβ εΐ ίι! οιι]υβ

ΚΓιΊΐίιι. Ηοε €-ιιϊιιι ι*>1 ρΐ'ίιιΐ'ίρίιιηι , ηοη βεϋοηίβ , βοιΐ πιΐϊοοί-

η3ΐίοηΪ8 : ϋιί ιιιΜιίιι Γ3(ίοείη3ΐίοηΪ8 , ςυοηίβηι 3ε(ίοηε8 ηοη

βιιηΐ. (4) ΟυβΓε βϊ βΓΪί (Ιοηιυδ, ηεεο888 εδί Ιιβϊο εββε ίβεΐϊ,

3υΙ Μΐρρι•Ιι-ι•(• , ;ιιιΙ ε88ε, :ιιι( οηιηϊηο β88ε ιικιίρι ί,'ΐιιι ριο-

ρπ3πι 3ΐίευ]ιΐ5 §τά\\ά •. νείϋΐί, Ιβρίιίεβ εΐ ΙβΙεΓεβ, 81 ΓυΙϋΓβ

εβί ι Ιιιιι ι ιι,. Νοη Ι3ΐιιειι ρΓορΙεΓ Ιιαίο εδί ίΐηϊβ, ηεςιιβ οί) ΐιβοο

6ΓΪΙ, ηίδί ιιΐ οΐι ηΐίΐΐεηιιιιι. Οιηηίηο νεΓΟ, ηίδί Ιιαβο ΒΪηΙ,

ηεςηε ιΐιιιιιιικ επί, ηβηοε βεΓΓΐ : ίΙΙβ (]ΐιί•Ιειη, ηίκί δίιιΙ Ιβρί-

(ίεβ; Ιιββο ϋΐιΐοηι, ηίδί δίΐ ΓεΓπιηι : ο,ηϊβ ηεε ίϋίδΐιηΐρπηείρίβ,

ηίδί Ιπβη^οίηηι ΙιαοεαΙ Ιγρ8 βη^υΙοδ 33ηιΐ3ΐε8 (Ιικιηιΐδ ΓεεΙϊδ.

ΡεΓδρίεΐΗΐιη ίμίΐιιι- εδί, ηεεβδδϊ(3ΐεηι εβδε ίη πΊιιΐδ ιΐΛΐιπ,ιΙί-

Ι)ΐΐδ, ηυαίο'ίοίηΐΓ ηΐ ιιι;ιΐι•ιί;ι, εΐ ηιι]ιιβ ιιιοΐίοηεδ. (6) ΕΙ

,ΊΐιιΙι,ν ΐ|ΐιί<!ηΐ) εβιΐδκ <Γ3ΐ1βηΟ,τ; δυηΐ 3 ρΐινβίεο; ηΐ3@ίδ 1α-

ιοοι ε3 ειι]υ8 §Γ3(Ϊ3 : Ιιιγο εηίηι εδί εβιΐδ» ιιιλΙοπ',τ, ηοη

ίρ83 ιπΗίειία εδ( «ιιι,-;ι Ιίηίδ. Αε Ιϊηΐδ, ία" ευ]ηβ βΓ3ΐί3, εΐ

ρι-ίιΐΓίρίιιιο , 8 άεΓιηίΙίοηε εΐ Γ8ΐίοηε βιιπαίΙυΓ : ιι! ίη κ•1>ιι•

βΓΐίΙΐείοδίδ , ςιιηηι οΌηιυδ δίΐ ΙβΙίδ οοοΓίε! Ιι,το εβδε Γβεΐ».
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τάδε δει γίγνεσθαι κα\ όπάρχειν έξ ανάγκης, και Ιπεΐ

ή όγίεια τοδί, τάδε δει γίγνεσθαι εξ ανάγκης και

όπάρχειν ούτως και ει άνθρωπος τοδί, ταδί• εί δέ

ταδί , ταδί. (β) "Ισως δέ και εν τω λόγω ΙστΊ τ6 άναγ-

6 καΐον. Όρισαμένω γαρ τι) έργον τοϋ πρίειν ίτι

διαίρεσις τοιαδί • αύτη δ' ούκ εσται , ε! μή έςει δδο'ντας

Ϋ τοιουσδί• οδτοι δ' ού, ει μή σίδηρους. "Εστί γαρ και εν

τω λόγω ενια μόρια ώς δλη τοϋ λόγου.

β( (•5κβ εχ ηεεείβίΐαίε; εί <|ΐιιιηι βαηίΐαδ $ίΙ Ιιοι•, οροι-ΙεΙ εχ

ηεεοβκϊΐαίο Ιΐδεε εββε ΓβεΙβ εί εββε : Μ;ι εΐίιιιιι δι Ιιοιηο εδί

Ιιοο, οροι-ΙεΙ Ιιβεο ςηοηιιε οββε; ε( βί Ιι.τγ, εΐϊβηι ίβία.

(6) ΚυΓίϊδδίβ βυΐεηι εΐίϊΐη ίη (ΙείίηίΙίοηε εδί ηεεεδδίΐαδ.

Ουιιη) εηίιη οριΐδ δεεαηιΐί βΙίαυίδ (ΙβίίηίεηΙ εδβε άίνίδίοηεηι

1:ι1ι'ΐ)ΐ : ;ιΙ Ικιί ηοη επί, ηίδί μγγ* ΙιβοεβΙ (ΙβηΙεδ (βίεδ; Ιιϊ

ν (το ηοη (τιιηΙ, ηίδί βίΐ Γειτοα. 8ιιηΙ οηίιη ίη άεΩηΗίυηε

ςιιοαυε ρηι-Ιεβ α,ιιχιίαηι (ΙεΓιηίΙίοηίδ, Ιαηφι,Ίΐη ιηοΐεπη.

ΙΛΒΕΚ III.

ΟΑΡ. Ι.

Έπει δ' ή φύσις με'ν εστίν αρχή κινήσεως και μετα-

ιο βολής, ή δέ μέθοδος ήμϊν περ\ φύσεως έστι, δει μή

λανθάνειν τί έστι κίνησις • άναγκαΤον γάρ , αυτής

αγνοουμένης, άγνοεΐσβαι και τήν φύσιν. Διορισαμενοις

δε τιερ\ κινήσεως πειρατέον τον αύτον επελθεϊν τρόπον

περί των εφεξής. Δοκεϊ δ' ή κίνησις είναι τών συνε-

15 χών, το δ' άπειρον εμφαίνεται πρώτον εν τω συνέχει•

διί) και τοις δριζομένοις τί) συνεχές συμβαίνει προσχρη-

σασΟαι πολλάκις τω λόγω τω τοϋ άπειρου, ώς το ε!ς

άπειρον διαιρετον συνεχές Ον. (ϊ) Προς δέ τούτοις άνευ

τόπου και κενοϋ και χρόνου κίνησιν αδύνατον είναι.

20 Δήλον ουν ώς διά τε ταϋτα , και δια το πάντων είναι

κοινά και καθόλου ταϋτα πασι , σκεπτεον προχειρισα-

μένοις περ\ έκαστου τούτων. Ύστερα γαρ ή περί των

ιδίων θεωρία τής περί τών κοινών εστί. (.ι) Και πρώ

τον, καθάπερ είπαμεν, περ\ κινήσειος. "Εστι δή τι το

36 μέν εντελέχεια μόνον, το δέ δυνάμει και εντελέχεια ,

το μέν τόδε τι , τί) δέ τοσόνδε , το δέ τοιόνδε , και έπι

τών άλλων τών τοϋ δντος κατηγοριών ομοίως. Τοϋ δέ

προς τι τίιμέν καθ' υπεροχήν λε'γεται, και κατ' ελλει-

ψιν, το δέ κατά τί) ποιητικον καΐ παθητικόν, και δ'λως

30 κινητικόν τε κα\ κινητόν ■ τί) γαρ κινητικον κινητικον

τοϋ κινητού, καΐ το κινητον κινητον υπί) τοϋ κινητικοϋ.

(♦) Ούκ έστι δέ κίνησις πάρα τα πράγματα- μεταβάλ

λει γάρ το μεταβάλλον άει ή κατ' ούσίαν ή κατά ποσόν

ή κατά ποιον ή κατά τόπον. Κοινον δ' έπι τούτιον

3ϊ οΰθέν έστι λαβείν, ώς φαμέν, β ούτε τόδε ούτε ποσόν

ούτε ποών ούτε των άλλων κατηγορημάτων οΰθέν.

"ίίστ' ουδέ κίνησις ουδέ μεταβολή ούΟενος εσται παρά

τά εϊρημένα, μηδενός γε οντος παρά τά εΐρημένα.

(δ) "Εκαστον δέ δίχως υπάρχει πασιν, οίον το τόδε•

«υ το μέν γαρ μορφή αύτοϋ, το δέ στε'ρησις• και κατά τί)

ποιόν • το μέν γάρ λευκόν, τί) δέ με'λαν ■ και κατά τί)

ποσόν, τί) μέν τέλειον, τί) δ' άτελε'ς. Όμοκυς δέ και

κατά τήν φοράν τό μέν άνω, το δέ κάτω, ή τί) μέν κοϋ-

φον το δέ βαρύ. "Ωστε κινήσεως και μεταβολής έστιν

45 είδη τοσαϋτα, ίίσα τοϋ όντος. (β) Διηρημένου δέ καθ'

ίκαστον γένος τοϋ μέν εντελέχεια τοϋ δέ δυνάμει, ή τοϋ

δυνάμει όντος εντελέχεια, ^ τοιοϋτον , κίνησίς έστιν ,

οίον τοϋ μέν άλλοιοηοϋ , η άλλοιωτόν, άλλοίω^ις ,

τοϋ δέ αύξητοϋ καΐ τοϋ αντικειμένου φθιτοϋ (ουδέν

ΛΙΙΙΚΤΟΤΙΧΕδ. II.

ς)ιιιιιιι ,-ιιιΙιτιι ιιηΙιΐΓ.Ί δι Ι ρπιιπρίπιιι ηιοΐιΐδ εΐ ηηιίαϋοηίδ,

8ε ιηεΙΙιοϋυδ ηοϋίβ δίΐ ϊηβΐϊΐυΐα <1ε ιιαίιιπι, ηοη εβί ι^πο-

Ι'ίΐηιΐιιηι ςιιίιΐ δίί ιιιοΐιΐϋ : Ιιοι- εηϊηΐ ίμιιοπιΐο , ηεεεδδε εδί

Ηί.ιιη η.ιΙιίΓαιιι ΐςηοηπ. <}ιιιιιη αιιίβηι (ΙεΓιηίεηηιυδίΙε ιικιΐιι,

ηίΙεηαΊιηα ('ΐίΙ εοιίεπι ιιιυιΐο 1πιι:Ι;ιγο <1ο ϋί ςυχ ιΐείηεερϊ

δεςιιιιηΙιΐΓ. ΥκΙεΙιΐΓ ;ιιιΐΓυι ιηοΐιιβ εδίβ ίη Γβπιηι οοηΐί-

ιιιΐίΐι ιιιιι ιιιιιιιεπ) , ίιιϋιιϋηιη νει-οίίρριίΓΡΐ ρηιιιιιιη ίη εο (|110(1

('•.! εοηϋηυιιι» ; ίιίεοςυε ρΙεΓΗηιηαε αεοίιϋΐ ιιϊ, (\υ\ ιΐοίϊιιίπηΐ,

αϋ]υηςαηΙ ιαΐίιιηπη ίηΠηίΙί : (αιιΐ|ΐι;ιιη ιιϊ ςυοιΐ ίη ίηϋηίΐιιηι

ιϋνίιΐί ρο(ε$1, εοηΐίηιιυιη $ί(. (2) Α< ϊ Ιι;ιτ βίηε Ιοεο *1

ίη.Ίϋί εΐ (επιροΓε πιο(υ$ ε$8β ηευ,ιιϋ. ΜαηίΓείΙυιη εβί ί^ΊΙιιΐ',

ΐ|ΐιπιη [>ι ι > 5 > Ι < ■»- Ιιαβ εαιΐ338, Ιιιηι Γΐίαιη ςιιοηίαιη κΙ& 8υηΙ

οιιιπίΙιπΛ εηιηηιιιηίίΐ ιΊ ιιηίνιτ*ίΐΙί:ι, εοη$ί(1εΓ&η(1ιιηι ίη ρπ-

ηιϊδ εββε (1ε 1ιί$ &ίηςιι!ί$ ■. (|ΐιί,ι ρηιρηοηιηι ίηςρεοΐίο ρο$Ιε-

ιίοΐ' ε$1 ηιιαιη ο.Ί ΐ|ΐι:ι• ίη εοπιιιιιιηϋ)ΐι$ νεΓβαΙιΐΓ. (3) Ργϊ-

ιιιιιιη :ιιι((Ίΐι, ιιϊ ι1ί\ίιιηι>, λϊιΙι.Ίΐι1ιιηι ΟϊΙ <1ε ιηιιΐιι. ΕβΙ

3ΐιΙι•ηι »Ιί(ριί(1 ιριοιΐ ε$1 .κ Ιιϊ Ι.ιηΙιιιη : ηΙίιιιΙ , ςιιοιΐ ε$1 ρο-

(ε$(α(ε εΐ .ιιΐιι: ηιιοιΐ ραΓίίηι ε?1 Ιιοο αΠφίκΙ, ρηΓίίιη Ι.ιη-

1 ιι ιιι , ραιΊίηι Ιαΐβ : εΐ 5'ιιηίΙίΙει- ίη εβΙεΓίί <μιΜ> ε»Ιε§0Γίί$.

Εογιιιιι ,-ιιιΙγιμ ι|ιι;γ ;»ιΙ ΐΐίηυίιΐ ιιΊΊτιιηΙυι-, ,ιϋικΙ βεειιη-

ιίπιιι ΐ'\^ιΐ|«'Γ;ιιιΙί:ιιιι (Ί ι1ιΊ(-ι•|ίιιιιι•ιιι (ΙίεΊΙιΐΓ : ,'ΐΐίικΐ, ηιιία

•ΊΙίΐ'ίΐ'ΐιιΙί εΐ ραΐίεηιϋ, ε( οιηηίηο ιιϊ ιηηνεαΐ ε( ηιογο;ι(πι ,

ν ϊ ι ιι ΙιιιΙι.Ι. ΟικκΙ ι-ι ι ϊ ι ιι ιιιοι οηιΐί νίη) ΙιηΙ)εΙ , γοιϊι ηΐ()1)ί|ι•ιιι

ηιονι'ΐκΐί νίηι ΙΐίΐΙ«•1 : ε( ηκώϋε, ϋΐι εο ε$1 ηιοοίΐε, ηυοιΐ

ιιιηνεικίί νί ε$1 ρπ>•(1ϋιιιιι. (Ί) .Ιίΐιιι νεΓΟ ηοη ε$1 ηιοΐυβ

ε\(Γΐ ιοί ; (ριί(Ί|ΐιίι| εηίιη ηιιιΐ,ιΐιιι•, ηιιΐ ιιπιΙϊΙιιγ βοευηιΐιιιη

βυΐΐϊΐιιιιΐίαιΐ), ;ιιιΙ κριιιηιΐιιηι <|ΐι:ιιιΙί1,Ί(εηι, .ιιιΐ βεευηϋιιηι

ι|ιι;ιΙι1.ίΙπιι , 3ΐιΙ μ<(μιιιι1ιιιιι Ιοειπη. Οοηιηιυηε ηιιίεηι 1ιί$ 8ΐι-

ιιιγπ' ηϋιίΙ 1 ϊ < - < ■ ( . μιίιΙ (Ιίιίηηΐί, ιιικχΙ ηεε $ί( Ιιοε <ι1ίΐ]ΐιϊιΙ,

ιιι'ΐ- ςυαηΐυηι , ηεε ςιιαίε, ηεε ίη ιιΙΙα αΐί» οϋΙεςοΓίβ. Οιιηπ•

ηεε ηιο(ιΐ8 ηεε ιιιιιΙ»Ιϊι> ιτίΐ υΙ1ίιΐ9 |>μ Ι.τ ε& ςυχ (ΙιιΊ.ι

μιιιΙ : ιριιιιιι Ιιίΐιίΐ 8Ϊ( ργ.ίΊογ ε» «ρΐϋ• ιΙίι'1:ι μπιΙ. (ό) ΙΙήιιηι-

<|ΐιοιΙι|ΐιε ίΐιιίεηι ΙιίΠιιίιιηι ευηείίβ ίηεβΐ ; ιιϊ Ιιοε αΐϊςυίιΐ :

ιι,-ιιιι ι•]ιΐί .ιΙίιιιΙ ι'.-Ι Γιιπιιιι, ϋΙίικΙ ρπνβΐίο ; εΐ ίη ψκιΐίΐϋΐε :

αΐίικί εηίιη εβ( »Ι1ιιιιιι, ηΙίιιιΙ ιιί^πιιη : εΐ ίη ςυβηΐίΐΐΐε,

αΐίικί ε$( ρεΓΓεε.Ιιιηι , βΐίικί ίιηροΓΓεεΙιιπι. δίηιίϋίει ε( ίη

Ι.ιϋιιιιι- , ιιΐίικί εβί βυρΓ3, ιιϋιιιΙ ίιιΓιιι : νεί ;ιΙίιιιί Ιενε, κΙίιιιΙ

μπινε. Οιιοείι-εα ιηοΐιΐϋ εΐ ιηυΐαΐίοηίβ $ρεείε8 Ιοί δυηΐ ςιιοί

βηΐίϋ. (6) Οιιιιιη ηιιίεηι ίη υηοςυοςυε ^εηεΓε (ίίβΐίηοΐα 8ίη(,

ιριοιΙ εβ( αείη , εί φιοιΐ εβί ροίεβίβίε : 3ε(ιΐ8 ε]υβ <|πο(1 β&(

ροΐβίΐαΐβ, ςιι» 1»1ί408ΐ, ηιοΐυδ ε$(. VI ε]ιιβ ιρκιιΙ ε .-Ι \.ι•

Γίαυίΐε, ιρια εί Ι ν;ΐΓ ί;ιΙ»ίΙε , ν;ιπ;ιΙίο : εί ε]υ8 ςιιοίΐ ρο(ε8( ηπ-

ΒβΓΪ , ηεε ηοη ορροΒΪΙϊ , ιιϊ εη ε]ιΐί ηιιοιΙ ροΐεδί <1•:ηιίηιιί

18
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γάρ ίνομα κοινόν έπ' άμφόϊν) αύξησις και φΟίσις, τοϋ

δέ γενητοΰ και φθαρτού γένεσις και φθορά , τοϋ 81

^, φορητοϋ φορά. (7) "Οτι δέ τοϋτό έστιν ή κίνησις,

εντεύθεν δηλον. "Οταν γάρ το οίκοδομητόν, ^ τοιοϋ-

& τον αυτό λέγομεν είναι, εντελέχεια ή , οικοδομείται,

και εστί τοΰτο οίκοδόμησις• δμοίως δέ και μάθησις

και Ιάτρευσις και κύλισις και άλσις και ά'δρυνσις κα!

γηρανσις. (β) Έπει δ' ένια ταύτα και δυνάμει και εντε

λέχεια εστίν, οΰχ άμα δε ή ού κατά το αυτό , άλλ' οΐον

10 δερμόν μέν δυνάμει, ψυχρον δέ εντελέχεια, πολλά ήδη

ποιήσει καΐ πείσεται ύπ' αλλήλων άπαν γαρ έσται

4μα ποιητικον και παθητικόν. "Ωστε καΐ το κινοΰν

φυσικώς κινητόν • παν γαρ τι» τοιούτον κινεί κινούμενον

και αυτό. Δοκεϊ μέν ουν τισιν άπαν κινεΐσΟαι τι) κι-

I* νουν ού μήν αλλά περί τούτου μέν έζ άλλων έσται

δηλον όπως έχει ■ εστί γάρ τι κινοΰν και άκίνητον •

(β) ή δέ τοϋ δυνάμει ίντος, θταν εντελέχεια ον ενεργή

ίι αύτο ή άλλο, ή κινητόν, χίνησίς έστι. Λέγω δέ

το ή ώδί• εστί γαρ δ χαλκός δυνάμει άνδριάς, άλλ'

"ΐ δμω< οΰχ ή τοϋ χαλκοϋ εντελέχεια, ή χαλκός, χίνησίς

έστιν ού γαρ το αύτο το χαλκώ εΐναι και δυνάμει

τινΊ κινητοί, έπει ει ταύτδν ην απλώς και κατά τον

λόγον, ην άν ή τοϋ χαλκοϋ, ή χαλκός, εντελέχεια

κίνησις• ούκ εστί δέ ταύτόν, ώς εϊρηται. (ιο) Δηλον

'* δ ΙπΙ τών εναντίων ■ τι) μέν γαρ δύνασΟαι ΰγιαίνειν

καΐ δύνασθαι κάμνειν έτερον ( και γάρ άν τι) κάμνειν

κα\ το ίιγιαίνειν ταύτον ην ) • τί> δέ υποκει'μενον και

το δγιαΐνον, και το νοσοϋν, εΐ6' ΰγρότης είΟ' αΤμα ,

ταύτον και έν. Έπει δ' ού ταύτόν, ώσπερ ουδέ χρώμα

30 ταύτον καΐ δρατόν, ή τοϋ δυνατοϋ , ί| δυνατόν, εντε

λέχεια φανερόν οτι κίνησίς έστιν. (ιι) "Οτι μέν ουν

εστίν αίίτη , και δτι συμβαίνει τότε κινεΐσΟαι , δ'ταν

ή εντελέχεια η αύτη, και ούτε πρότερον ούτε ύστε-

ρον, δηλον ενδέχεται γάρ ί'καστον δτέ μέν ένεργεϊν,

ϋ δτέ δέ μή , οίον το οίκοδομητόν και ή τοϋ οικοδομητοΰ

ενέργεια, ί[ οίκοδομητόν, οίκοδόμησίς έστιν η1 γάρ

ή οίκοδόμησις ή ενέργεια τοϋ οικοδομητοΰ ή ή οικία-

άλλ' δταν οικία η, ούκέτ' οίκοδομητόν έστιν οικοδο

μείται δέ το οίκοδομητόν • ανάγκη άρα τήν οικοδομή -

40 σιν τήν ένέργειαν είναι• ή δέ οίκοδόμησις κίνησίς τίς

έστιν. Άλλα μήν δ αυτός εφαρμόσει λόγος και έπι

τών άλλων κινήσεων.

( ΙΙΙΐΙΙΐΙΙΙΙ 011111) 110111611 Ι -Ι ΙΌΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ' ΙΐΙΐί -φΗ',', 11€•* Γ1-ΙΪΟ Ι'Ι

ι1οιιιίηιιΙίο;ε]ιΐδφΐοα' οιίιίεί ίιιΐβιϊι-β ροίοδί, οι-Ιιιβ ε( ίιιΐο-

ΓΪΙιΐδ : οί βίιιβ ςιιοό ΓβΓΓΪ ροίβ$1 , ΙαΙίο. (7) ΜυΙιιιιι αυίειπ

Ιιοο ββββ, Ιιϊιιΐ' |ρ;<Γ*Ί : ςιιιιιτι οηϊπι αχΙίΠεαοίΙβ, φΐ3|βηιι$

ί|>811ΙΊΙ ΐΙίπΠΙΙΙδ ί.ΐΐΐί 6886, .11 III Ι'-Ι ; 1 1 ■ ■!«- .Ι':Ιίί|ι';»1|ΙΓ, βΐφΐβ

Ιιογ βδΐ ΟΜίίίίεβίίο. ΙΙία'βιηφίβ άίδΰεηαί βεΐικ, «Ι πιευΊεβΙίο ,

εΐ νοίιιΐβίίο , εΐ 8ίΐΙΙ<ι(ίυ , εΐ ηιΐ νίι ίίοιη :Γΐ;ι[ΐ'ΐη εΐ δεηβεΐ η -

(επί ρΓθ8Γ688ίο. (8) (}ιιιιηη 3ιιΙγ•ιιι ηοηηιιΙΙίΐ Η.ι 86 ΙιαΙιεαιιΙ,

π ι εβάειη βίηί <■! ροίβδίβΐβ ε( βοΐπ, ηοη (ηιηι-η δίπιυ.1 νεΙ

ιιιιιι 5Ραιη<1ιιιη ϊιίεπί; 860* , βχβπιρίί ^ΓαΙ ίβ , Γ.'ΐΐίιΐιιιη ροΐβ-

8(3(β, Γιί^ίιΙιιιη πεΙιι : ιηυΙΙα ]αιη νϊοϊββίιη ΓαείεηΙεΙ ρβίίοη-

Ιιιγ ; ςυοάνίδ οηίιιι Ιιοηιηι ίίηιιιΐ Ιι,ιΙιιΊιίΙ νίιιι Ι.ιππκΓι , 61

ραίίεηάί. Ου«ρτορ(βΓ είίβηι ΐ]ΐιυι1 ηαΙιιταΙιΙοΓ ιηονεΐ, ηιο-

οϋε 68( ; φΐίεψιίίΙ εηίηι εβί (&1β , πιόνι Ι , ιριπηι εΐ ίρβυπι

πιοτββΙιΐΓ. ΟιιιΙ)ιιμ1;ιιιι εΓ^ο νΜβΙυΓ, ηιιίεςυίιΐ ιιιονεΐ, ηιο-

νεπ ; 8β(1 άΐ Ιιοο ηωηϋϊ'Μπηι εχ βΐίϊβ Π1)Π«ι_ρχίΙ , ηιιοπιοιίο

1-68 86 1ιη1)ΐ•ηΙ : εβί εηίπι βΐίςυϊά πιοτεηβ βΐ ΐπιηιοηίΐβ. (9) Αε-

ΙΐΙ.Ί Μ'ΓΟ 6)118 <|Ι)ϋ(1 ρθ(|'ί|:ΐ1θ ΓίΙ , φΚΙΙΙιΙυ ΙΚ'ΙΐΙ εβ( ε( 3£Ϊ(

νεί ίρδίιπι νεΙ ηϋικί, ςπβίεηιΐί εβί ηιοΐιϋε : Ιιίο, ϊηηιιηηι,

ηιΐιι- οΐ ιιιοΙιιν. ΙΙΙιιιΙ .ίιιΙιίιι ι|ιι»Ιιίιιι8, 8ίε (Ιιοο : η η 1 1 1

Χ8 ροΙε8(3ΐε εβί κ|;ι!ιι;ι ; ηοη Ιιιιιιιίι 3ε(ιΐ3 »γι8, ΐ|ΐιιιΙοπυχ

εβί χα, 681 ιηι ι( ιι.•;; ηοη 691 βηίπι 63(Ιβιιι βδβεηϋβ 3επ6, 61

ροΐεϋΐβΐβ βΐίο,ιΐϊ ιιιο1ιίΙίί> ; ααοάη εβιίεπι β8«βηΙ 8ϊιηρΙίεϊΙβΓ

ιΙ Μ.'ΐ'ΐιηιΐιιηι Γ3ΐίοηεηι , ιιΐίο,υε θοΐυί χη8 ςιΐ3 68( α?8 ,

65μΊ πκιΙιιϊ ; «ίΙ ηοη ('-Ι εαιίεηι, ιιΐ ιΙϊιΊιιιιι ΓιιίΙ. (10) ΙΙιιι-

αιιίριιι ρίΐεΐ ίη οοηΐΓβΓϋβ : η»ηι ροβίε νίΐΙεΓβ, εΐ ρθ856 ΒΡβΓΟ-

13Γ6, (ΙίίΓοπιηΙ ( 3ΐίθ()υί βηίπι »38Γθ(3Γβ 61 νβΙβΓβ ββδεηΐ

ίΛεπι ), ΜΐιΙι]οΐ'(ιιιιι νεΓΟ, ςυοΛ νηΐβΐ , βΐ φνιοα" η^γοΙβΙ, δίνε

8ί Ι Ιιιιιηιιΐ', 8Ϊνε 83η§ιιΪ8, Θ5ΐ ιιιιιιιίι ε( ιιΙιίιι. Οιιιιιιι βιιίειη

ηοιι ίιίειη 8ί(, ίίειιΐί ηεο,υε εοΙοΓ ε$1 ίιΐιιιι (|ποι1 38ρεε(&Ι)ίΙο ;

ρβΓϊρϊαιυηι ε,8ΐ , «εΐηηι ρο££Ϊΐ>ίΓΐ8, ςπαίβηυβ »'ϊΙ ρο8>ίΙιϊΙ..•,

6886 ιιιιιΐιιηι. (II) Είδβ ί§ίΙιΐΓ Ιιιιηο ,κΊιιηι, εΐ Ιιιιιι-. ηε-

οϊιΙοΓβ ιιΐ Γεβ ΤηονεβΙϋΓ, ιριπηι 6*1 Ιιίε βεΐιι», ηοη ρπηβ,

ηεε ροίΙβΓΪυδ, ηι»ηίΓε8(ηπι εβί; ιιηιιπιο,ποο'ςιιβ εηϊηι ροΐεδί

ίιιίεηΐυιη βεΐϋ 688β, ΐπίεπίππι ηοη 6880 : νείυΐί ςυοιΐ ΐΒαϋ'ι-

ε<ιπ ροίεβΐ ; ε( ηεΙ ιΐ8 ε]ιΐ8 ιριι »Ι ίΓΐΙίΙίεηπ ρο(ε8( , φΐαίειιιΐϋ

»'(1ίΙίθ3Γί ροΐεδί, ίΐ'ίΐίΐίι: αΐίο 1 81 ; . 1 1 1 1 εηίηΊ ;ι•(1ίΓκ'3ΐίο 681 βεΐυί

ε]ιΐ8 φίοιΐ ,ιεάίΠοβπ ροΐεδί, ηοΐ α>(]68 : βία,ιιί ςυιιηι 32ΐ1β8

δΐιηΐ , ηοη ββ( 3πιρ|ίιΐ8 ςιιοιΐ ροΐοίΐ απϋΓιείπ : χαΊΠεαΙιΐΓ

3ιιΙιίιι ςπού ροΐεδί ;ι•ιΙίΙί('3Γί : ηβεβδδβ ί§ίΙιΐΓ 6δΙ .χιΐίΐίοβίίο-

ηεηι 68δβ βεΐιιηι ίΙΙππι ; ιΐ'ΐϋΓκίΐΙίυ νβΓΟ 681 ηιοΐιιβ φΐίιίΒηι.

ΛΙφίε ι-ηιΙΐΊΐι ι;ι1ίο εοηνεηίε! ι-Ιίιιιη ηΐϊϊβ ηιοΐίΐιιιβ.

Γ,ΑΡ. Η. [Ι.]

"Οτι δέ καλώς εΐρηται, δϊ,λον και ές ι&ν οί άλλοι

πιρί αύτης λέγουσι , καϊ έκ τοϋ μη δάϊιον είναι διορί-

ι; σαι ίλλως αύτην. Ούτε γάρ την κίνησιν και την με-

ταβολήν έν άλλω γένει θεϊναι δύναιτ' άν τις [ ούτε οί

έτέριυς είρηκότες περί αύτης κατορΟοϋσι ]. Δηλον δέ

σκοποϋσιν ώς τιθέασιν αυτήν ένιοι , ετερότητα κα\

ανισότητα και το μη 3ν φάσκοντες εϊναι τήν κίνησιν •

6ο ων ουδέν άναγχαϊον κινεϊσβαι , ού* άν ?τερα ή ούτ'

άν άνισα ούτ' άν ούκ όντα. (ί) Άλλ' ούδ' ή μεταβολή

ούτ' εις ταϋτα ούτ' έκ τούτοιν μάλλον έστιν ή έκ τών

δοίΐβ βιιίειπ ιΐίι Ιιιιιι β88β ραΐεΐ βΐίαηι εχ ΪΪ9 ςυ»^ 3ΐϋ ίο

ίρδο ιιιοΐιι ιΐίι-ιιιιΐ, οί εχ εο ο,ιιοά ηοη ΓβείΙε εβί ίρ>ιιιιι

3ΐί(ρτ «ΙεΗηΪΓβ. Νεα,ιιο οιιΐηι ηιοΐιιηι εΐ ιηυίΒΐίοηβπι ίη βΐίο

8βηβΓβ εο11οε3Γ6 ηΐίφΐί* ροβδίΐ : ηεε ςιιί άβ εο «ΙίΙβΓ Λϊχε-

Γυηί,ΓεοΙε ΙοοηΙί δοη(. Ουοιΐ (]ΐιίιΙειη ηιβηίίεδίυπι (ίβΐ εοηδί-

(1οπιηΙί1ιιΐ8 ΐ|ΐιι>ιιΐ3(1ιΐ)θι1ιιιιι ςυίι)3Πΐ ειιπι ροικπιΐ, ιριί βίιιηΐ

ιιιοΐιηη εδδβ εΙίνβΓδίΙβΙεηι , ε( ϊη;ι-(|ΐιιιΙίΙα(εηι , βΐ ηοη εηδ ,

ηιιιιπι ηίΐιίΐ Ιιογππι ιηονβΓί ηοεβδδο δί(, ηεε δι δίηΐ (ΙϊνεΓδΒ,

ηεε βί Ϊη93φΐ3ϋ3, ηεε δι ηοη εηίίβ. (?.) 8ε<1 ηεςηε ηιηΐηΐίο

3ΐιΙ ίη Ιΐίεε 3ΐιΙ εχ Ιιίδ ροϋυδ εδί ςιιβηι οχ ορροβίίίδ. Οαιιβα
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αντικείμενων. Αίτιον δέ τοϋ εις ταϋτα τιθέναι ίίτι

αόριστον τι δοκεϊ είναι ή κίνησις, της δέ έτε'ρας συστοι

χίας αί άρχαι διά το στερητικαι είναι αόριστοι• ούτε

γαρ τάδε ούτε τοιόνδε ουδεμία αυτών εστίν, δ*τι ουδέ

5 των άλλων κατηγοριών, (ί) Τοϋ δέ δοκεϊν άο'ριστον

είναι τήν κίνησιν αίτιον ίτι ούτε είς δύναμιν των Οντων

ούτε εις ένε'ργειαν εστί θεϊναι αυτήν απλώς• ούτε γαρ

το δυνατόν ποσόν είναι κινείται ές ανάγκης ούτε το

ενεργεία ποσόν. {*) "Η τε κίνησις ενέργεια μεν τις

ίο εΤναι δοκεϊ, ατελής δε'• αίτιον δ' 5τι ατελές το δυνα

τόν, οί> εστίν ή ενέργεια. ΚαΙ δια τοϋτο δή χαλε-

πον αυτήν λαβείν τί έστιν ■ ή γαρ εις στερησιν άναγ-

καΐον θεΐναι ή είς δύναμιν ή είς ένέργειαν άπλήν,

τούτων δ' ούθέν φαίνεται ένδεχόμενον. Λείπεται τοίνυν

15 ο είρημένος τρόπος, ένε'ργειαν μεν τίνα είναι, τοιαύτην

δ' ένε'ργειαν οίαν είπαμεν, χαλεπήν μέν ίδεΐν, ένδεχο-

μενην δ' εΤναι. [II.] (δ) Κινείται δέ και τί) κινοϋν,

ώσπερ είρηται, παν το δυνάμει δν κινητόν, καΐ ου ή ακι

νησία ηρεμία ε'στίν ω γαρ ή κίνησις υπάρξει, τούτο)

20 ή ακινησία ηρεμία• το γαρ προς τοϋτο ένεργεϊν, ή τοιού

τον, αυτί) το κινεϊν εστί" τοϋτο δέ ποιεί Οίζει, ώστε

άμα κα\ πάσχει• διί) ή κίνησις εντελέχεια τοϋ κινητού,

?; κινητόν. (β) Συμβαίνει δέ τοϋτο θίξει τοϋ κινητι

κού , ώσθ' άμα και πάσχει. Εΐδος δέ αεί οϊσεταί

Η τι το κινοϋν, ήτοι τόδε ή τοιόνδε ή τοσόνδε , 8 εσται

αρχή και αίτιον της κινήσεως, δταν κινή , οίον δ εν

τελέχεια άνθρωπος ποιεί έκ τοϋ δυνάμει όντος άνθρο')-

που άνθρωπον.

νεΓΟ ευΓ Ιιί ιιιοΐιιιιι »<Ι Ιΐίβο ΓεΙυΙεηηΙ, &Λ : φή3 ιηοΐυ; νί-

«ΙβΙιΐΓ 8858 ϊηιΙΗίηίΙιιιιι ΐ|ΐι»1ι1ίΐιη : 3ε ίΐΙΙιτίιΐϋ εΐβδβίδ ρηηοί-

|ιίιι, (]υία βυηι ρην»ηΙί3, δυιιΐ ϊηϋεϋηίΐβ ; ηεςιιρ ο-ιιίηι ιιΙΙιιιιι

εοηιπιεβΙ Ιιηο 3ΐίι|ΐιίιΙ, ηρφίο ΙβΙβ, φΐίβ ηεςυε ίη ιιΙΙα αΐίιι-

ι ιιιιι ('ϋΐι^υπηπιιιι. (3) ΟυΓ ηιιίεηι πιοΐιιβ \ ϊιΙριιΙπγ 6886 Γββ

ίικίεΐίιιίΐα, ('3ΐΐ84 βεΐ : ςυί3 ηεςυε ίιΐ εαΐίιιηι ροΙεδ(3(εηι,

ηεφίεβιί ικΐιιιη γθΓρπί ροΐρδ! 3ϊιηρ]ίοΐΙβΓ ; ηριμιρ ριιίιιι ςιιοα"

ροίεβΐ 8880 φΐ,ιιιΙ ιιιιι , ηεεεδδαπο ιηονεΙιΐΓ, ηεςυε ηυο<Ι «>1

βοΐυ ι|ιι.ίιιΙιιιιι. (4) Αε ιηοΐυδ νίαεΙιΐΓ φΐίαεηι βββε ίεΐιΐδ

ι|ΙιιΊΙημι, βγιΙ ίπιρρι-ΙροΙιΐδ ; αηίδβ ιιιιίριη εβί : ψιί.ι η Ι ββΐ ίιιι-

ρεΓΓεεΙυπι, ςυοιΐ εβί ρο(ε$(3ΐε , ειι]ϋ8 βεΐυδ εβί ιηοΐυδ. Ιάεο-

φΐε αΊΙηαΙε ε$ΙδυηΐΡΓε , ςιιίι! ιρ&β δίΐ ; βυΐεηίιη ηεεεβδβ εβί

ειιιη ;κΙ ριί\ .ιΐίοιιιιη τεΓεΓΓε , βυΐ β<1 ροΐεδίβίρηι , ,ιιιΐ »<Ι

ιιιίπιπ δίπιρίίεεηι ; φίοπιηι ιιιιΙΙιιιη νίιΜιιι- ε&ίε ροβδε. Κε-

ΙίικμιίΙιιι• 8Γ£0 ηιθ(Ιιΐ5 φΐεπι (1ί\ίιηιι$ : ηίηιίηιιιι ιιιηΐιιηι

εδβε βεΐιιηι (μιοικίαπι , βο ΙβΙεπι ηιΊιιιη. <ρι»Ιεη> ιΐίχίιιιιΐϋ,

ϋίΠίείΙεηι <μί(]εηιεο@ηίΙυ, δε4 ςυί εδβεροδδίί. [II.] (5) Μο•

νρΐιιτ ιμιΙριμ, ιιί (ΙίνΙπιη ΓυίΙ, οπιηε ιιιονρη* φΐο<1 ρο(ε$(α(β

(•■α ιιμιΙμΙρ, ιΊ <ίι]ιι> ίιιιιιιιιΐιίΐίΐα* ε-( ςιιίεδ; οαΐ π,ιηΐφΐρ

ιπιιΐιι- ϊηι -ί . Ιιιιίι - ί:ιιιιιιι!ιί1ί|:ι- ΡδΙ < 1 1 1 ϊ ■ ■ - ; η. ι πι ίη ιιί ίΐ£ει-ε,

(|ΐι;ι (3|ρ εβί, ί(1 ίρδυιη εβι ηιο\ ργρ ; ίιΐ ηιιΙιίιι 1;ιι•ίί Ι3ε1υ : «ριαΓρ

-ϊηιιιΙ ρίΪΗΐιι ραϋΙιΐΓ : ιιΐι-ίιι-ιι ηιοΐυβ ε8( ικΊικ ε]ιΐ8 φίικΙ εκ(

ηιοΙ>ίΙε, φΐβίεηιιε ε»( ιηοΙ»Ίε. (β) ΑΙηιιε Ιιοο ενεηίΐ (ιρ(π

β3υβ φίοι) ηιονεηιΗ νίηι Ιιβίιεί : φίβρΓορΙεΓ μιιινΙ βΐϊιιη

ρϋΐϋιιι•. ΐΛΐη νεΓΟ ςυοιΐ ιηονβΐ, ςβηιρεΓ .ίΓΓρπΊ ΐΙίςυΒίη Γογ-

ιΐιιιιη , ιιί ρ*!, νεΙ Ιιί» 3ΐίςιιί(1, νεΙ 1η1ι•, νβΐ ΙηπΙιιιιι , (|ικμΙ

εη( |ιπιιιίρίιιπι εΐ ρηιι83 ιηο(υ8, ηιιηηιΐιι ιηονρΙ ; ιιί ί» φΐί

βρίυ «81 Ιιοιηο , ΓβείΙ Ιιοηιίηειη εχ ρο <|ΐιο<1 είΐ Ιιοηιο ροΐρ-

8(3|Ρ.

ΟΑΡ. III. [II.]

Και τί) άπορούμενον δέ φανερόν, δτι έστιν ή κίνησις

Κ εν τωκινητώ• εντελέχεια γάρ έστι τούτου, κα\ υπί) τοϋ

κινητικοϋ. Και ή τοϋ κ'ινητικοϋ δέ ενέργεια ούκ άλλη

εστί• δεϊ μέν γαρ είναι έντελένειαν άμιροϊν κινητικον

μέν γάρ Ιστι τω δύνασθαι, κινοϋν δέ τω ένεργεϊν

άλλ' ε'στίν ένεργητικον τοϋ κινητοϋ , άστε ομοίως μία

35 ή άμφοΐν ενέργεια , ώσπερ τί) αυτί) διάστημα £ν προς

δύο χαΐ δύο προς έ'ν, και τί) άναντες και τί) κάταντες ■

ταϋτα γαρ £ν μέν έστιν, δ μέντοι λόγος ούχ εις. Όμοίως

δέ και έπ\ τοϋ κινοϋντος χαΐ κινουμένου. (2) "Εχει

δ' άπορίαν λογικήν • άναγκαΐον γάρ Ισιος είναί τίνα

40 ένέργειαν άλλην τοϋ ποιητικοΰ χαΐ τοϋ παθητικοΰ • το

μέν δή ποίησις, το δέ πάθησις• έργον δέ και τέλος

τοϋ μέν ποίημα , τοϋ δέ πάθος. Έπει ούν άμφοι κινη'-

σεις, εί μέν ίτιραι, έν τίνι;ή γαρ άμφο) εν τω πάσχοντι

καΐ χινουμένω , ή ή μέν ποίησις έν τω ποιοϋντι , ή δέ

45 πάθησις έν τώ πάσχοντι• εί δέ δεϊ και ταύτην ποίησιν

χαλεϊν, δμο'>νυμος αν εϊη. Άλλα μήν ει τοϋτο, ή κί-

νησις έν τω χινοϋντι έσται• δ γαρ αύτί>ς λόγος έπι χι-

νοϋντος χαΐ κινουμένου, "ίίστ' ή πδν το χινοΰν κινή-

σεται,ή έχον κίνησιν ού κινήσεται. Εϊ δ' άμφω έν

5» τω κινούμενο) καΐ πάσχοντι , και ή ποίησις και ή πάθη-

σις, και ήδίδαξις και ή μάθησις δύο ουσαι έν τω μαν-

Οανοντι , πρώτον ιιέν ή ενέργεια ή έκαστου ούκ έν

δεχΐ ε( ίιΙ ιΐε φΐο <1υΙ)ί(βΓί βοΐεΐ, ρεη>ρίι:ιιιιηι ΙίΙ, ηεηιρρ

ιιιηΙ ιιιιι ε88ε ίη 1 1• ιικιΐιίΐί ; ρίΐ πιίιιι βε|ιΐ8 Ιιιι]ιβ, εί λΙ) ρ•ι

ιμιπιΙ ΐιιιιν ρικίί νίηι ΙιιιΙκΙ. Α(φΐε ε]ι19 ι|ΐιι«Ι ιπονιικίϊ νϊιη

ΙιιιΙιρΙ, αείιΐί ηοη ε$1 (1ίνβΓ8υ8 : οροΓίεΙ εηίιη ίΐηιΐιοΐιιΐδ εςκρ

ίΐιΙι;ηι ; ιιιοΐίνιιιη ριιίιιι ρ.ιΙ, ςηΐ3 ρο(εβ( : ιηονεηι βυιειη,

φΐί,ι ιι^ϋ ; ε$1 ,ίιιΙριιι ΗΐΊίνιπη ίρβιιιβ ιιιιιΐιίϋί : ςιιβΓε ίίηίΙίΐΡΓ

1111111 ι 51 ιι(Γί>φΐρ ηι•|πδ , ηιιριηηιΐηιοιίιι ιιί ίιίπιι 68( ίηΐιτν.ιΐ-

Ιυηι, ίϊνε 8ρεε1ε8 υηυηι ;ιιΙιΙικ>, κίνρ ιΐιιο 3(1 υηιιιη, ιιργ

ηοη 3(ΐΊίνρ εί (ΙεεΙϊνε ; Ιι;»ί-. ριιίιιι μιπΙ υηυηι , 8Ρ<Ι (ΙρΜηίΙίη

ηοη Γ-Ι ιιπιι ; >ίιιιί|ι|(τ ηιιΙιίιι ιρν ΙιηΙιρΙ εΐίβηι ίη ηιονρηίε «Ι

εο ΐ|ΐΐ"ΐ| ιηυνεΙιΐΓ. (2) Εχ8ΐ8ΐί( βυΐεπι ιΐυΐιίΐβΐίο Ιο§ίε3 : φΐίβ

ΓθΓΐ3δ8ε ηεεεί$ε ε»( ε88ε βΐίςιιεη) .κίπηι (ΙίνρΓδυιη εΐϊεεπνί

ρ| |ι385ίνί ; ηΙΙρπιιώ εηίιη εδί ιΊΙΊ<:Ιίιι, ;ιΙΙ ιιιιιιι ρ388ίο ; ορυδ

νεΓοεΙ Ιίιιίί ίΙΙίυβ ηιιίιίρηι ε»1 εΠεε(ιΐ8, Ιιιΐ|ΐι> νει-ο βΓΓβεΙίο.

ριιυηι ίμίΐιιτ .ιηιΐκΐίίηΐ ηιοΐιΐδ, δι ιΙίνρΓβί μιπΙ , ίη ςυοη&ιη

ρπιιιΐ Ρ »π1 εηίιη 3ΐιιΙιο $υηΙ ίη εο ([ΐκκΙ ριιΐίίπι εί ηιηνεΙιΐΓ :

3υ( είϊεεΙίοε$1 ίη είΓιοίεηΙε, ρβίΐδίο νρπι ίη ρ&ΐίεηΐε; φιοΑ-

8ί εί 1 ι.-ιικ• \ ο('3γρ εΠεεΙίοηειη οροΓίεΙ , 83ηε Ιιιιηιιιη\ ηιιι-.

επί. Λ( νεΓΟ βί Ιιοε ε&1, ιικιΐικ ριί! ίη εο ςυοά ηιονι-Ι ; ε*1

εηίιη ρ.ιιίοιιι Γ8ΐίο ε]υ8 ιριοιΐ ηιονεΐ εί ε]08 ηυοίΐ ηιονρΐιιι .

0ιΐ3π> 3ΐιΙ οηιηε πιονεηβ ιηονεΙιίΙιΐΓ, αιιΐ ηβϋεηδ ηιοΐιιιιι,

ηοη ηιονεϋίΙιΐΓ. 0•(ΐ(1δί βηιΐιο δίηΐ ίη εο φιοιΐ ηιονεΙυΓ ε(

ραΙίΙυΓ, Ιιιιίι εΓΓρεϋο ηυβιη |κΐ88ίο,εΙ ίη εο ςηοά (Ιίβείι, Ι3ΐη

ιΐιιρρηιΐί ςιιβηι (Ιίδεεηιΐί αεΙίο, φΐιιηι (Ιιιο δίιιί ; ρΓίηιυηι ςυί-

/-
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εχάστω υπάρξει, είτα άτοπον δύο κινήσεις όίιχα κινεί -

σθαι- τίνες γάρ έσονται άλλοιιόσεις δύο τοϋ ενός και

εις έ'ν είδος ; άλλ' αδύνατον. 'Αλλά μία εσται ή ένε'ργεια.

"Αλλ' άλογον δύο έτερων τω είδει την αυτήν και μίαν

5 είναι ένε'ργειαν • και εσται , ειπερ ή δίδαςις και ή μά-

θησις ταύτό χι\ ή ποίησις και ή πάΟτ,σις, και το

οιδάσκειν τώ μανθάνειν ταύτα, και το ποιεΐν τίο

πάσχειν ώστε τον διδάσκοντα ανάγκη εσται πάντα

μανθάνειν και τον ποιοϋντα πάσνειν. (ί) *Ι1 ούτε

ιο το τήν άλλου ένε'ργειαν εν έτε'ρω είναι άτοπον ( εστί

.γαρ ή δίδαςις ένε'ργεια του διδασκαλικού, έν τινι

με'ντοι, και ουκ άποτετμημε'νη , αλλά τοΰδε έν τώδε ),

ούτε μίαν δυοϊν τήν αυτήν είναι κωλύει , μή ως το

είναι τό αυτό, άλλ' ώς υπάρξει τι) δυνάμει 3ν προς

ι» το ενεργούν (ι) ουτ' ανάγκη τον διδάσκοντα μανθά

νειν, ούδ' ει το ποιεΐν και πάσνειν τό αυτό έστι, μή

με'ντοι ως τον λόγον είναι έ'να τόν τί ην είναι λε'γοντα ,

ως λώπιον και ίμάτιον, άλλ' ώς ή δδός ή θήβηθεν

'Αθήναζε και ή 'ΑθήνηΟεν εις Θήβας, ώσπερ εΐρηται

5ΐι καϊ πρότερον. Ού γάρ ταύτα πάντα υπάρ/ει τοϊς δπω-

σοΰν τοις αύτοΐς , άλλα μόνον οίς τό είναι τό αυτό. Οΰ

μήν άλλ' ούδ' ει ή δίδαςις τη μαΟήσει τό αυτό, και τό

μανθάνειν τω διδάσκειν, ώσπερ ούδ' ει ή διάστασις

μία τών διεστηκότιον, και τό διίστασθαι ένΟε'νδε ε'κεΐσε

25 κάκεϊΟεν δεϋρο £ν καϊ τό αυτό. (&) "Ολως δ' ειπείν,

ούδ' ή δίδαςις τη μαθήσει ούδ' ή ποίησις τη ποθήσει

τό αυτό κυρίως , άλλ' ω υπάρχει ταΰτα, ή κίνησις- τό

γάρ τοΰδε έν τώδε , και τό τοϋδε υπό τοΰό'ε ένε'ογειαν

είναι έ*τερον τω λόγω. [III•] (<ή Τί μεν ουν έστι

3ΐ> κίνησις και καθόλου και κατά με'ρος, είρηται• ού

γάρ άδηλον ώς δρισΟήσεται τών ειδών εκαστον αυτής"

άλλοίωσις μεν γάρ ή τοϋ αλλόκοτου , ^ άλλοιωτόν ,

εντελέχεια. "Ετι δέ γνωριμοίτερον, ή του δυνάμει

ποιητικού και παθητικού , η τοιούτον, απλώς τε και

Μ πάλιν καΟ' έ'καστον, ή οίκοδόμησις ή ίάτρευσις. Τόν

αυτόν δέ λεχθήσεται τρόπον και περί τών άλλων κινή

σεων εκάστης.

(Ιβιη δΐιυβ οίΝΐΐδψιΐ! αοΐιιβ ίη ίρ&ο ηοη ετίΐ ; (Ιείικίε ενεηίεΙ

ιιΙμιιϊΙιι III , (1 110 1)116 ΙΙΙ'ιΙιΙιΙΙ-, ΙιΙιΊΙι 8ίιιιυ1 ιηονβΓΪ ; ι|ιι;ιίι;ιιιι

εηίηι βΓυηΙ ΥΗπαϋοηο* Αυαι ιιηίιιβ βυΙ^εοϋ εϊ 3(1 υηβιη Γογ-

ιηΒΐη. ΑΙ Ιιοο ίηιροδδίΐιίΐε. δειΐ ιιηυδ επί αοΙιΐδ? νβπιηι η

Γ3ΐίοηε ικΐ αΐίεηυιη, <Ιιι;ιπιιιι Γεπιηι δρεαε ι1ίνβΓ83πιηι

ιιηιιιη εϊ ιιιινΙιίιι βδδβ :ι< Ιιιηι. ΕΙ δι ΐ|ΐιί(1ειιι υΌεεικΙί 30 <Ιι-

βοβηιΐί βοίηδ ϊιίοιτι βιιηΐ , ηβο ηοη οΗοοΙϊο εϊ [>38δίο ; οει-Ιβ

Ι'Ι (Ιιιΐ-ΙΊ ι' 6Πΐ ίΐΐι'111 <1«»0([ (ΙίΜΙΊΊ' , οί Ι;ι« (Ι Γ ΜιΊΙΙ ι|||ιιι Ι

ρ3ΐί. 0ιΐ3ΓΚ ηεοεδδοβιϊΐ, οηιηεηι (ΙοοεηΙεπι ιϋβοοΓΟ, εϊ Γ»•

(■ίπιΙιΊΐι ρ;ιΙί. (3) Λιι ιιιί .ιΙηιιπΙιιιιι βδΐ, 3ϋυ8 Γβί αιΐιιηι

ίη 3|Ϊ3 ιν 6886 ? { ιι,'ΐηι βοΐυδ <1οι<Ίΐ<1ί εδί ;»•1ι>8 6]ιΐ8 ηιιοιΙ

(ΙοοεηυΊ γίηι ΙιαΙχΊ, ίη αΙκριο Ι,ιιικίι 681, ηβαηε 3ΐ)δθί88ΐιδ,

86(1 Ιιιηιιϊ ίη Ιιοο : ) ιιιτ ςιιίιίφωπι ιικιΙιίΙιιΊ υηιιιη βΙ

ΐ'ΐιικΙΐΊΐι 6886 ιΐιΐίΐΐ'ΐιιη Γεπιηι ;ιγΙ ιιιιι, ηοη ιιΙ εβίεηΐί» δίΐ

63(1επι , 86(1 υΐ ίιΙ ()υο(1 εβί ρο(68ΐ8ΐβ , 86 Ιι;ι1κ•1 3(1 ί(1 α,ιιοι!

3§Η. (4) Νεο ηεοοδδε εβί ειιηι ηηί ιΐοοεί, (ΙίδεβΓβ, ηε &ϊ

ΐ|ΐιίιΙι•ιιι Ι'.κ•(Ί•(• (Ί ραΐί ίιΙ(Μΐι βίηΐ , ηηη δίηΐ Ι3ΐηβη ίΙ» ιιΙ ιιιι.ι

δίΐ Γ3ΐίο αυί(1(1ίΐ3ΐοηι Γ\ρΙί(-;ιιΐ8, ψιαίί» εδί νεβίίηιεηΐί <•1

ίηιΐιιιικ'ΐιΐί, 86(1 ιιΙ \'Ϊ3 ιρκι• ΤΙιεοίδ ΛΙΙιιίι»8 (Ί ηιιχ ΛΙΙκίιιλ

'Πιε1)88 (ΙυοίΙ, βίου! εΐ βηΐβ (ΙίιΊιιιιι Γυίΐ. Νοη εηίιη εβιΐβιη

οηιηί3 ίηβυηΐ Η9 ιιιι.τ ςιιοηυο ι ■■• >■ !■ • 8(ΐιι( γ;«Ιι•ιιι, 8ει1 (3η-

Ιιιηι ίίί (|ΐιιιπιιιι 63(1ειη 081 Γ88οηΙία. ΑΙ νεΓΟ ηεο δι αοΐιΐδ

(Ιοοεηιίί ε«1 ίίΐεηι «ιιιοιΐ αείιΐδ (1ί8ΐ'«η(1ί, ρΓορΙβΓββ βΐίϊΐη

(1ί866Γε 651 ί(Ιοιη αυθ(Ι (ΙοοεΓβ ; (]αοIηα^Η10(1υιη ηεο δι (ΙίίιΙβη•

Ιία εδ( υηα εοηιιη ΐ|ΐι,<• (Ιίδίβηΐ, ρΓθρ(εΓ63 ιΊί.ιιιι (ΙίϋΙαπ

Ηοο 81) ίΙΙο, βΙ ίΐίικί 3)> Ιιοο, δηηΐ οηιιηι εΐ ί(1εηι. (Λ) ΙΊ

;ιιιΙ(Ίΐι οιηηίηο (Ιίι•;ιηι, ηβο (Ιοεεηιΐί εΐ ιΐίδοι'ΐκΐί βοΐυδ, ηετ

εΙΤεεΙίο ι-Ι ρβδδίο δΐιηΐ ί(1εηι ριορΓίε : 86(1 ιηοΐιιβ, ειιί 1ια.*(

ίηςυηΙ, ϊ'Ιοιη 6δΙ; ικιιη 6886 ηι-Ιιιηι Ιιιιίιι- ίη Ιιοο, ε( Ιιυ]ϋδ .ι1>

Ιιυ(-, Γαΐίοηε (ΙίΠ'ίΤΐιηΙ. [III.] (6) ριιί,Ι ί^ίΙιΐΓ δίΐ ηιοΐιΐδ (Ί

ιιηί\ ιτίίΐΙϊΙΐΊ• εΐ ίιι ρβΓίε , ιΐίιΐιιιιι εκί : ηοη 6ίΙ εηίηι οοβοη-

ι ίιιιι, ηιιοηιθ(1ο ιιιι,ιι|ιι.ίί|ιιγ ε]ιΐ8 ^ρεείεδ ιΙιΊίιιίιΊ ιιι . ΤηΓίβΙίο

ηβηΐφΐε 681 £6(118 ε]ιΐ8 <]Η0(Ι \ ,ίι ί.ιη |ΐι ιΙι-Ι , (ριαίεηιΐδ \ Μΐ•ί:ιι-ί

ροΐ68(. ΙΊ-ηΊΐΊ'ί'α ηοΙίοΐ"ί ιηοάο (ΙεΙίηίΙιΐΓ αείιΐδ ε]ιΐδ πηο<]

ΓβεβΓε εΐ ηυοά ραΐί ροΐεδί, ι|ιι;ιΙ«>ιιιια εκί ΙβΙβ ; 'ιάφΐΐ εΐ δίηιρίί•

είΙβΓ, εΐ ΓΐίΓδίΐδ ίη δίη^υΐίδ, νεί ίοϋΐίοβίίο, νεΙ ιικ•ιΙίι-:ιΐίι>.

Εοίίειη ιικκίυ ϋίεεΙιΐΓ εΐ ιΐο δίηκυϋδ ηΐίίδ ηοΐίηιΐδ.

ΟΑΡ. IV

ΈπεΊ δ' έστιν ή περϊ φύσεως επιστήμη περί μεγέ

θη και κίνησιν και χρόνον, ων έ'καστον άναγκαϊον

4υ ή άπειρον ή πεπερασμε'νον είναι, εϊ και μή παν έστιν

άπειρον ή πεπερασμε'νον, οίον πάθος ή στιγμή ( τών

γάρ τοιούτων ϊσο)ς ουδέν άναγκαϊον έν θατέρω τούτων

είναι ) , προσήκον αν ε?η τόν περί φύσεως πραγμα-

τευόμενον Οεωρήσαι περί απείρου, ει έστιν ή μή, και

»!> ει έστι, τί έστι. (ϊ) Σημεϊον δ' 4'τι της επιστήμης

οικεία ή θεωρία ταύτης- πάντες γάρ ο\ δοκοΰντες άςιο-

λόγι»ς ηφθαι της τοιαύτης φιλοσοφίας πεποίηνται

λόγον περί τοΰ απείρου , καϊ πάντες ώς άρ/ήν τίνα

τιθε'ασι τών όντοιν , ο'ι με'ν, ώσπερ οί Πυθαγόρειοι και

60 Πλάτων, καθ' αΰτο', οϊιγ ώς συμ^ίβηκο'ς τινι έτε'ρω,

άλλ' ούσίαν αυτό ον τό άπειρον πλην οί μέν ΙΙυθα-

γόρειοι έν τοΤς αίσθητοϊς ( ού γάρ χωριστόν ποιοΰ'σι

Οιιιιιιι βιιίεηι 8είειι(ί3 ()β ιι;ι[ιιι;ι ίη ηιβςηϊίικίίηίηιΐδ ει

ηιοΐίηιΐδ 30 ΙβπιροπΙ>ι>8 νεΓδεΙιΐΓ, ηιιοηιιη ιιιιιιιηπιιθ(1(]ΐΐ6

11606886 ο»1 νεΙ ίιιΙίιιίΙ ιιιιι νβΙ ΙιιιϊΙιιιιι 6886 ( οίδί ηοη (4υ()(1>-

νίδεβΐ νεί ίιιΐίηίΐιιιιι νεΙ ΙίηίΙηιη; υΐ 3(ΐβο1ίο ηιιΙ ρυηοΐυιη :

ΓοΓίβδδίδ εηίηι ηίΐιί! εοππη ιριηο δΐιηΐ ε]ιΐδΠΐθ(Ιί, ηεοε886 65ΐ

ίη Ιιοπιηι »ΙΙβΓ0 εοΙΙοοβΓΪ ) ; 8Λΐιο (Ιεοβΐ, βυηι <]ΐιί (1β η3-

Ιηιβ ρπίΓ,ιιΊιιΐ , οοιΐ8ί<1(!Γ3Γβ <1ο ίηΓιηίίυ, 3η δίΐ, ηοοηε : εϊ

δι 8ΪΙ, ιριίιΙ δί(. (9.) ΙηιΙίΐ'ϋΙ λιιΙριιι Ιιηιιο ίη8ρε((ίυηοιιι

ββ&ε Ιιιιμκ 8θίεηΙία< ρΐΊιριΊ,ιιη : ηιιοιΐ ψιίουηιηηε νίίίβη-

Ιιιγ ΐΊίπι (1ίμηί(3ΐε Ιιιι]υ8Πΐθ(Ιί ρΐιίίοδορίιίβιη «Ηί^ίβδε , <!»■

ίηΓιηίΙο (Ιίδδειιιεπιιιΐ. ΙιΙιριΐ' οηιηβδ η( ρηηοίρίιιηι ιρίιι.Ι-

ι1;πιι εηΐίηιη ροηυηΐ : αΐίί ηηίιίεηι , ιιΙ Ι'\ ιΐι.ιιιοι •ι ί εϊ Ι'ΚιΙο,

ρΐ'ΐ• δε , ηοη ιρι,ι-ί ίρ8υηι ίηΙίηίΙ ιιιιι ,ιΐίι (Ίΐίρίιιιη 30θί<ΐ3(, 86(1

ιρι.-^ί δί( ΜΐΙιΙ,ΊΐιΙί.ι. ΥιίίμΙ) Ρν(Ιΐ3{;0Γεί ροηιιιιΙ ίιιΐίιιίΐιιιιι

ίη ΓεΙιαδ ΜΊΐΜΐιίϋΐΗο ; ιριίιι ιιιιιιμίίιιιι 8ερ3Γ3(ιιπι ηοη Γα
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τον αριθμόν ), καί είναι το έξω τοϋ ούρανοϋ άπειρον

Πλάτων 5έ εξοι μεν ουδέν είναι σώμα, ουδέ τάς ιδέας,

διά το μηδέ που είναι αύτάς, τδ ριέντοι άπειρον καϊ

εν τοις αίσθητοϊς καί εν έκείναις είναι. (:)} Και

& οί μεν το άπειρον είναι το άρτιον τοϋτο γαρ έναπολαμ-

βανόμενον καί υπο τοϋ περιττού περαινόμενον πα-

ρέχειν τοις οϋσι την άπειρι'αν σημεΐον δ' είναι τούτου το

συμβαίνον επί τών αριθμών • περιτιθεμένων γαρ των

γνωμόνων περί τδ £ν και χωρίς, 6τε μεν άλλο άει γι-

ι« γνεσθαι τί) είδος, δτέ δέ εν. Πλάτων δέ δυο τα άπειρα,

τ6 μέγα και το μικρόν, (ι) Οί δέ περί φύσεως άπαν -

τες άει ΰποτιθέασιν έτέραν τίνα φύσιν τω άπειρο• των

λεγομένων στοιχείου , οίον ύδωρ ή άε'ρα ή τί) μεταξΰ

τούτων • των δέ πεπερασμένα ποιούντων στοιχεία ού-

Ι& θείς άπειρα ποιεί • δ'σοι δ' άπειρα ποιοϋσι τα στοιχεία ,

καΟάπερ Αναξαγόρας καί Δημόκριτος , δ μέν έχ των

δμοιομερών, ο δ' έχ της πανσπερμίας τών σχημάτων,

τη ά^ή συνεχές το άπειρον είναι φασί• (&) και δ μέν

δτιοΰν τών μορίιον είναι μίγμα δμοίοις τω παντί δια

ϊΟ το δραν δτιοΰν ες" δτουοΰν γιγνόμενον εντεύθεν γαρ

έοικε και δμοϋ ποτέ πάντα χρήματα φάναι είναι ,

οΤον ή'δε ή σαρξ και τόδε τδ δστοϋν, και ούτως δτιοΰν •

καί πάντα άρα ■ καί άμα τοίνυν • αρχή γαρ ού μόνον

εν έκάστω έστι της διακρίσεως , άλλα και πάντων ■

. ,«* ϊ!> έπεί γαρ τδ γιγνόμενον έκ τοΰ τοιούτου γίγνεται σοΊ-

ματος, πάντων δ' έστι γένεσις πλην οΰχ άμα, καί τίνα

αρχήν δει είναι της γενέσεως ' αυτή δ' έστι μία , 8ν

εκείνος καλεί νουν ■ δ δέ νους άπ' αρχής τινδς εργά

ζεται νοησας• ώστε ανάγκη δμοϋ ποτέ πάντα εΤναι

80 και άρξασθαί ποτέ κινούμενα, (β) Δημόκριτος δ' ουδέν

έτερον ες ετέρου γίγνεσθαι τών πρώτων φησίν άλλ'

δμιυς γε αΰτδ τδ κοινδν σώμα απάντων εστίν αρχή,

μεγέθει κατά μόρια καί σχήματι διαφέρον. "Οτι

μέν οϋν προσήκουσα τοις φυσικοΐς ή θεωρία , δήλον έκ

86 τούτων. (7) Εύλογους δέ καί αρχήν αύτδ τιθέασι

πάντες• ούτε• γαρ μάτην αύτδ οϊόντε είναι, ούτε άλλην

ΰπάρχειν αύτίο δύναμιν πλην ως αρχήν άπαντα γάρ

ή αρχή ή έξ αρχής• τοϋ δέ απείρου ούκ έστιν αρχή•

είη γαρ αν αύτοϋ πέρας. "Ετι δέ καί άγένητον καί

40 άφθαρτον ως αρχή τις ούσα- τό τε γαρ γενόμενον

ανάγκη τέλος λαβείν, καί τελευτή πάσης εστί φθοράς.

Διό , καΟάπερ λέγομεν, οΰ ταύτης αρχή , άλλ' αύτη

τών άλλοιν είναι δοκεΐ καί περιέχειν άπαντα καί

πάντα κυβερνάν, ως φασιν δ'σοι μή ποιοϋσι πάρα τδ

« άπειρον άλλας αιτίας, οΤον νουν ή φιλίαν • καί τοϋτ'

είναι το θείον • άθάνατον γαρ καί άνιόλεθρον, ώς φη-

σιν δ Αναξίμανδρος καί οί πλείστοι τών φυσιολόγιον.

* [V.] (β) Τοϋ δ' εΐναί τι άπειρον ή πίστις έκ πέντε

μάλιστ' άν συμβαίνοι σκοποϋσιν ,ίέ'χ τε τοϋ χρόνου,

&ο ( ούτος γαρ άπειρος )|καί έκ της έν τοις μεγέθεσι

διαιρέσεως ( χρώνται γα|^ καί οί μαθηματικοί τω

άπειρω), ετι τώ ούτως άν μόνως μή υπολείπειν γέ-

νεσιν καί φθοράν, εϊ άπειρον είη δ'Οεν αφαιρείται τδ

γιγνόμενον • ετι τώ τδ πεπερασμένον αεί προς τι πε-

ΐ'ϊιιηΐ; 8ΐφΐ(: 888θηιηΙ ίιΙ φίοιΙ βδΐ οχΙγ8 ηιΊιιιη, 8888 ϊιιΐίπϊ-

Ιιιιιι : Ι'ΙηΙο νει-ο ίηφίϊΐ εχ(Γ3 εαΊαιτι ηοηβδδο υΙΙιιπι οοΓρβδ,

ιιι•< ίι1ε38 , |ΐ|•<ψ(<τι•« ιμιο.1 Ιι;ι• ηιιΙΙίΙιί χιιιιΐ : ϋι•«| ϊιιΐϊηϊ Ιιιιιι

«( ίιι η•1»ιΐ'ί!ί(•ιΐΜΐ)ίΙίΙ)ΐι<, ιΊ ίη ίΙΙϊδ 6588 ;ιίΙ. (3) ΚΙ ίΙΙί φΐί-

• Ιιίιι ίιιΙίιιίΙ ιιιη ιιίπιιΙ 8858 ρ.ιΐ' : Ιιοε ιίιϊιιι εοπιρΓεΙιεηδυιη ι- 1

;ι!ι ϊιηρ&π ΙιπιιίιιιιΙιιιη ρηνηεΐ οηΐίυιΐδ ίηΙίηίΐ3ΐεηι : Ιιΐφΐδ

ηιιίοιη Γβϊ ϋί&ηυπι εδδβ , ςηοά ιιοαιΙίΙ ίη ηυηιοπδ : φΐυηι εηϊηι

πιιίι ίιιΙίιιίΙ ιΊ δΟΟΓδυιη ρηικιιιΐιιι- ιιυπιίΓΟ , οΐίφκιηιΐο ΓιΙ

Λρηιριτ ίΐΐία Γ<>ι•ιιιη , ηΐίφΐηικίο ιιηα ε( Οίκίοηι ηΐ3ηεΙ : ΡΙβΙο

ίΐιιΐΐ'ΐη άιιο ίιιϋηίΐίΐ ροηίΐ , ηειηρε ηιομηιιηι εϊ ρβΓνιιηι.

(4) <5ιιί νρΓο ιΐι• ιι:ιΙιιι•ίΐ υΊδδεηιη) , οηιηεδ ίηϋηίΐο βειηρρι•

ΜΐΙφΟίυηΙ αϋςοαιη ιιϋιιιιι πηΐιιι ,ιΐη εοηιιη ςιιχ νοιιίηΐιιι

(•1ΐΊΐκ•ιιΙ;ι ; ιιΙ ιιι|ΐϋΐιιι, ιιιιΙ αι-κιη, ηιιΙ (|ΐιοιΊ εκί Ιιίβ ϊηΙθΓ|"β-

( Ιιιιιι. Εοπιηι ,ιιιΙιίιι ςυί Ιιιιϋ,ι εΐεηιεηΐ» Ι.ιιίπιιΙ , ηειηο εα

ίιιΐίιιίΐϋ Γαείί. 8ε<] ιριίειιηΐφΐε ίιιΐίηϋη ι•Ιι•ιιιρηΙ;ι Γ.ιι ίιιηΙ, 8ί-

επί Αη8Χ3§0Γ<ΐί βΐ ΟεηηοοΓίΙιΐίΐ; Ιιί βμιπΙ ίιιΐΊηΙΙιιιιι εβκε

ΙϋΐΊιι (•ιιιιΙίιιιιιιιη : ηειηρε ίΙΙε εχ ρηΓίίΙιιΐδ ΒΪηιίΙαπου», Ιιίο

;ιιιΙΐ'πι ε\ ίί(;ϋΓ8Γυηι ΓβίΓββ'ιηο. (5) ΕΙ ίΙΙε ςοίάεπι , φΐ;ιΐιινί,

ρ.-ιιΊίΐΊΐΙιιΐ'ΐιιη ιπρίΓ 058ε ιιπχΐιπ.ιΐιΐ 8(φΜ> ιιηΐνβηαηι ; 0,υΪ3

\ ίιΙιΊ φΐοι1νί8 εχ ηιιοτϊκ 1ϊεπ : Ιιίηε (ιιιιιι ι1ίχί>>0 νίιΐοΐυι

β'ιηιυΙ ιιΐίιμιιιικίο οιηηε$ τε$ ίυϊί«β , ιιί Ιιη•ε γ.ίπι, εϊ Ιιοε ο$,

ιιΐιρκ' ίΐΑ φίοιίΜ•; : ιτμιι γ! κιιιιιί.ι : ιΊ μπμιΙ ίμίΐιιΐ'. Ι'γϊικί-

ρίιιΐίΐ (•ιιίιιι 5«τ(Ίίιιηί.ι ηοη δοΐυηι 08ΐ ίη υηοςυοςυε, εβιΐ

(Ί υιηηίιιιιι. Οιιιιιη (ιιιιιι <]ποιΙ ΙίΙ, εχ ΙβΙΊ ΓιβΙ εοΓροΓΟ,

υιηηίιιιη αιιίοιιι ΙίΙ §εηεΓ8(ίο, ιρκιπινί* ηηη $ίιηηΙ ; οίκιιιι ρι•ίπ-

ΐ'ίρίιιιιι ιιΙϊΐ|ΐιιιιΙ ^εηεΓ8ΐίοηί$ εβ8β οροιίεΐ; Ιιοε οιιίοιη 681

ιιιιιι ιιι , φΐ.-ιιιι ίΙΙΐ' ;ιρ]ΐι'1Ι.ιΙ ιιιπιΙγιιι ; Π)εη3 νιτ.ι 8 ρπηεϊρίο

;ι 1 ίιρκι οριτβΙιΐΓ ίιιΙι-Ηϊ^εηοΌ. 003Γ8 ηβοββδβ ε${, οηιηία βίιηηΐ

3ΐίΐ]ΐΐ3ηι1ο Γυΐδ88, εϊ ηιιβηιίοςαβ ΓηονεΓΪ εο•ρϊϋ8β. (6) Ό«-

ηιοιτίΐιΐί ιιιιΐΐ'ΐη ηιιΜιιιη ριϊηοφίοπιιιι Πογι ιιΙΙγππιι εχ .ίΙ-

Ιι'γο ίηηυΊΙ. Υι•ιιιιιιΙ;ιιιη>ιι ίρκιιητι εοιηηιυηβ εοι•ριΐ9 ε$(

οηιηίιιιιι πτιπη ρηιΐΓ.ϊρίιιιη, ηιιιμηίΙικΙίιΐΓ ηι• Ιίμιιπι ριιιΊίιιιιι

ιΙίΙΤβΓίηί. Ηβηε ι^ϊΙιιγ ϊηδρεείΐοηεπι ρΐιχίίοίβ εοηνεηΪΓε,

ιιΐ3ηίΓο<•Ιηιη εχ 1ιΪ5 οβί. (?) Νβε 8ΐηε Γβΐίοηβ οηιηρδ ροηπιιΐ

ίρίΐιιυ 8558 ριϊηοίρίιιιτι : φι'α ηεε ΓηιβίΓβ εβββ ροΐβίΐ, ηοε

ιι1ί3ΐη \ ϊηι 1ι;ιΙιιίιό ςιοπα ρΓΪηείρϊί ; ιιιιιμϊ.ί ιμιι]ι|>ιι• βιιΐ μιιιΙ

ρΓίηείρΐοηι, βιιΐ οχ ρπηεϊρίο ; εεά ίηΐίιιίΐί ηοη εδί ρΗηεί-

ρίυπι; ιιίίιιιριίιι εΐίβηι β]ϋ5 βδββΐ Πηίβ. ΡΓκΙεΓεβ εϊ ϊη§ε-

ηίίοιη εϊ ίηΙεΓΪΙιυ εχρεπι, ηΐροίε ςαοί 851 ρτίικ'ίρϊιιιιι

■Ι ο ι κΜιιΐιΐ ; ςιιοο" εηϊηη Ι.κΙιιπι ε«Ι , ηβεβϊδε 891 βοοερϊίββ

Βηεηι ; εϊ Γιηίδ ςυοςιιε ί«1 οιιίυίνί» ϊηίοπίοδ. Ιιίβο, «ίευΐ

ιΐϊιϊι.ιιΐ:;, ηοη νίιΙεΙιΐΓ 8680 Ηιι]ϋ5 ρπηείρίιιηι , 8ει1 Ηοεεββο

βΙίοΓηηι ρπ'ηείρίυηι; οί εοηΙίηεΓΟ οπιπίβ, βίςηβ οηιηίβ

8ΐι1)επΐ8ΐ•ο, υΐ βίιιηΐ ιριίπιιηιριε ρπβΙργ ι'ηΠηίΙιιιη ηοη

Ιιιΐ'ίιιηΙ 3ΐί38 03υ849, νοίυΐί ηιεηΐεηι, 3υΙ ιιιηϊείΙίΗΐη ; βίςΐϊβ

Ιιοε 8880 ιιιιιιιγιι : 0888 εηίιη ίιιιιιιυΓίοΙε, 30 ρεΓΪΓβ ηοη

ρο8«ε, υΐ ϊηςυϊΐ Αη3χίιη8η(1εΓ, εϊ ρΐιιι ίιιιί εοπιηι φΐί ίε ηβ-

ΙιΐΓ8 (ΪΙβδεπιηΙ. [V.] (8) Εδ8β ΒΐιΙεηι ςηο<1ο,8ηι ίηΐίιιιΐιιιιι, οχ

φΐϊηφίο ροΙί43ίιηιιηι 8Γ§πηιεηΙί8 Πίεβ εοηδϊίρτβηΙίΙιιΐΒ ΙίΙ.

Νειηρβ οχ ΙεηιροΓο : Ιιοε βηίηι 8δΙ ϊηΓιηίΙηπι ; εϊ εχ (Ιίνί-

δϊοηε , ψιχ ίη Ιΐΐ38ηί1υι1ίηί1)ΐΐ8 οεΓηίΙυΓ ; ηβπι εϊ ηιβΙΙιβηιβ-

Ιΐοί ιιΙιιιιΙιιγ ίηΠηίΙο. ΡγλΊογοβ, ςιιίβ Ιιοε 1,•ιηΙιιιιι πιοιίο ηοη .

ι ΙιΊίοι Ι ογΙ»8 οί ίηΙοΓίΙιΐδ, 8ί Πίικί «Ι ίιιΐί ιιί Ιιιιιι, ιιικίβ 81ιΓογΙιιγ

φιοιΐ ΩΙ. ΡΓ03ΐεΓε8, «ιιιίβ Ιϊηίίιιηι δεπιρ'Τ 8(1 8ΐί•|ΐιί<1 ίοηιιϊ-
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ραίνειν , ώστε ανάγκη μηδέν είναι πε'ρας, ει άει περαί-

νειν άνάγχη έτερον προς έτερον. (ο) Μάλιστα δέ χαί

χυριώτατον, 8 τήν χοινήν ποιεϊ άπορίαν πασι• δια γαρ

το έν τη νοήσει μή ΰπολείπειν χα'ι δ άριθμδς δοχεϊ

& άπειρος είναι χα'ι τα μαθηματικά μεγέθη και το ε ςμ

τοΰ ουρανού. Απείρου δ' όντος του έξω, χαι σώμα

άπειρον είναι δοχεϊ χαι κόσμοι. Τί γαρ μάλλον τοϋ , «Κ»»» 8υ1βΓη »ηβη»ηη> 8ίι ςυοά βχιη «ιι, εΐίβηι εοι-ρυ*

~. « — Λ « .... * • * _ > ' ΙΜΐίΙΐίΙΐΙΙΜ Γ•-•.*• \ΊιΙιΊΐΙΙ• ΛΓ. ηΐΙΙΠίΊΐ ΐπίϊηίΐϊ Τ Γ1ΙΓ 1>πίπΐ ΠηΙΐΐΚί

χενοΰ ένταΰθα ή ένταΰθα ; ώστ' είπερ μονάχου , και

πανταχού άνάγχη εϊναι τον ογχον. Αμα δ' ει χαι εστί

ιο χενδν χα'ι τόπο; άπειρος, χα'ι σώμα άπειρον είναι

άναγχαΐον ένδέ/εσθαι γαρ η είναι ούΟέν διαφέρει εν

τοις άϊδίοις. (ίο) "Εχει δ' άπορίαν ή περί τοΰ απείρου

θεωρία ■ χαι γαρ μή είναι τιθέμενοι; πόλλ' άδΰνατα

συμβαίνει χα'ι είναι. "Ετι δε , ποτέρως εστί, πότερον

ιε ιός ουσία η συμβεβηχδς χαθ' αυτδ φύσει τιν£ ■ ή ού-

οετέρως , άλλ' ουδέν ?[ττον εστίν άπειρον ή άπειρα τώ

πλήθει. (ιι) Μάλιστα δε φυσιχοΰ έστι σχε'ψασθαι ει

εστί με'γεθος αίσθητδν άπειρον. [VI.] Πρώτον ουν

διοριστε'ον ποσαχώς λέγεται το άπειρον. "Ενα μέν

3ιι δή τρόπον το αδύνατον διελΟεϊν τω μή πεφυχέναι

διιε'ναι, ωσπερ ή φωνή άο'ρατος• άλλως δε το διε'ξ-

βδον έχον άτελεΰτητον, ή & μόλις, ή δ πεφυχδς έχειν

μή έχει διε'ζοδον ή πε'ρας. Ετι άπειρον άπαν ή κατά

πρόσθεσιν η κατά διαίρεσιν η άμφοτέρως.

πηΙιιγ : <]ΐΐ3Γ6 ηεοεδδε ε$1 ιιιιΙΙυι» βωβ ΙεΓηιίηιιιιι, »ί βοηιρεΓ

ηεεε988 68( Ιοπιιίη.ιπ ίίΐΐίΐ ιιιιι 3(1 βΐΐεηιιη. (9) Μϊχίιηο αιι•

1(•ιη Ιίιΐι'ΐη Γα (- ί Ι εΐ ιιιαχϊιηο ρΓορπυηι εδί 8ΓςιιηιεηΙιιη>,

(|ΐιοϋ οοηπηιιηεηι (ΙιιΙιίΙαΙϊοιιΐ'ΐιι οηιιιίΐηΐί οΓΙίείι ; ηηιη ςιιί3

ιο^ίΐίΐΐίοιιίκ ηοη εδί ΐίηϊβ, νίϋεΙιΐΓ «Ι ηυπιβπΐδ 6886 ίηΠηίΙιι*,

ι! ιιιηΙΙιι'ΐη.ιΙίεαί ηι&ςηίΐηιΐίηεβ, εί αηοϋ 6δΙ 6χΙι•3 οιγΙππι ;

ίηΐίιιίΐιιιη 8888 τϊιΙεΙυΓ, 3ε ιηιιιχίί ίηΐίηίΐί ; ιίιγ οηϊηι ροΙίι»

ίη Ιι3ε ραΓίκ Ϊη3ηίδ, <|ΐΐ3ηι ίη ίΙΙ»? ςιΐ3Γε »ί υηο βδΐ Ιοεο,

εΐϊηιιι ιιΐιϊφιρ. «Με ηιοΐεηι ηεεβδβε β&Ι. ΙΙεηι δι εβι ίηαηΐ', 61

Ιοεηβ ίηίίηίΐυβ, ηεεεβδε βϊΐ εΐίβιη εδδε οοτραβ ίηΐίηίΐηιη ;

■ιιιιι ροδδβ βίββδε, ίη δοηφίΐιτιιί* η'ιΙιίΙ (ϋίίθπιηΐ. (ΙΟ) II ι-

οε( βυΐεπι αΊι1)ίΐ8ΐϊοηειη ϊηδρεείίο άε ίιιΠηίΙο : φιοηίβηι ει

ίΐ8 (|ΐιϊ ηοη &5&ε ροηιιιιΐ , ιιιπΙΙ.ι ίιηροδδίΐιίΐία ενεηίιιηΐ, εΐ ϋ&

ιριί ββββ ροηηηΐ. ΡεκΙεΓεβ, ιιίτο ιιιοιίο δίΐ, ιιίπιιιι ιιΐ βυΐι-

δΐ3ηίϊΗ,3ΐι υΙ 3εεί<1εη8 ρβΓ ββ ηαΙηΓΒΒ βΐίειιϊ, 3η πριιΙγο

ηκκίο, δβιΐ ηίΙιΐΙ»ιιιϊηιι<ί δίΐ ίηΠηίΙιιιη τεί ίηίϊηίΐα ηιιιηιτο.

(II) Μαχίπιε βιιΐΐ'ΐη ρΙΐ)'5ίεί εβί ι-οιίίίιΐρπιη• βη $ίΙ πιβ^ηί-

ΙικΙο βΡηδίοΠΊ» ίηΐίηίΐίΐ. [VI.] Ι'ιίιιιιιπι ί^ίΐιπ- ιΙιΊιιιϊπιιΙπιιι

εδί, <)ΐιοΙ ηιοΠίί (ΙίωΙιΐΓ ϊηΠηίΙυηι. ΙΊιυ ίςΗιΐΓ ηκκίο <1ϊι•ίΙι:ι•

ϊηΐίηίΐυηι, ςυο<1 ε&1 ίιιιρηωίΐιίΐΐ' ριτίΓηι^ίπ- , 1 1 ιιί;ι ηοη ι• .1

ιι;ιΙπι•» »ρ(ιιηι ιιΙ ρμπ'.ιΐΓπιΙιΐΓ : (ριοιιιαιίιιιηιΐιιιυ νοχ ε*1

ίιΐ39ρεε(3θίΗ$; βίίο ιιιοιίο, ιιι]ιΐί ΐΓ8η&ϊ(ΐΐ!> ηοη Ιι;ιΙ)βΙ Πιιιίιι,

3ΐιΙ τίχ, ηιιΐ φίοιΐ >ιιη ιι;ι(πγ.ί ροΙε^Ι Ιιιιίκτε , ηοη Ιίΐηιεη 1)8-

ϋεΐ Ιιαι^ίΐιιιη νεί Ιίιιειη. ΡγπΊι'γιή υιιιηΐ' ϊηΐίηϊΐυιη ε$1 νε)

3(Ι(1ίΙϊοηε, νεί άίνϊβίοηβ , νεί ιιίΓοςυε πιοιίο.

ϋΑΡ. V. [VI.]

?& Χωριστον μέν ουν είναι το άπειρον τών αισθητών,

αυτό τι 3ν άπειρον, ούχ οΐόντε. Ε! γαρ μήτε μέγεθος

εστί μήτε πλήθος , άλλ' ουσία αυτό έστι τί) άπειρον

χα'ι μή συμβεβηχός, άδιαίρετον έσται ■ το γαρ διαιρε-

τον ή με'γεθος έσται ή πλήθος. Ει δε άδιαίρετον,

ίο οΰχ άπειρον, ε! μή άς ή φωνή αόρατος. Άλλ' ουχ

οίίτως οΰτε φασ'ιν είναι οι φάσχοντες είναι το άπειρον,

ούτε ήμεϊς ζητούμε ν, άλλ' ώς άδιέξοδον. (ι) Ει δε

χατα συμβεβηχός έστι το άπειρον, ούχ αν είη στοιχεϊον

τών όντων, ?[ άπειρον, ώσπερ ουδέ το άόρατον της δια-

35 λέκτου , χαίτοι ή φοινη έστιν αόρατος. "Ετι πώς ενδέ

χεται είναι τι αυτί) άπειρον, είπερ μή χαι άριθμδν χα'ι

με'γεθος , ων έστι χαθ' αΰτδ πάθος τι τί) άπειρον ; έτι

γαρ ήττον άνάγχη ή τον αριθμόν ή τί) μέγεθος. (3) Φα-

νερδν δέ χα'ι 8τι οΰχ ενδέχεται είναι τί) άπειρον, ώς

ΙΟ ενεργεία δν χα'ι ώς ούσίαν χα\ αρχήν έσται γαρ

δτιουν αύτοΰ άπειρον τί) λαμβανόμενον, ει μεριστόν.

Το γαρ άπείρω είναι χα'ι άπειρον τί) αυτό, είπερ ου

σία το άπειρον χα'ι μή χαθ' υποκειμένου- ώστ'

ή άδιαίρετον ή εις άπειρα διαιρετόν ■ πολλά δ' άπειρα

<6 το αΰτδ είναι αδύνατον. Άλλα μήν ώσπερ αέρος άήρ

μέρος , οίίτοι χαι άπειρον απείρου , εί γε ουσία έστι χαί

άρχη. Άμέριστον άρα και άδιαίρετον. Άλλ' άδΰνα•

τον το εντε/εχεια Ον άπειρον • ποσόν γαρ τι είναι αναγ-

καϊον. (*) Κατά συμβεβηκδς άρα υπάρχει το άπει

ρο ρ•ν. Αλλ' εί ουτιος, είρηται δτι ούκ ενδέχεται αυτδ λέ

γειν αρχήν, άλλ' εκείνο ω συμβέβηχε , τδ» αέρα , ή το

αρτιον. Ώιτε άτόπιος 5ν «ποραίνοιντο οί λέγοντες οίί-

I ιιΐίιιίΐιιιιι ίμίΐιιι- ί«Ί«ι;ιΙιιιιι 3 ΓεΙ>υ9 δϋΐδίπΗίόϋδ , ςποΊ 8ί(

ί|.Μΐπι ΊΐιίιΙιΙαιιι ίιιΐίιιίΐυιιι , ε386 ηειριίΐ : ηαιιι 5Ϊ ΐρΜίηι ιιιϋ-

ιιϋυηι ηεε ι•8( ιηββηίίικίο,ηεε ηιυΐΐϋικίο, 50(1 είΐ «ιιΐΐϋίαιι-

Ιίίΐ, ηοη 3εεί(1εη$ : οιιΐο ϊικίιχ ϊ•! ιιιιηι εη(. (,ίποιΙ εηίιιι γ-Ι

(Ιί\ ίιΐιιιιηι , βιιΐ επι ιιΐ3<ίΐιί(ιιι1ο αιι( ιηιιΐΐίίικίο. $ϊ νεΓΟ ίηιΐί-

νίιΐηιιιιι 8Ϊ(, ηοη οπί ίηΐίηίΐιιιη, ηίβί υΙ νοχ εβί ίη3ίΐρεεΐ3ΐ)Ηί8.

δει) ίΐ3 ηεε 08<ε άίευηΐ ίί ιιιιι αϊιιηΐ ε&βε ίηΐΐηίΐιιιη , ηεε ηοβ

(|ΐι;ι'πηιιΐ8 , μ>(Ι ιι ϊ ίιΐ ιριοιΐ ρεΓΐΓ3η$ΪΓΪ ηοη ρο(β$1. (2) δίη

3ιι(ιίιι ίηΐίηίίπηι εβ( εχ αεείιίεηΐί : ηοη ροίεβΐ β»$ε εΐεπαεη•

Ι ιιιιι 1 1 ιι ιιιιι <|ΐΐίΐ' δαηΐ , ΐ]ΐΐ3ΐεηιι$ ΐ'ίΐ ίηΓιηίΙιιΐΒ : (|ΐΐ(Ίΐΐ8(Ιηκ>-

(Ιυιη ηεε ΐη38ρεε(3ΐ)ίΙε ε8( ϋη^ιι» εΐεηιεηΐυηι, ηυβηινίβ νοχ

8ίΙ Ϊη38ρεε(3ΐ)ί1ΐ8. Ρη-ΙεΓεβ ςοΙ Γιετί (ΐοίεβΐ ιιΙ οΐίηυίά βϊΙ

ίρίΐιιη ίιιΐϊηϊΐιιηι , 81 ςηίιίειη ηοη ι'Ι.ι ε&βε ρο88υηΙ ηιιηιεηιβ εί

■ηβ^ιιίίικίο, ψιοπιιη βίΓεεΙίο ιριιΐ'ΐίβηι ρβΓ 8ε ε8( ϊηΙιπιΙ ιιιιι .'

Νεεεδδε ειιϊιη εβι βάηιιε ιιιΊιιιιχ 688ε ίηΐ'ιιιίΐιιιη , ηιιβηι ηιιηιε.

πιιιι , νεί ιηηκηίΙικΙίηΐΊΐι. (3) Ι'εκρίειιιιηι ε$( οΐϊ.ιιη ηοη

ροδβε ίηΓιηίΙυιιι ε88β ιι( αοΐιι εχ8ί$(εη8, εί υ( 8ΐι1)ΐΐ3η(ί3ΐη, ε(

ιι! ρηηείρϊυηι : 113111 ΐ}ΐι<κνΐ<; ρ]ιΐ8 ραΓβ βιιηιαιιΐΓ, ογϊΙ ίηΐίηϋα,

8ϊ ρ3ΓΐίΙ)ίΗ3 ελΙ : ίηΠηίΙϊ εηίπι εββεπϋβ, εί ίηΐίηίίπιη , ιιίεηι

βυηΐ : μ ()ΐιί(1('ηι ίηΙϊιιΜ ιιιιι ε8> 8ΐιΐΜ(αη(ϊ3, ηεε ιϋι ίΙιιγ ιΐε

5ΐι1)]εί(ο. 0Β3Γ8 8111 ίικίϊνίιΐιιπιιι 6$(, 3ΐιΙ ίη ίηΓιηί(β όίνΐ-

ιΐιιιιιη : βειΐ ιηιιΚ.Ί ίηΙίηίΐ3 ηοη ρο8βυηΙ ε$8ε ίιΙ.-ιπ. ΑΙ

νεΓΟ υΙ 8εΓΪβ ρβΓ8 681 38Γ; ί(8 εΐίηιιι ϊηΐίηϊΐί ίιιΐίηϋιιιη , $ί

ο«1 Μΐ|>•.ΐ3η1ΐ3 εί ρηηοίρϊιιηι. ΕβΙ ί§ίΙιΐΓ ίηιρβΓίίωΐβ εί

ϊικϋνίιΐιιηηι. 5οά ίπιροδδίοίΐε ε$( , ςηιιπι βεΐυ 8ίΙ ίηήηϋιιηι :

ΐ|ΐιηπΙιιιη εηίιιι <|ΐιί<Ι<ΐ3ΐιι εβίβ ηεεε&δε ε8ΐ. (4) Ει•βθ εχ βεεί-

(Ιι-ηΙί ίηΐίηίΐυηι ίηεβί. 8ει1 8Ϊ ίΐ8 βίΐ , «ΙίεΙιιιιι Γυϊ( ηοη ροββε ιιΙ

ιιρριΊΙίΐΓί ρΐ'ίιιι ί|)ίιιιιι , δε<1 ιΙΙιΐι! ροΐίιιβ ειιί ;ι<( ίιϋΙ, ηειιιρε

•ΐΡΓΡηι, 3ΐι( ρβΓ. ^ιι3^ε βίκιιπίε ριοηιιηΙίΑηΙ, ΐ]ΐιί &ϊε 0850-

X
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τως, ώσπερ οί ΙΤυΟαγόρειοί φασιν • άμα γαρ ούσίαν

ποιοϋσι το άπειρον και μερίζουσιν. [VII.] (δ) Άλλ' ίσως

αύτη μέν εστί καθόλου ή ζήτησις μάλλον, ει ενδέχεται

το άπειρον και έν τοις μαθηματικοϊς είναι και έν τοις

5 νοητοϊς χαι μηδέν έχουσι μέγεθος • ήμεϊς δ' έπισκο-

ποϋμεν περί των αισθητών χα! περί ών ποιούμεθα την

με'θοδον, άρ' εστίν ε'ν αύτοΐς, ή ούχ ίστι σώμα άπειρον

περί την αύξησιν. (β) Λογικώς μεν ουν σχοπουμε'νοις

έκ τών τοιώνδε δόξειεν άν ούχ είναι• εί γάρ έστι σώ-

ιιι ματος λόγος το έπιπε'δω ώρισμένον, ούχ άν είη σώμα

άπειρον, ούτε νοητον ούτε αίσθητον. (7) Άλλα μήν

ούδ' αριθμός ούτως ώς κεχωρισμένος χα! άπειρος• άρι-

Ομητον γαρ ο αριθμός ή το έχον αριθμόν • ε! ουν τ6

άριθμητον ενδέχεται άριθμήσαι, και διεζελθεΐν αν είη

ιι, δυνατόν τι) άπειρον. Φυσικώς δ! μάλλον Οεοιροϋσιν έκ

τώνδε. (β) Ούτε γαρ σύνθετον οίοντε είναι ούτε άπλοΰν.

ίύνΟετον μέν ουν ούκεσται τι) άπειρον σώμα , εϊ πεπε-

ρασμε'να τώ πλη'θει τα στοιχεία. Ανάγκη γαρ πλει'ω

είναι, χαι ίσάζειν άεί τάναντία, και μη είναι £ν αυτών

ΐ" άπειρον εί γαρ όποσωοϋν λείπεται ή Ιν έν! σώματι

δύναμις θατέρου , οίον εί το πυρ πεπε'ρανται , δ δ' αήρ

άπειρος, εστί δε τι) ίσον πυρ του ίσου άε'ρος τη δυ

νάμει 'δποσαπλασιονοϋν, μόνον δέ άριθμο'ν τίνα έχον ,

ό'μο)ς φανερον δτι το άπειρον ΰπερζίαλεϊ και φθερεϊ το

ν> πεπερασμένον. (β) "Εκαστον δ' άπειρον είναι αδύ

νατον • σώμα μέν γάρ έστι τι) πάντη έχον διάστασιν ,

άπειρον δέ το άπεράντως διεστηκός, ώστε το άπειρον

σώμα πανταχη έσται διεστηκος εις άπειρον, (ίο) Άλλα

μήν ουδέ εν και άπλοϋν είναι ενδέχεται τι) άπειρον σώμα,

3<ι ούτε , ως λε'γουσί τίνες , το πάρα τα στοιχεία , ε; ου

ταϋτα γεννώσιν, ούθ' απλώς. Είσι γάρ τίνες οί τοϋτο

ποιοϋσι το άπειρον, άλλ' ουκ αέρα η ύδωρ, ώς μή

ταλλα φθείρηται ΰπο του απείρου αυτών εχουσι γαρ

προς άλληλα έναντίωσιν, οίον ί> μέν άήρ ψυχρός, το

36 δ' ύδωρ ΰγρόν, τι) £έ πυρ Οερμόν ίον εί £ν άπειρον,

έφθαρτο αν ήδη τάλλα• νϋν δ' έτερον είναι φασιν έζ

ου ταϋτα. (ι ι) Αδύνατον δ' εΤναι τοιούτον, ούχ δτι

άπειρον ( περί τούτου μέν γαρ χοινόν τι λεχτέον ίπ\

παντός δμοίως, και άε'ρος και ύδατος χαι δτουοϋν ), άλλ'

4ο ότι ουκ εστί τοιούτον σώμα αίσθητον παρά τα στοιχεία

καλούμενα ■ άπαντα γάρ έξ ο£ εστί , και διαλύεται εις

τοϋτο• ώστε ην άν ενταύθα παρά αέρα και πϋρ και

γήν καΐ υδοιρ • φαίνεται δ' ούδε'ν. (ΐϊ) Ουδέ δή πϋρ ούδ'

άλλο τι τών στοιχείων ουδέν άπειρον ένδε'χεται εΤναι.

*'■> ' Ολως γάρ καΐ "χωρίς τοϋ άπειρον ειναί τι αυτών, αδύ

νατον τι) παν, καν ή πεπερασμένον, ή είναι ή γίνεσθαι

εν τι αυτών, ο>σπερ Ηράκλειτος φησιν άπαντα γίνε

σθαι ποτέ πϋρ. (υ) "Ο δ' αύτδς λόγος και επί τοϋ

ενός, οίον ποιοϋσι παρά τά στοιχεία οί φυσικοί- πάντα

6α γάρ μεταβάλλει έξ εναντίου εις εναντίον, οΐονέκ θερμοϋ

εις ψυχρόν. Δεϊ δέ περί παντός έκ τώνδε σκοπεϊν,

,εί ενδέχεται ή ούκ ενδέχεται είναι σώμα άπειρον αίσθη

τον. (ιι) Οτι δ' όλως αδύνατον είναι σώμα άπειρον

αίσθητον, έκ τώνδε δήλον ■ πέφυκε γάρ παν τΐ> αΐσΟη-

πιιιΙ , ιιΐ ίηηυίυηΙ Ι'\ΙΙι,ι;;ογ(μ : μιιιιιΙ οιιϊιη ίΐϋΐιιυηΐ ίηίίηί-

Ιυιη εδδβ ΜΐΙ)ϋ1:ιη(ίίΐιιι , εί ίιι ρίτΐβ* ιΐίνίίΐυηΐ. [ VII. ] (5) δβ<1

ΓοΓΐα$$ί3 Ιι.τκ α,οκδίίο ο•.! ιιιιιμί» ιιηίνεΓδβΙίδ , ιιη ροββίΐ 63Μ

ίηΠηίΙηηι βΐίαηι ίιι πιαΙΙιοιηαΙίοίδ, «Ι ίη ίηΙεΙΙί<;ίυίΙίηιΐ8, «Ι

ίη ϋ» ιιιι.τ ιιιιΙΙβπ] Ιιβίκιιΐ ιηα^ηίΐιιιΐίιιι-ιιι. Νοδ νείΌ (Ιο γ«-

Ιιιι* δεηδίηϋίηιΐδ, 30 ιΐι' φιίΐιυδ ηιε(Ιιθ(1υηι εοηδετίΐιίηιυ* ,

Λίδρίι ί:ιιιιιι$, ηίππιι ίη ΙιίίΜίαιι ηοη 8ΪΙ οοι-ρυδ ίηΠηίΙυπι

;ιι•(Ί'<Ίί(ΐηι•. (6) Ι.ομιΐΊ' ίμίΐιιι- εοηδί(ΐ8Γ3ηΙίΙ>ιΐ8 βχ πιΐϊοηίοικ

ι•]ιΙΜΙΙ(Ι(1ί νί(ΐ8Γί ρ08δί( ΠΟΠ 0888. ΝβΙΠ 91 εκί εΟΓρΟΙΊδ (ΙβΠηί-

Ιίυ, Οαοιΐ δΐιρειΐιηε 1<τηιίικι(ιιΐ' : ηοη ροΐεεί βίββ εοι-ρηι

ίιιΐίιιίΐιιηι , ηεε Ϊη(ε11ί^ί1>ί1β, ηβε 96πκϊ1>ϊ1β. (7) ΑΙ νει•ο ηβ-

ςιιο ινιιιιιτπν, -ϊι• μ! δερβΓβΙιΐδ, » —.1 »-Ι ίηϋηίΐιιβ : υ,υυιιίβιη

πυπιεπίδ , »ιιΙ ςυοιΐ ΙιβΙιεΙ ηυηιεηιιη , εδί ιιιιιιι•ί ίϋίΐε ϋί

ϊκίΙιιΠΜΐιιιιτηΐΜΐο ιιοΙί'.-Ι ιιιιηιιταιί : ηΐίίΐηι ροΐεηί ίηΓιηΚυιιι

ροΓίταη^ίΓΐ. Μα^ΊίηιιΙίΊηρΙΐίδίεβιΙίίρΙοΊεηΙίου», ΐ\\\Ηνιά<•η

ροΙατΙΙ ηοη α5(. (8) ΕΙεηίιη ίηΐίιιίΐιιιιι ηεΐ)ΐιεεοιηρο$ϊ(υπι

β«8εροΙβ8ΐ, ιιειριι'κίιηρΙΐ'Ν. Οοηιρο5ί(ιιιη ίμίΐιιι ( -οΓριι» ηυιι

ίΐ-ΊΙ ίιιΐίπίΐιιιιι , 8ί εΙεηιεη(3 βϊηΙ ηιιιιιιτο ΓιηίΙ». Χοιί^μ: εηίηι

ε«1 , ΒβαιρβΓ οοηΐΓ»Γΐ8 είδε ρΐυτβ εί ίηΙβΓ δε χ^υαη, ηεο «ίββ

ιιιιι.Ίΐι ΐΉΓΐιιη ίηΠηίΙιιηι. Ν;πιι 8ί ευ]υ8αιπιςιΐ6 εοπιπι »Μ,

ςιΐίΕ ίη ιιηο εδί εοΓ[)θΓβ , ίΐιρθΓοΙιιι• ,ιΐι βΙΙειο , νείιιΐί &ί ί^ηίι

ΐ'-Ι ΓιηίΙιυ, ;ιι•!• αιιίειη ίηΐίηίΐυ», βιίΙ χηιιαίί.1; ίμιιί» κςυαίεπι

■ίιί•ιίιι νί ηιΐϋηΐυηινίβ ιιιιιΙΙίρΙα ΒΐιρεΓβΙ, πιοιίο ηιιιηιτυπι

3|ίΐ|υεηι ΙιϊιΙιιμΙ : ρ«-ι ήρϊπιιιηι Ιαιιιοη ««Ι ΓθΓ8 ιιΐ ίηϋηίΐιιιη

ϋιροιτί, εί ίιι Ιΐ:Γίηΐ3( 1)110(1 ΩηίΙυιη ββΐ. (9) υηυηκ|ΐιοοΌ;υβ

ίΐιιίοιη 8888 ίιιΙίιιίΙ ιιιιι , ίιηροβείυίΐε εβί. ΟοΓρηβ εηίηι 85(, ψιοϋ

υηιΐίςυβ 1ι»1)βΙ εχίεηβίοηειη : ίηΠηίΙιιιη νβΓΟ, ςυοή ίη ίιιι-

ιηεηΜίιιι εχΙεηιΙΗιΐΓ. Οιι.ιιο ϊηΗηίΙυηι εοΓρυ; ιιηιΐίιριε επί

εχΙεηΜίηι ίη ίιηιηεηΜίιιι. (Ιο) Αενειο ηεε ρο(β5( ίιιίίιιίΐιιιη

εοΓριΐί 8388 ιιπιιιιι ε( κϊιηρίεχ , ηεηυε , ιι( <|ΐιί<1ίΐιη (ΙκιιπΙ ,

ί(1 ιριοιΙ 881 ριτιΚτ (ΊΐΊΐιι'ηΙίΐ, εχ ιριο Ιι;ι•(• ^ί^ηηηΙιΐΓ, ηεψιβ

ιιιιιηίικι. διιηΐ εηίηι ηοηηιιΙΙί , ςυί ίηΐ'ιιιίΐιιιιι Ικιι• ί,κ ίιιηΐ ,

88(1 ηοη ιιΐΊΊ'ΐιι , ;ιιιΐ ιιι[ΐι.Ίΐιι , ηε εεΐιτβ ιιίι εο ίηΙεηιιιιιιιΙυΓ

ιριιιιΙ ίιιΙΐΊ• ΪΙΙίΐ ε$( ίηΓιηίΙυιη. ΙΙπΙκίιΙ εηίηι ΐηίει* 88 εοη[Γ&-

ΓίΗΜειιι , ιιΐ ριιΐ» ιιοΐ' <>Ι Γι ίμίιΐιΐί , ;κρι;ι νβΓΟ 881 ΙιιιιηίιΙα ,

ί@ηί3 .ιιιίειιι (•;ι!ίιΙιι« : ψιηπιιιι 81 ιιπιιιιι 8ί( ίηΐΐηίΐυηι, εοΐεη»

]ιιι» ιίπιΐιιιη ϊηΙεΓϋ88εη( ; ηιιικ νιτη ιιϋιιιΙ 8888 ιιίιιιιΐ ίά εχ

ςυο Ιιχ Γπιηί. (11) νοπιηι ίηιρο$8ίΙ)ίΙε εδί ε«8β Ιϊΐε : ηοη

ιριί;ι ίιιΐίηίΐυιη ( (1ε Ιιοε εηίηι εοηιιηηηε 3ϋ<ριίι1 (Ιίεεηάυιη

(•-• , «ρΐιι.ι Ίΐηιιί εοΐ'ροΐ'ί 3?ςυε εοηνεηίβΐ, ίΟ ε$( ε( ικτί βΐ

30,110; ε( ;ιΙϋ ειιίνίκ ) ; 88(1 (|ΐιίη ηοη 83( ΙαΙβ μίι>ϊΙ>ϊΙο εΟΓρυϊ

ρι;ι•Ιιτ <•ιι ιρι.χ μκλιιΙιιι• ιΊεηιεηΙίΐ ; οπιηίβ εηίηι τεε, εχ ο,υυ

εβί , Ιη ί(Ι εΐίβιη (ΙίίδοΙνίΙυΓ. ΟιΐΒΓε Ιιΐο β88ε( ιιΐίικί ηιιίιΐρίβηι

ρπιιΐΡΓ ιιιτΓΊΐι αϊ ίί;ιιοιιι β( ΙΐΊΤΗΐη «Ί ηιρίίΐιη : 88(1 ιιιιΙΙιιηι

*ρρ3Γ8(. (12) Νεςυε ίμίΙιΐΓ ί^ιιίβ, ηβιριε ιιΙΙιιιη βΙίικΙ «Ιεηιεη-

1 ιι ιιι ροΐοϋΐ 8888 ϊηίίηίΐιιιιι ; ιΐίΐιη οηιηίηο , εί ρηρίΒΓςιιβιη

ςιιοιΐ « • — ι -Ι ,ΊΐίφίοιΙ «όγιιιιι ίιιΐίιιίΐιιηι , Ϊηιρ088ί1>ί1ε 88( ιιΙ

ιιηί νιτΜίηι, ε(ίαηι$ί 8ΪΙ ΓιηΗυιη, ηιι! 8ί( ιιιιΐ ΙίαΙ ιιιιιιπι ϊΐίηιιίιΐ

ίΙΙοηιιη : βίειιΐ ΗεηιεΙϋιιβ ιιϋ οηιιιίιι Γκτί .ιΐίιρίίΐιιιΐο ίρηειη.

(13) Ι•:;ιιΙιίιι πιΐίιι ΐ'-Ι ι Ιι,ιηι ίη ιιηο, (ριβίε ρπείεΓ (ΊεπιειιΙ ι

ΠκΊΐιιιΙ ρΐινδίεί : οιηηίη ηβηιςιιε ιηιιίπιιΐιιι εχ εοηΐΐΐτίο ίιι

ηιιιΐι.ιι ιιιιιι , ιι! Ρ\ (ΐιΐίιΐο ίη Γιίμίιΐιιιη. ΟροιΊι-Ι ;ιιι|. ιιι γΙι>

οηιηί εοΓροΓε εΐίίηι εχ Ιιί8 εοη8ί(1εΓ3Γ0 , ιιΐηιηι ροββίΙ, β

ηοηρο88ίΐ888εοοΓρυ8ίηΗηί(ηηΐ8βη8ίΙ)ϊΙβ. (1 1) Οηιηίηο αυίει

βίκο ϊιιιροβκϊΐιϊΐο , ιιΙ ίίϋ Γοιριΐδ ίιιΐιηιίπιιι ίεηλίηίΐε, εχ ΙιΙβΙι »

*



!»0 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΚΡΟΑΣΕΩΣ Γ, ί (Η*.)

τόν που είναι, χαί έστι τόπος τις έχάστου, και δ αυτός

τοϋ μορίου χαι παντός, οΤον 6*λης τε της γης χαι βώλου

μιας , χαι πυρός χα\ σπινθηρος. "Ωστε ει μέν δμοει-

δές, άχίνητον εσται η1 άεί οίσθησεται. Καίτοι άδύ-

& νατον τί γαρ μάλλον κάτω ή άνω ί| ποΰ; λέγω δε,

οΐον ει βώλος είη , ποΰ αυτή κινηΟησεται η ποΰ μενεΐ ;

δ γαρ τόπος άπειρος τοϋ συγγενούς αύτΫ) σώματος.

Πότερον ουν χαθέςει τόν 3λον τόπον; χαΐ πως; τίς ουν

ή ποΰ ή μονή και ή κίνησις αύτης ; η1 πανταχού

ιιι μενεΐ; ου κινηθησεται άρα• η1 πανταχού κινηθησεται;

ούκ άρα στησεται. (ι&) Ε! δ' άνόμοιον το πδν,

ανόμοιοι κα\ οί τόποι• χαι πρώτον μέν οΰχ ίν τό σώμα

τοϋ παντός άλλ' ί| τω όίπτεσθαι• έπειτα ήτοι πε

περασμένα ταΰτ' εσται ή άπειρα τω εϊδει. Πεπε-

16 ρασμένα μέν οΰχ οΐόντε• εσται γαρ τα μέν άπειρα,

τα δ' ου, ει τό παν άπειρον, οίον τό πϋρ η τό ύδωρ•

φθορά δέ τό τοιοϋτον τοις εναντίοις , καθάπερ εϊρηται

πρότερον. Και δια τοϋτο ούβείς τό εν και άπειρον

πΰρ Ιποίησεν ουδέ γην τών φυσιολόγοιν, άλλ' ή ύδωρ

ιιι ή αέρα ?| τό μέσον αυτών , δτι τόπος έκατέρου δήλος

ην διοιρισμένος. Ταϋτα δ' έπαμφοτερίζει τω άνω χαϊ

χάτω. ΕΙ δ' άπειρα χαι άπλα", χαι οί τόποι άπειροι,

και έσται άπειρα τα στοιχεία. ΕΙ δέ τοϋτ' αδύνατον,

και πεπερασμένοι οί τόποι , χαϊ τό δλον πεπεράνβαι

26 άναγκαΤον ■ αδύνατον γαρ μή άπαρτίζειν τόν τόπον και

τό σώμα ■ ούτε γάρ δ τόπος δ πδς μείζων ή όσον ενδέ

χεται τό σώμα αμα είναι• άμα δ' ούδ' άπειρον εσται

τό σώμα ■ ούτε τό σώμα μείζον ή δ τόπος ■ ?| γαρ κε

■:<• ςαγόρας δ' άτόπως λέγει περί της τοΰ απείρου μονής•

στηρίζειν γαρ αυτό αίιτό φησι τό άπειρον τοϋτο δέ , δτι

εν αΰτώ• άλλο γαρ ουδέν περιέχει, ως 5που άν τι

η, πεβυχός ένταϋΟα είναι. Τοϋτο δ' ουκ αληθές• είη γαρ

άν τι που βία χαι ού/ ου πέφυκεν. (π) Ε2 ο3ν δ'τι

;!6 μάλιστα μή κινείται τό δλον ( τό γαρ αυτώ στηριζό-

μενον και έν αΰτώ ον άχίνητον είναι ανάγκη ) , άλλα

δια τί ού πέφυκε χινεϊσθαι, λεχτέον. Ού γαρ ίχανόν τό

ούτως είπόντα άπηλλάχΟαι • ειη γαρ αν και δτιοϋν

άλλο ού χινούμενον, άλλα πεφυχέναι ουδέν χωλύει,

4ι> έπεί και ή γη ού φέρεται , ούδ' ει άπειρος ην, εΐργμένη

μέντοι από τοϋ μέσου ■ άλλ' ούχ δτι ούχ εστίν άλλο ου

ένενΟησεται , μείνειεν αν έπί τοϋ μέσου , άλλ' δτι πέ-

φυκεν ούτως. Καίτοι έξείη άν λέγειν δ'τι στηρίζει έαυ-

την. Ει ουν μηδ' επί της γης τοϋτο αίτιον απείρου

ι ;. ούσης, άλλ' δτι βάρος έχει, τό δέ βαρύ μένει έπί τοϋ

μέσου, ή δέ γη επί τοϋ μέσου, ομοίως άν Χ0" τό άπει

ρον μένει έν αυτώ δια τιν' άλλην αίτίαν, και ούχ δτι

άπειρον κα\ στηρίζει αυτό αυτό. (ιβ) "Αμα δέ δήλον

ό'τι καν δτιοϋν μέρος δέοι μένειν ώς γάρ τό άπειρον έν

μ έαυτώ μενεΐ στηρίζον, ούτο) καν δτιοϋν ληφθϊ) μέρος,

έν έαυτώ μένει- τοϋ γαρ δλου και τοϋ μέρους δμοειδεΐς

.1 τόποι, οίον δ'λης γης χαι βώλου χάτω, και παντός

υρός και σπινΟηρος άνω. "Ωστε ει τοϋ απείρου τό

πος τό έν αυτώ, και τοϋ μέρους δ αυτός• μενεΐ άρα εν

ιη,ιηίίείΐιιιιι επί : φΐίιι η;ιΙιΐΓ3 εδί εοπιρ3Γ8ΐιιπι , ιιί οιιιπε

«ίιμΙμΙι' δίΐ »Ιίπι1>ϊ, βί 8ΪΙ ειι]υ3αυε ιοί Ιοοιι* αΙΐ<]αΪ8, ϊιίειιι-

(|ΐιβ δ'ιί ρβιΊίδ εί (οΐϊυβ Ιοειίδ , υΐ ΙοΙιιιβ Ιεπα• ε( υπϊυβ &\ΐ\)Χ,

ιιι•ο ιιοιι Ϊ£ηίδεΙ δεϊηΙίΙΙκ. (]υυι•ίι•(:α, δϊ φικίειιι βδί ιιηϊιΐδ

Γοπϊι.τ , ϊΐιΐ ιιηηιοΐιϋο επί , ηιι( δρηιροι• Γι-γοΙπγ. ΛΙφιί ββΐ

ϊιηρο83ϊ1ιϊ1β : ευι• εηϊηι ροίϊκδ ϊηΐϊβ φιβιη 8ορΓ8 , 3ΐιΙ ιιΐιί ?

νιτίιϊ μΓίΐΙί», 8Ϊ£ΐεΙ>8 δϊΐ, ιι!)ί 1ια•ε πιονκηϊΐυι• ? 3ΐιί ιιίιϊ η>3-

ηβΐιίί ? ϊηίίηίΐαδ εηϊηι εβί Ιοειίδ εοι-ροιϊδ εί εοςηβΐϊ. υίτυηη

ΪΒΪΙιΐΓ εοηίίηείηΐ Ιοίυηι Ιοπι ιιι ? εί ψιι ιιικκϊο ? ςυϊβηβπι ιτρι

3ΐιΙ ηηϊ βΓΪΙ δίαίϋϊ ε( πιοΐυδ ε}ιΐδ ?βη υ1)ίαυε »ταΙ>ϊΙ ? ηοη ει^ο

ιηιιιιΊιίΙιΐΓ. Αη ιιΐιίφΐε ηιονεί)ϊΙιΐΓ? ηοη ϊ§Ηογ εοηδϊδίεΐ.

(15) (}ιΐ0(1δϊ ιιιιϊν<τ>ιιιη (ϋδδίηιίΐο »ϊί , ιΐίδδίηιίΐι» εΐϊαηι ΕΓυηΙ

Ιοεΐ. Αε ρΐ'ϊιηιιιη φΐίιίειη ηοη ετίί υηίνεΓδϊ εοτρυβ υηιιηι ,

ΜΪ-.Ϊ ΙαιΊιι. 1)ΐ'ίπ(Ιο 3ΐιΙ Γιηίία ΙιίεεεπιηΙ, ιιιιΐ ίιιΐιηίΙ», ϋρπ-ίι-.

Αε ΙϊιιίΙα ςιιίύεηι ββββ ηοη ρο$$υηΙ : η.ιηι ηΐίη «τιιηί ίιιΙίηϊ(;ι,

3ϋ3 ιηίηϊηιε, ίί ιιηί> ιτίΐιπι ε$1 ϊηϋηίΐιιιιι : ιιΐ ίςηίβ , νεί αιρι,ι.

Κιιΐ (|Η0(1 031 (βίβ, εοη(Γ3ΓΪκ ϊπΙθγϊΙιιπι αΙΓοχΙ, κΐευι αηΙι>3

(ΙίιΙιιηι ΙίιίΙ. Ιι1εηΐ|ΐιι- ηιιΙΙιικ οοπιιιι ςηί (Ιβ ιΐ3(υΓ3 (ΙίίκβΓυο-

ιίιιιΙ , ιιηιιιη ϊΙΙικΙ οί ίηϋηίΐιιιη 8ΐ«(υετυη( ε88β ίμηοπι , ιιιιΐ

Ιιτπιιιι : 8β(1 νεί <•»]ΐι•ιιη , νεί 36Γ6Π1 , νεί ηιε(1ίιιιη 1ιί$ ίηίετ-

]εεΙυπι : ςυϊα Ιοεηβ ίΐΐίιΐδ υίπυδςυε ρβΓδρίεαβ (ΙεΩηιΙυβ εβί :

Ιικε βιιίοιη ρβΓίίεϊρβηΙ εηρεηοΓεηι ι•1 ίηΓεΓΪΟΓεπι Ιοειιηι.

5ίη αιι(εηιίιιϋηίΐ3(-( »ίιηρΙϊ(Ί38ΐιηΙ : οΐίηηιΐυαιτιιηΐ ίηϋιιίΐί,

εί οίειηβηία βπιηΙ ίηΐϊηίΐα. Οιιοιΐ $ϊ εβί ίπιροίβίοίΐε , βε Γιηίίί

Ιοεΐ 8υη( : ηεεεεβε εβί ιιί βίίβηι ιιηίτρΓβπιη 8ΐ°( ίίηϊίυιη. Εβί

(■ιιίιιι ίιιιροδδίηίΐε , ηοη ββ$ε ρβπα Ιοειιηι εί εοι-ρυε : φιϊ>

ηεςιιε ίοΐιιβ Ιοευβ β8ί ηιη]οΓ, φοηι υί ροβδίί εοΓρηδ δϊηιίΐε

εββε : (δϊηιιιΐ ηιιΙι•ηι ηεςυε εοΓρυβ επί ίηΐιηίΐιιιη;) ηεςυε

νόν ε'σται τι ?, σώαα ούδαμοϋ πεφυκός είναι, (ιβ) Άνα- , „ε0ΓΡ»8 «1 "'^ϊ"» Ι"™ •οε»8 : λϋοη»! βιιΐ επί αΙϊφΐΜ

εν

ίικιηε, ηιιΐ εοΓριΐδ, ςυο(1 βυβρίε ηηΐιιηι ηιιΙΙίηί βίί.

(16) Αη»\3ςθΓ38 νεΓΟ 3ί)ίυΓ(1« 1υ(|ΐιίΙυΐ' ιΐε ίηΐΐηϊΐϊ ρεηιι:ιη-

βίοηε. ΛίΙ εηϊηι ϊρδυηι ϊηϋηϊίιιηι 8ε ϊρβιιιη ίΐι^Ιϊιιειι• : εί Ιιοε

ί(1εο, <\ ιιί;ι ιιι £β ϊρ$ο εβί : ςυϊρρεςιιοιΐ ηιιΙΙ» 31Ϊ3 π•μ εοηΐίηβί.

1)ιΐΛ>ί ιιΐιϊ :ι1ίι|ΐιί(1 εβί, ίϋί κιιαρίο ηαΙυΓϊ 8ΪΙ. Κει] Ιιοε ηοη 681

νοπιιιι : ροίεβί εηϊηι 3ΐϊςυϊ(1 ε$8ε βΐίευοί νϊ , ηοη ιιΐιϊ ιιλΙιιγ.ι

(■υιιψίίπιΐιπιι ε$1 ιιί 8Ϊ(. (17) δϊ ϊ^ίίιΐΓ (μι:ιιηιιι.Ίχϊιηε ηοη ιικι-

νείιΐΓ ιιηί νπ'Μΐιη ; ςυΪ3 ηεεεββε 68ί ί(1 6886 ϊηιηιοίιϊΐο , ςικκΙ

ιιι 86 ίΐΐδΙϊηείιΐΓ εί ίη δε εβί : (αιηειι (Ιίιεικίιιηι βδί, πι γ ηοη

8ΪΙ ιΐϋΙιΐΓίΐ αρίιιιη ηιονει ί. Νοη εηϊηι ΜΐΙΓκ,ίΙ Ιιοε, υί ϊς ςυϊ

ΪΙ& ιΙϊχογϊΙ, ιίϊιιιίΙ(3ΐιΐΓ : ςιιοηϊβπι εί (]ϋθ(Ινίδ ίΐΙίιιιΙ ε$8«

ροίεδί , ςυο(1 ηοη ηιονεβίιΐΓ ; 86(1 ιι»Ιιιγ.ι ηρίιιηι εβδε ιιί

ιιιονίΉΐιΐΓ, ηϊΙιϊΙ ρΓοΙιίΙιεί. Νβηι οί ΙεΓΓβ ηοη Γβί-ΙιΐΓ : ηβε βί

ίιιΓιη'ιί3 βδδβί , Ιεπ'εΐ ιι ι•, 3 ιηεϋϊο εοΙιϊ1)ϊΐ3 : ηοη Ι.ιηιεπ , ςιιΪ3

ηοη (■»( .ΊΪίιιιΙ (]ΐιο ΓεπιΙιιΐ', ιη;ιηε1 ϊη ιιιειίίο ; δβ(1 ςιιϊβ βδί εί

ιιιιΙιιιΛ 8Ϊε ίηδϊΐυπι. ϊηιιιεη αϋι/κ/ιίοιιιι (ΙϊεεΓε ΙϊεεΙ

Ιειπιιη δε ϊρδβιη δΐΐδίϊηεΓΟ. Ι.ικ» δϊ ηε ίη Ιογγ» ιριίιίειη , δι

δϊί ϊηΓιηϊΙβ , Ιιιεε ε>1 εβυδβ ιριίεΐίϊ; δβ(1 ςυΪ3 ροηιΐυε ΙιβΙηΊ,

(|ικμΙ ΛΐιΙειη βδί §Γ3νε , ϊη ηιειίϊο ιηβηεί , 16ΓΓ3 νετο ϊη ιηειϋο

βδί : δίηιίΙϊΙεΓ εΐίηιιι ϊηΐϊηίΐυηι πι.ιιιεΙ ϊη δε ϊρβο ρΓορίει• .ι!ι-

(|ΐι»ιιι 3ΐΪ3ΐη εηιΐϋ,ιιιι , ηοη ΐ|ΐιϊα εδί ίιιΐίιιίΐιιηι , εί ϊρβιιιη &ε

δυδίϊηεί. (18) ΙΙεηι πιβηϊΓεδΙυιη βδί, ορυδ 6580 ιιί ςιιχνίδ

ε]ιΐί ρ3Γ8 ηι.ιηε.ιΐ. II εηϊηι ίιιΐϊιιϊίιιηι ϊη 8ε ϊρβο ηιηηεΐ , εε

ΜίδΙϊικ'ΐΐδ : ϊί3 εί δϊ ςυχνίδ ρβΓδ μιιιι.ίΙιιγ, ϊη δε ϊρδ3 ιιΐίηε•

ΙιίΙ ; (μιϊ3 Ιιιειι ΙοΙϊυβ εί ρβιΊίβ βυηί ρ]υ8(1βηι δρβείεϊ : νείυίί,

(οίϊιΐδ (επ;ε εί ^ΙεΙι;ε Ιοειίδ ϊηΓεπι>, ικ• ΙοΙϊιΐδ ϊςηϊβ 8ε δεϊυ-

ΙϊΙΙ;« Ιιιπίδ βυρεηΐδ : ιιιι.ιιν δϊ ϊηΓιηϊίί Ιοειίδ εδί ϊη δε

ϊρδο, [ΐιιιΊϊϋ οΙϊβιιι Ιοευδ ϊ(1εηι επί : ίη 8ε ίςϊίυΓ ηαβηεί/ϊΐ.

-
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{βυτίο. (|9) "Ολως δέ φανερον ό'τι αδύνατον άμα άπει

ρον λέγειν σώμα και τόπον τίνα είναι το~ς σώμασιν,

ε! παν σώμα αίσθητόν ή1 βάρος έχει η κουφότητα , και

εΐ μεν βαρύ, έπι το μέσον έχει τήν φοράν φύσει• εΐ δέ

* κούφον, άνιο. Ανάγκη γάρ και τι) άπειρον, αδύ

νατον δέ ή ίίπαν δποτερονοϋν ί} το ίίμισυ έκατερον

πεπονθέναι- πως γαρ διελεΐς; η1 πώς του άπειρου εσται

το μεν άνω , το δέ κάτω , ή έσχατον ί| με'σον ; (2ο) "Ετι

πδν σώμα αίσθητόν έν τόπω , τόπου δέ είδη κα ι διαφο-

10 ραϊ το άνω και κάτω, και έμπροσθεν και όπισθεν, καΐ

δεςιόν καϊ άριστερόν καιταΰτα ου μόνον προς ήμας και

θε'σει, αλλά και εν αύτώ τω ό*λω διώρισται. Αδύνατον

δ' εν τώ άπείρω είναι ταϋτα. (2ΐ) Απλώς δ' ει αδύ

νατον τόπον άπειρον είναι, έν τόπω δέ παν σώμα, άδυ-

15 νατον άπειρον τι είναι σώμα. Άλλα μην τό γε ποϋ

έν τόπω, καϊ το έν τόπω, ποϋ. Ει ουν μηδέ ποσόν,

[ούδ'] οΤόντ' εΤναι τό άπειρον πόσον γάρ τι εσται, οίον

δίπηχυ ή τρίπηχυ ■ ταΰτα γαρ σημαίνει το ποσόν •

ούτω και έν τόπω, ότι ποΰ• τοΰτο δέ ή άνω ή κάτιυ

2ο η έν άλλη τινι διαστάσει τών εξ • τούτων δ' εκαστον

πε'ρας τί έστιν. (ϊϊ) "Οτι μέν ουν ενεργεία ουκ έστι

ϊώμα άπειρον, φανερον έκ τούτοιν.

(10) Οιιιιιίιιιι ιιιιΙιίιι ρ,-ιΙεΙ ι•»»; πιιροδδίοίΐε, ιιΐδπΐϊΐιΐ (Ιιι ,ιΙιιγ

6836 ίιιΐίιιϊΐιιιιι (ΌΓρυδ , εΙ ιιΙίιρίΓΐιι εδδβ Ιοοοπι οοΓροπΙιιΐδ :

«ϊ 0111110 ΓΟΓριΐίί δεηδίΐιίΐε ηιιΐ ροηιΐυδ Ιι.ιΙιιΊ , αιι Ι Ιο\ ιΙ ,ίΙιίιι :

εΙ, 81 ιμιίιΙΐΊΐι «ινινβ ('δΐ , <«Ι ιιιιίΙϊιιιιι ιι,ίΙιιιίι Ι('ΐ Ιιιι ; δι νείΌ

Ιενε, μιγμιιιι : α,ιιϊβ ηεοβδδβ εβί , ι-Ιίιιιιι ίιιΠιιίΙυιιι οοι-ρυδ

8888 Ιαΐε. 8εά ΡδΙ ίιιιροδδίοίΐβ , αιιΐ ΙυΙιιιπ αΗεπιΙιο ιικπίυ

ιπιΙ (Ιί ηιίιΐίιιηι υίΓοςυε ηιοόΌ ;ι| ι<τΙιι ιη (»86. Ο,ιιο εηίιη πιοιίο

(1ϊνί(Ιε$? ιιιιΙ αυοηιοόΌ ίηΐίηίΐί επί ;ιΙί;ι ρ3Γ8 8ΐιρΓ3, ιιΐία ϊιιΓγβ,

3υΙ βχΐΓβιηβ νεί ηιοϋίαΡ (20) ΡΓκΙβΓε» οπιηε οοι-ριΐ3 δεη-

$ί1)ί1ε ι•ν! ϊη Ιοιό. Ι,οοί αυίειη 8ρει•.ϊβ3 3ε (ΙίΓΓεΓεηΙίίβ μπιΙ

5ΐιριτιη» εΐ ϊιιΐΐ'πιιιι, ιΊ ιιπΙπ'ίιΐΝ εΙ ροϋΐεήυβ, βΙ ιΙιλΙιίιιιι

εί δίηίδίΓϋπι : ιιΐφιι' |ΐ860 ιιοιι (ίΐιιΐιηιι ιτΙ.ίΗιιιιγ 8(1 ηοδ Ικι-

ΙιϊΙα , εΙ ροδίΐίοηε, δβυ" εΐίαηι πι ίρβο ιιηίνεηο (ΙβϋιιίΙη κιιηΙ.

ΑΙα,ιιί εδί ίιηροδδίΐιίΐε , Ιιοό ίηΙίιιί(<ι ίιιεδδο. (21) II οηιηίηο

νϊ ίιηροδδί&ίΐβ ββΐ Ιιιιίιιιι 6886 ίηίίηίΐιιιη , οπιηε ιιιιΙιίιι εοΓριη

ε$1 ίο Ιιιοο : ίιηροδδίΐιίΐβ βδΐ εϋαηι, ε&δβ 3ΐία,ιιθ(1 ι οι ριι-. ίη-

ΙίιιίΙυηι. ΛΙ νεΓΟ ςυοιΐ 6δΙ ιιΐϊπιΐπ , εβί ίη Ιοεο; εΐ ο,ηοά ϊη

1θ00 6δΙ , Γ.-Ι ίΐΙίΐΊΐΙιϊ. ΕΓ^Ο 81 ΙΚΊμΐι' ιριίιΐιΐΐιΐη βδΐ ΙΙΐΙίΐΐίΙ ΙΙΙΙΙ,

οηιηϊηο εχδϊδίειτε ηοη ροΐεδί : ψιοιιΚιιιι ε88εΙ η,ιιαηίπιιι

ψικΜιιιπ , ιιΐ ΙηιίιΙιιΙιι ιιι εΙ ΙππιΙιίΙιιιιι ( Ιΐίι•ε εηίιη <|ΐΐ3ηΙιιιιι

ΜΐιιΓιΙίι-ιιιιΙ ) ; ;ιΙ«|<ιο ίΙ.ι ε$8ε οΙίαιη ίη Ιοιό : ψ ι ί.ι 681 αΙί( ιιΙ ιί :

Ιιοε αιιΐΐ'ΐιι νεί 8ΐιρΓ3, τβΙ ίιιίια, νεί ίη «Ιίψιία αΙία 8εχ (1ί-

ηκ'ΐΐ'ίίοηιιηι, ιρίίΐηιιη υη3ςηα>ςυε 681 ΙεηιιίηιΐΛ <ριίι|;ιιιι.

(22) Νοη εβδβ ι^ϊΙυΓ βοίιι εοΓριιβ ϊηίίηίΐυηι , εχ Ιιίβ ροΓβρί-

(■1111111 ε8(.

ΟΑΡ. VI. [VIII.]

"Οτι δ' ει μή έστιν άπειρον απλώς , πολλά αδύνα

τα συμβαίνει, δηλον τοϋ τε γάρ χρόνου εσται τις άρ-

26 χή καϊ τελευτη , και τά μεγέθη ού διαιρετά εις μεγέ

θη, και αριθμός ουκ έσται άπειρος. "Οταν δέ διωρι-

σμένων οϊτως μηδετέρως (ραίνηται ένδέχεσθαι , διαι

τητού δει, και δηλον ό'τι πώς μέν έστι πώς δ' ού. Λέ

γεται δή τί) είναι τό μέν δυνάμει, τό δέ εντελέχεια•

30 και τό άπειρον έστι μέν προσθέσει , εστί δέ και αφαιρέ

σει• τό δέ μέγεθος ό'τι μέν κατ' ένέργειαν ουκ έστιν

άπειρον, είρηται, διαιρέσει δ' εστίν οΰ γάρ χαλεπόν

άνελεΐντάς άτόμους γραμμάς. (2) Λείπεται ουν δυνά

μει είναι το άπειρον. Οΰ δει δέ τό δυνάμει 2ν λαμβά-

3ΐ. νειν, ώσπερ ει δυνατόν τοϋτ' ανδριάντα είναι , ως και

εσται τοΰτ' άνδριάς, ούτω και άπειρον τι, 8 εσται ενερ

γεία • άλλ' έπε\ πολλαχώς τό είναι, ώσπερ ή ήμερα έστι

και δ άγων τώ άε'ι άλλο και άλλο γίνεσθαι, ούτω καϊ τό

άπειρον. Και γαρ έπι τούτων ΙστΊ και δυνάμει καϊ ένερ•

4« γεία ■ Ολυμπία γάρ έστι και τώ δύνασθαι τον αγώνα

γίνεσθαι καϊ τώ γίνεσθαι. "Αλλως δ' έν τε τώ χρόνιο

δηλον τό άπειρον και έπι τών ανθρώπων και επί της

διαιρέσεως τών μεγεθών. "Ολιος μέν γάρ ούτως έστι

το άπειρον, τώ άει άλλο και άλλο λαμβάνεσθαι, και

4ί> τό λαμβανόμενον μέν άεΐ εΤναι πεπερασμένον , άλλ'

αεί γε έτερον και έτερον. (3) "Ωστε τό άπειρον ού δει

λαμβάνειν ως τόδε τι , οίον άνθριοπον ή οϊκίαν, άλλ'

ως ή ήμερα λέγεται και δ άγιόν , οις τό είναι ούχ ώς

ουσία τις γέγονεν, άλλ' άει έν γενέσει η φθορδ, ει και

60 πεπερασμένον, άλλ' αεί γε έτερον και έτερον. '\λλ'

δειΐ 3οεί(1θΓθ ηηιΙΙα ίηιρο^ίΐιίΐίη, 8ί ίιιΠιιίΙιιιη οπιηίηο ηοη

8ί(, ιιιιιιι ίίΐ'Λΐιιιιι ('-Ι : (ριίιι (εηιροΓίβ εΓΪΙ βΐίηιιοι) ρηηεϊ-

|ιίιιιιι , ιί Πηί.ι; 80 Πΐ3§ηί1ϋ(1ίηε8 ηοη εηιηΐ *1 ϊ ^ ίιΐιιιΐ' ίη η>8-

ΐ;ηί(ιιι1ίιΐ('8; 80 ηυη>βηΐ8 ηοη επί ίιιΙίιιίΙπ«. (ν>ιι.ιιι<Ιιι ,-ιιιίπιι,

ΚΪ8 βίο (ΙεΓιηίΙίβ, ηευίΓΟ ηιοιίο νϊϋεΙιΐΓ 6886 ρο88β : 8γΙ>ϊ(γ3-

γϊο ]ικΙί(Ό οριυ 0*1, 3(ηυε βρρβΓεΙ , βΐίςιιο ηιοιίο ίηΠηίΙυηι

«88β, ;ι]ίφΐο ηιοιίο ηοη ε$8β. Ε880 ταγό (ΙιιίΙιιγ »ΙίικΙ ρο(ε-

δίβίε, ηΐίιΐιΐ ίΐιΐιι. ΕΙ ίηΓιηίΙιιηι ραιίίιη ο( 3(Ι]εο1ίοηε, ρ,-κ Ιίιιι

68( ιΊί.'ΐηι (Ιι•Ιι•ίΐ(•Ιίοιΐ('. .Ιιιιιι νΟΓΟ ιη;ιριί1ικ1ίιιριη ιιι Ιιι ηοη

0886 ίιιΐίιιίΐίΐιη ι1ϊι:Ιιιιιι ΓιιϊΙ ; άίνίδίοηβ .ιιιΙιίιι 0886 ίηΐίιιίΐιιιιι :

ηοη (ίιϊιιι (1ίΓ(ί(•ίΙι• 681 (οΙΙβΓβ ίηβεείίΐεβ 1ΙΠ633. (2) ΙϊιΊίιιιρπ -

Ιιιγ 6Γ§ο, ι'ιιΐίπίΐιιηι 688ε ροΐΐΐΐαΐε. Νοη οροΓίεΙβιιΙειη, ςυηιΙ

68( ρο(68(8(ε , 30θίρ6Γ6 : νιΊιιΙ ί, 31 Ιιοο ροίοδί δΐϋΐιια , Ιιοο

ίιΐΐΌ ι•ι-ί( :ι•Ι ίιιηι βίβίοβ •. 8ΐο εΐ ίηΓιηίΙυπι ηυίιΐρίβηι , ςιιοιΐ •τίΐ

αιΐιι. ϋΐ'ιΐ (ριιιηι ηιιιΚίδ ιικιιΐίδ Ε886 < Ιί<;» Ι «ι ι ; δίουΐ ΐ'.-Ι (Μι•-. ,

('ί ι•(Ί•|;ιιιιιίι : (|ΐιίίΐ δΐ'ΐιιριτ ;ιϋιιι1 ι•| ιιΐίικί ΚΙ : ίΐη ιΊίβιη εδ(

ίιιΐίηίΐιιηι : βδ( εηίιη ίη Ιιϊδ ιριοςυε ροΐεδίβΐβ 6886, ε( ,ιιΐιι.

01 ν ιιιρί,-ι ιι;ιιηι ρκ• .μπιΙ , ο( ιριί.ι ρο(βδ( <('ΐ Ι•ιιικ•η Ιίΐ'ΐ'ί , ε( (ριίιι

Ιιι. ΛΙίΐΐΊ- 3ΐι(εηι ε( ίη ΙεηιροΓβ ίηϋηίΐιιηι ,ιρρ.ιι «Ι , <•( ίη

Ιιοηιίηίηιΐδ, ι•Ι ίη (Ιίνίδίοηε ηΐ3£ηί1υι1ίηιιιιι. ΕΙεηίηι ίη ιιηί-

\ ιί μιιπ 8ίο ίηΐίηϋ ιίιιι βδ( : (]υΪ3 δοηιριτ αΐίικί ιΊ,ιιΙίιιιΙ δη ιιιί Ι ιι ι• :

ιΊ ίιΐ (|ΐιϊ(ΙιΊΐι, (ρκκΐ δΐιηιίΐιιι-, δειηρεί' ΙίιιίΙιιιιι εδ( ; δεη* δεηιρεΓ

ΐ'•;Ι ιιΐίικί , γ! ιιΙ ίικΙ. (3) Οιι;ιγο ίιιΠιιίΙιιηι ηοη οροΓίεΙ αεοίρβΓβ

ιιΙ Ιιοοοε ,ΊΐίιριίιΙ : νείυΐί , Ιιοιηίηεηι , ηιιί ιίοιιιιιιιι : 36(1 ιιΙ

Ιι.ί.ί: (1Ϊ68 (Ιιι ϊΐιιι , ι! Ιιοο πί Ιιιιίιιιι , 'ιικιγιιιτι ε»δεη(ί3 ηοη ιιΙ

βυϋδ(3η(Ϊ8 ιρίίΐ'ΐίαιιι Γ,κ |;ι εδί , δειΙ δβιηρεΓ ίη οι-Ιιι ιΊ ϊ ιιΙ ιί ί! ιι

οοηδίδ(ί( : ι•Ιι.ιηι δι δίηΐ Ιίηί(:ι, Ιιιιικίι δΟΐηρΰΓ 3ΙΪ3 3(φιε ίιϊιιι.
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έν μεν τοις μεγε'θεσιν, υπομένοντος τοϋ ληφθέντος,

τοΰτο συμβαίνει, έπί δε τοΰ χρόνου χαι των ανθρώπων

φθειρομε'νων ούτως ώστε μή επιλείπειν. (*) Ί'ό δέ χατα

πρόσθεσιν τ6 αυτό εστί πως χαί το κατά διαιρεσιν εν

6 γαρ τω πεπερασμε'νω χατα πρόσθεσιν γίνεται άντε-

στραμμε'νως• ή γαρ διαιρούμενον δραται εις άπειρον,

ταύτη προστιθε'μενον φανεϊται προς το ώρισμε'νον έν

γαρ τω πεπερασμένω μεγε'θει αν λαβών τις ώρισμε'νον

προσλαμβάνη τω αύτώ λόγω, μήτο αυτό τι μέγεθος

ιυ τω δλω περιλαμβάνον, οϋ διε'ζέισι το πεπερασμενον

έαν δ' ούτως αίςη τον λόγον ώστε αεί τι το αύτο πε-

ριλαμβάνειν με'γεθος, διεςεισι, δια το παν το πεπερα-

σμε'νον άναιρεΐσΟαι οτωοΰν ώρισμένω. Αλλως μεν ουν

ούχ εστίν, οδτιος δ' έ*στι το άπειρον, δυνάμει τί χαί

15 έπϊ καθαιρέσει. Και εντελέχεια δέ εστίν, ώςτήνήμε'ραν

είναι λε'γομεν χαι τον αγώνα , και δυνάμει ουτο>ς ώς

ή ίίλη , καί οϋ χαθ' αυτό , ώς τί) πεπερασμε'νον. (&) Και

χατά πρόσθεσιν δή ούτωςάπειρον δυνάμει εστίν, δταύτό

λε'γομεν τρόπον τίνα είναι τω χατα διαίρεσιν αεί μεν

2» γάρ τι αύτοΰ εξω εσται λαμβάνειν, ού^μ-ε'ντοι υπερβά

λει παντός ώρισμε'νου μεγε'θους, ώσπερ έπ'ι τήν διαίρε

σιν υπερβάλλει παντός ώρισμε'νου , χαι εσται ελαττον.

Ιϊστε δέ παντός44β|ββάλλειν χατα τήν πρόσθεσιν, ουδέ

δυνάμει οιόντε ^^Β^'"^ [*η ίττι /.7τα συμβεβηκος

25 εντελέχεια άπειρον, ώσπερ φασΐν οί φυσιολόγοι το ε*ςο>

σώμα τοϋ κόσμου , ού ή ουσία ή αήρ ή άλλο τι τοιούτον,

άπειρον είναι. Άλλ' εί μή οΐόντε εΤναι άπειρον εντε

λέχεια σώμα αισθητδν ούτω, φανερον ίίτι ουδέ δυνάμει

άν είη κατά πρόσθεσιν, άλλ' ή, ώσπερ είρηται, άν-

30 τεστραμμε'νως τη διαιρε'σει • (β) έπεί και Πλάτων δια

τοΰτο δυο τα άπειρα εποίησεν, δτι χαΐ επί τήν αύξην

δοκεΐ ΰπερβάλλειν και εις άπειρον ίέναι και £πΐ τήν

χαθαίρεσιν. ΙΙοιήσας με'ντοι δύο, ού χρήται- οοτε

γαρ Ιν τοις άριθμοΐς τ6 επί τήν καθαίρεσιν άπειρον

35 υπάρχει- ή γαρ μονάς ελάχιστον ούτε επι τήν αύξην

με'χρι γαρ δεκάδος ποιεί τον αριθμόν. [IX.] (7) Συμ

βαίνει δέ τουναντίον είναι άπειρον ή ώς λεγουσιν ού

γαρ ου μηδέν εςω , άλλ' ου αεί τι εςο) εστί , τοΰτο άπει

ρον έστι• σημεΐον δε'• και γαρ τους δακτυλίους άπείοους

4ο λε'γουσι τους μή έχοντας σφενδόνην, ίίτι αίεί τι εςω

εστί λαμβάνειν, καθ' ομοιότητα μεν τίνα λε'γοντες , ού

μεντοι κυρίως ■ δει γαρ τοΰτό τε υπάρχειν, και μηδε'-

ποτε τ6 αύτδ λαμβάνεσθαι• εν δέ τω κύκλοι ού γίνεται

οΰτυις, άλλ' αίεί το έφεςής μόνον έτερον, (β) Άπειρον

α μεν ουν εστίν ου κατά ποσόν λαμβάνουσιν αίεί τι

λαβείν έ*στιν εζω. Ού δέ μηθέν εξω , τοΰτ' εστί

τε'λειον καίίίλον• ούτω γαρ οριζόμεθα το ίίλον, ού μη

θέν άπεστιν οίον άνθρωπον δλον ή κιβωτόν. "ίίσπερ

οέ τό χαθ' έχαστον, ούτω και το κυρίως , οίον το δ*λον

Μ> ού μηθε'ν εστίν εξυν ου δ' εστίν απουσία ίξω, ού παν,

Ά τι αν άπη. (β) "Ολον δέ και τε'λειον ή το αύτο

πάμπαν ή σύνεγγυς τη ούσει εστί• τε'λειον δ' ούθέν μή

ε'χον τε'λος• το 31 τε'λος, πε'ρας. Διό [Ιϊ'λτιον οϊητε'ον

8ιι1 ιιι ιιΐΛ;;ηίΙιΐ(1ίΐΜΐ)ΐΐί ςοκίεηι Ιιοε ιια-ίοΊΙ, ρεπιιβηεηΐε

εο ιιιΐιιιΙ μμιι|ι(ιπιι ε$( : ία 1;•ιιιρ<<ι <• μίο βΐ Ιιοι•ιίηίοιΐ8,

ίί>• ίιι(ι•ιτιιΐ|ιΙί> , ί((ΐ πΙ ηιιηςιιβιη ιΙίΊίηιιιιΙ. (4) ,Ι,ιιιι νιτο

φΐοό" 081 δεειιηιΐιιιιι βαϊεείίοηεηι , 61 ιριοιΙ ίοπιικίιιιη (Ιίνί-

δίοηεηι , ίιΐι'ΐιι αυοα'βιηηΊοοΌ βδΐ. Και» ίη εο < (ΐκ >< 1 εδί Γιηί-

ΐιιιτι &βουη(Ιιιιιι βϋίβιΐίοηειη, ΓιΙ ηκκίυ < οιι\»•ι ><>. ()η»(εηηδ

ιίιιιιι <1ι\ Μι εοηδρίείΐοτ ίη ίηΐίηίΐιιιη , βιιΐυηυε :κΙ]ίι ί ιψρ,ιιν-

Ιιίί 3(1 ίιΙ ΐ|ΐιιιι1 1•>1 ΙιιιιΙιπιι. ΕΙεηίιη ίη ιηα§ηί(ιιιΙίιιβ (ίηίΐη,

81 (|υΪ5 8Ι1Ι1ΐρΐ3 ρΐΙΓίι' ΓΐΙΐίΙ'Ι, Γ11Γ8Ι18 βΙΙΠΙβΙ Ι'ίιιΐι III Γ»ΙίθΙΙ6,

ηοιι ('ίΐηιΙΐΊΐι ιιΐίψιιιιιι ιίιιιι (ο(ο ιιιη^ιιίΐιΐιΙίικΊΐι εοηιρΓεΙιεη-

(Κ•η« : ηοη ρει-ΐΓΒηδίοίΙ , «ριοιΙ 051 ΙίηίΙιιηι. δίη ίΐιιΐοηι ίΐβ

πιΐίοηειη αοχβΓίΙ, ιιΐ βεπιρβΓ ουπιρΙεε(3(υΓ ββηϋειη ηι»§ηί-

ΙικΙίικΊΐι ; ρεΓΐπιιΐΝί1>ί( : ηαΪ3 οιιιικ• ΙιιιιΙιπιι γοιιμιιινΙ ιιι ςυο-

νΪ3 Ιίιιίΐιι. ΙιιΙιιιίΙιιιιι ίμϊΐιΐΓ ;ιΙίΙιτ ηοη «$[, βίε βυίειη εβί :

ρο(β$(3(ε 3ε ϋοίηκϋοικ'. Οηίη ι•1 .κ Ιιι •■■»! ; 8ίειι1ί ιΐίΐ'ΐιι ι>μ•

(1ίείηιιΐ8, εί (ίίΊ;ιιιι•,ιι, εί ρο(εε(3(ε ίΐβ 051, υΐ η)8(επ3 :

ηοη ρ<•ι- 86, ιι( ίά ςυο<1 681 ΠηίΙιιιη. (5) £Γ$ςο ι>1 Μει-ιιιΐιΐιιιιι

ίΐιΜίΙϊοιιΐΊΐι ίΐιι ίιιΐΐηίΐιιηι εβί ροίεβίϋΐβ : (|υυϋ ιΐιιίιιιιι^ Ϊ.Ιηιι

(|υοϋ3ηιπ)θ(1οε&8β, «Ιΐ|ΐκ• ίιιΐιιιϊΐιιιιι μίίιικΙιιιιι ιΙΐιί.-ΊυιΐΓΐΐι :

ηιιία ϋΐΊΐιριτ ΙϊεεοίΙ ϋΐίψιίιΐ ε\(Γ3 ί[ΐ^ιιιη μιιικίί'. Νοη Ια-

ιιιιίι ΜΐρΓί'.ιΙιϋ (ΐιιιηι ιιι ιΙιΊίιιίΙ.ιηι ηι;ιι;ιιίΙιιιΙίιιι•ιιι : βίευΐ ίη

ιΐίνίίίοιιβ ίΐιρί'ΐιιΐ υιιιηιΊΐι ιιι,ι^ιιϊΐιΐιΐίιιιιιιι (ΙιΊίιιίΙιιηι : «■! ΙιΙ

ιιιίιιιΐί. Π ιιιιΙιίιι ιιιιιιιΐ'ΐιι ιιΐ3^ηί1ιΐ(ϋηι•ιΐ) 8ΐιρεΓθ( ίηΙΊιιίίυηι

αιΐιΐίΐίοηΐ', ηε ροΐο^ΐ,ιΐε <]υίϋειΐ) βδδε ροΐο! , ιιίςί 8ί1 εχ «ε-

είιίεηΐί ίιιΐίιιίΐιιιιι αι-Ιιι, υΐίηηυίυηΐ ρΐινίίεί ίΙΙί, ΐ{ΐιί ιλΙιιι

ιιιιιηιΐιιιιι ρπιιιιιιΙ (■οι•ριι•ί, πι]ιΐί ι•Μ,ι•ηΙί;ι >ίΙ 36Γ ιιιιΐ ιιΐιιιιΐ

ςαίϋρίϋΐΐ) (βίε ϊηΐίηϋυιη. δεϋ 8ί εοΓριιβ βεηβίΐε ίιιϋηίιιιιιι ηι-ΐιι

υ.• 688ε ιι< ιιι ροίεβΐ; ρεΓβρίευυηι ε8(, ηε ροίεβίβίε <|υκΙ(ΐιη

ίηϋηίΐιιιη εϋβε ρο$ι>ε μίίιιιιΙιιιιι ιιιΙιϋΙ ίηιιπ» , ιιίυί , υΐ (Ιίεΐυηι

ΓιιίΙ , ιιιοιίιι ι)ίνί8ίοηί ειιηΐΐ'.ιΐ'ίο. (ι;) Ν.ίιμ ε( ΙΊ.ιΐιι ίιίεο ΓεείΙ

ιΐιιη ίηΐίηίΐα , ιριίιι εί ικειοΐίυηε νίϋεΙιΐΓ 8ηρεΓ3ΐ'6 βΐ ίη ίηΐίιιί-

Ιιιιιι ιιΙιϊγγ, (•| (1(•1ηΐ('1ί(ΐιιΐ'. Οιιηιη Ιιιιιιοι ιΐιιο ΓεεεπΙ, Ιιι*

ηοη ιιΐιΐιιι . Νεηιιε ειιίιη ίη ιΐιΐιηοπί ίηε8( ίηΓιηίΙββ ιΙιΊιιι-

ε(ϊοηε, ΐ]ΐιίιι υηί(38 εβί ιηίιιίιηυιη : ηεα,ηε βεεΓεΙίοηε, (]ηί3

ηυηιεηιι» ΓβείΙ ιιβςυε 8(1 (Ιεηίΐήιιηι. [IX.] (7) ΟοπΙγβ νεΓο

αοοκίίΐ βιώε ίηϋηίΐυιη, ςυβηι (ΙίπιπΙ : ηοη βηίηι ευίιιβ

ιιίΙιίΙ γ\1γιι 68(, ΜΊ.1 ειι]η$ μίιι|ιιί ιιΙίιριίιΙ ι•χΙιμ .■>! , μ ι ίηΓι-

ηϋιιιη ε$Ι. 11ιι]ιι,ι βιιίεηι γιί ϋίμιιιιηι (•>( : ιριιιιιί,ιιιι ιιπιιιιΐο-.

ϊΙΙθ8 ιιιΐίιιίΐιι- ε$8β ιιιιπιΙ , ςιιί ραίβ εαΓεηΙ , ρηιρίιτειι ςιιοιΙ

*ιίιι|ιιτ ιιΙί<|ΐιίι1 εχΐΓβ ΙίεεΙ μιιιιγιί• : ριτ 8ίιηίΙί(υιΙίηεηι ΐ]ΐιιιιι-

<1βιη Ιιιιγ (ΙίιΐΊΐΙΐ'ί, ηοη ριορπβ : οροΓίεΙεηίηι Ιιοείηε&ε, βΐ

ηιιηιριιηη ίιΙιιιι δΐιηιί. Ιη είΓευΙο 3ΐι(ειη ηοη III ίΐη, 8«ί1 Ιβη-

ΙιιηιηιοιΙο βεηιρεΓ ιϋνεΓίΐιηι ι••.!, ιριοιΙ (Ιείηεβρε ίπιηίΙιΐΓ.

(8) ΙιιΙιιιίΙιιιιι ϊ^ιΙιιγ Ιιοε εβί, ευ)ΐϋ ςιιηηΐίΐβΐβ 8ΐίςη3 3εεερ(β,

Μ'ΐιιρίΊ• ιιΙϊιιιιίιΙ βχ(Γ3 ίυηιβΓε ΙίεεΙ. Ου]υ8 3υΙεπι ηίΙιίΙ ι•\1ι,ι

651 , ίιΐ ι•*Ι ρΐ'ΐΊΊ'εΙ ιιιιι 3ε ΙοΙυιη. 8ίε εηίηι (οΐιιιη (ΙβΠηίπιυϋ,

3 ςυο ηίΙιίΙ 3ΐ)ε8ΐ; ιιΐ Ιιοιηίηειη ίοΐιιηι , νεΙ ιιιι-ιιιι. δίειιΐ

ιιιιίπιι ιιιιιιιιιι|ΐιιιι1ΐ|ΐκ.| ιΙΐ'Ιίηίιιιιικ , ί(;ι εΐίίΐιι ΐ|ΐιιιι1 ρηιρι•ίι• εί

ρι'ΚΊ-ίριιι• ββΐ', ιι! ΙηΙ ιιιιι , πι ί η•. ηίΙιίΙ γ•Ι 0χΙγ3 : ιιΐ|ΐι- .ιιιΙιίιι

«ΙίιριίιΙ 3ϋβ8(, ίιΙ ηοη ΐ'*1 ιιηί\ειρΜΐιιι, ηιικίιρικί ;ι1ι-ιΐ.

(9) ΤοΙαηι νεΓο εί ρεΓΓεοΙυιΛ αυΐ οηιηίηο ίιίεηι δΐιηΐ , βιιι

ικιΐιιΐ'ΐι ίηΙρΓ δε βΠίηίβ. ΑΙιριί ρεί'ΓοοΙιιηι ιιίΙιίΙ 681, ηιιοϋ ηοη

Ιι.ιΙιιιιΙ ΙίιιΐΊΐι : ΠΐΗ5 ΒυΙοιη εβί Ιγγιιιϊιιιι.•;. ΙάεΪΓεο εχίίΐίηιαη-

ιΐιιιιι είΐ, ΓεεΙίιΐδ ΙοιιιΙιιιιι ι•&>ε Ι'.ιιίιιγιιϊιΙοιιι , φΐηηι Μεϋϋ
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Παρμενίοην Μέλισσου εϊρηκέναι • δ μέν γαρ τι) άπειρον

ό'λον φησίν, δ 31 τι) ό'λον πεπεράνθαι

μεσσόθεν Ισόπαλε;. *

Ού γαρ ώς λίνον λίνω συνάπτειν έ*στι τω άπαντι χαι

6 #λω το άπειρον. [Χ.] (ιο) Έπει εντεύθεν γε λαμβά-

νουσι τήν σεμνότητα χατά τοϋ απείρου , Το πάντα πε

ριέχον, χαΙΤδ παν έν έαυτώ έχον, δια το εχειν τίνα

δμοιοτητα τω δλω. Εστί γαρ το άπειρον της τοϋ μεγε'-

θους τελειότητος Βλη, χαι το δυνάμει δλον, εντελέχεια

ίο δε ου ■ διαιρετδν δ' Ιπί τε την χαθαίρεσιν χαΐ την άν-

τεστραμμε'νην προ'σΟεσιν, ό'λον δε χαΐ πεπερασμένον

ού χαθ' αυτό, άλλα χατ' άλλο• χαι ού περιέχει, άλλα

περιέχεται, ή άπειρον διο και άγνωστον ί) άπειρον

είδος γαρ ούχ έχει ή υλη. (ιι) "Ωστε φανερδν όίτι

15 μάλλον έν μορίου λόγω το άπειρον ή Ιν δλου • μόριον

γαρ ή υλη τοϋ δλου , ώσπερ δ χαλχδς τοϋ χαλχοϋ άν-

δριάντος • Ιπεί εί γε περιε'χει έν τοις αίσθητοϊς καΐ έν

τοις νοητοΐς το μέγα χαι το μιχρόν, ?3ει περιε'χειν τα

νοητά. Ατοπον δέ και αδύνατον το άγνωστον και τδ

20 αόριστον περιέχειν χαι δρίζειν.

9ΐιηι. Ηίο, βηίηι :»ΪΙ ίηίϊηίΐιιηι εδδβ (οΐιιιιι : ϊΙΙβ νβτβ , ΙοΙιιη»

β*ϊϊ ΙιιιιΙιιιιι

3 ιποΐίο 3Ί|υίναΙοη".

Νβιη ίηΐίηίΐιιιη ουηι υηίνει-δο οο ΙοΙο εοηηεεΙεΓε, ηοη εβί υΐ

ΙίηυηχΜίπι ]ίηοοοηϊυη§βΓβ.[Χ.] (10) ΟίΙεπιηι Ιιίηο βηιηυιιΐ

βχεεΙΙεηΙίβιη ϊΙΙηιτι ϊηΠηίΙί, Ουοίΐ οηιηίαεοηΐίηεΐ; εί, Ουοά

ϊη 88 ιιηϊνοΓϋΐιηι ΙιαΙιοΙ : ηιιοηίβιη ΙιαΙκΊ 8Ϊιηϊ1ίΙιιι1ϊηβπΐ(|ΐι;ιιι.

(Ιβπι εαπ) ίοΐο. ΙηΓιηϊΙιιηι εηίηι 831 ρρ>•ίϋ<:(ίοπίί ηιομπίίικίϊηϊ.^

ηΐ3ΐεπ3. ΕΙ ροΐ€9ΐιΙε ΙοΙιιπι, βεΐϋ βυίειη ηιϊηίηιε. ϋίνίιΐϋυη»

»ιι1εηι ιΜπκ-Ιΐοηε , εί ίηνεΓδβ 3ά]6ε(ίοηε. ΤοΙϋπι νεΓΟ, εί

βηίιιιπι , ηοη ρβΓ&β, δει) ρεΓ βΐίυά. Νεψιε εοηΐίηεΐ, 8&1

ευηΐίηείυι-, (|υβ(εηυ3 βδΐ ϊηΐίιιίΐιπη. Ιά'εορ,ιιε εβί ίςηοίηηι ,

ςυ3 ίηΠιιϊΙιιιη. ΜβΙεηα ηιιηιμιε ΙΌηιιαιη ηυη ΙιεΜ. (11)

ΟαβΓε ρβηρϊβααπι εδί, πιίιιιίΐιπη ροΐίιΐδ Ιι;ι1>ιτ<• ηΐίοηειη

ρ.ΐΓΐϊί , ΐ|!ΐ;ιιιι (οΐίιΐδ : ηβπι ιιιίΐΙ.'ΐί.ι «•,| ρ3Γ8 ΙοΙΐιΐΒ, υΐ «8

οεηβΒ! <Ι;ιΙιι,ι•. ΟεΙει-υπι 9ΐ ιη,ι^ηιιιη εί ρβη-ιΓιη εοηΐίηεΐ ϊη

βεπ3ί1>ί1ίηιΐδ 6ΐίη1ε1Μ^ίΙ)ί1ϊΙ>υ5 ;ορθΓΐβΙ>αΙ ίά" εοηΙίηεΓε ίηΙοΙΙί-

μίΐιίϋ;» : δειΐ 3ΐ>8ϋΐ•(1υπ) εδί βι ίιηροδδίΙ>ίΙε, ίϋ ςυοιΐ εβί ίβηο-

ίυιη εί ίηΠηίΙιιιη , εοηΙίηεΓε ηο άεΠηίΓε.

ΟΑΡ. VII. [XI.]

Κατά λόγον δέ συμβαίνει χαι τδ χατά προ'σΟεσιν μέν

μή είναι δοχεΐν άπειρον ούτως ώστε παντός ΰπερβάλ-

λειν μεγέθους, επί την διαίρεσιν δέ είναι• περιέχεται

γαρ ώς ή υλη εντδς χαΐ τδ άπειρον, περιέχει δέ τδ

25 είδος. (2) Ευλόγως δέ χαΐ τδ Ιν μέν τώ αριθμώ εΐναι

έπι τδ ελάχιστον πέρας, Ιπί δέ τδ πλεϊον αϊεΐ παντός

υπερβάλλειν πλήθους, επί δέ των μεγεθών τουναντίον,

επί μέν τδ ελαττον παντδς υπερβάλλειν μεγέθους, επί

δέ τδ μείζον μή είναι μέγεθος άπειρον. Αίτιον δ' δτι

30 τδ έν έστιν άδιαίρετον, & τι περ αν Ιν η, οίον άνθρωπος

είς άνθρωπος χαΐ ού πολλοί• δ δ' αριθμός Ιστιν ενδς

πλείω χαί ποσά άττα" ώστ' άνάγχη στηναι επί τδ

άδιαίρετον. Τα γαρ δύο χαι τρία παρώνυμα ονόματα

έστιν, δμοίιος δέ καί των άλλων αριθμών Ιχαστος•

35 (») Ιπι δέ τδ πλεϊον άει έ*στι νοησαι• άπειροι γάρ αί

διχοτομίαι τοϋ μεγέθους. "Ωστε δυνάμει μέν έΌτιν,

ενεργεία δ' ου • άλλ' άει υπερβάλλει τδ λαμβανόαενον,

παντδς ώρισμενου πλήθους. Άλλ' ού χωριστδς δ άρι-

θμδς ούτος της διχοτομίας, ουδέ μένει ή απειρία, άλλα

4υ γίνεται , ωσπερ καΐ δ χρόνος χαι δ άριθμδς τοϋ χρόνου.

Έπ\ δέ τών μεγεθών τουναντίον Ιστί ■ διαιρείται μέν

γάρ εις άπειρα τδ συνεχές• επί δέ τδ μεΐζον ούχ

εστίν άπειρον. "Οσον γαρ ενδέχεται δυνάμει είναι,

χαι ενεργεία ενδέχεται τοσούτον είναι. "Ωστ' έπε!

45 άπειρον ουδέν Ιστι μέγεθος αισθητόν, ούχ ενδέχεται

παντδς δπερβολήν είναι ώρισμενου μεγέθους• εΐη γάρ

άν τι τοϋ ούρανοϋ μείζον. (4) Τδ δ' άπειρον ού ταύ-

τδν εν μεγέθει κα\ χινη'σει χαι χρόνω, ώς μία τις

φύσις, άλλα το ύστερον λέγεται χατά τδ πρότερον, οίον

60 χίνησις μέν δτι τδ μέγεθος έφ' οδ κινείται -7) άλλοιοϋ-

ται ή αυξάνεται, δ χρόνος δέ διά τήν κίνησιν. Νϋν

^31η τε™ Ιιοο ΓβΙϊοηί εοηβεηίβηβυιη βιχίιΐίΐ, ηί 3(1]ο-

οΐϊοηε ιιιΐιιιί! νιιι ηοη ί(α εββε νίάεαΙιΐΓ, ιιΐ οηιηεηι ηιη«ιιίΐιι-

(Ιΐηειη 8ΐιρει•εΙ : («νίβίοηε βυΐεηι βίΐ. υι εηϊηι ηιβΙθΓίβ ίηΐιιβ

εοηΙίηεΙυΓ, ίίβ βΐϊαηι ίηβηίίιιπι : Γοηηα βιιίεηι εοηΐίηεί.

"(2) ΙΙΙιι.Ι ςυοςυε Γβϋοηΐ οοηβεηίΛηειιπι ενεηϊΐ , ιιΐ ϊη ηιι-

ηιεΓΟ νβΓδυδ ηιίιιίιιιιπη ?ίΙ Ιιτηιίηιΐδ; ρΓΟ^ΓβιΙίεηιΙο βιιίειη

3(1 ρΐιιβ , Μ•ιιιρι•ι• οηιηϊί ιηυΙΙίΙικΙο ίΐιριτεΐιΐΓ. Ιη ηΜςοίΙα-

(Ιίηϊ1)υ8 νεΓΟ οοηΐΓβπ'ηηι βΐ : ηβηι ίη ρΓΟΒΓεβϋυ 8(1 ηιίηίηιυιη

οηιηίβ π)3{$ιιίΙΐΗΐο 8ϋρβΓ3ΐιΐΓ ; ίη ρΓΟΒΓεββυ βυΐεηι 3(1 ιη»]ιι»,

ηοη β8ΐ ηιββηίίικίο ϊιιΠηίΙβ. Οαιίδϊ νεΓΟ βί•ι : ςυίβ ιιηιιεη

εβί ϊη^ϊνϊάυυιη , ςπίίίςιιίιΐ ηηιιηι δϊΐ, ιιί Ιιοηιο εδί ιιηιι»

Ιιοηιο , ηοη ηιυΐϋ. Νοπιεπίδ βυΐεηι εδί ρΙϋΓβ πηο, εί ςυβηΐβ

(ΐυίτιίβηι. (^ιιαρΓορΙιτ ηεοεδδε ε»1 , ϊη ίη(1ίνί(Ιιιο εοηδίδΙεΓε.

ϋυο ιι,ιιηιριι' βυΐ Ιγϊ3 βυηΐ ηοηιίηβ ρ3Γοηνηιβ : ιΙίο'εηΊηιιε

ςυίΐίοεί 3ΐίιΐ3 ηιιιιινηΐ8. (3) 1(1 βυΐεηι νεΓδϋβ ςυο<1 ρίοβ εδί

ρΓΟ^ΓβίΗεηϋ δεηιρβΓ ΗεεΙ ίηΙεΙΙίςβΓβ : ςηοηίβηι ι'ηΠηίΐ35

ϊιιιιΙ Ιιίραι ΙίΙ,ι• (Ιίνϊβίοηεδ ηιβ^ηϊΙυοΊηίδ. Οικη-ϊπ:.•» ροΐεδίηΐε

ςιπϋεπι εδί, βοΐιι νε™ ηιϊηίηιε; δεο* βεηιρεΓ, ςυοι! κπηιϋιΐΓ,

«ιιριτϋΙ οηιηεηι ;ΙιΊίπίΐ3πι ιιιιιΙΙίΙικΙίικΊΐι. νεΓυηι Ιιίε ηυιηε-

Γϋδ ηοη εδί 8ερ3Γ3(ιΐ8 3 ηίρβΓίίΙ» ι II. ι οΊ'νίδίοηε, ηεο,υε ηιβ-

ηβΐ ΪΙ13 ίπΓιηϊΙηδ : βεά 01 υΐ εί Ιεηιρυδ, εί ιιιιιιιιίίι^ Ιεηιρο-

Γΐδ. Ιη ιιια;;ηί(ιΐ(ΙϊιιϊΙ)ΐΐ3 ϋΐι[ι>ιιι ουιιΐΐ'αι ίιιιη 8δΙ : εοηΐΐηυυπ)

(Ίΐίηι ιϋνί(ΙίΙιιι• ηυϊιίεπι ίη ιπΐίιπία : ρΓ0£Γ8(1ίεηάΌ .ιιιίειη 3(1

Μ ιριοιΙ 881 ιιι.ι]ιΐϋ , ηοη εδί ϊιιΐίηίΐυιιι . (^ιι,-ιηΐηηι εηίηι ροΐεδί

εβ88 ροΐβδϋΐβ, ΙιιπΙιιηι ρο(εδ( (Ίι.ιιιι 8388 βείυ. (^ιι;ιπ• ιριιιηι

ηιιΙΙ.ι ιη3£ΐιίΙυϋο δεηβίϋίΐίδ δίΐ ίηΓιιιίΙα ; Γιεη ηοη ρο(εδ( ιιί

δΐιρεΓεΙυΓ οιηηίδ ιΐηϊΐα ιηα^ηίίυϋο : εβδεί εηίηι αΜι^πΜ πι•!ιι

ιη3]ι>8. (4) ^^Iη νει-ο ιηΠηϊΙυιη ηοη εδί ίιίεηι ίη ηιη^ηίΐιι-

(Ιίηε, εί ηιοΐϋ, εΙΙεηιροΓε, ιρκίδί υη3 ι|ιι.τ(1:ιιιι ικιΙιιγ,ι : δειΙ

ροδίεπυδ (ΙίοίΙιΐΓ ι,ιΐίοικ• ρποπβ; «Ι ηιοΐιΐδ (ΙίοίΐΗΓ, ψιϊα

ρπϋί εδί ιιιηι;ιιί[υι1ο, ίη φια ιηονεΙυΓ, βυΐ νβΓίβΙυΓ, .ιιί Ι

3ΐι§ε1ιΐΓ, (εηιριΐδ 3υ1ι.•ηι ρΓορΙβΓ ιηυΐυιη. Νυιιο ί£ί1ιιι• Ιιι-
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μέν ουν χριόμεθα τούτοις, ύστερον δε πειρασόμεθα

λε'γειν καϊ τί έστιν έ'καστον, και διότι παν μέγεθος

εις μεγέθη διαιρετόν. (&) Οϋχ αφαιρείται δ' δ λόγος

ουδέ τους μαθηματικούς τήν θεωρίαν, άναιρών οίίτοις

6 είναι το άπειρον, ώστ' ενεργεία είναι επί τήν αύξην

ώς άδιεξίτητον • ουδέ γαρ νΰν δέονται τοΰ απείρου

ουδέ χρίονται, άλλα μόνον είναι δσην άν βούλωνται

τήν πεπερασμένην ■ τω δέ μεγίστω μεγε'θει τον αύτον

εστί τετμησθαι λόγον όπηλιχονοΰν μέγεθος έτερον.

ιυ "ίΐστε προς μέν τί) δεΐςαι εκείνοις ουδέν διοίσει, τί) δέ

είναι εν τοις ουσιν έσται μεγε'Οεσιν. [XII.] (β) Έπει

δέ τα αΐτια διηρηται τετραχώς , φανερον ότι ώς υλη τί)

άπειρον εστίν αίτιον, και δτι τί) μέν είναι αύτώ στέρη-

σις , το δέ καθ' αυτί) ΰποκείμενον το συνεχές καΐ αίσθη-

15 τόν. Φαίνονται δέ πάντες καϊ οί άλλοι άς υλη χρώ-

μενοι τω άπείρω• διί> και άτοπον τί) περιέχον ποιεϊν

αυτό, άλλα ο.ή το περιεχόμενον.

ιιΙίιιιιΐΓ, ροδίεπιΐδ ηιιίειίι ιΐίι-ιτο εοηβυίηιιΐΓ, εΐ ψιί<1 ιιηηιιι-

1 1 ιιηιίψιι' δίΐ , ιΊ ('πγ οιιιηίϊ ιηβμπίίικίο ίη ιιιημιιίΐ» (Ιιιιι•;. δίΐ

«Ιίνΐ«ι. (5) 1'ογγο Ιιβοο ιΐίδρυΐϊΐίο πιίηίπιβ ΒυίειΊ ίηδρεοΐίο-

ΙΚΊ11 1Ιΐα(Ι|ΙΊΙΙΒΐίΐ'ίδ, (Ιιιιιι ΙοΙΙίΙ ίιιΐιιιίΙ ιιιιι δΙΟ 6836, ιι Ι βι-Ιιι 8ΪΙ

αειτβΐίοηε, (ριαβί ροιΊΓΒΐΐίίπ ηοη ροβδίΐ. Νεςυβ επϊιη ηια-

(ΙκΊΐιαΙίΐ'.ί ηιιηε εμοιιΐ ίηΓιηίΙο, ηεφιε ιιΐιιιιΐιιι- : 88(1 Ι,ιιιΙιμιι

δΐιιηυηΐ, ΙΙηίΙ,ιιη ι•ί8ΐ• φΐΒΐιίΒηιηιηιριι: νβΐίηΐ. Ι.ί(:ιΊ ΒΐιΙεηι

ε;ιιΙι*ιΐ) ΓβΙίοηε , «|ΐι<ι ιιιαχίιηηιιι ιηβςηίΐυά'ίηεπ) , (Ιίν'κΙΐ'Π'

φ];ιιιΙιιΙ.ϊηΐ(Ίΐηψιο ηϋηηι ιιΐΒμηϋιιιΙίηειιι. Οιιλγο 3(1 Ιιοε ιι|

ϊΙΙο ηιοιίο ιίειιιοηκίινίυι-, ηϋιίΙ ΓεΓει-εΙ : εδδε βιιίεηι ίηΓιηϊ-

Ιιιιιι , ίη ίίδ ιιΐΒμηίΙικΙίηίΙιιι* ΓορβΓΪοΙιΐΓ ηυβε μιιιΙ. [XII.]

(6) <}ιί'ιβ νιτο ι•αιι-ιι> (1ϊ\ ίιΙιιηΙιΐΓ ΐ|ΐΐΗΐΙπΓ:ιπαιιι : ρβίεΐ ϊηΐϊ ■

ηίΐιιηι εδββ (Ίΐιικίΐιη ιι) ιικιίριίαιπ, εΐ ε&βεηϋαηι ε]υδ β&ββ ρπ-

ναίίηηΐ'ΐη ; εοηϋηυιιηι ,ιπίοιη εΐ ?οιΐ5ίΙ>ϋε ε&ββ ϊ(1 ψιοιΙ

ρΐ'ΐ• μ'κι]|)ι\-1. δ('(Ι εΐ οηιηρβ αίίί νκΙεηΙιΐΓ υΐί ίιιΐίιιίΐο, Ιηιι-

η,ιΐΒΐη ηΐΒίεπΒ. Ιιίεοψιε ΒίκιιηΙιιιιι βδΐ, ίρδπηι ΙΉεειν ίιΐ ιριηιΙ

εοηΐίηεΐ, ηοη ςηοιΐ εοηϋηεΙιΐΓ.

ΟΑΡ/νΐΙΙ. [XIII.]

Λοιπόν δ' έπελθεΐν καθ' ου.ς λόγους το άπειρον εί

ναι δοκεΐ ου μόνον δυνάμει , άλλ' ώς άφωρισμένον ■

ϊυ τα μέν γαρ εστίν αυτών ούκ αναγκαία , τα δ' έχει τι-

νας ετέρας αληθείς απαντήσεις. Ούτε γαρ ίνα ή γέ-

νεσις μή έπιλείπη , άναγχαϊον ενεργεία άπειρον είναι

σώμα α'ισθητόν • ενδέχεται γαρ τήν θατέρου φθοράν θα-

τέρου είναι γένεσιν, πεπερασμένου οντος του παντός.

** (2) "Ετι τί) άπτεσθαι καϊ το πεπεράνθαι έτερον. Το

μέν γαρ προς τι καϊ τινός (άπτεται γαρ παν τινός)"

χαιτών πεπερασμένων τινι συμβέβηκε• τί) δέ πεπερα-

σμε'νον ού προς τι, ούδ' άψασθαι τω τυχόντι τοΰ τυ

χόντος εστίν, (ί) Τί) δέ τη νοήσει πιστεύειν άτοπον

Μ ου γαρ ίτά τοΰ πράγματος ή υπεροχή και ή ελλειψις,

άλλ' έπί. της νοήσεως. "Εχαστον γαρ ημών νοησειεν

άν τις πολλαπλάσιον εαυτού αυξο)ν είς άπειρον ■ άλλ'

ού δια τοϋτο εξω τοΰ άστεός τίς έστιν ή1 τοΰ τηλικοΰδε

μεγέθους 8 έχομεν, δτι νοεί τις , άλλ' δτι εστί ■ τοϋτο δέ

35 συμβέβηχεν. Ό δέ χρόνος χαΐ ή κίνησις άπειρα

έστι, και ή νόησις ουχ υπομένοντος τοΰ λαμβανομέ

νου. Μέγεθος δέ οΰτε τη καθαιρέσει ούτε τη νοη

τική αυξήσει εστίν άπειρον. Άλλα περί μέν τοΰ απεί

ρου, πώς έστι και πώς ούκ εστί, και τί έστιν, είρηται.

ΙΙΗΪιριιιιιι εδί ιιΙ ρειχιιιτ3ηιιΐ8 Γ3ΐίοηε$ ρΓορίεΓ ηυβδ ίιιίϊ-

ιιίΙ ιιιιι εδδβ νίιΐοΐυτ ιιπιι Ι,ιιιΙιμιι ροΙεδΐ3(ε, 8θι1 εΙίΒΐιι ιιΙ < 1 *- 1 ί -

ηίΐυιιι. ΝΒΐη ρΒΐΊίιιι εβπιιυ ηοη 8υηί ικί-ι'^ιιίιι', ριΐΓίϊιιι εί$

οΐ(ΐπτί ροίεβΐ αΐϊϊδ (ριίίιιΐΜΐϋΐη νεηδ πιοιίί». Νεηυε «-ιιιιιι ιιΐ

ςεηείΆΐιο ηοη «Ιι-Ικ ί.ι! , ηεεεβ&ε »1 ηείπ ϊιιΙίηίΙ ιιιιι ε$$ε <•ογ•

ριι> βεηίίΐε : ιριίΒ ροΙε$ί βΙΙιίί'ιι» ίηΐεπίιιβ εκβε 3ΐίεπυ8 ςεηε-

Γίΐΐίιι, ιριιιιιι ΙΙΙΙΙ \ ΓΙΝΙ1ΙΙΙ μΗ ΠιιϊΙιιιιι. (?) ΙΊ'.τΙι-ιΐ'Β Ιίίημι'π- ,

εΐ Ι'ιιιίΐιιιιι 6858 , ιΙίίΓι'πιιιΙ. II Ιιιιΐ εηϊπΊ 3(1 ΒΐϊιριίιΙ π'ΓιίΙιιγ, εΐ

ίη Οτχοα-Ηηαηα 3ΐίειι]υ8 6888 ιϋείΐιιι• ( ηυοιίευιηςυε εηίιη

ΙηημίΙ, άπτεται τινός, ί(1 681 Τ;ιιιμίί ιίίιι Βΐίΐ]υΒηι), ε( Βϋι ιιΙ

ΙιηίΙιι ;ιπ•ίιϋ| : ΐ|ΐκ»Ι ΒΐιΙεηι ΙίιιίΙιιιιι 68(, ηοη πΊπΙπι 3(1 ηϋ-

ί]ΐιί(1, ηβε (]ΐΐ3ΐηνί8 τεπι ΐΒη^εΓε ηιιηονΐί ροίεβί. (3) Οο^ϊΙβ-

Ιίοηί βιι Ιοιιι ΟΓΡίίεΓβ 3ί)5ΐΐΓ(1ιιηι 081. Νοιί 081 εηίιη εχβιιρΡΓΒη-

Ιί3 εΐ (ΙεΓεεΙίο ίη Γβ , βειΐ ίη εοδίΐΒΐϊοηε. υηιιηιοιιιεηιιυε

εηίηι ηοδίπίπι ρθ88εΙ Βΐίίΐιιίδ οοκίΙβΓβ ηιιιΙΙϊρΙο φΐΒΠΐ 8ίΙ ηιβ•

]0Γ6ηι , ίηΠηίΙε 3ϋ2εη8. Νοιί ϊιίεο (3ηιεη εχεειίίΐ βΐίο,υίβ

ΟΓυεπι , 3υΙ εϋΐ 4β1ϊ ιηαςηϊΐιιείΐηβ ρΓίΐκ<1ϊΙιΐ8, ςιιβηι Ιιβίιειηιυ ,

ςηΪ3 δίε ηυϊδρϊαιη εο§ϊΐ3ΐ, 8β(1 ηυί3 εδί : Ιιοε βυΐεηι ΒεείιΙιΙ.

Τεηιρυδ νεΓΟ (Ι ηιοΐυβ ίηΓιηιΙα βυηΐ, ηεε ηοη πιΙιΊΙιτΜι) ,

ηοη ρεπηΒηεηΙε εο ηηοιΐ βιιηιίΙυΓ. 8εο" ιηβ^ηϊΐυιίο ηεςικ

(Ιεει-εΙίοηε, ηεςυε βεεΓεΙϊοηε ςηκ ίη εο^ίΐΒΐίοηε εοηδίβΐ,

ϊηΙίηίΐΒ εβί. νεΓυηι (ΙεϊηίϊηίΙο, ίριοηιοιίο δϊΐ , εΐ ςιιοηιοιίο

ηοη 8ίΙ , εΐ ςιιί(1 δίΐ , ι Ιίι-Ιυ ιιι ε8(.

ΐ,ΤΒΕΙΙ ιν.;

ϋΑΡ. ι.

«ιι Όμοίοις δ' ανάγκη και περί τόπου τον φυσιχόν,

ώσπερ και περί απείρου, γνοιρίζειν, ει εστίν ί| μη,

χαι πώς εστί, και τί έστι. Τά τε γαρ Οντα πάντες

Οπολαμβάνουσιν είναί που ( τί) γαρ μή ον ούδαμοΰ

είναι • ποΰ γάρ εστί τραγέλαφος ^ σφίγξ ; ) και της κι-

45 νήσεως ή κοινή μάλιστα και χυριωτάτη κατά τόπον

εστίν, ήν χαλοϋμεν φοράν, (ϊ) "Εχει δέ πολλας απο

ρίας τί ποτ' εστίν δ τόπος- ού γαρ ταύτον φαίνε -

8ίηιϊΗΙβΓ ηβεβ886 εδί εΙίΒίτι ίε Ιοεο, υΐ (ίβ ίηΠιιϊΙο, ρΐιν-

δίειιπι ηοδβο , βη δί( ηβεηε, εΐ ςιιοιηοιίο βίΐ , εΐ ςυί(1 β'ιΐ.

Οιιιιΐι•* ιίίιι ιι (•\ΜίηΐΒΐιΙ , 83 ςιΐ2Ε δηιιΐ, βΗουί)! βδ&ε ; εΐεηίηι

ηοη-εηδ ηη11ίί)ί βδΐ ; ιιΐιί ηβηκιαβ ΟδΙ ΙιίΓεοεβΓνηδ, ΒυΙ δρΐιίηχ ?

ΕΙ ηιοΐυβ ϊΙΙε, ο,ϋ'ι ε«1 ηιβχίηιε εοιηηιιιηίβ βΐ ηΐΒχίηιβ ργο-

ρΓΐιΐδ, δεεηηουηι Ιοεηηι εδί, Μΐιεηι νοεβηιιΐδ ίβΐϊοηεηι.

(2) ΕχδϊδΙιιηΙ ΒΗΐεηι ηιιιΙΐΒ! (ΙυΙιίΐΒΐϊοηεδ , (ρικί ίΛΠίΙεηι δίΐ

»ο<;ιΐ8 : ηοη εηίηι ίιίεηι νίϋεΙιΐΓ άίδρίείεηΐίουδ, εχ ϋδ οπιπίοαδ

Ν
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ται Οεωροϋ'σιν ές απάντων τών υπαρχόντων. "Ετι ηιιχ ίηδίιηΐ. ΡητΙβΓοη ηϋιίΙ Ιΐ3υβαηΐ3 3ΐ)3ΐϋ8(1ερο »βϊ ιΐπΐιί

δ' ούδ' έχομεν ουδέν πάρα τών άλλων ούτε προηποοη

μένον ούτε προευπορημένον περί αύτοϋ. [II.] (3) "Οτι

μέν ουν εστίν δ τόπος , δοχεϊ δ?,λον είναι έκ της άντι•

λ μεταστάσεως " δπου γαρ έστι νϋν ΰδωρ, ένταΰθα, εξελ

θόντος ώσπερ ίς αγγείου, πάλιν αήρ ένεστιν δ'τε δε τδν

αυτόν τόπον τοϋτον άλλο τι των σωμάτιον κατέβει,

ούτος δη των έγγινομένων και μεταβαλλόντων έτερον

πάντων £ΐναι δοκεΐ• εν <|ι γαρ άήρ εστί νΰν, ίίδο>ρ έν

ιιι τούτω πρότερον ήν' ώστε όήλον ως ην δ τόπος τι

και ή χοΊρα έτερον άμφοϊν, εις ήν και έξ ής μετέβα-

λον. (4) "Ετι δέ και αϊ φοραι των Φυσικών σωμάτων

και απλών, οίον πυρός και γης και των τοιούτων, οϋ

μόνον δηλοΰσιν δ'τι εστί τι δ τόπος, άλλ' ότι και έχει

!'■' τινάδύναμιν φέρεται γαρ ίκαστον εις τον αίιτοϋ τόπον

μή κιολυομενοκ, το μέν άνω, το δε κάτω. (δ) Ταΰτα

δ' έστι τόπου μέρη και είδη , τό τε άνω καϊ το κάτι») ,

καϊ αί λοιπαι των £ξ διαστάσεων. Έστι δέ τα τοιαύτα

ού μόνον προς ήμας , τό άνω καϊ κάτο> ■ και δεξιόν

2« και άριστερόν ήμϊν μέν γαρ ουκ άε'ι τό αυτό, άλλα

κατά τήν Οεσιν, όπως αν στραφώμεν, γίνεται. Διό και

ταύτο πολλάκις δεξιόν και άριστερόν εστί, και άνοι καϊ

κάτι», και πρόσΟεν και όπισθεν. Έν δέ τη φύσει διοί-

ρισται χωρίς εκαστον. Οΰ γαρ δ, τι έτυχέν εστί τό

25 ανω, άλλ' δ'που φε'ρεται τό πϋρ και τό κοϋφον δμοίως

δέ και τό κάτο) , ούχ δ', τι ετυχεν, άλλ' ό'που τα έχοντα

βάρος και τα γεηρά,ώς ου τη θέσει διαφέροντα μόνον,

άλλα και τη δυνάμει. Δηλοϊ δέ καϊ τα μαθηματικά• ουκ

όντα γαρ έν τόπω , όμως κατά τήν Οέσιν την προς

3υ ήμδς έχει δεξιά και αριστερά , ώστε μόνον αυτών νοεϊ-

σΟαι τήν Οέσιν, άλλα μή έχειν ϋύσιν τούτο>ν εκαστον.

(ο) Ετι -οί τό κενόν φάσκοντες είναι , τόπον λέγουσι •

τό γάρ κενόν τόπος αν είη έστερημένος σώματος. "Οτι

μέν ουν έστι τι δ τόπος παρά τά σώματα-, και παν

36 σώμα αίσΟητόν έν τόπω , διά τούτων αν τις υπολάβοι.

Λόξειε δ' αν και Ησίοδος ορθώς λέγιιν, ποιήσας πρώ

τον τό χάος• λέγει γοϋν

Ι Ιάντων μέν πρώτιστα χάος γε'νετ', αΰτάρ έπειτα

γαϊ' εϋρΰστερνος"

4ο ώς δέον πρώτον υπάρξαι χώραν τοις ουσι , διά τό νομί-

ζειν, ώσπερ ο\ πολλοί, πάντα εϊναί που και έν τόπω.

(7) Κι δ' έστι τοιούτο, θαυμαστή τις άν είη ή τοΰ

τόπου δυναμις καϊ πρότερα πάντο)ν ■ ου γάρ άνευ τών

άλλων ουδέν έστιν, εκείνο δ' άνευ τών άλλων, ανάγκη

<!> πρώτον είναι • ου γάρ άπόλλυται δ τόπος, τών έν αύτώ

φθειρομένων. [III.] (β) Ού μήν άλλ' έχει γ' άπορίαν,

εί εστι,τί έστι, πότερον όγκος τις σώματος, ή τις έτερα

φύσις• ζητητεον γάρτό γένος αύτοϋ πρώτον. Διαστή

ματα μέν ουν έχει τρία, μήκος καϊ πλάτος καϊ βάθος,

ιο οίς ορίζεται σώμα παν. Αδύνατον δέ σώμα είναι τον

τόπον• έν ταύτώ γάρ αν είη δύο σώματα, (ο) "Ετι εί-

περ έστι σώματος τόπος καϊ χώρα , δήλον ό'τι και επι

φανείας και τών λοιπών περάτων δ γάρ αύτκ αρμόσει

ΙίΐΙυιη, νεΙ εχροδίΐιιιη. [[Ι.] (3) [,οουπι ϊ<ηΊιιγ οδϋΡ, νίιΐοΐιιι

0οηδΐ3Γ8 βχ ιιιιιΙ.Ίΐίοιιι1 ψι.ΐ \ ίοίδδϊπι ΠΙ ; ιιΐιϊ ικιηιιμιΐ' ιιυιιι'

εβί 3Π03, ηΐο, ο» οχουηΐο υΐ εχ ναϊβ, πίΓδίΐδ αβτ ίιιβπ'Ι ;

({ΐιβικίο νβΓο Ιιιιηο ίρβιιπι Ιοοιιηι αΠφιοιΙ 3ΐίιι<1 οοι-ριΐδ οοοιι-

ρ»1, ΙΐίΟ ΐΤζΟ νίΐΙβΙΐΙΓ 6550 (ΙίνβΓίΟΙίΙ (|1|ί(] 31) Ιιί-. ιιιιιηϋιιι-:

ο,ϋ,-ο ίη£τε(1ίιιηΙιΐΓ οΐ ηιιιίβηΐιιι-; ηβηι ίη αυο Ιοοο ηιιιιο βδΐ

36Γ, 3ηΙβ3 ίη «ο βο,π» 6Γ»1. <}οαι•β ρβίοΐ, Ιοοιιηι βί ΓΟΟΟρΙβ-

οιιΐϋΐϊ) β55β ιμιίοΜιιη βί) υΐπδα,ιιε (Ιίνει-δΐιηι, ϊη (]ΐιο<] εί οχ

ςιιο βιιηΐ ηιιιΐβΐθ. (4) ΡγλΙογολ ΙβΙίοηεδ ηαΙιίΓαϋυηι εί δίηι-

ρΐίαιιηι οοΓροηιηι, υΐ ϊ<;ηϊδ οΐ Ιβιτ* βί οΐίοπιηι <-]ιι-ηι. >. Μ ,

ηοη δοΐιιηι <1<•<•Ι;ιι-πιι( Ιοοιιηι βδδβ .ΊΐίψιίιΙ , δβίΐ βί ΙιβοβΓε νιοι

ψΐϋηιίαηι. Γιιιιηιι|ΐιιιι]ι(ΐΐ(• ρηίηι ΓογΙιιι- ίη .ιυιιηη Ιοοιιηι, ηί»ϊ

ρΓθΙιί!)β3ΐιΐΓ, ,-ιΙίιΐιΙ ηιιίιΐοηι δϋΓΜίιη, βϋικί τογο άβΟΓίΐιηι.

(3) Ηχο βιιίβηι «ιιηΐ Ιοοί ρβΓίββ 30 δρβοίο» : ςιιροηιπι, ίη•

ςυβπι , οΐ ιιιΓηίιιιι , βί 5«χ ιϋπιοη^ίοπιπη ΓβΙίηιΐίκ. Τβΐίβ υργο

ίηηΐ ηοη Ι.ιηΙιιιη ηιιοΛ 3(1 ηο8 , ηοηιρο Βυρβηιηι βί ίηΓο-

Γϋπι, ιΐΐ'χίπιιη οΐ ίίηίίίπιιη : ςηία ηοΙ)ί$ ηοη δοηιρβΓ ί(Ιοιη

ββΐ, ββο! χΓπιηιΙιιιη ροβίΐίοηοηι ΠΙ, ργοιιΙ ηοβ οοηνοΓίϊπ-.ιΐΓ.

ΙΙηάβ βί ϊιΐβιτι 8«>ρβ ββΐ (Ιρ\Ι πι ιη βί 5ίηΪ8(πιηι, οΐ ίΐιρβΓυηι «Ι

ϊηΓβΓίιπι, βί 3ηΙο βί γοΙγο. Ιη Π3ΐυΓ3 νοΓο ιιηιιιηο,ιιο(Ιι]ηε

800Γ8ΠΠ1 θδΐ ϋιΏηϊΙιιηι ; ηοη βηϊπι ηιιοίΐνίβ 081 δυροηιηι , 80(1

(|ΐιο ΓβΓίηΓ ίκηίβ, οΐ οοΓρυβ Ιβνο : ϊΐϊιΐΐ'ΐιιιριι' ηοη φιηιΙιΝ

?8ΐ ίιιΓοηιιη, 80(1 ςιιο ΓεπιηΙιΐΓ ςυ.χ Ιΐ3ηοη( ροηιΐιι», 30 Ιογ-

ΓΟδίΓΐ» : ιιΐροΐβ ηοη ΙηιιΙιιιη ροδίΐίοηβ ιΙϊιϊιί-ιίιΙι;ι , βοά

βΙί3ηι ΓαοιιΙΙαΙο. Οοοΐ3Γ3ηΙ Ιιοο βΐίίηι Γβδ Π)3(Ιιειη3(ίο;ο ;

ςυυιη οηίιη ηοη δίηΐ ίη Ιοοο, Ιβηιβη ροδίΐίοηο ΐ|ΐι:ιιΙ,ιιιι, ςιι«;

3(1 ηοβ γοΓργΙογ, ΙιβυβηΙ (ΙβχίΓυηι βί δίηίδίηιηι . 3(Ιοο ιιί .«ν-

Ιυιη ίιιΙιΊΙιριΙιιι- εβπιηι ροδίΐίο, ηοη Ιι,ιΙχ',ιιιΙ η,ιΐιιι,'. |ια?ο

δίη»ιιΐ3. (6) ΡγβοΙογολ <]οΐ (ΙίοϋηΙ βδδβ ίηβηβ , Ιιί Ιοοιιηι

βδδβ ίιιφιίιιιιΐ : ΐ|ΐκιιΐιΙ(ΐΐ|ΐιίιΙΐ'ΐιι ίιωηβ ΟδΙ Ιοουδ οοΓροΓβ ρΓί-

νβΐυδ. ιοοιιηι ί{;ΐΙυΓ βδδβ αΐϊηιιϊα ρπαΐη οοΓροΓβ, εί οιηηβ

οοι-ριΐδ δοηδίΐβ εβδβ ίη Ιοοο, βχ Ιιίβ ροδδίΐ βΙίςιιίδβχίδΙίπιηΓβ.

ΥίοΌπ οΐίβπι ροίοδί ΗβδίοαΌδ ΓβοΙο (ΙίοβΓβ , ςηί Οηβοδ ρΓΪ-

ιιιιπιι ΓεοΊΙ ; ίηψιίΐ εηίηι :

Οιηηίιιιη ρήιιιηιπ (:Ιι.ΐ08 ΓαεΙυηι β8ΐ : 80(1 ροβίοί

Ί'('π-.ι Ι,ίΙο ρεεΙΟΓΟ ρΓΐιΙίΙα :

0,0381 0ρ0Γ(63( ρΐ'ΪΙΙΙΙΙΙιΙ δϋ1>0δδβ ΓΙΙΙΪΙιΙΙλ Ι ΙΊΙ'|ιΙϋΙΊ|Ι|ΙΙΙ1 :

ρΓορΙβΓ03 α,υοιΐ ρυΐΐνίΐ, ιιί ρΐυηπιί, οηιηί» βδδβ βΐίοιιοί «Ι

ίη Ιοοο. (7) 8ϊ νοΓΟ ΟδΙ Ι3ΐβ, .Ίι1ηιίι,ι|ιί1ι> ςυη?ά3ηι βπ'Ι Ιοοί

νίδ, ιΊ οιηηίιιιη ρι ίιιι,ι ; ίι| ιίιϊιιι, δϊηοςηο ;ιϋιιι ιιιη ηίηί! ^ιΙίιιιΙ

051, ίρβυοΊ ΥβΐΌ βδΐ δίηε βΐϋδ, ηβοβδδε εδί εδδβ ρηηιυηι ; Ιοοιι.ΐ

ηαηΐφΐε ηοη ρπϊΙ, ϋβ ίηΙεΓευηΙϊουδ <ιιι,έ ίη ίρ$ο δΐιη( [III.]

(8) νβΓηηιεηϊηινεΓΟ εχδίδΐίΐ (ΙιιΙιίΙ;ιΙίι>, 8Ϊ Ιοουδ βδί, ςιιΜ

δίΐ, ιιΐηιηι ιηηΙθ8 ιρι:ΐ'<ΐ3ΐη οοΓροΓίδ, 3η αΙί.ι<|ΐΐΛ(Ι.ιιη ιι,'ΐΐιιι,ι.

ΙΊ-ίιιιιιιη ηβπΊηηε ίρδίιΐδ ςεηιΐδ εδί (ρΐίιτοικίιιηι. διιηο (1ί-

ηιεηδίοηβδ (Γβδ ΙιμΙιοΙ , ΙοημίΙιιιΙίηεηι, εί ΙαΙίΙιιιΙίηΐ'ΐιι, ιΙ ,ι|-

ΙίΙικΙίηριη , ςυίΙ)υδ οηιηβ οοΓριιβ ιΙιΊίιιίΙιη' : ίηιροδδίηίΐβ

(Ηΐηεη εδί Ιοουιιι βδδβ οοτρυδ, ρι'ορίοη'ΐι ςιιοά ίη οοηΥηι ββ•

μίιΙ ιΐιιο οοΓροΓβ. (9) ΡκβΙβΓεα ίί οοιροΓίδ εδ( Ιοοιίδ εί ΐι•-

ιτρίϋΐ-ιιΐιιιιι; ριιΐοΐ οΐίιιηι μι|ιιίΙηίι'ϊ εβδβ, 30 ΓεΙίΐ|ΐκ>Γΐιιιι

Ι ι.τηιίιιοι ιιιη ; ι'λιΙιίιι ηαιιιιριο ταΐίο οοηνεηίεΐ ; ιιΐιί ηαιηςιιε
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τά του ύδατος £πί-

Άλλά μήν ούδεμίαν

λόγος* ίπου γαρ ην πρότερον

πεδα , εσται πάλιν τα τοΰ αέρος.

διαφοράν εχομεν στιγμής, και τόπου στιγμής• ώστ' ει

μηδέ ταύτης έτερον εστίν δ τόπος, ουδέ των άλλων ού•

5 θενος , ούδ' εστί τι παρ' έχαστον τούτων δ τόπος, (ίο) Τί

γαρ άν ποτέ καΙ θείημεν είναι τον τόπον; ούτε γαρ

.«τοιχεΐον ούτ' εκ στοιχείων οΤόντ' εΤναι τοιαύτην

έχοντα φυσιν ούτε τών σωματικών ούτε των άσωμά-

των με'γεΟος μέν γαρ έχει, σώμα δ' ουδέν. "Εστί

ι» δέ τα μέν τών αισθητών σωμάτων στοιχεία σώματα ,

Ικ δέ τών νοητών ουδέν γίνεται με'γεθος. (ιι) "Ετι

δέ και τίνος άν τις θείη τοις ουσιν αίτιον εΤναι τον τό

πον ; ουδεμία γαρ αύτώ υπάρχει αιτία τών τεττάρων •

ούτε γαρ ώς ύλη τών όντυιν (ουδέν γάρ Ι; αύτοϋ συν-

16 εστηκεν) ούτε ώς είδος καΙ λόγος τών πραγμάτων,

οΰθ' ώς τέλος, ούτε κινεί τά Οντα. (12) "Ετι δέ καί

αύτος ει εστί τι τών Οντων, ποΰ εσται; ή γαρ Ζήνωνος

απορία ζητεί τίνα λόγον • ει γάρ πδν το 3ν Ιν τόπω ,

δηλον δτι καΐ τοΰ τόπου τόπος εσται , και τοβτο εις

»υ άπειρον πρόεισιν. (ΐ3) "Ετι, άσπερ άπαν σώμα ίν

τοπω, ούτι» και εν τόπω άπαντι σώμα• πώς ουν Ιροΰ-

μεν περί τών αυξανομένων; ανάγκη γαρ εκ τούτων συν-

αύξεσθαι τον τόπον αύτοϊς, ει μήτ' Ιλάττων μη'τε

μείζων δ τόπος έκαστου. Διά μέν ουν τούτων ού αόνον

ϊ!> τί Ιστιν, άλλα και ει εστίν, άπορεϊν άναγκαΐον.

ΟΑΡ. II

Έπε! δέ το μέν καΟ' αΰτδ το δέ κατ' άλλο λέγε

ται, καΙ τόπος δ μέν κοινός, Ιν δ άπαντα τα σώματα

Ιστιν, δ δ' ίδιος, Ιν ώ πρώτο)• λέγω δ' οίον σι» νϋν Ιν

τω ουρανώ, δτι Ιν τω αέρι , ούτος δ Ιν τω ούρανώ, και

Κ Ιν τω αέρι δέ δτι Ιν τη γη • δμοίως δέ χαΐ εν ταύτη, δτι

Ιν τώδε τώ τόπω , βς περιέχει ουδέν πλέον ή σέ. Ει δη'

Ιστιν δ τόπος το πρώτον περιέχον τών σωμάτων Ιχα

στον, πέρας τι αν είη• ώστε δόξειεν αν το εΐδος καΙ ή

μορφή έκαστου δ τόπος εΤναι, ώ δρίζεται το μέγεθος

35 και ή ύλη ή τοΰ μεγέθους• τοϋτο γαρ έχάστου πέρας.

(ϊ) Ούτω μέν ουν σκοποϋσιν δ τόπος το έχάστου είδος

Ιστιν • γ δέ δοχεΐ δ τόπος είναι το διάστημα τοΰ με

γέθους, ή ύλη- τοΰτο γαρ έτερον τοΰ μεγέθους• τοϋτο

δ' ΙστΙ το περιεχόμενον υπδ τοΰ είδους και ώρισμένον,

40 οίον υπδ Ιπιπέδου και πέρατος. "Εστί δέ τοιούτον

ή ύλη και το αόριστον δταν γάρ άφαιρεθη τδ πέρας

χα\ τά πάθη της σφαίρας, λείπεται ουδέν παρά την

ΰλην. Διδ και Πλάτων τήν ΰλην και τήν χώραν τδ

αυτό φησιν είναι Ιν τω Τιμαίω• τδ γάρ μεταληπτικδν

45 χαΐ τήν χώραν έν κα! ταύτόν άλλον δέ τρόπον Ιχεϊ τε

λέγων τδ μεταληπτικδν και Ιν τοις λεγομένοις άγρά-

φοις δόγμασιν, όμως τον τόπον καΙ τήν χώραν τδ αΰτδ

άπεφήνατο. (:}) Αέγουσι μέν γάρ πάντες εΐναί τι τον

τόπον, τί δ' Ιστίν, ούτος μόνος Ιπεχείρησεν ειπείν. Εΐ-

60 χότως δ' Ιχ τούτοιν σχοπουμένοις δόξειεν αν είναι να-

λεπδν γνωρίσαι τί Ιστιν δ τόπος, είπερ τούτων δποτε-

ρονοΰν Ιστίν, είτε ή ύλη είτε τδ εΤδος• άλλως τε γάρ τήν

ριϊιΐδ ΟΓβηΙ ρΙαηίΗβδ ααυα3, πΐΓίΐιβ οπιηΐ ρίβηίΐίβϋ ββι-ίδ.

ΑΙφίβ (ΙίΙΊΊιπ'ΐιΙίαιιι ηιιΙΙαιη ΙιβΙιβηιυδ ριιηοΐί βί Ιικί ριιικΊί ;

ςυβΓβ βί ηοη βδΐ Ιοουδ 3& ηοο ϋίνβι-δυδ, ηβο βο υΙΙο αΐίο <1ί-

¥βΓ8ϋβ βπΐ, ηεο Ιοοιίδ βδΐ βΐίαυΐύ ρπιίΐιτ Ιιαβο βίη^υΐβ.

(10) <2ηΐ(1 βηίπι Ιαικίεπι ροβδοπιυδ ροηεΓβ Ιοουιη εβ8β? α,υία,

ςυυιη Ιβίβπι ΙιαυοβΙ ικιΐιιι-ϋη , ηβςηβ ροΐβδί βδδβ βίβαιβηΐυιη,

ηβςυβ οοηδίαι-ε βχ βίειηεηΐΐβ 3υΙ οβτροΓβΐδ ηιιΐ ΐηοοΓροΓβίί ;

ηϊΐη ηΐ3<•ηίΙϋ(ϋηβηη ςυΐαβηι ΙιβΐιβΙ, 8βά ηοη βδΐ οοηηΐδ ιιΙ-

1υηι;ε1βηιβηΐ4 νβι-ο οοΓροπιηι ββη&ϊΙ>ϊΗυηι δυηΙοοΓροΓβ;

εχ βίεηιεηΐΐβ ηιιίεηι Ϊη1β11ί8ί1)ί1ί1)υδ ιπιΙΙ.ί ηιββηίΐυιΐο ΠΙ

(11) ΡΓ82ΐβΓ8ϊ ςυβηιουΓειη ροηϊΐ βΐίςυίδ Ιοειιηι ε$8β εηΐΐϋικ

εβϋδβιη ? ηυΙΙί βηϊηι φΐβΜαοΓ οαυδβηιη) ϊρβί ΐηββΐ : ψιϊ,Ί ηε<:

βϊΐ υΐ ΐ'ΐιΐίιιηι ηιβίβιϊβ ( φιοηίΐυιριίιίοιη βχ βο ηϊΐ οοηδίβΐ ) ,

ηβο η Ι ΓεΓυηι Γοπηβ βΐ ΓβΙΐο, ηβο υί Γιηΐβ, ηεε βηΐΐβ ηιονεΐ.

.(12) ΡΓ35ΐεΓ83 εί ΐρδβ Ιοοιίδ, 8Ϊ εβί βΗςυοα" βηβ, υΜ εΓΪΙ?

ΖεηοηΪ3 εηίηι ιΐπΐιίΐαΐίυ ΓβΙίοηεπι αΙί(ρι;ιιη ιρυιτίι ; ςυί» 5ί

οπιηε βηβ εβί ίιι Ιοοο, ρβίβΐ εΐίβηι Ιοοϊ Ιοευηι ΓοΓε : βίςιιο

ηοο ϊη ίηΠηΐΙιΐίη ρΓΟβΓβιϋΙηΓ. (13) ΡΓΒβίεΓββ, ςηεηιβιΐιηο.

άππι οπιηε «)Γρυδ ϊηβ8ΐ Ιοοο, ΊΙά κΐϊβηι ΐη οιηηί Ιοεο ε«1

εοΓρηδ : αηοηιοάΌ ϊ^ϊΙυΓ ϋίεεηιυβ (1ε ίίβ α,υβ: ίιυ^ηΐιιι .' ηβ-

οε88ε εηίηι εχ ηίβ είΐ, εοΓυηι Ιοοαω βϊσιυΐ λο^ηί, βί Ιοοιιβ

ηεςυο ηιίηοΓ ηεςυβ πιβ]ογ εβί (μιαΓιΜ ι•ε Ιοεαία. Εχ 1ιϊ$

ΪΒίΙυΓ ηοη βοΐυηι ςυίιΐ βΐΐ, δειΐ βϋβηι βη δϊΐ, ιΙυοϊΙβΓβ ηε-

08888 881.

ςιιυηι βυίβιη βϋςαία" ρβΓ 8β, ΒΐίςυίιΙ ρβΓ »Ιϊικ1 (ΙϊοβΙιΐΓ;

1οοπ8 ςοο^ιιβ .ιίπι-, βδίοοηιηιιιηϊδ, ΐη ςυοβιιηίοηιηίβ οοΓροΓβ ;

»1ϊυ8ρΓθρπο8, ΐηςυορπηιο βϋςυίιΐβδί. ΥεΓυί βΓβΙίβ, ίιι

ηυηο ββ ΐη οιεΙο, ςυί» εβ ΐη 38Γ8, Ιιΐο βοΐεσι εβί.ΐη οοϊΙο :

βί ΐη 3βΓβ 88, ςυΐβ 88 ΐη ίβιτβ : βΐιηΐΙΐΙβΓςυβ ϊη Ιιβο β8, ηοΐβ βδ

ΐη Ιιοο Ιοοο, ςυϊ ηϋιΐΐ ,ιΙηι,Ι οοηΐίηβΐ ςυβιη Ιβ. 8ΐ ϊιρΙυΓ 1οοιι$

ββΐ ίι] ςυοιΐ ρππιυπι οοηΐίηεΐ υηυωα,υοά'αυβ οοΓρυβ; υΐίφΐβ

επί 3ΐΐςυί8 1ει•πιϊηιΐ8 : ςυβΓβ Ιοου8 τΐύεβιυΓ εβββ Γογπιλ εί

βροοΐβδ οι^ιΐδο,ϋε Γ8ΐ : ςηο (ΙβΓιηΐίϋΓ πιβδηΐΐυιΐο βί ιηβριίΐϋ.

<1ίηΪ8 ηιαΙβΓία ; ΐιΐο βηϊηι βδΐ ου]α8φΐβ τβΐ Ιβπηΐηηβ. (2) Εγ§ο

ΐΐ9 ςυΐ ΐΐα οοηδΐάβΓβηΙ , 1οου8 68( ο^υδςηβ τβΐ βρβοίβδ. Ουβ-

Ιβηυδ βυΐβιη Ιοουδ νΐιΙοΙυΓ βδββ ίηΙβΓνβΙΙυηι ωββηϊΐυίίηϊβ ,

681 ροΐΐϋδ ηΐ3ΐβπ3 ; ΐιοο εηίηι ββΐ ιΙίνβΓδυηι 3 πιββηΐΙϋάΊηβ :

ϊίςυβ ηοο εβί ςυοιΐ οοηΙΐηεΙιΐΓ βο (ΙεΠηΚϋΓ α Γοπη», υί α

ρίβηΐΐϊβ βί ΙεΓπιίηο : ΙβΙε βοίειη βδΐ ηιβίβπβ, εί ςοο<1 ΐηΙβΓ•

ηιΐη3ίυηι βδΐ; ςηϋηι βηίπι ΙβΓπιΐηηδ βί ίιΟβοΙΐοηββ βΙοϋΐ (Ιβ-

ίΓ3οΐ2ο ΓιιβΓίηΙ, ηίΙηΊ ΓβΙίηςηΐίυΓ ρΓβ3ΐβΓ ιηβΙβΓΐβηι. ΙοΌϊγοο

εΐίβπι ΡΙβΙο ΐη Τίηιβίο πιβίβπβπι βί τεοβρίβουίοπι ;ιί( Μβπι

βδββ; ςυοά εηίηι νΐιη ΙΐίΐιεΙ Γεοΐρίεηιΐΐ, βο Γβοβρίβοοίυηι, βί(

858β αηυη) βί ΐιίεηι. ςυυπι βηίβηι βΐίο ποοΌ ΐϋΐ βρρβίίει

Μ ςιιοί ΙιβΙ^Ι τίπι Γβοΐρΐεηιΐί, εί βΐΐο πιοάο ΐη ίίδ ςυ»3

τοοβηίϋΓ ϋοβηιαίβ ηοη βοπρίβ; ι3Πιεη Ιοοαπι εί ΓεοβρΙβοιι•

Ιιιηι ρΓοπυηΙίβνΐΙ ββδβ ΐϋβηι : (3) ηβηι οπιηβδ ςιιΜβηι ΐη-

ςιιίυηΐ Ιοουηι βδδβ βΐΐςοκί ; ββά ςοιΛ δίί, ηΐο δοΐϋβ «ΐίοεΓβ

081 886Γ888υδ. ΜβΓΐΙο βαίβηι, δί φΐΐδ βχ Ιιΐδ Γβπι οοηδΜεΓβΙ ,

(ΙίΠίοίΙε βδδβ νΐάβηίΙιΐΓ οο;;ηο8οβΓβ ςυίιΐ -ίΙ Ιοουβ : δΐ^ιιίάβπι

βϊί ΙιοΓυηι αΙΙβιυίΓυηι, ίιι βδΐ, 8ΐνβ ιιΐΒίβΓΪβ, δΐνβ Γογπιβ :
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άκροτάτην ε/ει Οεαν, και χωρίς αλλήλων ού £άδιον

γνωρίζειν. (4) Άλλα μην δ'τι γε αδύνατον δποτερον-

οΰν τούτων είναι τδν το'πον, ού χαλεπδν ίοεϊν. Τδ

μέν γαρ είδος και ή Ολη ού χωρίζεται τοΰ πράγματος ,

6 τδν δέ το'πον Ινδε'χεται • εν ω γαρ αήρ ην, Ιν τούτω

πάλιν ύδωρ, ώς ειραμεν, γίνεται, άντιμεθισταμένων άλ-

λήλοις τοϋ τϊ ύδατος και τοΰ άερος, και των άλλο» σω

μάτων δμοίως• ώστε ούτε μο'ριον ούθ' έ^ις, άλλα χω-

ριστδς δ τόπος έκαστου εστίν • καΐ γαρ δοκεϊ τοιοϋτό τι

ιο ίΤναι δ τόπος οΐον τδ άγγεϊον • εστί γαρ τδ άγγεΐον το'πος

μεταφορητός• τδ δ' άγγεϊον ουδέν τοϋ πράγματος Ιστιν.

(5) 'Η μέν ουν χοιριστός Ιστι τοϋ πράγματος , ταύτη

μέν ούκ εστί τδ είδος- ^ δέ περιέχει, ταύτη έτερος της

ύλης. Δοκεΐ δέ άει τδ ίν που αυτό τε είναί τι κα\ έτε«

κ, ρόν τι εκτδς αΰτοϋ. Πλάτωνι με'ντοι λεκτέον, ει δει

παρεκβάντας ειπείν, δια τί ούκ Ιν τόπο) τα εϊοη και οί

αριθμοί, εΐπερ τδ μεθεκτικδν δ τόπος, είτε τοΰ μεγά

λου και τοΰ μικροϋ δντος τοΰ μεθεκτικοΰ , είτε της ύλης,

ώσπερ Ιν τω Τιμαίω γεγραφεν. (β),* Ετι πως αν

ιο φεροιτο εις τδν αΰτοϋ τόπον, ει δ τόπος ην ή ύλη η τδ

είδος; αδύνατον γαρ ού μή κίνησις μηδέ τδ άνω ή κάτω

εστί, τόπον είναι. Ωστε ζητητέος ίν τοις τοιούτοις

δ τόπος. (7) Κι δ' Ιν αυτό) δ τόπος ( Οεϊ γάρ, εΐπερ

ή μορφή ή ύλη), εσται δ τόπος έν τόπω• μεταβάλλει

α γαρ άμα τω πράγματι και κινείται και τδ είδος κα'ι

τβ αόριστον, ουκ αει εν τω αυτοί, αλλ ουπερ και το

πράγμα• ώστε τοϋ τόπου εσται τόπος, (β) Έτι δ'ταν

1\ άε'ρος ύίο>ρ γε'νηται, άπόλιολεν δ τόπος• οϋ γαρ εν

τω αύτω τόπο) τδ γενόμενο•/ σώμα. Τίς ουν ή φθορά ;

ίο (ο) Έ; ων μέν τοίνυν άναγκαϊον είναί τι τδν τόπον, και

πάλιν Ις ο>ν άπορήσειν άν τις αΰτοϋ περί της ουσίας,

είρηται.

113111 3|ίοιμιί αΐΐίκς'ιιηβιιι Ιι;ιτ Ιι.ιΐιι ιιΐ ίιΐιφιτίίοηπιι , ιιεο

Γαοίΐι' ι•?Ι 03 εοβηοβοιτε 3 80 ίιινίεειιι 8ΡμΐΙ1ιΊ3. (Ί) ΑΙ ΜΊΟ

■ΠΐρΟδδϊΙΐϊΙβ 6586 ΙΐΙ Ιθ01)8 6ΪΙ Ιιοι Ι1ΙΙΙ ΙΐΙΙρΠίίΠΙΙΙΙ , 11(111 ιΙίΓΙί-

Γ.ίΐβ εβί νίοΌΐρ. ΓοΐΊΐια ιΐΗΐιιιμιε οί ιιιαίιιία ιιοη &β]υιΐ|;ηιι1ιΐΓ

3 τε; Ιοειίδ αιιίεηι &ρ^ιη«ί ρο(68( : ίη ςυο ΐ'ΐιίηι ηιοιίο ρπιί

αιτ, ίη ριιιη πίΓδίΐδ 3(|113 (ιιΐ αΊοεο3ΐηιΐ3 ) ϊιιμηιΙίΙιΐΓ, νίείδ-

κϊιιι Γιιιίίΐ (ΓΛΐΐ5ΐ3ΐίοηβ 3(|υχ οί βεπδ, εί δίπηίΙϊΙβΓ ,ιΐϊηπιιιι

εοΓροπιπι. 0υοείΓ03 Ιοοιΐ3 ηεε ι>1 ρβΓδ, ηεε ΙιιιΙιϊΙιι^. μ•ι1

«■-Ι 80|>3Γ3ΐ)ϊΙί3 3 ςιΐ3ςιιε Γε.-ΕΙεηϊιη Ιοουδ Ι ; 1 1 > • π,ιιΜρί»!»

6886 τΜείιΐΓ, ι|ΐι.ιΙι• (-1 ν3$ : ηηιιι \35 εδί Ιοειίδ ιμιί ίΓβηδΓειτί

ροίεδί : νβδ αΐιίΡΙΙΙ ιιιιιι εδί ρβΓδ ιιΙΙϋ Γ8Ϊ. (5) ()θ3ίοηυ5 ί-ϋι,ι

εδί 8ερ3Γ3ί)ίΙί$ 3 τε, εβίεηιι* ηοη εδί Γοπη;ι ; (μιαίπιιι,-. 3υ(ειη

εοιιίίηεί, εβίεηιΐδ ιΙίΤΓοΓί 3 ιηΐιΐιτκι. Ροιτο δεηιρεΓ νίάείυι

ςιιοά εδί αΐϊευυί, εί ίρδίιιη εββε ιιΐίιμιίιΐ, εί εχΙι-3 ϊ<1 εβδε

φΐίιΐιΐ.ιι» αϊ) ι•ο (ΗνεΓδιιηι. Παίοηί ί3ηε ϋίεεηοΊιπι βΓ3ΐ, 8ί

οροΓίεΙ Ιιοι: ίη εχεεβδυ (ΙίοεΓε, πι γ Γοπηβε εί ηιιηιεπ ηοιι

δίηί ίη Ιικο : δίηυίυΌηι Ιοειίδ εδί ίϋ ιμιοιΐ ΙιβοεΙ νίιπ ρβΓίϊιϊ-

ραηιΐϊ : $ίνο ί(Ι «ριοιΐ Ιι,ιΙκΊ \ ιιιι ρ3Γ|ίεΙρ3ΐΐ(1ί βίί ηκιμηπιπ εί

ρ.ιΐΛ πΐΜ ; βίνε 8ίί πΐ3ΐεπ8, υί ίη.Τίιηχο κιτίρΜί. (β) 1'πβ-

Ιργο3 ψιυηιοιΐ» Τ08 ΙΊίτιΊιιγ 3(1 μιιιιιι Ιοπιηι, 81 Ιοουβ 08801

ιιΐ3ΐεΓΐ3 νρ| ΓθΓηΐ3? ίιη|>088ίΙ)Με οηίιη ρ-1 ί(1ε$8ε Ιοτ.υιη, οιι-

]ΐι•; ηοη ιιιυίικ, ηεο βιιρεηιιη , ηεε ίιιΙ'ρι ιηη εκί. ΟυβρΓορίέΓ

ίη Ιιιι]ιΐΜΐιυιΙί 1οοη8 ο&ί ςυκίΓοηιΙυβ. (7) Ουοϋβί ίη ίρ$3 Γβ

ΡβΙ Ιοουδ ( οροι-ΙοΙ οηίηι , μι|ιπ.Ι.ίιι εβί τεί Γοηικι τεί ηΐ3-

Ιριία ), ογιΙ Ιικ ιι> ίη Ιοοο. δίηΐϋΐ εηίιη πιπί γο ππιΙ.ιΐιπ 3ο

ηιονρΙιΐΓ ε( Γογιιιη, εί ιμιοιΐ ο>( ίηΐΐ'πιιίιιαίιιιη ; ηεο 8βηιρρΓ

Ρ8ί ίη ρπιΙιίιι Ιοοο, βεϋ ιιΐιί 08ί γο$ ίρ&β : ςιιβρΓορΙει• Ιοοί οηί

ΙϋΡΙΗ. (8) ΡΠε(θΓΡ3 ιρί,ΊΙΚίο ΟΧ ΙΙΙΊΤ Γ,|('|;ΐ εβί ί|ΐ|||.|, Ιο, ικ

ρρΐ'ϋΙ ; ιιιιιιι 0θΓριΐ8 ο,ικκΐ Ι'3(Ίιιιιι εβί, ηοη εβί ίη οοιίοπι

Ιοοο : ο,ιιίΒ ίβίίιΐΓ εβί ίπΙ'•ι ίΙ »-. ? (9) Εγ^ο οχ φιίΙ>π> ηοοΡ85«

ε8ΐ1οευηιε88ε3ΐίςοίιΙ, εί πΐΓίΐϋοχ ηιιΐ1>υ9 α]ί<|υϊβ (ΙπΙιίΙ.ιπ•

ρο88ίί (1ε ρ]ιΐ8 ρβ8οηίί3 , ιϋοίιιιη ε8ί.

ΟΑΡ. III. [V.]

Μετά δέ ταϋτα ληπτέον ποσαχώς άλλο εν . άλλω

λέγεται. "Ενα μέν δή τρόπον ώς δ δάκτυλος εν τη χειρ!

35 κα\ δλοις τδ με'ρος Ιν τω ©,ογ άλλον δέ ώς τδ δλον Ιν

τοις μερεσιν ού γάρΙστι πάρα τα μέρη τδ δ"λον. "Αλ

λον δέ τρόπον ώς δ άνθρωπος Ιν ζωω κα\ δ"λως εί

δος Ιν γένει. "Αλλον δέ ώς τδ γε'νος εν τω είδει και

οΤ,οις τδ μέρος τοϋ είδους εν τω τοϋ είδους λόγιο. "|•"τι

„, ώς ΰγίεια εν Οερμοϊς και ψυχροϊς καϊ 5λ(»ς τδ είδος

Ιν τη υλη. Έτι ώς Ιν βασιλεΐ τα των Ελλήνων και

δ'λως τδ Ιν τω πρώτω κινητικό). *Ι''.τι όις Ιν τώ άγαΟώ

και δ^ς Ιν τω τέλει• τοϋτο δ' Ιστί τδ οϊ έ'νεκα. Πάν-

τοιν δέ κυριώτατον τδ ό)ς ίν άγγείω και όλως εν

45 τόπω. (?) Άπορήσειε δ' άν τις, άρα και αυτό τι Ιν

έαυτω Ινδεχεται είναι, ή ούΟε'ν, άλλα παν ?, ούδαμοϋ

ή Ιν άλλω. Διχώς δέ τοΰτ' Ιστίν, ήτοι καΟ' αυτδ

ή καθ' ίτεροΜ• δταν μέν γαρ η μόρια τοϋ δ*λου τδ

Ιν ω κα\ τδ Ιν τούτω, λεχθήσεται τδ δλον Ιν έαυτω-

Μ λέγεται γαρ και κατά μέρη , οΤον λευκδς 6'τι ή Ιπιφά-

νεια λευκή, και Ιπιστήμων ίτι τδ λογιστικόν. Ό μέν

ουν άμφορευς ούκ εσται Ιν εαυτό), ούδ' δ οίνος"

Ρο8ί Ιι.ίό 8ΐιιηι•ιιιΙιιιιι •'.<( ςιιοί ιηιχίίί ιιΐίιιιΐ ε88ε (ΙϊρηΙπγ ίη

3ΐίο. Γιιο ίμίΙιΐΓ ιηοιίο, ιιί ιΐί^ίΐιικ ίη ιηιιηιι, εί ηιηηίικι ρ3Γ$ ίη

ίοίο ; 3ΐίο ιικιιΐο, υί Ιυίιιιη ίη ρηιΊίΙιικ : ηοη ιίιϊπι γ. Ιιιιιι γ, ι

οχΙι-3 ρ3Γίε$ ; 3ΐίο ιικμΙο, ιιί Ιιοιιιο ίη .ιηίιηαΐί, εί οηιηίηο ιιί

δροοίεβ ίη ίίΡΐΐΡΓΡ; βΐίο, ιι(-.(!Ρηιΐϊ< ίη 8ρεοίβ, εί οηιηίηο ρ3Γ9

ίροοίοί ίη ιΙιΊίιιίΙ ίηιιρ 8ρεείεί. Ι'γ,ίΊργγβ ιιί 83ηίί38 ίη 03ΐί(1ί.ι

εί Γπμίιίίί, εί οηιηίηο Γογπι3 ίη ηιη(οπ3. Ργ8βΙογο3 ιιί ίη γρ^ο

ι•ι•8 (>Γ»Μ•ηηιηι , εί οηιηίηο ςυοιΐ εβί ίη ρπιηο ιηηίοπ•. Ργχ-

Ιιί γ.ι ιιί ίη Ιιηιιη , εί οηιηίηο ίη Γιηε : Ιιοι- ίΐιιίοηι ε8ί ίιΙ οιφι»

μΐ';ιίί;ι. Οιιιιιίιιηι βιιίειη ηΐ3χίηιε ρΓΟρΓίε (ΙίοίΙιΐΓ, ((υικΙ Ρ8ί

ιιί ίη ν3$ε, οί οηιηίηο ψιηιΙ ε8ί ίη Ιοοο. (2) ίβηι νειχι οΊι-

Ι)ί)3Γ« φΐί8 ρο88ίί, ιιίηιηι α1ί<|ΐιϊ<1 ρο$8Ϊί 888β ίρίΐηη ίη «■-

ηιεΙίρ•«), 3ΐι ηίΐιϋ, κρι) οηιηίβ νι•| ηιΐ8ςιΐ3ηι 8ίηί, νοΙ ίη

«Ιίο. Ιιοι• 3ΐιίι•ιιι ΙιίΓ.πίηιιι εβί, ηεηιρε νεΙ ρεΓ 8ε, νεί ρει•

ηΐίικί. Οππιιι ι-ηίιιι Ιοίίυβ ρ3Γίε8 βηηί, εί \<\ ίη ςυο ίηεβί ,

εί ίϋ ςπο(1 ίη ίΙΙο ίηεβί; ίηικ: «ΗγοΙιιγ Ιοίυιη εββε ίη 8ε ίρβο ;

η.ιηι εί Γίΐίίοηι• ρ»γΙ ιιιιιι ι1ί(•ΊΙιΐΓ : ιιίριιίβ <ιΙΙιιι>, ςυίβ 8ΐι•

ρρι Γκίρλ ε8ί . 1 1 1 ρ . ι ; εί Ιιοιιιο 8είεη3, ςυί3 ίβευΐίββ Γ3ίίοη3ηόί

εδί 4οίεηδ Εγβο ηοο νβδ επί ίη »ε ίρβο , ηβε τίηιιιη, βοΛ νίαί
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ό δέ του οΐνου αμφορείς εσται ■ 8 τε γαρ και εν φ ,

ομοιότερα τοΰ αύτοΰ μόρια. (3) Ούτω μέν ουν ένδε'-

χεται αυτό τι εν έαυτω είναι, πρώτως δ' ούχ ενδέχεται,

! 5 ο?ον το λευκδν έν σώματι. Ή επιφάνεια γαρ εν σώ

ματι, ή 3' επιστήμη έν ψυχή. Κατά ταΰτα δ' α'ι

προσηγορίαι με'ρη όντα , ως γε έν άνθρωπο) • δ δ' αμ

φορείς και δ οίνος, χωρίς μένοντα, ού με'ρη, άμα δν

διδ δταν η με'ρη , εσται αύτδ έν εαυτό) , οίον το λευκον

ιβ έν άνθρώπω, δ'τι έν τω σώματι• και έν τούτω, δ'τι έν

επιφάνεια• έν δέ ταύτη ούκέτι κατ' άλλο• καΐ έτερα

;γε τώ είδει ταΰτα, και άλλην φύσιν έχει έκάτερον και

δύναμιν , ή* τ' επιφάνεια και τδ λευκον. (ί) Ούτε δη

έπακτικώς σκοποΰσιν ουδέν δρώμεν έν έαυτω κατ' ού-

ιβ δένα των διορισμών , τω τε λόγω δηλον δ'τι αδύνατον •

δεήσει γάρ αμφότερα έκάτερον υπάρχειν, οίον τον αμ

φορέα αγγεϊόν τε και οινον είναι , και τον οίνον οινόν

τε και αμφορέα, είπερ ενδέχεται αυτό τι έν έαυτω είναι-

ώστε ει δτι μάλιστα έν άλληλοις ειεν, δ μέν άμφορευς

*ο δέζεται τον οΤνον ούχ ?| αύτδς οίνος, άλλ' ή εκείνος,

δ δ' οίνος ένέσται έν τω άμφορεϊ, ούχ ή αυτδς άμφορεύς,

άλλ' ?[ εκείνος. Κατά μέν ουν το είναι δτι έτερον,

ίηλον • άλλος γάρ δ λόγος τοϋ έν ω και τοϋ έν τούτω.

(&) Αλλά μην ούοέ κατά συμβεβηκδς ενδέχεται ■ άμα

25 γάρ δύο έν ταύτιΤ) εσται• αυτός τε γάρ έν αΰτώ δ άμφο

ρευς εσται, ει ου ή φύσις δεκτική, τοϋτ' ενδέχεται έν

έαυτω είναι, και ετι εκείνο ο& δεκτικόν, οίον, ει οίνου,

δ οίνος. "Οτι μέν οϋν αδύνατον έν έαυτω τι είναι πρώτως,

δηλον. (β) β0 δέ Ζήνων ήπόρει , δ'τι ει εστί τι δ τόπος,

30 έν τίνι εσται, λύειν οΰ χαλεπόν ουδέν γάρ κοΛύει έν

άλλω μέν είναι τον πρώτον τόπον, μή μέντοι ώς έν τόπω

έκείνω , άλλ' ώσπερ ή μέν ίιγίεια έν τοις θερμοΐς ώς

έςις, το δέ Οερμδν έν τω σώματι ώς πάθος. Ωστ' ουκ

ανάγκη ε'ις άπειρον ίέναι. (7) Εκείνο δε φανερόν, δτι

36 έπεΐ ουδέν το άγγεΐον τοϋ έν αΰτώ ( έτερον γάρ το

πρώτως, δ τε και έν ω ) , ουκ άν είη ούτε ή ύλη ούτε

το είδος δ τόπος, άλλ' έτερον. Εκείνου γάρ τι ταΰτα

τοΰ ενόντος, καΐ ή βλίΐ και ή μορφή. Ταΰτα μέν ουν

έστω διηπορημένα.

V»» ΡΠΐ : <|ΐιιιιΙ ιΊΐίιιι ίηβδί, ι•Ι ί(1 ίιι <]Ι10 ίηΡδί , :ιιιιΙιΐ) δυηΙ ρ]ΐ!δ-

ιΙπιι |>;ιγ(<>8 : (3) δίο ίμίΐιιι- Ιίιτί ροΐβδί υΐ ήΐεπι ,'ιΙίφΐίιΙ δί(

ίιι 86 ίρδο ; Ρππιο .ίιιΙιίιι ηοη ροΐεδί , ιι( ,ιΙΙμιιιι ίη οοΓροι-ρ :

<ριί;ι δυρειΐιείεδ βδΐ ίη οογοογο, δοίοηΐϊα νει-ο εδί ίη ;;ιιίιιι;ι ;

εχ Ιιίβ ηιιίπιι, ιριιιιη βίηΐ ρβιίεδ, αρρβΙΐ3ΐϊοηβδ δυιηυηΐυι-,

ιι Ι ίη Ιιοιηίηο (τιΐΐ'; 8>μ1 αηιρίιοι-α εΐ νίηιιιη, ιριιιηι δυηΐ

δεοΓδυπι, ηοη βυηΐ ρ3Γ(β8, μίΙ ίίιιιιιΐ (αηιρη : ίαρ.ΪΓΟο, π,υαηάΌ

8ΐιοΙ ραι-Ιεδ, οι-ϊΐ ΊιΙιίιι ίη 86 ίρ>ο : ιιΐ αΙΙιιιιη ίη Ιιοηιϊιιο , αηί»

βδΐ ίη εοι-ροτο : βΐ ίη Ιιοο, αυίβ 6δΙ ίη δυρεΓΠοίε : νοι-υη) ίιι

Ιιβο ηοη ιπηρίίιι-. ρει• ;ιϋικΙ ; 3ΐαυβ Ιικε ο'ίνβΓδβ δυηΙ δρεείρ,

δΐίαηχριρ ηαίιιΐ'ηιη ιΊ νίιη ιιίπιηκριο ΙιαΙκΊ , δΐιρει-Ποίβδ , <Ί

ά\\»>γ. (4) δι ίϋ'ιΙιΐΓ ρβΓ ίηιίικΊίοηπη εοηδίάρΓοπηίδ , ηίΙιίΙ

νίϋρηιυδ 6880 ίη 86 ίρ$ο «■(ΐιικίπιιι ιιΙΙ;ιηι (ΙείίηίΙίοηρηι. £1

Γ3ΐίοηε ρβίβΐ Ιιοο 688β ϊπιροδδίοϋε ; οροιΊεηίΙ εηίιη υΐηιηιιριι-

;ιιιι|)ΐι 0886 : ηίρυΐα, 3Π)ρηοΓ3ΐτ) 6886 εΐ ν38 εΐ νίηυηι, «ο

νίηυηι 6886 ιΊ νίηιιιη εΐ ίΐηιρίιυηιηι : 8Ϊ ιμιίιίοιη αϊ ίι|υίι] ροίοδί

ίρ-ιιιη 6886 ίη 86 ίρδο. (,ιιίικίι Γ,Ί 81 <ρκιιηιη;ι\ίιηρ ίη 80

ίηνίιριη δίηΐ ; ΙβιηεηβιηρΙιοΓΒ ΓεοίρϊρΙ νίηυηι, ηοηαυαίρηιΐδ

ίρ83 681 νίηυηι, κο<1 αυβίεηυδ ίΐΐιιιΐ βδΐ νίηυηι ; νίηυηι αυΐι'ΐη

ίηεπί ίη βιηρΙιοΓβ, ηοη ςυβίβηυ» ίρδυιη βδΐ βηιρΙιοΓ» , δβιΐ

ηη3ΐεηυδ ίΙΙα 681 3ηιρ1)0Γ3. δροιιηιίπιη βδβεηΐίβηι ίμίΐιιι- Ιιη•<;

(ΙίΙΓβΓΓβ (ΐ.ιΙ.ιΊ ■ 31Ϊ3 ηαιικριρ 68( (ΙιΊ'ιηίΙίο ε]ιΐ8 ίη α,ιιο <•>! , εΐ

ι•]ΐΐ5 ιριυιΐ ίη ίΙΙο ββΐ. (5) ΟηΊιιίιηιι ηεε εχ βιχίιίεηΐί ι«

ρυ(68( : δίιηυΐ οηίιη (Ιυο οοΓροΓβ ίη ροιίεηι ίηβΓυηΙ; ιι.ιιιι

61 ίρ83 3Πΐρ1ΐΟΓ3 III Μ' Ϊρ83 (Ί'ΐΙ, 8Ϊ ίϋ ευ]υ8 Π3ΐυΓ368ΐ »ι1 8115•

ι'ίρίιΊκΙυιη <ιρΙ;ι, ρο(68( ίη βυ ίρβο β88β : εΐ ίηβυρεΓ ίη εοαΌηι

επί ίϋ ου]υ8 βυδείρίεηάί νίηι ΙιαΙκΊ, υΐ νίηυηι, δϊ νίηί δυδρί-

ρίΐΊΐιΙί νίηι 1)3ΐ)β(. Ιηιρο8δίΙ>ί1ε ί^ίΙυΓ εδδβ π! »Ιίιριίι1 δίΐ ριίηκι

ίηδβ ίρβο, ηΐΒΐιίΙεδΙιιηι βδΐ. (6) Ουο<] 3ΐιΙεηι Ζεηο ιΐιιΐιίΐυΐιιιΐ,

ί|ΐιία δι Ιοι:ιΐ8 βδΐ ηΙίι|ΐιί<1, επί ίη 3ΐίςυο, δοΙνεΓε ηοη 68ΐ ιΐίίΐί-

είΐε : ηίΙιίΙ εηίηι μΊιιΙ , ρΗηιυηι Ιοουιη βδδε ηυίιΐοη ίη αΐϊο ;

ηοη Ι3ΐιιΐ'η εδδε ίη ίΙΙο ιιΐ ίη Ιοεο, 86(1 (ΐιιΐ'ηιαιίιηικίιιιη 83-

ηί(38 βδΐ ίη εαΐίάίδ, υΐ Ιΐ3οΊ1υ8 ; οβΙίόΌπι βυίειη ίη εοΓροΓε,

ιιί ηίίεοΐίο : ηυ3Γ6 ηοη εδ( ηεεεδδε ίη ίηΐίηίΐυιη ϋΐιίτο.

(7) ϊιιίΙ ίΐΐιιιΐ ρΐ'ΐ-ϊ,ρίι ίιιιιιι 68(, ιρυ'.Ί ν38 ηοη εδί ιιΙΙ.ι ρ3Γ8

ε}υδ ι|ΐιηιί ίη ίρβο εδί ( ικιιιι ιριηιΙ ρι-ίιιιιι ίηεδί, ε( ίη ςιιο

ίηεδί , ι1'ινβΓ83 8υη{ ) , Ιοουηι ηβο ροδδβ βδδο ιικιΙιίί.ίιιι , ηεο

Γυηηηιη , 8(•ι1 αΜνεΓδυιη <ριίιΙρί;ιηι : ήβη Ιι.ιί- δυηΐ ;ιϋ<ριί<)

ε]ιΐδ ιριοιΐ ίιιοδί, Ιηηι ηκιΐιτίιι ςυβπι Γοπηα. ϋε Ιιίδ ί^ίΐιιΐ' (1η•

1)ί(3ΐυιη εδ(ο.

ϋΑΡ. IV. [VI.]

40 Τί δέ ποτ' έστΐν δ τόπος , ο>δ' άν γένοιτο φανερόν.

Λάβωμεν δέ περί αύτοΰ ίσα δοχεΐ αληθώς καθ' αΰτο

υπάρχειν αύτω. Άξιοΰμεν δή τον τόπον είναι πρώ

τον μέν περιέχον εκείνο ο& τόπος εστί, και μηδέν τοΰ

πράγματος είναι• έτι τον πρώτον τόπον μήτε έλαττο)

45 μήτε μείζον έτι άπολείπεσθαι έκαστου και χωριστδν

είναι- προς δέ τούτοις πάντα τόπον έχειν το άνο)

και κάτο), και φέρεσθαι φύσει και μένειν έν τοις

οΐκείοις τόποις έχαστον των σωμάτο>ν, τοΰτο δέ ποιεϊν

γ) άνω, η κάτω. (2) Τποκειμένοιν δέ τούτων, τά λοιπά

&ο Οεωρητέον. Δεΐ δέ πειρασθαι την σκέψιν ούτοι ποιεϊ-

σθαι , δποις τό τί έστιν άποδοθησεται • ώστε τά τε άπο-

ρούμενα λύεσθαι, και τά δοκοΰντα υπάρχειν τω τόπο)

5εά <ριίιΙ Ι.ιικΙπιι δίΐ Ιοευδ, ιΐ.ι ροΓδρίευυηι Ιίεπ ροΐεδί. Οο

εο βυΐεηι ιΐΓ.ιίρίιηηιΐί , ιρικοιπικριο νίιΐοηΐιιΐ' νεπ1 ίρδί ρετ 86

ίηεδδβ. ΟηδΡίηιΐδ ιι;ΪΙιιγ Ιοειιιη 6886 ρΓίηιο ί(Ι ςυοι] ροηΐϊηοΐ

ίΐίικί ("ΐι]ιΐ8 681 ΙοίΊΐδ , ιιρο 6830 3ΐίαυί<1 <•]η.< γρι ιρκιηι εοη(ίηο(.

ΡπϊΊργρ» ριίηιπηι Ιοοιιηι ηβο 6886 ηιίιιοπ'ΐιι, ηεε ι,ι;ι]<ιπίιι

γο ΙοοαΙα. ΡπεΙβΓεβ , ά'βδίίΐυί (ρΐίΐιριρ τε ει βδδε δερ3Γ3υίΙε.

\<Ι Ιιλό , οιηηεηι Ιοεηηι Ιι;ιΙκτρ ρ:ΐΓΐι*ιιι δΐιρ'ρπιηι εΐ ίηΓιταιη ;

ρΙ δίη^ιιΐΒ ΡΟΓροΓβ ηηΐ ιιι Λ Γογγϊ , «ο ιηβηβΓΟ ίη ρΓορΓίίδ Ιοοίι :

Ιιοο ηιιίοιη Γ306Γ6 3υ( βηρΓ3, αηΐ ίηΙι,Ί. (2) Ηίδ δυρροδίΐίδ,

ΓθΗ(|υ3 δυηΐ όίδρίείεηο'β. Οοηβή βυίειη ορΟΓίεΙ οοηδίιΙβΓβ-

Ιίοιιριιι ί(3 ίηδΙίΙυβΓε, αυβίεηυδ ιριίιΐ δί( βχρΙίοβΙυΓ : 3θΌο

υΐ 6( 63 0*6 φιίηυδ (ΙιιυίΙαΙυΓ, ίο1\;ιη(ιιι , ε[ ιριιι: νίιΐιηίιιΐ'
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υπάρχοντα έσται , καΐ έτι τδ της δυσκολίας αίτιον

και των περί αύτον άπορημάτο>ν έσται φανερόν ούτω

γαρ άν κάλλιστοι δεικνύοιτο έ'καστον. (ί) Πρώτον μεν

ουν δει χατανοησαι έ'τι ούχ αν έζητεϊτο δ τόπος, ει μη

6 χινησίς τις ην ή κατά τόπον • διά γαρ τοϋτο καί τον

ούρανον μάλιστ' οίόμεΟα έν τόπι.) , έ'τι αεί έν κινήσει.

Ταύτης δέ το μέν φορά, το δ' αύξησις και φθίσις• και

γαρ εν τη αυξήσει και φθίσει μεταβάλλει, και 3

πρότερον ην ένταΰθα, πάλιν μεΟέστηκεν ει; έλαττον

ιυ ή μείζον. "Εστί δέ κινούμενον το μέν χαθ' αΰτο ένεο-

γεία, το δέ κατά συμβεβηκός• τοΰ δέ κατά συαβεβη-

κος το μέν ένδεχόμενον χινεϊσθαι καθ' αυτό, οΤον τα

μόρια τοΰ σο')ματος χαΐ δ έν τω πλοίο) ήλος , τα δ' ούχ

ενδεχόμενα άλλ' άει κατά συμβεβηκός , οΓον ή λευκό-

15 της καί ή επιστήμη• ταΰτα γαρ οίίτω μεταβέβληκε

τον τόπον, ίτι έν ω υπάρχουσι μεταβάλλει. (*) 'Κπει

δέ λε'γομεν είναι ως εν τόποι τω ούρανώ , διότι εν τω

αέρι , ούτος δ' εν τω ουρανώ • και εν τοί αέρι δέ ούκ έν

παντί, άλλα διά το έσχατον αύτοΰ και περιέχον έν τω

>υ αέρι φαμέν είναι• ει γαρ πας δ αήρ τόπος, ούχ αν ίσος

εϊη έκαστου δ τόπος και έ'καστον• δοκεϊ ίέ γε ίσος

είναι. Τοιούτος δ' δ πρώτος εν οι εστίν, (ο) "Οταν

μέν ουν μή διηρημένον ή το περιέχον άλλα συνεχές,

ούχ ως έν τόπω λέγεται είναι εν έκείνω , άλλ' ώς μέρος

15 έν ίίλο)• δταν δέ διηρημένον η και άπτόμενον, εν

πριότο» εστί τω έσχατοι του περιέχοντος, 8 ουτ' εστί

μέρος του έν αύτώ όντος, ούτε μείζον τοϋ διαστήμα

τος, άλλ' ίσον • έν γαρ τω αύτώ τα έσχατα των άπτομέ-

νοιν. Και συνεχές μέν ον οΰκ έν έκείνο> κινείται , άλλα

3ΐ' μετ' εκείνου , διηρημένον δέ εν εκείνο). Και έάν τε

κινήται το περιέχον εάν τε μή, ουδέν ήττον. "Ετι

δταν μή διηρημένον ή, ώς μέρος έν ίλω λέγεται,

οίον έν τω οφθαλμό) ή όψις ή έν τω σοιματι ή χείρ•

Οταν δέ διηρημένον, οίον έν τω κάδω το δδοιρ ή έν

35 τω κεραμίω δ οίνος• ή μέν γάρ χειρ κατά τοΰ σοιματος

κινείται, το δε Οδοιρ έν τω κάδο), (ο) "Ηδη τοίνυν φα-

νερδν έκ τούτοιν τί έστιν δ τόπος. Σχεδόν γαρ τέτ-

ταρά έστιν ων ανάγκη τον τόπον ίν τι είναι• ή γάρ

μορφή ή ύλη ή διάστημα τι τί) μετάξι) τών έσχατων,

40 ή τα έσχατα , ει μή έστι μηδέν διάστημα παρά το τοΰ

έγγινομένου σο')ματος μέγεθος. Τούτων δ' δτι ουκ εν

δέχεται τά τρία είναι, φανερόν άλλα διά μέν τί) περιέ-

χειν δοχεΐ ή μορφή είναι• έν ταύτω γάρ τά έσχατα

τοΰ περιέχοντος καί τοΰ περιεχομένου. "Εστι μέν οδν

15 άμφο> πέρατα , άλλ' ου τοΰ αύτοΰ , άλλα το μέν είδος

τοΰ πράγματος, δ δέ τόπος τοΰ περιέχοντος σώματος.

(7) Διά δέ τό μεταβάλλειν πολλάκις μένοντος τοΰ περι

έχοντος το περιεχόμενονκαΐ διηρημένον, οΤον έξ αγγείου

ύδωρ, τδ μετάξι) εΐναί τι δοκεϊ διάστημα, ώς όν τι παρά

50 το σώμα το μεθιστάμενον. Το δ' ούκ εστίν, άλλα το τυχδν

εμπίπτει σώμα τών μεθισταμένοιν και ίπτειθαι πε-

φυκότων. (β) Ει δ' ην τι το διάστημα το πεφυκος και

μένον έν τω αύτώ τόπο) , άπειροι άν ήσαν τόποι •

μεΟισταμένου γαρ τοΰ ύδατος και τοΰ αέρος ταύτί)

ΛΒΙβΓ0ΤΕΙ.Ε8. Ι).

Ιοοο ίηβ&ίβ, ηιηηοαιιΐ : βΐ ρηΊοι-οη οβιΐδί ιϋΠίπιΜΜί*, βίςπβ

βοι•υηι ςιΐ3β άβ ϊρβο (ΙιιίιίΙαηΙιΐΓ, ροη,ρίαια ΠαΙ. 5ίε βηίιη ρυΙ-

οΐιβπϊπιβ ιιηυηιηυούα,ηβ ηιοηβΙΐΐηίΙυΓ. (3) Ργϊιιιιιιιι ίΐβο,οο.

οροιΊεΙ ίηΙι-ΙΙί^οΐ'ο, ηοη ΓιιΙιιπιιιι Γυίβββ ίοοί ίιιιιυί.ιϋ ίοηοιη ,

ηϊίϊ ηιοΐυβ ιιΐίψιί,ι β88βΙ, α,υί ίη Ιοοο .ιριτίιιινΙ ιιι•. 1. 1, ϊι ι ο βΐ

< ιιΊιιιη ιιι;ι\ίιηι• ροΐαηιιΐδ β88β ίη Ιοοο , ψίκι ><ηιρι•ι ββι ίη

ηιοΐο. Ηίο νβΓΟ ρβΓίίηι εβί Ιαίιο , ρ.ιι Ιίιιι ,ίπ τεΙίο εΐ ιίειυί-

ηιιΐίο : ικιιιι βΐ ίη 3θοι•εΙίοηε εΐ όΌιιιίιιιιΙίοιιβ ίίΐ ηιπίιιΐίο :

βΐ ςιιοιΐ ριϊοδ Ιιίο ετβι, γοι-308 ΙιβηδΙίΐΙιιηι β8ΐ ίη ηιίηοδ αιιΐ.

ηΐ3]ιΐ5. Οιιοιί βοίοιη ιιιη μ ιιι ι , ρ;ιι ι ιιιι βκΐ ροΓ 8β βοΐυ, μιιι ( ιιι,

βχ βοοίΟοηΙί. Ουοϋ βυίβηι οβί βχ ;ιπ ίιΙΐΊΐϋ, ρβΓίίιη (ΐοΐβίΐ

ιηονβπ ρβΓ «ο, "Ι ρβΓΐο« οοΓ|Μΐιί<ι, οΙο|3νυ8 ι|ΐιί ββΐ ίη ιι.ίι ι •

8|Ϊ3 ηοη ροϋπη! ρβΓ δβ ηιονβΓΪ , $β<1 δβιηρβΓ ιιιονοιιίιιτ βχ

:μ•ι -ίιίοιϋ ; ιιΐ αΙΙ)0Γ, βΐ μίοιΗλ : Ιιηί: ΐ'ηίηι ι•ί<ι ηιιιΐ.ιιιΐ Ιο

ί ιιιη , ηιιί,ι Ίά ίη ΐ|πη ίιΐΜΐιιΙ , ιιιυΙ,ιΙ. (4) Οιιίιι νβΓΟ (Ιίοίηυβ

6ϋ8« ίη οιείο υΐ ίη Ιοοο, ιρικι γ>! ίη 36γβ; Ιιίο βιιΐοηιεβΐ ιιι

'ίι-Ιί : μίΙ ιΊ ίη 3βΓβ γ>μ• αΊείηιιυ, ίϋ εβί, ηοη ιιι Ιο! υ;

βοά ρΓορΙβΓ ο]ιΐ8 εχίΓεηιιηι εΐ οοηΐίηοηε, ίη βοιν <•>-ο ιϋ-

είηιπβ : ικιιιι 8ί υηίνεΓ8ΐι$ βογ Ο88θ1 Ιικ ιιι, οογΙο ηοιι οββοί

.τι|ΐιιιϋί εΐ]]υΜ|ΐιο Γβί Ιοοιιβ οΐ Γ08 ίρ83 : 8βά νίιΙοΙϋΓ 30<]ΐΐ3ΐΪ5

0880. ΤαΙίββιιΙοιη ε«1 ρπηιικ Ιοουε, ίη ιρκι τε8 08(. (5) Ουιιαι

ι^ιΙιιγ ίιΐ ιμιοιΙ οοηΐίηεε, ηοη ο.-1 ιΐίνίϋΐιιη, μίΙ εοηΐίηυυηΐ;

Ιιιηι• «Ιιι ϋιιΐ' ίη ϋΐο β88ε, ηοη ιιΐ ίη Ιοοο, 80(1 ιιΐ ρ3Γ8 ίη [οίο.

Ι,ιιιιιιιι ιιιιίοιιι 081 ο'ίνίδϋιιι, 80 13Π§Η; Ιιιηο ι•8ΐ ίη .'ΐΐίψκι

ρΓίηιο, (|υο<1 ε$( οχ(γ«ιιιιιιιι οοηΐίηεηΐίδ, οΐ ηεςυο ο»1 ραΓ8

•■/π•. ΐ|ΐιοιΙ ίη ίρ80 γ-Ι , ηΐ'.μΐι' Ιη3]ιΐ8 ίη! γγ ν ,ιΐΐο , 80(1 ,τιμίίΐΐε :

φιοιικιηι ίη εούοπι 8ΐιη( οχΐη-ιιιίίιιίω ιοιίιιιι ιρκι• βε Ιιιιι-

Κ""1• ΚΙ Μ η;ιιίϋοιΐ) ψιο<1 ο>,1 οοηΐίιιιιιιιιι , ηοη ιιι ίΙΙο ιηονο-

1 ιιι•, μ•ιΙ (ΐιηι ίΙΙο : φιοιΙ ,ιιιΙιίιι 08( ϋίνίίυπ) , ίη ίΙΙο : ι•1 8ίνβ

οοηΐίηεηβ ιηονββΙιΐΓ, βίνβ ηιίηίιηε, ηίΙιΠοηιίηιΐί ίρίΐιιη ηιο-

τοΙογ. Ι 'ηιΊιτίΊΐ <|ΐι ιιιιι ηοη 081 ιΙ ί \ ίκιι ιη , ιΙίιϋιΐΓ ε«8ε ιι( ρβΓ8

ίη (οίο : νείυΐί ίη οουίο 88ρεο1υ8 3ΐιί ίη οογοογο ιικιπιη.

(Οιιιιιη ιιιιΐΐ'ΐη 081 <Ιινί8ΐιιιι, (ΙίιίΙιΐΓ β8$ο ιιί ίη Ιοοο, νβΐηι'

ίη ιαιίο ιιιρι», ηιι Ι ίη ιΐοΐίο νίηυιη; ιΊοιιίιιι ιιι;ιπιι> πι ιιι

(■οιροιτ πιονί'Ιιιι• : :κμΐ3 νΐ'ΐο ίη ( ιιιΐο. (6) ίιιιη υογο οχ Ιιίβ

ρεΓ8[ΐίοιιιιηι εχΐ, ιριίιΐ 8ΪΙ Ιοοιιβ. ϊΌγο οιιίιη ιριιιΙΙιιυΓ 8υη(, 8(1

φΐοΐΊΐιη ιιηιιιη ηεοοββε βίΐ Ιοιίιιιι γοΓογπ ; ηιιΐ εηίπι ε8( Γοιιπα,

αιιΐ ηΐ3ίοΓΪα, 3ΐιΙίιιΙοιν;ιΙΙιιιιι ψιοιΙ. Ιιιηι , ιμιοιΙ ο>1 εχΐι-οηιίβ

ίιιΙΟΓΙΐΌΐιιιη , 3ΐιί οχίπ'ΐηη , 8ί ηιιΜιιιη 08( ίηΙεΓναΙΙιιιη μι ;ιΊι•ι

ΙΙΙΙΐμΐΐίίΙΚίίΐΙΙΊΙΙ ΟΟΓρΟΠβ ΐρίοΐ! ΪΙ1Ι-.1. ΜοίΊΙΙΙΙ ,ΊΙΐΙι'ΙΙΙ ΐΓΙ,Ί 0886

ηΟΠ 00850 , ρΐ'Ι >ρίιΙ1ΙΙ1Ι1 08(. λ (Ί II ιιι , ιμι ΪΙΙ Ι -ΟΙ1 ΙίΐΙιΊ , V ίιΙιΊΐΙΓ

08ΜΟ Γοπιιη; ιιι οοιίοιη οηίιη δΐιιιΐ οχίΓοοιίΙβΙοβ (]ιιι ιμιοιΙ

εοηΐίηοί, οΐ ο]ιΐ3 ιμιοιΙ οοηίίιιοίιΐΓ. δβιιε ιιιιιΐιο μιιιΙ Ιιτ-

ιιιϊιιϊ , ηοη Ιαηκ'ΐι ο]ιΐ8(1οιη : 8θά Γοπικι οιΐ Ιιτηιίηιιι Γβί ;

Ιοοιιβ βυΐοηι , ΟΟΓρΟΠβ οοη(ίηεη(Ϊ8. (7)<}ιικι νιτο ίιΙ ιμιοιΙ

(ΌΐιΙίηοίιΐΓ 80 ϋίνίβυιη εδ.1, οο ψιοά οοηίίηοΐ ηιηιιοηΐο,

ΙΙιΙΐΙΐΐΙΐΙΓ ΜΙ'ρι', II Ι ΟΧ ΜΙΜ' Ιΐιρκΐ; ίΐΙΐΊΓΟΟ (\υο<1 βδΐ ίηΙβΓ•

]ΐ'([ιιιη, νίιΙιΊιιι- 0880 αϋιμιοιΐ ιιιΙογμιΙΙιιιιι , ηιι»8ί ιμιϊρ-

ρίΐΙΙΙΙ 8ί( ρΐ'.ΓίΟΓ 00ΓρΐΙ8 ιρίοιί ΐΓ3η8ΓβΓ|ϋΓ. ΟΐΙΟϋ" ΙΙ0Ι1 ίΐβ

681 : 8Ι'.| ίΐΙΙ'ίιΙϊί ιρίοιίΐίΐ ηιΐμΐΗ ΙΌΙΊΙΙ11 ιμι,ΐ' ΙπιιιλΓι'-

πιιιΙιιγ, ο! 808 ηαΙιίΓα Ιβιι^ογο ρ088ΐιη(. (3) Οίΐ'πιιιι 8Ϊ

ϊιιΙιίλ,ιΙΙιιιιι 6886(8110.010 ιρίοιί 803 ηιιίιΐΓαθ8.ιιί, 30 111.1110-

γοΙ οοιίοιιι ίη Ιοοο; ίιιΐίιιίΐί οίίοιιΐ Ιοοί; Ιι.ιιιιΙ.ίΙη εηίιιι
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ποιήσει τ4 μόρια πάντα Ιν τώ δλω δπερ άπαν το

ΰδωρ Ιν τω άγγείω- άμα δέ και δ τόπος έσται μετα

βάλλων. "Ωστ' εσται του το'που τ' άλλο; τόπος, και

πολλοί τόποι άμα έσονται. Ούχ έστι δέ άλλος τόπος

6 δ τοϋ μορίου, Ιν φ κινείται, 5ταν δλον το άγγεϊον με-

θίστηται, άλλ' δ αυτός• εν δ γάρ Ιστιν, άντιμεθίσταται

δ αήρ και τί> δδοιρ ή τα μόρια τοϋ Βδατος, άλλ' ουκ

Ιν ω γίνονται τόπω, δς μέρος Ιστ\ τοϋ τόπου #ς Ιστι

τόπος όλου τοϋ ούρανόϋ. (9; Κα\ ή υλη δε δοξειεν άν

ιυ εΤναι τόπος, έϊ γε Ιν ήρεμοϋντί τις σκοποίη καΐ μή

κεχοιρισμένω άλλα συνέχει- ώσπερ γαρ ε! άλλοιοϋ-

ται , εστί τι δ νϋν μεν λευκόν, πάλαι δέ μέλαν, καϊ νΰν

μεν σκληρόν, πάλαι δέ μαλακόν (διό φαμεν ειναί τι

την ΰλην ) , ούτω καΐ δ τόπος δια τοιαύτης τινδς είναι

ι& δοκεΐ φαντασίας • πλην εκείνο μεν διότι β ην άηρ ,

τοϋτο νϋν ίίδωρ, δ δέ τόπος, δτι οΟ ην δ άηρ, ΙνταϋΟ'

Ιστι νϋν ύδωρ. Άλλ' ή μέν Ολη , ώσπερ Ιλέχθη Ιν

τοις πρότερον, ούτε χωριστή τοϋ πράγματος ούτε

περιέχει, δ ίέ τόπος άμφω. (ιυ) ΕΙ τσίνυν μ-ηδέν

20 των τριών δ τόπος Ιστί , μήτε το είδος μήτε ή ύλη

μήτε διάστημα τι άεΐ υπάρχον έτερον πάρα το τοϋ

πράγματος τβϋ μεΟισταμένου , άνάνκη τον τόπον

εΤναι το λοιπόν των τεσσάρων, το πέρας τοϋ περιέ

χοντος σοιματος. Λέγω δέ το περιεχόμενον σώμα το

26 κινητδν κατά φοράν, (ιι) Δοκεΐ δέ μέγα τι είναι καέ χα-

λεπδν ληφβήναι δ τόπος διά τε τδ παρεμφαίνϊσθαι τήν

ΰλην και τήν μορφην, καϊ διίι τδ Ιν ήρεμοϋντι τώπε-

ριέχοντι γίνεσΟαι τήν μετάστασιν τοϋ φερομένου ■ εν

δέχεσβαι γαρ φαίνεται είναι διάστημα μεταξύ άλλο τι , » ΙβηβεΙυηι , ιΗμίμιπι α ιηα^ιιίΐυιΐίιιίΐιυβ φι& ηιονεηΐυι-.

30 τών κινουμένων μεγεθών. Συμβάλλεται δέ τι και δ αήρ

δοκών ασώματος είναι• φαίνεται γαρ ού μόνον τ& πέ

ρατα τοϋ αγγείου είναι δ τόπος , αλλά και τδ μεταξύ

ώς κενόν. (|2) Εστί δ' ώσπερ τδ άγγεϊον τόπος

μεταφορητός, οδτω και δ τόπος άγγεϊον άμετακίνητον.

:ι& Διδ δταν μέν Ιν κινούμενοι τι κινηται καϊ μεταβάλλη

τδ Ιντός, οίον εν ποταμω πλοΐον, ώς άγγείώ χρηται

μάλλον ή τόποι τω περιέχοντι. Βούλεται δ' ακίνητος εί

ναι ό τόπος• διδ δ πας μάλλον ποταμός τόπος, δτι ακίνη

τος δ πας. "Ωστε τδ τοϋ περιέχοντος πέρας άκίνητον

40 πρώτον, τοϋτ'έστιν δ τόπος. [ VII.] (ιβ) Και δι& τοϋτο τδ

μέσον τοϋ ούρανοϋ και τδ ίσχατον τδ προς ήμας της

κύκλω φοράς δοκεΐ εϊναι τδ μέν άνω τδ δέ κάτο>

μάλιστα πασι κυρίως, δτι τδ μέν αεί μένει, τοϋ δέ

κύκλου τδ έΌχατον ώσαύτοις έχον μένει. Ωστ επει

*& τδ μέν κοϋφον τδ άνω οερόμΐνόν Ιστι φύσει , το οέ

βαρΰ τδ κάτω, τδ μέν πρδς τδ μέσον περιέχον πέρας

κάτω Ιστί, και αύτδ τδ μΐσον, τδ δέ προς- τδ εσχατον

άνω , κα\ αύτδ τδ έσχατον • καϊ δια τοϋτο δοκεΐ Ιπιπε-

80ν τι ιϊναι καϊ οίον άγγεϊον δ τόπος καϊ περιέχον.

>ο "Ετι άμα τΦ πράγματι δ τόπος ■ άμα γαρ τω πεπερα

σμένα) τα πέρατα.

3φΐ3 β( &6Γβ , ϊιίριιι ΓαοίοιιΙ οηιηββ ρηι-Ιεβ ίη Ιυΐο , ςυού υηί-

Τ6Γ83 βο,υβ ΓαείΙ ίη ναββ. Μριιι Ιοοιίί ιιιιιΐ3ΐιί(ιιι• ; υ,υβρτο-

ρΙβΓ ιτί Ι ΐ'Ιίίΐηι Ιοεί βΐίυβ Ιοευβ : εΐ ιιιιιΚί Ιοεί δϊηαυΐ ιτυηΙ.

Νοη 881 αυίειβ αΐίυδ Ιοευβ ρβι-Ιίβ ίη αυοιηονεΙυΓ, (]ΐιυιη Ιο-

Ιιιηι \35 ΐΓ3ΐΐίΓιτΙιΐΓ, »(•(1 ϊιίριιι ηιηιιβΐ ; ηαηι ίη αυοευοΐ, ίη

εο νίείδβίαι ΙηηβΓετυηΙυΓ αεΓ ει 3ΐρια ε( |«ι (ρ* αψιχ , βριΐ

ηοη ίη εο Ιοεο ίη α,ιιριη ΙηιηβΡΗηΙ : φΐί βείηεείεβΐ ρβΓδ Ιοεί

ςυΐββΐ Ιοευβ ίοΐίυβ ειιΊί. (9) 8εά εΐ ηΐ3(ρπ3 τίάρτί ροΙεκι

6586 Ιοευβ, 8Ϊ (μιίδ εοηδίύβΓεΙ ία εοςυοά ηιιίρδείΐ, ηρο ».-(

κερβΓΟίυηι 86(1 ι'οηΐίηιηιιη ; ψιριιι.ιιΐιιιοιίιιηι εηίιη 8Ϊ νατίβ-

Ιιργ, β*1 3ΐί(|ΐιί<1 ιχιιοιΐ ηυηε ρ»1 3ΐ|)ΐιηι , οίίιη βΓίΐ ηί^ηιιιι ;

εΐ ηυηε ρβΐιΐυπιηι, οϋηι ρπι( ιιιοΙΙρ : ιιη.Ιι; (Ιίείηιυδ ιηβίετίβιη

685ε βΙίςυίϋ : ίΐ.ι εΐ Ιοευβ τίάεΙϋΓ ε&86 βΐίιιυίά , ςυία ε]υ6-

η)ο<1ί ηυβηάϊΐη βρεείεηα ρτχ 8ε Ι'ργΙ. Υεηιηι ίΙΙυιΙ ίϋβο ιπ-

οίΐυν : ςηίβ ςυο<] «γ;ιΙ ηογ, ηυηε ε*1 ιςηα; 1οευ« αιιίευι,

ςυΐ3 ιι υί οι;ιΙ 3ιτ, ίυί ηυηε «8( Άψη. δοιΐ ηΐ3ΐ*τί3 υ,πίϋβη),

υΐ ίη βυρβποι-ίϋυβ ιΐίιΐιιιιι Γυίί , ηρψιε 8ερ3Γ3ϋίΙί8 εδ( 3 γο,

ηΐ'(μιβ εοηΐίηεΐ : ςυυηι ιι(Γΐιηκ]υβ Ιοεο εοηνεηί3(. (ιυ) δι

ί,^ίΐιιν Ιοευβ ηοη εβί υΙΙυιη εχ Ιιίβ ΙιίΙιαί; Ιιοε εβ(, ηεςυβ

ίυιιηη, ηε<|υβ ηιαίεΐ'ία, ιιειριε ίιιΙιτναΙΙιιιιι , ιμκκΐ 8εηφετ

ιΐί ν ιτΜίιη (ριίιΐιίαιη κΊΙ ρκεΙεΓ Γβη» ηυχ Ιτ8β8ΓεΓΐυΓ : ηεεεββε

«8( ΙικΊίπι εββε ίιΐ ((ΐιοιΙ εχ ιΙΙίβ (ρκιΚυοτ ε«1 πΊίΐ)ΐιιιηι, ηεηιρβ

(επιιίιιυβ εοΓρβΓΐ$ εοηΐίηβηΐίβ. ΟοΓρυβ αιιίειη εοηίειΗυιιι

ϋρριΊΙ'ΐ, ςιιοίΐ ε-Ι ΙβΙίοηε ιηοοίΐε. (II) ^ηι υργο ηιαςηιιηι

((υίϋϋϋΐη 3ε ίΙίΙΙίοϋε εββε νίϋεΙυΓ, δυιηετβ ηυίι) βίΐ Ιβευβ :

ψιυιη (|υί3 ηιαίεΐ'ίη; ει Γοπιια! βρεείβιη Γβ(«Γΐ ; Ιυη» εϋβιη

ΐ|ΐιϊα ίιι εο φιηιΙ εοιιΐίηεΐ, ςιιίββεβηΐε, ΙίΙ ΐΓ3Π8ΐ3ΐίο ε]υβ ιριο-Ί

ΓργΙιιγ ; νίιΚΊιΐΓ εηίιη ε&εε ρο8$ε ίηίριν αΙΙιιιη ΐ)ΐιοιΙι1:ιηι ίη-

ΟοηΓεΓΐ (Ίίβιη βΐίηυίιΐ 3ογ, ςυί νϊϋβΐιιτ βββε ίηεοΓροΓΡίιβ;

ιιαηι Ιοειιβ νίϋεΙυΓ 688β ηοη δοΐυηι εχΐιεωίΐίΐρί ν&8ί$, δβ<1

ρ| ίαιιι ((ΐιοιΐ 681: ίιι(ρΓ]ρι:Ιυιιι ςυββί ίηαηε. (12) Ροιτο 8ίευ4

ν 38 Ρ8( Ιοευβ ({υί Ιι-αηςίβιτί ροΐρ*!, ίΐα Ιοευβ εβίνββ ίιιιιηοΐιίΐε:

ίάείΓΟΟ (ριιιικίο ίη τε ιηοίιι αΙίιμιϊιΙ ηιονεΙυΓ, εΙ ι(ιη«Ι ίιιΐυβ

ι•8ΐ, ιιιιι(3ΐ Ιοι-ιιιη, τείυΐί ίη Ιΐιιιηίηρ ικινίμίιιιιι, εο ιιΐίΐιιι-

ςιιοιΐ εοηΐίηεΐ, ροΐίιιβ ιιΐ νββε, ((ΐκιιιι υ( Ιοεο ; Ιοευβ βιιΙριιι

(ΙρΙκΊ 6886 ((ΐιίϋιίαηι ίηιηιοΐιϋβ ; ςυβΓβ υηίνεΓβυιη Ιΐιιηιοη

ηιβ^ίβ ρ^Ι Ιοειιβ : <]κί;ι ιιηίνβΓβίΗΤί εβ( ίιηιιιοΐιίΐρ. ΟπορίΓΟΛ

ρ]ιιβ(|ΐιο(Ι εβηΐίηεΐ, Ιρηηίηυβ ίηιηιοΐιίΐίβ ρΓίιηυβ, ίο! ίρβιιιη

681 Ιοευβ. [VIII.] (13) Ιίβοςυβ ηιβιΙίυηιεαΊί, εΙ εχΐΓβηιυηι

είι•ειιΐ3ΐ•ίδ εοηνΡΓίίοηίβ ηυοϋ ηοδ τρΓβυδ β8(,οηιηίΙ>υδηΐ3χίιιιε

ρΓορΓΪβ νκΙοίιΐΓ 6886, Ιιοε φπιίριη βιιρΓβ, ϋΐιιι) 3ΐι(ρηι ίιιΓηι :

ΐ(ΐιοιιί,ίΐιι ίΙΙικΙ βεηιρρΓ ιικιηρΙ ; είΓΡυΙί ηιιΙρκι ρχΙγριιιιηι)

ββηιρεΓ εοιίβηι ιηοαΌ ββ Ιΐ3ΐ)ρηβ ηιβηρί. ΟυβρτορΙετ ΐ(οιιιιι

Ιενβ ίιΙ 8Ϊ( ιρίοι! 81ΙΓ8ΗΠ) 113(111,1 1(1 1(11 , Ϊ1"111' 3Ι|1(Ί11 ι|||ι)ι|

■ΙροΓβυιη ; εβΓίε Ιεηιιίιι»» ςιιί ηιειίίιιηι νεί'βιιβ εοηΐίηεΐ, ι" ιι Για

βδΐ, ηβεηοη β( ίρβυιη ιηριΐίιιιη ; ςυί νβΓΟ ι•\Ι γριιιπιιι νβΓβυβ

εοηΐίηεΐ, βυρι-3 βδί, ηεεηοη εΙ 'ίρβυηι εχΐΓβηιυηι. ΡΓοίηιΙβ

Ιοευβ τίιΙεΙυΓ βδβε ρΙ&ηυηι ηυίιΙιΙ.Ίΐιι , εΙ ηυββί νββ, ε( π-ιιι

ΙοεβΙβηι εοηΐίηρηδ. ΡΓβϊΙβΓβα Ιοευβ βίιηυΐ βδΐ ουω Γβ : ςυί»

ΐΡΓηιίηί δίηιυΐ δυηΐ ειιιιι βο ηυο<1 Ιεπηίη&ΙυΓ.

Χ
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ΟΑΡ. V. [VII.]

Γ1^ μέν ουν σώματι εστί τι έκτος σώμα περιέχον

αυτό, τοΰτό έστιν έ"ν το'πω • ω δε μη, οΰ. Διδ καν ύδωρ

γε'νηται τοιούτο, τα μεν μόρια κινησεται αύτοΰ (περιέ

χεται γάρ υπ' αλλήλων), το δέ παν εστί μέν ως κι-

» νησεται , εστί δ' ώς ού• ώς μέν γαρ ίίλον, άμα τον τόπον

ου μεταβάλλει, κύκλω δε κινη'σεται• των μορίο>ν γαρ

ούτος δ τόπος * και άνω μέν και χάτω ου , κύκλιο δ'

έ*νια• τα δέ χαι άνω χαι κάτω, δ'σα ε/ ει πύκνωσιν

χαι μάνωσιν. Ώσπερ δ' ελέχθη, τα με'ν έστιν εν

ιο τόπο» κατά δΰναμιν, τά δέ χατ' ένέργειαν. Διδ όταν

μέν συνεχές ή τι) δμοιομερές, κατά δΰναμιν έν τόπω

τα μέρη• όταν δέ χωρισδη μέν απτηται δέ ώσπερ

συιρός, χατ' ένέργειαν. (ΐ) Και τά μέν καθ' αυτά,

οίον παν σώμα , ή κατά φοράν η1 κατ' αύξησιν κινη-

15 τον καθ' αυτό που , δ δ' ουρανός, ώσπερ είρηται , ου

που δλος ούδ' ίν τινι τόπω εστίν, εϊ γε μηδέν αύτδν

περιέχει σοϊμα. Έφ' § δέ κινείται, ταύτη καΐ τόπος

εστί τοις μορίοις • έτερον γάρ έτερου έχόμενον των μο

ρίου εστί. Τά δέ κατά συμβεβηκός, οίον ή ψυχή και

2υ δ ουρανός- τά γάρ μο'ρια έν τόπω πως πάντα• επί τω

κύκλοι γάρ περιέχει άλλο άλλο. Διδ κινείται μέν κύκλω

μόνον το άνω , το δέ παν ου που • τδ γάρ που αυτό τε

εστί τι, και έτι άλλο τι δεϊ είναι παρά τοΰτο εν

φ 3 περιέχει ■ παρά δέ τδ πδν και δ'λον ουδέν έστιν

«6 έξω τοϋ παντός. (3) ΚαΙ διά τοΰτο έν τω ούρανώ

πάντα • δ γάρ ούρανδς τδ παν ίσως. "Εστί δ' δ τόπος'

ούχ δ ουρανός, αλλά του ούρανοΰ τι τδ εσχατον χαΐ

άπτόμενον τοϋ κινητού σώματος πε'ρας ήρεμοϋν καΐ

διά τοΰτο ή μέν γη έν τω ύδατι , τοΰτο δ' έν τω αέρι,

ίο ούτος δ' έν τω αίδέρι , δ δ' αίθήρ εν τω ουρανοί, δ δ' ού

ρανδς ούκέτι εν άλλω. (4) Φανερδν δ' εκ τούτοιν ίτι

καΐ αί άπορίαι πασαι λύοιντ' αν ούτοι λεγομένου τοΰ

τόπου. Ούτε γάρ συναύξεσθαι ανάγκη τον τόπον,

ούτε στιγμής είναι τόπον, ούτε δύο σώματα εν τίμ αύτώ

Μ τόπο), ούτε διάστημα τι είναι σωματικόν. Σώμα

γάρ τδ μεταξύ τοϋ τόπου τδ τυχόν, άλλ' ου διάστημα

σώματος• και εστίν 4 τόπος και ποΰ, ούχ ώς έν τόπω

δέ, άλλ' ώς το πέρας εν τω πεπερασμένο). Ου γάρ

παν τδ δν έν τόπω, αλλά τδ χινητδν σώμα. (ε•) ΚαΙ

40 φέρεται δή εις τδν αυτοΰ τόπον έ'καστον ευλόγως•

8 γάρ εφεξής καΐ άπτόμενον μή βία, συγγενές• καΐ

συμπεφυκότα μέν άπαθη , άπτόμενα δέ παθητικά

χα\ ποιητικά άλλήλο>ν. Κα\ μένει δή φύσει παν έν

τω οίχείω τόπω εκαστον ούχ άλόγως• και γάρ τδ μέ-

4& ρος τόδε εν δ"λω τω τόπω ώς διαιρετδν μέρος πρδς ίίλον

εστίν, οίον, δ'ταν ύδατος κίνηση τις μόριον ή αέρος,

(β) Ούτω δέ και αήρ έχει πρδς ύδο)ρ• οίον ύλη γάρ,

τδ δέ είδος, τδ μέν 6δο)ρ ύλη αέρος , δ δ' αήρ οίον ενέρ

γεια τις εκείνου" τδ γάρ ύδωρ δυνάμει άηρ έστιν,

60 δ δ' άήο δυνάμει ύδωρ άλλον τρόπον. Διοριστέον δέ

περί τούτο>ν ύστερον , αλλά διά τδν καιρδν ανάγκη

μέν ειπείν, ασαφώς δέ νΰν δηθέν τότ' εσται σαφέστε-

ΙΙΙιιι] εοι•ρυ8 ίβίΙιΐΓ βίΐ ίη Ιοεο , εχΐΓ3 φιοά βϊΐ ηΐίιριο.1

αίίυιΐ εοψιικ, φιοιΐ ίρβυηι εοηΙΙηεΙ ; ΗΙυιΙ νει-ο ηοη εβί ίη

Ιοα> , βχΙι-3 ςυοιΐ ηοη ε«1 η ίΐιιιιι εοι-ριΐί. Μπιτο ιΊκιιιιμ

3ΐ]ΐιη ίαΐίϋ ΙίϋΙ ; ρβιΊεε φπιίοιη ε]ηδ ηιονοΙηιηΙιΐΓ, ιριί» οοηϋ-

)»ΜΐΙιΐΓ ηϋβ' ηΙ) ;ιΙϋδ : ιιηίνΟΓδυηι ηιιίειη βΐίςιιο ιηοϋο πιο-

νιΊιίΙιΐΓ, βΐίο,υο ηιοιίο ηοη ιηο\ (ΊιίΙιιι- ; ιιΐ εηίιη εβί Ιοίυηι ,

είιηυΙ Ιοειιιη ηοη πιιιίαίιϋ : ίη οΗμίιι αυΐεηι πιονεηΐΙιΐΓ, ιριία

ραι-Ιίιιιη Ιιϊε Ιοειίδ ε$1. ΕΙ ηοηηιιΙΙα ιριίιίειη ηοη ιιιουηιΙιιγ

μιιμιιιι ι•Ι ιΙι'ΐιΐΜΐιπ, δβά ίη οι-ηεηι : ,-ιΙίη νιτο ϋΐΐΓ^ιιηι αε

άβοΓδηιη , ςυχειιιηα,ιιβ δείΐίεεί Ιι»1)εηΙ ιΙ.•ιιμΙ.ιΙιίιι εϊ Γβι-ίΙ»-

Ιιίιι. δίεηΐ αι'ιίειη ιΐίι-ΐιπ» ΓιιίΙ, βΐίβ βηηΐ ίη Ιοεο ρο(εδ(3(ε,

8ΐί;ι βιΊιι : ςηβΓε ςυηιη ίιΐ ιριοιΐ εοηκ(:ιΙ εχ κίιηίΐϋιιικ ρ:ιιΊί1)ΐι«,

εδί εοηΐίηιιυιη; ροΓίεδ ρο(ε$ΐ3ΐε ίη Ιοεο βυηΐ; ςυυηι πιιΐΐ'ΐη

8ερ»Γ3ΐβ! βυηί, 3ε (αη^υηΐ, νείοΐ δεειτηβ ; Ιυηε βεΐυ ίη Ιοεο

δϋΐιΐ. (2) ΚΙ «Μα ιρι ίιΐι'ΐη ρβΓ $ε 8»ηΙ ίη Ιοεο , ιιΐ οηιηε εοΓ-

ριιβ αιιΐ Ιαΐίοηβ αιιΐ αεεηιΐίοηε ιηοΐιίΐε, ριτ $β εε( αΐίπιΐ,ί ;

ι•ιι•Ιιιιιι <ιιιΙι]ιι ('υ Ι «ΙίεΙυπι Γυί() ηιΐϋίριυιη Ιοίυηι εβ(, ηβε ίη

Ηΐίιριο Ιοεο : 8Ϊ ιριϊιίοιη ηιιΐΐο εοΓροΓε εοηΙίηβ(θΓ. ςΐιι,-ιΙΐΜΐιυ

ηιιΐι'ΐη ιιιουοΙιιγ, εβίεηυβ οΐίαιιι Ιοευβ εβ( ραΓίίΙιικ : ηΐι'ι»

ηιιηιιριο ρβη ίιΐϋ εοΙιχΓεΙ. Α1Ϊ3 νειΌ ηιιιιΙ ίη Ιοεο εχ ίΐεεϊ-

ιΐεηΐί : ιιΐ πηϊιη», εϊ εοείυπι ; ηβηι οηιηεβ ρ3Γ(ε$ ίΐιιιΐ ςυο-

ι1;ιιηιιιοιΙο ίηίοεο : ιριιιιιίαιη ίη εΪΓευΙο ιιΐίϊ ρ3Γ8 βϋαιη εοη-

ΙϊηεΙ ; ίιΙείΓεο δυρβΓηηι εοΓριιβ ΙβηΙυιη ίη οιΐχ-ιη ηιονείπτ ;

ιιιιίΜ'Γ^ιιιη αιιΙι•πι ηοη ε$1 »1ίευ6ί : ηυοιΐ εηΐιη ε8{ ,ΊΐίειιΙιί,

ιΊ ίρχίιιη ε8( ,'ΐΐίςϋίιί , εϊ ίηευρεΓ οροΓίιΊ ρπιΊιτ Ιιοε «8ββ

ηϋιιιΐ ιριίιΐρίηηι , ίη ιριο 8ί(, 9εη ιριιηΐ ίρβυηι εοηΐίηεβΐ : βοΐ

^ρΓίκΙεΓ υηίτετβυιη «ε ΙοΙιιιη, ιιίΐιίΐ εβί ςαοιΐ βείΐϊεεί μ! εχΐΓβ

ιι:ιίνιτ8ΐιιη. (3) ΡπιίιΐιΙι• ίη εοείο οηιηίβ 8ΐιηΙ : ηβηι πιΊιιιη

Γοιΐ388β εδί ιιηίνθΓίΐιπι. ίοειι$ αυΐεηι ε$(, ηοη εαΊυιτι, εει!

εεείϊ ([ΐιιιιΐιίαιη εχίΓοηιυηι 3ε ΙεΓηιϊηϋί αυίε&εεηκ , ιριί (βηςϋ

εοΓριικ ιηυΐιϋε. Ιιίεοριε Ιιτπι γ>1 ίη 8φ)3 ; Ιικε νπιι ίη

;ΐ"ΐ ι• ; Ιιϊε βιιΐβιη ίη :ι•1Ιιογο ; «ΙΙιργ ηιιίειη ίη εσΊο , μίΙ εα;-

Ιιιιιι ηοη γαΙ αηιρίίιιβ ίη ιιΐίι». (4) Κχ Ιιίβ ρει^ρίειιιιηι ε8(,

οιηηεϋ (Ιιιΐιίΐαΐίοηΐ'8 (1ί8*ο1νί ρο88ε,6ίίΙα 1οευ$ εχρΙίεεΙιΐΓ :

ιριία ιιΐ'ίρκ' ηεεεεςε ΐ">1 , βίιηυΐ βιιςεΓΪ Ιοειιιη ; ηειριε ρυηοϋ

ε«!8β Ιοειιιη ; ηειιιιε Λιιο εοΓροΓβ εβδβ ίη εοιίεηι Ιοεο ; ηεφίε

εβεε αϋφίοιΐ ίηΐί'ΐν.ιΐΐιιιιι εοΓροΓευηι ; ςιιοιΐ εηίιη Ιοεο ε$(

ίηΙ(τ]ι'ΐ:1ιιιιι, ε$( εοΓρη» •|ΐιοιΙΙί1)ε(, ηοη ίηΙιτναΙΙιιιιι εοι-ροπ$;

εϊ Ιοί•»* εδ( βΐίευυί, ηοη Ιβιηεη ιιΐ ίη Ιοεο, βειΐ ιιΐ Ιεηηίηιΐϊ

ίη Γβ 1βπηίη3ΐ3 : ηοη εηίιη οηιηε εηβ ε8( ίη Ιοεο, 5βιΙ (αηΐιιιη

εοΓριιβ ιηοΐιίΐε. (.>) κι ΓεΓίυΓ ί^ίΙιΐΓ υηηιηίΐυοιίςιιε ορίίπιη

ΓαΙίοηε ικΐ δΐιυηι Ιοοιιιη ; φιοά εηίιη άείηεερβ εοΙΙοεαΙυπι

βίΐ,ικ•. Ιίΐη^ίΙ ηοη νί, ϋίικί εβ( οοςιιηΐιιιη : εϊ ΐ'οριιΙ:ιΙ;ι ιριί-

ιΙιίιι ίη ιιη.'ΐιιι ηίΐΐιιΐ'ΐιιιι , μιιιΙ ίπιρ;ιι ΙϋιιΙί,ι ; ιριιιιιι λπΙγιη 8β

Ιαη^ιιηΙ, νίεΪ8$ίηι ρ»1ί εϊ »βΐΐβ ρο$8υη(. £1 ιικιηοΐ ϊ^ϋπτ ηβ-

Ιιιι•;ιΙίΙιτ ιιπιιιιιιρίιιιΐιριη ίη Ιοεο ρΓορΓΪο, ηοη βίηε ΓβΙίοηβ ;

ιΐίΐιιι εϊ Ιιχε ρηι•» Ιιαίιι-Ι εηιΐιΐΐ'ΐη πιΐίιιικ'ΐιι &ά Ιο'ΐιιη ΙοΙηιη,

ΐ|ΐι.ιιιι ΙιιιΙκ-1 ρ3Γ8 «Ιίνίϋη 3(1 ΙοΙιιιη ; νείιιΐί, «ριιιιη ιιΐίιριι.

ηιιιονίΊ'ίΙ ρίΐΓίειη βςυβ3 τβΐ 38ΓΪ8. (6) δίε νεΓΟ εϊ βεΓ 88

ΙιιιΙκΊ ;ιιΙ ηιριαηι; Ιιιι•<: ΐ'ηίηι ΓδΙ ιιΙ ιηαΐεπ» ; ίΙΙε νεΓΟ, υΐ

Γυπιι;ι : ηειηρε ηιριη 881 ιιι.ίΙιίία 38ΓΪ8, 8(.τ ηιιΐΐ'ΐιι «$1 Ιαη-

φΐιιιη βεΐυβ (ριϊιΐιιη ίΙΙίυβ ; οίεηίηι ικριη εε( ροΙβ8(3(β ηιτ,

88<1 36Γ 881 ροΐββίβΐβ 3φΐ3 αΐίο ηιοιίο. Ι)ι.•Ιίιιίεικ1ηιη βιιίεηι

(ΙεΙιίβεδΙ ροδίβπιΐδ: 88(1 ρβΓ οεεβδίοηεηι ηεεεδδβ ΓιιίΙ βΐίψιίιΐ

(ΙίεβΓβ. ΥεΓυηι φΐού ίη ρΓ«!8βηίίβ οηβευΓε (ΙίεΙαιη β*1, Ιιιπε
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ρον. Ιιί οΰν τό αυτό ή ύλη και ή έντελέ/εια (ύδωρ

γαρ άμφιο, άλλα το μέν δυνάμει, τι) δε εντελέχεια),

ε/οι αν ως μόριόν ποις προς 6'λον. Αιό και τούτοις άφη

έστι • σύμφυσις δέ, δταν άμφω ενεργεία έν γένωνται.

6 Και περί μεν τόπου, καί ότι εστί και τί έστιν, είρηται.

οιϊΐ ιιίΛμϊί ροηφκυιιιη. δι Ί^ίΙιΐΓ ιιΙγίτι ΡδΙιηβΙεπα ρΙ βοΐιιβ

(ιΐ3ΐιι »ί}ΐια Ρ8ΐ ιιΐηιιιιψιΐ', ϋΡ(1 ρ«1 .ιΐι ΐΊ ιιιιι μοίρδίβίε, βΐΐιτιιιη

»!•Ιιι), οο Γ(!Γ6 ηιοιίο δε Ι)3ΐ)υυίΙ ιιΐ ρ3Γ$ αιΐ ΙοΙιιηι : ίιίεο-

ςιιβ Ιιϊ$ ε8ΐ Ι.χΊιι- : οοριιίαΐϊο ϊργο ΡδΙ ίη ηιι.ιιιι ιι,ιΙιιμιπ ,

(|ΐΐ3Π•Ιο ;ιιηΙ»ι Ιι ιιιι! ιιηυ πι .ι» Ι ιι . Αε Ιοπιιιι «ηικίεηι β&ββ, εί

ψιίιΙ βίΐ, ιΐίιΐιιιη εδί.

ΟΑΡ. VI. [VIII.]

Τον αυτόν δέ τρόπον υποληπτέον είναι τοϋ φυσικού

θειορησαι και περ'ι κενοΰ, ει εστίν η μ.η, και πώς

ΙστΙν ή τί εστίν, ώσπερ και περί τόπου• και γαρ

παραπλησίαν έ/ει την τε άπιστίαν και τήν πίστιν δια

ιυ τών Οπολαμβανομένων ■ οίον γάρ τόπον τίνα και άγ-

γεϊον το κενόν τιΟεασιν οι λέγοντες, δοκεϊ δε πλήρες

μέν είναι, δ'ταν ε/η τόν όγκον ου δεκτικόν έστιν, δ'ταν

δέ στερηθη, κενόν, ώς τό αυτί) μεν ον κενόν και πλήρες

καΐ τόπον, τό δ' είναι αύτοίς ού ταΰτό Ον. ('2) Αρ-

15 ςασΟαι δε δει της σκέψεοις λαβοϋσιν α τί λεγουσιν ο'ι

φάσκοντες είναι, κα'ι πάλιν ά λεγουσιν οί μη φάσκοντες,

και τρίτον τάς κοινάς περ'ι αυτών δόςας. Οί μεν

ουν δεικνΰναι πειριόμενοι οτι ουκ εστίν, ού"/ 8 βούλον-

ται λε'γειν ο'ι άνθροιποι κενόν, τοΰτ' έςελέγ/ουσιν,

ΐιι άλλ' άμαρτάνοντες λε'γουσιν, ώσπερ Αναξαγόρας και

οί τούτον τόν τρόπον ε'λίγ/οντες. Έπιδεικνύουσι γαρ

ό'τι εστί τι ό άη'ρ, στρείλοϋντες τους άσκοΰς και οει-

κνύντες ώς ίσ/υρός 6 άη'ρ , και έναπολαμβάνοντες εν

ταϊς κλεψύοραις. Οί δ' άνΟριοποι βούλονται κενόν είναι

25 διάστημα εν ω μηδέν εστί σώμα αίσθητόν οίόμενοι

δέ τό ον άπαν είναι σώμα, φασίν εν ω ίλως μηδε'ν εστί,

τοϋτ' είναι κενόν ■ διό τό πλήρες αέρος, μη κενόν είναι.

(:«) Ουκουν τοΰτο δεΤ δεικνΰναι, οτι εστί τι δ άηρ,

άλλ' ότι ούχ εστί διάστημα έτερον τών σωμάτων, ούτε

ΤΟ /ωριστον ούτε ενεργεία όν, ο διαλαμβάνει τό παν σώμα,

ώστ' είναι μή συνε/ές, καΟάπερ λε'γουσι Δημόκριτος

και Λεύκιππος και έτεροι πολλοί τών φυσιολόγων, η και

εϊ τι ε;ω τοΰ παντός σώματος εστίν όντος συνενοΰς.

(ί) Ούτοι μέν ουν ού κατά θύρας προς τό πρόβλημα

35 άπαντώσιν, άλλ' οί φάσκοντες είναι μάλλον. Αεγουσι

δ' εν μεν ό'τι ή κίνησις ή κατά τόπον ουκ αν ε!η (αυτή

δ' εστί φορά και αύξησις), ού γαρ άν δοκεϊν είναι κί-

νησιν, εί μή είη κενόν ■ τό γάρ πλήρες αδύνατον εΐναι

δε'ςασΟαίτι- εί δέ δέςαιτο και εσται δύο εν τώ αύτώ, έν-

*ο δε'/οιτ' άν και όποσαοϋν είναι ά'μα σώματα• τήν γαρ

διαφοράν, δι' ην ουκ άν εϊη τόλε/θέν, ούκ εστίν ειπείν.

Εί δέ τοϋτο ένδέ/εται, κα'ι τό σμικρότατον δέςεται τό

μέγιστον • πολλά γάρ μικρά έστι τό με'γα ■ ωστ' εί

πολλά ίσα ενδέχεται Ιν ταύτώ είναι, και πολλά άνισα.

»5 (δ) Μέλισσος μέν ουν κα'ι δείκνυσιν ό'τι τό παν άκίνη-

τον έκ τούτυιν • εί γάρ κινησεται, ανάγκη είναι, φησί,

κενόν • τό δέ κενόν, ού τών όντοιν. (β) "Ενα μέν οΰν

τρόπον έκ τούτων δειχνύουσιν ό'τι εστί τι κενόν, άλλον

δ' οτι φαίνονται ενια συνιόντα και πιλούμενα, οίον καΐ

ιο τόν οΐνόν φασι δε'/εσΟαι μετά τών ασκών τους πίθους,

ώς εις τά ενόντα κενά συνιόντος του πυκνουμένου σώ

ματος. "Ετι δέ και ή αύςησις οοκεϊ πασι γίγνεσθαι οιά

ΚοιΙιίιι ηιοιίο βχίίΐίιηαηιΐιιηι ΡδΙ , ρΐιν^ίεί β&β «Ιίδρί-

οογρ βΙΪ3ΐη ιΐβ ίιΐ3ηί, ,ίιι 8ίΙ, ηεεηε, εί <|ΐιυιιιο<1ο δίΐ, νε|

ΐ|ΐιί<1 Η Ι ; <|ιιιίι)3ιΙιι)ιιι1ιιμι ι•( (Ιι' Ιυιο ; εΐεηίιη δίιηίΐεπι Ιι.ιΐκ-Ι

ιΐ'Γιιΐ3ΐίιιιιΐ'ΐιι βΐ Γιιΐβιη εχ ιίί ιμι»; ι)ο ρο εχΪ8ΐίιη3ηΙυΓ; ηβπι

ΐ|πί ίιΐ 6880 ιΙίπιπΙ , Ι ιί ροηυηΐ ίη.ιπο α,ΐ)38ί Ιοί'ΐιηι ι|ιιιίι«Ι.ιιιι

οί νββ. ΥίιΙιΊιΐΓ αιιΐβιη ρίβηιιηι η,ιιίιίεηι β.88β, ηιιηιη ηιοΐοηι

ΙΐίΐΙιιΊ , <Μΐμι$ ι•νΙ 03ρ3Χ : <|ΐιιιιιι ,ιιιΐΐ'ΐη 03 ιΙΐ'>ΙΜιι(ιιηι ΓιιιίίΙ,

Ιιιηο Θ88β ίηβηε ; ι^Βδί ϊιίεηι δϊΐ ιη3ηε , εί ρΐεηυιη , εί Ιοειίί ,

8βι1 εοπιιη 088εη(ί3 ηοη <•ι[ ιίιιΙπιι. (2) ΙιιιΙιιιιη ίπίππ ιίιιι-

8ί(1εΐ3(ίοηΪ3 Ιίιτί οριιι ΙιΊ , *ιιηιρΙι$ η8 ψιχ ιΐϊαιηΐ ΐ|ΐιί βίιιηΐ

08ίρ ίηβηΐ' , οί ΓϋΓίΐΐί ΐ)υ«: (ΙίειιηΙ ()υϊ ηεμβηΐ εδ&ε; 3ε (ργ-

Ιίιιιιι εοηικιπηβδ ιΐε ϋβ ορίηίοηεβ. (}ιιί ί^ΚυΓ 08ΐεηι!εΓε εο-

η»ηΙιΐΓ ηοη ο*5β ίιΐ3ΐιε, Ιιί ηοη ί<1 ΓεΓεΙΙιιηΙ, πηοιΐ Ιιοηιίηο»

ίηβηε (ΙίεβΓε νοίιιηΐ, &οϋ ηιιοιΐ 3ΐ)εΓΓ3ΐιΙεβ ίπΐ|ΐιίιιιιΙ •. δίευΐ

Αη3χημθΓ3δ, εί ;ι|ίϊ ηυί Ιιοο ηιοιίο ΓβιΐΒΓβυηηΙ : ιΙπιιιιιι-ΙπιηΙ

ι-ηίιη 30γ«ιιι ε$8ε »1ίςιιϊι1 , η1π•δ Ιοπριρηιΐο, εί οδίεηιίεηιΐο

ΐ|ΐι;ιη(,ι δίΐ νίδ 3ργι8, ευιηα,ιιε ίη εΙερδνάΓΪβ ίηΐιτείρϊεηιΐο.

Ηοηιίηεδ βυίβηι νοίυηΐ, ι'ηηηρ Ρ880 ίηΙιτνιιΙΙιιιη, ίιι ςιιο ηιιΙ-

Ιιιιη ΡδΙ εοΓρηδ δβηχίΐο. ΚΙ ιριυηι ριιΙεηΙ οιηηε εηβ ε«8β

εοτριΐδ, ίηςυίυηΐ, ίη πυο οιηηίηο ηίΐιϋ ββΐ, Μ ε$5ε ίηβηε : ίιΐ-

είΓεο (|υοΟ εβί βοιε ρΐεηυιιι, ηοη ε$«ε ίηβηο. (3) Νοη οροΓίρΙ

ϊβίΙΐΙΓ ΙΐΟΟ ρΓ()Ι)3ΓΡ, 3ΡΓ0ΙΙΙ Ρ88Ρ ;ι|ίι|1ιίι| : 8Ρ|| Π0Ι1 Ρ88Ρ ίπΙεΓ-

\ ,ιΙΙιιιιι ιΐίνιτδΐιιιι 3 εοΓροπυιΐϋ, ηΐ'ίριι• 8ορ3Γ3(υιιι, ιιειριρ

«1ιιο<1 3(1υ 8ίΙ εί ρεπηεεί |>8γ οιιιηε εοΓρυβ, βιΙρο ιιί ηοη μΙ

ι ιιιιΐίιιπιιιιι : ηιιρπΐ3ΐΙηιθι1ιιιη ιιμριιιιιιΙ Ι)ριηοεΓΐΙιΐ8ε( Ι.ι-ιη ι [ •

ριΐ8, ρΐ ηιιιΙΙί ,ιΐϋ ϋρ ιι;ι)ιιι .< <1ΐ8δ0ΓΡηΙΡ3 : βυΐ 8ί (|υίι1 ΡϋΙ ρχΙγβ

οηιηε εοΓρυδ, ςηιιηι εοΓριΐ8 μΙ ευηΐίηηυιη. (4) Εγ^ο Ιιί

ηοη ρργ ];ιιιιΐ3ΐιι ρΓθ!>Ιεηΐ3ΐί ιιγιίιιτιιιιΙ ; 8ε<] ροΐίυδ <|υί ίηβηβ

εδδε ιϋιιιιιΐ. Γι ιιιιιιπι ;ιιιΙριιι ίηι^υίυηΐ ηοη Γογρ ιηοΐυηι 8β-

ειιικίιιιιι Ιοευηι : Ιιίε υργο Ρ8ΐ Ιαΐϊο , εί ;ι< ιτιΐίο ; ηοη νκίοπ

εηίηιεδδειηοΐυηι, ηίδί 8Ϊ(ίυ3ηε : ιριίίΐιριοιΙ ι•-Ι. ρίρηιιιιι, Γΐ'ΐ'ί-

ρεπ; 3ϋςιιίι1 ιιειρηΐ; δίη υιιίπιι ι-ρι-ίρρι-ρΙ, εί (Ιυο εοΓροΓβ ίη

ΐΊΗΙειηείδΟΐιΙ ; εοΐ"Ιορθ88θηΙ<|ΐιοΙ<-,υιηαυρεοι•|>οι•3 δίιηιιΙ ε88ε;

ιι.ιηι ιΙΪΙΪ.ι νηΐι.ι. ρΓορΙει- ιρι.'ΐιη , ΐ|ποιΙ ιΐϊχί, Ρ88ε ηεο,υεβΐ,

;ι(Ιί•ΜΊ ηοη ροΐρ,-Ι. ΟιιοιΙίϊ Ιιιιι: Ιϊι-ι ί ρο(ε8(, ρΐί,ιηι ιριιιιΙ εδ(

ιιιίιιίιιιυιη , ΓετίρίεΙ ςιιοιΐ 681 ηκιχίηιυηι. ΜιιΚ» ηιιιηιριε

ρ3Γ>3 £8( ιρίοιΐ ΙΙΙιΊ^ΙΙΙΙΙΙΙ 0*1. (^1|.ι|ιι "|ι|. ι 81 ΙΙΙΙΐΙΙίΙ ΙΓ<] ΙΙΛΙΪΛ

]κ>8δυιιΙ ίη εοιίεηι εβδε, εΐίβιη πιιιΐΐ.ι ίηιι•ι|ΐιιι1ίΗ εβδε ροΐε-

ι ιιιι). (Α) Λε Μεΐίδδυδ ςιικίοηι ρχ Ιιίδ οβίοηιΐίΐ υηίνεΓδυηι

Ρδδε ίηιιηιιΐιίΐι' : ΐ|ΐιι;ι ,-ί ιηονεΙ)Ί(ιΐΓ, ηεεοδβε, ίηηηίΐ, επί

ίη3ηεβ88β : ίη3ηε3ΐι(εηι ηοη Ρ8( ίη ρηΐίυιη ηιιηιρΓΟ. (ι;) Γηιι

ίμ,ίΐιιι• ηιοιίο εχ ηίδοδίοικίιιυΐ. ίηβηεεδδϋβΐία,ιιίιΐ : πΐίο αιιΐΓΐιι,

ΐ|ΐιί;ι νίιΙρηΙιΐΓ «ρι,-πίαιι εοΪΓΟ εί (οπιρΓίηιί , 8ί«ιΙ οΧ νίηυηι

.■ιίιιιιΐ ιιιΐ3 «ιιιιι ιιΐπΐιιΐί Γρπ'ρί 3 «ΙοΙίίδ , Ιίΐιΐ'|υ3ΐιι εοΓριΐδεοη-

ιΙιίκιΙιιιιι ιίιγιιΙ ίη ρα 8ρ3ΐί3 1031113 ιρι.Γ ίηδιυιΐ. 1Ία>1<τε3

ιΊι.ίΐιι .ιι ι ιίΊιιι νίοΌΙϋΓ οηιηίΐιιΐδ (ίοιί ρεΓ ίηιιιιι• : 3ΐίηιεηΙυηι
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κενοΰ• τήν μέν γάρ τροφήν σώμα είναι, δύο 81 σώματα

αδύνατον ά'μα είναι. (7) Μαρτύριον δέ και τα περί της

τέφρας ποιούνται, ή δέχεται ίσον ίίδωρ ίσον το άγγεϊον

το κενόν. Είναι δ' εφασαν χαϊ οί Πυθαγο'ρείοι κενο'ν,

6 και έπεισιεναι αύτο τω ουρανοί έκ τοΰ απείρου πνεύμα

τος ώς άναπνέοντι και το κενόν, 6 διορίζει τάς φύ

σεις , ώς οντος τοΰ κενοΰ χο>ρισμοΰ τίνος τών εφεξής

και τήςδιορίσεως• και τοϋτ' είναι πρώτον έν τοις άρι-

Ομοϊς • τό γαρ κενόν διορίζειν τήν φύσιν αυτών. Έξ ών

ίο μέν οϋν οί με'ν φασιν είναι, οί δ' οί! φασι, σχεδόν τοι

αύτα και τοσαΰτά εστί.

εηίπι β88β εβι-ρυβ : άυο νβΓο εοι-μυι-β δίιιιιιΐ β«8β ιιυιι ρο^-,β.

(7) ΤβδΙίηιΟΒΪυω ϋ« είπβΓβ α,υοο,υε αΠβηιηΙ, <]ΐ» ι-εείρίί Ιβη-

Ιυπι βςιΐίΕ, η,υβηΐυπι ν3δ , ςυυιιι 681 ίηβηε. Ρμη3§οι•βί ςποφιε

(ΙίχεπιηΙ ε&δβ ίηβηε : 61 ίη εοβίυηι" , ςυββί χββρίΓβΙ, ΙαραΠ

βχ ίηΠηίΙο δρίπΐυ : βΐιριβ ίηβηβ β88β, (|υο<1 ηαΙιίΓαβ (ΙίδΙει•-

ηιίη3ΐ;ΐ3ΐΐφΐ3ΐιι ίηβηβ δίΐ δερβΓβΙίο ηιιαηίαιιι 61 ιΐίδΐίικίί»

βοιυιη ςιΐ33 άείηεερβ εοΙΙοεβηΙιιι- : εΐ Ιιοε βδβε ρπηιυηι ι'π

ηυηιβΓΪβ : ίιιαηβ εηίηι άί8ΐίη»ηει-ε εοπιηι ιιβΙυΓβηι. Εχ α,ιιι-

1ηΐ8 ϊ8ίΙιΐΓ3ΐϋ βΐυηΐβδδβ, αΐϋ ηείζβηΐ, ΙβΙίβ ΓεΓο εΐ Ιοί ηυιηείΌ

δϋηΐ.

ΟΑΡ. VII.

Προς δε τό ποτέρως έχει δεϊ λαβείν τί σημαίνει

τουνομα. Δοκεϊ δή τί) κενόν τόπος εΤναι εν ω μηδέν

εστί. Τούτου δ' αίτιον ότι τό ον σώμα οίονται είναι,

18 παν δε σώμα εν τόπω , κενόν δ' εν ώ τόπο) μηδε'ν έστι

σώμα- ωατ' ει που μη εστί σώμα, κενόν είναι ενταύ

θα. Σώμα δέ πάλιν άπαν οίονται είναι άπτόν τοιούτο

δέ 3 αν ε'χη βάρος ή κουφότητα. Συμβαίνει ουν εκ

συλλογισμού τοϋτο είναι κενόν, εν ω μηδε'ν έστι βαρύ

2» η κοΰφον. Ταΰτα μέν ουν, ώσπερ είπομεν και πρό-

τερον, έκ συλλογισμού συμβαίνει. Άτοπον δε ει ή στι

γμή κενόν • δει γάρ τόπον εΤναι , εν φ σώματος έστι

διάστημα άπτοΰ. (2) 'Αλλ' ουν φαίνεται λε'γεσθαι τό

κενόν ένα μέν τρόπον τό μη πλήρες αισθητού σώμα-

2Ι> τος κατά την άφήν ■ αϊσθητόν δ' έστι κατά την άφήν

τό Βάρος έχον και κουφότητα. Διό καν άπορήσειέ τις, τί

αν φαϊεν, ει έχοι τό διάστημα χρώμα η ψόφον, πότε-

ρον κενόν ή οί; ή δήλον έΓτι ει μέν δέχοιτο σώαα

άπτόν, κενόν είναι • εί δέ μ'η' , ου. (3) Άλλον δέ τρόπον,

Μ> έν ω μη τόδε τι μηδ' ουσία τις σωματική • διό φασί

τίνες είναι τό κενόν την τοΰ σώματος υλην, οϊπερ και τον

τόπον, τό αυτό τοΰτο λε'γοντες ου καλώς• ή μέν γαρ ύλη

ού χωριστή τών πραγμάτο>ν, τό δέ κενόν ζητοϋσιν ώς

χωριστόν. [Χ.] (4) Έπε! δέ περί τόπου διώριστα ι ,

38 κα'ι τό κενόν ανάγκη τόπον είναι εί έστιν έστερημένον

σο>ματος, τόπος δέ και πώς εστί και πώς ουκ έστιν

είρηται, φανερόν ότι ούτω μέν κενόν ούκ εστίν, ούτε

άχο>ριστον ούτε κεχο)ρισμένον• τό γαρ κενόν ού

σώμα, αλλά σώματος διάστημα βούλεται είναι, (δ) Διό

4ΐ> και τό κενόν δοκεϊ τι είναι, ό'τι καί δ τόπος, και διά τα

αυτά. "Ηχεί γάρ δή ή κίνησις ή κατά τόπον και τοϊς

τον τόπον φασκρυσιν είναί τι παρά τά σιόματα τά έα-

πίπτοντα και τοις τό κενόν. Αίτιον δέ κινήσεο)ς οίονται

είναι τό κενόν ούτως ώς έν ω κινείται- τοΰτο δ' αν είη

4(• οίον τόν τόπον φασί τίνες είναι, (β) Ουδεμία δ' ανάγκη

εί χίνησις εστίν, είναι κενόν. "Ολως μέν ουν πάσης

κινήσεοκ ουδαμώς, διό χα\ Μέλισσον ελαθεν άλλοιοΰ-

σθαι γαρ τό πλήρες ένδέ/εται. Άλ,λά δή ουδέ την κατά

τόπον κίνησιν ■ ά'μα γάρ ενδέχεται ϋπΕ-ξιε'ναι άλλήλοις ,

αιι ούδενός οντος διαστήματος χωριστοΰ παρά τά σόιματα

τά κινούμενα. Κα! τοΰτο δήλον και έν ταϊς τών συνεχών

δίναις, ώσπερ και έν ταϊς τών υγρών. (7) Ενδέχεται

[IX.]

ΟεΙεπΜΐι 3(1 ίηΙε1Ιί»βηάιιηι ηΙγο ηιοοΌ Γβδ ΠίοίΙ, οροιΐβΐ

βιιηιβΓβ (ΐιιίιΐ ηοιηβη δίριΐΗοεΙ. νί(1βΙυΓ ί8ί(υι• ίηβηβ βδδβίο-

0118 , ϊη ςιιο ηίΐιϋ εδί. Ηιι]πϊ εβιΐίβ βδΐ : ηπϊα ςιιο(1 β*1 , ρυ-

ΙβηΙ β*ίβ εοΓρυβ, οηιηε βυΐοηι εοΓραβ ββββ ϊη Ιοεο ; ίηβηβ

νεΓο, ίη «ιιιο Ιοεο ηυΙΙιιιη εβί εοι-ρικ : φΐβΓβ 8ία,υί ηοη ρ^!

εοτρυβ, ίΙ)Ϊ688ε ίηβηε. ΒιΐΓβικ» ρηίβηΐ οιιιηε εοΓριΐ3 εδδβ

ΙαβΙίΙβ : [βίε βυίειη βϋδβ, φιο(1ευιτΐ(ΐυβ Ιΐ3υεΙ βΓβνίΙβΙεηι βυΐ

ΙενίΙβΙβιη. Ηβφιβ β^ΙΙοβίδπιο βίϋείΙιΐΓ ί<1 ε&5ε ίηβηβ, ίη ψιο

ηϊΙιίΙ 681 ΒΓ3νβ 3111 Ιενε. Ηιι•ε ί^ίΙυΓ, ιιΐ εί βηΐεβ άίχίηιιΐί ,

δνΙΙο^ίηιο εοΙΙίί,'ΐιηΙιΐΓ. ΛίβιίΓαιιιη <ιυ(οη ε8ΐ, ρυηοΐϋΐη εδδε

ίηβηβ; οροΠεΙ εηϊιη ίηβηε βίβε Ιοευηι, ϊη ψιο δίΐ εοΓ|)θΓί.,

ΙβοΙίΙίδ ίηίβτνβΐΐιιηι. (2) ΑΙ νβΓΟ νκΙεΙηΓ ίηβηε (Ιίεί ιιηο (|ηί-

άΐνη ιηοίΐο, ί|υο(1 ηοη Ρ8ΐ ρίβηυηι εοΓροΓίβ ΙβοΙιι ββηβϊϋΐΐϊβ :

ΙβεΙιι βυΐεηι δεηβίοϋο εβί, ηυοΛ ΙιβηεΙ ροηιΐϋδ εί 1ενίΐ3(εηι.

ΙίΙοίΓοο εί (3υηίΐ3Γε ςηίερίβη ροδίίι, (|υί(1(]ίεεΓεηΙ, δι ίηΙβΓ-

νβΙΙυηι ΙιβοεΓεΙ εοΙοΓεηι 3υΙ δοηυηι, υΐι-ιιιη εδ.8βΙ ίιιβηε

ηεοηε. ΑΙ ιηβηίΓεβΙηηι εδί, δϊ ροδϋίΐ ΓεείρεΓεοοΓριΐδ ΙβοΙίΙβ,

ίηβηβ 6&8ε ; 8ϊη ιηίηιιβ, ηοη βδ&β. (3) ΑΜο βιιίεηι ιηοιίο ϊηβιιβ

(ΙϊοίΙιΐΓ, ίη ςυοιιοη βδΐ Ιιοε βΐίςιιίιΐ, ηοε κιιΐκίΐιιιΐϊα «Ιί,,ικ,

0ΟΓΡ0Γ63. Ου»Γβ ηοηηυΙΙί βίιιιιΐ ϊιΐΒΐιβ εδ*ε οοΓροπιΑ ιιια•

16ΓΙ3Ι1Ι :(|ηί Ιιοε ίρ^ιιπι (ΙίειιηΙ εΐίβηι 6886 Ιοευη), Ιιβυιΐ

βεϊΐε : ηβιη ηΐΒίειϊβ ηοη ε»1 βερΒηϋίΙίδ β εοι-ροπυιΐδ : ίηβηβ

βυίειη (ΐυαίΓυηΙ υΐ βερ3Γ3οΐΙβ. [ Χ. ] (4) ςηία νεΓο ϋε Ιοεο

(ΙεΓιιιίΙυηι ΓυίΙ ; εί ηβεεδδβ ε^Ι ίηβηβ βϋδβ Ιοευηι , δι βϊΐ ιοι•-

ροΓβ ρπνβΐυιη ; (ΙίεΙυιη βιιίεηι βδΐ , ηιιοπΗκ].) Ιυευδ δίΐ , εί

ςυοπκκίο ηοη δίΐ : βρρβΓεΙ ηοη άκβ ίΐβ ίηβηε, ιιεε ϊηκο'ρα-

Γ3ΐ)ίΙε, ηεε 8ερβΓ3ΐυιη : ςηβικίοςυίϋεηι ίηβηβ ηοη (ΙεΜ

εδββεοΓριΐδ,δεά οοΓροιΐδ ίηΙβΓνβΙΙυιΐ). (5) ί}ιιοι:ί«β εΐίβιη

ίηβηε νίιΙβΙιΐΓ ε^δβ β1ί(]ΐιί<|, αυίβ εί Ιοευβ ίΐβ νίίΙεΙυΓ, βι-

ηιιβ ϋΜίεηι (1β οβυίίβ. ΕΙεηίπι ηιοΐυδ δβευηίΐυιη Ιοειιηι ίη

ηιεηίειη νβηίΐ εί ϋβ (ΐιιί ϋίειιηΐ Ιοεηιη ε$δβ βϋηιιίιΐ ρΓ»•ΐ6Γ

εοΓρΟΓβ ιιυα; ίηείιΐυηΐ, εί ίίδ ηιιί ίηβηε. ΓηΙβηΙ 3υ1εηι ίηβηε

εδδε εηιΐδβπι ηιοίηβ , δίευΐ ι'(1 ίη ςυο ηιονείηΓ : ()ΐιο(Ι ρβπηιΐβ

εδί, ιιΐ ηοηηυΙΙί Ιοευηι β8*β ίηο,υίιιιιΐ. (β) 8ε(1 ηυΐΐβ ηβεεδ-

8ίΙβδεοί;ίΙ,.8ί ϋίΐ ιιιοΐυ», βδ«ε ίηβηε. Αε οηιηίηο (ΐιικίειιι

οηιηίδ ιηυΐιϊβ ίηβηε ('βιΐδβ βδδβ ηηΙΙο ηιοϋο ροΙε^Ι : οί) ίιΐ

φίοιΐ εί Με1ί88ηηι ΙβΙυίΙ ; νβιίβπ εηίπι ροίεβΐ, ςυο<Ι 681

ρίοηιιηι. δε(1 ηεΐ|υε ηιοΐυηι δβευικίιιιη Ιοιιιιη πεεοβδβ βϊ,Ι

β88β |)Γορ(βΓ ίηβηβ. δίηιιιΙ ειιίιη δίΙ)ί νιε Νδίιη εε(ΙεΓβ ροδβιιηΐ

εοΓρΟΓβ (ΐυ.ΐ ηιονβηΐϋΐ', ςιιιιιη ηιιΙΙυιη ρι-,νΙβΓ εβ δίΐ ϊηΙργ-

νβΙΙιιιη δερβΓβΙυηι ; βΐι^υε Ιιοε ηιβηίΓεδίυηι ρ*1 εΐίβηι ίη τβ-

τυπι εοηΙίηιΐΗΓυιιι, υΐ εί ίη ηυηιίϋβΓυιη , εοηνβΓβίοηϋχίδ.
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ίέ και πυκνοϋσθαι μή είς το κενόν, αλλά διά το τά

ενόντα έκπυρηνίζειν, οίον δδατος συνβλιβομένου τον

ενόντα αέρα , καϊ αύξάνεσθαι ού μόνον είσιόντος τινο'ς,

άλλα και αλλοιώσει, οίον ει ες ύδατος γίνοιτο αήρ.

6 "Ολως δέ ο τε περί της αύξήσευις λο'γος και τοϋ εις

την τέφραν έγχεομένου ΰδατος αύτδς αΰτδν εμποδίζει.

*ΙΙ γάρ οΰχ αυξάνεται δτιοϋν, η ού σώματι , ή ενδέχεται

δύο σώματα έν τω αυτί) είναι" ( άπορίαν ουν κοινήν

άςιοϋσι λΰειν, άλλ' ού κενδν δεικνΰουσιν ώς εστίν •) ή παν

ι« είναι άναγκαϊον τι) σώμα κενόν, εΐ πάντη• αυξάνεται

και αυξάνεται δια κενοϋ. Ό δ' αυτός λόγος και επί της

τέφρας. "Οτι μεν ουν έξ ών δεικνΰουσιν είναι τι) κενόν

λΰειν ίάδιον, φανερόν.

^^ν. νιιι. [χι.]

"Οτι δ' ουκ εστί χενον ούτω κεχο>ρισμένον, ώς ένιοί

υ φασι, λέγωμεν πάλιν. Ει γάρ έστιν έκαστου φορά τις

των απλών σωμάτιον φΰσει, οίον τω πυρ} μέν άνω, τη

ίέ γη κάτω καϊ προς τι) μέσον, δηλον δ'τι οϋκ αν το κε

νόν αίτιον εΐη της φοράς. Τίνος ουν αίτιον εσται το κενόν ;

δοκεΐ γαρ αίτιον είναι κινήσεως της χατά τόπον ταΰ-

ν> της δ' οΰχ εστίν. (2) "Ετι, ει εστί τι, οίον τόπος έστε-

ρημένος σώματος, δταν ^ χενον, που οίσΟήσεται το εϊσ-

τεθέν είς αύτδ σώμα; οϋ γαρ δή εις άπαν. Ό δ' αύτδς

λόγος και προς τους τον τόπον οίομένους είναι τι κεχω-

ρισμένον, είς ον φέρεται • πώς γαρ οΐσθήσεται το έντε-

« βέν, ή μενεϊ ; Και περί τοϋ άνω καϊ κάτω χαι περί

τοϋ κενοϋ δ αύτδς αρμόσει λόγος είχότως• το γαρ χε-

νδν τόπον ποιοΰσιν οι είναι φάσχοντες ■ χαί πώς δή Ινέ-

σται ή εν τ"ώ τόπω ή ε'ν τω κενώ; ού γαρ συμβαίνει, ίίταν

όλον τεΟή ώς έν κεχοιρισμένω τόπω καϊ υπομένοντι

30 σώματι• τι) γαρ μέρος άν μή χωρίς τιΟήται, ουκ

εσται έν τόπω, άλλ' έν τω δλω. "Ετι, ει μή τόπος,

ουδέ κενόν εσται. (β) Συμβαίνει δέ τοϊς λέγουσιν είναι

κενόν ώς άναγκαΐον, είπερ εσται κίνησις, τουναντίον

μάλλον, εάν τις επισκοπή, μή ένδέχεσΟαι μηδέ έν

:14 κινεΤσθαι, εάν η κενόν ώσπερ γαρ οί δια τι) ομοιον φά-

μενοι τήν γήν ήρεμεϊν, οΰτως και έν τω κενω ανάγκη

ήρεμεϊν • ού γαρ εστίν οί μάλλον ή ή'ττον κινηΟήσε-

ται• ή γαρ κενόν, ούκ ε/ει διαφοράν. (ί) Πρώτον

μέν οϋν, δτι πάσα κίνησις ή βία ή κατά φύσιν ανάγκη

40 δ', άν περ η βίαιος , είναι κα'ι τήν κατά φΰσιν. Ή μέν

γάρ βίαιος παρά φΰσιν εστίν, ή δέ παρά φΰσιν ύστε'ρα

της κατά φΰσιν. "12στ' ει μή κατά φΰσιν έστιν έκάστω

τών φυσικών σωμάτων κίνησις , ουδέ τών άλλων εσται

κινήσειον ουδεμία. Άλλα μήν φΰσει γε πώς εσται, μη-

«5 δεμιας ούσης διαφοράς κατά τδ κενδν και τό άπειρον;

ή μέν γάρ άπειρον, ουδέν εσται άνω ουδέ κάτω ουδέ

μέσον ■ ή δέ κενόν, ουδέν διαφέρει τι) άνο> τοϋ κάτω ■

ώσπερ γαρ τοϋ μηδενός ουδεμία έστ\ διαφορά, οΰτως

(7) 1>055ΐιηΙ οΐΐασι οοΓροη εοςί ηοη ίη ίηβηο, μίΙ ςηϊ3

εχΐι ικίιιιι! ιιι- 63 ιρι, ι1 Ϊη8ΐιιι1 , υ( 3(]ΐΐ3 οοηιρΓ6883 ο\Ι πκΙΠ ιι ι

36Γ ςιιί ίηβ3ΐ. Ε( αιιςβΓΪ ροδδυηΐ, ηοη δοΐυπι εοΓροΓε 3ίίαυο

πι^πνϋοπίο , 80(1 οΐΐίΐηι νβπβΐίοηε : νοίυΐί , 8ί εχ 3ψΐ3 ίιαΐ

30ΐ\ Οιηηίηο ;ιΐι1οιη εί Ιιχε Γ3ΐίο <Ιι• βοοι-οΐίοηο, «Ί ΙΙΙ.ι άε

η(1ιι;ι ίη είηεΓειη ϊηΟΐδα, βϊΙ>ϊ ίρδί βδΐ ίιιιροιίίιιιοιιΐυ. ΑιιΙ οιιίηι

ηοη ςιιοιίνίβ 3ΐι§εΙιΐΓ ; ;ιυΙ ηοη εοΓροΓε 3ΐιμοΙπι• : 3ΐι( ροδβιιηΐ

<1ιιο εοΓροΓ3 ε«56 ίη οοϋοιη Ιοοο : ( (1ιιΙ»(»(ϊι>ιιοιιι ί^ίΐκι- οοιη-

ιηυηεπι ρπίαιιί 58 8θίνει•ε, δοιί ίιΐ3ΐιο ηοη ρΓθ!)»ηΙ ο&δε : ) .ιιιΐ

ηεεβδδε βδΐ, ιιιιϊνοι-δΐιηι οοι-ρυδ 6986 ίη3ΐιο,δί υηαΊςιιβ βιι^β-

Ιιιγ, εΐ ρεΓ. ίηαηε αιι^ιΊιΐΓ. Εβιίοιιι ΓβΙίο ε8ΐ εΐίιιιη ίη οίηει-β.

Ε3 ίβΐΐηι•, εχ (|ΐιί1)ΐΐδ (1οιιιοιΐ8ΐΓ3ΐιΙ 655β ίηβηε, ί°αοίΙε 8θ1νϊ,

ρεΓδρίουυηι εβί.

και τοϋ μή δντος. Τδ δέ κενδν μή ό"ν τι κα'ι στέρησις

»» δοκεΐ είναι• ή δέ φΰσει φορά διάφορος• ώστ' έ'σται τά

φύσει Οιαφορα, Η οΰν ούκ εστί ϋύσει ούδαμοϋ ούδενί

φορά, η εί τοϋτ' εστίν, ούκ έστι κενόν. (&) "Ετι νϋν

Νοη 6886 3ΐι((;ηι ϊηβηβ ϊ(α 36ρ3Γ3(ηηι, ηΐ ηοηηιιΙΙΪ ηίιιιιΐ ,

Π)Γ5ϋ8 (1ί03ΐηη8. Ν3Π1 δί 0111(11)0 βίΐηρΙΪΟΪ ΟΟΓρΟΓΪ 681 1131(1-

Γ31Ϊ8 (]ΐΐίΐ•ιΐ3ηι Ι;ιΙίο, ιιΐ ίςηί ίΐΐΓΐίΐιηι νεΓίΐΐί, Ιιίϊγο αιιΐοηι

(1νΐ)Γ8ΐιιη ε( 8<1 ιιιειίϊιιιη ; ιιίκριε ραΐοΐ , ίιιαιιο ηοη ε8$ε ι.ιιι-

88πι ΐ3ϋοηΪ8. (ΊψίΜμίΙιΐΓ (3ΙΙ.--3 ϊιιβηε ΐ'ΐίΐ.' ηιΐ3ΐκ1υηυί(1εηΊ

νίιΚΊιΐΓ ε$80 03083 ιιιοΐιιβ , (|ΐιϊ Ιι( ϊη Ιοεο : βειΐ (,ίιιιιμι Ι πι)ικ

63083 ηοη εδί. (2) ΙΊ ,ι-Ιοπ-λ 8Ϊ 681 η1ϊι|ΐιϊ(1 ιιΐ Ιοεηβ ρπνβΐηδ

εοΓροΓε, ((ΐκπη βίΐίηβηβ, ςυοΓεΓβΙιίΓΟΟΓριιβ ίη ίΙΙικ) ίιιιριι-

8ΐ(υηι? ηοη εΐιίιη ΓοπΊιιγ αά ηιιίνεΐΉΐιη. Ε»(Ιεηι Γ3(ίο ε$( ε(

3ιΙκ•ΐΜΐΛ εο8 <ιηί ριιΐ3ΐιΙ Ιοειιηι ε890 3ΐί(|υίι1 8ερ.ΐΓ3ΐηηι, ίη

ςηεηι ΓεΓίυΓ ίύ ςαοά ΓεΓίυΓ. ΟυοπιοοΌ βηίηι ΓεπΊυΓ, <ιυο<1

ίιηρο8ί(ηιη ε$(? αιιΐ ςυοιηοόο ηιαι»ο!)ί( ? Αο <Ιε 8υρεπ> ;ιΙ<(ΐιο

ίπΓοΓΟ ε( άβ ίιΐ3ΐιΐ ε3<Ιεηι ΐ'3ΐϊο ιιιογιΙο ('οηνοηϊοΐ : ςιιοηϊβηι

ϋ ςαϊ (ΙίοπηΙ 6886 ίηβηε, $ΐ3ίηυυ( ιοί ε$βε Ιοουηι. (^ιιοιικκίο

ί^ϋιιι• ίηβΓΪΙ νοί ίη Ιοοο νεί ίιι.ιιιί ? Ιιοο βηίιη εββε ιιεςιιϋ ,

(ΐυιιιη ΙοΙπηι 3ϋΐ[υο(1 ρυιιϋιΐΓ 1»ικ](ΐαηι ίη Ιοοο 8ορ3Γ3ΐο »ο

ροτηκιηοηΐε εοΓροΓε. Ρ.ίγ8 οηίιιι , ιιί>ί βεοΓβηηι ροηβΙιΐΓ, ηοη

βΓΪΙϊη Ιοοο, 8βι1 ίη ΙοΙο. ΡΓ3•ΙβΓβ3 8ί ηοη εβί Ιοοηβ, ηβο

ϊιιβηυ βτίΐ. (3; <3πο(1« (]ϋϊβ ηιιι οοηίίιΐοπ Ι , ίί» ιριί ιίίουηΐ

0580 Π13Ι10, 1]1135ί ΙΐΟΟ 811 1ΚΌ0»3ΠΠΙ1Ι 81 81 1 11101(18 , (Ίι1|||3-

ιϊιιιιι ρο!ίυ8 ετβηΚ , ίιΐ οβ( , ηοη ρο8$ε α,υϊ<ίρΪ3ΐη ηιονοιί 8Ϊ

8ΐ1 ίιΐϊΐικ• : $ϊου( οηϊιιι ςυίιΐβιη ρηιρίεΓ 8ίιιιί1ίΙηι1ίιιοιιι ϊηηυϊυηΐ

Ιογγ3ιιι ((υίεδΟβΓβ ; ίΐβ οΙί3Πΐ ιιοοοβ&ε β8ΐ , ίη ίιιβηί ςυίβδοεΓε.

ΝΟη 0810Ι1Ϊ11Ι Ιΐΐΐί 1113^18 νοί 111111118 11101 Γ31ΙΙΓ ; ΙΙ3ΙΙ) 1)113 68(

ίιΐ3ΐκ', ηοη ΙιλΙιγΙ ϊί ί 1 Γ«ι<•ιι! ί.ιιιι. (4) ΙΊίιιιιιιιι ί^ϊΐιιτ ηιιία

οιιπιί8 ιιιοΙιΐ8 3υΙ 08.1 νί 311 1 Π3ΐ ϊί ια ; 1ΗΌ0880 681 , μ νιοΐοηΐϋϊ

8ίΙ, (Ίί3111 Ι13(ΐΙΓ3ΐθΙ11 088ε; 113111 \ ίυίοιιΐιΐδ ΟίΙ ()Ιΐί(1θ1Ι1 [II 3'ΙθΓ

η3|ΐ1ΐ'3Ι11;ι1Ιΐίνθ1Ό08ΐ[)Ι'3Ί01ΊΙ3ΐ(Μ3ΐη,ι'>( 1Ι3||ΙΙ'3|Ι ριΙ8!0Ι'ί()Γ.

Ι^ΙΚΙΓΟ 11181 ΐηθΙΐΙ8 113ΐ(ΙΓ3|ί8 111081 ΟΠΙφΙΟ 113[|)Γ3|ί ΟΟΓρΟΓΪ ,

ηεο ιιΙΙιΐ8 3ίίη$ ηιοίυβ ίηοΐ'ΪΙ. ΑΙςυί ικιΙιΐΓ3ΐί8 (ριοηιοΟο οι ίΙ,

([ΐιυηι ιιιιΙΙ» δϋ ιΙίΙίοι-ΐΊΐΙϊβ ίη ίικιιιί εί ίιι(ίηί(ο? ηιιβίεηυί

οηίιιι εδί ίιιϋ ιιϋιιιιι , ιιιΐιιί οιίΐ δυροηιιη 3ΐι1 ίιιΓοπιιη , 3ΐιΙ

ιιιοιίιιπιΐ ; φΐ3ΐεηυδ νεΓΟ εβί ίιιβιιε, ιιίΙιίΙ <ϋΐϊοι 1 1 δΐιροΓυιη β6

ίΐιΙΟΓΟ. Λ'31Ι1610ΙΐΙίΐΐί1ΐίΙί 1ΙΙΐΙΐ3Ι'8ΐ (ΠΐΓοιοιιΙί.1, ίΐ,ι οΐί,ιιη ιιι III-

εηΐίδ : ίιιηηο ,ιιιΐοηι νϊιΙοΙιΐΓ 68δε ηοη-ειιδ ΐ|ΐιϊ(Ιιΐ3ΐιι, 30

ρΓίνβίίο ; 86(1 Π3ΐιΐΓ3ΐί8 ίβΐίο εδί ιΙίΠΌηΊΐδ : (ρκκίιοΒ εί ιριη;

ιΐ3ΐ ιιι Γι ιιιο>\ οιιΐιιΐ', ιΐίιίοι οιιΙΐ3 ιτιιηΐ. ΑυΙ ί^ίΙιΐΓ ιιιιΙΙί υδ^υβηι

08) ιΐ3!ιιΐ'3ΐΐ8 ΐ3ΐίο : ,ιιιΐ δί Ιιυο ε$(, ηοη εδ( ίηαηε. (5) Ι'πο



(ιι*.) ΝΑΤυΒΑΙΛδ• ΑΕδεϋΕΤΑΤΙΟΙΝΙδ Ε1Β. IV. ΟΑΡ. VIII. 2ί)'

μεν κινείται τ& ρ*πτούμίνα, τοΰ ώσαντος ούχ άπτομέ-

νου, ή δι' άντιπερίστασιν, ώσπερ ενιοί φασιν, ί) δι4 το

ώΟεϊν τόν ώιθέντα αέρα θάττω κίνησιν της τοΰ ώσθέντος

φοράς, ήν φέρεται εις τον οΐκεΐον τόπον. Έν δέ τω κενώ

& ουδέν τούτο>ν ενδέχεται ΰπάρχειν, ούδ' εσται φέρεσΟαι,

άλλ' η ώς το δχούμενον. (β) Ετι , ούδεις «ν εχοι ει

πείν δια τί κινηθέν στήσεταί που• τί γαρ μάλλον έν-

ταϋθα ή ένταΰθα ; ώστ' ί| ηρεμήσει ή4 εις άπειρον ανάγ

κη φέρεσθαι, έαν μη' τι έμποδίση κρεΐττον. (7} Έτι

ιιι νϋν μέν εις το κενόν ί'.α τί) υπείκειν φέρεσθαι δοχεν

έν δε τω χενφ πάντη δμοίως το τοιούτον • ώστε πάντη

οίσθησεται. (β) "Ετι δέ και έκ τώνδε φανερόν το λε-

γο'μενον ■ δρώμεν γαρ το αυτό βάρος χαι σώμα θαττον

φερόμενον δια δύο αίτίας, ή τώδιαφέρειν το δι' ού, οΐον

16 δι' ίίδατος ή, γης ή αέρος, τ| τω διαφέρειν το φερόμε

νον, Ιαν ταλλα ταύτα υπάρχτ), δια τήν δπεροχήν τοΰ

βάρους ή της κουφότητος. Το μέν ουν δι' οδ φέρεται αί

τιον, δτι εμποδίζει μάλιστα μέν άντιφερόμενον, έπειτα

χαι μένον μάλλον δέ το μή εύδιαίρετον τοιούτο >δέ

ιιι το παχύτερον. Τό δη έφ' ου Α οίσθησεται δια τοϋ Β

τον έφ' ω Γ χρόνον • δια δέ τοϋ Δ , λεπτομερούς ίντος,

τον έφ' φ Ε, εΐ ίσον το μήκος το τοϋ Β τω Δ, κατά

την άναλογίαν τοϋ έμποδίζοντος σώματος. "Εστω

γαρ το μέν Β δδωρ, το δέ Δ αήρ ■ ίσω δή λεπτότερον

25 αήρ ύδατος χαΐ άσωμκτιότερον, τοσούτω θαττον τό

Α διά τοΰ Δ οίσθησεται ί\ δια τοΰ Β. Έχέτω δή τον

αύτδν λο'γον δνπερ διεστηχεν αήρ προς υδο>ρ, τί) τάχος

προς τί) τάχος• ώστ' εϊ διπλασίως λεπτο'ν, έν διπλασίω

χρόνω τήν το Β δι'εισιν ή1 τήν τό Δ, και εσται δ έφ' ο) Γ

ίιι χρόνος διπλάσιος τοΰ έφ' *» Ε. Κα'ι αεί δή δσω αν ή

άσωματώτερον και ήττον έμποδιστικόν χαΐ εύδιαιρε—

τώτερον δι' οΟ φέρεται, θαττον οίσθησεται. Το δέ χενδν

οΰδε'να έχει λόγον ω Ειπερέχεται υπό τοΰ σώματος, ώσ-

περ ουδέ τό μηδέν προς αριθμόν. Εί γαρ τα τέτταρα

35 των τριών υπερέχει ένί, πλείονι δέ τοΐν δυοΐν, και ετι

πλείονι τοϋ ενός η τοΐν δυοϊν , τοΰ δέ μηδενός ούκέτι

έχει λόγον ω υπερέχει• ανάγκη γαρ το ΰπερέχον διαι-

ρεΐσθαι είς τε τήν Οπεροχήν και το ΰπερεχόμενον •

ώστε εσται τά τέτταρα ίσιο τε υπερέχει και ουδέν. Διό

*ο ουδέ γραμμή στιγμής υπερέχει, ε'ι μη σύγκειται έκ

στιγμών. Όμοίως δέ και το κενόν προς τό πλήρες ού-

δένα οίόντε έχειν λόγον ■ ώστ' ουδέ τήν κίνησιν.

(») Άλλ' ε! δια τοϋ λεπτότατου έν τοσωδΐ τήν τοσήνδε

φε'ρεται δια τοΰ χενοΰ, παντός υπερβάλλει λόγοι». "Εστω

υ. γαρ τό Ζ κενόν; ίσον δέ τώ μεγέθει τοϊς Β και Δ" τό δή

Α εϊ δίεισι καΐ κινηθησεται έν τινι μέν χρόνω, τώ

έφ' οδ Η , έν έλάττονι δέ ή1 τω έφ' οδ Ε , τοϋτον

έ;ει τόν λόγον τό χενόν προς τό πλήρες. Άλλ' έν τοσού-

τω χρόνω δσος έφ' οδ τό Η , τοϋ Δ τό Α δίεισι τήν τό

&ο Β. Δίεισι δέ γε , χαν η τι λεπτότητι διαφέρον τοϋ αέρος

έφ' ω τό Ζ, ταύτην τήν άναλογίαν ην έχει δ χρόνος

έφ' ω Ε προς τόν έφ' ο> II. *Αν γαρ η τοσούτω λεπτό

τερον τό έφ' ω Ζ σώμα τοΰ Δ, δσω υπερέχει τό Ε τοϋ

II, αντεστραμμένος δίεισι τώ τάχεϊ εν το<:ούτΜ, ίσον

Ιιίίμ , ιμι.ι' ].ιι ϊιιιιΐιιι , ιιιιικ' ιιιονοιιΙιΐΓ, ψιιιιιι Ϊ8 φΐί ίιιιριιΗΐ,

απιρίίιΐδ πιιιι Ι.ιιιμίΙ ; νβΙ ρΓορΙεΓ 8ΐιΙίρεΓΪδΐ38ίη , ιιΐ ιιοηιιιιΙΙί

ίιιι|ΐιίιιιι1 ; νεί ςοοηίβιη »ργ ίιιιρπίί,ιΐί οβΙβΓΪΟΓΪ ιιι.ιίιι ίιιιριΊ Ι ί|

ιμίΗΐιι ->ΪΙ ΙαΙίο εοΓροΓίϊ ίιηριιΐΜ, ιρι» Ιι-ι Ι ιιι- ;ιιΙ ρΓορηιιηι Ιυ-

πιιιι. 1η ΐηαηί βιιΐβιη ηΐΐιί! Ιαΐβ ίηε&β ροΐωΐ; ιιιτ ΙΊ ιιι

φιίΐ'φκιιιι ριιΙΐΜ'ί! , ιιϊνϊ ιιΐ ίιΙ ιριοιΐ υιΊιϊΙιιγ. (6) ΡΓ<Β(εΓεα

ΙΙΙ'ΙΙΚ) ρυΙι."ι•1 (ΙίΟΟΓΟ Γ.ϋΓ Γβ8 πιοΙε δίί.ΙθΙΐ!Γ ,ιΙίΐΊΐΙιί. ϋιίΓειιίιιι

ρυΐίυ» Ιιίο ιρίΑίιι ΪΙΙΪοΡ ςιιαί'ο αυ( (ρηί^οιΊ; ηιιΐ ι»ι-•«-«-ϊ—-«- <>1

ιιι ίκΐϊιιϋιιιιι Γιτγϊ ; ΙΙΙ5Ϊ ςαΐ<1 ροίβηΐίϋ» ιηιρβ()ϊβ(. (7) Ργ.τ-

Ιιτοη ηιιιιο <|ΐιϊ<1οοα οιιΐ ίιιηικ-, ςυίϊ ι^ιΐίΐ, ΓβΓΓΪ νί(1»>ΙιΐΓ : 50ΐΙ ιιι

οιιιιιί ριΐΓΐΐ' ϊιιαηίδ .ΜΐηίΙΚυΓ 08ΐ ο]π5ηιοιΙί ιριοιΐ οι-ιΐίΐ. Οιι.ικ;

ιιι υιιιιιβιη ραιΊειη ΓιτοΙιιγ. (8) ΡΓαΊοπ'Β βχ Ιιι; ςιιοηιιβ ροι -

ερίουυπι ΙίΙ (ριοιΐ (ΙίιίΙιΐΓ : νίιΐι-ηιιικ βηϊπ) ίιΐι'ηι ροηιΙυ$ «Ι

οοΓρυβ θ(1οπιΐ5 ΓβΓΓΪ ο1> (1ιΐ38 0311538 : πίιιιίι π ιιι νβΙ ςιιϊβ Λ\ί•

Ιγι 1 ίιΙ ρΐΊ' ιριοι 1 ΓγγΙιιγ, ν ι ΙιιΙΪ ροι αι]ιι;ιιιι , ιιιιΐ Ιιίί.ίιιι , ιιιιΐ

ηι.τι'ΐιι : μΊ ι|ΐιί,ι ϊιΐφιοιΐ ΓβΓίιΐΓ, ίί εβΙβΓβ εΐιΐβπι βίηΐ, (1ίΓ•

Γιτί οΐ) οχ8υ|κ•ι•αηΙίαηι |ιοικΙρπ8 νεί ΙενίΐΒΐΐβ. 1(1 ί^ΗιΐΓ ριτ

ςιιοιΙ ΓοιΙιιγ, 681 αιιΐία, <|ΐιϊα ΐιηρί'ΐΐίΐ, ηΐ3\ϊιιιβ (ριίιίρηι 8Ϊ

('οηΐια Γυπιΐιιι-, ιΙιίπιΙβ οΐίιιιηδί ιηαηΐ'ίΐ! : ιη3^Ϊ8 απίριη ςιιοι]

ιιι ίι Ιιιΐ'ίΙΐ' ιϋνίιΐί (ΐοΐΐ'ίΐ; οι]ιΐ5ΐιιυιϋ 681, ηυοιΐ εΓ988Ϊιΐ8 681.

Ροηιΐιιβ ί§ϋιΐΓ Α ΓεΓβΙυΓ ριτ ιηα^ιιίΐιιιΐίικ'ΐη Β ιιι ΙειηροΓβ Γ :

ρβΓ ηΐ3;;ηί1ιιι1ίηειη νεΓΟ Δ, ηυ* εδί 8ΐι1)ΙϋίοΓ, ιιι (επιροΓε !■: :

8ί ίΐ•((υα1ίί εϊΐ Ιοη^ίΙπιΙο ηΐ3§ηί1ιΐ(1ίηΐ8 Β εϊ ιικιμίΗΐιιιϋιΐΝ Α,

8('(•ιιηιΙιιηι ριο|ΐοιΙίοηοιτι ϊιηρριΙίεηΙΪ8 ιοΓροπί. Ε$Ιοη3ΐηηυβ

το ['> ;ιΐ|ΐι.ι : τό Λ ίΐιίπιι ,κτ. (,)ικιιι! ο ίμίΐιιι- ηργ β8ΐ Γ68 βυυΙίϋοΓ

ε( πΐ8^Ϊ8 ίηεοΓροΓεα ςιιαηι βςιια , (3η(ο οείβτίαβ τό Λ ΓριίΊιιγ

ρΐ'ΐ• Δ, ι|ΐι»πι ριτ Β. Ι1»1)(ίΙ ργ^ο εβηιίριη ΓβΙίοηεπι βρΙιίίΙιιν

<ιιΙ ϋρΐιτϊΐαίριιι, (]ΐΐ3ΐη ;ιργ ηιΐ οΐ(ΐιηιπ; ΐ|Πίΐι•ρ 8Ϊ ι)υρ]ο ε$1

8υΙ)ΓιΙίιΐ3, ία <1ιΐ|ΐΙο (εηιροΓβ ϋοαίΐείεΐ κ[ΐίΐΙίιιιιι Β, ΐ|ΐιιιιιι

8ρ.ι(ίυηι Δ : ;ιο ΐριηριΐδΓΡΓίΙι1ιιρ1ιιηι;ι]ιΐ8 (ριηροΓΡ Ε. ΚΙκριιι-

ροι• ί^ίΙιΐΓ ηιιαηΐο ιιιβκϊ.ι ογιΙ ίικοΓροιιιιιη , ε( ηιίιιιΐί ΙηΙιιΊ)ί(

νίιιι ίηιρριΐίοηιΐί , ε( ΓαείΙίυβ ιΐί νίιΐί ροΐεηΐ ί< Ι ρεΓ ςιιοιΐ ΙιτΙ ιι ι ;

ΙηιιΙο εείεηυδ ροηύιΐ8 ΓγιϊΙπγ. Ιιιιιικ• αιιίριιι ηυΙΙβηι Ιι.ιΙιρΙ

|)ΓοροΓ(ίηηειη , ςυ& δΐιροι .•1υι α εοΓροΓε : μπιΙι ιιΐιϋ ηιιΙΙ ιιι

Ιι;ιοβΙ ριοροΓίίοηειΐ] ;κ1 ηιιιηπιιιιι. Ν.ιπι 8ί ςυαΙΙιιοΓ ιιηο

μι|ιιτ.ίιι( 1ι ϊ;ι , ρΐυηϋικ αυΐεπι ι! ιιι ι, εϊ ιιιΙΙιιιι• | Ιυπυιιβ ιιιι ιι ιιι

ιρκιπι (Ιιιι) : ,μιιιι ιιιιΙΙιι γπ! ρΓΟροΓίίο, ιρι,ι βιφβΓεΙ ΜΙιίΙ :

ι(ΐιαηι1οι|ΐιίι1ριιι ηεεεςβε ο«1 , ίιΙ <]ΐκ>ι1 8ΐιρβΓ3(, ιΐίνίιϋ ιιι

ρ\Μΐρρι ιιιι Ι ί.ιιιι ιΊ ί<1 (|ΐιοιΐ8υρεΓ3(αΓ : ρΓοΙηϋε (ριιιΙΙιιο ει ιιιι Ι

ίιΐ ΐ|ΐιο μι[ιιί;ιιιΙ ιΊ ηΙΙιίΙ. ΙιΙϋίΓΟΟ ιιιί: Ιίικ-,ι 8ΐιρεΓ3ΐ ρυικίιιιιι ,

ηί8Ϊ πιηιροιι.ιΙιΐΓ εχ ρυηεΓιε. 11ί<1εηιΐ|ΐιε ίιιαηβ ιιυιι ροΐρβί

ιιΙΙιιιιι πιΐίοιίι-ηι ΙιιιΙιρι ι• 8(1 ρΐεηυηι. «^ιιοιίιτιι ηοηαο ιιιοΐιιπ

ρβΓ ίιιιιιιε ιιΙΙϋΐη ΓβΙϊοηεηι ΙιιιΙκΊ)ίΙ βύ ηιοΐιιιιι ςιιϊ ΙιΙ ριτ

ρΐεηυιη. (θ) 5ει1 8Ϊ ρηιιιΐιΐί ιόιιΙϊιίΙ Ι&ηΐυιη 8ρ3ΐϋ , ΙιιηΙο

Ιριηροΐΐ, ρεΓ ί(1 ςποϋ εβί βυϋϋΐί&ιιηυηι : ρΓοΓποΙο δι ΓβπιΙιΐΓ

ρεπηαηε, ευρβΓ»! οηιηεηι ρΓοροΓίίοηριη. Κδίο ηαηιςυε τό 7.

ϊηηηε ιπριαίι• ιιι,ιμιιίΐιΐιΐίιιίΐιιι•- Β ε( Δ. 5ί ίμίΐιιτ ~.ί Α Ιι•ιιιιμ•,ιι

ιΊ πιονίΜΐ ιιι- ϊιι &Ιί(|υο ΙειηροΓε , ηειη|>ε ίο (εηιροι-ε ιιΐιί 11 ,

(ΙικηΙ ιηίηιΐδ «'8ΐ ι|ΐΐ3ΐη Ιρηιριΐδ Κ, εβΓίε Ιι;ιικ• ίη»ηε 8(1 ρ|ρ-

ηιιιη πιΐίοηρηι ΙιαΙιιΊιίΙ. Αΐιρίΐ ίη ΙιιιιΙο Ιγιιι|«ιιτ, ((ΐι,ιιι-

ίπηι εβί Η, ροηιΐϋδ Α ρεΓίΓβηδΗ τοϋ Δ ρίΠεηι Θ. Λ'ρπιιη

ρριΐι-αιίδίΐιίΐ ι•1ί;ιιιι, 8Ϊ ((ΐιίιΙ 8ίΙ, ίη ιριο ΖδΐιΙιΙίΙίΙίΐΙρ (ΙϊΓΓεΓειίδ

βΙ) 3βΓε, ββχίβηι ρΓοροΓίίοηε φΐιιιιι Ιιιιΐ.ι Ι Ιεηιρυδ Ε 8(1 Ιεηι-

ριΐϋ II. Νιιιιι 81 (οΓριι•. Ζ Ιιιπίο δι Ι δΐιΙιΙίΙίιΐδεοΓροπ' Λ. (|ΐκιιιΙο

(ειηριΐδ Ε μι[«ί^1 (ειηριΐδ 11 : νίεβ μί•-;ι ροιιιΐιι» Α μ ΓιτϊΙιιγ,



296 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΚΡΟΑΣΕΩΣ Δ, η

το Η, τήν τό Ζ τι) έφ' οδ Α, έάν φέρηται. Έάν τοίνυν

μηδέν η σώμα έν τω Ζ, έτι βδττον αλλ* ην έν τω

π. Ωστ' εν ίσω χρόνω δίεισι πλήρες τε 8ν καΐ κενόν.

Άλλ' αδύνατον, (ιο) Φανερον τοίνυν ότι, ει εστί τις

Γ• χρόνος έν ω διά του χενοΰ ότιοΰν οΐσθησεται, συμβη-

σεται τοΰτο το αδύνατον. Έν ίσιο γαρ ληφθησεται

πλήρες τε δν διεςιέναι τι, και χενόν • εσται γαρ τι άνά-

λογον σώμα έτερον προς έτερον, ώ; νρόνος προς -/ρό-

νον. Ως δ' έν κεφαλαίω ειπείν, δήλον το του συμβαί-

ΙΟ νοντος αίτιον, ότι κινησεο>ς μέν προς κίνησιν πάσης

εστί λόγος ( εν νρόνω γαρ έστι , χρόνου δε παντός έστι

προς χρόνον, πεπερασμένων άμφοϊν), κενοϋ δε προς

πλήρες οϋκ εστίν, (ιι) ΎΗ μέν ουν διαφέρουσι δι' ών

φέρονται, ταϋτα συμβαίνει, κατά δέ την των φερομέ-

15 νωνΰπεροχήν τάδε- όρωμενγάρτά μείζο) βοπήν έχοντα

ή βάρους η κουφότητος, έάν τάλλα ομοίως έχη τοΤς

σ/ημασι , θαττον φερο'μενα το ίσον χωρίον, καΐ κατά

λόγον δν εχουσι τα μεγέθη προς άλληλα. "Ωστε κα\ διά

του κενοϋ. Άλλ' αδύνατον • διά τίνα γάρ αϊτίαν οίσθη'-

2υ σεται θαττον; έν μέν γάρ τοις πληρεσιν έξ ανάγκης•

θαττον γάρ διαιρεί τη Ισχιίϊ το μείζον, (ΐϊ) ■"Η γάρ

<ΤΧ*ϋιατι διαιρεί, ή ^οπϊ] ην έχει το φερόμενον ί, το

άφεθέν. Ισοταχή άρα πάντ' Ισται. Άλλ' αδύνατον. "Οτι

μέν ουν, ε'ι εστί κενόν, συμβαίνει τουναντίον ή δι' 8 κα

ι:•, τασκευάζουσιν οί φάσχοντες είναι κενόν, φανερον έκ

των εϊρημένων. Οί μέν ουν οίονται το κενόν είναι ,

είπερ εσται ή κατά τόπον κίνησις, άποκρινόμενον χαθ'

αΰτο" τοΰτο δέ ταύτόν έστι τω τον τόπον φάναι εΤναί

τι κεχωρισμε'νον τοΰτο δ' ότι αδύνατον, είρηται πρότε-

3ΐι ρον. [XII.] (ιι) Και καθ* αυτό δέ σκοποΰσι φανείη αν το

λεγόμενον κενόν ώς άλη&ως κενόν. "Ωσπερ γάρ έάν έν

ύοατι τιθη τις κύβον, έκστήσεται τοσοΰτον ύδωρ όσος

ό κύβος, ούτω και έν αέρι -αλλά τη αίσθήσει άδηλον. Και

ιΐεί δη έν παντι σώματι Ιχοντι μετάστασιν, έφ' δ πέφυκε

35 μεθίστασθαι, ανάγκη, αν μή συμπιληται, μεθίστασθαι

ή κάτο) άεί, ε? κάτω ή φορά, ωσπερ γης• η άνω, ε'ι

πΰρ • ή έπ' άμφω [ως ό άηρ], ή όποιον άν τι η το ε'ντι-

Οέμενον. Έν δέ δη τω χενω τοΰτο μέν αδύνατον • ουδέ

γάρ σίομα ■ διά δέ τοΰ χύβου τό ίσον διάστημα διεληλυ-

4ο Οί'ναι δόζειεν, όπερ ή% και πρότερον έν τω χενω, ωσπερ

αν ε'ι τό ύδωρ μή μεθίστατο τω ξυλίνω κύβω μηδ' δ άηρ,

αλλά πάντα διηεσ»ν δι' αύτοΰ. Άλλα μην και ό κύβος

έχει τοσοΰτον με'γεθος, ίσον κατέχει τό κενόν ■ δ ει και

Οερμόν η ψυχρόν έστιν ή βαρΰ η κοΰφον, ουδέν ήττον

Μ έτερον τω είναι πάντων των παθημάτων εστί, και

ει μή χωριστόν λέγω δέ τον όγκον τοΰ ξύλινου κύβου.

"Ωστ' ε'ι και χωρισΟείη των άλλων πάντων και μη'τε

βαρύ μήτε κοΰφον είη, καθέξει τό ίσον κενόν χαΐ

εν τω αυτω εσται τω τοΰ τόπου χαι τω τοΰ χενοΰ

μι μέρει ισω αυτω. Τί ουν διοίσει τό τοΰ κύβου σωυ-α

τοΰ ίσου χενοΰ χαΐ τόπου; και ει δύο τοιαΰτα,

οιά τι ού και όποσαοΰν έν τω αύτω έσται; ίν μέν δή

τοΰτο άτοπον καΐ αδύνατον, (μ) "Ετι δέ φανερον ότι

τοΰτο δ κύβος έΊ;ει χαι μεθιστάμενος, 8 και τά άλλα

οείεπίβίε ρβΓίΓΒηβίυίι πΐ38ηίΙυ(1ίηρηι Ζ ίίηΐο ΙεπιροΓο ςιιβη-

ΙηηιβδίτόΗ. δίΪ8ίΙθΓηιιΙΙαιη8ίΙα>ΓριΐδίηΖ,8αΊιυοοβΙβπο!ΐ.

ΛΙψιίοι-ϊΙ ίιι Ιριηροιβ Η : οοβι-ρ ία Ιεηφοι-βίβαυβΙί ρβι Ιι,ιη^ίΙ

ςηοά «Ι ρΐεηοπι, εΐ ςυικΙ βδΐ ίηβηβ. δβ<1 Ιιοο εβί ίπι-

ροδδίΐιίΐβ. (10) ΡεΓδρίοοοιιι ί^ίΙιΐΓ «δΐ, ει βπΐ βΐίςυοα" Ιβπιρπδ,

ςιιο Γι'ιοΙϋΓ ψιοιίνίδ ρβΓ ίηβηβ , βνεηΙΟΓΟίη Ιιοο ίιηροδβίοίΐε.

δοπιβιοΓ εηίπι , αΜ([ΐιί(1 ίιι ΙεπιροΓβ δεα,οβίί ρβΓίΓβηδίΓβ ςοοά

βδΐ ρίβηαιη βΐ ςοοϋ βδί ίηβηβ. Επί εηίπι εοφοδ βΐίαοοίΐ

ρΓοροΓίϊοηβ Ιιβοβηδ βΙΙβπιιη , ιιΐ Ιεηιρπβ »(| Ιπιιρηβ. ΕΙ, ιι[

ίη 8υιηηΐϊ ϋίωιη , ηιβηίΓΐ'βίϋ βδΐ ρ^ϋ8 ςιιοιΐ α<χ\Μ , «ιιΐ53 :

ςοϊί βοίϋοβΐ οιοηίβ πκ>Ιίοηϊϋ λΛ ηιοΐίοηβηι Γβίΐο ββΐ ( ίη

ΙίπιροΓβ οηίιη ε«ι); οπιηίβ βυΐβιη ίβηηροπβ &ά ΙεπιρυβεβΙ

ΓβΙίο , ςϋϋΐη βηιΐΜ) μιιι) ΠηϊΙβ : βεά νβειιί λΑ ρίβυιιιη ηοη

βϋί ΓβΙίο. (11) Εγ§ο Ιιηκ; βνεηΐιιηΐ , ςυβίβηυβ ϋίΓΓεηιηΙ ββ

ρεΓςιιοδ ΓβΓυηΙιΐΓ. Ηβ>ε νε™ εχ εοπιπι ()υ36 ΓβΓυηΙυΓ, εχβυρε-

ΓβηΙί» : τΜειηυβ εηίπι, εβ ςυββ η1^^ι18 πιοπιειιΐυηι Ιιβηεηι

3υΙροη<1επ8 αυ( ΙετίΙβΙίδ, βΐ, ςυοιΐ »Λ εβίε™, ιϊιηιΊίηιη

Η8υΓΪ8ρΓ«οαϊΐ8 8ίηΙ,εεΐ8ΓΪιΐδ ΓβΓΓί ρεηβ(ΐιΐ3ΐε8ρ3ΐίϋηι : Μηϋβ

8εουηιΙϋηι ΓΒΐίοηεπι α\ηπι 1ΐ3ΐ)βηΙ ηΐΒ^ηϊΙυιΙίηεί ϊηΙεΓ βε :

ςυβρίΌρΙεΓ εΐ ρει- ίηβηε ϊΐβ Βεί. δεό ε$1 ϊηιροδβίοίΐε. Ουβηι

εηίηι ο6 εβϋβΒίιι ΓεΓείυΓ οε1εΓϊυδ? εΐεηίαι ίο ίίβ ςοοϊ ρΐεηβ

8ϋηΙ , Ιιοο ηεε«883Γίο ΛΐάάίΙ : ςυοο" εηίπι εβί πΐ3]ϋ8, νί δυβ

εείεπ'οδ άίϊίάίΐ. (12) Νβηι αοο<1 ίειΙϋΓ 3ϋΙ ρΓο]εοίοπι εβί,

ϊ(1 νεί ΗβΠΓβ (ϋνί(1ίΙ, νεΙ πιοπιεηΐο ςοοιΐ οϋΐϊηεΐ : ΒϊηυβΙί

ιβΗογ «βίεηΐβΐβ οοιηί3 οίεΙ)υη(υΓ : ςιιοά" εβί ίπιροδδίοίΐε.

Εχ Ιιίβί^ίΙυΓ ςιΐΒΒ (Ιίοΐβ δοηΐ , βρρβΓεΙ , δϋηϊηεβίί, οοπΙμ-

Γίαπι 8οοί(1εΓ8 ςηαπι ου]υδ εβυϊβ , ςοί (Ηευηι εβδε ίηαηε ,

ίΐΐαά βδίπιυηΐ. ΙΗ ηβσκιιιε ρυίβηΐ, δι βίΐ πιοΐιιβ βοουπάυπι

Ιοοοσι , εβδε ίηβηε δερ3Γ3(ιιηι βο ρβΓ δε : ςαοά ρεπηιίε εβί

30 μ αίεβΙΟΓ, εβδε Ιοευιη 8ΐί(|ηί(1 βορβΓβΙιιιιι. δειΐ 8ΐι(ρ3

(ϋοΐυηι ΓυίΙ, Ιιοοεβ^ε ίηιροδίί1>ίΙβ. [XII.] (13) διχ] ρβΓ δε

οοηδίϋεΓΒηΙίοοδ νίιίεϋίΙιΐΓ, α.ιΐ(>(1 (ΙίοίΙυΓ ίηβηβ, ΓβνεΓ3 οβββ

ίηβηβ. δίουΐ βηίπι ίη 30,03 ει απίδ ροηβί (ι^επιιη, Ιβίΐΐιιηι

3α,υα: οείΐβΐ , ςιιβηΐ3 βδΐ Ιβδδει-3 : ί(;ι βΐίβηι ίη 3βι-ε ; ςϋΒΐι-

ςοβηι δβηδο ηοη ρει-οίρίΐυι•. δεηιρεΓ ίΐβςυε ίη οπιηί οογοογο

ςοοίΐ ΐΓβηίΓβΓΓΪ ροΐεδί, ςοϊίβηοβ ηβΙυΓβ βρίοηι βδΐ οί Ιγ3Π8-

ΓβΓαΙΟΓ , ηεεεβδβ β»1 οί , ηίβί ι οι.ιρι -ϊιιιηΙιΐΓ, (Γ80δΓεΓ3(θΓ,

νεΙ δεηιρεΓ ιΙιίιι,,ιιιιι , δι (ΙεΟΓδυηι δίΐ β]ιΐ8 ΙβΙϊο , ιι( ίεΓΠΒ;

νβΐ δΐΐΓάοπι , δϊ ί,ίΐ Ι8ηί8 : νεΙ ίη ιιίπιιηψιο ρ.ιι Ιιιιι , νβίοΐί

δι δίΐ 38Γ : ηπΐ ςυβίεεοηιςιιε δίΐ <{ΐκ ><1 ίιηρυηίΙΟΓ. ]η ίηβηί

νβΓο Ιιοο 85ΐ ίιηροδδίΐιίΐβ : ςοίβ ηοη βδΐ εοΓρυδ : δοί νκίε-

ΙιίΙιΐΓ ριτ Ιΐ'ίδιταιιι .ιιμι,ιΐι• ίηίβΓνβΙΙυηι πιεβΓβ, ςοοίί εΓ3ΐ

αηΐεβ ίη ίικιιιί , ρβΓίηιΙβ 30 δι 3(|03 ηοη εβάεΓεΙ Ιί^ιιε»• ίεδ-

δ8ΓΒ?, ηεο 88Γ, δβ(1 ίη οηιηειη ρ«ι•|(•ιη ρβΓ ίρδβιη ροΓ.ηικιπΊ.

ΑΙ τβΓΟ εΐ ΙβδδβΓ8 ΙιβηεΙ ΐαιιίαιίι ιιι.ιμιιί! ικΐίιιι ιιι , ςοβηΐιιηι

ίηβηβ οοιιΐίηεΐ : ςιιββ οΐίβηι δι οβΙΜβ δι Ι ηπΙ Γι-ϊμϊιΙ.-» , ,ηιΐ

ΒΓβνίδ βοΐ Ιβνΐβ , ηίΐιίΐοηιίηυδ [ίιηο εΐ πιβξίδ] εδδεηΐϊβ άί(-

ΓιτΙ ;ι1) οηιηίΐιοδ 3(ΤεοΙίοηί1)θ8 , ςοβπινίδ ηυη 8ί( 8ερ3Γ3\>ίΙί8 :

ηιιιΙιΊΐι (Ιίεο 1ί§ηβ;β ΙβδδεΓίΒ. <,>ικμίιι;ι εΐίβηίδί 8ερ8Γ6(οΓ

βΐ) οιηηίϋοδβΐίίδ, ε( ηβςοε δίΐ βΓβνίβ , ηεςυβ Ιενίβ,Ιβπιεη

ΐΗ-ι•ιιρ«Ιιίι :»'(|π;ι1γ ϊη3ηε, εΐ οι ίί ίη εβάεηι Ιοεί 3(ςοε ϊηβηίδ

ρ3Γ(ε >ίΙιί ίοιρι,-ιΐί. (^ιιίιΐ ιτ^ο ιϋΠΌπΊ εοΓριΐδ (βδδεΓ»; 30

ίι-(ρι;ιϋ ίιι,ιιιί ι•| Ιιιπι .' ει δι (Ιιιιι <']ιιμιιοιΠ , ΟΟΓ ηοη 81Ϊ3ΙΙ1

(|ΐι.•ι•ΐΊΐηιΐ|ΐιε ίιι εο(1ειη εηιη1? Ηοο ίμϋιιι- <>Ι οηοιη .ιΙιμιι-

(Ιιιηι ε( ίηιρο88ί1)ί1ε. (14) ΡπεΙεΓεβ ρεΓδρίοοιιιη εδί, (Ρδδ6Γ3ΐη

(Ιί.ιηι αϋο (ΐ'αη-ΙίΐΙαιιι , Ιιοο ΙιαΙιίΙιιι ιιιιι , > χ ιι > >> 1 ι•1 ΓΡΐίι|Π3
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σώματα πάντ' ε/ει. "Ωστ' εϊ τοϋτό που μηδέν διαφέ

ρει, τί δει ποιεΐν τόπον τοις σοίμασι πάρα τον έκαστου

όγχον, ει απαθές δ άγχος; ουδέν γαρ συμβάλλεται, ει

έτερον περί αύτδν ίσον διάστημα τοιούτον είη. (ιβ) [Έτι

& δει δηλον είναι οΐον χενδν έν τοις χινουμένοις. Νΰν δ'

ούδαμοϋ έντδς τοϋ. χο'σμου• δ γάρ άήρ έστι τι, ου δο-

κει δε γε" ουδέ το ύδωρ, ει ήσαν οί ίχθύες σίδηροι• τη

άφη γαρ ή κρίσις τοϋ άπτοϋ. ] (ιβ) "Οτι μέν τοίνυν

ουκ εστί κεχοιρισμένον κενόν, έκ τούτων έστι δηλον.

οιιιιιι» εοΓροΓ» ΙιαυβιιΙ. (,Ιιι.ιιϊ δϊ Ιιοο πΐΐιιΐ ίβΓβ (ΙίΓΓιτΙ , ηιιίιΐ

ορυδ οβί εΙΒοει-ε Ιοοιιηι Γοι•ροπ1ηΐ8ρπνΐ6Γοιι]ιι*ιριι- ι-εί ηιο-

Ι < -III , 81 ιηοίοδ υ*1 ίπιρ3ΐίυίΙίβ? ηίΙιίΙ ('ΐιίηι οοιιΓει! , βί ίτςυαίβ

ΙιιιΙΐΜΐιοιΙί ίηίει ν;ιΙΙιιιιι ίη ϊρββ δίΐ. (15) [ Ι'ιμΊ'.τγλ ορΟΓίεΙ

ηΐ3ηίΐ6$1υπι 0886 , πφκηιοιίί ,ιίΐ ίηαιιε ίη Π> ι|»:γ ιιι»\ ιίιΙιιγ.

> ιιιιι- νι.το ηιι»|ΐΐίΐηι 3ρρ3ΓβΙ ΐπίτα ηιυιιιΐιιηι; πηιη •βτ β»1

αΐίςυίιΐ : ίΐΐιμιί ηοη νίιίεΐυι•, μί! ηβο βςιιβ νι<ΙβΓβΙιιι•, βΙ

ρίδοβδ εδδεηΐ Γειτεί : (ριοηΪΗΐη ΙίκΙιι ]ιι<1ίθ3ΐιιι- Γ68 Ι.ιοΙίΙίί ]

(16) Εχ ΙιΪ8 ί^ίΐιιι- ροΓδρϊουυηι 68(, ηοη 638ε ΐηαηε δερβη-

Ιυηι.

ΟΑΡ. IX. [XIII.]

10 Είσί δέ τίνες οί δια τοΰ μανοΰ και πυχνόϋ οϊονται

φανερδν είναι δτι εστί κενόν. Ει μέν γαρ μη έστι μα-

νον και πυκνόν, ουδέ συνιέναι και πιλεΐσθαι οιόντε. Ε!

δέ τοΰτο μη είη, ή 8λως κίνησιςούκ έσται, ή κυμάνει το

δλον, ώσπερ εφη Ξοΰθος, ή εις ίσον αεί μεταβάλλειν

ιι> άε'ρα και ύδωρ. Λέγι» δ' οΐον ει έξ ύδατος κυάθου γέ-

γονεν άήρ, άμα έξ ίσου αέρος δδοιρ τοσούτον γεγενη-

σθαι, \ κενδν εΤναι ές ανάγκης• συμπιλεΐσΟαι γαρ και

συνεπεκτείνεσθαι ουκ ενδέχεται άλλοις, (ι) Ει μέν ουν

το μανον λέγουσι τί) πολλά κενά κεχωρισμένα έχον,

2υ φανερδν ώς ει μηδέ κενδν ενδέχεται είναι χωριστδν

ώσπερ μηδέ τόπον έχοντα διάστημα αύτοΰ, ουδέ μα

νον οΰτοις. (ί) Ει δέ μή χο>ριστόν, άλλ' δμως ένεΐναί

τι κενόν, ήττον μέν αδύνατον. Συμβαίνει δέ πρώτον

μέν ου πάσης κινήσεοις αίτιον το κενόν, αλλά της άνω

25 ( το γάρ μανον κοΰφον • διδ και τδ πΰρ μανον είναι

φασιν), έπειτα κινήσεοις αίτιον οϋχ ούτω το κενδν ώς

Ιν ώ, άλλ' ώσπερ οί ασκοί τω φέρεσθαι αυτοί άνω

φε'ρουσι τδ συνεχές, ούτω τδ κενδν άνιοφερές. Καίτοι

πώς οΐόντε φοράν είναι κενοΰ ή τόπον χενοϋ ; χενοΰ γάρ

ϊυ γίγνεται κενδν εις 8 φέρεται. (4) "Ετι δέ πώς επί τοΰ

Βαρέος άποδο'ισουσι τδ φέρεσθαι κάτω; Και δηλον δτι

ει δ'σω αν μανότερον και κενώτερον ή άνω οίσθήσεται,

ει ό'λως είη κενόν, τάχιστ' αν φέροιτο. "Ισως δέ και

τοϋτ' αδύνατον κινηθηναι • λόγος δ' δ αυτός , ώσπερ

25 δτι έν τω χενώ ακίνητα πάντα, ούτω και τδ κενδν δτι

άχίνητον • άσύμβλητα γάρ τά τάχη. (δ) 'Επεί δέ κε

νδν μέν ού φαμέν είναι, τάλλα δ' ήπόρηται αληθώς,

δτι ή κίνησις ουκ έσται, ει μή έισται πύκνοισις και

μάνοισις, ή κυμάνει δ ουρανός, ?, αεί ίσον ύδωρ έξ άέ-

«ο ρος εσται και άήρ έξ ύδατος• δηλον γάρ δτι πλείων

άήρ έ\ ύδατος γίνεται. Ανάγκη τοίνυν, ει μή έστι πίλη-

σις, ή έςωθούμενον τδ Ιχόμενον τδ έ*σχατον κυμαίνειν

ποιεΐν, ή άλλοθι που ίσον μεταβάλλειν έζ αέρος ΰδοιρ,

ϊν' δ πας Ογκος τοϋ δλου ίσος η , ή μηδέν κινεϊσθαι •

»5 άεί γάρ μεθισταμένου τοΰτο συμβήσεται, αν μή

κύκλω περιίστηται• ουκ άεί δ' ε?ς τδ κύκλω ή φορά,

αλλά και εις ευθύ. 01 μέν δή διά τοιαΰτα κενόν τι

φαΐεν άν είναι, (β) Ήμεΐς δέ λέγομεν έκ των υποκει

μένων δ'τι εστίν ύλη μία τών εναντίων, θερμόΰ και ψυ-

5ΐ> νροΰ και τών άλλοιν τών φυσικών έναντιώσεων, χαί έκ

δυνάμει δντος ενεργεία 3ν γίνεται, και οϋ χωριστή

μέν ή ύλη , τώ δ' εΤναι έτερον, χαί μία τώ αριθμώ, ει

ΒιιιιΙ ιιιιίειη ηοηηιιΐΐί , φιί εχ γειγο ει όνηιο ρβΓδρίοηιιηι

βδδβ ρηίβηΐ, εββε ίηβηε. Νίβί εηίιη δι Ι Γ3ηιηι <ιο ύΥηδίιιη,

ηεςυε εοίΓβ ε( εοιιιρι ίιηΐ γίν ροΙεΓυηΙ. Οπου δι ηοη είΐ , »ιι)

οηιηίηο ηιοΐυβ ηοη εηι, αιιΐ ΠιιεΙιΐίΐΙιΚ ιιιιίνιτκπιιι , ιιΐ ιΐι-

ιγΙιμΙ ΧιιΙΙπι>; ;ιπ| εεηιρεΓ οροΓίεηίΙ ΙαηΙιηηιΙειη ηιιιΐίΐι-ί

26Γ18 εϊ ιιφίίΐ'. \Ί•ιΊιί §ΓΐΙΪ3, 81 6Χ ϋιρίϋ• ροΐ'ΐιΐο 8Ϊ( Ι'ικΊιι•;

36Γ, ίϊιηηΐ 6Χ αΊ]ΐιαΙί »6Γ6 ΓαοΙιιιιι 6886 (βιιΐιιιηιίεηι θηιΐίε,

αιι( ναοιιυηι 6886 ηεεβ883Γΐο : εοηιρΗηιϊ οηϊιιιαοΙίΙ.Ίΐ.ιη ηοη

.-ιΐίΐιτ :ι«Ί-ίι1ΐΙ. (2) 5ϊ ί^ϋιΐΓ Γαπιπι βρρεΙΙβηΙ, <]ΐιο<1 ιηιιΙΙα

ίιιαιιία 8ερ3Γ3ΐ& Ιΐ3ΐ)6ΐ; ρβΓδρΐειιυηι εβί, 8Ϊ ηοη ροΐ68( ('88β

ίικιηρ 8ερ»Γ3ΐιιιη , (]ΐιΐΊΐΐίΐ(1ηιοι1ιιιιι ηεε 100418 ΙΐΙΐΙΐιΊϋ 8111 ίη-

Ιιίλ,ιΙΙπιιι , ιιι' ΓίΐΐΊΐιη ςυίίΐΐ'ΐιι ί(η 6886. (3) ΑΙ κϊ ιΐιιιι >ι•ρ;ι-

ΐ'.-ιΙ ιιιιι 6886 3ίιιιιΙ, ίηε88β Ιαηκ'ΐι βΐίςυίιΐ τβοηί, ηιίηιιβ ςυί-

ιίοιιι 681 ίιιιρο55ί1ιί1ο : νεηιηι(3ΐηεη ηοοίιΐίΐ, ριίηιιι ιιι ιιί ίιι.ιικ•

ηοη δϊΐ 03ϋ8β ουαηι'5 ιηοΐίοηϊβ, 86(1 ΐ3ΐι(ιιιιι 38βεη8ΐΐ8 (ηιιοι)

εηϊη) εβί πιπιιιι, Ιενε β$(; ιιΙοι'γοο εΐίςηεπι πιπιιιι 6886 ίη-

ςιιίυηΐ) ; ιΐοίηιΐρ ΐιΐ3ηβ ηοη επί οαιΐ83 πιοΐυβ 8Ϊο, ιιί ίη ()ΐιο;

80(1 α,ιιεηιβαΊηουΊιΠ) υ(Γ68 , ςηΐ3 ϊρ&ΐ *ιιι ^πηι Γ.ί ιιπίιπ , εΓ-

Γι•ι ίιηΐ <•|ί;ιιιι ιριοιΐ οοΙίίΚΓεΙ, ί(3 ίηβηβ νίιη Ιιβίιείιϋ 51ιγ>οιιι

(Ίμ-γικΙϊ. ΑΙςυί ιριοιιιοιίο ρο1β8( 6886 ΙαΙϊο ν;κ•ι«ί , ;ιιιΙ Ιοιίη

νβοιιί ? 01 ('ηίηι ν»οηιιηι Τ3ουϊ ίη ηυοά ΓογΙμγ. (4) Ργ;»•Ιι?γι•λ

ιριοιιιοιίο ιΐΐ' ροιίιίπιν Γ3(ίοηεηι αΓΓιτιιηΙ, ρΓορΙεΓ ιριοιιι (Ιιίιι'-

ίΐιιιι ΙιτιιΙιιι•:1 Αο ιιι.ΊΐιίΓοίΙιιιιι 681, 5Ϊ οοΓριιβ, ςιιο Γ3ΐίυ8 εϊ

ίικιιιίιΐί εδί , βο ιηββίβ δΐίΓδίιηι ΓβγΙιιγ, οοη8ε(|υεη8 6886, ιι(,

8Ϊ οηιηίηο βίΐ ίηβηε, ιίΊιί ι-ίηιο Γι'πιΐιιι. Γογ(388Ϊ8 .ίιιΙιίιι οι

ίιηρο88ί!ιίΙε οκΐ, Ιιοο ηιονριί. Αο Γ3(ίο 681 εβιίεηι : ηυϊβ ίίπιΐ

ίη νβοιιο δΐιιιΐ οιηηία ίιιιηιοίιίΐίη , ϋα εΙΪ3Πΐ νηιπιιιιι 681

ίιιιιιιοΐιίΐι: : φΐίΐηιΐυιρικίβιη 0βΐ6ΓΪ(&ΐ68 ιιιΙργ 86 οοηίοΓΠ ιιο-

•ριΐ'ΐιηΐ. (5) Μιιί.ι νιτο ίηβηβ 088ε ηε^βηιυί , <Ιι• Γείίςιιίβ

ηιιΗίιι τεΓβ ιΐιιΐιιΐηΐυιιι εβί : ρΓοίεοΙο βυ( ιιιοΙιιλ ηοη ιτίΐ ,

ηίβί δίΐ οιιιΐ(1(Ίΐ«ι1ίο εϊ Γ3ΓεΓ3θΙίο, ;ιηΙ ΠικΙιιηΙμΙ οιρΙιιιιι,

3ΐι1 «ΊΐιριΐΓ ΙαπΙοιικίρηι 3ςιΐ3! Ι'ιβΙ εχ ηιτί', είβεπβ εχ 3(]ΐΐ3 :

οοηίΐβΐ ειιίιιι ρΐυδ 3(τί8 εχ 3<ρΐ3 Γιεπ. Νεοβ836 ϊμίΐιιι- 681 ,

ηίδί δίΐ οοπιρΓΟδδϊο , ηιιΐ εχρηίβηηι ιιί ηιιικί οοΙιΧΓβΙ , εΙΤΐοβΓβ

ιιί 6χΙη.'ΐηιιιη ΙΙηοΙιιεΙ , βιιΐ ηΐίιριο 3ΐίο Ιοοο 1.ιιι1ιιιιιι1ι>ηι 30ΓΙ3

ηιιιΐ3Γί ίη 3<|ΐΐ3ΐυ , υΐ ίοΐβ ηιοΐβδ υηίνεΓδί δίΐ ;<ΊριηΙί->, .κιΐ

ηίΐιίΐ ιιιο νοι-ί. δεηιροΓ ιίιϊηι , βΐίιριο Γοι-ροΓε 1πιη>1.ι1ο , Ιιοο

ενεηίβΐ , ηίβί ίη οιΙκίιι νυΙνβΙιΐΓ : νβΓυηι ΙβΙίο ηοη δειιιρεΓ

ίη οι Ιιπιι ΓιΙ , 86(1 ιΊίιιιιι ίη ι ••<■ ( ιιιιι. Εγ£0 Ιιί ρΓορίβΓ Ηη]υδ-

ιιιοιίί 3ΐ'!Αΐιιηΐ'ΐιΙ;ι ίηιιιιβ βΙίιριοιΙ 6δ86 ηΙΙίπικιηΊΐΙ. (6) Νθ8

βιιΐι'ΐιι εχ ϋβ ιρι,Ί.' 8υρροδίΐ3 μπιΙ , ιΐίιίιιιιΐδ οικιηι 6880 ηΐ3ΐε-

ιί.ιιη Γοηΐΐ'ϋΐ'ίοπιιη, ηεπιρε 03ΐί(1ί ο( Γπ^ίιΐί, ει βΐίαπιιη η 3

Ιπι-,-ιΙίιιηι οοηΐΓ3Γίοΐ3ΐυιη, εϊ εχ εο ιριοιΙ 661 ροΐεδίβίε , Ιίπ'ί

ηποά 081 3ΐ1υ, οί ιηβΙεΓίβιη ηοη ι»δ© δΐ•ραι-»1ιί1οιιι , βε(Ι 08
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Ιτυγε , χροιάς χο\ θερμοϋ χαι ψυχροΰ. Έστι δέ καϊ

σώματος 8λη και μεγάλου και μικροϋ ή αύτη. Δήλον

δέ• όταν γαρ εξ ύδατος άήρ γένηται, ή αυτή υλη ου

προσλαβοϋσά τι άλλο Ιγε'νετο, αλλ* 8 ην δυνάμει,

6 ενεργεία έγένετο. Και πάλιν ύδωρ Ιξ αέρος ωσαύτως,

δτέ μέν εις μέγεθος έκ σμικρότητος, δτέ δ' εϊς μικρό

τητα έκ μεγέθους. "Ομοίως τοίνυν χαν αήρ πολΰς

ων έν έλάττονι γίγνηται όγκιο χα\ εξ έλάττονος μείζων,

ή δυνάμει ούσα γι'γνεται Ολη άμφιυ. "Ωσπερ γαρ καϊ

Ιυ έκ ψυχροϋ θερμον καϊ έκ θερμοϋ ψυχρόν ή αύτη , δτι ην

δυνάμει, ούτοι καϊ έκ θερμοϋ μάλλον θερμο'ν, ούδενός

γενομένου έν τη ίίλη θερμοϋ, & ουκ ην θερμο'ν, 8τε ήτ

τον ην θερμον. Ώσπερ γε ούδ' ή τοϋ μείζονος κύκλου

περιφέρεια και κυρτο'της έαν γίνηται έλαττονος κύ-

16 κλου, ή αυτή ούσα ή άλλη, έν ούθενΐ γέγονε το κυρτόν

δ ην ου κυρτόν άλλ' ευθύ• (οΰ γαρ τω διαλείπειν το

ήττον ή1 το μάλλον έστιν ■ ) ούδ' έστι της φλογός λα

βείν τι μέγεθος έν ω οΰ και θερμότης χαι λειικότης

Ινεστιν. Οΰτω τοίνυν και ή πρότερον θερμότης τη ύστε-

ιο ρον • ώστε χαι τι) μέγεθος και ή μικρότης τοϋ αίσθητοϋ

όγκου, οΰ προσλαβούσης τι της ύλης, επεκτείνεται,

άλλ' ότι δυνάμει έστ'ιν ή ύλη άμφοϊν • ώστ' έστι το αυτό

πυκνόν και μανόν, κα\ μία ίίλη αυτών • έστι δέ το μέν

πυχνόν βαρύ, το δέ μανόν κοϋφον. (7) [ Ετι, ώσπερ

»:, ή τοϋ κύκλου περιφέρεια συναγόμενη εις έλαττον ουκ

άλλο τι λαμβάνει το κοίλον, άλλ' 8 ήν συνήχθη ,

κα\ τοϋ πυρός δ', τι άν τις λάβη παν Ισται θερμο'ν, ούτω

κα\ το παν συναγιογη και διαστολή της αύτη; ύλης. ]

Δύο γάρ έστιν έφ' Ικατέρου τοϋ τε πυχνοϋ και τοϋ μα-

30 νοϋ• τό τε γαρ βαρύ και τό σκληρόν πυκνά δοκεϊ εί

ναι, και τάναντία μανά, τό τε κοϋφον και τό μαλα-

κόν • διαφωνεί δέ τό βαρύ και τό σκληρόν έπι μολίβδου

χαι σιδήρου, (β) Έκ δή των εϊρημένων φανερόν ως

ούτ' άποκεκριμένον κενόν έστιν ούθ' απλώς οίτ' έν τω

34 μανω ούτε δυνάμει, ε! μη τις βούλεται πάντοις χαλεϊν

κενόν τό αίτιον τοϋ φέρεσθαι. Ούτι» δ' ή τοϋ βαρέος

χαι κούφου ίίλη , ?[ τοιαύτη , είη αν τό κενόν • τό γαρ

πυκνόν και τό μανόν χατα ταύτην τήν έναντίωσιν φο

ράς ποιητικά , κατά δέ τό σκληρόν και μαλαχόν πάθους

«ιι και άπαθείας, και οΰ φοράς, άλλ' έτεροιώσεοις μδλλον.

Κα\ περί μέν χενοϋ, πώς έστι χαι πώς οΰχ έστι, διω-

ρίσθω τον τρόπον τοϋτον.

8011(13 (ΗνθΓί.1111, £(11113111 ΠΠΙΤΙΟΓΟ 0856 ΠΙΒίΡΠβηΐ : νει-ΐιί

ΒΓβίίβ, εοίοπβ, β( οβίκΐ'ι οΐ Γιϊβίιΐί. Εδί βΐϊβπι οοι•ροπ$ Ι,ιΐιι

πκι§ηί ΐ|Η3ΐιι ραι•νί ι•;ιιΙι•ιιι Π131ΡΠ3 : ηιιοιΐ ιΐ],Ίΐιί|ρ$(ιιιιι

<■•>( , ΐ|"':1, Μ11"1" βχ •"Ι"•1 Ιίΐ •<''>'. ι'μιΙι'γπ ιιι:ι(ΐ'Γίίΐ, ιιοη 38-

ευηιρ(ο βΐίφιο αΐίο , Ιϊ Ι 3βΓ : μ•(1 φιοιΙ ιτιι! ρο(Ρ8(3ΐε, Ιιΐ 3< Ι π :

Ηίάειιιηιιε ηΐΓ8ΐι$ Ιί( ηφΐη εχ βει•ε , ηιοαΌ εχ ρβηίΐβΐρ Ιη

ηιακηίΐιιιΐίηεηι , ιιιοιίο βχ ιιιημηίίικίίιιε ίο οχίμιιίΐ3ΐριη ιηιι-

(α(ίοηε ΓοιΊλ. ΚϊιιιίΙίΙβΓ ϊΐβςυε , 8Ϊ 8«γ εχ ηΐ3]βη ηγοίε ίη

ιιιίικιΓίΊΐι , ε( βχ ηιίηοΓε ίη ιιιβ,ιογριιι πιπίοίιιι• : ηιβίρπ» , ςυχ

ροίβδ(3ίε βδί, Ιίΐ ηίπιηιψιο. δίειιί εηίπι εηιίειη ηΐ3ΐΐ'Π3 εχ

ΙΊίμίιΙ;ι ΙιΙ ( ,ιΐίιΐ,ι , ι•| βχ (■ΗΐίιΙη Γι( (ή%\Λ& , φκιηίηηι ιτηΙ ρο-

(65(3(6 : ί(.ι ρΐίηιη βχ ϋβΐϊιΐβ (Η ηιβςίβ οηΙκΙ», ο/ιιιιιι ιιιιΙΙ,ι

ιιΐ3(εη»! ρ3Γ3β3ΐεΓΐ3(, ςιιβε ηοη εβ&εΐ 3η(ε3 οαΐίϋα , ψιιιιιι

ιτίΐΐ ηιίικίδ οαίοι-ϊϋ. Οιιεηιαιίιιιοιίιιιιι ηεε ηΐ3,|0Π8 ιίγπιΙϊ

ρίιτιιιιιΓι-ιπιΐϊ,ι ε( εοηνεχί(38 , 81 Γΐ3( ιιιίιιηι α ιίι ι:ιι| ί , 8Ϊνε δίΐ

(μιΙιίιι βίνε αΐϊα ; ίη ηιιΙΙα ρβι-(ε Γι( εοηνεχί(88, ιρκυ ηοη>

ιόη νβχη , 50(1 ιοιία β88β( : ( ηοη ειιίιη ίη(βΓηιΪ88Ϊοηε 68( ιηί-

ιιιΐ8 νεί Πΐ3£ί8 :) ηββ (ι'οβΐ Μκοβη βΐίςυβπι ΠβιηπίΒΒ ΠΜφίί -

(υιΙίιΚΊΐι , ίη (|ΐια ηοη ίηβίΐ ε( ο,ίΙογ εΐ εβικΙοΓ. δίε ίκίΙιΐΓ οΐ

ρΐ'ίοΓ εβΙθΓ &β3(1 ροβίβΓΪΟΓβπι ΙιιιΙιεΙ. Οικιγο (•( ηιη^ηίΐιιιΐο ρ(

ρ3Γνί(33 ηιοΐίβ 8βη8ί(>ί1ί8 , ηοη 388ΐιιιιεη(ε ίΐϋφιίίί ηΐ3(επβ,

εχ(εηϋί(υΓ : βεϋ ψιί.ι ιιι»(βΓΪ3 ρο(β8(3(ε 88( 30* πίηιιηηυβ.

ΟϋοείΓεβ ϊιΐοηι ΐ'δΐ ιΙοιιλιιιιι εΐ Γαπιιη , β( ιιηη ε$( ίρβοΓϋΐη

ηι;ι((•ιί;ι. Ρογγο ϋι'ΐΐϋΐιηι βδ( βΓβνβ : ΓβΓυηι βιιίεπι β8( Ιβτβ.

(7) [ΡπΒ(βΓβ3, υί βίι-οιιΐί ιίιι;ιιηιΓ(Τΐ•η1ί>ι ίη ηιίηιΐ8 π-(ΐ3(Ία

ηοη .ιΙϊιιιΙ (|ΐιικ1(Ι.Ίηι κανιιηι τεείρίΐ, βεά ςβοά 8Γ3( εοη(Γβ-

οΐιιιη εβ(, ε( ίκηί* ςιιαιηειηηιιε ρΛΓίίιιιΙβη; ηυίβ βαπιβΐ,

οιιιιιιμ ε$( (ίιΙϊιΙιι : $ίβ ρΐ ιιιιίνοκιιηι εοη8(3( εοη(Γ3ε(ίοηε

ε( (1ϋ3(3(ίοηε ρ]ιΐ5ΐ1οιη ιικιΐιτίιΐ'. ] ϋιιο ηβιικριε ίη ιιΐΓ0<ριβ

8υπΙ, Μ βίί, ύεηβο βΐ γβγο. Νβηι ^Γβτβ βί (Ιιιπιιη, νΜβη-

(ογ βδ&ε (Ιΐ'ΐΐ8Β : εΐ οοη(Γ»Γί3 νίιΙβηίυΓ β88β Γ3Γ3 , ηειηρε

Ιενβ ε( ηιοΐΐε ; ι1ϊμοπ!;ιιιΙ 3υ(ειη @Γ3νε ε( (Ιιιηιηι ίη Γειτο ε(

ρΐιιιιιΐιο. (8) Εχ ΪΪ8 ϊ^ίΙιΐΓ ςϋ«5 άίείβ Γυεπιη(, ρρπφίαπιπι

ε$(, ηεςυε εββε ίη,ιηβ 8ερ3Γβ(υηι, βίνε 8ίπιρΙί(Η(βΓ βίτβ ίη βο

ςυοά βϋΐ ΓΛπιπι ; ηεςηε ρο(β8(β(β : ηίδί (μιίίοιηηίηο βρρβΙ'βΓβ

νεΙίί ίηαηε, ϋςΗοιΙ εβ( ε3ΐΐ83 ΐ3(ίοηΪ8. δίε βιιΐιηι ^Γβνίβ ε(

Ιενίδ Γθί Ι113((ΤΪ3, ({113 Ρ8( (31Ϊ8, 6ΓΪΙ 111311Ρ ΪΙΙπϋ. >'3Ι11 (ΙΡΠϋΙΙΙΙΙ

(Ί Γαι ιιιη, Γ3(ίοηβ Ιιιι]ιΐ5 εοη(Γ8Γίε(8(ί8, νίιιι ΙιηΙιριιΙ εΠϊ-

('ίρικίιρ ΐ3(ίοηίβ : πιίίοιιο 3ΐιΙοιη (Ιιιπ ρ( ιιιοΙΙίί, νίιη Ιΐ3ΐιρπ(

ρΓΙκ'.ίρικΙ»! ρ388ΐοηί8 ε( ίηιρ3(ί1)ί1ί(3(ί8, ηεε ΐ3(ίοηί3, 86(1-

ν3Π3(ίοηίβ ρυΐίιΐδ. Αγ. (1ε ίηιιηί ηυίόεπ, (ριοιικκίο *ϊΙ, εΐ

ςυοηιοοΌ ηοη 8ί( , Ηοε ιηοϋο (ΙρΙίηίΙιιηι εβίο.;

ΟΑΡ. Χ. [XIV.]

Έ/όμενον δε των εϊρημένων εστίν έπελθεΐν ■ περί

χρόνου πρώτον δέ χαλώς έχει διαπορήσαι περί αύτοϋ χαϊ

«5 δια τών εξωτερικών λόγων, πότερον τών όντων έστιν

ή τών μή όντων, είτα τίς ή φύσις αΰτοϋ. (ϊ) "Οτι μέν

ουν ή δ'λοις ουκ έστιν ή μόγις και άμυδρώς, έκ τώνδέ

τις αν ύποπτεύσειε • τό μέν γαρ αύτοϋ γέγονε και οΰκ

εστί, τό δέ μέλλει κα\ οΰπω εστίν. Έκ δέ τούτων καϊ

ι,υ δ άπειρος και δ άε\ λαμβανόμενος χρο'νος σύγκειται • τό

δ' έκ μή όντων συγκείμενον αδύνατον αν δόξειε μετέ-

χειν ουσίας. (3) Προς δέ τούτοις παντός μεριστοϋ,

Ηίβ φΐίΡ <1ί<•ΐ3 ίΐιηΐ, εοη^εςυεηβ ρ«( ιι( ,ί^ιΙμγ (1<• Ιεηι-

ροΓε; ρΐ'ίιιιιιιη 3ΐι(εηι ε Γβ επί, (1ε βο (1υ1•ί(3Γβ β(ίβηι |>βΓ

Γ3()οηβ8 εχο(εΓίε38, ιιίΓυιιι »ίί ίη ιιιιιικτο ειιΐίιιηι ;ιιι ηοη-

οηΐίιιιιι : (Ιρίηιΐβ ηυββ είΐ ε]υ8 ικιΙιιγβ. (2) Οιηηίηο ίμίΐιιτ

(βηιριιβ ηοη βδββ, ηιιΐ 83ΐ(εηι νίχ ε( οοβευΓβ ε8&ε , εχ Ιιΐί

ίίκρίΐΜΐΊ ηιιΪ8ρί3ηι ροδδίΐ. Ρ3Γ8 εηίιη εμΐ8('ιιί(, ηβε β8ί :

ρβΓ8 3ΐι(ρηι ΓυΙιΐΓ3 ρϊΙ , ηιι ιΐιιιιι ι>( : εχ Ιιί8 ηιιΙοιιι ρ3Γ(ί1)ΐί9

οοιίίΐαΐ (βηιριιβ ίιιΓιιιί(ιιηι ε( ηικκΐ μίιι|ιιί• 8υηιί(ιΐΓ. ρικκΐ

νβΓΟ εοη8(3ΐ εχ ίίβ ςιι;ο ηοη 8ΐιη(, ηοη νίιϊρΐυτ ρο88ε

«ΙιΙίιΐΡΓΡ 688611(13111. (3) Α(Ι ΙΐίΡΡ , Ρΐι)ιΐί>\ϊ;> γρι (Ιί\ί(Ιιι;ι•,
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έάνπερ η , ανάγκη , 8τι εστίν, ήτοι πάντα τά μέρη

εΤνοι ή ενια.• τοϋ δέ χρο'νου τά μέν γε'γονε τα δέ

μέλλει, εστί ό" ουδέν, όντος μεριστοϋ• τι) δε νϋν ου

μέρος• μετρεϊ τε γαρ το μέρος, χαΐ συγχεϊσΟαι δει τι)

» όλον έχ των μερίίν δ δέ χρόνος ου δοχεϊ συγχεΐσθαι έχ

των νϋν. (4) Ιντι δέ τι) νϋν, δ φαίνεται δ'.ορίζειν

τι) παρελθόν χαϊ τι) μέλλον, πότερον £ν χαΐ ταΰτδν

αεί διαμένει ή άλλο και άλλο, ου δάδιον ίδεΐν. ΕΙ

μεν γαρ άε! έτερον και έτερον, μηδέν δ' εστί των έν

ιιι τω χρόνω άλλο και άλλο μέρος άμα, 8 μή περιέχει, τι)

δέ περιέχεται, ώσπερ δ έλάττιον χρόνος Ειπδ τοϋ πλείο

νος , τί) δέ νϋν μή ον πρότερον δέ ον ανάγκη έφΟάρθαι

ποτέ , και τα νϋν άμα μέν άλλήλοις ουκ εσται , έφΟάρ

θαι δέ ανάγκη αεί το πρότερον. Έν έαυτί) μέν ουν

14 έφΟάρθαι ούχ οίο'ντε δια το είναι τότε • έν άλλω δέ νϋν

έφΟάρθαι τί) πρότερον νϋν ούχ ενδέχεται. Έστο) γαρ

αδύνατον έχόμιενα είναι άλλήλοιν τα νϋν, ώσπερ στιγμή

στιγμής. Είπερ ουν Ιν τω έφεςής ούχ έφθαρται, άλλ' έν

άλλω, έν τοις μετάξι) τοις νϋν άπείροις οΰσιν άμα αν

20 ειη ■ τοϋτο δ' αδύνατον, (δ) Άλλα μήν ούο' άει το αυτδ

διαμένειν δυνατόν • ούδενος γαρ διαιρετοϋ πεπερασμέ

νου έν πέρας Ιστίν, ουτ' αν έφ' ίν ϊ) συνεχές ούτε αν

έπ! πλείω • το δέ νϋν πέρας εστί, και χρόνον εστί λα

βείν πεπερασμένον. (β) Ετι ει το άμα είναι κατά

ϊ& χρόνον χαι μήτε πρότερον μήτε ύστερον το έν τω

αΰτω είναι χαι έν τω νϋν εστίν, ει τά τε πρότερον χαι

τα ύστερον έν τω νϋν τωδί έστιν, άμα άν εΐη τά εις έτος

γενόμενα μυριοστον τοις γενομένοις τήμερον, χαΐ οίτε

πρότερον, ούθ' ύστερον ουδέν άλλο άλλου, (τ) Περί

3υ μέν ουν των υπαρχόντων αύτω τοσαϋτ' έστο) διηπο-

ρημένα. [XV.] Τί δ' έστιν δ χρόνος και τίς αύ-

τοϋ ή φύσις, δμοίως εχ τε των παραδεδομένοιν άδηλόν

έστι, και περί ων τυγχάνομεν διεληλυθότες πρότερον.

01 μέν γαρ τήν τοϋ δλου κίνησιν είναί φασιν, οί δέ τήν

35 σφαϊραν αυτήν. Καίτοι της περιφοράς χαΐ τό μέρος

χρόνος τίς έστι, περιφορά δέ γε ου• μέρος γαρ περι

φοράς το ληφθέν, άλλ' ού περιφορά. "Ετι δ' ει πλείους

ήσαν οί ουρανοί, δμοίοιςάν ην δ χρόνος ή δτουοϋν αύτων

κίνησις• άστε πολλοί χρόνοι άμα. (β) Ή δέ τοϋ δλου

ιυ σφαίρα εδοξε μέν τοις ε'ιποϋσιν είναι δ χρόνος , ότι εν

τε τίο χρόνω πάντα εστί και έν τη τοϋ δλου σφαίρα•

έστι δ' εύηΟικώτερον το εϊρημένον ή ώστε περί αύ-

τοϋ τά αδύνατα έπισκοπεϊν. (ο) Έπε! δέ δοκεΐ μάλι

στα χίνησις είναι χα! μεταβολή τις δ χρόνος , τοϋτ' άν

45 είη σκεπτέον. Η μέν ουν Ικάστου μεταβολή χαι χίνη-

σις έν αυτί) τί> μεταβάλλοντι μόνον εστίν, ή ου άν τύχη

ον αύτο το κινούμενον και μεταβάλλον • δ δέ '/^όνοζ

ομοίως και πανταχού κα! παρά πασιν. (ίο) "Ετι δέ με

ταβολή μέν έστι πάσα Οαττων κα! βραδύτερα, χρό-

&υ νος δ' ουκ εστί ■ το γαρ βραδΰ και ταχΰ χρόνω οίρισται,

ταχύ μέν το εν ολίγω πολΰ κινούμενον, βραοί) δέ το

έν πολλί) ολίγον• δ δέ χρόνος ούχ ώρισται χρόνω,

ούτε τω ποσός τις είναι ούτε τίο ποιος, (ι ι) "Οτι μέν

τοίνυν ουκ έστι χίνησις , φανερόν ■ μηδέν δέ διαφε-

ίί δί(, ηεεε&8β εδί, υΐ, φΐηηιίυ εδί, νεί οηιηο* ε]υδ ρ;ιι•|<•ί

8Ϊη( μΊ 3ΐϊφΐα?. Αίφΐί ίετηροΗδ .ιΐί.ι• ρ3Γ(εκ [•ι;<•1»-ι ίι-

πι ιι Ι, ;ι|ίιι• ΙΊ ■ Ι ιιι-;»• -ιι ιιΐ , ιιιιΙΙη .ίιιΙιίιι ι•-Ι , ΐ|ΐιιιιιι δί( (1ί-

νϊιΐιιιιιη. ΙηίΙαηί απίεη) ηοη ε5( ρβτδ. Ν«ηι ρϊΓί ηιείίΐιιτ, ε•

0ρΐ19 8δ( ιι Ι Ι ηΙ ιι ι ιι (ΌΙΙ1[>0η3ΐΠΙ <•\ ρ3Τ(ί1)Ι15 : ΙεηψΙΙδ .111(0111

ηοη νίιΙιΊιΐΓ εοηιροηί εχ ίιΐδίΗΐιΙίΙηΐί. (1) ΡηνΙετεα ίη-

8(311» , ηιιοιΐ νίιΙεΙιΐΓ ιΙίϋΙεπιιίιΐΗΓε ρτϊΊετίΙυιη ε( ϊιιΐιιπιιιι,

Μΐΐ II 111 Μ•|11|ΙΓΓ ΙΙΙ111Ι11 ε( ίΐΙΐ'ΙΙΙ ρΐ'ΙΊΙΙίΙΙΙΙΜί , 8Π δι Ι ίΐΐίικ! ε(

«ΙίιιιΙ , ηοη ΓβείΙε εδί νίάετε. Ναιη δι δεηιρετ εδί αϋικΙ βίφΐβ

.ιΙϊιιιΙ ; ηοη εδί αυίειη ίη (εηιροΓβ υΙΙα ρβτδ ;ιΙί;ι αΐιριε 31.3

μιιιιιΙ, ςπβτπηι ιιιΐίΐ ηοη εοηΐίηεαΐ, εΐ ;ι11ιτα < οιιΐ ϊικ•;ιΙιιι- ,

υΐ ηιίιιυβ (ετηριΐδ εοηίίηβίιιτ 3 ιη»5οΓΪ ; φΐοά" νβΓΟ ηιιηο ηοη

<κί, εί ίΐιιΐι'» <ί;ιΙ, ηεεεδδε ε§( ηΙίςιιιηυΌ ίηίετϋδδε : ρτο-

ΓΐΌΐυ εΐίαπι ίη^ΙαιιΙίϋ νϊεϊ&ςΐιη βϊηιιιΐ ηοη ιτιιηΐ, βειΐ ηεεε$80

«■ηιριτ ιτίΐ ρΓΐιι$ ίη.-ίΐαηδ ίη(επΪ88ε. 11.ΐ(|ΐιε ίη δε ίρβο ιιιΙογ-

Μ88β ηοη ροΐεκΐ, ιριίιι Ιιιιιε ε8(; ίη ηΐίο ,ίμΙιίτι ίηκί,ιηΐί ίη-

ΙΟΓΪίδββ ρππ.•ί ίη$(3Π8 ηοη ρο(ε$1. Ε8(ο η.Ίΐιιιριε ίπιρο$8ίΙ)ίΙε,

υΐ Ϊη$(3η1ί3$ί1>ί ίηνίεεπι εοΙκκΓεβηι, βίιυΐί ρυηιΊιιιιι ρυηείο.

Εγ^ο 8Ϊ ίιιΐ'οΐ|ΐιοιΙ εβ( ϋοίικ-ερβ, ηοη ίηΐεπίΐ, εειΙ ίη αϋο :

. εει~(ε ίη ίηΠηίΙίβ ίη8(3η(ίηυ8 ίη1ει•]εεΙί8 μιιιιιΙ ιτίΐ : ιριικΙ ι•-1

ίιηρο88ϊΙ>ίΙβ. (5) ΑΙ νεΓΟ ηεε δειτιρει• ίϋειη ρεΓηιηπεΓε|)ο(ε8ΐ.

ΝιιΙΙίυδ εηίιτι τεί ϋίνίιΐυχ Ιίιιί1<Ό ιιηιιβ ο>1 Ιεπηίηιΐδ, ηεο 8ί

3(1 ιιηιιηι δίΐ εοη(ίηιΐ3 , ηεε 8ί ιιι! ρΐιιι ;ι : ίηδίϋηβ 3ΐιΙειη ι-ί

(εηιιίηιΐδ : 30 ΙίεεΙ δηπιετε (ειηρυδ (επιιίΐϋΐΐιιιη. (6) Ι'πι-Ιιίι',ί

8ϊ δίιηυΙ ε&8ε Ιειηροιε, εΐ ηειριε ρΓίυ3 ηε(]ΐιο ροδΙεΓίιΐδ εβδε :

ηίΐιϋ ;ι!ίιιιΙ εδί ιριαηι ίη εοιίειη εδδε, εΐ ίη ίηδίαηΐί εδδε,

εεΓίε 8ί 83 ςιι»5 βυηΐ ρτίυδ εΐ (]υκ ροδίεπιΐδ, δίηΐ ίη οοιίειιι

Ιιοε ίιΐδίβηΐϊ, «Ίί.ιιη πι ςυχ ;ιιι!ι• ιΐιτεηι ιιιίΙϋ.Ί αηηοι ιπιι Γ.ιιΊα

ϋΐιηΐ , βίηιυί ΐ'πιηΐ ιπιιι ϋδ ιριιΐ' Γ;ιι•Ι;ι 8ΐιη( Ιιοιίίε, ηεε <ίϊΙ

ηιιίειριηιη ρηυδ βιιΐ ροδίεήυδ .ι'.ιικί βΐίυ. (7) 1)ε ίίδ ί^Ηπι-

ηυχ ίρδί (επιρΟΓΪ ίιΐΜίηΙ, Ιοί ίη ιΐιιΐιϊιιιιι Γενοΐ'βΙϊ βιιηίο.

[XV.] ριιίιΙ ,ιιιΙιίιι δϋ (ειηριΐδ, ε( ηηχ δί( ε]ιΐδ η, ι! ιιι, ι,

η•(|ΐιΐ' εχ ίίδ φΐ.Ί! ΙιιιιΙιΙίΐ μιιιΙ, εδ( ίικίΊΐιιιη , ϋΐιριε ιΐε ϋδ

ύε ΐ|ΐιίΙιιΐ8 βηΐεα αΊδδίτυίιηυδ. ΛΙϋ ηαηιιριΐ' ;ιίιιηΙ εδ$ε ηιο-

Ιιιιη υηίνβΓδί : βΐίί νεΓΟ ίρ&3Πΐ δρ)ΐ8!Γ3ηι. ΑΙηηί οοηνεΓβίοηί*

εΐίβιιι ρ3Γδ εδ( Ιι'ΐιιριΐδ (ρκιιΐιΐιιιιι : ηοη Ιαιηπι ε$1 ί]χ.ι εοη-

νιι Γ.ίο. Οιιυιΐ εηίηι ΜΐιιιρΙιιιιι ε>1, ρ&Γδ εδ( εοηνεΓδίοηίδ, ηοη

εοηνεΓδίο. ΡΓκΙει-εβ δι ρίπτε* εδδεηΐ εεϋΐΐ, ιεςυείεηιρυδ εδδεί

ευ]υδΥίδ Ιιοπιιιι ηιοΐίο : ψκιτο ιηυΐΐβ Ιεηιροη δίιιιπΙ εδ8εηΙ.

(8) υηίνεΓδΓ ηιιίειη δρΐιχτβ νίδυιη εδ( ϋδ (|ΐιί ίιΐ ιΐίχοπιπί,

(εηιρυδ εδδε -. ςιιί3 ε( ίη (επιροτε οιηηί3 8πηΙ , εΐ ίη υηίνετδι

δρΙι<Γΐ'3. 8ε<) Ιιοε εοηιιη ύίεΐιιιιι ιηβςίδ Γβΐιιιιιη ε$1 , ςυ»ηι

ιιΙ δίΐ υριΐδ άβ εο εοηδίϋετβΓε ίιηροδδίυϊΐία α,ιιβ; εοηδεηιιπη-

1ιιι•. (9) Οιπιιιι ιιιιίειη ιιιοχίιπι• νί(Ιε3(ιΐΓ (εηιριΐδ β8ββ ηιυΐιιιη

εΐ ιηιιΐιιΐίυηΐ'ΐη ιριηπΊ,-ιπι : Ιιοε ιιΐίηυε (ιιη.--ίιΙι•ΐΜΐιιΙιιιιι εδ(.

ΐτςο (-π]ιΐΜρΐι• ιιπι(3(ίο «ίο ιιιο1ιΐ8 εδί δυΐιιιη ίηεο φίοιΐ ηιιι ■

Ι,ιί ιιι• , νεί ιι Ιιίι πιπιριΐ' εδ( ίΐίπιΐ ίρδίιιη ιριιχΙ ηιονεΐιιτ εΐ ιηιι-

Ι,ίΙπτ : Ιεηιριΐδ νετο ρει•η•ιριο εδί ι•1 ιιΐιίιριΐ' εΙ βρικί ιιιιιιιί.ι.

(10) Ιιΐδΐιρετ οπιηίδ φΐίιίειη ηιπίβΐίο εδ( εείετίοτεί ΙιιηΙίοτ .

(ειιιριΐδ νετο ηοη οβί : ηβηι Ιβηΐιιηι εΙ νοίοχ Ιεηιροτε άεΙι-

ιιίΐιιτ : νείυχ (ριίιίειη ίιΐ ιρίικί ϋτενί Ιεηιροτε ηιιιΐίιιιη ιιι.ι-

νείιιτ; ΙιιτιΙιιιιι ηιιίειιι, ιριοιΙ Ιυη^ο Ιεηιροτε ρ»ι•\ιιιιι. Αΐιριί

(εηιρυδ ηοη (ΙιΊίηίΙυτ (ειηροτε, ηεε ιριία 8ΐΙ φΐαηΐηιη ηυίιΙ-

(Κιηι, ηεε ιριία 8Ϊ( <ρΐ3ΐο. (11) ΓαΙεΙ ί^ΊΙυτ (εηιρυδ ηοη 6δ$ε
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ρέτω λέγειν ήμΐν ε'ν τω παρόντι κίνησιν ή μετά- Ι ιηοΐυιη. ΡΚΜ1 βυΐεηι ιΙίΙΓει-.ϊΙ ίιι |>ι ;ι'μ•ιιΙι;ι βίνο (Ιίιαιιιιΐδ ηιο-

βολήν. | Ιιιιη, βίνε ηιιι(»Ιίι>ικ.Ίΐι.

ΟΑΡ. XI. [XVI.]

Άλλα μήν ούδ' άνευ γε μεταβολής• όταν γαρ μηδέν

αύτο'ι μεταβάλλωμεν την διάνοιαν η λάΟο)αεν μετα-

» βάλλοντες, ού δοκεϊ ήμΐν γεγονεναι χρόνος, χαΟάπερ

ουδέ τοις εν Σαρδοϊ μυΟολογουμε'νοις καθεΰίειν πάρα

τοις βρώσιν , δ'ταν έγερθώσι. Συνάπτουσι γαρ το

πρότερον νϋν τω ύστερον νϋν χαι £ν ποιοϋσιν, έξαι•

ροϋντες δια τήν άναισθησίαν το μεταςύ. "ίίσπερ ουν

10 ει μή ην έτερον το νϋν άλλα ταύτο χαι εν, ούκ αν ην

χρόνος, ούτω χαι έπει λανθάνει έτερον ον, ού δοχεϊ

είναι το μεταζϋ χρόνος. Κϊ δή τι) μή οίεσθαι είναι

χρόνον τότε συμβαίνει ήμΐν, δ'ταν μή δρίζοιμεν μηδε-

μ(αν μεταβολήν, άλλ' εν έν'ι χαι αδιαίρετο) φαίνηται

ι;• ή ψυχή μενειν, δ'ταν δ' αίσθώμεθα και 6ρίσο>μεν, τότε

«ραμέν γεγονε'ναι χρόνον, φανερδν 5τι ούχ εστίν άνευ

χινήσεως χαι μεταβολής χρόνος. (2) "Οτι μέν ουν

ούτε χίνησιςούτ' άνευ χινήσεως δ χρόνος εστί, φανερόν.

Ληπτέον δε, έπει ζητοϋμεν τί έ"στιν δ χρόνος, Ιντεϋ-

2ο θεν άρχομένοις, τί της χινήσεώς εστίν. Αμα γαρ κινή

σεως αϊσβανόμεΟα χαι χρόνου• χαι γαρ ε'αν η σχότος

και μηδέν διά τοΰ σώματος πάσχωμεν, χίνησις δε τις

εν τή ψυχή ίνή, ευθύς άμα δοκεΐ τις γεγονε'ναι και

χρόνος. Άλλα μήν και δ'ταν γε χρόνος δοκή γεγονε'ναι

ϊι> τις, άμα και κίνησίς τις φαίνεται γεγονεναι. "Ιίστε

ήτοι χίνησις ή της κινήσεως τι Ιστιν δ χρόνος. 'Κπει

ουν ου κινησις, ανάγκη της κινήσεως τι είναι αυτόν.

(3) Έπει δε τί) κινούμενον κινείται εκ τίνος εις τι και παν

με'γεθος συνεχές , ακολουθεί τω μεγέΌει ή κίνησις • δια

;ι<ι γαρ τό το μέγεθος είναι συνεχές και ή κίνησίς έ"στι συνε

χής, δια δέ τήν κίνησιν και δ χρόνος• £ση γαρ ή κίνη-

σις, τοσούτος και δ χρόνος άει δοκεί γεγονεναι. Το δέ

δή πρότερον και ύστερον εν τόπω ποώτόν έστιν εν

ταύθα μεντοι τη θε'σει• επει δ' ε'ν τω μεγεθει εστί

36 το πρότερον και ύστερον , ανάγκη και εν κινήσει

είναι το πρότερον και ύστερον, άνάλογον τοις εκεί.

(4) Άλλα μήν και ε'ν χρόνο) έστι το πρότερον και

ύστερον δια το άκολουθεΐν άει Οατέριο Οάτερον αυτών.

"ΙΊστι δέ το πρότερον και ύστερον αυτών έ"ν τη κινή-

«υ σει, ό με'ν ποτέ ον κίνησίς Ιστι• τί) μεντοι είναι αύτω

έτερον και οϋ κίνησις. Άλλα μήν και τον χρόνον γε

γνωρίζομεν, όταν δρίσοψεν τήν κίνησιν, τί) πρότερον

και ύστερον δρίζοντες- και τότε φαμέν γεγονεναι χρό

νον, δ'ταν τοΰ προτέρου και ύστερου εν τη κινήσει

4 Γ• αίσθησιν λάβοιμεν. Όρίζομεν δέ τω άλλο κα'ι άλλο ϋπο-

λαβείν αυτά, και μεταξύ τι αυτών έ*τερον• δ'ταν γαρ

έ'τερατά άκρα τοΰ μέσου νοήσο>μεν, χαΐδύοείπη ή ψυχή

τα νϋν, το μέν πρότερον τί) δ' ϋστερον, τότε χαι τοϋτο

φαμέν είναι χρόνον τί) γαρ δριζόμενον τω νϋν χρόνος

60 είναι δοκεί , και ύποκει'σθω. (&) "Οταν μέν ουν ό)ς

εν το νϋν αΐσθανο')μεθα, κα'ι μή ήτοι όις πρότερον

χαι ύστερον εν τη κινήσει ή &κ το αυτί) μεν, προ-

ΑΙ νει•ο ηεο 681 βϊηε ιιιιιΙ.ί! πιπί- ; < ι ΐ ίιι ιιι εηίηι ϊρκί πιΐιΐ Ι

ηιιιΙίΐιιιιΐΓ οο§ίΐ3ΐίοηε , &»{, κι ηιαίεηιιιΐ', ηοη 3ΐιϊιηΗ<1κτΙι

ιηυ.8 ; Ιηηο ηοη νίιΙεΙιΐΓ ηοΐιι^ Γιιί.•«ε (ειηριιβ , φιΐ'ΐηηιίιιιοιίιιιιι

ηεο π» ςυο» ίη 8;ιι (Ιιπϊ;ι Γ,ΊΐιιιΙίΐιιΙιΐΓ (Ιοπηίι-ε ηρικί Ιιει-038 ,

ςυυιη εχρβιτοοίί ΓηειϊηΙ : {.υιηιιημιιιιΐ ΐ'ΐιίιη ρι-ίιιβ ϊηκίηηκ

ειιηι ροίίειϊοπ ϊικίαιιΐί, εϊ ιιιιιιηι ΠιεΙιιηΙ, εχϊηκ'ηίτβ (ΐ'ΐηριι*

ίηΙει•]εοΙηηι , α,ιΓΐ3 ϊιΐ μ-ιιμι ηοη ρεπίρίυηι. ΚίοιιΙ ί^ίΙιΐΓ μ

ηοη εϋδεί αΚπϋ ίηβΐιηε, 5»ι1 υηιιιιι εϊ ίιΙεπι , ηοη ε&βει Ιειιι-

ρυβ : ί(<ι εΐίηιιι ιριιιιχίιι ηοη αηίιιιαιΗ »ί ΙίΙιΐΓ εβδο ιΙΙνοΓϊυιιι ,

ηοη νίιΙοΙυΓ 0886 Ιεπιρικ ιριοιΐ ε«1 ίηΐεφ'οΐιιιη. Εγ;;ο μ Ιιιηο

ηιιΐιί» .Ίΐτ.ίιΙΪΙ, υΐηοη ρυΐεπιυβ ε&8ε Ιειηριιβ, ςιιυιη ηιιΙΙΐΐιι

ιιιιιίαΐίοηεηι όΊεΙίη£ΐιιΠΊυ.5 , 8ιί1 :ιιιίιιι:\ ίιι ηηο εϊ ϊικίίνίιΐυο

ιηηηεη• νϊίΙβΙιΐΓ ; ςυυιη βιιίεηι $εηΙίιηιι$ 3ε οϋβΐίηςιιίιιιιι»,

Ιιιηο (Ιϊείιηυθ Γιιί$&ε Ιπηριι* : ρεΓβρίεηυιη εβ(, ηοη ι»ι>ε Ιειιι-

ριι> ΝΪιιε ιηοΐυ εϊ ιηιιΐβΐίοηε. (2) Ι'αΙεΙ ϊ;;ϊ1ιιι- (επιριι$ ηι-ε

685ε ιηοίπιιι ηεεβίηε πιιιίαΐίοηε. Ουοπίαιη .ιιιίπιι <]ΐιατϊιιιιΐό

ΐ]ΐιί(Ι 8ΐΙ Ιεπιριΐδ, ίΐιιιιεηιΐιιηι ε$(, Ιιίηε Γαείο ίηίϋο,ςαϊιΐ

ιηοΐίοηϊ.ι &ί(. δίπΊΐιΙ ιπίπι ηιοΐίοηεηι βεηΐίηιιι» ίιι- (ειηριιβ.

Ναιη εΐίαπι ϋί ΙιιιιΊμ,ι' μιιΙ, ε( ηϊΐιίΐ εοΓροΓε ρ.ιϋ:ιιιιιιι•, ηιο-

Ιυδ Ιβηιεη αϋιριίί ίη ηηίπΐϊ ίη»ί( : εηηΓεβΙίιη ίίιιιιιΐ λιιΙι-Ιιιγ

Γιιϊϋκε (Ίίϊΐη αΙϊφκκΙ 1εηιριι$. Λ1 νεΓΟ ει ιριιιιιι Ιεηιριι* »Ιι-

ΐ|ΐκιι1 νίιΙεΙιΐΓ Γυίϋβε, βίιηυΐ εΐίαιιι ηιοΐυββίίιριί» Γιιί8$ε »ρ-

ρ.ιπΊ : <]ΐιοιϊι<;ι (εηιρυ8 αιιΐ ε$( ιηοΙιΐ8 αηΐ αΙόριόΙ ίρβΐϋί

ηιοίιιβ. (^ιιιιηΐιιιη ίςίευΓ ηοη ι*1 ηιοΐιι;; ηβ<ε&>(- ι•-ι ιι[ μι

ηϋιριίιΐ ίρ8ίιΐ8 ιικιΙιιμ. (3) Ο'"»» ηιι1ι•ιη ίιΐ ηιιοιΐ ιιιονεΙιΐΓ,

ιιιονειιΐιιι- ηΐι .ιΐίιριιι ιιιΙ αΙίο,ιιηιΙ , (ριιιιικριι1 οηιηϊβ ηια^ηί-

Ιικίο μΙ < ηιιΙ ίιιιι,-ι : ιιΐϋ^ηίίικίίιιί ι,οιι<ιί|ΙΙ(,ιιι> <άΙ ιηοΐ ικ. Ν,ίιιι

ηιιί» πιβςηίΐηάο εβί εηηΙίηιΐ3, εΐϊιιιιι ιηοΐιΐί εδί εοιιΙΙηιιιικ, εϊ

ΐ|ΐιίίΐ ιποΐιΐί , εΐίιιηι 1εηιρυ8. (^ιμιιΙιι* ιιιίιιι ΙιιιΙ ιηοΐιι^ , 1»ιι-

1 ιι ίιι ιΊ Ί3ΐιι εεπιρεΓ νίιΙιΊιιτ Ιειηριι» Γιιί$80. ϋβηι νι•ηι ρπικεΐ

(ιιχΙιίιιι•. ίη Ιοεο ρι ίππιιιι αμιΜ : εϊ Ιι!ε ςυϊιίεηι ροκϋίοιιε

ραΓίίιιιη. <^ ιιιι ιιι .ίιιΙιίιι ίη ιιιιιμιιίΐιΐιΐίηε 8ί( ρΓίιι.ι εΙρι«Ιι.τίιΐί ;

ηεοε8&ε ε$1 ιιΐ εΐίβιη ίη ιηοΐιι ΒίηΙ ρπιη εϊ ροίΙβΓίυ» , φια;

ίΙΙΪ8 ρΓοροΓίίοηε ΓεβροηϋεβηΙ. ( Ί) Οιιίη εΐίβιη ίιι ΙειηροΓε εβί

ρπιΐϋ εϊ ρο8(εηυ8 , ςυίβ βεπιρεΓ Ιιοηιηι βΚεηιιιι αΚ•*ΓΪ εοη-

βεςιιεης ββΐ. ΗοΓυιη ηιιΙιίιι ρΓίυδ εϊ |ΐο«Ιειίυ8 ε»1 ίη ιηυΐιι,

ςιιού Γε ίρββ εδί ηιοΐυβ ; 8ειΙ ε]ιιβ εβδοηΐίβ οϋνεΐΐβ ηοη ιιιοΐιΐί

881. ΑΙ γεκ> εΐίβιη Ιοηιριιβ οοΒηοδεϊιηυβ , ιραυιη πιοΐυιιι

άίίϋηχίηιηβ, ρπιιβ εϊ |Κ)8ΐεΓί«8 υΊεΙίη^υεηΙεε : Ιυηεςυε

(Ιίιίπιιΐί Γϋίδβε Ιειηρυε, ςυηπι βεηβυ ροΓοερίηιυί ρΓίυβ εϊ

ρθ8ΐεηυ$ίη ηιοΐιι. Ι)ίί>ιίη;;υϊιιιυ8 3ιιΙιίπ, ψιοηίιιιιι Ιιιΐ'ΟϋϋιιιΙ

3ΐο;ϋε Εΐίηιΐ ε8»ε , εϊ 1ιϊ« (ΙίνεΓβηηι ι μι κ Ιιΐ.-ιιιι ε&βε ίηΐβ^εείιιηι

ε\ί>1ίιιΐ3ΐηυ8. Οιιυιη εηίηι ε\ΐΓειη3 3 ιιιεϋίο ϋίνει-&3 ίηΙεΙΙί-

(;ίιιιιΐ8, 3ε <Ιιιο ηιοπιεηΐβ 3ίΙΐηη3ΐ αηϊιηι, ,•ιΙΙιίιιμι ρπιιβ,

3|[επιιη ροβΙβΗυβ; Ιιιηο ίϋ ιΐίοίιηυ» εβ&ο Ιειηριιβ. ΟιιοιΙ

εηίηι ηιοηιεηϋδ Ιεπιιίιΐ3ΐϋΓ, Ιειηριΐ8 ε*«ο νίϋεΐυτ : βία,υβ

Ιιοο «υρροηβΙιΐΓ. (5) Ουιιιη ί^ϋοΓ 8εη1ίιιιιι« ιηοιηεηΐυιη ,

<]ΐΐ35ΐ ιιηιιιιι , ηεε νεΙ Ι3ηςιΐ3ΐιι ρπυκ εϊ ρο8ΐεηυ8 ίη ιηοΐιι,

νεΙ ο,ιΐϊίί ίιίοπι ηιιίϋεπι , δειΐ 3(1 ρπιη εϊ ροδίεπιυ βΐία,ιιίιΐ
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τέρου δέ χαι υστέρου τινός , ού δοχεϊ χρόνος γεγον"έναι

ούθείς, ό'τι ουδέ κίνησις. "Οταν δέ τό πρότερον και

ύστερον, τότε λε'γομεν χρόνον τοϋτο γαρ έστιν δ χρο-

νος, αριθμός κινήσεως κατά τι) πρότερον και ύστερον.

6 Ούκ άρα κίνησις δ χρόνος, άλλ' ζ αριθμόν έχει ή κί-

νησις. (β) Σημεϊον ίε• το μέν γαρ πλεΐον και ελαττον

κρίνομεν αριθμώ , κίνησιν 05 πλείω και έλάττο) χρόνω•

άρ-.Ομός άρα τις δ χρόνος. Έπει δ" αριθμός έστι

δίχως (και γαρ τδ άριΟμοόμενον και το άριθμητόν

•Ο αριθμόν λε'γομεν, και ω άριΟμοϋμεν), δ δή χρόνος έστι

το άριΟμοόμενον καΐ ούχ ώ άριΟμοϋμεν. [ Εστι

δ' έτερον ω άριΟμοϋμεν και τό άριΟμοόμενον.] [XVII.]

(7) Και ωσπερ ή κίνησις άει άλλη και άλλη , και δ χρό

νος, δ δ' άμα πας χρόνος δ αυτός• [τό γαρ νϋν το

15 αυτό δ' ποτ' ην τόδ' είναι αυτί) έτερον.] Τό δέ νϋν τον

χρόνον μετρεϊ, ί) πρότερον και ύστερον, (β) Τό δέ νϋν

εστί μέν ως τό αυτό, εστί δ' ώς οΰ τό αυτό ■ ή μεν γαρ

εν άλλω και άλλω, έτερον [τοϋτο δ' ην αυτό τό νϋν]

η οέ 6 ποτέ ον έστι τό νϋν, τό αυτό. Ακολουθεί γαρ,

2<ι ωσπερ ελέχθη, τω μέν μεγε'Οει ή κίνησις, ταύτη δ' δ

χρόνος, ό>ς φαμέν. Και δμοίως δή τή στιγμή τό φε-

ρόμενον, ώ την κίνησιν γνωρίζομεν και τό πρότερον

εν αύτη και τό ύστερον. Τοϋτο δε ο μεν ποτέ ον το

αυτό (στιγμή γαρ, ή λίθος, ή τι άλλο τοιοϋτόν έστι),

96 τω λόγω δέ άλλο, ωσπερ ά σοφισται λαμβάνουσιν έτε

ρον τό Κορίσκον έν Λυκείω εΤναι και τό Κορίσκον ε'ν

άγορα. ΚαΙ τοϋτο δή τω άλλοθι και άλλοθι είναι

έτερον τω δέ φερόμενο) ακολουθεί το νϋν, ωσπερ δ χρό

νος τή κινήσει- τω γαρ φερομένω γνωρίζομεν τό πρό-

30 τερον και ύστερον έν κινήσει ■ ή δ' άριθμητόν το πρότε

ρον και ύστερον, τό νϋν εστίν • ώστε και έν τούτοις ,

δ μέν ποτέ οννΰν, εστί τό αυτό• πρότερον γάρ και ύστε

ρον έστι τό έν κινήσει" τό δ' είναι έτερον [ή άριθμη

τόν γαρ τό πρότερον και ύστερον, τό νϋν έστι]. Και

Ϊ5 γνοιριμον δέ μάλιστα τοΰτ' εστί ■ και γαρ ή κίνησις δια

τό κινοΰμενον και ή φορά δια τό φερόμενον τόδε γάρ

τι τό φερόμενον, ή δέ κίνησις ού. Έστι μέν ουν ώς

τό αυτό τό νϋν λεγόμενον άεί, εστί δ ιός ού τό αύτο•

και γαρ τό φερόμενον. (ο) Φανερόν δέ και δ'τι

4υ είτε χρόνος μη εϊη, τό νϋν ούκ αν είη, είτε τό νϋν μή

είη, χρόνος ούκ αν είη• άμα γάρ ώσπερ τό φερόμενον

και ή φορά, ούτως και δ αριθμός δ τοϋ φερομένου καΙ

δ της φοράς. Χρόνος μέν γαρ δ της φοράς αριθμός, τό

νϋν δέ ώς τό φερόμενον οίον μονάς άριΟμοϋ. Και

45 συνεχής τε δή δ χρόνος τω νϋν, και διήρηται κατά τό

νϋν ακολουθεί γαρ και τοϋτο τι) φορδ καΐ τω φερό

μενο)• και γαρ ή κίνησις καΐ ή φορά μία τω φερόμενο),

δ'τι ε'ν, και ού/ δ' ποτέ ίν (και γάρ άν διαλίποι) αλλά

τω λόγοι. Και γάρ δρίζει την πρότερον και ύστερον

50 κίνησιν τοϋτο. Ακολουθεί δέ καΐ τοϋτό πιος τη στιγμή"•

και γάρ ή στιγμή και συνέχει τό μήκος και δρί

ζει- έστι γάρ τοϋ μέν αρχή, τοϋ δέ τελευτή. (ίο) Άλλ'

δ'ταν μέν οΰτο» λαμβάνη τις ό>ς δυσι χρώμενος τη

!μ5, ανάγκη ϊστασθαι, ει εσται αρχή και τελευτή

ρειτίίηεηδ : Ιιιιιι ίιοιι \ί<Ιι-!ιιι Γιιίδδε ιιΙΙιιιιι Ιειηρηδ, (|πί;ι ηεο

ιηυΐιΐί. Οιιιιιιι «ιιΙγιιι ρπιΐδ εΐ ροδίεηυδ δεηΐίηιυδ, Ιιιιιι ϋί-

01111118 εδϊε Ι «ιιιριι-,. Τειηριΐδ ιΊΐίιιι ιιίΙιίΙ ιιΙίπιΙ εδί αυβηι

ηιιηιεηΐδ ιηοΐιΐδ μπιικΙιιμι ρπυ8 ει ροδίεπιΐδ. Τεηιριΐδ

ίβίΙηΓ ηοη εδί ιηυΐυβ , ηίβί ςη3ΐεηιΐ8 ιηοΐιΐϋ ηιιηιεπιηι ΙυοεΙ.

(6) \ι•μιιιιΐΓΐιΙ'> 681, ςιιοιίρΐηδ (Ί ηιίηυδαΜ]υάίε3Πΐιΐδ ηυιηε-

ΙΊΙ, ΙΐΙΟΐΐΙΙΙΙ ΗΙΐίΓΙΙΙ 1»,ψ)ΠΊ11 εΐ ΙΙΐίΐΙΟΠ'111 (Ι^ΙΙιΙΚ',1111118 Ιιιιι-

ρθΓ8 : ει-ςο Ιεηιρυδ «-.-Ι ιιι ι υδ ιμιίιίαιη. 1,>ιιιιιιι βιιίεηι

ηυηιεπίδ ΙιίΓίΐΐ'ίαιη 3εοίρΪ3ΐυ.Γ ( π,ιπι εΐ πποο" ηυηιοπιΐυι ,

εΐ ψιοιΐ «51 ιιιιιιιΐ'πιΐιίΐΐ', ιπιιιιγπιιιι νοεβηιυδ, εΐ ϊιΙ ςυο

ιιιιιιη-πιιιιιη ) : Ιεηιριΐδ ϊμίΐιιΐ' 681 ϊ . Ι ψιοιΙ ιιιιιιιγγ,ιΙιιγ, ηοη

ιμιιι ιηιιιιι•ι•.•(ΐιιιΐη. [διιηΐ ϋΐιΐΐ'ΐιι ιΙί\τι•.;ι, ίά (|ΐιο ηιιιίΗταιηιι*,

εΐ <)υοά ηυιηεΓϋΙϋΓ.] [XVII.] (7) ΕΙ ηυειηβιΐιηοο'υηι πιηΐιιβ

βεηιρεΓ εδί αΐίιΐδ 3ΐΐ(ΐιε βΐϊιΐδ, ίΐβ εΐίβπι Ιεηιρυδ. ΙΙηίνει•-

811111 νιτιι 1ειηρυ8 μιιιπΙ βεοερίυη), Μεηι εβί : [ηιιοηίβιη

ιιιιιιιιπιΐιιιΐ) ιι• ϊρ&α ιιΙΙιιιιι εΐ ίιίεηι εβί, δΐ'ΐΐ 68δεηΙΪ3 ε]υβ

ι•8ΐ ιΐϊνεΐ'8»]. Μυιικ'ΐιΐιιιιι ;ιιιΙιίμ ιιιιΊιΙιιγ Ιειηριΐί, ηΗΐΙεηιιβ

ιλ! μι •ίιι>; ε( ρθ8(εΓΪυ8. (8) ^3IΤι νιτιι ιηυηιεηΐηηι ρ.ιιΊιιιι ε8(

ίιΙΐΊΙΙ , |ι.ΊΙ Ι ΙΙΙΙ ΙΙΙΙΙΙ ε*1 ΪιΙιΊΙΙ . (,ΙΙΙΙΙΙΠΙΙΙ'. ι-ΙΙΙΙΙΙ ΪΙΙ ίΐΐίι) ίιΐιρίι'

ιιΐίο . •,!, ι1ίνεΓ8ΐιιη β8ΐ ; [Ιιοε ;ιιιΙιίιι ι•8ΐ ίρβιιιη ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΊΐΙΐΙΜΙ ; Ι

8ιίΙ ςιΐ3ΐεηυ8 ηιυιηεηΐυιιι εΜ ίιΐ ΐ[ΐιο<Ι ΙηικΙειιι ε$(, «ΐΐεηιιβ

1•>1 ίι ΙιΊΝ . I Ί 1ΙΙ-Π [ΙΙΓ1ΙΛ ΙΊΐίΐΙΙ 08( , "Ι 1 1κ•Ι ΙΙ1ΙΊ 1 II ί 1 , 111,1^111 [ III Ι ΙΙΙΙ

ηιοΐιιβ , Ιιιιίι1 νεπ> (εηιρυ8 , ιιΐ 088εΓαηιΐ8. Γγπιίιιιι1 ί^ίΐιιΐ'

ριιηΓίΐ) ίι Ι (|ΐιο<1 Γ<•ι Ι ιιγ, ιριιι ιηοίπιιι εο§ηθ8είηιυ8 , ιιΐιριε ίιι

80 [ιιιιιι <Ί ροδΙεΓΪΙΙδ. ΙΙιιι• ιιιιΙιίιι Γε ίρ83 ίιΙΐΊΐι 881 : ;ιιι!

εηίιηείΐ ριιηείιιηι, αυΐ Ιηρϊδ, αιιΙ ιιΙίιριίιΙ ιιϋιΐιΙ ΐ'ίιι-ιιιι«Ιί :

36(1 ι ;ιΙΊηηι• ε8( ιιΐίιιιΐ : δίι'ΐιΐί 80ρΙιΪ8(!ΐε μιιιιιιιιΙ .-ιΜιιιΙ «886

Οιπμίπιι ίη Ι,νοεο , ε! ΟοΓΪδΓ,ηιη ίη Γογο : ει•§ο εΐ Ιιογ. ,

ηυίααΐίηί εΐ βΐίΐή εβί, (ΙίνεΓίΐιηι εβί. Αίςυί ει ο;υοο! Γ«ΓΐυΓ,

οοηδεςυεηδ ε«1 ηιοηιεηΐιιιη , 8ίευΙ ιηοΐιιί Ιεηιρυδ : η»ηι εο

ςυο«Ι Γει-ΙιΐΓ 008ηο^'π>υ5 ρΓΪυβ βε ροβΙεΓίιυ ίη ιηοΐιι : ιηο-

ιηεηΐιιιη βοΐεηι εδί ηηΗΐεηιΐδ ρΓΐυδ 30 ροδίοπιΐδ εβί ηιιηιε-

πιΐιίΐι•. (ΟιιοΐΊΐτη ι•Ι ίη Ιιίδ τε ίρδα ηιοηιεηΐυιη εβ( ίιίεηι ;

ςηΪ3 ςυο<1 ίη ηιοΐη εδί, «Ι ρποβ εΐ ροδΙεΓίυδ : εβδεηΐίβ

νει-ο 68ΐ(1ίνεΓ&3 : [φΐοηϊαηι ηιοπιβηΐυηι εδί, ηιιβίεηιΐδ ρΓΪϋδ

εΐ ροδίεπηί ΟδΙ ηυηιεΓ3ΐ)ίΙε]. ΑΙιιηε ηοε εδί ιηβχίηιε ηοΐιιηι :

ιηιΐι εΐ ηιοΐιΐδ ρεΓ ί(1 πηοιΐ ηιονεΙιΐΓ, εο^ηοδείΙϋΓ : εΐ Ιαίίο

ρεΓ 1(1 ςηοιΐ ΓεΛυΓ. ^ι10^ εηϊπι Γει-ΙυΓ, εβί Ιιοε 3ΐϊΐ]ΐιί(1 : πιο-

Ιυ9 βυΐεηι ηοη εδί Ιιοε ίΐϋιριιιΙ. ΡβΚίηι ίΐβςυε ίιΐ ςοοά νο-

εβΙυΓ ηιοηιβηΐιιιη , εδί δεηιρεΓ ίιίεηι , ρβΓίϊιη ηοη ίϋεηι :

ΐ|ΐιοιιϊιιιιι εΐ ίιΐ ςηοιΐ ΓεΓίϋΓ, .ΜΐιιίΙίΙιτ δε ΙιβΙιεΙ. (9) ΡεΓβρί-

οιιυηι εΐίβηι εβί, ίίνε Ιεηιροβ ηοη δίί , ηιοηιεηΐυηι ηοη Γογ6 :

δ'ινε ηοη ίίΐ ηιοηιεηίοηι , ηοη ΓοΓβ Ιεηιρηβ. 1]1 εηίιη μιιιιιΙ

δυηΐ ίιΐ ιχικκΐ ΓεΓίυι- εΐ ΙβΙίο , ίΐβ οΙί3ηι ηιιηιεΓυδ ε]ϋ8 ςηοοΐ

ΓεΚυΓ εΐ ηυηιεπίδ ΙβΙΐοηίδ. Τεηιρυδ εηίιη 081 1;ιΐίοιιί> ηυ-

(ηοιοδ : ιηοηιεηΐυηι \8γο 651 νείιιΐ ί(1 ςιιοά ΓογΙηγ, υΐ υηίΐ33

ιιιιιπιτϊ. Εγ80 εΐ εοηΐίηυυιη εδί (εη>ριΐδ ριορίεΓ ηιοηιεη-

ίηηι , 30 (ϋνΜίΙϋΓ ΓβΙίοηβ ιηοηιεηΐί. Νβηι εΐ ςηοο1 αά Ηοο,

Μ'.(ΐιίΙ ιιγ ΙβΙίοηεηι , εΐ γκπι ςιΐ86 Γ8γΙηγ. ΕΙεηίηι ιηοΐίο εΙ 13-

Ιίο υηβ εδί ρΓορΙεΓ ϊ«1 ο1110^ ΓεΓίιΐΓ, φΐί3 βδΐ υηυπι : ηββ

ιηοιιιπιΐιιιιι (ηβιη ίιιΙοΓΓίιηιρΐ ροδδεί), δειΐ ΓβΙΐοηε. Ηοο

ιιιιιιιιΐιιΐ' ΙιτπιίΐϋΐΙ ρΓίοΓΟίη εΐ (ΐοδΙεΓΪΟΓειιι ιιιοΐιιιιι. Οπίη

εΐίβηι αυοιΐ »ά Ιιοο , 3ΐί()ΐιο ιηοιίο εδί οοη8ε<ιηβη8 ρυηοΐβ.

Νβηι ροηοίηηι ςυοιριβ εΐ οοηΐίηεΐ (ΐυοιίΒηιηιοοΌ ΙιιΐιμΊΙιιιΙί-

ηεηι, ει ΙεΓΠΐίιιβΙ : αηοηίβπι βΗεΓίυβ εδί ρπηείρίιιπι, αΙΙε-

ήιΐδ ε$( Γιηίδ. (10) 8ει1 ιριιιιη ίΐ3 ςϋίίρίβηι βεοίρίΐ , ιιίεηβ

υηο ριιηοΐο «ιυβκ'ι ιΐιιοΐιΐδ : ηεεβ&δε εδί οοιίδίδΙεΓε, δι ίιίεηι

1 ιιηι Ιιιιιι επί ρπηοίρίιιιιι εΐ Πιιϊβ. ΜοηιεηΙυιη ιιιιίοιι , ΐ|ΐιι.ι
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ή αύτη στιγμή. Τδ δέ νυν δια το κινεϊσΟαι τι) φερό-

μενον αεί έτερον ώσΟ' δ χρόνος άριθμδς ου/ ώς της

αυτής στιγμής, δτι αρχή και τελευτή , άλλ' ως τα

έσχατα της αυτής μάλλον, και ούχ ως τα με'ρη,

Γ> δια τε το ειρημένον (τη γαρ με'ση στιγμή ως δυσί

χρήσεται , άστε ήρεμεΐν συμβήσεται), χα'ι ετι φανε-

ρδν δτι ουδέ μο'ριον το νυν τοϋ χρόνου, ούο' ή διαίρεσις

της κινήσεοις, ώσπερ ούο' αί στιγμα'ι της γραμμής•

α'ι δε γραμμαί α'ι δυο της μιας μόρια, (ιι) '^Ι μένουν

ίο πέρας το νυν, ου /ρο'νος, άλλα συμβέβηκεν ^ δ' αρι

θμεί, αριθμός• τα μεν γαρ πέρατα εκείνου μόνον εστίν

ου εστί πέρατα" δ δ' αριθμός δ τώνδε των ΐππων,

ή δεκάς, και άλλοθι. [XVIII.] (|2) "Οτι μεν τοίνυν

δ χρόνος αριθμός ε'στι κινήσεως κατά το πρότερον καϊ

15 ύστερον, και συνεχής (συνεχούς γάρ) , φανερόν.

ΟΑΡ. XII. [XVIII.]

Ελάχιστος δε αριθμός δ μεν απλώς εστίν, ή δυάς.

Τις δε αριθμός εστί μέν ώς εστίν, εστί δ' ώς ούκ

εστίν, οίον γραμμής ελάχιστος πλήθει μέν εστίν αί

δυο ή ή μία, μεγε'Οει δ' ούκ εστίν ελάχιστος• αεί γαρ

20 διαιρείται πάσα γραμμή. "ΩσΟ' δμοίωςκαί δ χρόνος•

ελάχιστος γαρ κατά μεν αριθμόν έστιν δ εΐς η ο'ι

δυο, κατά μέγεθος δ' ούκ εστί. (ί) Φανερδν δε χαΊ

Οτι ταχύς μέν και βραδύς ού λε'γεται, πολϋς δε και

ολίγος και μάκρος και βραχύς. II μεν γαρ συνεχής,

ϊ5 μαχρδς και βραχύς• ί) δ' αριθμός, πολύς και ολίγος •

ταχύς δε και βραδύς οΰκ εστίν • ούδε γαρ δ αριθμός

ω άριΟμοϋμεν ταχύς και βραδύς ουδείς, (ί) Και ό αυ

τός δέ πανταχού ά'μα• πρότερον δ! και ύστερον ούχ

ό αυτός, δτι και ή μεταβολή ή μέν παρούσα μία,

30 ή δέ γεγενημένη καϊ ή με'λλουσα έτερα. Ό δέ

χρόνος αριθμός εστίν ούχ ω άριθμοϋμεν, άλλ' δ άρι-

Ομιούαενος. Ούτος δε συμβαίνει ττρότζρ'/ν χαΙ ύστε

ρον άεί έτερος• τα γαρ νϋν ίτερα. Εστί δέ δ αριθ

μός εις μέν και δ αύτδς δ τών εκατόν Τππων και των

Κ5 εκατόν άνΟρώποιν, ων δ' αριθμός, έτερα, οί ϊπποι

των άνΟριόπο>ν. (ι) "Ετι ώς ενδέχεται κίνησιν είναι

την αυτήν και μίαν πάλιν και πάλιν, ούτω και χρό-

νον, οίον Ινιαυτόν, ή εαρ, ή μετόπωρον. (β) Ού

μόνον δέ τήν κίνησιν τω χρόνω μετροΰμεν, άλλα και

40 τη κινήσει τον χρόνον δια το δρίζεσΟαι ΰπ' άλλή-

λοιν δ μέν γαρ χρόνος ορίζει τήν κίνησιν αριθμός ών

«ύτής, ή δέ κίνησις τον χρόνον. Και λέγομεν πολύν

ή ολίγον χρόνον, τη* κινήσει μετροΰντες, χαβάπερ και

τω άριΟμητώ τον αριθμόν , οίον τω ένι "ππω τον των

«5 'ίππων αριθμόν τω μ.έν γαρ αριθμώ το τών ίππων

πλήθος γνυιρίζομεν πάλιν δέ τω Ινι ίππω τον τών

ί'πποιν αριθμόν αυτόν. Όμοίως δέ και έπί τοΰ χρόνου

και της κινήσεως • τω μέν γαρ "χρόνω τήν κίνησιν, τή

δέ κινήσει τον χρόνον μετροΰμεν. (β) Και τοΰτ' εύλογοις

Μι συμβέβηκεν ακολουθεί γαρ τω μέν μεγε'Οει ή κίνησις,

τη δέ κινήσει δ χρόνος, τω και ποσά και συνεχή και

διαιρετά είναι" δια μέν γαρ το το μέγεθος είναι τοιούτον

ςιιοΟ Γειΐιιι-, ηιονεΐιιι•, βεηιροι• ιΐίι ιτ»ιιιη εβί. Οιιοι ίιτιι Ιεπι-

ροβ ε*1 ιιιιιηιτοδ, ηοη ιιΐ ο]ιΐ8(1οηι ρυηείί, ψιία δϊί ρι-ίηοϊ-

ρίιιηι εί Πιπί : 5«1 ροΐΐηδ ιιΐ εχίΓεηιίί&Ιεβ ΙίπείΕ, ηβο ιιΐ

ραι-ιβδ : ηυιιιη οί) ϊιΐ ιριοιΐ (ΙιοΙυιη ΓυίΙ (<ιηί3 ηιεάΊο ριιηείο

φΐϊβί (Ιυοϋιΐδ ιιίεΐυι•, ιιηιΐβ αοπϋβΐ ιιΐ ο,υίεΑΟβΙ) ; Ιιιιιι βΐϊβιτι

ςΐΝ3 ριτιφίπιιιηι β8ΐ, ηεουε ιηοηιοηΐυιιι 6856 ριιιίπιι (βαι-

ροπ8, ηρηυε (Ιίνϊ-ίίοηεπι β,-δο ι><ιι (<-ιιι ηιοΐυδ, φιΐ'ΐιι.ιιΐιιιυ-

ιΐιιιιι ηβο ριιικία Ιϊπββε : 8βι1 ϋιιαα ΙίηβίΕ βιιηι ραΗεδ ιιιιίυ*.

(11) <3υ3ΐεηιΐ8 ί^ίίπΓ ιιιοιιηίιΙιιιιι ε»1 (ει-ηιίηιΐδ, ηοη «'βΐ Ιειη•

ριΐδ, 80(1 εί ιιοπιΐίι. Οιιβίϋηιΐί 3ΐιΙϋΐΐ)ηιιιιιβΓβΙ,ε8(ηυιιιυηΐ8.

Τιτιηίιιί ιι;ιιιιΐ|ΐι<• ίΙΙίιι» Γβΐ Ι,ιιιΙιιιηιιιο.Ι" βιΐηΐ <:ιι]ι15 ΜΙΙιΙ

Ιιτιιιίηί. 8β(1 ηυπιβπκςυϊ ικΐ Ιιοηιιη εφίοπιηι , «Ι ι1εη•τίιιβ,

εΐϊβηι 3ΐί1)ϊ ι-βρεπίηι•. [χνιιι.] (η) ιειηρυδ ί};ϋυΓ βίβε ηα-

ιιιΐ'πιηι ηιοΐυβ ΓβΙΐοηβ ρΓίοπ'β βϊ ροβΙεΓΪοπϊ, εΐ εβδβ εοηΐί-

η ιι ιι ιιι , ςυία οϊΙ ουηΐίηυί, ρβι-Αρίουυιη αϊ.

Μ ίιιίιιιιι- 3ΐιΙειη ηιιπιΟΓϋδ , (]ΐιΐ δίιηρΙϊαίΙοΓ βοείρϊΙυΓ, β8ί

Ιιίηαπιΐδ : 3ΐίΐ]ΐιϊβ βιιΐβιη ηυηιειυδ ρ»Γΐίπι «Ι ηιϊιιίΐιιιιβ,

|)3γΙϊπι ηοη ββΐ, υΐ Ιιανχ ηιίηίηιυβ ιιιιιικ>ιίι> ηιιιΙΙίΙιι.Ιίιιι•

ιριίιίειη δυιιΐ Ουκ, 3υΙ ιιηα : ιιΐϊϋοίΐιιιΐίηε νείΌ ηοιι βλΙ ιηϊ-

ηίιιιιι$ : δεηΐ])βΓ βηίιη οηιηίδ 1ίηβ3 (ΙίνϊιΙΪΙυΓ. ρυ;ΐΓ0 δίιηίϋΙεΓ

εΐϊαιη Ιειιιρυδ : ηιίιιίιηιιιιι εηίηι ηυαιεΓΟ βίΐ ίιιίιιιιι , 3ϋΙ ιΐιιυ :

η>3§ΐ)ίΙιιι1ίιιβ Βΐιίειιι ιιοη εδί. (2) Ρβηφίευιιιιι οΐϊαιιι «[

ι^υιΐ ηοιι ιΐίωΐιιι- νείυχ. εΐ Ι.ιπΙιιπι : 8ει1 ηηιΐΐιιιιι εΐ ραιιειιιιι,

εΐ Ιου^ιιηι εΐ 1>Γενβ. Ναιη ςιιβ εδί ουιιΐίηιιυιη , ε*1 Ιοιιμιιιιι οί

1>Γενε : <103 νεΓΟ εδί ιιιιιιηίίι^, εβί ηιιιΚυιιι οί ραικυιιι. 5ειΙ

νείοχ εΐ Ιιιι ιΐιιιιι ηοη εβί : ςυίβ ηεο υΙΙιΐδ ηυηιεπίδ ιιυο ηυ-

ιιιοι-,ιηιΐϋ, ο-;1 νείιιχ εΐ (3ΓΐΙυβ. (:ΐ) ΕΙ Μειη (εηιριΐδ βίιηιιΙ

εδί ιιΐιίιρκ•. ΡΓίυδ βυίειη εΐ ροδίεηιι.ι ηοη εδί ίιίεηι : ιριιιιι:;ιιιι

εΐ ηιυΐίΐΙϊο,ρΓ3β«εη5<ιυίι1οιη ιιιιιι ι -.1 , ρηι-ίοπίβ υογο εΐ Γυ-

Ιιιι•α ε«1 (ΙίνεΓ83. Τεηριΐδ ϊυίειη οίΐ ιιιιιιηί ιι>, ιιοη <(ΐιο ηιι-

ιιιιτ.ιιιιιΐί , δε<1 ςυϊ ιιιιιικίήΙιιγ. Ηοο ΒΐιΙειη ενεηίι ταϋοηο

ΡΓ10ΓΪ5 εΐ ροδΙοΓίοΓίδ δειιιΐ)εΓ ιϋνεΓδυω : ο,ιιίβ ηιοιιιεη(3 δΐιηί

(ΙίνεΓδβ; ηιιηιεηΐδ αυίειη ε$ί υιιιιι ι•1 ίιίειη, εεηΐυιη ειριο-

πιιιι, υΐ εεηΐυιη Ιιοιιιίηιιιιι : μίΙ ιριοΓυηι ι.-ι ηυιηεπίδ, ε3

δηηΐ (1ίνεΓ83, ηειηρε οςιιί εΐ Ιιοιηίηοδ. (Ί) ΙΊκΙεΓεβ ιιΐ 30-

<•ίιΙίΙ πιοΐιιηι εδδβ ίιιίιιιιι εΐ ειιηυειη ΊΙιίίιιν αΐυ,ιιε ίΙεΓΗιη,

ί(3 εΐ (νηιρυδ ίιΚ'ΐη εβδβ 3εείι1ί( : ιιΐ βηηυηι, ιιιιΐ νεΓ, νεί

ιιυΐιιιιιηιιιη. (.Ί) Νοη ΒοΙιιιη ιιιιΐιιη ιιιι.Ίίιιιιιΐ' ιηιιΐιιιιι Ιεηι-

ΙΗΐιβ, 8ιί1 εΐΐαηι ηιοΐιι Ιειηρυδ : <μιΪ3 δε ϊηνίεειη • 1• Ιιιίιιιιι ι.

Τειηρυδ ( ιιιιιι ιΐεΐίπίΐ ηιοίπιη, ψιιιηι δίί ε]υδ ηηιιιεηΐδ : ιιι;

ηιοΐυδ ιειηρυδ; ιΙϊΓ.ίιηπκιιικ' ηιιιΙΙιιιη ;ιο ρβυεηιυ (εηιριΐδ,

ιιιοΐιι ηιείίεηΐεδ, (|ΐιεηιαιΙηιιιιΙιιιη βϊ ηυιηεπιηίΐί ηιιιικτιιηι,

νεΓίιϊ βΐ•3{ί3 , υηο εςυο ηιιιιιοι ιιιη βηηοΓυηι. Είεηίηι ηιιιηείΌ

εοκηοδείιηιΐδ ηιυΐΐίΐυιΐίηεηι εο,ιιοΓηιη : πΐΓίΐΐδΐιιε ηιιο βφίο

ϊρδίιηι 11ΙΙ11ΙΡΠ1Π1 εςοοηιηι. δίηιίΙΊΙιτ 3ΐι1ι•πι βϊ ίη (ειηρΟΓβ

εΐ ίη πιοΐη τεκ ΙιβόεΙ. Νβηι ΙειπροΐΈ ηιοίπηι, εΐ ηιοΐη Ιειη-

ριΐδ ιηεΙίιηηΓ. (6) ΛΙιριβ Ιιοε εδί ΓβΙίοηί ί•οηδεηΐ3ηρηηι :

δΐΊριίΙυΐ' βηίιη ιιΐίίμιιίΐιιιΐίηΐ'ηι ηιοΐυ» , εΐ ιηοίυιη Ιβηιριΐδ :

ςιιίβ δυηΐ εΐ ιρι.ιη(:ι, εΐ εοη(ίηιΐ3, «Ι ιΙίνίαΊο. Νβιη ρΓορΙεΓββ

ΐ|ΐιυ(1 Ιαΐίδ 651 ιιιιΐ(;ιιίΙιιι1(ΐ, ηιοίυδ ί(3 ι•»1 ;ιΙ Ιιμ ι ιι- : ε( ρΓορίεΓ



(ΐΙΪΟ,ΪΪΙ.) 303ΝΑΤυΒΛΙΙδ ΑυδΟυίΤΑΤΙΟΝΙδ ΙΛΒ. IV. ΟΑΡ. XII.

ή κίνησις ταΰτα πεπονθε , διά δέ την κίνησιν & χρόνο;.

Και μετροϋμεν καΐ τ6 μέγεθος τη κινήσει, καΐ τήν

κίνησιν τώ μεγεθει• πολλην γ4ρ εινα{ φαμεν την

δδόν, αν η ή πορεία πολλή , και ταύτην πολλην, αν

ί> ή δδδς η πολλή • καΐ τον χρόνον, αν ή κίνησις ■ χαι τήν

κίνησιν, αν δ χρόνος. [XIX.] (7) Έπει δ' Ιστιν δ χρό

νος μετρον κινήσεως και τοϋ κινεΐσθαι, μετρεϊ δ' ού

τος την κίνησαν τω δρίσαι τίνα χίνησιν, $ καταμετρή

σει την δλην, ώσπερ και το μήκος δ πηχυς τω ώρίσθαι

ιο τι μέγεθος 8 αναμετρήσει το δλον, κα\ ίστι τη κι

νήσει τδ Ιν χρόνω είναι το μετρεϊσβαι τω χρόνω χαι

αυτήν χαΐ τδ είναι αύτης• άμα γαρ τήν χίνησιν χα\

τδ είναι τη κινήσει μετρεϊ , κα\ τοϋτ' εστίν αύτη τδ

Ιν χρόνιο είναι, τδ μετρεΐσΟαι αυτής τδ εϊναι. (β) Δή-

Ιί> λον δ' δτι και τοις άλλοις τοϋτ' εστί τδ Ιν νρόνω είναι,

τό μετρεϊσβαι αυτών τδ είναι υπδ τοΰ χρόνου. Τδ γαρ

εν χρόνω είναι δυοϊν εστί θάτερον, εν μέν τδ είναι

τότε δ'τε δ χρόνος εστίν, εν δέ τδ ωσπερ ενια λεγο-

μεν δτι Ιν αριθμώ Ιστί. Τοϋτο δέ σημαίνει ήτοι

30 ώς με'ρος αριθμού και πάθος, και βλως δτι τοϋ άριθμοϋ

τι, ?) δτι εστίν αύτοϋ αριθμός. Έπε\ δ' άριθμδς

δ χρόνος, τδ μεν νϋν κα\ τδ πρότερον, και δσατοιαϋτα,

ουτιος Ιν χρόνω ώς Ιν άριθμω μονάς , καΐ τδ περιττδν

χα\ άρτιον (τά μεν γαρ τοϋ άριθμοϋ τι, τά δέ τοϋ

15 χρόνου τί Ιστι) τά δέ πράγματα ώς Ιν αριθμώ τω

χρόνω Ιστίν. ΕΙ δέ τοϋτο, περιέχεται υπ* άριθμοϋ

ώσπερ και τα Ιν τόπω υπδ τόπου, (ο) Φανερδν

δέ και δτι ούκ εστί τδ εν χρόνω εΤναι τδ είναι δ'τε

δ χρόνος Ιστίν, ώσπερ ουδέ τδ Ιν κινήσει είναι ουδέ

80 τδ Ιν τόπω, δτε ή κίνησις και δ τόπος εστίν ει γαρ

Ισται τδ Ιν τινι ούτως, πάντα τά πράγματα Ιν δτωοϋν

εσται, καΐ δ ούρανδς Ιν τη κέγχρω • δ'τε γαρ ή κεγχρος

Ιστίν, εστί και δ ουρανός. 'Αλλά τοϋτο μέν συμβέ-

βηκεν, Ικεΐνο δ' ανάγκη παρακολουθεϊν και τω ίντι Ιν

3» χρόνω εΤναί τίνα χρόνον, δ'τε κάκεϊνό εστί, καΐ τω Ιν

κινήσει οντι είναι τότε κίνησιν. (ιυ) Έπει δ' εστίν

ώς Ιν άριθμω τδ Ιν χρόνω, ληφθήσεταί τις πλείων

χρόνος παντδς τοΰ Ιν χρόνω δντος ■ διδ ανάγκη πάντα

τά εν χρόνω όντα περιε'χεσθαι υπδ χρόνου, ώσπερ

40 και τάλλα δσα έ*ν τινι εστίν , οΐον τά Ιν τόπω υπδ

τοϋ τόπου. Και πάσχειν δη τι υπδ τοϋ χρόνου, χαθά-

περ χαΐ λε'γειν είιίιΟαμεν δτι κατατήκει δ χρόνος, και

γηράσκει πάνθ' υπδ τοϋ χρόνου, και Ιπιλανθάνεται δια

τδν χρόνον, άλλ' οϋ μεμάθηκεν, ουδέ νε'ον γέγονεν ουδέ

α καλόν φθοράς γάρ αίτιος καθ' αυτδν μάλλον δ χρόνος•

άριθμδς γάρ κινήσεως , ή δέ κίνησις έξίστησι τδ υπάρ

χον. "Ωστε φανερδν δτι τά άει όντα , ?\ αεί όντα , ούκ

Ιστιν Ιν χρόνω • ού γάρ περιέχεται ΰπδ χρόνου , ουδέ

μετρείται τδ είναι αυτών ΰπδ τοϋ χρόνου• σημείον δέ

6« τούτου δτι ουδέ πάσχει ουδέν ΰπδ τοϋ χρόνου ώς ούκ

Οντα Ιν χρόνω. (π) Έπει δ' Ιστίν δ χρόνος με'τρον

κινήσειος , εστί και ηρεμίας με'τρον κατά συμβεβηκός•

πάσα γάρ ηρεμία Ιν χρόνω. Ού γάρ ώσπερ τδ Ιν κι

νήσει δν ανάγκη κινεϊσθαι, οΰτιο και τδ Ιν χρόνω' ού

ΐΗοΙιιιη Ιειηρηδ : πΗ'Γιηιιιΐφίο ηΐ3§ιΓιΙιιϋίηΐ'ηι ιιιοΐιι , εΐ ιησ-

Ιιιιη ηιβξηίΐυάίπε. ϋίαιιιιΐδ εηίηι Ιοηςΐΐη ε&δε νίβω , κι δίι

Ιοη§3 ρΓοΓεεΙίυ : εΐ Ιιαηε Ιοη^ηι , δι μΙ Ιοη§8 νΪ3 : ηεε ηοη

Ιεηιρυδ, βί ηιοΐϋί ; εΐ ηιοΐιιιιι, «ϊ Ιεηιρυδ. [XIX.] (7) Οιπιιη

αιιίβηι Ιεηιρυδ δι Ι ηιοηδίίΓα ιηοΐιΐδ εΐ ΐρβίυβ ηιονβπ; Ιιοε

ίΐιιίοιη ιηεΙίαΙυΓ ιιιοΐιιιη , ερ φΐθ(1 (Κ-ΠηίΙ 3ΐίαυειιι ηιοΐιιηι ,

ιμιί ΙοΙπιη ηιεΙίίΙϋΓ ( βίευΐ εΐ Ιοηβϊίικίίηεη) υΐηα, εο ο,ικχΐ

(ΙεΙίηίΙ ηΐίφιαηι ιηβςηίΙυαΊηεπι, α,υβ; ιηβιίεΙυΓ Ιιιΐιιιιι ) : ρΓΟ-

ΓεεΙο εΐ ηιοΐιιηι βδίβ ϊη Ιβπιρβτβ, ιιϋιίΙ ;ιΙιιιι! βδΐ ψκιιιι Ιειιι-

ρηδ ευιη ιηείίπ , «Ι β]υβ βδδβηΐίβηι : ϊίηιιιΙ εηίιη πιυΐυπι ε*

ιιιοΐιΐδ εδδβηΐίαπι ιιιεΙίΙιΐΓ. ΕΙ Ιιοο εδί ίρδί παοΐιιϊ , ββδβ ίη

Ιβιηροτβ, ηίιιιίπιιη Ιεηιρυδ ιηοΐίπ ε)ΐΐ9 ε^εηΐίαηι. (8) Ουίΐ!

ιΊι'ίΐιη 3ΐίΪ8 ινίιιΐϋ ευιΐ8ΐα( Ιιοο εοηνβοΪΓβ, ιιΐ εβ8β ίη ΙεηιροΓβ,

ιιιΙιίΙ αϋικί 8ΪΙ ιριηιη (εηιρυ$ εοπιπι «88εη1ίαηι ηκΊπί. Νβγπ

ε88β ίη ΙειηροΓΟ, ϋιιοηιιη αΚειιιιιι εβ( : ιιηιιιιι ςιιίύεηι , Ιυηο

ε$8ε φΐηικίο εΜ Ιεηιριιβ; αΐΐεπιιη νεη>, ιιΐ ςυχϋβπι ϋίεί-

Ι11Π5 ε58ε ίη ηαηιείΌ ; (ΐπικί ςιιίϋειη 8ί§ηίΙίε3ΐ νεί υ( ρ.-ΐΓίοιη

ιιιιιικ'ΐ-ί ε( ο Ιϊι'ΐ'Ι ϊιιικίιι , οΙ οιιιιιίιιο »Ιίι|ΐιίι1 11111111-ΐ'ί 8886 : τεΙ

ηιηηιτιιιιι είϋδ 6888. Ουί» τεΓΟ ίειηρυδ εδί ηιιιηεηΐδ : εεΓίβ

ιηοιικ'ΐιΐιιιη, ε( ριϊιΐί, εΐ (|ΐι;εαιιιιι|ΐιε δΐιηί ι^ιιμιιιμΙϊ, ί|;ι

βυηΐ ίη ΙεπιροΓε, «Ι ίη ηιιιηεΓΟ ιιπίΐαβ, εΐ ίιπρ,ΐΓ εΐ |ΗΜ•,

(η»ηι Ιικε 8υηΙ αΐίςυίιΐ ηιιηιεπ , ίΙΙ» Τ8Γ0 αΐίςηίά Ιεπιροπδ, )

Γ63 ηιιίβηι δΐιιιΐ ίη ΙεηιροΓβ, ιιί ίη ιιιιιηοιο. Οηοάδί ίΐη εδ(,

Γ88 (ΟΐιΙίηειιΙιΐΓ α ηιιιιιιτο, ηηειηαιίιιιηιΐιιιιι ει 68 ιρι;ε ίη

Ιοιο ίΐιηΐ, 3 Ιοεο. (9) ΡεΓίρίευυιη φΐοηυε βδΐ ςηοο! εδδβ

ίη 1 ΐ'ΐιιροι ι> , ηοη εδί , Ιιιηο 6886 φΐιιιη (εηιρυβ εδ( : ιμιοπι•

ηιΐηκκίιπη ηεε εβδε ίη ιποΐιι , ηεε 8888 ίη Ιοεο , δίςηίΠεαί

Ιιιηε 8886, ιριυπι ηιοΐυδ ε( Ιοεηβ 881. Λΐίοιριί δι ί(α δί( εδδβ

ίη 3ΐίΐ|ΐιο , οιηηεδ Γ88 ίη ηιιανίδ Γβ επιηΐ , εΐ εοείυηι οι ϊΐ ίη

ηιίΐίο. Οιιο ΙεηιροΓε εηΐηι ηιίίίιιιη εδί, εΐίβπι πιΊιιηι εδί. 5ε<1

Ιιοο βεείιΐίΐ : ί Ι1ει<1 νεη> ηεεε8$3Γίο εοηδεαηίΐυτ : ίά 681, ιΊ

ει ιμιοιΐ 88( ίη ΙειηροΓε, 8886 3ΐί(]ΐΐ0(1 Ιεπιρικ , ηιιαηιΐο ίΐίικί

6δ( ; ο( ει ({110(1 εδί ίη ηιοΐυ , εβδβ (ιιηε ηιοΐιιιη. (10) Ουο-

ιΐΝΐιη ;ιιι1(ίιι (]ΐιοϋ εδ( ίη ΙειηροΓβ, β«1 ιιΐ ίη ηαηιβΓΟ; βυιηβ-

Ιιιγ ;ιΙίιιπιΐ(1 ιιιη]ιΐ8 (βαιραβ οηηί Γβ ςικε βδ( ίη (ι'ΐιιροπ•.

Ι(1(Ϊγοο ηεεεδδε εδ( υΐ οιηηία ςυχ δυηΐ ίη ΙεπιροΓβ, εοηΐί-

ικΛ'ΐηΙιΐΓ 3 ΙεηιροΓε, (|ΐΐ(•ιιι;ΐ(Ιιΐ)0(1ιιπι ε( εε(βΓ3, ιρι.τευηιςιιβ

ίη .ιϋφίο δυη( : Τ6Γ0Ϊ μι-.'ΐϋίΐ , φΐ;ι• δΐιη[ ίη Ιοοο , ι-οηΙίηεηΙιΐΓ

8 Ιοοο. Ρ.Γβο εΐ ρα1ί.α1ίφΐί(1 & ΙεηιροΓβ : ςυειη3<)ηιοαΊιιιι

εΐ (ΙίεβΓβ δοΐειηυδ , (εηιρυβ οιιιιιί» εοηδυηιεΓβ , βε ΙεηιροΓε

οιιιηί» 8εηε$εεΓε, εΐ οϋΐίνίοηεηι ίηϋιιεί ριορΙεΓ (εηιρυδ : δει!

ηοη (1 ϊ( Ι ϊ(• ί( , ικ•ι ρπ• ] η νεηΐυΐεπι αιι Ι ριιΙε1ΐΓί(ικ1ίηεηι ΙεηιροΓβ

ηβεΐυπι (ρπϋρίαιη εδ(. Τεηιριιβ εηίηι ριτ ββ 6δ( ροΐίυδ εαιι$α

ίιιίεΐ'ίΐηβ, φΐία 8δ( ηπιιιεηΐδ πιοΐυβ : πιοΐυβ .ίηΙιίιι , ΐ(] ηυοι!

βδΐ, (ίβδίιΐυ δυο ιΐίιηονεΐ. ΟυοείΓεϋ ρβΓδρίοιιυηι εβί , ε&

ηυιβ δειιιρβΓ βυηΐ, α,υβίεηυδ δειηρεΓ δυη( , ηοη ε&ε ίη Ιεηι

ροΓβ : φΐί.ι ηοη εοηϋηεηΙυΓ α (εηιροΓβ , ηεε (ειηριΐδ ηιείϊ-

Ιιιι ΐΌΠΐιιι 8δ88η(ί3ηι. Ηιφίδ η ί .ιι^ιιηι.-ιιίιιιιι εδί, ιριοιΐ ηίΐιίΐ

ρ;ιΙίιιιιΙιιι• 3 Ιι-ιηροΓε , υίροίε ςυ«! ηοη δΐιηΐ ίη ΙεηιροΓε-

(II) Οιιοιιίίΐιιι ι'ΐυίειιι Ιεηιρυδ ι»1 πιεηδίίΓα ηιοΐυβ, ε«Ι (Ίί.ιιιι'

ςυίεΐίβ ιιιεηβιίΓα εχ βεείιίεηΐί. Οιιιηί•; εηίηι ςιιίεβ ίη ΙεηιροΓβ

681. Νοη εηίηι δίευΐ ηβεεδ&ε εδί , ίίΐ «ιικ.κΐ βδ( ίη ηιοΐιι , ηιο-

υογΙ : ίΐβ εΐίβηι ιριοιΐ εδί ίη Ιεπιροιε : ιριί.ι Ιεηιρηδ ηοη εβί
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γαρ ή χίνησις δ χρόνος , άλλ' αριθμός χινήσεο>ς ■ εν

αριθμώ δέ κινήσεοις ενδέχεται είναι χαι τδ ήρεμοϋν.

Ού γαρ παν τδ άχίνητον ηρεμεί, άλλα τδ έστερημένον

κινήσεως, πεφυχδς δέ χινεϊσΟαι, χαθάπερ είρηται εν

5 τοις πρότερον. Το δ' εϊναι εν αριθμοί εστί το ειναί

τίνα αριθμόν του πράγματος, χαΐ μετρεϊσθαι το είναι

αύτοϋ τω αριθμώ εν ω εστίν ώστ' ει Ιν χρόνιο, όπο

χρόνου. Μετρήσει δ' δ χρόνος το χινοΰμενον χαΐ το

ήρεμοϋν, ?[ το μεν χινοΰμενον, το δέ ήρεμοϋν ■ τήν γαρ

Ιο χίνησιν αυτών μετρήσει χαι τήν ήρεμίαν, πόση τις.

(ΐϊ) "Ωστε τδ χινοΰμενον ούχ απλώς εσται μετρητον

ΰπδ χρόνου, ^ ποσόν τι εστίν, άλλ' ^ ή χίνησις αϋτοϋ

πόση. "Ωσθ' οσα μήτε χινεϊται μήτ' ήρεμε", ούχ

εστίν εν χ_ρόνο> ' τι) μέν γαρ εν χρόνο) είναι το μετρεΐ-

16 σθαί εστί χρόνοι, δ δέ χρόνος κινήσεως χα\ ηρεμίας

μέτρον. (ΐ3) Φανερδν ουν δ'τι ουδέ τό μή 3ν έΌται

παν £ν χρόνο), οίον όσα μη ενδέχεται άλλοις , ωσπερ

τό τήν διάμετρον εϊναι τη πλευρά σΰμμετρον. "Ολο>ς

γάρ, ει με'τρον μέν έστι κινήσεως δ χρόνος χαθ' αυτό,

ιυ των δ' άλλων κατά συμβεβηκός , δήλον δ'τι ων το είναι

μετρει, τούτοις άπασιν εσται το είναι εν τω ηρεμειν

ή κινεΐσθαι. "Οσα μέν ουν φθαρτά χαΐ γενητα και

δ'λοις δτέ μέν οντά, δτέ δέ μή, ανάγκη εν χρόνω εϊναι•

εστί γαρ χρόνος τις πλείων, βς ΰπερέξει του τε είναι αυ-

25 των χαΐ του μετροΰντος την ούσίαν των δε μη όντων

δσα μέν περιε'χει δ χρόνος , τα μέν ην, οίον "Ομηρος

ποτέ ην, τα δέ εσται , οίον των μελλόντων τι , έφ' δπό-

τερα περιέχει• και ει έπ' άμφο>, αμφότερα καΐ ην

καΐ εσται ■ ίσα δέ μή περιέχει μηδαμή , οΰτ' ην οΰτ'

30 εστίν οΰτ' εσται. "Εστι δέ τα τοιαύτα των μή Οντων,

δσοιν τα αντικείμενα άεί έστιν, οίον το άσΰμμετρον

εΤναι τήν διάμετρον αεί εστί , και ούχ εσται τοϋτο εν

χρόνω. Ού τοίνυν ουδέ το σΰμμετρον διδ άει ουκ εστίν,

δ'τι εναντίον τω άει οντι. "Οσων δέ το εναντίον μή

36 άεί , ταϋτα δέ δύναται καΐ εϊναι και μή, και έστι γε'νε-

σις και φθορά, αυτών.

ΟΑΡ. XIII

ηιοίυδ, βε<1 ββΐ πιιπιρπι* ιηοίηδ : ίη ηυηΐΝΌ αοίρηι ηιοΐύϋ

ροΐεδί 6886 βΐίβπο ςυυιΐ αυίεδείΐ. Νοη εηίηι οιιιιιρ ίιηηιοίηΐε

ψιίεδείΐ, 8θι1 ςιιοιΐ 681 ρπνηΐιιιιι ιιιηΐιι , ςυυιη π.ιΙιιγ,ί δίι

,'ΐρΐυιη ηιονρη, αυοιηβιΐιηοαυπι «ΠοΙυητι ΓιιίΙ ίη δυρεήοη-

1)119. Ε&86 οιιΐι'ΐιι ίη ιιιιιιιθγο , ηίΐιίΐ αΐϊικί βδΐ , ςυβπι «88β

«Ιίφίρηι ηυηιρπιπι Γβϊ, εΐ ηυπιβπιιη, ίη ηπο 63 Γββ ββΐ,

ηιρίίπ ε]υδ τεί εδ&βηΐίβηι. Ουβπ' δι ΐ»1 ίη ΙεηιροΓβ, ε]υβ Γβί

βββρηίίβιη ηκΊίΙιιι• (επ>ρυ9. ΜβΙίι Ιιιγ :ιπΙ<ίιι Ιειηρυδ ίιΐ ςιιοιΐ

μιιιμΊιιγ, ι•1 ί(1 ι|ΐι»Ί αιΓιβ&εΐΙ, ςυβίεηιΐδ ίΙΙικ! ιιιομΙιιγ, Ιι• >ο

αυίρηι φηε&οίΐ. Ρίβηι πιοΐίοηοηι βοπιηι εΐφΐίείεηι ηιεΙίρΙυΓ,

(ρι.ιΐ,ι 8ίι. (12) ΐ)ιι»ΐΊπ-.ι \ά ιριικί ιηονεΐυι•, ηοη βΐιηρΙϊοϊΙβΓ

εαιίίΐ 9ΐιΙ) ιιιριι$ιιπιιη Ιεηιροπδ, φΐίΐίριιυ* ε$1 φΐαηΐιιιη ςοίϋ-

ιΐιιιπ , 86<1 α,υβίεηυδ ιιιιιϋι ι ε]υδ 081 (311(8. <}υ3ρΓορΐ6Γ φΚΒ-

ειιηΐφΐε ηεε πιονεηΙυΓ ηεε ςιιίε&αιηΐ , ηοη 8υη( ίη (εηιροΓβ.

Ληηι ε$8β ίη (εηιροΓβ ηϋιίΐ 3ϋιΐ(1 ε8( φΐηιη ροηψΓρΙΐΡίκΙί

ηίρηΑΐΐΓ» ΙβιτιροΗδ : (βηιροδ 3ΐι(ρπι 88ί ηιρηδυια ηιοΐιικ ρ(

ςιιίε(ί8. (13) 1Ίι1ρ( ί^ΙιΐΓ, ηεε ςιιϊιίςυίι) ηοη β8(, ίη (βιη-

ροΓβ 8886 : νρΐϋΐί , ηυχειιηιςιιβ ηοη ρβ88υη( βΐίΐιτ 86 Ιι»-

ηβΓβ, υί <1ϊηιείίεη(βιη ΙιβηβΓβ εοηιηιιιηρηι ιικίι-ιικιιιι ι μιμ

ΐ3(βΓ6. Οηιηίηο εηίηι, 8ί (ειηριικ 6β( ιιιοΐιιβ ηιβηβιιη ρει- 8β,

ιιΊοπιιιιιη ηιιΙιίιι βχ βεοκίβηίί ; ηιαηίίείΐιιιη βδί , ςιιοηιηι

688Ρη(Ϊ3ηι (ειηριΐ8 ηιε(ί(ιΐΓ, εοηιιη οηιηίιιηι 688βη(ί3ΐη εοη-

βίδίβΓε ίη εο υί ηιονββηΐιιι• εΐ ςιιίεεεβηΐ. Ουίβευηιςυε ίίξίΙϋΓ

ίηίεηΐιιί β! 8βηβΓ8''οη' 5υη1 οόηοχίβ , εΐ οιηηίπο <|υ3η-

άοςιιε 8υηΙ, ςυβηιίοςιιβ ηοη 6υηΙ, Ιιβεο ηεεββίε 681 εβββ

ίη ίβηιρΟΓβ. ΕδΙ εηίηι (εηιριΐί <ιπο<1ιΐ3ΐη ηΐ3]υ9, ηιιοο" βχεβ-

(ΙεΙ εΐ εοΓυηι 68$βηΙί3Πΐ βΐ Ιβηιρυδ ηιιΊΐεηβ βοΓϋηι 688εη(ί3ηι.

8β<1 ίηΐβτ εβ ο,υβι ιιηιι μιιιΙ , (]Π3?οιιπιςυβ (εηιρυβ εοηίίηεΐ,

ρΛΐΙίιιι Γιιρπιηΐ, ιιΐ Ηοηιεηιβ βΐίςυβηϋο ΙυίΙ; ρβΚίιη βπιηΐ,

«Ι ΓιιΙιιηιιιι 3ΐϊΐ|ΐιϊ«1, ίη ιιΐΓβηινίβ ρβΓίβηι 63 Ιβιηρυβ εοηΐί-

ηβ3(. ΕΙ 8ί ίη ιιΐΓ3ΐηςιιε ρϊΐΐεηι εοηίίηεβΐ , ε(6Γ3η[ βΐ βπιηΐ.

Ου»; νβΓΟ Ιριιιριΐί ηυΐΐο ιηοάο εοηΐίηεΐ , Ιΐίβο ηεςυε Ι ικτιιιιΐ,

ηεςιιβ βυηι, ηβΐ(οβ εΓυηΙ. Ε]υδηιο(1ί βιιίεπι ίΐιηΐ 63 ηοη βη-

Ιί3, <]υοπιηι ορροβίΐα δεπιρβι- 8ΐιηΙ : νεΓόί §γηΙϊ3, αηηείίεη-

4βπι ηοη Ιΐ3ί)βΓ6 εοπιηιιιηειη πιεηδυΓβηι , δεηιΐ)6Γ εβί : βίςηϋ

ηοε ηοη βπΐ ίη ΙβιηροΓβ : ρΓοίηάβ ηεε 1ΐ3ί)ΡΓβ εοηιιηιιηεπι

ιηειίδΐΐΓϋΐη. Ιάβο ββηιρβΓ ηοη βδΐ, ςυΪ3 6δΙ εοηΐΓΒΓίιιηι βί

ςυοό" ββπιρβΓ βδΐ : ςοοΓηηι ηιιίπιι εοηΐΡβΓίιιηι ηοη δβηιρβΓ

βδΐ, Ιΐίβε ροδίυηΐ βίββ βί ηοη ε$8β : βΟΓϋπιςαβ εβί οΛυβ β*

ίηΐεηΐυδ.

[χιχ.1

Τδ δέ νϋν εστί συνέχεια χρόνου, ώσπερ ελέχθη•

συνέχει γαρ τον χρόνον τον παρελθόντα κα\ έσομενον,

και δ'λως πέρας χρόνου εστίν εστί γαρ τοϋ μέν αρχή,

«ο τοϋ δέ τελευτή. Άλλα τοϋτ' ούχ ωσπερ έπι της στι

γμής μενούσης φανερόν διαιρεί δέ δυνάμει. Και

?) μέν τοιούτο, άε\ έ*τερον τδ νϋν • ■ξ δέ συνδεϊ , άεί τδ

αυτό, ώσπερ έπι των μαθηματικών γραμμών ού γαρ

ή αυτή αεί και μία στιγμή τη νοήσει• διαιρούντοιν

46 γαρ άλλη- ί) δέ μία, ή αυτή πάντη. Οΰτο) καΐ τδ

νϋν τδ μέν τοϋ χρόνου διαίρεσις κατά δΰναμιν, τδ 8έ

πέρας άμφοϊν και ένότης' εστί δέ ταΰτδ και κατά

ταύτδ ή διαίρεσις καΐ ή έ*νωσις ■ τδ δ' είναι ού ταύτό.

(ϊ) Τδ μέν οδτω λέγεται τών νϋν , άλ.λο δ' όταν

60 δ χρόνος δ τούτου εγγύς τξ• ήξει νϋν, δ'τι τήμερον ήςει'

ήκει νϋν, δ'τι ίλθε τήμερον. Τ4 δ' έν Ίλίο) γέγονεν

ού νϋν, ούδ' δ κατακλυσμός γέγονε νϋν καίτοι συν-

Ρογγο Νυηε, δβη ηιοηιεηΐηπι , β«1 εοηΐίηιΐϊΐίο Ιρηιρο•

ΓΪ8, δίευΐί αΊεΙυιη ΓυίΙ : εοηΐίηεΐ εηίηι Ιβπιριΐδ ρΓίκίΡΓίΙυηι

βί ΓιιΙιΐΓϋΐη : ει οηιηίηο ΡδΙ ΙεΓΠΐίηιΐδ Ιεηιροπδ, αυοηίβιη βί-

16ΓΪΗ8 βδΐ ρπηείρίυηι, βΙΙβπυδ ειΐ Ιίηίβ. Οιιβηςυβιη Ιιοε ηοη

681 , υί ίη ριιηρίο ρβΓΠίβηβηΙβ , ρβΓδρίεηυπι : αϊνίάΊΙ βιιίβηι

ροΐβδίβίβ. ΕΙ ςη3ΐβηιΐ8 εδί Ιβΐβ, ββηιρεΓ ββΐ άίνεΓδηηι Νυηε ;

αυβίβηιΐδ νβΓΟ εοηηεείίΐ, δβηιρεΓ βδΐ ίιίβηι, ηΐ ίη ιη»1ηβ-

ηΐ3(ίείδ Ιίηβίδ : ηοη εηίηι εδί ββηιρβί' ιιηιιηι εΐ ί<1εηι ρυηείυηι

ίηΐβίίβεΐα ■ ςπί3 (ΙίνίύεηΙίϋιΐδ 681 ηΐίικί βΐηαβ 3Πηι1 ; δβά

ςηβίεηυ» 681 ηη3 Ιίηββ , ίάβιη ρυηείυπ» 68» οηιηίηο. 113

υΐίηιη Νιιηε, ρβΓίίιη εδί ΙβηιρΟΓίβ (Ιίνίδίο δεευηιίυηι ροίεβίβ•

ίβπι , ρβΓίίιη ΙβΓηιίηυδ ηΐΓΪηδα,ιιβ βί εορηΐ3. ΕδΙ βηΐεπ» ί<1βηι

εΐ δεευηάυπι ίάεηι οϊίνίδίο βί εορηίβΐίο : βεά εβδβηΐίβ ηοη

βδΐ εβιίεηι. (2) 8ίε βΓ^ο άίείΙυΓ βϋςηοιΐ Νυηο. Αϋυιΐ 3ΐι1ειη

βδΐ, ο,υβηιΐο εβί Ιειηρηδ Ιιυίε ρι-ορίηςυυπι νεηίεΐ εηίηι

ηυηε, ςυίβ ΙιοΟϊβ νεηίεΐ : βυΐ τεηίΐ ηηηε, α,ηί3 νεηίΐ Ιιοίίε.

8β<1 ηοα: Ιΐίί δηηΐ 8β5<». ηοη βυηι ΓβεΙβ ηυηε , ηεο,ιιε ίηηη
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εχής χρόνος εις αυτά, άλλ' δ*τι ουκ εγγύς. (3) Το δε

ποτέ, χρόνος (ορισμένος ττρός το πρότερον και τ6 ύστε

ρος νΐίν, οίον ποτέ ελήφθη Τροία , και ποτέ εσται κατα

κλυσμός• δεϊ γαρ πεπεράνθαι προς τδ νΰν. "Εσται άρα

6 ποσός τις άπδ τοΰδε χρόνος και εις εκείνο, και τ,ν εις τι)

παρελθόν, (ι) Ιίί δέ μηδεις χρόνος ος ου ποτέ, πδς

αν είη χρόνος πεπερασμε'νος. Άρ' ουν ύπολείψει;

?, ου , εϊπερ αεί εστί κίνησις. "Αλλος ούν % δ αύτδς

πολλάκις; δήλον δ'τι , ώς άν ή κίνησις, ούτω και 6 χρό-

Ιυ νος. Ει μέν γαρ ή αύτη και μία γίνεται ποτέ, εσται καΐ

χρόνος είς και 6 αυτός• ει δέ μη , ουκ εσται. (δ) Έπει

δέ τι) νϋν τελευτή και αρχή χρόνου , άλλ' ού του αύ-

τοΰ, άλλα τοΰ μεν παρηκοντος τελευτή, αρχή δε

τοϋ μέλλοντος• εχοι άν ώσπερ δ κύκλος εν τω αυτί)

15 πως το κυρτδν και τι) κοίλον, ούτω και δ χρόνος άε'ι έν

αρχή και τελευτη• και δια τοΰτο δοκεϊ άει έτερος• ού

γαρ τοΰ αύτοϋ αρχή και τελευτή τι) νΰν ά'μα γοιρ αν

καΐ κατά τι) αυτί) τά αντικείμενα είη, και ούχ υπολείψει

δη • άε'ι γαρ εν αρχή. (ο) Το δ' η δη, το εγγύς έστι

20 τοϋ παρόντος νΰν άτομου με'ρος τοΰ μέλλοντος χρόνου.

Πότε βαδίζεις; ήδη, δ'τι έγγΰς δ χρόνος έν ι]> μέλλει.

Κα ι τοϋ παρεληλυΟότος χ ρόνου το μή πόρρω τοΰ νΰν. Πότε

βαδίζεις; ήδη βεβάδικα. Τδ δέ Ίλιον φάναι ήδη έαλω-

κέναι ού λέγομεν, δ'τι πόρριο λίαν τοΰ νϋν. (7) Και

25 τδ άρτι τδ έγγυς τοϋ παρόντος νΰν , τδ μοριον τοϋ

παρελθόντος. Πότε ήλθες; άρτι , έαν ή δ χρόνος έγγΰς

τοΰ ένεστίοτος νΰν. Πάλαι δ! τδ πόρρω. Τδ δέ

εξαίφνης τδ εν άναισθήτω χρόνο) διά μικρότητα έκ-

στάν. (η) Μεταβολή δέ πάσα φύσει έκστατικόν. Έν

30 δέ τω χρόνιο πάντα γίνεται και φθείρεται• διδ και οί

μέν σοϊώτατον έλεγον, δ δέ Πυθαγόρειος Πάρων άμα-

Οε'στατον, δ'τι και έπιλανΟάνονται έν τούτοι, λέγο>ν

δρΟότερον. Δήλον ουν δ'τι φθοράς μάλλον εσται καθ'

α&τδν αίτιος ή γενέσεως, καθάπερ ελέχθη και πρότε-

35 ρον (έκστατικδνγάρ ή μεταβολή καθ' αυτήν), γενέσεως

δέ και τοϋ είναι κατά συμβεβηκός. Σημεϊον δέ ίκα•

νδν δ'τι γίνεται μέν ουδέν άνευ τοϋ κινεΐσΟαί πως αύτδ

καΐ πράττειν, φθείρεται δέ και μηδέν κινούμενον. Και

ταύτην μάλιστα λέγειν ειοιθαμεν υπδ τοΰ χρόνου φΟο-

40 ράν. Ού μήν άλλ' ουδέ ταύτην δ χρόνος ποιεί, αλλά

συμβαίνει έν χρόνω γίνεσθαι κα\ ταύτην τήν μεταβο-

λήν. "Οτι μέν ουν εστίν δ χρόνος και τί, και ποσαχίος

λ.έγομεν τδ νΰν, και τί τδ ποτέ κα'ι τδ άρτι και τδ ήδη

και τδ πάλαι και τδ έςαίφνης, ειρηται.

<\Μ\ο ηιιηε εδί Γβεΐα. ΑΙφίί ιΐδφΐε αά εβ Ιεηιρηβ εδί εοηΐί-

ηιιιιηι : Βεϋ ηίΐιϋο ιηα^ίδ (ϋαιηΙιΐΓ ηυηο Ι'αι-Ιιι, φΐίβ ηοη μιιιΙ

ρΐ'ορίιιιρκι. Π) Λ Ι Π| ιι η η ι! ο ΗΐιΙεηι, θβΐ ΙοιηριιβΙβΓηιίηβΙιιιη

ρποΐΊΟΐροδΙειϊοπ Νιιηο : νείυΐί, αΙίηυαηΟο οηρΐ» εεΙΤΓφ :

εΙαΙίφίβηαΌ ειίΐ ίηυηιΐβΐίο. ΟροΓίεΙ βηίιιι 655β ΙεπηίηαΙιιηι

ίρδο ιΝιιηο. Επί ί^ίΙιΐΓ Ιβιηριΐδ ερι•Ια φίβηΐίΐαίε ρι;ι•(1ίΙυπι,

;ι!ι Ιιοο Νιιηρ ιΐδφΐε 3(1 ίΐΐιηΐ. ΚΙ ίΐα ΓιιίΙ ίη ρηχΐρπίιιπι.

(4) δι νβΓΟ ηιιΙΙιιηι ε?1 Ιεηιμιΐδ ςιιοιΐ ιιοη δίΐ βϋα,ιιαηϋο,

εειίρ οιιιηε Ιβιηρυδ ΓιηίΙιιπι ειϊΐ. ΝυΓηςιπό" βΓ^ο (ΙοΙίοίεΙ ?

3η ηοη, δι ςυίιΐβιη δρηιρει• βδΐ ηιοΙιΐδ? Αΐϊοδηβ ίκίΙιΐΓ, 3ΐι

ίιίριη ϋίΐ'ρίιι* '.' ιικιιιί ΙΊ'ίΙιιιιι ι -Ι , ιιΐ εδί ηιοΐιΐί , ίΐβ ι•1ί:ιηι εδδβ

Ιοιηρϋδ. Ν. ιηι μ ιιηυδ (Ι 'κΙιίιι ιηοΐιΐί ίΐΐϊςη.ιηιΐο ΩΙ, επί

ικιπιη εΐ Κίπη Ιεπιριΐδ : δίη ιηϊηιΐδ , ηοη βήΐ. (5) Οιιί;ι νιτο

Νυηο <>ι (ίηίδ 1 1 ρπηείρίιιηι Ιεπιροι-ίβ, ηοη (ίΐηιεη φ3(1ρηι,

δει) Πηίδ μπκΊριϊΙί , ρΐ'ίιιΐΊρίιιιη ηιιίειη Γιιΐιιι ί ; ιιΙίιρίΒ ίίι-ιιΐ

ϋίιηιΐιΐδ ίη εοιίειη (ριοιΙ.'ΐιιιιιιοιΙο ΙιαϋεΙ οοηνεχυπι ει εοη-

ο.ινιιιιι , Η» εϋ3πι (εηιριΐδ ιεηιρεΓ ε$( ίη ρηηείρίο ε( Γιηε.

ΙιΙΐ'ΐιιριΐ' Λπιιρι.Ί• ϋΙίιιιΙ νίϋιΊιΐΓ εδδε : ςυία Νιιιιε ηοη <•-1

ρΐ'ίιιι-ιρίιιιιι ε( Γκιίδ ι^ιι>ι1ειη ■* ηϋοιριί δίιιιυΐ ιΙ ίιτπιΐιίπιιι

ίιίπιι ΐ'ΛΜΜίΙ ορροδίΐϊ. Νοη ιΙεΠείοΙ ί^ίΙιΐΓ (εηιρυδ , ιριϊα δεηι-

ρ«Γ ίη ρΓΪηείρίο ΟδΙ. («) Μ ο ίΐ ο 3υ1εηι (ΙίοίΙιΐΓ, ςιιοι] εδί

ρι-ορίηφίυιιι ρΓα?50ΐιΙί Νιιηο ϊηιΐίνίιΐυο , φΐυιη δίΐ ρ3Γ3 ΓυΙιιπ

(εηιροΓίδ : νιΊιιΙί , ηιιβηιΐο αιη|)υΐ3ΐιί$? ηιοιίο : ςιιία ρΓορίη-

ςυπιη εβί Ιεηιριΐδ , α,υο ΓυΙιιηιηι είΐ ιιίβηιοιιΐοΐ. ΕΙρΓαΊο-

ι ίιί (εηιροΓίδ ίΙΙικ! , ςιιοιΐ ηοη ρΓοειιΙ ιΙΚΙ.ιΐ α ρΓΚ<δεη1ί

Νιιιιΐ' : νείιιΐί, ηιι&ηιΐο 3ΐιιόιιΐ3ΐ)ίδ? ιικιιΐη ϋΐιιΐιηίπνί. Πίιιιη

αιιΐβιη ιηοοΌ οβ[>Ιιιιη ι•550 ηοη (ϋοίηιπδ, ηκίβ εδί νοΜβ γο•

ηιοΐιιπι 3 ρΓ.τδεηΙί ΪΝιιηε. (7) ΕΙ ΝιιρβΓ ϋίοίΙιΐΓ, φίοιΐ 651

ρΓορίηΐ]ΐιυπι ρΓίΐ'ίοηϋ Νιιηε, εΐεδί ρ>ΐΓ3 ρΓ.τΙεΗΙί. Λ'βΙιιΙί,

φΐΐΐιύο νεηίδ(ί? ιιιιριτ : δι δίΐ (εηιρυδ ρΐ'ορίιΐ'|ΐιιιιη ρΓΟΐδεηΙί

Νιιηο. Οΐίιη 3ϋι^1η,ςϋο^ 1οη§ο άίδΙ»1. ΚερεηΙε υογο άί-

οίΙιΐΓ, ο,ιιοο! ίη ΙβηιροΓε ρΓορΙεΓ εχί^ιιίίΒίριιι ίηδοιίδίΐιϊϋ , άε

ϊΙ,ιΙιι (Ιίιηπ-,ιΙιιΐ'. (8) Οηιηίδ «ηΐβιιι ιιπιΐιιΐϊιι η3ΐιΐΓ»Η1ϋΓ

νίιη Ιιιΐιεί (1β δΐηΐυ. όίιιιονεηιΐί. Οιιιηίίΐ νιτο ίη Ιειιιηοι•β

Ιίιιπί , εΐ ιιιΚ γπμιΙ : ίυΌίιεο 3ΐϋ ιΐίνπιιιΐ Ιεηιριΐδ εδίβ 53-

ρίεηΐίδβίηιιιηι ; ΡνΙΙΐΒ^ΟΓειίδ βοΐεηι Ρα™ ΓβεΙίυβ ιϋχίΐ ε.<«β

ίηβϊρίεηΐϊδβίιηυηι ; φΐί3 εΐ ουϋνίΐευιιΙιΐΓ ίη εο. λΙαηίΓεδΙυιιι

ίβϊΙιΐΓ εδί, Ιεηιρυδ ροΓ δε Γογο ροΙίυ? οαιίίηηι ίηΐεπίϋβ, ςιιαιη

βεηβοΐίοηίδ, φΐειηα<1ηΐ0(1ιιηι εΐ αιιίεί ιΐίοΐιιιη ΓιιίΙ. Νβιη

ιηιιΙ»Ιίο ρεΓ ίε νίηι ΙιηΙ>ρΙ ϋβ δίβΐιι ιϋηιονεηιΐί : εχ αοοίο"εη1ί

ηιιίειιι βίΐ οιιΐδα ρεηεΓαΙίοηίδ εΐ οιιγ φΐίιΐφΐβ δίΐ. Οιΐ|ΐΐί γρι

.ίγϊιιιιιρπΙιιιιι δΐιΓΗείεηί ι•>1 : ιρηιι ιιίΙιΊΙ ΠΙ, φΐίη ΐΐίφίο ιηοιίο

ίρδίιιη ηιονεαΙιΐΓ ι•Ι 3^ιΙ : ίηΐεπί απίριιι, βΐίαηι ςιιοιΐ ηίΙιίΙ

ηιονεΙιΐΓ. ΑΚριε Ιιΐιιΐ:• ιηαχίιηρ ίηίοπίυιιι (ΙίεΡΓΡ ί^οίειηυβεκδε

3 ΙειηροΓε. ΑΙ υργο ηο Ιιυηε φΐίιίεηι Ιεπιρυδ ΓαείΙ : δεϋ αοα-

(ΙίΙ , υΐ Ιια^ε φΐοφίβ ιηιιΐπΐίο ίη ΙεπιροΓΡ ΠίΐΙ. Εδδε ί§ι'ΙιΐΓ

{ρηιρηδ, ι•Ι <{ΐΓι<1 δίΐ , εΐ ςυοΐ πιοο'ίδ ηΜεβηιιΐδ Νιιηε, εΐ ιριίιΙ

δί[ Αΐίφίαηάο , εΐ ΝηρεΓ, εΐ Μο(1ο, εΐ ΟΙίηι, εΐ Κρρεηίε,

ιΐιι-ΐιιηι βδί.

ΟΑΡ. XIV. [XX.]

45 Τούτων δ' ήμΐν ούτω διηριθμημένων, φανερδν δ'τι

πάσα μεταβολή κα\ άπαν τδ κινούμενον έν χρόνιο•

τδ γάρ θαττον και βραδύτερον κατά πασάν έστι με•

ταβολήν έν πασι γαρ ούτω φαίνεται. Λε'γοι δέ

θαττον κινεισθαι τδ πρότερον μεταβάλλον εις τδ ΰπο-

50 κείμενον κατά τδ αύτδ διάστημα, και δμαλήν κίνησιν

κινούμενον, οίον έπι της φοράς, εϊ άμφω κατά τήν

περιφερή κινείται ή άμφω κατά τήν ευθείαν. Όμοίως

Λ»1δΤ0ΤΕΙ.Ε8. II,

Ηίδ 3 ηοΐιίδ ίΐ3 οοηιηΐρηιθΓ3ΐΪ5 , ρεΓδρίευπηι ε$1, οηιηεηι

ιηιιΙ»Ιίοηεπι εϊ φΐίι.•ι|ΐιϊι1 ηιονεΐηι-, Ρ88β ίη ίεηιροΓε. ΟρΙρ-

τίιιβ εηίιη 3ο ίβπΐίιΐδ, ΟίΙ ίη οηιηί ηιιιΐηΐίοηβ : ςιιοηίηηι

ίη οπιιιίοιίδ βίο αρρβΓΡί. ι »ίπ> βιιίρηι εβίρπα» ηιονεΓί , φΐοο*

ρΐ'ίιΐί ιιιιιΙ.ίΙιιγ ίη δθΙι]ρεΙυιη , ηιιιιιη πιοτρ3(ιιγ ίη ροιίρηι

ίιΐπΊΛ.ιΙΙιι, (Ί ;ι•ι|ΐι:ι|ιίΜ ιιιιιΐιι. II ίη Ι,ιΜμιιι' δί ,ΊΙιιΙκι ΙΏΟ -

νρίηΐυι• ρρΓ ρϊΓΡίιηιίΡΓΡηΙίβηι , νρ| βηιυο ρΡΓ Πηεβηι γρ-

013111. 8:ηιί1ί1θΓφΐο ίη ηΐϋδ δε τεκ ΙιηΙιοΙ. ΑΙ \ργο ριίιΐί ,

.



305
ΦΪΣΙΚΗΣ ΛΚΓΟΛίΕίϋ Δ, «δ. (223.)

δέ χαι έπι των άλλοιν. Άλλοι μήν τό γε πρότερον

έν /ρο'νφ εστί• πρότερον γαρ και ύστερον λε'γομεν

κατά τήν προς τό νϋν άπόστασιν • τό οέ νϋν δρος

τοϋ παρήχοντος και τοϋ μέλλοντος• ώστ' επει τα νϋν

6 έν χρόνω, καΐ τό πρότερον και ύστερον έν χρόνω

εσται• έν ω γαρ τό νΰν, και ή τοΰ νϋν άποστασις.

Έναντίως δε λέγεται τό πρότερον κατά τε τον παρελη-

λυΟότα χρόνον καϊ τόν μέλλοντα• έν μέν γαρ τω πα•

ρεληλυϋότι πρότερον λεγομεν τό πορρώτερον τοΰ νϋν,

ιυ ύστερον δέ τό έγγύτερον εν δέ τω με'λλοντι πρότε

ρον αέν τό έγγύτερον, ύστερον δέ τό πορρώτερον. Ωστ

έπεί τό μεν πρότερον εν χρόνω, πάση δ' ακολουθεί

κινήσει τό πρότερον, φανερόν ότι πάσα μεταβολή και

πάσα κίνησις έν χρόνω εστίν, (ί) Αςιον δ' επισκέψεως,

16 και πως ποτέ ε/ει δ χρόνος προς την ψυχήν, και δια

τί έν παντι εΤναι δοκεΐ δ χρόνος, κα\ έν γη και έν

Οαλάττη καϊ έν οΰρανίρ. *Π δτι κινήσεως τι πάθος

ή ε;ις, αριθμός γε ων, ταϋτα δέ κινητά πάντα • έν

τόπω γαρ πάντα• ό δέ χρόνος κα\ ή κίνησις άμα κατά

:ο τε τήν δύναμιν καΐ κατ' ένε'ργειαν. (;)) Πότερον δέ

μή ούσης της ψυχής ειη άν δ χρόνος ή ου, απο^ϊ]-

σειεν άν τις• αδυνάτου γαρ δντος είναι τοϋ άριθμησον-

τος, αδύνατον και άριΟμητόν τι είναι- ώστε οψ.ον οτι

οϋδ' αριθμός• αριθμός γαρ ή τό ήριΟμημε'νον ή τό

26 άριΟμητόν. ΕΙ δέ μηδέν άλλο _πε'φυκεν άριΟμεΐν

ή ψυχή και ψυχής νους , αδύνατον εΤναι χρόνον, ψυχής

μή ούσης- άλλ' ή τοϋτο δ ποτέ ον έστιν δ χρόνος, οίον

ει ένδέ/εται κίνησιν είναι άνευ ψυχής• τό δέ πρότερον

και ύστερον έν κινήσει εστί- χρόνος δέ ταϋτ έστιν

3ο ή αριθμητά έστιν. (ί) Άπορήσειε δ' άν τις και ποίας

κινήσεως δ χρόνος αριθμός. Ίΐ δποιασοϋν ; και γαρ γίνε

ται έν χρόνω καΊ φθείρεται και αυξάνεται, και άλ-

λοιοΰται έν χρόνω και φέρεται- η* οϋν κίνησίς έστι,

ταύτη έστιν Ικάστης κινήσεοις αριθμός. Διό κινησειυς

35 έστιν άπλως αριθμός συνεχούς , άλλ' ού τίνος. Αλλ

εστί νϋν κεκινήσθαι και άλλα , ων Ικατερας τής κινή

σεως είη άν αριθμός. "Ετερος ουν -χρόνος εστί, και

άμα δυο ίσοι χρόνοι άν εΤεν, ή ου; δ αυτός γαρ χρόνος

εΤς δμοίιος καϊ άμα ■ εΐδει δέ και ο'ι μή άμα • ει γαρ

40 εΤεν χύνες , οί δ' ΐπποι , Ικάτεροι δ' επτά, δ αυτός

αριθμός. Ούτω χαι των κινήσεων των άμα περαινο-

με'νων δ αυτός χρόνος, άλλ' ή μέν ταχεία ίσως,

ή δ' οί• και ή μέν φορά, ή δ' άλλοίωσις. Ό με'ντοι

χρόνος δ αυτός, είπερ και δ αριθμός ίσος, και άμα,

46 τήςτε αλλοιώσεως καϊ τής φοράς• καϊ δια τοϋτο αί

μέν κινήσεις έ'τεραι και χωρίς, δ δέ χρόνος πανταχού

δ αυτός, δ'τι χα\ δ αριθμός είς, κα\ δ αυτός πανταχού

δ των ίσων και άμα. (&,) Έπει δ' έστι φορά καϊ ταύ

της ή κύκλω, αριθμείται δ' εκαστον ένί τινι συγγενεϊ,

60 μονάδες μονάδι, ϊ'πποι δ' Ί'ππω, ούτω και δ χρόνος

-χρόνω τινι ώρισμε'νω , μετρείται δ' ιυσπερ ειπομεν

δ' τε -χρόνος κινήσει, χαΐ ή χίνησις χρόνω (τοϋτο

δ' εστίν, 'δτι υπό τής ώρισμε'νης κινήσεως χρόνο) με

τρείται τής τε κινήσεως τό ποσόν κα'ι τοϋ χρόνου } • ε!

ίη ΙοηιροΓβ ΡδΙ. Ριίιιβ ηοηιιμιο «Ι ροδίρπιΐί ιίκίηιιι* Γ3-

Ιίοηε (ίίδίβηΐίίο 3 ρηεκοιιΐϊ ηιοηιρηίο : ρΓίΡδρηδ βυΐεηι

ιιιοΜΚ'ΐιΙιιιιι ΡδΙ Ιρπηϊηιΐδ ρι-ίείΡΓίΙί ρΙ ΓιιΙυιϊ. (}ιΐ3Γ0 ςιιιιιη

ρΓίΚδοηβ ιηοηιρηίηηι δίι ίη Ιρηιροι-ρ , οΙιβιιι ρπαδ οι ροδίο-

τίιΐδ ίη ΙβιηροΓΟ ρπιηΐ : η»ηι ϊη (\ηο οβί ρπτδβηί ηιοηιεη-

Ιυιη , ίη βο ΡδΙ βΐίβηι ιίίδίαηΐίβ 3 ρηΈδοηΙί ηιοηιρηίο. ίίοιΐ

οοηΐΓβπο ηιοόΌ (ΙίοιΙυι- ρΓίηβ ίη ΙβηιροΓβ ρπκΐβι-ϊΐο ρΙ ίιι

ΓυΙιίΓΟ : < ριοιιϊ:ιιιι ίηρΓίοιοπΙο ρπιΐδ (ίίοίηιπδ, ψιοά αϊ γο-

πιοΐίιΐδ α ρΓϊκεηΙί πιοηιβηΐο ; ροδίρπιΐδ ίΐιΐβιη , ςυοό" ρ*1

ρι-ορίηηιιίικ : ίη ΓυΙυΐΌ ;ιη(οιιι, ρπιιβ, (μιο<3 ΟδΙ ρΓορίιΐδ;

ροδίοηιΐδ , ςιιοιΐ ΓβηιοΙίυδ. (}ιΐ3ρι-ορ(6Γ ουυηι ρι-ίιΐδ βίΐ ίη

ΙβηιροΓβ , οηιηί 3ΐιΙοιι> ηιοΐυί ρπιιβ δίΐ οοηδεψιρηδ : ρΡΓδρί-

οιιιιηι ο»1 , οηιηβηι ηιιιίαΐίοικηι οί οηιηοηι ιηοΐυηι 6586 ίη

ΙοηιρΟΓΟ. (2) ηίμιιιηη ροΓΓΟ βδ( οοηδίι1βΓ3ΐίοηο, οί (|ΐιοη:ιιιι

ηιοιίο ,ΊΐΊιΜ (ιιιιι δίΐ Ιοηιριΐδ οι-^ϊ 3ηίηι<ΊΓη : βΐ οογ ίη οιηηί γθ

νίιΙραΙιΐΓ βδ8β Ιεηιρυδ, βΐ ίη ΙβΓΓα, ρΙ ίη ηιηπ , ρΐ ίη οοπίο.

Αη ςυί3 ΡδΙ πιοΐίοηίδ 3(ΤβεΙίο φΐ,χιΐηηι , δίνβ 1ι;ιΙ)ίΙυδ , ηιιιιιη

δίΐ ρ]ιΐδ ηιιηιβΓυ8? Ιι*ο νρΓΟ οηιηί3 ηιοΜΙία κιιηί, όπια

οιηηί» 8«ηΙ ίη Ιοεο : ΙρηιρυδβιιΐΡΐη βΐ ιιιοΙ»8 δίιηιιΙ δΐιηί,

Ιίηι ροΐβδίβίεςυίπι βεΐη. (3) υίπιηι 3ΐιΙοηι, ηίίί δίΐ βηίιηβ,

οι-ϊΐ Ιριηρυδ, 3η ηοη, (1υί)ίΐ3Γ6 πυίδρίαηι |)08ϋίΙ : ιριηηιΐο

εηίιη ηιιηΐΡΓ3ηδ 6850 ηρο;υίΙ , ίηιρο5δί1)Πο ε«1 «88β ηυηΐΡΓ3-

Ιιίίβ. 0ιΐ3Γ0 ηΐ3ηίίΒδΙιιηι ΡδΙ, ηβ ηηηιρπιηι ί|υί(1βηι Ρδ$ο

ροβδβ : ηιιηιΡΓϋδ ρηίιη 631 νρ| ()ΐιοι1 6δΙ ηιιηιεΓ3ΐιιηι , νρ|

ςυοιί 651 ηυηΐΡΓ3ΐ)ί!ο. Οιιοιίίί ηϋιίί βϋικί ικιΙιιγ,ί βρίυπι οδΐ

3(1 ιιιιιιΐΡΐ'.Ίΐκίηηι φιατα βηίηια, Ρΐ ςιιίιίβηι Ρ3 ρ3ΐ\< βιιίηι.τ

ψΐ3ί νοεβΙιΐΓ ίηίοΐΐρϋΐιΐδ : ίηιροδδίΙ)ί1ε εβί, Ιρηιριΐδ βδκβ,

ςιηιηι βηϊηιβ ηοη δίΐ , ηίδί Ιιοε ίρίΐιιη ςηοίί γρ ρΙ δΐι1ι]ρρ(ο

ΡδΙ Ιεηιριΐδ : νείιιΐί , δι ροΐβδί ΡδδΡ ηιοΐιΐδ δίηο βηίηΐ3 : ρΓΪυδ

βιιίεηι 30 ροδίριίιΐδ ίη ηιοΐα ΡδΙ : 30 Ιοηιριΐδ Ιΐ3Ό δΐιηΐ , ςιΐ3-

Ιοηιΐδ δΐιηΐ ηυηιβΓβυίϋβ. (4) 5«ιί εΙ (ΙαΙιίΙβΓΡ βΐίηηίδ ροδδίΐ ,

οιφίδ πιοΐίοηίδ ηιιΐϊΐεπίδ δίΐ Ιρηιριΐδ. Αη ΡδΙ οιι]υδνίδ? ςιιο-

ηίβιη εΙ ΠΙίη ΙοηιροΓΟ, οί ίηΐεπί, εΙϊΐΐβοΙυΓ, ρΙ ναΓίίΙιΐΓ

ίη ίριηροΓβ, εΙ (ργΙιιγ. Οιΐϊίρηιΐδ ί^ίΙιΐΓ ρ«1 ηιοΐιΐδ, Ρ3ΐρηιΐδ

ΡδΙ ειι]υδ(ΐυρ πιοΐίοηίδ ηιιπιρπίδ. ΙιίοίΓΟΟ ρ*1 εοηΐίηιιχ ηιο-

Ιίοηίδ δίπιρΙίοίΐΡΓ ηιιηιρηίδ, ηοη οιι]αδ(]3ΐη. \Όπιηι (ίρΓί

ροΐρβί, η( ηιιηθ3ΐίιιιί ψιοηηε ηιοΐυιη δίΐ, ηιιοηιηι ιι1πιι«]ΐιρ

πιοΐίοηίδ βΓίΙηηηιΟΓίΐδ. Εγ§ο (ΙίνοΓδπηι Ιβηιριΐδ βδΐ, εΙ δίηιιιΙ

Λιιο βϊηυβίίβ ΙεηιροΓ» ΡΓυηΙ? 3η ηοη? ίιΐοηι οηίηι Ιρηιρηδ

ΡδΙ υηυιιι, δίηιίΙίΐΡΓ ρΙ δίηιυΐ. Βρεοίβ υργο, ιιηυηι δυηΐ ρΙΙβη)

63 ς»»• ηοη δΐιηΐ βίηηιί. Είρηίηι δι δίηΐ Ιιί (ΐιιίιίρηι οβηεδ,

ίΐΐί νοΓΟ, εο,ιιϊ; ιιίπο,ιιβ βυίριη, δερίοπι : ηυιηβπΐδ βδ(

ί(|ρηι. δίε 6ΐί3ΐη ηιοίηιιηι ςηί είηηιΐ ρΡΓίίοίιιηΙιΐΓ, ί()«ιη

βδΐ Ιρηιρηδ. 8ρι1 βΙΙργ Γογ|355ρ βδΐ τρΙοχ, βΙΙργ ηιίηίιηβ; ρΙ

3ίΐ6Γ ΙβΙΪΟ, 3Ι16Γ Τ3Π3ΐί0. Τρηιριΐδ Ι3πιρη ΡδΙ ίιίρηι, δί

ςηίιΐρπι εΙ ηυηιεΓϋδ βρςοβίίβ , 30 δίηιιιΐ βδΐ Ιβπι τβΓίηϋοηίδ

ςηβηι ί3ΐίοηίδ. Ιίεοιιυβ ηιοΐιΐδ ηιιίιίειη ΛίνβΓδί βΐ δΡρηΓβΙί

δΐιηΐ : Ιοπιρηδ υργο ιιυί(]ΐιο ΡδΙ ί(3εηι : ςυίβ ρΐίβιη ηιιηΐΡΓηβ

Ρ8ΐ ιιηιΐδΡΐ υυίαυβ ϊόοηι , ίδ ςιιί .τςοβϋοιη οί δίηιηΙ ΟδΙ.

(5) <3ηοηί3ΐτι βηίριη ρτίηια α,Ι ΙηΙϊο, βΐ Ιιιιίηδ ρτίηα δρεοίο8

ηιοΐιΐδ οίΓΓ.υΐ3Γίδ, ηηηΐ6Γ3ΐιΐΓ βιιίειη υηιιηια,ιιοαςιιβ υηο αίί-

αιιο Ρίυβιίρηι βΡίιβΓίδ, «Ι υηίΐβίοβ υηίΐβΐβ, ραιιί εο,ιιο, ίΐ»

ρΓΐ3ΐη Ιρηιρηδ ΙεηιροΓβ βΐίηιιο (ΙεΠηίΙο; ηιβΙίΙυΓ βυΐεηι (ιιί

(ίίχίηιηδ) ΙεηιρυδηιοΙίο, βί ηιοΐίοηεηι ίεηιριΐδ : (ο,ποιΐ π,ιιί-

αεηι ί(1ρο ΡδΙ , ς"ϊ3 ηιοΙίο ίρηιροι-ρ ίρΓιηίΙβ πιρΙιΙιιγ ρΙ πιο-

Ιίοηίδ α,ιίΒηΙϋΒίειη εΙ ΙοηιροΓίδ : ) 61 ϊβίΙιΐΓ «ΐηοιί ΡδΙ ρΓΐιηιιηι,
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ούν τό πρώτον μέτρον πάντο>ν των συγγενών, ή κυκλο

φορία ή δμαλής μέτρον μάλιστα, δ'τι ο αριθμός 6 ταύ

της γνωριμώτατος. Άλλοίωσις μεν ούν ούδ' αυςησις

ουδέ γε'νεσις ούκ είσιν δμαλεϊς, φορά δ' εστί. Διό

5 καϊ δοκεΐ δ χρόνος είναι ή της σφαίρας κι'νησις, δ'τι

ταύτη μετρούνται αί άλλαι κινήσεις, καί δ χρόνος

ταύτη τη κινήσει., Διά δΐ τοϋτο και τι) είωΟός λε'-

γεσΟαι συμβαίνει" φασϊ γαρ κύκλον είναι τα ανθρώπινα

πράγματα , και των άλλων τών κίνησιν έχόντο)ν φυσι-

ιυ κήν και γένεσιν και φΟοράν. Τοΰτο δέ, δ'τι ταΰτα

πάντα τω νρόνω κρίνεται, και λαμβάνει τελευτήν και

αρχήν ώσπερανεΐ κατά τίνα περίοδον • και γαρ δ /ρό

νος αυτός είναι δοκεΐ κύκλος τις. Τοϋτο δε πάλιν δο-

κεί, διο'τι τοιαύτης εστ'ι φοράς μέτρον και μετρείται

16 αύτδς ΰπό τοιαύτης. "Ωστε τι) λε'γειν είναι τα γινόμενα

των πραγμάτιυν κύκλον το λέγειν εστί τοϋ χρόνου

είναι τίνα κύκλον τοΰτο δε', δ'τι μετρείται τή κυκλο

φορία ■ πάρα γαρ τι) με'τρον ουδέν άλλο παρεμφαίνεται

το μετρούμενον, άλλ' ή πλείω μέτρα τι) δ'λον. (β) Λέ-

ϊυ γεται δ' ορθώς και δ'τι αριθμός μέν δ αυτός δ τών

προβάτων και τών κυνών, ει ίσος έκάτερος, δεκας δέ

οοχ ή αυτή , ουδέ δέκα τα αυτά , ωσπερ ουδέ τρίγωνα

τάαΰτατό ΐσόπλευρον, και το σκαληνές. Καίτοι σχήμα

γε ταύτό , δ'τι τρίγωνα άμφο>• ταϋτό γαρ λέγεται

24 ου μή διαφέρει διάφορα, άλλ' ούνί οΰ διαφέρει, οίον

τρίγωνον τριγώνου διάφορα διαφέρει• τοιγαροΰν έ'τερα

τρίγωνα• σχήματος δέ ου, άλλ' έν τή αύτη διαιρέσει

και μια. Σχήμα γαρ το μέν τοιόνδε κύκλος, το

δέ τοιόνδε τρίγιονον τούτου δέ, το μέν τοιόνδε ϊσό-

30 πλευρον, το δέ τοιόνδε σκαληνές. Σχήμα μέν ουν το

αυτό και τοϋτο (τρίγο)νον γάρ), τρίγωνον δ' οϋ το

αυτό• κα'ι δ αριθμός δη δ αυτός• οΰ γαρ διαφέρει αρι

θμού διάφορα δ αριθμός αυτών • δεκάς δέ ούχ ή αύτη •

έφ' ών γαρ λέγεται , διαφέρει • τα μέν γαρ κύνες , τα

16 δ' ίπποι. Και περί μέν χρόνου καϊ αύτοϋ και τών

περ'ι αυτόν οικείων τή σκέψει είρηται.

οβί ιηοιυίΐίΓα <η>πιιιι οιιιηϊιιιη <|ΐια.• δηηΐε^διίειη κεηεπδ: εοιίε

είιειιΐηπί πιοΙιΐδ.τα,ιΐΒΒίΗδ ηι.ι\ίιικ• εκί ιηεηδΐΐΓ3 : ςυϊα Ιιιψίί

ιιιιιιΐ(ΊΊΐ8 6ϋΙ ηοΐίδδίηιυβ. Ε130 Υβιϊίΐϋο (μιίιίοιη εΐ οεει-εΐίο

βΐ §εηεΐ"3(ίο ηοη δυηΐ ίρα,υαίΗΊεβ : ΙαΙΐο νβι•ο εδί ίεηιΐ3ΐ)Πί$.

ΙΟεοο,ιιε Ιεηιριΐδ ΥίϋεΙιιι• εδβε ηιοΐιΐδ δρΐΐδεπε : ιριίβ εΐ βΐίοδ

ηιοΐιυ, εΐ ίρίΐιηι ΙεηιρηδΙιίε ηιοΐιΐδ ιηεΙϋιΐΓ. δεά εΐ ρΓορΙοΓΟ»

3εείιΙϊΙ (]ΐιο(1 ϋϊεί εοηίΐιενϊΐ. Ιη(]ΐιίυηί εηϊιη Γεδ ΙιιιπιηηΒδ

β«8β εΪΓαιίυηι , εΐ εείειβπιιη ςυοψιε ταανη , οπίε ηιοΐιιηι

η;ιΙιΐΓΛΐι•ιη εΐ οιΐυηι εΐ ίηΐεπίυηι ΙκιΙκηΙ, εΪΓευΙιιηι εδδε.

Ηοε ηηΐι'ΐη Κίεο , 'αυία Ιιοεο οιηηϊα (βηιροΓβ ^κΙκλπΙιιγ,

εΐ αεε'ιρίιιηΐ Πηεπι εΐ ρπηαρίιιηι , η,ιιαδί είιευίΐϊοηε ςιΐ3•

(Ιιιπι. 1 (εηίιη ϊρευηι ςυοαηε Ιειηριΐδ νκίείοτ εδίβ είι-ειι-

Ιιΐδ ΐ|πί(Ι,ΐ!ΐι. ΕΙ Ιιοε πίΓδυδ ίιίεο νκΙεΙιΐΓ, ςυί3 ββΐ Ιιυ]υ&ιηο<Ιϊ

ΙβΙίοηίδ ιιμπμιι.ι , <( ίρδίιηι ιιιιΊϋιιΐ' Ιιυ(θ8ΐηο(1ί 1α(ίο. (}υο-

είιτα ιϋΓίτι', εβδ πχρι.'Γ ΙίιιηΙ , εδδε ιίκ ιιΐιιιιι , ιιΐΐιϊΐ ιιϋιΐιΙ

βδΐ ςυβιη ιΙίεεΓΟ, Ιειηροήδ είκε ςπρηιίαιη ΠΓειιΙιιπι. ΙΙοε

βηίειη ίιίεο , απί» ίρδίιηι ιηείίΐιιι* εοηνεΓδΙο ; ηαιη ρι-αίει- Μ

ςυοιΐ ηκΙίΙιΐΓ, ηίΐιϋ ήΐίυιΐ εδδε Υίιίεΐυι• Ιοίιιηι ΪΙΙικΙ υποιΙ

ιηεη5ΐΐΓ3(1ε(ίηίΙυι•, (|ιμιιι ρΙιίΓεδ ιι]ιίιμιι;γ. (0) ΠεεΙε εΐίβηι

(Ιίίϋιιι- ειιηιίεπι ε&8ε ηυηιεπιιιι, ονίιιιη <Ί ι.μιίιιι , •ί ιιίει-

ΐ(υε δίΐ ίεςαβίίβ. Νοη εί&ε Ιιιιιιιίι ευηιίειη ιΐεηαπυιη, ικτ.

εβϋειη (Ιεεεπι : κίευΐί ηεε ΐΓΪ3ΐι^ιι1ί ϋιίειη δυηΐ α•φπ|;ι1ι•πΐ5

εΐ δεαίεηυ; : ςιΐ3η<|ΐΐ3ηι Π-ΐιπι ε&( εαιίβιη , ςηία μιιιΙ αιιιΙ»)

ΐΓΪΒΐι^υΙΐ. Ιιίειη (ριίρρε ϋίεϋιΐΓ, οα]υ5 (ΙίΓΓειβηΙίί ηοη (Ιίί-

ΓεΓΐ, ηοη ίιΙ ειι]υδ (1;ΠεΓεηΙί3 ιϋΠεΓΐ : ιιίρυΐβ (Γίβη^ιιΐυί,

(γϊ&ιι^ιιΙϊ ϋιΓΓιτειιϋΑ (ΙίΠΊτΙ : δΐιη[ ϊ _; ϊ Ι ε 1 1 ■ (ΙίνεΓδί Ιιί.ιη:;ιι|ί.

1"ί8ΐΐΓ33 νεΓο (1ί(ΤεΓεηΙί3 ηοη (ΙίΓΓεΓΐ , δβιΐ εδί ίη υιι.ι αϊ

ε.ιιίειη (Ιίνίδίοηβ. Γί^ιτο εηίηι ςποϊ εδί (3ΐί3, εδί είιειιΐιΐδ :

Φΐ.ι• νιτο Ιαΐίί, εδΙ(Γίαηςη1ιι.<>; Ιΐϋπιηι ιιιιΙιίιι, ίδ ςιιί εδ( 1η-

Ιίδ, ("Ι ;ι•ιριί1ίΐΙεπι-ι : (]ΐ:ί υπό ΐ3ΐίδ, δεβίεηιιβ. Εγ^ο εΐ Ιι.τι•

«$1 ι ,ι.ίπιι Ι^ιιΐ',ι , (]ηί3 εδί ΙπιιημιιΙιΐί. : μίΙ (Γίβη^ιιΙιΐδ ηοη

ϊιΙιίιι ο>(. ρκ.ΊΠ' (•1 ηιιηιΐ'πΐϋ εβί ίιΐΐ'ηι : ςυΪ3 ηιιηιει ιι> ίρδο-

Γηηι ηοη ιϋΓΓεΓΐ ηυηιεΓΐ «ΙϊΓΓβΓβηίίΑ. δεά ϋεη3Γΐυδ ηοη εβί

Μεπι : ιριοιιΐ.-ιιη 03, ϋε ςηίϋυ» ιΙίείΙιΐΓ, (ΙίΓΓεηιηΙ, ςιιυηι

αϋα δίηΐ εβηεδ , 3ϋ» εςπί. Αε <1ε ίειηροΓε ([υί^επι , <ιιηι

ίρδο Ιηηι ϋδ ςιι.Έ 3(1 ίρδηιη ρεΗίηεηΙ βΐ 1ιο]υδ εοηδίι1εΓ3-

Ιίοηίδ ρι-ορπβ δυηΐ , (ΗεΙιιιη εδί.

ΙΛΒΕΒ V.

οαρ. ι.

Μεταβάλλει δέ το μεταβάλλον παν, το μέν κατά

συμβεβηκος, οίον ίταν λίγωμεν το μουσικόν βαδίζειν,

δ'τι ω συμβέβηκε μουσικώ είναι, τοΰτο βαδίζει• το δέ

4ο τω τούτου τι μεταβάλλειν απλώς λέγεται μεταβάλλειν,

οίον ίσα λέγεται κατά μέρη• δγιάζεται γαρ το σώμα ,

δ'τι δ οφθαλμός ή δ Οώραζ, ταΰτα δέ μέρη τοΰ όλου

σώματος. Εστί δέ δη τι, 8 ούτε κατά συμβεβηκός κι

νείται, ούτε τω άλλο τι τών αύτοϋ, άλλα τώ αυτό κινεϊ-

4δ σΟαι πρώτον. Καϊ τοΰτ' έστι το καΟ' αυτό κινητόν ,

κατ' άλλην δέ κίνησιν έτερον , οίον άλλοιωτικόν, και

αλλοιώσεως υγιαντόν ή Οερμαντόν η έτερον, (ϊ) "Εστι

2έ και επί τοΰ κινοΰντος (ωσαύτως • το μέν γαο

κατά συυ,βεβηκός κινεί, τό δέ κατά μέρος τώ τών

ΜηΙ.ίΙιιγ βιιίεηι , ο,αίεφίίΛ ιΐιΐι! ..ι μι , ρ,ιι ίπιι εχ ηιεϊ-

(Ιεηΐί ( ιι! ςυυηι ιϋείπιυδ ηιιΐδίι'ϋΐιι «ιη1)ΐιΙ;ιι•Γ, <|ΐιί,ι ίιΙ

ιιιπΙηιΙ.ιΙ, ειιί βεείιΐίΐ εδβε ηιηδίειιηι); [>αι (ϊιιι , φΐί3 <^ι»8

3ΐίΐ|ηί(1 ιιιιιΙϋΙιΐΓ, δίπιρϋείΙεΓ (ϋοϋιπ' ηιιιΐηιί : ιι( ψιινπιιιι-

ςυι: ιϋειιηΙηΓ ιιιιι (;ιι•ϊ ΓΒΐίοηε ρ,νΐί ιιιη : δϋηιιΙιΐΓ εηϊιη εοΓριΐί ,

ςυί3 μιιμΙιμ' οειιΐιυ , νεΙ ρεείιΐδ; Ιιαεε νεΓΟ δΐιηΐ ρβΓίεδ Ιο-

Ιίυδ εοΓροΓίδ. Εδί 3ΐι1εηι 3ϋ^υί<1 , ςυοιΐ ηεε εχ βεείιίεηΐί

ηιΟΥεΙιΐΓ, ηεε ΐ[ΐιί;ι ;ιϋι|ΐιϊ(Ι ιιΐίιιι] ίρδίιΐδ ηιηγε.ι1ιΐΓ, δε<1 «]ΐιΐα

ίρδίιηι ηιονεΙοΓ ρΓίηηιιη. Αΐιριε Ιιοε βδΐ ςυοΛ εβί ρεΓ βε ηιο-

1)ϋβ. 8ε(1 ϊη αΐϊίΐ ηιιιίαϋοηε αΐίιιιΐ εδί, ιιΐ νηΓΐαΙίϋε; βίο,υβ

ΥβΓίβΙϊοηί 8ΐιΙ>]εεΙυηιεκΙ ηιιοιΐ «3η3ΓΪ γεΙ 03ΐεΠεΓΪ ροΐεδί, Υβΐ

εοηΐΓ3ΓίυΐΏ. (5) Εδί ϊ^ίΙιΐΓ εΐ ίη εο ηηοιΐ ηιονεΐ, εοάεπι

ιιιοιίο. Νβηι ηΐίικί εχ βεείιίεηΐί ιηοτεί ; αΐϊικί Γ3ΐίοηε ρβΓίί*,

20.
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τούτου τι , το δ« καθ' αυτό πρώτον, οίον & μεν ιατρός

ίαται, ή δέ χιφ πλήττει. (») Έπει δ" Ιστι μεν τι

τι) κινοΰν πρώτον, εστί οί τι τι) χινούμενον,

μ, δ χρόνος, και πάρα ταΰτα έ; οϋ χα'ι εις ό•

γαρ κίνησις εκ τίνος και εΐς τι • έτερον γαρ τι) ■

τι το χινούμενον, ετι εν

(πάσα

5 γαρ κινησις εχ τίνος και εις ^ι αιγυ-ι [<«< *υ πρώτον

χινούμενον και εις 8 κινείται και ες οδ , οίον το ξύλον

και το θερμδν χαι το ψυ/ρόν τούτο>ν δέ το μέν

δ', το δ' εις δ', το δ" ε; ού ■) ή δή κίνησις δήλον δ'τι εν τω

ξύλω, ουκ ίν τω εΐίει• ούτε γαρ κινεί ούτε κινείται

ιί τδ είδος ή δ τόπος η το τοσόνδε, άλλ' εστί χινοϋν

χαι χινούμενον εις δ κινιΐται1 μάλλον γαρ εις 8 ή Ιξ

ου κινείται, ονομάζεται ή μεταβολή- 3ιδ και ή φθορά

εις τδ μή ον μεταβολή έστι- καίτοι χαι ες οντος με

ταβάλλει τδ φθειρόμενον ■ Χα\ ή γένεσις εις ον, καίτοι

15 εκ μή δντος. (*) Τι μέν ουν ε'στ'ιν ή κίνησις, είρη-

ται πρότερον τα δ' είδη και τα πάθη χα'ι δ τό

πος, εΐς α κινούνται τα κινούμενα, ακίνητα έστιν,

οίον ή επιστήμη και ή θερμότης. Καίτοι άπορή-

σειεν άν τις, ε'ι τα πάθη κινήσεις, ή δε λευκότης πά-

ι« Οος- εσται γαρ ε'ις κίνησιν μεταβολή. Άλλ' ϊσως ουχ

ή λευκότης κίνησις, άλλα ή λεύκανσις. (δ) "Εστί 3έ και

ΐν έκείνοις και τδ κατά συμβεβηκός χαι τδ κατά με'ρος

χαι τδ κατ' άλλο και τδ προ>τως και μή κατ' άλλο ,

οίον τδ λευχαινόμενον εις μέν τδ νοούμενον μεταβάλλει

•« χατα συμβεβηχός (τω γάρ / ρώματι συμβε'βηχε νοεΐσθαι),

ι\ς δε χρώμα , δ'τι μέρος τδ λευκδν του χρώματος, [και

εΐς τήν Εύρώπην, δ'τι με'ρος α'ι Αθήναι της Ευρώπης,]

ιϊς δε τδ λευκδν χρώμα καθ' αυτό. Πώς μεν οϋν χαθ'

αΰτδ κινείται , και πώς χατα συμβεβηκός , χαι πώς

3ο κατ' άλλο τι , και πώς τδ αΰτδ πρώτον, χαι επι χινοΐν-

τος και επι κινουμε'νου , δήλον • και 5τι ή κίνησις ουκ

£ν τώ εϊδει, άλλ' έν τώ χινουμένω και κινητώ κατ'

ένε'ργειαν. («) ΊΙ μέν ούν κατά συμβεβηκδς μεταβολή

άφείσθο)- έν απασί τε γαρ έστι χαι ά.ι\ και πάντων

35 ή δε μή χατα συμβεβηκδς ούκ έν άπασιν, άλλ' Ιν τοις

εναντίοις καΐ έν τοις μεταξύ και έν άντιφάσει. Τούτοι

δε πίστις έκτης έπαγυιγής. Έκ δέ τοϋ μεταςΰ μεταβάλ

λει [ώς ες εναντίου]• χρήται γαρ αύτω ως έναντίω οντι

προς έκάτερον ϊστι γάρ πο>ς τδ μεταςΰ τα άκρα. Διο

4Π και τοΰτο πρδς εκείνα και έχεϊνα προς τοϋτο λε'γεταί

πως εναντία, οΐον ή μέση βαρεία πρδς τήν νητήν χαι

δξεϊα πρδς τήν υπάτην, και τδ φαιόν λευκδν πρδς τδ

με'λαν, χα\ μέλαν πρδς τδ λευχόν. [II.] (7) Έπεί

δέ πάσα μεταβολή έστιν εκ τίνος είς τι (δηλοΐ δέ και

45 τούνομα- μετ' άλλο γάρ τι και τδ μέν πρότερον δηλοϊ,

τδδ' ύστερον), μεταβάλλοι αν τδ μεταβάλλον τετρα-

•/ώς• ή γαρ Ιξ υποκείμενου εΐς ϋποκείμενον, η1 ές

υποκειμένου είς μή ϋποκείμενον , ή ούκ ίξ 4ποχειμε'νου

εΐς ϊποκείμενον, ή ουκ ές υποκειμένου είς μή υποκει-

60 μενον λίγω δέ ϋποκείμενον τδ χαταφάσει δηλούμενον.

"Ωστε ανάγκη έκ τών είρημένων τρεις είναι μεταβολάς,

τήν χι έξ

κειμένου ε

νου εΐς ϋποκείμενον ■ ή γαρ μή

 

ςυοηίαπι ίΐίηιιι βίυδ ρβΓίίυηι ηιονεΐ : αΐιιιΐ ρεΓ 5β ρπηιιιηι,

υΐ ηιβίΐίουδ ηιαίεΐυι-, ει ηι»ηυ? ρει-εαΙΗ. (3) (}ιιοηί:ιηι αιι-

Ιεηι 051 3ΐίς»ί(1 φίοιΐ ρπηιυιη ιηονεΐ, βΐ βδί βΐίςιιίιΐ Ψ""!

ηιονβΐιιι•; ριχΙοΓ03 Ιοηιρπδ, ςπο ιηονβΙϋΓ; βΐ ρητΙβΓ Ι»»•ο

ί<1 εχ ηιιο , βΐ ίο (μιο(1 : ( οιηηίδ εηίηι ηιοΐιΐδ 68» βχ αΐίφίο , ρΙ

ΐη Βΐία,ιιϊο : η»ηι α)ϊιι«1 <κ! ψιοιΐ ρΓΪπιιιηι ηιονβίαι•, βΐ ίη αυικί

ιηονεΙιΐΓ, βΐ βχ ςυο : υί 1ί§ηιιηι , εΐ οβίκΐιιπι, εΐ Γπ^ίίΐιιιη :

Ιιοηιπι Μΐβπι 3ΐίιι<1 εβί ςυοϋ ; βΐίικί, ϊη <ιυθ(1 ; Μίικί εχ ςυο : )

ρβίεΐ πιοίυπι ε$8ε ίη Ιί^ηο [ίηιο ηΐίΐβπβ] , ηοη ϊη Γογπο :

ςαί3 (οπή», νεί Ιοειίδ, νεί ΙαηΙιιεη , ηοη ηιονεΐ, ηοο ηιονε-

Ιιιγ. δε<1 πιοΥβη», εΐ ςυοιΐ ιηονβΙϋΓ, τείερΙηΓ 3(1 Μ ίη ςιιο<1

ηιονεΙιΐΓ : ηΊ38ί8 ειιίπι 31) εο ίη ςιιοιΐ , ςιιβηι βΐ) εο βχ οηο

ηιονεΙϋΓ, ηοιηίηβΙυΓ ηιηίβΐίο. Μβοα,ιιε ίηΙεΓΪΙυδ βδΐ ιιιιιΐ,ιΐ :ι>

ίη ηοη-εηδ : ςυβηινϊβ εΐίαιη εχ βηΐβ ιηυΙεΙυΓ ίιΐ ςυοί ίηΙβΓΪΙ.

ΕΙ ββηεΓ3ΐίο «Ι πιυΐ3ΐίο ίη εηδ, ηααιην» δίΐ εχ ηοη-εηΐε.

(4) Οηϊιΐ ί§ίΙυΓ $ίΙ ηιοΙιΐ8, βηίβα ιΙΊοΙυηι ΓιιίΙ. ΓοΓΠίΒί τθγο,

εΐ βΓΓβεΙίοηεί, βΐ Ιοβι», ίη φΐίε ηιονβηΙυΓ ε» ςιΐίβ ηιονβηΙυΓ,

βυηΐ Γβ5 ίηιιηοίιίΐεδ : «Ι δείεηΐίβ βΐ οβΙογ. ΑΙηηί ϋυ1)ίΐ3Γβ

<(ΐη*Ι>ίί>ιη ρο&ίϊΐ, 8ί 3ίΓεοΙίοηε8 8ίηΙ ιηοΐυδ, α1Ικ>Γ ,ιιιΐι'ΐη ίίΐ

αΙΓεεΙίο : 6ΓΪΙ εηίηι ηιυΐβΐίο ίη ιηοΐιιηι. 56(1 (ΌΓΐ35$β ηοη 31-

ηοί, δειΐ ι]ι•:ι1Ιι;ιΙι» βδΐ πιοΐιΐδ. (ί>) νεηιηι ίη ίΙΙίί ςιιοςυβ εδί

ει εχ 3θοίι1βηΙί, εΐ ΓβΙίοηβ ρ3Γΐί8, βι•. ρβΓ βΐίηά , εΐ ρπιηο 30

ηυη ρεΓ 3ΐίιι<1 : υΐ ρηΐϊ ςιιοΛ ιΙεΛίυηΙϋτ, ίη ί(1 ςοοιΐ ίηΙβ1Ιί8ίΙ"Γ,

ιιιιιΙηΙ ιιΐ' εχ βεείιίεηΐβ , αυί3 οοΙογι αοιίιΐίί υΐ ϊηΙοΙΙίβ&ΙοΓ : ίη

εοΙΟΓεηι βυΐεπι , ςυί3 »1Ι)πηι ε»1 ρβΓδ οοΙογι» : [βΐ ίη Ειιγο-

ρβηι, φΐί» ΑΙηεηα; βιιηΐ ραΓ8 ΕϋΓοροε : ] ίη βίοηπι 3υ1βηι εο.

ΙοΓεηι ρεΓ 8β. Ουοηιοιίο ί£ϋϋΓ ρεΓ ββ ϋΐονεΙϋΓ, βΐ ηυο-

ηιο<1ο βχ Βεοίίΐεηΐί , βΐ α,υοηιοαΌ βεειιηϋυηι 3ΐί<ιαί(1 βΐίικί ,

βΐ αυοπιοιίο ίιίεηι ρΓίηιυηι β$1 ΙβΓη ίη εο ςηοιΐ ΓηοτεΙ , ςυβιη

ίη εο ςποά ηιονβΙιΐΓ, ηΐ3ηΊΓεδΙϋηι οβί , 30. ηιοίιιιη ηοη εϊδβ

ίη ΓοΓηΐ3, 80<1 ίη εο ςϋοί πιονοΐυι• οΐ 3ε1α εβί ιηουίΐο.

(6) <3υ8ε ίβίΙϋΓ οχ βοείοίεηΐί ηιυΐβΐίο ΟδΙ, πιίδ&3 ΟαΙ : ςπίρρο

ςυ»3 βδΐ ίη οηιηί))ΐ)8 , βΐ δβηιροΓ, οΐ οιηηίιιιη : ςυββ νβΐΌ ηοη

ΟδΙ β χ 3θθί<1οηΙί , ηοη ΟδΙ ίη οηιηίΙ)ϋ9, βοά ίη εοηΐΓΒΓϋδ, οΐ

ίη ηιεάίίδ ίη1οι]βοΙί8 , εΐ ίη εοηΐΓ3ΐ1ΊεΙίοηο. Οιιίιυ τεί ίίιίρηι

Γ3είΙ ίηϋυοίίο. Εχ οο 3ϋ1εηι ςυοϋ ΟδΙ ίηΙοΓίοοΙϋηι, ιηηΐβ-

Ιιιγ [ΐ3η<ιιιαιιι εχ οοπΙγβγϊο] : ηβηι ίρδο υΙίΙϋΓ, Ιβηηηβηι οο

ςιιοιΐ υΐΓίςιιβ βχΐΓβηιο ΟδΙ οοηίΓαΓίιιιη. <}ιιο<1 εηίηι ΟδΙ ίη-

Ιβπεοΐυηι , ιιηοιίβιηηιοιίο βδΐ εχΐΓ0πΐ3. ΡΓοΐηιΙε εΐ Ιιοε οιιηι

ίΙΙίδ εΐ ϋΐ3 εηηι Ιιοε εοΐΐβΐ», (ΙίειιηΙυΓ ςυοιίβηιηιοιίο εοη-

ίΓΒΓίβ : υΐ πιοιίίί οΙιοΓίΙϊ 3(1 ηβίβη εοηιρ3Γ3ΐ3, βδΐ βΓβνίί ;

βί 3(1 ΙινραΙοη εοηιρ3Γ3ΐ3, ο«ί βοιιΐβ ; εΐ Γηδουηι εοηιρ3Γ3ΐιιιιι

Άά ηίβΓυηι , 651 ϊΐΐιυιη , εΐ οοιηρ3ΓβΙϋηι 3(1 αΐυηπι , 08ΐ ηί•

§Γυηι. [II.] (7) Οιιηιη 3ηΙοηι οηιηίδ ιιιιι(»1ίο δίΐ οχ ςυορϊβιη

ίη ςιιίι)ρί3Πΐ (ία βοΐεηι (ΙβοΙβιβΙ Ογκοηπι ηοηιεη μεταβολή :

ΟδΙ οηίηι μετ' άλλο , τι , %ά βίί , ροδί 3ΐίιΐ(1 , βΐίςηία : οΐ βΙΙο-

ιυιη ςυί(1ειιι δί^πίΓιοβΙ ρι-ίιΐδ, βΙΙοΓηπ» νεΓΟ [)θδΐ0Γίυβ ) : ίϋ

(]ΐιο<1 ηιιιΙβΙυΓ, ςυβΙΙϋΟΓ ηιοάίδ ηιυίΛΓΪ ροίίδΐ : 3η1εηίιη οχ

δΐι1)]εοΙο ίη δυ!)]βοΙυηι , 3υΙ εχ δυ^εοΐο ίη ηοη δΐιΙ)ΊοοΙυηι ,

αχιΙ εχ ηοη δυΐίίεοΐο ίη δυοίεοΐιιηι , 3ΐιΙ οχ ηοη βιιΐ^ΐ'οΐο

ίη ηοη ίΐιΙ)]οεΙηηι : νοοο 3ΐιΙοηι δΐιοίεοίηηι , ηυο(1 βΓΤιπηβ-

Ιίοηο δί^ηίΙΐειιΙϋΓ. Οιΐ3Γβ ηβοείδο βδί, βχ ϋδ ψϋβ (1ίε*3 6"ηί,

ΐΓβδ οδδβ ηιηΐβΐίοηοδ, ε»ηι φιχ εδί βχ 8ΐι1)]οο1ο ίη δΐιΐιίεοΐιιιη ,

οΐ 03Π1 ςυχ ΟδΙ οχ 8υ1)]βοίο ίη ηοη δΐΛ]οο,Ιιιηι , εί οβιη απ»

ΡδΙ ρχ ηοη δΐιΐ.ίβείο ίη δΐιηίεοΐυηι. Νβιη ςιια; βδί οχ ηοη
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υποκείμενον οϋκ εστί μεταβολή δια το μή είναι χατ'

αντίθεσιν ούτε γαρ εναντία ούτε άντίφασίς έστιν.

Ή μέν ουν οϋχ ε; υποκείμενου εις υποκείμενον μετα

βολή χατ' άντίφασιν γένεσίς εστίν, ή μεν απλώς άττλ^ ,

(, ή δε τις τινός, οίον ή μεν Ιχ. μή λευκού εϊς λευκόν

γε'νεσις τούτου, ή δ' εκ του μή οντος απλώς εις ούσίαν

γε'νεσις απλώς, καΟ' ήν απλώς γίνεσθαι και ου τι

γίνεσθαι λέγομεν. Ή ό' ες υποκειμένου εις ούχ ΰπο

χείμενον φθορά , απλώς μέν ή έχ της ουσίας εις τό

IV μή εΤναι, τις οέ ή εις τήν άντικειμένην άπόφασιν,

καθάπερ ελέχθη και επι της γενέσεο>ς. (β) Ει δή τι)

μή ον λε'γεται πλεοναχώς, και μη'τε το κατά συνΟεσιν

η διαίρεσιν ενδέχεται κινεΐσθαι μήτε τό κατά δΰναμιν,

το τώ απλώς κατ' ένέργειαν οντι άντικείμενον ■ το μέν

ΐί> γαρ μή λευκόν η μή αγαθόν δ'μως ενδέχεται κινεΐσθαι

κατά συμβεβηχο'ς ( εΐη γαρ άνθρωπος το μή λευκόν) ,

τι) δε απλώς μή τόίε ουδαμώς ■ αδύνατον γαρ τι) μή

ον κινεΐσθαι- ει δε τοΰτο, κα\ τήν γε'νεσιν κίνησιν

είναι• γίνεται γαρ τι) μή όν. Ει γαρ και ότι μάλιστα

ϊο κατά συμβεβηκός γίνεται, άλλ' ό'μως αληθές ειπείν

δτι υπάρχει τό μή ον κατά του γινομε'νου απλώς•

δαοίως δέ και το ήρεμεϊν. Ταΰτά τε δή συμβαίνει

δυσχερή τώ κινεΐσθαι το μή ον , και ε! παν το χι-

νοΰιιενον εν τόπω , το δέ μή ον ούκ εστίν εν τόπω • ειη

15 γαρ αν που. Ουδέ δή ή φθορά κίνησις• εναντίον μέν

γαρ κινήσει ή χίνησις ή ηρεμία • ή δέ φθορά γενε'σει εναν

τίον, (β) Έπε\ δέ πάσα χίνησις μεταβολή τις , μετα-

βολαΐ δέ τρεις αί εϊρημέναι, τούτων δέ αί χατα γε'νεσιν

χα\ φθοραν οΰ κινήσεις, αύται δε' εΐσιν α{ κατ' άντίφα-

30 σιν, άνάγχη τήν εξ υποκειμένου εις υποκείμενον μετα-

βολήν Κίνησιν είναι μόνην τα δέ υποκείμενα η εναν

τία ή1 μεταξύ ■ και γαρ ή στέρησις κείσθι» εναντίον,

και δηλοϋται καταςιάσει, το γυμνον και λευκόν και

μέλαν. [III.] Ει ουν αί κατηγορίαι διήρηνται ουσία

35 χαί ποιότητι και τώ ποΰ και τώ ποτέ καΐ τώ προ'ς τι

καί τώ ποσώ και τώ ποιεΐν ή πάσχειν, ανάγκη τρεις

είναι κινήσεις, την τε του ποιου , και τήν τοϋ ποσοΰ ,

καί τήν κατά τόπον.

5ΐι1)]βο(ο ι'η ηοη 8ΐιΙ>]εΓ(ιιιη , ηοη ββΐ ιηιιΐβΐίο, α,ιιί» ηοη ε* ι

δεεαηιΐυηι ορροδίΐίοηοηι : φίβηιΐοίρ-ΐίϋειη ηοοδυηΐ γοπΙγβ-

ιϊα, ηεε εδί εοηΐΓβιΙίεΙίο. ΜυΙαιϊο ί§ίΙιιι• ςιΐίε ίη εοηΐι-β-

(ΙίοΙίοηβ 65( οχ ηοη μιΙι}ρι:Ιο ίιι 8ϋΙ)]οεΙιιιη , β&Ι βειιεπιΐίο :

>ίιηρ1ι•χ ψιίιίεπι , ψιη' οβί δίιηρίίείίει•; ίιϋφκι νεΓΟ , £|ΐια3 εδί

;ιΙί<:ιι]ΐΗ : ιι( ριιία πηη> εδί εχ ηοη ,ιΙΙ)ι) !η βΙΙηιηι , εδί μεηρ-

Γ»Ιίο Ιπι]υβ. Ουοο νεΓΟ εχ ηοη εηΐο δίπιρΠείΙει•, ίιι δΐιΐΐδΐιιη-

Ιίβηι , £εηει*3(ίο δίηηιΐίείίει•, δρειιηιΐιιηι ο,ιιβπι δϊηιρίίείίβι•

(ίεπ, εΐ ηοη »Ιίι|ΐιίι1 ίίεπ ϋίείηιυδ. Οιιϊε νεΓΟ 051 εχ 8υΙ>-

]εεΙο ίη ηοη δΐιΐη'εείυηι , ΡδΙ ίηΐεπίιΐδ : δίιηρίίείίει• α,ιιίϋεηι ,

ιριοο ε*1 3ϋ εβδΡίιΙί» αιΐ ηοη ε.«ε ; (|«3?ά3πι υογο, γ|πεβ ε*1 ίιι

ιιρρ.ΐ'ϋ.ιιιι ηρρ3ΐίοηεπι , ΐ[ΐιΐΊΐ)3ΐΙιιιικΙιιιιι ιΙπΊιιιη οΐίβηι Γιιίι

ίη μεηεΓβΙίοηε. (8) Ηβα,υε δι ηοη εηβ ιϋοίΙιΐΓ ηιηΙΙΚαΐΊΐΐη ,

οΐ ηεα,ιιε ςιιοιΐ δπηιίΙιΐΓ ίη εοιηροδίΐίοηο νεί ιΐϊνίβίοηο , ρο-

ΙεβΙ ιηονειϊ, ηεα,ιιε φιοι] δυπιίΐιιι- ροΐεϋΐβίε, φιοϋ οβί ορρό.

δίΐιιιιι εηΐί δίιηρΙίοίΙεΓ δρειιηιΙ ιιιιι βεΐιιιιι ηεεερίο : (οίοηίιη

ηοη αΙΙιιιιιι αυΐ ηοη Ιιοηπιιι ροΐεδί Μονετί οχ αεείιίεηΐί ,

ψΓια ηοη αΐυιιιη ροΐβδί εβδο Ιιοηιο : δοο" ο,ιιοιΐ εδί δίιηρΙίοίΙεΓ

ηοη Ιιίι' , ηυΙΙο ηιοϋο ιιιονοπ ρο(εί( : ίιηροδδίυίΐο εηίιη ε>1 ,

ί(Ι ιρίιιιΙ ηοη ε$1 , πιολογϊ : ) Ιιοε , ίηςιιαιη , δι ί(:ι ε«1 , εΐίαηι

εδί ίιηροδδίύίΐε ςεηεπιΐίοιίι'ΐη βδβε ιηοΐιιπι ; (ρικι Ιι( , ιριοι)

ηοη εδί. ιΝίΐιιι εΐϊαιηδί <ιιΐ9ηιηι:ι\ίιιιο εχ οεοίιίεηΐί Ιίϋί;

Ιϊΐιιρπ ϋε εο ίΐηοο' δίηιρΙίείΙεΓ ΙίΙ, νοΓε ο"ίοίΙθΓ ίιΐ εδδε ηοη

εηδ. δίηιίΐίίειαιιίειη εΐ ςιιίεδΟΡΓΟ. 1 ,ίΓι.ιπ \. πι ;ι!.-.ιι:ιΙ.ι

ετεηίαηΐ, βο δι ιΙίωΙυΓ ηιονοΓΐ ςυοο" ηοη &>1; οΐ δι ίμιίο-

(]ΐιίι1 ιηονεΙιΐΓ, γ-Ι ίη Ιοεο ; ηοη-ειίδ :ι:ι1<•ιιι ηοη εδί ίη Ιοεο :

ε$δεΙ εηίιη αΐίευυί. £γ§ο ηεε ίιιΙοιίΙΐΗ ε>1 ιηοίυδ. Μο-

(ιιί η•ιιηΐ]ΐιε εοιιΙΐ'ίΐΓίιιιιι εδί .ιιιΙ ηιοΐϋδ ;ιΐι( ςιιίεδ : ίηΙεΓί(ιι?>

ηιιίοιη εδί μεηεΓ3ΐίοηί ευηΐΓ3Γίιηη. (9) Οιιοηίαηι βυίειη

οπιηΐδ ιηοΐαδ εδί ηιΐιΐβΐίο ο,ιι^ιίαιΐ) , ηΐϋ{3ΐίοηε5 υογο δΐιηΙ

(Γεβ, ΐ|ΐι;ι• εοηιιηοπιθΓ3(!Β ΓυεηιηΙ; Ιι.ιιιιιπ βυίειη εοί ιριιι•

ίη ΟΓΐη εΐ ίηΐεπίϋ δρεο(3ηΙιΐΓ, ηοη δυηΐ ηιοΐιΐδ; Ιια; νετο

ίιι η! , ιριιι• ίη εοηΐΓ3(1ίεΙίοηο εοηδίδΐυηΐ : ηεεεδβε ι -ι , ε3ΐιι

(ηιιίπηι ιηιιΐίΐΐίοηπη , ςικε βδΐ εχ διι^^ο^Iο ίιι δηΐη'βεΐυηι ,

βδδβ πιοΐιιηι. 5υυ]εεΙ» νεΓΟ , βυΐ ίυηΐ εοη<Γ3Γί3 , αιιΐ ίη-

ΙεΓ]οεΐ8. Νβιη εί ρπνβΐίο ]Μ)η»ΙιΐΓ εδδε εοιιΐΓβπυιη, εΐ ιΐο-

εΙδΓβΙϋΓ βΓΓίΓΐηαΙίοηε , ηικίιιιη , εί ίΐϋιπη , εί ηί^πιπι.

[III.] 5ί ί^ίΙιΐΓ ε.ιΙε§0Γίϊ; ιΙΐνίιΙπηΙιΐΓ 5ΐιΙ>δΙαηΙί3, οΐ ο,ιιηΐίΐϊΐι•,

εί ίρδο ιιοί , εί ςαβηιΐο , εί οο ηυοι! εδί 3(1 βΐίηυίϋ , εί η,ιιβη-

Ιίΐ3ΐο, εί «εΐίοηε, νεί ρβδ^ίοηε : ηεεεδϊε εβί ΐΓΟδ εδδε ιηοΐιΐδ ,

ηεηιρε ευιη ι|ΐιί εβί ςικιϋί, ε( ι-ιιιιι ψ>'\ εβ( <ρι:ιπΙί , βΐ ειιιιι

α,υί είΐ δεευηϋυπΊ Ιοοιιπι.

ΟΑΡ. II. [III.]

Κατ" οϋσίαν δ' ουκ εστί κίνησις δι4 τό μηδέν είναι

40 ουσία τών Οντων εναντίον. Ουδέ δή τώ προς τι• ενδέ

χεται γαρ θατέρου μεταβάλλοντος άληθευεσθαι θάτε-

ρον μηδέν μεταβάλλον , ώστε κατά συμβεβηκός ή κί-

νησις αυτών. Ουδέ δή ποιοϋντοςκαί πάσχοντος, ουδέ

παντός κινουμένου και κινοΰντος , ό'τι ούκ έστι κινήσεως

45 κίνησις, ούοέ γενέσεως γένεσις, ουδ' 6'λοις μεταβολή

μεταβολής, (ι) Πρώτον μέν γαρ δίχως ενδέχεται κι-

νήσεο>ς είναι κίνησιν, ή ώς υποκειμένου, οίον δ άν-

Οροιπος κινείται, δ'τι εκ λευκοϊί εις μέλαν μεταβάλλει.

Αρά γί ούτω και ή κίνησις ή θερμαίνεται ή ψύχεται

ι,υ ή τόπον μεταλλάττει ή αυξάνεται ή φθίνει; τοΰτο δέ

αδύνατον ού γαρ τών υποκειμένων τι ή μεταβολή,

(ι) II τώ έτερον τι υποκείμενον ε'κ Μεταβολής με-

Ιιι ϋΐιΙιΜίΐηΙία νεΓΟ ηοη εδί ηαοΐυδ : ηιιίβ ηιιΙΙ» ι-εδ ίοΐκίβη-

ϋα: εδί (.•οπΙπιπη. 8εά ηβ<|ΐΐ8 ϊη εο ςιιοϋ εδί βα" βΐίίΐιιίιΐ .• ηυί«

ΠεΓίροΙεβΙ ιιΐ βΙΙογο ηιυΐιιΐο ,ίΗιίίιιιι νβΓε ϋίείΙιΐΓ, ο,ιιαηηιιαιη

ηίΐιϋ ιιιιιΐ.ι! ιιιιι : ςυβρΓορΙΟΓ εχ βεείιίεπίί ε*1 ΙιοΓυιη ιηοΐιΐδ.

Νοςηβ ίμϋοΓ πιοΐυδ εδί εΠϊείεηΙΊδ εί ραΐϊεηΐίβ , ηε<|ΐιο υΙΙίιι•*

ηιοΐί βΐ ηιονοηΐϊδ : φΐί3 ηοη εδί ηιοΐίοηίδ ιιιοΐίο , ηεε μοηε-

ΓβΙίοηίδ μοηοΓαϋο, ηεεοηιηίηο ιηιιίαΐίο ιη«ΐ3(ίοηίδ. (2) Ρπ-

ηιιιηι εηίιη (ΙυοΙ)ϋδ ιηοιίίδ ροΐββΐ εκο ηιοΐίοηίδ ιηοΐίο : τβΐ υΐ

μιΙι'|(•( Ιί; ιι( Ιιοιηο ιιιονεΐιιι-, ιριίη εχ 311)0 ίη ηιμι ιιιιι ιηιιΙ,ι•

Ιιιγ. Αη ί^ίΐπΐ' ί(3 εΐίιιηι ηιοΐιΐδ 3Π( εαΙεΓιΙ βηι π;Γγ^ι'πιΙιιι ,

.η 1 1 Ιοευιη ηιιιΙηΙ , αιιΐ βιιςεΙιΐΓ, 3υ( ιίειιιίηιιϊΐικ ? δε<1 Ιιοε <• Ι

ίηιροδδίυίΐε : (|ΐιοηϊαιη ιηιιΐβΐίο ηοη ι•-Ι (ΐι1ι]εε(ηηι αϋιριοιί.

(:ΐ) ΥεΙ 1(1113 &ΙίικΙ ηηοιίιΐβιη 5ηΙ)]εοΐΗΐη εχ ηιιι(3(ίοηβ ηιιιΙβΙιΐΓ

■
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ταβάλλειν εις έτερον είδος, οίον άνθρωπος εκ νόσου εις

υγίειαν. Άλλ' ουδέ τοϋτο δυνατόν πλην χατά συμβεβη-

κός• αυτή γαρ ή κίνησις ες άλλου είδους εις άλλο εστί

μεταβολή. Και ή γε'νεσις δέ και ή φθορά ωσαύτως,

& πλην αί μέν εις αντικείμενα ώδί, ή δέ κίνησις ούχ

όιιοίως. "Αιχα ουν μεταβάλλει έ; ΰγιείας εις νοσον,

και ε; αυτής ταύτης της μεταβολής εις άλλην. Δήλον

δ' ότι δ'ταν νοσήση, μεταβεβληκός εσται εις δποιανοϋν

ένόέ/εται γαρ ήρεμεϊν. Και ετι εις μή τί-,ν τυνοϋσαν

ιυ αεί, χάχείνη εκ τίνος εΐς τι έτερον. "Ωστε και ή αντι

κείμενη εσται ή ΰγίανσις• ά)>λα τω συμβεβηκέναι, οίον

ει εξ άναμνήσεως ε'ις λήΟην μεταβάλλει, δ'τι ω ΰπάρ-

νει, εκείνο μεταβάλ.λει δτέ μέν εις έπιστημην δτέ δ' εις

ϋγίειαν. (*) "Ετι εις άπειρον βαδιεϊται, ει εσται μετα-

10 βολής μεταβολή και γενέσεως γε'νεσις. 'Λνάγκη δή και

τήν προτε'ραν, εί ή υστέρα εσται , οίον ει ή απλή γε'νεσις

έγίνετό ποτέ, και το γινο'μενον έγίνετο, ώστε οΰπω ην

γιγνο'μενον απλώς , αλλά τι γιγνόμενον και γιγνόμενον

ήδη, και πάλιν τοΰτ' έγίνετό ποτέ , ώστ' ουκ ήν πω τότε

ιυ νινόαενον. Έπεϊ δε των άπείριον ουκ εστί τι πρώτον, οΰκ

εσται το πρώτον, ώστ' ούοέ τό έ/όμενον. Ούτε γινε-

σΟαι ουν ούτε χινεΐσΟαι οΐόντε ούτε μεταβάλλειν ου

δέν. (&) "Ετι του αύτοΰ κίνησις ή εναντία , καί ετι

ήρέμησις καί γένεσις χαί φθορά, ώστε τό γινο'μενον

2& δ'ταν γίγνηται γινόμενον, τότε φθείρεται- ούτε γάρ εύ-

Οΰς γινόμενον ούΟ' ύστερον είναι γαρ δει τι) φΟειρόμε-

νον. (<ι) "Ετι υλην δεϊ ΰπεϊναι και τω γινομένω και

τώ αεταβάλλοντι. Τίς ουν εσται; ώσπερ το άλλοιω-

τόν ή σώμα ή ψυ^ή, ούτω δή τι) γινόμενον κίνησις

ίο η γενεσις. (") Και πάλιν τι εις 8 κινούνται• δει γαρ

εϊναί τι τήν τοϋδε εκ τοϋδε ε'ις τόδε κίνησιν χαί μή

κίνησιν ή γένεσιν. "Αμα δέ και πώς εσται; ού γαρ

εσται μάΟησις ή της μαθήσεως γένεσις, ώστ' ουδέ γε

νέσεως γένεσις , ουδέ τις τινός, (β) Ετι ει τρία εΐδη

35 κινήσεως έστι, τούτων τίνα ανάγκη είναι τήν υποκει-

μένην φύσιν χαί είς ά κινούνται, οίον τήν φοράν άλ-

λοιοΰσθαι ή φέρεσΟαι. (9) "Ολως δ' έπει κινείται τι)

κινούμενον παν τρί'/ώς, ή τώ χατα συμβεβηχός,

ή τώ μέρος τι, ή τώ καΟ' αυτό, κατά συμβϊβηκός

«υ μο'νον άν ένδέ/οιτο μεταβάλλειν τήν μεταβολήν, οίον

εί 6 ΰγιαζόμενος τρέχοι ή μανΟάνοι- τήν δέ κατά

συμβεβηκός άφεϊμεν πάλαι. (ιο) Έπει δέ ούτε ου

σίας ούτε του προς τι ούτε του ποιεϊν και πάσ^ειν, λεί-

πεται κατά το ποιον και τό ποσόν χαί τό που κίνησιν

«γ, είναι μόνον • έ'ν έκαστοι γάρ έστι τούτων έναντίωσις.

Ή μέν ουν χατα τό ποιόν κίνησις άλλοίωσις έστω•

τοΰτο γαρ επέζευκται κοινον Ονομα. Αέγω δέ τό ποιόν

οΰ τό Ιν τή ουσία (και γαρ ή διαφορά ποιο'της), άλλα

τό παΟητικόν, καΟ' 8 λέγεται πάσ/ειν ή απαθές εΤναι.

ι,ο Ή δέ κατά τό ποσόν, τό μέν κοινον άνώνυμον, καΟ'

έκάτερον δ' αύςησις καί φΟίσις, ή μέν εις τό τέλειον

μέγεθος αύξησις , ή δ' εκ τούτου φΟίσις. Ή δέ κατά

το'πον χαί τό χοινόν χαί τό ίδιον ανώνυμος, έστω δέ

φορά καλούμενη τό χοινόν ■ καίτοι λέγεται γε ταΰτα

ίη αΙΙεπιπι ίρεοϊεηι : υΐ Ιιοηιο εχ ιπογΙ)ο ία 63ηίί3ΐβιη. 8ε(1

ηβ(]υβ Ιιοο βδΐ ροδδίΰίΐε, ηίδί εχ 3εοκ1εηΙί ; Ιι'ιο εηϊηι ιηοΐιΐδ οΐ

ιιιηΐ,ιΐίο εχ ιίΜο ίη ηΐίιιιΐ. ΙίΙ ςΐ'ηει•3ΐίο ηΙ([ΐιο ίηΐεπίηδ ευιίεηι

ιικκίο : ρΓβεΙεΓφΐϊΐη (ριοιΐ Ιιχ ηιυΐβΐίοηεδ μιιιΙ ίη ορροδίΐο,

Ιιοο ιηοίΐο : πιοΐιΐδ αιιίεηι ηΐίιι ιικκίο. δίηιιιΐ ί^ίΙιΐΓ ηιιιΙαΙιΐΓ

εχ 53ηί(3ΐε ίη ηιοιΊ)ΐιιη , εί εχ Ιιαε πιιιίαΐίοηε ίη βΐίβηι. δεά

ιικιΐΓΐΊ'-ίΙιιιη βδί, φΐιιηι .τβΓΟίβνεπΙ, ιιιιιΐιιΐιιιη Γογο ίη ςιιειη-

νίδ ιηοΓΐ>υιη : ροΐεδί εηίπι ςιιίεδοοι•ε. Αε ρηΙεΓεα ηοη ίη

ί]ΐΐ3ηι1ίΙ)(Ί δεηιρεΓ, εί ΊΙΙα εχ ίΐίίφιο ίη αΐίικί φΐίιΐρίιιιιι : ςυο-

ΟΪΓεο επ( ιιιιιϋιι ορροδίΐβ , ηειιιρε 53Π3ΐίο. Κπΐ ςιιίβ δίο αιν

< ίιΐίΐ : νιΊιιΙί, βί εχ ΓεεοΓίΙίΙίοηε ίη ουίίνίοηεηι ιιιιιΐιΐιιτ :

ψιοηίηπι ευί ίηεδί, ίΙΙιΐι) ιιιιιΙ.ιΙιιγ φίβηοΌφΐε ίη 5οίεηΙί3ΐη,

ηυβηϋοηυο ίη «ιιιίΐ,-ιίπιι. (4) ΙΊ.γΙγκίι ίη ίιιΐίιιίΐιιιιι η••,

3ΐ)ίΙ)ί(, «ί ειϊι ιηπίαΐίοιιί-ί ιιιιιΙ,-ιΙίυ, εί βεηεΓ3ΐίοηί3 ςεηε-

ΓβΙίο. Νεοείίε ίβίΐυι- εβί εΐίβιη ρΓίοΓεηι εββε , δι ροδίει-ίοτ

ΐΊίΙ : ιι ί ριι)3 >ί ρ'ΐΚΊ.Ίΐίυ ίίιηρίεχ βΓκ]ΙΙ3Π(]ο ΙιιΊμΙ ; ιΐι.ιιιι

ςηο(1 ΙίΙ , ΙίιΊκιΙ. 0ιΐ3Γε ηοηιΐυιη ιταΐ , <]υο<1 ΠΙ δίιηρΙίοίΙεΓ,

8ε«Ι (ί .ι! ιιΙίιριΊιΙ ςποιΐ ΓιεΙ)3( , ί(1ΐ)υε οΐίηι ΓιοΙι.ί! , ε( ΓϋΓδίι^

Ιιοι: .Ίΐίιρίίΐιιιΐιι ΙίιΊκιΙ. (Ιικκ ίπ-.-ι ηηηιΐυηι 8Γ31 (υηε ίιΙ ςιιοιΙ

ΠΙ. ριιιιιιϊ,'ΐιιι ,ιιιΙιίιι ίη ίηΠηίΙίδ ηοη οβί ηΐίιιιιίιΐ ρΓίιηιιιιι;

ηοη βΓΪΙ ρΓΪηιιιηι ςιιοιΐ ΠΙ. ΟυαΓβ ηεςιιε οοηϊεαυεηδ επί.

Νεΐ]υε ίβίΙιΐΓ Πβπ , ηεφιε ιηονεΓί , ηε(|ηε ιιιιιΐ,ιι ί ιριίιΐρίηιιι

ρο5ϋίΙ)ίΙε εδί. (ό) Ι'ΓίκΙεΓεβ ε]ιΐ8<1εηι «Ι ηιοΙη$ εοηΐΓ3Γίυ; ,

εί ρΓΗίΙεΓεβ ο,υίεδ : ίίειη ^εηεΓβΙίο, εί εοΓΓυρΙίο. ριι;ιΐ(• ςυοΛ

ΙίΙ, Ιιιηΐ' (■ιιΐ'πιιηρίίπι•, ιρπιιιι ΙίΙ. Νοη οιιίιιι 8(3(ίιη 3ε ΠΙ, Ιιιπι-

εοΓπιηιρϋιΐΓ, ηεε ροδίεβ : φΐαηϊαπι οροΓίεΙ 8888, ςυοο! ίη-

ΙεΓίΙ. (6) ΡΓΚίεΓεβ οροΓίεΙ πιβίεπαιη 5υΙ)ε55β βί εί ςιιοο1 01,

εί εί ηηοί πιιιΙβΙιιγ. (}ιια•ηαηι ίςϊΙιΐΓ βΓΪΙ ? δίευΐί ν3Π3ΐ)Πε «>1

ιιιιΐ ('ιιι ρυ•>, 3ϋΙ αηίιιι» : ί(3 ςιιοϋ ΠΙ, είΐ ιηο(υ$ νεΙ ^εηεΓ3ΐίο.

(7) ΠιΐΓ$ιΐ8 851 αϋ(]υίϋ ίη ο,ϋοιΐ ιηονεηΐυτ : οροΓίεΙ εηίηι 8588

ι•|ί. ιιιϊ,Ι ϋΐιιΐιΐϋΐ εί ςβηεΓ3ΐίοηειη Ιπι]ιη εχ Ιιοε ίη Ιιοο. δίιηιιΐ

ίΐιιΙ ιίιι ςιιοιηοιίο επί ? ηοη εηίηι ιίί.Μ-ίρ1ίη.ι• ςεηετ3(ίο ε$1

ιίΐΜΪ|ι1ίικι. (.Μιηκ' ηεο μεηεΓαΙίοιιίς §εηεΓ3ΐίο, ηεεαΙίευ]ιΐ8

3ΐίιιιια. (8) ΡΓ06ΐεΓ83δί ΐΓεδδυηΙ δρεείεδ ιιιοΐυβ ; ηεεεδδβ 8δΙ

υΐ Ιιαπιιη αΐίηυα δίΙ ιι;ιΙιιγ:ι δυ1ι]εε(α, εί 3(1 ςυ38 ηιονι'ηΐιιΐ' :

υΐ ριιία ηεεεδ&ε ε$1 Ιαΐίοηεηι τβΓΪβη , νεΙ Γογγϊ. (9) Οηιπίηο

ίΐιιίειΐ) ίΐιπΐ!ΐ) ηιονεαΙιΐΓ, ςηίεηυκΙ ηιονείιΐΓ, ΙιίΙιιΐϋ πιοιΙΊδ, ίιΐ

εδί, νεΙ φΐϊα εχ ηιχί(1ι•ιι1ί, νεΙ ςυία ραΓδ 3ΐίςη3, νεί ςαΪ3 ρεΓ

δε ιηονεΙυΓ : δοΐηηι εχ αεείϋεηΐί ρο(ε$1 ιιιιιΙ.ιι ϊ ηιυ(3ΐίο : νε-

Ιιιϋ, 8ϋβφΐί83η3(υΓ, ι ιιπαΙ, ιιιιΐ άΙκΛί. 5ει1ηιυΐ3ΐίοηεηιεχ

αεί'ΐιίπιΐί, ιΐιΐιΐιιιιι ιηί853ηι Γεείιηιΐ8. (10) Γίιιοηίηιιι αυίειη

ιηιι1ιι•ϊ ηει•ο*1 Μΐ1)>1;ιη1ί:<', ηεε ε]ιι$ςηο<1 βο'αΐία,υίά ΓεΓβΓίυι-,

ηεε ίρδίυδ ΓαεεΓβ, νεί ραΐί : Γε1ίηΐ]ΐιί(ιΐΓ υί ίη φΐαίίΐαίε, ιΊ

φίβηΐίΐβίε, ιΙ υΐιί (1ιιη(3Χ3( δί(. Ν;ιιη ίη Ιιίδ ίίη^ιιϋδ είΐ

εοη(Γ3Γίε(39. ΜοΙιΐδ ί^ϋιΐΓ, ςιιί εδί ίη φΐ3ΐίΐ3ΐε, ε$(ο ν3Γΐ3-

Ιίο. Ηοί'. εηίηι εοηιπιιιηε ηοπιεη εί βρίυιη 8δ(. ϋίεο ηπίειπ

φΐ;ιΙίΙ;ιΙ<!ΐη, ηοη ςιιχ εδί ίη ίΐιΐΐδίαηΐία ( φίβηύοςηίϋειιι ε(Ϊ3πι

(ΙίΙΊΊ'ΓειιΙίϋ ι-.1 ςυ3ΐίΐ3δ ) ; δει! ριΐίυίίειη , εχ <]ΐια ιϋείΙυΓ ραΐί

ηιιΐ ίιιιρ,-ιΐίΐιίΐι' 88$ε. (,)ιιί υογο εδ( ι|ΐι;!ΐιΙίΙ;ιΙι' , εοηιηιυηίίεΓ

ςιιίϋεπι νβεβί ηοηιίηβ : υΐΓίιΐδηιιε 3ΐι(εηι Γ3(ίοηε νοεα(ιΐΓ

βεχΓβΙίο , βί ιΙεηιίηιιΙ ίο : ί.ι ηιιίιίειη φΐί Ιεηιΐίΐ 3(1 ρβΓίεοΐ3ΐη

Π)38ηί1υο'ίηεηι, βεει-εΐίο : ςιιί νειο ηΐ) Ιιβο, (ΙεηιίηιιΙίο. Οιιί 3ΐι•

Ιειη εδί 58011 ηιΐιιιη Ιοοιιιη, ε( οοηιιηιιηίΙεΓ (Ί ρηιρΓίε, ιιοηιίηε

03Γ01 : τοοεΙιΐΓ3ΐι1επι, αιιί βδΐ «οιιιιηιιιιίΐΡΓ, Ιαΐϊο. ριιηηψϋΐηι

"Η
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φέρεσΟαι μόνα κυρίοις, δ'ιαν μή έπ' αύτοϊς ϊ| το στή-

ναι τοις μεταβάλλουσι τον τόπον, και 6*σα αυτά μή

Ιαυτά κινεί κατά τόπον, (ι ι) Ή δ' εν τω αύτώ είδει

μεταβολή έπι το μάλλον χα'ι ήττον άλλοίωσίς έστιν ■

6 ή γαρ έξ εναντίου εις εναντίον κίνησίς έστιν, ή απλώς

ή πη• έπ\ μεν γαρ το η*ττον ίοϋσα εις τουναντίον λε-

/Οήσεται μεταβάλλειν, έπι δε το μάλλον ώς έκ τού-

ναντίου εις το αυτό. Διαφέρει γαρ οΰδίν πή μεταβάλ

λειν ή απλώς, πλην πή δεήσει τάναντία υποίρχειν •

ιο το δε μδίλλον χαι ή"ττόν έστι τίο πλε'ον η έλαττον ένυ-

πάρ/ειν τούναντίου χαι μη. Οτι μεν ουν αύται

τρεις μόναι κινήσεις είσίν, Ιχ τούτων δήλον. [IV.]

(ΐϊ) Άχίνητον δ' έστι τό , τε ό'λως αδύνατον κινη-

Οήναι, ώσπερ δ ψόφος αόρατος, και τό εν πολλώ

15 '/ρόνω μόλις κινούμενον ή τό βραδέως άρχομενον,

8 λε'γεται δυσκίνητον, και τι) πεφυκός μεν κινεϊσΟαι και

δυνάμενον, μή κινούμενον δε τότε δτε πέφυκε και ου

και ώς, δπερ ήρεμείν καλώ των ακινήτων μόνον εναν

τίον γαρ ηρεμία κινήσει , ώστε στε'ρησις αν είη του

2υ δεκτικού. Τί μέν ούν εστί κίνησις, και τί ηρεμία ,

χαι πόσαι μεταβολαί, και ποϊαι κινήσεις, Φανερόν έκ

των είρημε'νων.

63 δοΐα ρι-υρπε (ΙίαιηΙυΓ Γεηϊ, ηιια- ΐ|ΐιιιιη Ιοουηι ηιυΐεηΐ, ιιοιι

εδί ίη ίρδίδ ^ϊ Ι ιι ιιι ιιί μ: μβΙ.ίιιΙ ; 6( (\\ια• 56 ϊρβα ηοη ιηονεηΐ

ίιτιιηιΐιιιη Ιοευηι. (11} ,Ιαιη υθγο ιιιιιΐιιΐίο , ςιΐ33 ίίΐ ίη οαιίοιιι

Γυιιικι αιΐ ιικιμίϋ θ! ηιίηυδ, \Μΐϊ;ιΙίι> 8δ1. ΕΚ'ηίιη κιοΐιι-ί εδί 6Χ

εοηΐΓ3ηο ίη πιηΐιιιι ίιιι» , νβΙ δίηιρίίείίει-, νεί αυβά^ηιίεηιΐδ.

Νιιιη ιμιί Άά ηιίηηβ ρι-ομΓοιΙίΙιΐΓ, ίη εοηΐΐϊπηηι (ϋιεΙιΐΓ ηιιι-

Ιβιϊ : ηυί νοΓΟ 3ΐ1 ιη;ιμί>, (ιιηιρίίΐηι εχ ιοηΐ ιατίο &ά ίρδυηι.

ΝίΙιίΙ αυίειη ϊιιΙβΓΟδΙ ιιΐηιηι φΐ3ιΐ3ηιΙεηιΐ8 πιιιΙιΊιιγ, &η μιιι ■

ρΐίεϊίει : ρΐ'.ι-1ιτ«ιιι;ιιιι ιμιοιΐ οροΓίοΙιίι ςιΐϋΐΐίΐηιίοιιπ.ϊ εδδβ

ΐ'οιιΙΐ'ίΐι•ί;ι : ιιι.ιμϊ-. ιιιιίοιη εΐ ηιίηιυββΐ, <]υί3 ρΐυβ τβΙ ηιίηυ.8

οοηΐΓ3Γίί ίηεδί, εΐ ηοη ΙηβδΙ. Εδδε ί^ϋιΐΓ Ιιοδ Ιιΐδ βοίοβ ηιο-

Ιιΐδ, εχ Ιη* ιικιιπΙι-νΙπιιι εβί. [IV.] (12) ΙιιιιιιοΙιίΙε βιιίεηι εδί

ιΊ Ϊ(Ι ιριιχΙ οηιηίηο ιηονεπ ιιοιριί Ι , ιιί δοηιιβ, ίηΒδρεεΙβοίΙίί, οι

ςοοο" Ιοη§ο ΙοηιροΓε νίχ ηιονεΐυι•, 3υΙ Ιαηΐβ πιονβιϊ ίιιπρίΐ,

ςιιοιΐ ιϋοϋιιΐ' ϋίΓΠευΙΙεΓ ηιοΐιιΐε : εΐ ςιιού ηι.Ιιπ,ι υυίιίεπι

.•ιρίιιιιι 691 ηιονεπ βΐ ροίοδί ηιονεπ, ε<κ! ηοη ιηονεΐυτ Ιιιηι:

(ΐιιιιηι ηαΐυτβ αρίιιιη εδί,εΐ ιιΐιί, ιΐ φιοιικκίο : ψιικίψιίώ ιη

ίη(6Γ ίιιιηιοΐιίΐία μιΙιμιι αυίοδεεΓΰ βρρείίο : εοηΐΓβηυιη εηίιη

68ΐηιιίε8ΐηο1ϋί : ρι-οίηιΐε βΓΪΙ ρΓίν3(ίοο]υ8ηυο<1ε8( ηιοΐίοηίί

Οραχ. ΰπίιΙ ίμίΙιΐΓ νΊΙ ιιιοΙιιλ, ι•1 (|ΐιίιΙ(μιίεί, οΙ(ριοΐ8ίιιΙ

ηιυ(3(ίοηε8, ε( (|03ΐβ8 ηιιι(3ΐίοηε$ δίηΐ ηιυΐιΐδ, ρεηιρίευυιιι

εδί εχ Ιιί8 ςιια; ϋίοΐα δυηΐ.

ΟΑΡ. 111. [V.]

Μετά δέ ταϋτα λε'γοιμεν τί έστι το άμα κα\ /(ορίς ,

και τί το άπτεσθαι, και τί το μεταζύ , και τί το εφεξής ,

2> και τ! τί) ε/όμενον και συνεχε'ς, καΐ τοις ποίοις έ'καστον

τούτων Οπάρχειν πε'φυκεν. (α) "Λ μ α μέν ούν λε'γεται

ταΰτ' είναι κατά τόπον, δσα έν Ιν'ι τόπιο Ιστι πρώτοι,

/οιρ'ις δ' οσα εν έτε'ρω, άπτεσθαι δ' ο)ν τα άκρα

άμα, μεταξΰ δ' εις 8 πε'ιυκε πρώτον άφικνεϊσΟαι τό

30 αεταβάλλον, η εις 8 εσχατον μεταβάλλει κατά φύσιν

συνε/ώς μεταβάλλον. Έν ελα^ίστοις δ' εστί τϊ) μεταςΰ

τρισίν, εσ/ατον μέν γάρ εστί της μεταβολής τό εναντίον

(ι) συνε/ώς δέ κινείται τό μηβέν ή τό δλίγιστον διαλεϊ-

πον τοϋ πράγματος, μή τοϋ /ρόνου (ουδέν γαρ κωλύει

35 διαλείποντα, και εύΟυς δέ μετά τήν ΰπάτην φΟε'γςασΟαι

τήν νεάτην), άλλα τοϋ πράγματος , έν ω κινείται. Τοϋτο

δέ εν τε ταϊς χατα τόπον καΐ εν ταΤς άλλαις μεταβο-

λαϊς φανερόν. (ί) Εναντίον δέ κατά τόπον τό κατ' ευ

θείαν άπε'/ον πλείστον ή γαρ ε'λα/ίστη πεπε'ρανται ,

40 μετρον δέ τό πεπερασμένον. (&) Εφεξής δέ ου μετά

τήν άρ/ήν μόνον ίντος ή Οε'σει ή φύσει ή άλλο) τινι

ούτως άφορισδέντος μηδέν μεταξύ έστι των έν ταύτώ

γε'νει και ού εφεξής έστι. Λε'γω δ' οίον γραμαή

γραμμής ή γραμμαί, ή μονάδος μονάς ή μονάδες,

45 ή οικίας οικία. "Αλλο δ' ούδεν κωλύει μετάξι) εΤναι •

τό γαρ εφεξής τινι εφεξής και ύστερον τι• ού γαρ τό

£ν εφεξής τοΐν δυοϊν, ουδέ ή νουμηνία της δευτε'ρας

εφεξής, άλλα ταΰτ' εκείνων, (β) Έ/όμενον δέ 8 αν

εφεξής δν δπτηται. Έπει δέ πάσα μεταβολή έν τοις

ου άντικειμένοις , τα δ' αντικείμενα τά τε εναντία και τα

κατά άντίφασιν, άντιφάσειος δ' ουδέν άνα με'σον, φα-

νερόν ίτι εν τοις έναντίοις εσται τό μεταξύ. Τό δέ

Ρθ8ΐ Ιια,Ό ϋίοαπιιιβ, ςιιίιΐ ίίΐ δίιηοΐ , εΐ ςιιίιΐ 5ορ»ι•;ι(ίιιι, εΐ

ψιίϋ Τβπ^εΓε, εΐ ςυίιΐ 1ηΙθΓ]εεΙιιπι , εΐ ςυίϋ εδβε Ι >ι•ίιιιι•|ι, ,

εΐ ςυίιΐ ΟοΙιΚΓεηβ, οΐ ςιι'κΙ ΟοιιΙϊ ιιιιιιιη : εΐ α,ιιίυιη ιιί Ιι.έο

δίη^υΐΒ ίη8υηΙ , ηιιΙιΐΓ» εδί ('οιιιρηι ηΐιιιη. (2) δίηιυΐ ίμίΐιιι•

ΛίουηΙυΓ Ικτε ε.850 δοηιηιΐιιηι Ιοευηι , «ρκίτιππιμιο δΐιηΐ ίη

υηο Ιοεο ριίιιιο. 5ερ3Γ»Ιίιη νεΓΟ , ςυαϊεϋΐηηυε δΐιιιΐ ίη <1ί-

νοΓδο. 8ε 3ΐι(εηι Ιβη^ΡΓε ϋίειιηΐιιΐ' 63, φίοι-υπι εχίΓεηι»

8υηΙ.δίιηυΙ. ΙηΙεηοεΙυηι υογο , ίη ηυοιΐ υιρι-ίυδ ρβΓνειιίαί

ο,υοα" ηιιιΐ.ιΐιιι, η3ΐϋΓ3 εδί εοπιρ3Γ3(υπι, ηοβπι 3θ" εχίΓε-

ηιΐιηι ίη ιριοιΐ ιι:ιι1;ι|ιιι•, ςιιιιιη μίίιιιιΙιιιιι ηαίιιπιηι εοιιΐί-

ηι•ηΐ6Γ ιυυίεΙιΐΓ. .Μίηίιηιιιη ηιιΙιίιι ε«1 ίηΐεήεείυηι ίη Ιγϊ1>ιι5 :

ιμιία ΓοηΐΓίΐι-ίιιιιι 6δ( ηιυΙβΙίοηίδεχίΓειηυπι. (3) ΟοηΙίηεηΙεΓ

βυΐεηι ιηονεΙιΐΓ, ο,ιιοϋ ηίΐιίΐ 3ϋΙ ρίΓηιη ίηΐεπηϊΐΐίΐ τεί, ηοη

ΙεηιροΓίδ : ηίΐιίΐ εηίηι ρΓοΙιίϋεΙ , ίηΐεπηίδδίοηε Γ3εΐ3 , εΐ «ιυί-

ιΙιίιι δ(3ΐίηι ροδ( Μΐηιιιιιιιη ιΊκιπΙαπι , 80Π3Γ6 ϊυΐίηιαιιι : 8εϋ

γρι ίηΐεηηίδδίοηειη (Ιίεο, ίη (|ΐΐ3 Ιιί ηιοΐυδ. Οικκΐ ςυκίεπι ε(

ίη Ιοεί ει ίη εεΙΟΓίδ ηιιιίαΐίοηίΐηιβ ροΓδρίευυηι βδΐ. (4) ΟοηΐΓ3-

γϊιιπι νβΓΟ δεευηιΐιιηι Ιοειιηι εδί, ςυοά τεεία Ιίηε3 ρΐυτίπιοιη

ϋίδΐ3(. Οπα; 0.-.1 εηίηι ιιιίηίιη.ι , Ιι-ι ιπϊιι;ι!;ι εδί : ςιιοϋ νεΓο

ΐ'δΐ Ιεπιιίηβΐιιιη , εδί ιηεη^ιιηι. (δ) Ώείηεερδ νβΓΟεβΙ, ίηίει•

ςιιοιΐ ι ιρπιιιι δοΐυηι ροδί ρπηείρίυπι δϋ νεί ροδίΐίοηε, νεΙ

ιιιιΐιιπι, νεί αϋο αΐίαυο ηιοϋο ϋα ιΐρΐϊπίΐιιιιι ) εΐ ίι! ευί βδ(

εοηδβο,υεηδ, ηίίιίΙ εδί ςίυβιίεη) ββηεπδ ίηίβηεείυπι. ΥΡΓίιί

μι•ηΙία , Ιίιιεα νεί Ιίικχι• ίιιΐιτ Γιηεβπι : ιιιιΐ. ίη(6Γ υηί(3ΐεηι

ηηίΐα: νεί υηίίβίοδ; ιιιιΙ ίιιΐπ- ιΙμιιιιιμι ιίοιηιΐδ : αϋιιιΐ νεπ>

ιιιΙιί]γ(1ιιιιι εδδβ ηίΐιίΐ ρΓοΙιίίιεί. Οιιοο' εηίηι ε.-Ι ϋείη-

εερβ, 3ϋευί ΡδΙ οΌίηοερβ, εΐ ΡδΙ ροδίεπυδ ςυκΙΟβηι. Νοη

εηίιη ιιηυηι «Ιβίηεερδ δεςυϋυΓ ϋηο; ηεο,ιιβ Κ.ιΙιίκΙ.ι' ιΐείη-

εερδ 56()υηη(ιιρ ηΙΙιτιπιι ϋίεηι πιεηδϊδ : δεϋ ηα.•ε δεςυυιιΐιιι-

ίΙΙ». (6) ΟοΙι»Γεηδ ηιιίεηι (ΙίείΙυι-, ςϋθ<1 <|ΐιυηι $ίΙ ιΐοίηερρ» ,

Ιαημίι. ρυίβ νεΓΟ οηιηίδ ηιυ(α(ίο ίη ορροβίΐίβ εεΓΠΪΙιΐΓ, υρ-

ροδίΐ» νεΓΟ δΐιηΐ εΐ 63 ςο»; δυηΐ εοηΐΓ»π3 , εΐ ο,ηα! δεειιιι-

(Ιιιηι εοη(ΐ'3(1ίε(ίοηειη ορροηιιηΐιιι•; εοηΐΓβΟίεΙΐοηίδ ΒΗίειιι

ηίίιίΙ βΗΐ ηιοιίίιιηι : ριτδρίειιυιη ε»ί, ίη (όιιΙιμιπ» Γογκ ψιιχΐ
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συνεχές εστί μέν έίπερ έχόμενόν τι, λε'γω δ' είναι

συνεχές, δ'ταν ταύτο γένηται και £ν το Ιχατε'ρου πέρας

οίς άπτονται, χαι ώσπερ σημαίνει τούνομα , συνέ/η-

ται. Τοϋτο δ' ούχ οΐόντε δυοϊν οντοιν εϊναι τοϊν

& εσνάτοιν. (7) Τούτου δε διορισμένου φανερον δ'τι εν

τούτοις εστί το συνε/ε'ς , έξ ών εν τι πε'φυκε γίνεσΟαι

κατά την σύναψιν χαι ώς ποτέ γίνεται το συνε'χον εν,

οδτω χαι το ό'λον εσται εν, οίον ή γόμφω η χόλλη

ή άΐή ή προσφύσει. (β) Φανερον δέ και οτι πρώτον

ίο το εφεξής εστί • το μέν γάρ άπιόμενον εφεξής ανάγκη

είναι, τι) δ' εφεξής ού παν άπτεσθαι• διο χαι έν προ-

τε'ροις τω λόγω το εφεξής εστίν, οΐον εν άριθμοϊς- αφή

δ' ούκ εστί. Και εϊ μέν συνεχές, ανάγκη άπτεσθαι-

εϊ δ' άπτεται, ούπω συνε/ε'ς• ού γαρ άνάγχη £ν είναι

15 αυτών τά άκρα, ε'ι άμα είεν άλλ' ει έ'ν, άνάγχη χαι

άμα. "Ωστε ή σύμφυσις ύστατη κατά τήν γένεσιν

ανάγκη γαρ άψασθαι, εϊ συμφύσεται τά άκρα• τά δέ

άπτόαενα οΰ πάντα συμπέφυκεν εν οίς δέ μη έστιν

' δήλον δτι ουκ εστίν ουδέ σύμφυσις εν τούτοις.αφη,

ίο (β) "Ωστ' ε'ι εστί στιγμή και μονάς οΓας λε'γουσι κεχω-

ρισαένας, ού/ οΐο'ντε είναι μονάδα καί στιγμήν τι) αυτό •

τα"ς μέν γάρ υπάρχει το άπτεσθαι , ταϊς δέ μονάσι το

εφεξής. Και τών μέν ενδέχεται είναί τι μεταξύ

(πάσα γάρ γραμμή μεταξύ στιγμών), τών δ' ούκ

25 ανάγκη• ουδέν γάρ μεταξύ δυάδος και μονάδος, (ιο) Τί

μέν ουν εστί τό άμα και χ,ωρίς, *αί τί το άπτεσθαι,

καΐ τί το μεταξύ και το εφεξής, καί τί το έχόμενόν

και συνεχές, και τοις ποίοις έ'καστον τούτων υπάρχει ,

εϊρηται.

6ίΙ ίηΙβΓίοοΙϋπι. ΟοηΙίιιυιιηι \εΐΌ βδΐ δρεείβδ εοΐιατβηΐίδ.

υίοο αυΐοηι εδδε εοηΐίηυιιπι, φΐιιηι ιιΐιϊ ιι-,• |<ΐί• Ιπιιιϊιιί <|θϊ-

υυδ 36 οοηΐϊηβΐιηΐ , ΓβοΙί βυηΐ ιιηιιιιι εϊ ίιίεηι , (Ί , ιιΐ ηοαιεη

δί^ηίϋεβΐ, εοηΐίηβηΐυι• : Ιιοε αιιίπιι 6866 ηεςηίι, φΐιιιη

ε\Ιιτιιι;ι ιΐιιο δυηΐ. (7) .Ιλιιι μίό Ιιοε όεΩηίΙο, ρεί'δρίευυηι

6βΙ, ίιι Ιιί» ΐ'5>ιί εοηΐίηυιιηι, εχ φΐίΐηΐδ υΐ ιιιιιιιη ιιιιίιΙ<1<ιιιι

ιιιπίικίιι ΙΪ;ιΙ, ηαίιιπι 8δΙ πιιιιρηι-;ιΙιιιιι, εϊ ιιί ΙϋΐιόΊ'ΐη ί(1

φίοιΐ ουηΐίηβΐ , ΙίΙ ιιιιιιιη , 'ύΆ ιΊίιιιιι ΙοΙηηι επί ιιηιιιιι : ιι[

ε!;ινο , αηΐ βίυΐίηβ , ίΐιιΐ ΙϊεΙυ , ;ιπΙ ιι.ιΐιιι ιιΐί εορυΐβΐίοηβ.

(8) Ρει-.-φίευοηι εΐίηηι εεΐ ρπιηιιιη εδδε ί(1 φιοά εδί (Ιεϊηοερδ,

ηεοεδδε εβί επίιη, υΐ φΐοϋ Ιηπ^ιΙ, (ίείηεερδ δίΐ ; ηοη, φΐίεφίίϋ

ε«1 ι Ιείηεερβ , ι ,ι η.^ιιΐ. Ιϋεοφίβ ίιι ϋδ φΐοε ΓβΙίοηε ριίοι•» &υπ(,

εβί ίρδίιπι ϋείηεερδ , υΐ ίιι ηιιηιεπδ : ΙϊοΙυϊ νεΓΟ ηοη εδί.

ΙΙβηι δι εδί εοη(ίηιιυπ) , ηεοβδδβ εδί ιιί Ιηπ^βΙ. 5ΐ νότο Ιϊη^ίΙ,

ηοιιυΊιιη εδί εηηΐίηιιιιιη : φΐίβ ηοη βδΐ ηεεεδδε υΐ οοιιιιιι

οχΙι ίίιι;ι δίηΐ ιιηιιιιι , 81 δίπιοΙ δίηΙ : βεά δι δυηΐ ιιηιιιιι , ηε-

εεδδε εδί εΐϊαηι δίιηυΐ 6*86. ΟυβΓε ηηΐυι-βΐίδ εοριιΐβΐίο ΟΓΐυ

681 ροίίΓοηΐΒ : ηεεεδδε εδί βηίηι ΙβηββΓε , δι εχίΓειη» εορηΐ3π

ιιιιΐιιπιΐίΐιτ ιΙίΊιεαηΙ : 86(1 ηιΐί» ΙηιιμιιηΙ, ηοη οηιηίβ δηηΐ

ιΐίΐΙιιπιΗΙιτ ΐ'οριιΐιιΐ.'ΐ : ίη φΐίϋυδ Τ6Γ0 ηοη εδί (Βοΐιΐδ, ιηα-

ιιϋ'ΐ'ϊΐιιιη 681 ίη Ιιί8 ηοη εδδβ ηαΙιΐΓ»Ιεηι εορυ1»Ιίοηεηι.

(9) Οηιιι ίΐ'ΐ'.ι δί 6δΙ ριιιιι Ιιιιιι εϊ ιιηϋαδ, ιιί φΐίιίαιη ροηιιιιΐ

δερ.ΊΓ»(α ; Ι'ιιτί ηοΐ]ΐιϊΙ ιιί ιιηϊΐαδ ε( ριιιιι-Ι ιιιιι -ιιιί ίιίεηι :

(ρ^01]^ϊιη Ιιίδ φ^ιίιίειη ίηεδί ΙβοΙυδ ; ιιηίΐαΐϋιυδ υογο, ϋείηεερβ

εδδε. ΕΙ Ιιίδ ςιπϋεπι ροΐεδί είδε βΐίιιιιίιΐ ίηΙεΓ]βεΙυηι ; φΐοηίιιηι

οηιηίδ Ιίηεα εδί ριιηοϋδ ίηΐεηεεία : ϋϋδ νεΓΟ εβδε 3ΐϊ«]ΐιϊ(1

ίηΐε^εείυηι ηοη εβί ηβεείδβ : ηϊΐιίΐ εηϊηι εδί ίη(εΓ]εοΙιιιη

1 'ί ιιιιιίι ι εϊ ιιιι 1 1 ;ι! ί . ( 1 0) <,)ι ι ίι Ι ίμϋ ιιγ δί( ΚίιηιιΙ , ε! Κεριιι .ι Ι ί ιιι ,

εϊ ςυΜ Τϊη^ει-ε, εϊ (ΐιιίιΐ ΙιιΙ.•ι]ι'ΐΙιιηι , βΐ φΐίιΐ Οείηεερδ, εϊ

φΐί(Ι ΟοΙιβΒΓβηδ, ει ί,'οιιΐίηυυηι, εϊ ςυίοη» ιιηιιηΐφΐυιΐφΐε

ΙιοΓυιη ίηδϋ, (ΙίεΙυη εδί.

ΟΑΡ. IV. [VI.]

Κα δέ κίνησις λε'γεται πολλαχώς• το γάρ έ\

ανώς λε'γομεν. Γε'νει μέν ουν μία κατά τά

ίο Μ

πολλαχώς λε'γομε•

σχήματα της κατηγορίας Ιστί• ι^ορα: μέν γάρ πάση

φορά τω γε'νει μία ■ άλλοίο)σις δέ φοράς έτερα τω γένει •

είοει δέ μία, όταν τώ γε'νει μία ούσα κα\ έ'ν άτόμω

?5.είδει η• οίον χρώματος με'ν ε'ισι διαφοραί• τοιγαροϋν

άλλη τω εϊδει μέλανσις κα\ λεύκανσις" πάσα ουν

λεύκανσις πάση λευκάνσει ή αυτή κατ' είδος εσται,

καί πάσα με'λανσις μελάνσει. Αευχότητος δ' ούκετι •

διο τώ εΐοει μία λεύκανσις λευκάνσει πάση. Ει

4υ δ' εστίν άτΟ' δ και γε'νη άμα και είδη εστί , δήλον άς

εϊδει μία εσται , απλώς δέ μία είοει ου , οίον ή μά-

Οησις, εϊ ή επιστήμη εΤδος μέν υπολήψεως, γε'νος δέ

τών επιστημών. (2) Άπορήσειε δ' άν τις , ε'ι εϊδει μία

χίνησις, ίταν έχ τοϋ αύτοΰ τί) αύτο εϊς το αύτο μετα-

45 βάλλη, οίον ή μία στιγμή έχ τοϋδε τοϋ τόπου εις τόνδε

τόν τόπον πάλιν και πάλιν. Ε'ι δέ τοϋτο, εσται

ή κυκλοφορία τη εύΟυφορία ή αύτη , και ή κύλισις τή

βαδίσει, (ί) *Η διώρισται τί) έν δ άν έτερον η τώ

είδει, δ'τι Ιτέρα κίνησις, το δέ περιφερές τοϋ εύθε'ος

*0 έτερον τώ είδει. Γε'νει μέν ουν καΐ εϊδει κίνησις μία

οδτως. (4) Απλώς δέ μία κίνησις ή τή ουσία μία

και τώ αριθμώ• τίς δέ ίι τοιαύτη, δήλον διελοα.ε'νοις.

υηυβ ΒυΙείϊ) ηιοΐϋδ ίίεϊΙιΐΓ ηιιιΐΐίί ηιοιίίδ : ςιιία ιιηιιηι

ηιυΚίδ πιοίΙίί> «Ηείηιυδ. βεηεΓε ί^Ιητ ιιηιι•. εδ( δεειιηιΐιιηι

εβΙε^οΓία; η§0Γ8δ : ηϊηι Ιβίίο ευιη οηιηί ΙαΙΐοηε εδί ιιηιΐδ

Βΐ'ΐιβΓε ηιοΐιΐδ, ναΓίαΙίο νεΓΟ β ΙαΙΐοηε (ΙίΠβΓίςεηβΓβ. δρεείε

»υΙεη\ υηιΐδ βδΐ ηιοΐυ.δ, δί , ςιιυηι βεηεΓε υηιΐδ βίΐ, εΐίϋΐιι ίη

ίηιϋνίιΐιια βρεοϊε βίΐ : υΐ οοίοιίδ βιιηΐ άίΓΓβΓεηΙίιρ. Εγ{;ο

δρεείε (ΙίΓΓεΓηιιΙ ιΙεπί^Γαϋο εϊ (ΙεαΙηαΙίο. Οιιιηίί ί1»(|υε ιΐεαί-

1)»Ιίο ειιηι οηιηί <1βίΐ1Ι)3ΐίοηο εαίειπ εΓίΙ βρβείε •. ηεε ηοη

οιηηίδ ιΙοηί^ΓαΙίο ευιη (Ιεηί^ΓβΙίοηε. )η ιΐεαίΐιαίίοηο νεΓΟ

ηοη ίίειη : ίΐαφίβ δρεείε ιιηυδ πιοΐυδ εδί (1ε3ΐ!)3ΐίο εηηι

οηιηί (1ε3ΐ1)αΙίοηε. Οιιοϋίϊ ςιΐίειίαηι εϊ βοιει-α δίιηιιΙ εϊ

δρεείεδ δίιιΐ; ηιβηίΓεδΙηιη βδΐ , βΐϊηυο ιηοιίο ηηιιιη δρειίε

ιηοίηιη Γογ8, κίηιρϋείΙεΓ ΒΐιΙειη υηηιη δρεείε ηοη Γοι-ε, ιιί

ιΐίδεεηιΐί βοΐιΐδ, δί δείεηΐία ΡδΙ δρεείεβ εχίδΙϊηΐΒΐίοηίδ, };εηιΐ8

νεΓΟ δείεηΙίοΓϋηι. (2) ϋιιΙιίΐΛΓε βυΐεηι ςιιίδρίαηι ροί5ΐΙ, είΙ•

ηε ιιηιΐδ δρεείε ΓηοΙιΐδ, ςιΐϊηιΐο αί) εοιίεηι ίιίεηι αι! ίιίειη

ιιιιιΐ.-ιΐιιι- : υΐ ρυΐ» υηυιη ρηηοίηηι εχ Ιιοε Ιοεο ίη ίΙΙηηι Ιο-

ευιη δεηιεί βίςηε ΐΐβπιπ). (}υοι1 δί εδί, εοηνεΓδίο εικίειη

ει-ίΐ ειιηι τεείβ ΙίΙίοηε, εϊ νοίιιΐβΐίο εηιη ,ιιιι1ιιι1.ηίιιικ\

(3) ΑηΙ (ΙεΓιηίΙιίΓη εδί , άίνεΓδυηι βδβε πιοΐιιιη , δϋϋ , ίη ςηο

ΠΙ , άίνεΓδυηι δίΐ «ρβείε , οΓοίουίβΓε βυΐεηι » τεείο αΊνεΓδυπι

εβί δρεείε. ΟεηεΓβ ί§ίΙυΓ 30 δρεείε ΓηοΙηδ υηυβ ϊια β»1.

(4) 8ίιηρ1ίείΐ6Γ βιιίειη ηηυδ εδί ιηοΐϋδ, ςυΐ βδΐ εδδεηΐίϊ

ιιηιΐδ εϊ ηιιιηεΓο. Οιιί» βυΐεηι δίΐΐίΐίδ, ηιαηίΓεδΙιιηι <1ίνί
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Τρία γοίρ Ιστι τον αριθμόν περ\ ά λέγομεν τήν κί-

νησιν, δ', και Ιν φ , και ό'τε. Λε'γω δέ 8, 8τι ανάγκη

εΤναί τι τι) χινούμενον, οίον άνθρο)πον ή χρυσον • καΐ

ϊν τινι τοϋτο κινεϊσθαι, οίον έν τόπω ή έν πάθει, και

5 ποτέ• έν χρόνω γαρ π3ν κινείται. (ί>) Τούτοίν δέ το

μεν είναι τώ γένει η τώ είδει μίαν έστιν έν τω πρά

γματι εν φ κινείται" το 8ε εχόμενον ην έν τίο χρόνω,

εο δ' απλώς μίαν Ιν άπασο τούτοις• και γαρ εν φ έν

δει εΤναι και άτομον, οίον το είδος , και το ό'τε, οίον

ιυ τί)ν χρόνον ένα και μη διαλείπειν, και το κινοομενον

έν είναι μη κατά συμβεβηκός , ώσζερ το λευκδν

μελαίνεσθαι, και Κορίσκον βαδίζειν έν δέ και 6 Κο-

ρίσκος και λευκόν, αλλά χατα συμβεβηχό;• μηδέ κοι-

νόν • είη γαρ αν άμα δύο ανθρώπους ΰγιάζεσθαι τήν

15 αυτήν υγίανσιν, οίον δφθαλμίας- άλλ' ού μία αύτη,

άλλ' είδει μία. (ο) Το δέ Σωκράτη τήν αυτήν μεν

άλλοίωσιν άλλοιοϋσθαι τω εϊδει, έν άλλω δε χρόνω και

πάλιν έν άλλω, εί μεν ενδέχεται το φθαρέν πάλιν έν

γίνεσθαι τίο αριθμώ, είη αν και αύτη μία• ε! δέ μη,

20 ή αύτη μεν, μία δ' ου. (7) "Εχει δ' άπορίαν ταύτη

παραπλησίαν και πο'τερον μία ή ΰγίεια και ίλως αϊ

εςεις και τα πάθη τη ουσία εϊσιν Ιν τοις σώμασι• κι

νούμενα γαρ φαίνεται τα έχοντα και ρέοντα. Εί

δή ή αυτή και μία ή έωθεν και νϋν Ογίεια, δια τί οΰκ

26 αν και ίίταν διαλιπών λάβη πάλιν τήν ΰγι'ειαν, και

αυτή κάχείνη μία τω αριθμώ άν είη ; (β) Ό γάρ

αύτδς λόγος ■ πλην τοσούτον διαφέρει , δτι , ει μεν μή

δύο, δι' αύτο τοϋτο ως τω αριθμώ μίαν και τας έςεις

ανάγκη• μία γαρ αριθμώ ενέργεια ενός αριθμώ. Ε!

3<> δ' ή έ'ξις μία , ίσοις ούκ άν τω δόξειέ πω μία και ή Ινέρ-

, γεια είναι ■ όταν γαρ παυσηται βαδίζϋ)ν, ούκέτι έστιν

ή βάδισις, πάλιν δέ βαδίζοντος έσται. Κι δ' οον μία

και ή αύτη, ένδέχοιτ' άν το αυτί) και έν και φθείρεσθαι

και είναι πολλάκις. Αύται μέν είσιν αί άπορίαι έξω

Λ5 της νϋν σκέψεως. (ο) ΈπεΊ δέ συνεχής πάσα κίνησις,

τήν τε απλώς μίαν ανάγκη και συνεχή είναι, είπερ

πάσα διαιρετή , και ει συνεχής, μία. Ού γαρ πάσα γέ-

νοιτ' άν συνεχής πάση , ωσπερ ούδ' άλλο ουδέν τώ

τυχόντι το τυχόν, άλλ' δ'σων έν τα έσχατα. Εσχατα

40 οέ των μέν ούχ έστι, τών δ' Ιστίν άλλα τώ είΐει και

ομώνυμα* πώς γάρ άν άφαιτο ή £ν γένοιτο το έσχατον

γραμμής και βαδίσεως; (ιιι) Έχόμεναι μέν ούν ειεν άν

και αί μή αύται τώ εϊδει, μηδέ τω γένει • δραμών γάρ

άν τις πυρέξειεν ευθύς , και οΐον ή λάμπας εκ διαδοχής

«γ. φορά εχομένη, συνεχής δ' ου. Κείται γάρ το συν

εχές, οιν τά έσχατα έ'ν. "Ωστ' Ιχο'μενα και εφεξής

είσί τώ τον χρόνον είναι συνεχή, συνεχείς δέ τώ τάς

κινήσεις• τοϋτο δ', ίίταν £ν τί) έσχατον γίνηται άμφοϊν.

(ιι) Διό ανάγκη τήν αυτήν είναι τώ εϊδει και ένδς και

10 Ιν ένι χρόνιο τήν απλώς συνεχή κίνησιν και μίαν τω

/ράνω μέν, ό'πως μ.ή ακινησία μετάξι) ή• Ιν τω διαλεί-

ποντι γάρ ήρεμεϊν ανάγκη. Πολλαι ούν και ού μία

ή κίνησις, ων Ιστιν ηρεμία μεταξύ. "Ωστε εί τις κί-

νησις στάσει διαλαμβάνεται , ού μία , ουδέ συνεχής '

(ΙεηΙίηιΐδ ΠρΙ. ΤιΪ3 ηβηιψιε δΐιηΐ ηιιηιοιΌ, οιγο» ηιιχ ιΐίιϊ-

πιηί ηιοΐιιπι ιιηυιη 0588 , ηοηιρε ςιιοί , βΐ ίη ςιιο , εί

(]ΐι;ιιΐι1ο. ϋϊοο ίΐιιίοιη <}υοΟ , <]11Ϊ3 ηεερδδο ΡδΙ Ρίδε βΐία,υίιΐ

ςυοά πιονβίΐΙοΓ : υΐ Ιιοιηίηοιιι , βιιΐ ηυηιπι; ρΙ ίη βΐίί-ιιο Ιιοο

πιονεΓί, •»ε1ηι ίη Ιοεο, νεί ίη βΓίρεΙίοηβ. ΕΙ 3ΐΊ(]υ«ηίο :

ρΓορΙβΓβ» ςυοιΐ ίη Ιβηιροΐΐ οηιηίδ Γ08 πιονεΙιΐΓ. (5) Εχ Ιιϊ*

αιιΐι'ΐη ίη γρ ίη η,ιιβ ηιονοΐυι•, ροδίΐυιη ΡδΙ υί δίΐ ηιοΐυδ ιιηυ»

βΡηοΓβ , νρΐ δροιήβ. ϋυΐιατρηίία \ργο ροίί!» Ρ5ΐ ίη ΙβπιρΟΓΡ.

8ίπιρ1ίοίΐΡΓ »ιι(ριη ιιιιιιιιι &<»ρ ιηυΐυηι ίη )ιί$ οηιιιΐϋυί : ηαιιι

Ρΐ ίιΐ ίη ι[ΐιι) , ιιιιιιιιι <■>-«■ οροιίβί »1(]ΐιβ ίικίί \ ί<1πιιηι : νείιιίί,

ΓοΓηΐΗηι. ΕΙ πιγ«ιι« φκιικίο : νρΐιιΐί , Ιρηιριι» ηηιιηι βίδβ,

προ ίηΙβΓΓίιηιρί : κριΐ ρΐ ηιοηίΐβ υηπηί Ρ8ίε, ηοη ρχ 30ΡΪ(ίρη1ί

(πΐβΐΐιιιη] ηί^ΓΡΐΟΡΓΡ, ρΙ Οοπβεααι βηιΙιηΙϊΓβ : υιιπιτι ^ιιίοιη

8ηηΙ ΟοΓίδοιυ ρΐ «Ιΐκιιη, 8ρΛ οχ αεαιίρηίί), ηρςιιβ ροηι-

ιιπιπ" : ιριί.ι ]:< ι--ϋΐηΙ ιΐιιο Ιιοηιίηρδ δίιηιιΙ ΡΙΙΓ3ΓΪ εβιίρηι < π; .ι -

Ιίοηρ, ηΐ ΙΙρρϊΙυιΙίηϊϋ : νρηιτη Ιιίο ηοη ρ«1 υηη« ηιοΐιΐδ «ίιη-

ρϋοίΙΡΓ, βριΐ δρρείρ ιιηυδ. (β) 8ει1 ροηρ 8οθΓ3ΐειη εικίρπι νη-

ΓίβΙίοηίδ δρροίβ ν3Π3Γί, ίη βΐίο (απιβη είπίΓβιιβ 3ΐίο ΐΡπιροΓΡ :

δί(|ΐιίι1εηι ροΐρδί , ςιιοιΐ ίηΐεηϋ , πίΓδίΐδ ιιπιιηι (ίρπ ιιιιιιιργο :

<•ιίΙ ιΊ Ιιίο ιηο(ιΐ5 ιιηιι*; δίη ηιίηιΐδ, επί ιριίιίριΐ) ίιίριιι ηιοΐιΐδ,

ηοη (βηιρη υηυδ. (7) ΕΧδίδΙίΙ εΐί.'ιηι ιΐιιΐιϋιιΐίο Ιιυίι; αΠΊηίδ ,

3η ΡδδβηΙίιιΙίΙεΓ ίη οοΓροιϊϋυδ πη» δίΐ 63ηί(3δ, εί οηιηίηο

ΙιβύίΙυδεΙ βΓίροΙίοηεδ. Κ3ηι ο,ιυοίιίδ ρΓκιΙίΙβ δΐιηΐ, νίιίρηΙιΐΓ

ιηονβΓί εί (ΙιιεΓβ. Ουοϋδί υιΐ3 εί ρ;ι«1ιμιι εδί &3ηί(3'ϊ, ςιιαϊ

ειηΐ ηΐ3ηρ, ρΙ ο,υα! ηυηο «Ι : ευΓ ηοη εΐίβιη , ςηυηι ίιιΙβΓ-

ηιίκδίΐηι δαηίΐβίεηι πίΓδϋδ ΓΡρρρρΓίΙ , Ιιχό ςυοςυρ υη3 εί

Ρ3(1ρηι ηυηΐΡΓο βΓΪΙ ? (8) Κβηι εδί εβιίειη γβΙιο. 8ρ<1 Ιιυο

(ΙΙΠετί, ο1ιιο^, δϊ ηοη δυηΐ (Ιιιο βεΐυδ, ρΓορΙιτ Ιιυο ίρδίιιη

ρΐίβιη ΙΐΒϋίΙυδ ηροοβδε ΡδΙ εδδβ ηυηιεΓΟ υηοδ : υηυδ εηίηι

ιιιιιιιργο ίΐ(•(ιι< Ρδ( Ιΐ3ΐ)ί1ύδ υηίυδ ηυπίΡΓΟ. \Ίίίιιιι δί Ιΐ3ΐ)ί1ιΐδ

δίΐυηυδ, ΓοΓ(3δδε ηοηιίυηι 3ΐίευί νίι1ε1)ίΙυΓ ΡδδΡ εΙί:ιηι πιπί-

ΒΓ.Ιιΐϋ. (ίιιυιιι ειιίιη ιΐΐ'ήίιτίΐ 3ηι1)ΐιΐ3ΓΡ , ηοη ΡδΙ 3ΓηρΙίυδ ;ιηι-

ΙιιιΙηΙίΐ) : ηίΓδίΐδ 3υ(εηι ου ,ΊηιΙιιιΙαηΙο , επί. δι ίμίΜιτ ο-.[

ιι ιι.ι εί ΐ'ίΐιίειη , εειΊε υηηηι εί ίϋεηι ροίβηΐ εί ίηίβπΓΟ εί εδδβ

δϋ'ρίυδ. δβηρ Ιι.τ <Ιιιοί(3(ίοηβδ δίπιΐ .ιΐίοιιιρ. α ρι ,τ-πιΙ ί εοηδί-

ιΙοΐ'Μΐίοηε. (9) Ι^ιιιιηι ιιυίοιιι οπιηίδ ηιοΙιη δί( εοηΐίηυηδ :

ηεερδδε ΡδΙ, ριιηι ςυί δίηιρίίείΐιτ ΡδΙ υηιΐδ, ΡδδΡ οΐίιιιη εοη-

(ίηυυιη : δί(|υίυ'ειη οηιηίδ ΡδΙ ιΐί ν κΐιιιι,-. ; βΐ , δί εδί ροηΐίηυυ;,

εδ( υηυδ. Νοη εηίηι οηιηίδ πιοΐυδ οηιηί ηιοΐιιί εοηίίηυηδ

Οργι ροΐεδί, (ριεΐίΐ3ΐ1ιηο«1υηι προ βΐίυϋ ψιούνϊδ ουίνίδ ι δοιΐ

ο.ι Ι.ίιιΙιιιιι ('οηΐίηιΐίΐ δΐιηΐ, ιριυΓίιιιι ο\Ιγοιμ;ι μιιιΙ υηιΐΓΠ.

ΕχίΓΡίη» νεΓΟ ςποΓυηιιΚιιη ιιοη δΐιηί, ηιιοΓυηκΙαιιι βιιΐοηι

δυηΐ (ΙίνοΓδΗ δρεοίο ρΙ Ιιοιηοηνηια : ο,υο ρηίιη ηιοιίο δε 1«η-

ςρι•β ;ιιιΙ ιιηιιιιι Γιργϊ ροδδυηΐ οχΙγοιιιιιιιι Ιπιγ.ι' ι•| ,ιιιιΐ.ιιΐ.ο

Ιίοηίδ? (10) Ο'οΙϋΐΊ'ΡΓο Ί^ίΙιΐΓ ροδίΐιηΐ ι-Ιί.ιιιι Γηοίηδ , ςυί ηοη

δυηΐ ΠιΙγιιι «ρβοίβ, ηεε ^εηεΓΡ : ςιιίβ Γιογϊ ρο(εβ( υΐ, αυιιιη

βΐίο,ιιίδ ευουΓΓΟΓίι, εοηίΡδΙίηι ίρηπείΐρΐ : εί νρΐυΐί Γηχ ρχ

δΐιοοεδδίοηβ , ΙαΙίο οοΙίίΕΓεΙ , δΡιΙ εοηϋηιια ηοη ΡδΙ ; ςυίβ ρο-

δίΐηιη ΡδΙ, εοηΙίηυυΓη εδδε, ςυοΓυηι ο\Ιη•ιιιιι μιιιΙ ιιιιιιιιι.

ΟιίΒρηιρΙεΓ οοΙι.τΓοηΙ, εί (Ιρίηεερδ δυηΐ , εο (|υοο" Ιειηρυδ

βδΐ εοηΐίηυυηι. ΟοηΙίιιυί 3υΙεηι δηηΐ, εο ι]ιομΙ ίρ^ί ηιοΐιΐδ

δυηί Ιηΐεδ : ςυοιΐ ςυίιίριη Ιυηο εδί ςυηιη ;ηιιΙιπι ιιηι ρχΙγ«-

ηιυηι ΓβρΙιιηι ΡδΙ ιιηιιιιι. (II) ΚΙοιγρο ηρερδδβ ΡδΙ υΐ πιοΐιΐδ

<|ΐιί εδί δίιηρίίοίίοι• εοηΐίηυυδ οΙ υηυδ, δίΐ ίυΌιη δρρείε, ρ[

υηίυδ, εί ίη υηο (οιιιροΓΡ. Ιη υηοπ,υίύειη ΙειηροΓΡ,ηε πιο-

Ιυδ νβαιίΐΒδ ίη(ΡΓ]ίοί3ΐυΓ : ηυοηί3ηι ίη ίηΙεΓνηΙΙο ςηίι'δορΓο

ηοεείδε εδί. ΡΓοίηάε ιηηΐΐί ηεε υηυδ εδί ηιοΐιΐδ , ςυίΐιυδ ρ^Ι

ςυίεδ ΊιιΙογ]ρο43. (}ιΐ3ΐ•β δί ηιοΐιΐδαΐίο,υίδ δίηΐιι ίηΙοιτυιιιριΙιΐΓ ,
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διαλαμβάνεται δε', ει μεταξΰ χρόνος. Της δέ τώ είοει μη

μιας ού , και ει μή διαλείπεται δ χρόνος • ό μέν γαρ χρό

νος εΤς, τίο ειοει δ' ή κίνησις άλλη• την μέν γαρ μίαν

ανάγκη καί τω εΐοει μίαν είναι, ταύτην δ' απλώς είναι

& μίαν ούκ ανάγκη. Τίς μεν ουν κίνησις απλώς μια ,

είρηται. (12) Έτι δέ λέγεται μία και ή τίλειο;, εάν

τε κατά γένος εάν τε κατ' είδος ή έάν τε κατ' ούσίαν,

ίόσπερ και επι των άλλων το τελειον και δ'λον του ενός.

"Εστί δ' 3τε καν ατελής η μία λέγεται, έάν η μο'νον

ιο συνεχής. (ΐί) "Ετι δ' άλλως πάρα τάς εϊρημε'νας λέ

γεται μια κίνησις ή δμαλης. Ή γαρ ανώμαλος εστίν

ως ου οοκεΐ μία, άλλα μάλλον ή δμαλης, ώσπερ ή ευ

θεία• ή γαρ άνιόμαλος διαιρέτη. 'Εοικε δε διαφε'ρειν

ώς το μάλλον και ήττον. 'Εστι δ' εν άπάση κινήσει το

Ι!> όμαλώς ή1 μη• καί γαρ αν άλλοιοϊτο δμαλώς, και φέ-

ροιτο ίΐι' δμαλοΰ, οΐον κύκλου ή ευθείας, και περ'ι

αυςην ωσαύτως και φβίσιν. (ΐ() Ανωμαλίας δ' εστί

διαφορά δτέ μέν έφ' ω κινείται ■ αδύνατον γαρ δμαλήν

είναι την κίνησιν μή έπ'ι δμαλώ μεγε'Οει, οίον ή της

20 κεκλασμενης κίνησις ή ή της ελικος η άλλου μεγε'-

Οους, ών μή έϊαρμόττει το τυ/δν επί το τυχδν μέρος.

Ότέ δε ούτε εν τω που οΰτ' εν τίο ποτέ ούτε εις

δ', άλλ' έν τίο ιίς. Ταχυτητι γαρ και βραδυτητι

ενίοτε οιώρισται• ής μεν γαρ το αυτό τάχος, δμαλης•

25 ?;ς δε μη, ανώμαλος. Διδ ουκ εΐδη κινήσεως ουδέ

διαφοραί τάχος κα\ βραδυτης , δ'τι πάσαις ακολουθεί

ταϊς διαφόροις κατ' είδος, ίίστ' ούδε βαρύτης και

κουφότης ή εις το αυτό , οίον γης προς αυτήν ή πυρός

ποος αΰτο'. (ΐδ) Μία μέν ούν ή άνιόμαλος τώ συνε-

:ιο χης, ήττον δε, 4'περ τη κεκλασμε'νη συμβαίνει φορά•

το δ' ήττον μίξις άε'ι του εναντίου. Ει δέ πασαν τήν

μίαν ενδέχεται και δμαλήν είναι καί μη , οΰκ άν ειη-

σαν αί μή κατ' είδος έχόμεναι αύται μία καΐ συνεχής•

πώς γαρ αν εϊη δμαλής ή ε; άλλοιιόσειος συγκειμένη και

»5 φοράς; δέοι γαρ αν Ιφαρμόττειν.

ηεα,ιιε ΟίΙ υηιΐδ, ηειριε εοηΐίηιηίδ. ΙηΙεήίείΙηι• ιιιιΙιίιι, ει

Ιειηριΐδ δίΐ ίη(ει]εεΙιιιιι. Γ.]ιΐί ιιιιΐηη ιιιι>|ιι>•ριί δρεείε ηοη

βϊ.ΙηιοΙιΐ8, ηοη ροΐεδί ιΐίε'ι ιιηί(38 , εΐίβπίδί ηοη ίηΐεηηίΐΐβΐιιι•

Ιεηιριΐδ. Νηιη Ιειηριΐδ φιίιίεηι εδί ιιηυιη : δειΐ ιηοΐυδ ε*1

δρεείε ι]ίνιτδΐΐ3. ΕΙεηίηι ιηοίιιιιι ςιιί εδί υηιΐδ, ηεοεδδρ «Ι

εΐίίΐη δρεείε ιιηυιη εδδε : Ιιιιηο νεΓΟ δίιηρίίιϊίει- εδδε υηιιηι ,

ηοη οϋΐ ηεεββδβ. (}ιιίδ ίμί'.ιιι• >ί! ηιοΐιΐδ δίιηρίίείίει• ιιηυδ,

ιΐίεΐυηι εδί. (12) ΡπεΙον» ιΙΐοϊΙιΐΓ ιιηιΐδ, εΐίβηι ίδ ιριί εδί

ρει-ΓεεΙιΐδ : δίνε £εηεΓε, δίνε*ρεείε &ΪΙ, δίνε Ρδδεηΐίιι : δίειιΐ

(Ί μι βΐϋδ ρΐ'ΐΊιΜ-Ιιιιη ιΊ (οΐιιιη εδ( ιιηίιΐδ. (3ιι»ηιΙοιριε νιτο,

ιΊί.ιιιι>ί ίηιρει Ι « - < Ιιι> δίΐ , ιιηιΐδ ιΙίείΙιΐΓ, ιΐιιηιιιιοιίυ δϊΐ εοηΐί-

ηιιιΐδ. (13) ΡπεΙει-εβ ει βΜΙει• ρι-αΊεΓ εοκ α,ιιί εοηιιηεηιθΓ3(ί

δπηΐ, ιΐίιίΐιιΐ' ιιηιΐδ ηιοίιΐί , ςιιί εδί ίεηιοΐιίΐίδ. Νίιιι ιριί εδί

ϊη.τηιιαοΜίβ , ιριοιίαιηιηοιίυ ηοη νίιΜιΐΓ ιιηυδ , κ«1 πι.ιμίκ ιριί

εδί ιε(]ΐιαΙ)ίΙΪ8, υΐ τεοί» Ιίηεα : ΐηαπηιιαϋΐΐΐβ εηίιη ε$1 ιΐίνί-

ιΐιιυί. Λ'ίιΙεηΙιΐΓ .ίιιΙιίιι αΊΓΓειτβ, ιι[ ηΐίμίδ εΐ ιηίηιΐδ. Ρογγο

ίιι οηιηί ιηοΐιι ι•-1 .ΈΟ,ιιαυΠίΙβδ τβΐ Μΐίηρι;ιΙιίΜ(38. .\'.ιιη εΐ

νβιϊαπ ροΐεδί ,χιιιίΕυίΙίΙεΓ, «Ί Γογγϊ δΐιρεΓ ίεαιΐ3ΐ)ίΠ δρβίίο ,

ιιΐ εϊιευΐο βιιί Ιϊιιββ γοοΙβ. Εα<Ιοιη<]ΐιο ταΐίο εδί «κ-ιτιΊίοηίί

ι•1 (Ιπηίηιιΐίυηίδ. (ΙΊ) ]ηα?αυ3ΐ>Μίΐ3(ίδ 3ΐι(εηι ιΙίΓΓεΓεηΙία

ηυβηιΐοαυε εοηδίδΐίΐ ίιι εο ίη ΐ|ΐιο ηιονειυΓ : φιίβ Ιίεπ ηεςιιίι

υΐ ηιοΐιΐδ δίΐ οεηηαίιίϋβ δυριϊΓ ηοη α'α.ιιβυίΐί ηι^μηίίικίίηβ; ιιΐ

ϊηίΙεχΗ! Ιίηεα!, νεΙ 3ηΓΓ«ε(ιΐ8, νεί αΐίιΐδ ηιη^ηίΐυιΐίηίδ, αυ3-

γηπι ο,υΓβνίδ ρβΓδ ειιιη αυανίβ ηοη εοημηιίΐ : ΐ|ΐιβηι1θ(]ΐιε νβΓο

ηεο ίιι ίρδο ιιΐιί, ηεε ίη ίρδοηη3ηιΙο, ηεο ίη εο 3(1 η,ιηχ!

ηιονεΙιΐΓ, δειΙ ίη ηιοιίο. ΟεΙεπίΛίε εηίιη βε. (3Γ<1ίΐ3(β ίηΙεΓ-

ιΐιιηι ιΙιΊίηίΙιΐΓ : ηαηι ειι]υδ εβιίεηι εδί εεΙεΓίΙβδ , ίδ εδί .τ<|ΐΐ3•

1)ί1ίδ; ειψίδ βυίειη ηοη εδί εηιίεηι, ίηοΌ,παυίΜδ. ΙιΙεΪΓεο

εεΙεΓΪ(3δ βε ΙβηΙίΐΒδ ηοη δΐιηΐ βρεείεβ ηεο (ΙίΓΓεΓεηΙίίη ηιοΐιΐδ :

ηιιί3 εοηδεο,ιιιιηΙιΐΓ οιηηεβ ηιοίηδ δρεείι: (ΙίίΓιτειιΙεδ : (|υο-

είιτβ ηεηιιε 8Γ3νίΐ3δ εΐ Ιενί(38 , φΐίβ εδί 3(1 ίιίοιη ; ιι( Ιογγη;

3(1 δε ϊρδΒηι, 3ΐιΙ ϊ^ηίδ 3(1 δε ιρίΐιιη. (15) ΜοΙηδ ί^ίΙιΐΓ ίηιε-

α,ιΐ3ΐ>ίΙί8 εδί ιιηιΐ8, (|ΐιί3 εδί οοηΐίηηπί, δειΙ ηιίηυδ : φίοιΐ πηί-

ιΐεηι ίηΙ1ε\Γε 1;ι(ίοηί βεείιΐίΐ. (}ιιοι1 3ΐιΙεηιε<ί ηιίηιΐδ, βεηιρεΓ

ΙκιΙκΊ (οιιΐι ,ιι Ίιιιη οι1ιιιί\Ιιιηι. ΟιιοίΙδϊ οηιηίδ ηιοΐιΐδ υηιΐδ,

ροΐεδί εδδε κπ,ιιαίιίΐίδ εΐ ηοη Πΐ(|ΐιη1>ϊ1Ϊ5 : εβΓίε ιηοίηδ, (ριί

ηοη δΐιηΐ δρεείε εοΙίίΕΓεηΙεδ εΐ υηί , ηοη ροδδΐιηΐ εδδε ιιηιΐδ

εΐ εοηΐίηυηδ. Οιιο εηίιη ηιοίΐο ροίεβΐ εδβε 3?(μΐ3οίΙίδ, α,ιιϊ

εοηιροηίΙηΓ εχ νβπαΐίυηε εΐ Ι;ιΙίυηε;' ηβηι οροΓίεΙ εοδϊηΙεΓ

δε εοηοΓηεΓε.

ΟΑΡ. V. [VII.]

"Ετι δέ διοριστέον ποία κίνησις Ιναντία κινη'σει, καΐ

περί μονής δέ τον αύτδν τρο'πον. Διαιρετέον δέ

πρώτον πο'τερον εναντία κίνησις ή εκ του αύτοϋ τ9| εις

το αυτό, οΤον ή εξ ΰγιείας τν) εις υγίειαν, οίον και γέ•

ίυ νεσις καΐ φθορά δοκεΐ• ή ή ες εναντίων, οίον ή ίξ ΰγιείας

τη εκ νόσου • ή ή εις εναντία , οίον ή εις ΰγίειαν τη εις

νόσον ή ή Ις εναντίου ττ) εΐ; εναντίον, οίον ή ές ΰγιείας

τη εις νόσον ή ή εξ εναντίου εις εναντίον τη εξ εναν

τίου εις εναντίον, οίον ή Ιξ ΰγιείας εις νόσον τη εκ

45 νόσου εις ΰγίειαν. Ανάγκη γαρ ή ένα τινά τούτιον είναι

τών τρόπων ή πλείους• ού γάρ έστιν άλλως άντιθεΐ-

ναι. (2) "Εστί δ' ή μέν εξ εναντίου τη εις εναντίον

οΰκ εναντία , οίον ή έξ ΰγιείας τη εις νόσον ή αυτή

γάρ και μία. Το με'ντοι γ' είναι ού ταύτδ αύταϊς,

ι>ο ώσπερ ού ταύτδ το έξ ΰγιείας μεταβάλλειν καΐ το εις

νόσον. (α) Ούδ' ή ί\ εναντίου τΫ; Ιξ εναντίου • δμα μέν

γάρ συμβαίνει έξ εναντίου και εις εναντίον η μεταξύ.

ΡΓίΕίεΓεβ (ΙεηηϊεηοΊιηι εδί , ςιιίβ ηιο(ιΐδ δίΐ ηιοΐιιΐ εοηΐΓβ-

η'ιΐδ : ιΊ εοιίειη ηιοιίο ιΐε δίαίιι. Ρηηιυηι ,ίπΙιιιι ε\ρΙίε;ιιι-

αΊιιη εδί, δϊίηε εοη(Γ3Γίιΐ8 πιοΐυδ ο,υί εδί εχ εοιίειη, εϊ

ιηοΐιιί (|ΐιί 68( ίη ίιίεηι : νείιιΐί, ηυί εδί εχ 83ηϊ(3(ε, ει ςυϊ

ίιι δ3ΐιϊΐ3ΐειιι , ιιι]ιΐίπιοι1ί εϊ ΟΓΐιΐδ εϊ ϊηίεΓίΙιΐδ εδδε νίιΙεΙιΐΓ :

3η ιριί εδ( εχ εοηΙΐ'3ΐϋδ , ηΐ ιριί εδί εχ 83ΐιϊ(η(ε , ει ηιιί εχ

ηιοΓυο : 3η ηιιί ίη γοιιΙ ι .•ιιί:ι , ιιΐ ίδ ηιιί ίη δβηϋαΐεηι , ει ηιιί

ίη ηΐι >ι Ιιπηι : βη {(ΐή εχ εοηΐΓβΓίο , ει ψιϊ ίη εοηΐΓ3Γίιιιιι ;

νιΊιιΙί, ιριί εδί εχ 83ηί(&(ε, εί ηιιί ίη ιηηιΊιιιηι ; 3η ηιιί εχ

εοηΐΓ3πο ίη οοηΐΓβπιιηι , εί (]υί εχ εοηΐι-απο ίη εοηΐΓΒπιιιη,

νείιιΐί , ιριί εχ 83ηί(3(ε ίη ιιιηιΊιιιιη , εί ιριί εχ \<η ίιι

δίΐιιίΐϋίειιι. Νεεεδδε εδί εηίηι, νεί ιιηιιηι βΐίηιιεηι εδδε εχ Ιιίδ

ιιιοιΙΝ , νεί ρΐιιη'δ : ιριίιι ηοη ΙίεεΙ ηιοΐιΐδ ιιΐίΐεΐ' ορροηεΓε.

(?.) 8ει1 ςυί εδί ε εοηΐΓβπρ , εί φΐί εδί ίη εοηΐΓβΗυπι , ευιι-

ΙΐΜΓίιΐδ ηοη ε.-Ι, νείιιΐί , ιριί εδ(εχ δαηίΐβίε, εί ςηί < ~1 ίη

ίιι• ι! 1 μι ιιι : αυίρρε ()ηί εδί ιιηηδ εί ίιίπιι. Υεηιηι εδδεηΐί»

ηοη ε.δ( ίρδίδ εικίειιι : δίειιΐί ηεε ιηιιΙ,ιι ι εχ 83ηίΐ3(ε, εί ίη

ιιιίιΙ ιιιιι , ίιίεηι βδΐ. (3) Ν'εε ηιιί 6δΙ εχ εοηΐΓβπο, βί ηιιί

εδί εχ .ιΙΙιί ιι ι πιιΐι.ιι ίο. δίιιιυί εηίιη ηεοίϋϊΐ ιιΐ 8ί( εχ ευιι
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'Λλλά περί τούτου μεν ύστερον έροϋμεν. 'Αλλά μάλλον

το εις εναντίον μεταβάλλειν δόξειεν άν είναι αίτιον της

εναντιώσεως ή το έξ εναντίου • ή μέν γαρ απαλλαγή

έναντιότητος , ή δέ λήψις. Και λέγεται δ' Ικάστη εις

Β 3 μεταβάλλει μάλλον ή έξ ου, οίον υγίανοις ή εις

ΰγίειαν, νόσοισις ο" ή εις νόσον. Αείπεται δή ή εις

εναντία και ή εις εναντία έξ εναντίων. Τά/α μέν ουν

συμβαίνει τάς εις εναντία χα\ έξ έναντίο).) είναι, άλλα

το είναι ίσως ου ταύτό, λέγω δε το εις ΰγίειαν τώ

ι» έκ νόσου, χα'ι το ε; ΰγιείας τω εις νόσον. (ι) Έπε:

δέ διαφέρει μεταβολή κινήσεως (ή έχ τίνος γαρ υπο

κειμένου εις τι ΰποκείμενον μεταβολή χίνησίς έστιν),

ή έξ εναντίου εις εναντίον τη έξ εναντίου εις εναντίον

κίνησις εναντία , οίον ή έξ ΰγιεία; εις νόσον τη έχ νόσου

εις ΰγίειαν. (ϋ) Δήλον δέ και έκ της έπαγοιγής , δποϊα

δοκεϊ τα εναντία είναι • τι) νοσάζεσΟαι γαρ τω ΰγιά-

ζεσΟαι , και τι) μανθάνειν τω άπατασΟαι μή δι' αΰτοΰ ■

εις εναντία γάρ • ώσπερ γαρ έπιστήμην, έστι και

άπάτην και δι' αΰτοΰ κτδσΟαι και δι' άλλου. Και

30 ή άνο) φορά τη κάτω • εναντία γαρ ταϋτα έν μήκει.

Και ή εις δεξιά τη ε'ις αριστερά • εναντία γαρ ταϋτα

έν πλάτει. Καί ή εις το έμπροσθεν τη εις τι) Οπισθεν

εναντία γαρ και ταϋτα [ έν βάΟει]. (β) Ή δ' εις

εναντίον μόνον ου χίνησις , αλλά μεταβολή , οίον το

26 γίγνεσθαι λευκον μή εχ τίνος. ΚαΙ δ'σοις δέ μή έστιν

εναντίον, ή έξ αύτοϋ τη εις αυτό μεταβολή εναντία.

Δίο γένεσις φθορά εναντία , χα'ι αποβολή λήψει. Αΰται

δέ μεταβολαι μεν, κινήσεις δ' ου. (7) Τάς δ' εις το

μεταξΰ κινήσεις . δσοις των εναντίων έστ\ μεταξύ , ώς

30 εις εναντία πως Οετέον ως έναντίω γαρ χρήται τφ με-

ταςΰ ή κίνησις, έφ' όπότερα αν μεταβάλλη, οίον έκ

φαιοΰ μέν είς το λευκον ώς έχ μέλανος , χα'ι έκ λευκοϋ

εις φαιόν ώς είς μέλαν, έκ δέ μέλανος είς φαιον ώς είς

λευκον τι) φαιόν το γαρ μέσον προς Ικάτερον εναντίον

35 λέγεται πως των άκρων, χαθάπερ είρηται και πρότερον.

Κίνησις μέν δή κινήσει εναντία ούτως ή έξ εναντίου είς

εναντίον, τη έξ εναντίου είς εναντίον.

(ΓΒΓίοεΙ ίιι οοηΐΓ3ΓΪαηι νεΙ πιειίίυιη ίη1βΓ]εο(υπι.5ε(1 ιΐεΐιοο

ροδίβηιΐδ όΊεβιηιΐ8. δειΐ ροΐίιι» ία γιιιιΙγιιι ίιιιιι ιιιιιΙ.ιι ί , νί-

(Ιεπ |)0ΐ88ΐ 8888 ε3π•>;ι εοηΐΓβπεΙβΙίδ , φιιιιιι πιιιΐιιπ εχ. ιοη-

Ιΐ'Λΐ'ίυ : ιριυιιί,ιηι Ιιοε εδί Ιίΐιιτηΐίο α ευη(Γ3Γίυ, ίΙΙιιι! αιιίειη

«Ι ιι-ΜΐιιιρΙϊιι. Λι; (ΙίαΙιΐΓ φΐίδφΐε υιοί ιι- ;ιί ι εο ίιι (]ΐιο<1

ιιιιιΙ.ιΙιιι-, ρυ1ίιΐ8 ςυίιη αϊ) εο εχ ςιιο ηιιιίαΐυτ : υΐ βαιιβίίο

«ΙίΐΊΐιΐΓ, (]ιιοβ ΙεηαΊΙ ίη δβηίΐβίεηι ; ηιοΓοί αιιίειη εοΓΓερΙίο,

φ\χ ίη ιιιηι ■Ιιιμιι. Κθ8(»1 ίβίΙιΐΓ ιιιυΐιι* ιριί εδί ίιι εοηίΓαι ι, ι ,

«Ί ΐ|ΐιί ε$( εχ <οηΙι ιιιίί* ίιι εοηίΓαπα. Ι'οΓίβδδίβ ςυίΟειη ίκτί-

ιΐίΐ ιι| πιοΐιΐδ ι]ΐιί μιιιΙ ίη (•οιι(ι-;ιπ3 , βΐίβιη ει η Ι εχ (ιιιιΙι ιι-

πίδ : 88(1 εββεηΐία ίοΓίβδδβ ηοη 88( εβΟεπι. Υιτίιί ^ιιιΐί.ι , φΐί

βδΐ αιΙ 83ΐιίΐ3(ειη , ει φΐί 88( εχ πιογΙιο ; ιΊ (]<ιί εχ δβηίΐβΐβ ,

εϊ ςυί ίη ιηριΊ)ΐιιη. (4) Οιιιιιη αυΐεηι ιΙίΙΙιτιιΙ ιιιιιΐ,ιΐίο 3

ιιιιιΐιι ( φκιιιίπιιι 83 ιΐί'ΐηιιιιι πιιιίαΐίο ςυ,Έ βδΐ εχ βυίη'εοΐο ίη

;ιΙίι|ΐκΐ(Ι 8υ1)]εε1υηι , ηιο(υ8 εδί ) : εεΓίε ιηο(η8 ιριί είΐ εχ

(οιιΙιηΐΊο ίη ΐ'οηΐκιηιιηι , ει <(ΐιί εβί εχ οοιιΙγβπο ίη εοη(Γ3-

Γίυηι, οοη|Γ3πιΐ5 εδί : νείυΐί, α,ιιί εδίεχ 53ηί(3ΐε ίη ιβογ-

Ιιπηι, ει ο,υί εδί εχ ιιιογΙκι ίη 83ηί(3ΐεηι. (5) 8βι1 εϊ ϊηιΐυ-

εΐίοηε ιηιηίΓοδΙυιη 881, ηιι;ι1ία υϊπλμιιΙιιγ 8858, ςυχ μι π ι

εοηΐΓ3ΓΪ3. Ν3ΐη ιιιοι-Ικ> εοιτίρί εϊ δ3Π3Γί εοηΙι•3ΐ•ί3 8ΐιηΙ :

ιΙ « • ι « ι ιΙιμτι ν εϊ Ι,ιΙΙί ηοη 3 88 ίρδο : κιιιιΐ οιιίιη ίη (ιιιιΙ πιι ία :

ηβπι ϋΐ 8('ί)'ΐιΙί;ιιη , ί(3 εϊ άεεερίίοηειη ει ρβΓ 8β ηβηείδοί

ΙίεβΙ εϊ ρεΓ αΐϊιιπι. ΙΙειη ΙαΙϊο ςιΐίβ ε«1 8ΐΐΓ8υιη \βΓ8ΐΐ8, ει

ςυχ ε$Ι ιΙι'ογμιιιι Υ8Γ8118 : ηιιοηκιιη Ιι»•ο μιιιΙ εοη(Γ3Γ!3 ίη

ΙοηςϊΙυϋίπο. ΕΙ α,υα: 881 ίη ϋεχΙβΓ3ηι, ει α,ιιχ εδί φ, 8ίηί-

8(1-3111 : ψιοιπΛίη Ιι;ι•ΐ' μιιιΙ εοη|Γ»Γί3 ίη Ι;ι1ίΙΐ)(1ίιιι•. ΙΛ (|ιι;β

ΡϋΙ ίιι ,ιηΙεποΓειη ρβΓίβηι, ει ηη* εβί ίη ροδΙεποΓεηι : ψιο-

ηίαιιιεί ΙΐίΐΌδΐιηΙ ι•οιιΙι•,ΐΓί.ι [ίη ιιΐΐίίικίίηι•]. (6) Μιιΐ3ΐίο νεΓΟ

ηιΐίβ (Ιυηι(3Χ3( 88( ίη (οπΙγκπιιιιι, ηοη 88( ηιο(Π8, 50(1 ηιιιίιι-

Ιίο: νιΊυΙί, Ικτί ,ιΙΙιιιιιι εχ βϋφίο ιιοηβΙΙιο. 8«1ι•1 ιριίΐιιι^ ιιυιι

88( ;ιΙί(|ΐιίιΙ (ΊίπΙπιι ίιιιιι , ιηπί,ιΐίο α,υχι ε§( εχ εοϋειη , ηπιία-

Ιίοηί ςιια; εδί ίη ίιίεηι , εοηΐΓ3Γΐ3 ββΐ. ΙϋείΓεο ΟΓΐιΐδ ο»1 ίιιΐβ-

ιίΐπί εοηΐΓβπυδ, εϊ Βΐ>]εεΙίο 388ηιηρ(ίοηί. ΛΊ'πιηι Ιιιε μιιιΙ

ΐιιιιΐ:ι1ιιιικ'8 , ηοη πιοΐυδ. (7) Μοίυδ νεΓΟ φΓι 3<1 ίηΙεΓ)εε(ιιιη

ιιΐ('(Ιϊιιιη (ίιιηΙ , ιριίΐιιικ «'ΪΙίκΊ οοπίι,ιι ίϋ, :ιΙίι|ΐιικ1 88( ίηΙβΓ-

ίΐ'ΐΊιιιιι , 1•( ι (■ [ ( ι;ι 1 1 1 ίη πμιΙγ»γΪ3 ςποιίιηιηιοιίο ροηεικϋ δΐιη( :

φΐοηί3ΐη ιιιοΙιη υΙϊΙιΐΓ εο ηοο4 881 ίη(εΓ]εε(ηηι ςιιβίί εοη-

Ιγ.ιιί.ι , ίη υ(Γ3ΐηνίδ ρ»ι1επι ιιιιιΙιΊιιι- : ιιΐ ρηΐ3 εχ Γιΐδεο ίιι

ίΐΙΙιιιιιι, ιρΐ3•.ί εχ ηίμΐ'ιι; ι•1 εχ ,'ΐΙΙκι ίη ΙΊιμ:μιιι, ςυ3δί ίη

ηί^πιιη; εχ ηί^ΓΟ ,ίιιΙιίιι ίη Γιι>< ιιιιι , ςιΐ3δί ίη ιιΙΙιιιιιι Ν,ιιη

φιοϋ βδ( ιηπίίιιιη , 3(1 υΐηιιηςυε ε\| ινιιιιιιιι ςιιυ(1,ιπιηιθ(1ο

Ιΐ! < ιιΐιΐι, II ΙΙΙΙΙΙ ΓΙ'ΙΟΓΙΙΙΓ, III (Ι 3Π(83 (Ικΐιιιη ΓιιίΙ. ΜοΙιΐδ ίμί-

ΙυΓ ηιοΐιιί εοη(Γ3Γίυδί(3 εδ( : ηεηιρβ φΐί βδ( εχ εοηΐΓβπο ίη

εοιιΐΐ'ίΐιίιιιιι , οι ςιιί ι>1 εχ εοη(Γ3πο ίη ουηΐιαί'ίιιιη.

ΟΑΡ. VI. [VIII.]

Έπε'ι δέ κινήσει ού μόνον δοκεϊ κίνησις είναι εναν

τία , άλλα κα\ ηρεμία , τοϋτο διοριστέον. Απλώς μέν

γαρ εναντίον κίνησις κινήσει, αντίκειται δέ καΐ ηρε

μία• στέρησις γάρ. "Εστι δ' ώς κα\ ή στέρησις έναν-

4(ι τία λέγεται• ποία δέ ποία; οίον τη κατά τόπον ή κα

τά τόπον. Άλλα τοϋτο νυν λέγεται απλώς• πότερον

γαρ τη ένταυθοϊ μονή ή έκ τούτου ή ή είς τοϋτο κίνησις

αντίκειται; (ϊ) Δήλον δή δ*τι, έπει έν δυσίν ή κίνησις

ΰποκειμενοις, τη μέν έκ τούτου είς το εναντίον ή έν τούτω

45 μονή , τη δ έκ τούναντίου είς τοϋτο ή έν τω έναντίω.

Άμα δέ χα\ άλλήλαις έναντίαι αδται- και γάρ άτοπον

ει κινήσεις μέν έναντίαι είσίν, ήρεμίαι δ' άντικείμεναι

ουκ εισιν. Είσι δέ α'ι έν τοΤς έναντίοις , οίον ή έν ΰγιεία

τή έν νόσω ηρεμία, κινήσει δέ τη έξ ΰγιείας είς νόσον.

1'ή γαρ εκ νόσου είς ΰγίειαν άλογον ή γάο είς αύτο κίνη-

Ιίιιιιιιι ηιιίειιι ιηοΐιιί ηοη ίοΐιιηι νίιΙο,ιΙιΐΓ ηιοΙιΐ8 εδββ εοη-

(ΓβΓΪυβ, 8(<(1 εΐίϊΐη (ΐιιίι-δ : Ιιοε (ΙεΙίηίοιίίΙιιηι 651. δίπιρΙίείΙεΓ

εηίιη εοηΐΓ3ηιΐ3 εδ( ιηοΐιΐέ ηκιΐιιί : «ειΙ ορροηίίυΓ οΐίαιιι

(ριίΐ'8 : (|ΐι:ιπιΙιιΐ|ΐιίιΙ(Ίΐι εβ( ρΐ'ΪΥΗΐίο. δεο1 8( ρι ί ΜΙ Ι ΙΟ 1| ΙΙΙ Μ Ιιιιι 1-

ηιιιιΐο οόιιΙπιπιι (ΙίιίΙιΐΓ. <^>ιι^ι 1 ■ ηιιΙγιιι ςυ3ϋδ? νείυΐί , ηιοΐιιί

ςιιϊ εδί Μ'πιικΙιιιη Ιοπιιη , φΐίβδ ιρι,ε εδί δεεηηϋιιιη Ιικίιιιι.

ϋ('ι| Ιιοε ηιιηο (ΙίείΙιΐΓ ΜΐιιρΙκ ϊ Ι < ■ Γ . Ι Ιπιιη εηίπι δ1α(ιιί ςιιί ε8(

ίη Ιιοε, ορροηϋιΐΓ ηιοΐιΐδςυί εδί εχ Ιιοε, :ιιι (|πί ίη 1ιοε?

(2) ΜίΐηίΓεΜιιιη ίμίΐιιι- εδ(, (|ΐιιιηι ίη (1ιιο1)ΐΐ8 8ΐιΙ>]εε(ίδ ιηοΐιΐί

((•πκιΙιΐΓ, ει φΐί εδί εχ Ιιοε ίη εοη(Γ3Γίιιηι , ορροηί εΐιιΐιιιιι

ηιιί εδί ίη Ιιοε; ει νεΓΟ ηυί οΐ βχ εοη(ι-3πο ίιι Ιιοε, ευιη

φΐί εδ( ίη εοη(Γ8Γίο. Οιιίη εΐίβηι Ιιγε φΐίβίββ 8ηηΙ ίηΙβΓ ββ

εοη(Γ3ΐίχ : εΐεηίιη ίΐΐκιιηΐιιιιι εδ(, δι ηιοΐυδ φΐίιΐβιυ εοη-

ΐΓΐιιίί δΐιιιΐ ; φΐίβίεβ 3η(εηι ίΐΐίδ ορροδίΐχ , εοη(Γ3Γίχ ηοη

ίΐιηΙ. ϋιιηΐ ιιιιΐοηι , ιρι,ι' ίη εοη(Γ3ηί3 (ιίίιιιμΙιιι', ιιΐ ςυίεβ

φΐ,Έ 8δ( ίη 83ΐιίΐ3(ε , ςυίεΐί ιριιι' ΐ'-Ι ίη ιιιοιΊχι ; ιηοΐιιί νείΌ

ΐ|ΐιί 881 εχ 83ηί(3(ε ίη ηιοΓίιυηι. Λ'βηι οι φΐί εβί εχ ιιιογΙιο

ίιι 5ίΐηί(3(ειη , 858ε Ικιηο φΐίείειη εηηίΓαπβηι , 3 Γ,ιΙίοην
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σις έν ώ έστηκεν, ήρέμησις μάλλον εστίν, η' συμβαίνει

γε άμα γίγνεσθαι τνί κινήσει. Ανάγκη δε ή ταύτην

ή1 έκείνην είναι• ου γαρ ή γ' εν λευκότητι ηρεμία έναν•

τία τη εν ύγιεία. (3) Οσοις δε μη εστίν εναντία,

6 τούτων μεταβολή με'ν εστίν αντικείμενη ή ε; αύτοϋ τη

εις αυτό, κίνησις δ' ούκ εστίν, οίον ή ε; οντος τη εις

Ον. Και μονή μέν τούτων ούκ εστίν, αμεταβλησία δε.

ΚαΙ ει μεν τι είη ύποκείμενον, ή έν τώ όντι αμετα

βλησία τη έν τίο μή όντι εναντία. Ει 8! μη έστι

ίο τι τι) μή Ον, άπορήσειεν αν τις τίνι εναντία ή έν τω

Οντι αμεταβλησία , και ε! ηρεμία εστίν ει δε τοϋτο ,

ή1 ού πάσα ήοεμία κινήσει εναντία , ή ή γενεσις και ή

φθορά κίνησις. Δήλον τοίνυν ό"τι ηρεμία μέν ού λεκτε'α, ει

μή και αύται κινήσεις, δμοιον δε τι και αμεταβλησία•

15 εναντία δέ ή ούεν'ι ή τη έν τω μή όντι ί, τη φθορά•

αυτή γαρ έξ αυτής, ήδέγένεσιςείς έκείνην. [IX•] (*) Άπο-

ρήσειε δ' άν τις δια τί έν μέν τη κατά τόπον μεταβολή

είσί καΐ κατά φύσιν και πάρα φύσιν κα'ι μοναι και

κινήσεις, έν δε ταΤς άλλαις ού , οίον άλλοίωσις ή μέν

2υ κ-ατά φύσιν, ή δέ πάρα φύσιν ουδέν γαρ μάλλον

ή ύγίανσις ή* ή νόσανσις κατά φύσιν ή πάρα φύσιν, ουδέ

λεύκανσις ή με'λανσις. Ομοίως δέ καΐ έπ' αυξήσεως

και φθίσεως• ούτε γαρ αύται άλλήλαις έναντίαι ώς

φύσει ή πάρα φύσιν, ούτ' αύξησις αυξήσει. ΚαΙ έπι

24 γενε'σειος δέ και φθοράς δ αύτος λόγος • ούτε γαρ ή μέν

γε'νεσις κατά φύσιν, ή δέ φθορά πάρα φύσιν (τί) γαρ

γηραν κατά φύσιν), ούτε γε'νεσιν δρώμεν τήν μέν κατά

φύσιν, τήν δέ παρά φύσιν. (δ) Εϊ δέ έστι τί) βία παρά

φύσιν, καΐ φθορά άν είη φθορά εναντία ή βίαιος ως

30 παρά φύσιν ούσα τη κατά φύσιν. Αρ' ουν και γενέσεις

'εισ'ιν ενιαι βίαιοι κα'ι ού/ είμαρμέναι, αίς έναντίαι αί

κατά φύσιν, και αυξήσεις βίαιοι και φθίσεις, οίον αυ

ξήσεις αί των τα•/ύ δια τρυφήν ήβώντων, καΙ οί σίτοι

οί ταχύ- άδρυνόμενοι και μή πιληΟε'ντες. (β) ΈπΙ

35 δ' άλλοιώσεοις πώς ; ή- ωσαύτως ; ειεν γαρ άν τίνες

βίαιοι, αί δέ φυσικαί, οίον άφιέμενοι μή έν κρίσίμοις

ήμέραις, οί δ' έν κρισίμοις• οί μέν ουν παρά φύσιν

ήλλοίιυνται, οί δέ κατά φύσιν. Εσονται δ' έναν

τίαι αί φθοραι άλλήλαις, ού γενέσεις. Και τί γε χω-

«ο λύει; εστί γάρ ίος• κα'ι γαρ ει ή μέν ήδεΐα , ή δέ

λυπηρά είη• ώστε ού/ απλώς φθορά φθορά εναν

τία , άλλ' ^ ή μέν τοιαδί ή δέ τοιαδί αυτών έστιν.

(7) "Ολως μέν ούν έναντίαι κινήσεις και ήρεμίαι τον

εϊρημε'νον τρόπον ε'ισίν, οίον ή άνω τη κάτω ■ τόπου γάρ

45 έναντιώσεις αύται. Φέρεται δέ τήν μέν άνω φοράν

φύσει το πυρ , τήν δέ κάτω ή γη • και έναντίαι αυτών

αί φοραί. Το δέ πϋρ άνω μέν φύσει, κάτω δέ παρά

φύσιν κα'ι εναντία γε ή κατά φύσιν αύτοϋ τη παρά

φύσιν. (β) Και μοναι δ' ωσαύτως• ή γάρ άνω μονή

5υ τη άνωθεν κάτο) κινήσει εναντία. Γίγνεται δέ τη γη,

ή μέν μονή εκείνη παρά φύσιν, ή δέ κίνησις αυτή κατά

φυσιν. "Ωστε κινήσει μονή εναντία ή παρά φύσιν τη

κατά φύσιν του αύτοϋ • και γάρ ή κίνησις ή τοϋ αύτοϋ

εναντία ούτοι;• ή μέν γάο κατά φύσιν έ'σται αυτών

ηΐϊοιιιιηι 68ΐ ; ηαηι ηιοΐυδ <]υί οεΐ 3<1 ίΐίικί ίρδηηι ίη ςυο δίε-

ΙΪΙ, ε»1 ροΐίοδ ρΓοΟΓβαΙίο ςηίεΐίδ, εηί 3θθϊιΙίΙ δϊιηιιΐ Πβπ

ευιη ιηοΐυ. Νεεεδδε ηιιίειη εδί βυΐ 1ΐ3πε αυΐ ϋίαιη εδβε. Νοιι

ΐ'ΐιίιιι αυίεδ φΐοο βδΐ ίη αΐΐίοτο , οχΙ εοιιίπιπϋ ει ιιιοΐιιϊ ςυί βδ!

ίη δβηίΐαΐε. (;',) Οιιίηιΐδ ηιιίοιιι ιιιιιι βηηΐ κυηΐταπίΐ, Ιιοηιηι

ιιιιιΐίΐΐίο εδί ιρικίοιη «ρροδϊΐβ , ηεηιρε ςιια; εδί οχ εοι!εηι, οί

ςικρ. εϊ! ίη ίϋεηι : ββιΐ ηιοΐϋδ ηοη εδί ; νείυΐί, φι» ε!ΐ εχ

(•ιιΐι', ει ηιι;ε εδί ίη εηδ. Αε δΐηΐιΐδ ςυίαΌηι Ιιοηιηι ηοη

8δΙ, Λ(•ι| ιηυΐαΐϊοηίδ ν.κ -ιιίΙ,Ί*. ΚΙ μ ψιΜπη δίΐ ηΐίςιιοά

ΜΐΙ'ίΐΊΐιιπι ; ι•;ι ηιιιΐβΐίοηίδ νβεηϊΐαδ <ρι;«' είΐίηεηΐε, εοη-

<γ3γϊε βπΐ εΐ ςιικ εδί ίη ηοη-εηΐε. δειΐ 6Ϊ ηοη-εηδ ηοη

<■-( ίΐΙίιρι'ιιΙ , ι1ιι|ιί1;ιι•« φιίδρίβπι (■■ .-.-ί Ι , εηί ει ιη!ι ,ιι ί,ι βίΐ

ε» πηιΐΛΐίοηίί ναουίΐϊδ ψιχ βδΐ ίη εηΐβ, εΐ βη είΐ π,ιιίβδ.

ΛΙ μι Ικμ- ('.•.! : νι-1 ηοη οιηηίδ ςιιίοδ επί ιιιοΐιιί εοηΐΓΐηβ,

νεΙ ΟΓΐϋδ εΐ ίιιίειΪΙιιβ εΓίΙ ιιιοΐιι*. 1';ιΙι•Ι ίμίΐιιτ ηοη εδδο άΊεεη-

«Ιιιιη αυίείεπι , ηί-ίί (Ί Ιιί (ΙίεαηΙιΐΓ ιηοΐιΐδ , νεπιιη βϊιηίΐε

<|ΐιίιΙ<Ι»ιιι, οί ιηυΐβΐίοηίδ νηεαίΐαίειη. ΟοηίΓαπϊ νεΓο ε«ί

αυΐ ηυΙΙί , ηιιΐ ει ιηυΐβΐίοηίδ νηιπίΐαΐί ςιιβε ε$1 ίη ηοη-εηΐε,

3υΙ ίηίειίΐυί : Ιιίε εηίηι εχ εβ εδί; ΟΓΐϋδ νεΓο , ίη εβηι.

[ IX. ] (ί) .ΐΗηι τογο (1υ1)ίΐ3Γ0 α1ϊ(]υΪ8 ροδδίΐ, ςυ£κηο1)Γειιι ίη

Ιοεί ιιιιιΙ.Ίΐίοικ' δπηΙ ιΊ δεειιηιΐυιη ηβΙιίΓαιη , εΐ ρΓα-ΙεΓ η»•

ΙιΐΓϋΐη , Ι.ιιιι ηι»ηδίοηε$ ΐ]ΐΐίΐηι ηιοΐιΐδ : ίη βΐϋβ βυΐεηι ιηί-

ηίηιε, ιιί μιπ,ιΙιο ;ιΙί;ι εδί δεειπκΐιιιη η»(ιιΐ'•ιιη , :ιΙί» ρΐίΐ'Ιιτ

ηαίιιΐ'ηιη. Νοη εδί εηίηι ηκιςίδ δαιιιιΐίο ιμι.Ίΐιι κξΓΟίϋΙίο , δβ-

ειιηιΐιιηι ιΐ3(ιιΐ'»ιιι , νεΙ ρΓΧίεΓ ιι;ι(ιιγ;ιιιι : ηεε οΊμΙΙι.ιΙιο,

ΐ|πηιιι ιίειιίυηιΐίο. 8ίιΐ)ί1ί(6Γ δβ η-δ ΙΐίΐϋεΙιΊίιιηι ίιΐίΐεεηΊϊοηι•,

ι! (ΙΐΊΐιίηιιΙίοιιε : α,ιιία ηεε Ιιίβ δΐιιιΐ δίΙ)ί ίηνίοεηι εοηΐΓ3Γίχ ,

1.ιιιι|ΐι.ηιι η,ιίπηι , νεΙ ρΓίεΙει• ηβΐυιαηι : ηβε 3εει•εΙίο 3εεΓε-

Ιίοιιί. ϋΓΐϋδ ηυοα,υε εΐ ίηίειίΐυδ »■;»» Ιι-ιιι εδί Γαΐίο : ηεςιιε

εηίηι οιΊυδ εδί δεευηιΐυηι ιιιιΙιίΓαηι, ίηΐΓΐΊΐιΐδ νεΓο ρΓΧίει-

ιΐ3ΐιΐΓ»ιη : ιιαΐ)ΐ βεηεβεεΓβ εδί δεευηάΊιπι ηαΙοΓαιη. Νεςηε

οιΐιιιη νίιίειιιιιβ ρηιΊίιη βδδε δεεηηϋιιπι ικι(ιιι<ιιιι , ραιΊίιιι

ρΓδεΙεΓ ηηΐιιπιηι. (5) 5οά δι ιιί ο,υοο! εδί νί, εδί ρι•»?1εΐ' Π3ΐυ•

Γ3ηι : εΐίβηι ίηΐεηΐϋβ εηΐ ίηΐεηΐηί οοηΐΓ3Γίϋδ, ηίιηίπιηι νίο-

ΙεηΙυδ ; ςυίρρε ςυί εδί ρΓχΙεΓ ηΒΐϋΓβηι, ει ηπί εδΙδεευηυΊιηι

ικιΐιιΐϋΐιι. 8πηΙ ίμίΙιΐΓ <•1 οιΐιΐδ (|ΐιί(1ίΐιη νίοΐεηΐίηοη Γ.ι1.ιΙ(•>,

ΐ|ΐιϋ)ΐΐδ ΐ'οηΐΐϋπί ϋΐιιιί οι-ΐιυ. η3ΐΐ)Γ3ΐεδ : εΐ αυε'.ίοηεδ νίο-

ΙεηΙίβ εΐ ά'εηιίηυΐίοηεδ , υΙ βιιείίοηοδ εοΓυηι ςιιί οϋο ρΓορΙεΓ

ιίεΐίείβδ ριΛεδοοηΙ ; εΐ ΓπιηιοηΙα, ςυα3 είΐο 3υΌΙεδουηΙ , ηεε

ΙεΓΓ» δΐι1)3εΐ3 βΙΙίιΐδ Γ3<1ίεεδ 3)5υηΙ. (01 Ιη ναπβΐίοηο βυΙεπι

ηιιοιηοΟο τεδ Ιΐ3ΐ)ει? 3η εοϋοη: ηιοο"ο? 8ΓυηΙ εηίηι ςυχαΌηι

νίοΐεηΐίϋ, δΐί* ΠϊίυΓβΙεδ : ηΐ ρυ(3 ;ιΙϋ πιογοο ΙίΙιεΓβηΙυΓ ηοη

Ιιί (Ιίεΐ)ΐΐδ ΟΓίϋείδ, αΐίί νειΌ ίη ίϋευυδ εΓΐΙίοίδ : ςιιοΓυηι ϊ II ϊ

■ρΓ^ΙεΓ η3ΐυΓ3ηι ν»ΓΪ»ηΙϋΓ; Ιιί νει-ο δεουηαΊιηι ιΐ3(υΓ3πι.

ΚγιηιΙ »ιι1εηι ίηΐεπίυδ ίηΙβΓ δε εοηΐΓ3ΐϋ, ηοη βοΙυπι 8«ηε-

Γαΐίοηί. ΚΙ α,ιιίιΐ ρΓοΙιίόεΙ ? Ιιοο εηίηι εδί αίίςιιο ηιοιίο, ηεπιρε

δι «ΙΙει-δίΙ ]πευηιΙιΐδ, βΗεΓ ηιοίοδίυδ. ΟηοείΓεβ ηοη δϊιηρίί-

είΙεΓ ίηΙΐΊ'ίΙιιί εδί ίηΐεπίηδ εοοίΓαππ; : δε*1 ςυβίεηυδ ηΐΐιτ

ίρδΟΓυηι εδί ίβΐίδ , βΙΙογ νείΌ ΙβΙίδ. (7) Οηιηίηο ί;;ίΙηΓ εοηΐτβ-

Γίο! δηηΐ ηιοΐίοηεδ εΐ ουίείεδ, εο ςηο άίχίηηΐδ ηιοαΌ : νείυΐί ,

ςιι»3 εδί δηΓδυηι, ει ςυίβ εδί (ΙεοΓδηηι : Ιοεί ηβπιςυε οοηΐΓ3-

ηεΐαΐεδ 1ΐ3? δΐιηΐ. Ν3ΐυΓ&Ιί(εΓ δΐιίεηι ΓβΓίιΐΓ 03 1;ιΙίοηο ςυκ

δΐιΐ'δΐιηι Ιοικίίΐ, ί§ηίδ; 03 ηα» ϋεοΓδίιηι, Ιογγ» : εΐ οοηΐΓβτίβϊ

δυηΐ Ιιοπιιη ΙβΙίοηεβ. Ιβηίδ νεΓΟ δΐιΐδΐιιη ηιιίιΐοηι ΓογΙογ ηβ-

ΙηΓ3, (ΙβοΓδηπι ηιιίεηι ρΓ3?ΙβΓ παίπταιη : εΐ εοη(Γ3π'3 εδί

ε^υβ ηιοΐίο ηαΙιίΓΛίίδ ει ψιχ β«1 ργφΙογ ηβΙϋΓβηι. (8) (}πίη

εΐίαηι ςηίείεδ ίΐίόεπι δε ΙιβΙιοηΙ ; ηβηι ςηίβδ ίη Ιοεο δηροΓΟ,

ηιοΐιιί εχ Ιοεο δΐιρεΓΟ 3(1 ίηΓεΓυπι εοηΙι^Γία εδί. ΑεείοΊΐ

αιιίεηι ΙεΓΓ35ςυίεβ ίΐΐ» ρΓδεΙΟΓ ηβΙιΐΓβπι, Ιιϊε βυΐεηι ιηοΐιΐδ

δοΐ'ΐιηιΐυηι ηβΙυΓβσι. ()υ3ρΓορ(εΓ ηιοΐιπ ο,ηίοδ ΟδΙ εοηΐΓβηβ :

ηεηιρο ςυ» ΟδΙ ρΓίοΙεΓ ηβΙιΐΓβηι , ει ςιιί εδί δεοιιηιΐιιηι ηβ-

ΙιΐΓβηι , είυδοΌηι τεϊ : φιοηίαιη οί ηιοΐυδ ο]«δ(]εηι Γβϊ Ϊ1•ι ΟδΙ

εοη(Γ3Γίυ5. ΑΙΙογ οηίπι ίρδοπιηι εδί βοευηιΐιιιη ηβΙιΐΓΒηι ,

(]ΜΪ .•:■! Μ1Γ-ΝΙΙ1, νεΙ (ΙβΟΓδΙΙΙΙΙ νΟΓδΠδ; η1[8Γ ΗΗίΟΠΙ ρΓ3.Ί('Γ
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ή άνιο ή ή κάτω, ή £έ παρά φΰσιν. (ο) "Εχει

δ' άπορίαν ει εστί πάσης ηρεμίας της μή άει γένεσις,

χαι αίίτη το ΊστασΟαι. Τοϋ δή πάρα φΰσιν μένοντος,

οίον της γης άνω, εΐη αν γένεσις. "Οτε άρα έφέρετο

6 ανοι βία , ϊστατο. Άλλα τι) μεν Ιστάμενον άει δοκεϊ

φερεσθαι Οαττον, τό δέ βία τουναντίον. Ού γενόμενον

άρα ήρεμοϋν εσται ήρεμοϋν. "Ετι δοκεϊ τό ιστασθαι

η όλως είναι το εις τον αίιτοϋ τόπον φερεσθαι ή

συμβαίνειν άμα. (ιυ) "Εχει δ' άπορίαν ει εναντία

ιυ ή μονή ή ενταύθα τη έντεϋθιν κινήσει• δταν γαρ κινή-

ται εκ τουδ'ι ή και άποβάλλη , ετι δοκέ" ένειν τί> άπο-

βαλλόμενον. "ίΐστ' ει αυτή ηρεμία εναντία τη Ιντεϋ-

Οεν εις τουναντίον κινήσει, άμα υπάρξει τάναντία.

*Η πή ήρεμεΤ, ει ετι μένει; δ*λως δε τοϋ κινουμένου

15 το μεν εκεί, το ο' εις 8 μεταβάλλει• διό και μάλλον

κίνησις κινήσει εναντίον ή ήρέμησις. Κα'ι περί μεν

κινήσεως και ηρεμίας, και πώς έκατε'ρα μία, και τίνες

Ιναντίαι τίσιν, είρηται.

1 1 . 'Απορήσειε δ' άν τις και περί τοϋ ϊστασθαι, ε! και

2υ δσαι πάρα φΰσιν κινήσεις, ταΰταις εστίν ηρεμία αντι

κείμενη. Ει μέν ουν μη εσται, άτοπον μένει γάρ, 8ία

δέ• άστε ήρεμοϋν τι εσται ουκ άε'ι άνευ τοϋ γενέσθαι.

(ΐϊ) Άλλα δήλον ότι εσται • ωσπερ γαρ κινείται πάρα

φΰσιν, και ήρεμοι άν τι παρά φΰσιν. Έπε'ι δ' έστ'ιν

25 ένίοις κίνησις κατά φυσιν καΐ πάρα φΰσιν, οίον πυρι

ή άνω κατά φύσιν•ή δε κάτω πάρα φΰσιν, πότερον αΰτη

εναντία η ή της γης ; αυτή γαρ φέρεται κατά φΰσιν

κάτω. Ή δήλον δτι άμφω, άλλ' ούχ ώσαΰτως , άλλ'

ή μέν κατά φΰσιν ώς κατά φΰσιν ούσης τήσδ' αύτοϋ'

3ο ή άνο) τοϋ πυρός τή κάτο) , ώς ή κατά φΰσιν ούσα τή

παρά φΰσιν οίση. Όμοίως δέ και ταϊς αοναϊς. "Ισως

δ' ηρεμία κίνησίς πη αντίκειται.

■Μίαηαι. (9) ΕχδίδΙίΙ ηηίειη (ΙυΙιίΐΛΐίΰ, 3η οηιηίδ φΐίεΐίί ,

ςυοο ηοη εδί βεηιρει•, δίΐ (>εηει•3ΐίο; εΐ ηη 1ι<βο δίΐ ρΓοΒΓεδδΐι*

3(1 φΐίείειη. Ε]ιΐ3 ί<;ίΙυτ ςυοιΐ ρηεΙβΓ ]ΐ;\Ιιιι•.ιιιι ηιιιηιΊ ιιΐ

ί6ΓΓ£Β ϊ ιι Ιοοο 5υρεΓ0 , βΗΙ ςβηεΓβΙϊο. Οιιηιιιΐο ί^ίΐητ νί δυι--

δυιη ΓβΓΡίίΛΐιΐΓ, 3(1 ςιιίείοιη ρτο^ΓΟίΙΐοΙιαΙιΐΓ. ΑΙ^υί αοο(1 3(1

0|υίε1επι ΙεηαΊΙ , δεηιρεΓ νΜεΙιΐΓ Γογγϊ οε1ει•ίυί : (ΐυοϋ αιιΐιτιι

νί ιηονβΙιΐΓ, ε εοηΙι•»ιϊο. Επί ί^ίΙυΓ φΐίεβεεηδ, ςυιιιη ηοη

δίΐ Γίκ:Ιιιιη ηυϊεβεεηβ. ΡΓΒίΙβΓεα ΙεικΙεΓε 3(1 φΐίείεηι , νί(Ιε-

Ιιιι• ;ιπΙ οηιηίηο 65&ε : δεευικίιιιη ηιιΐυπιιη 3(1 δηιιηι Ιοοιιιη

Γεπϊ,νεΙ δίιηηΐ 3εοί(1ει•ε. (10) Ηεηι εχδίδΐίΐ (Ιιιΐιίΐβΐίο , ηη

(|ΐιϊι•> ςιι,Έ β8( Ιιίΐ', μΙ ('οιιΐι ,ιτί,ί ιιιιιΐιιι ςηΐ οΐ Ιιίηε. <3ιΐ3ηόΌ

βηίιη πιονεΐηι• εχ Ιιοε, νεΙ βΐϊαοι 3ΐ)]ίοίΙ, 3(1Ι)υε νίοΥΙιιι- Ιια-

ΙιιΤΙ' ί(| φ10(1 3ΐ)]ίΐΊ(ΐ)Γ. <ί 1ΐ;ΐΓ(• δί Ιι,ιΊ' φΐίβδ 89( εοη(Γ3ΓΪ3 111(1-

ΙιΓι (ΐιπ εβ( Ιιίηε ίιι (οιιΙπιπιιπί : εβιΊε μιιιιιΙ ίηεηιηΐ (οιιΙιίιιμ.

Αη (|Π3(ΐ3ΐη(εηυ9 ςηίεβείΐ, βί ιιΊΙιιιο ιιιαιιι•Γ.' εΐ οηιηίηο ιμιοιΙ

ιικινιΊιΐΓ, ρβΓίίηι βδΐ ΙιΙε, ρηιΊίιη ίη εο ίη φΐιιιΙ ηιιιΙιιΙ. Μεο-

ςιιβ ηΐ3§Ϊ8 ιηοΐιΐϋ ιηοΐιιί εδί εοηΙΐΏΓίυβ, (]υ3ΐη ςιιίεβ. Αεά*ε

ηιοΐίοηο «ιηίϋειη ?( ςυίείε, ί|υοηιθ(1ο υΐΓβιριεδίΙ υη3, εΐ ηιιαι

ι |ΐιιΙ ιικ >ίιιΙ ('οιιΐΐ'ΐιΐ'ί.ι , (ΙίεΙιιιυ ββ(.

11. ΟιιΙιΊΙιιιι' «ιιΙιίιι ιρη^ιίαιη ρο$$ί( ί•1ί;ιιιι (1ε ρΓομπ'ίι,ιι

3(1 κΐίΐΐιιιη, 3η ιιιιίι•ΐιιιιι|ΐιι• μι η Ι ιιιιιΙ ιι> [ιγμΊοι- η,ιΐιιπιιιι, Ιιί$ 5ϋ

»Ιίι|ΐι:ι (]υί88 ορ|Χ)ί>ί(3. $ί ί^ϋιιΐ' ηοη επί, ΗΐΐίΐΐΓ(Ιιιιη (•.•,(. Μ.ιικΙ

εηίηι, 58(1 νί ιιιαηεί. ΟυοεΪΓε3 επί »1ίι|ΐιί(1 ηυίεβεεηιί, ιιυο(1

ηοη βεηιρβΓ αυίεβεεί δίηε ςιιίβ(ί$ ββηβΓπΙίοηε. (12) ΑΙςηΙ

εοηδΐ3ΐ Γογθ; υΐ εηίιιι ηιονεΙιΐΓ ρηκΙεΓ ιι;ιΙιιιαιη, εΐίβιη ςιιίε-

Μ•(•π• 3ΐίςιιί(1 ροΙοΙ ρηιΊΐΊ• ηηΐυτΐηι. ί^ιιιιιιι ιιιιΙιίιι ΐ|ΐιίΙιιΐί-

(Ι3ηι ηιοΐιΐϋ »ίΙ δεειιηϋηιη ηιιΐιιπιιη , ιΊ ρπιΊεΓ ηιιΐιιπιιη ( ιιΐ

ί§ηί Μ'ΐιιηιΙιιΐιι η.ιΐιπ,ιιιι ε$( ηιοΐυβ μιγμιιιι νεΓ8ΐ)3 ; φΐί νε™

ββ( (ΙβΟΓδυηι νεΓδίυ, εβί ρΓ«!ΐεΓ π,ιΙιιγ.ίιιι ) : ιιίπιπι Ιιίε ε*1

εοηΐΓβπιυ, 3η πιοΐιυ ΙεΓΓ.τβ? &ϊ (ϊ ιι ίιΐβιτι Ιιικε (Ιοογμιιιι ΓβΓίιΐΓ

8«ευη(1ιιηι ηαΙυΓβιη. Αη ρβίοΐ ηίΓοβφΐε 858ε εοηΐΓ3ΓΪ08 , 8Ρ(1

ηοη εοιίεπι ηκχίο : νεπιιιι Ιιίε φΐϊ 881 κτιιικίιιιιι η;ι1ιιιηιιι,

ιιΐ ΜτιιικΙιιιη ηιιΐιιι .ιιιι εχβίβίβηΐε Ιιοεε]υ8 πίοΙπ : ιηο(η8 νειο

ίμΐΐίί. 3(1 ΙιΜΊΙΙΙΙ ΜίριΊΊΙΙΙΙ, ε]ΐ18(1ΐΊ11 ΙΙΙοΙίΐί 3(1 ίΐΐΙιΊΊΙΙΜ ΟρρΟ-

ηιΐυτ, υΐ ιηοΐιΐί φΐί ε*1 βεειιηιΐυιιι ικιΐυηιιη , ει φΐί ε->1 ρηε-

ΙεΓ η3ΐιΐΓ3ηι. ϋίπιίΙϊΙεΓ (Ηοεη(1ιιπι εδίεΐϊβηι (1ε 8ΐα(ίου8. ϋιϊιΙ

ι»ι Ι--ι=— ι- 3 ςυίεΙε ιηοΐιυ 3ΐίΐ|υα ρβΓίβ (1ί\8Γ83ΐη Γ3ΐίοηειη'

ΙιαΙιοΙ.
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Εΐ ο' έσιι συνεχές και άπτόμενον και εφεςής , ώς

οιωρισται προτερον, συνεχή μέν ών τά έσχατα εν,

ί& άπτο'μενα δ' ων άμα , έφε-ής δ' ών μηδέν μεταξύ

συγγενές, άδΰνατον ές άοιαιρέτοιν ειναί τι συνεχές,

οίον γραμμήν εκ στιγμών, είπερ ή γραμμή μέν συνε

χές, ή στιγμή δέ άδιαίρετον. Οΰτε γάρ εν τά έσχατα

των στιγμών οΰ γάρ έστι τι» μέν έσχατον το δ' άλλο

40 τι μόριον τοϋ αδιαιρέτου • ουΟ' άμα τά έσχατα • ού γάρ

εστίν έσχατον τοϋ άμεροϋς ούοέν έτερον γάρ τι) έσχα

τον και οΟ έσχατον. (2) Έτι δ' ανάγκη ήτοι συνεχείς

είναι τάς στιγμάς ή άπτομένας αλλήλων, έ; ων έστι

το συνεχές. Ο δ' αύτος \ό•(ος και έπ'ι πάντων τών

45 άδιαιρετοιν. Συνεχείς μέν δή ουκ άν είεν διά τόν εί-

ρημένον λο'γον άπτεται δ' άπαν ή δ'λον ό*λου, ή μέρος

μέρους, ή όλου μέρος. 'ΕπεΊ δ' άμερές τό άδιαίρετον,

ανάγκη δ'λον ό"λου ά'πτεσΟαι• δ'λον δ' {ίλου άπτόμενον

ουκ ε'σται συνεχές- τό γάρ συνεχές ε/ει τό μέν άλλο

.(3ΐη νιτο ίί ε*1 ιοιιΐίιιιιιιιιι , 30 ΙηηβεηΒ, εΐ (Ιείηοερβ , ιιΐ

.- 1 ; ι ( . ■ . ι (Ιεΐίηίΐιιιη ΓιιίΙ (ηειιιρβ εοηΐίηυβ, (]υοπιηι γχΙκίιι,ί

μιιιΙ ιιιιΙιίιι ; (αημοηϋα νιτο, ςηοηιηι 8ηη(8ίηιυ1; (Ιεϊηεερί

βυίβηι , (|ηί1)ΐΐ5 ηϋιίΐ βδΐ ίη!οΓ]εεΙυηι ο]πμ1ιίιι ^εηοΓίβ ) : ρια-

ίεείο ίιηρο88Ϊ1)ϋε ββΐ, εκ Ϊη(1ίνί(1ιιί8 6838 3ϋφ)ί(1 εοηΐϊηυιιιη,

υ( Ιίηεηηι εχ ρπηι-Ιίκ , μ φ^ιίιίεηι Μικίι ι-8ΐ ΓεβεοηΙίηυβ, ριιιι•

(■Ιιιιη .ίπΙιίιι Γββ ϊηαΊτΙαΉβ. ΕΙεηίηι ηεε εχ(Γεηΐ3 ρυηεΙοΓίιηι

μιιιΙ ιιιιιιηι : φκιηιΙοιρΓίιΙειη ίηιΐίνϊιΐυί ηοη ε$( Ιιοε ςυίϋειιι

ι•\ΐ!ΐιιιπιη, ίΙΙιιιΙ νιτο 3ϋ3 φ133(ΐ3Π1 ρ3Γ8. Νεε ('\Ιπίιι:ι

.-,ίιιιιιΙ ίΐιιιΐ : φΐΐ3 ηιιΙΙιιηι εχίΓειηυηι εβί ε]ιΐ8 φίοιΐ ρ.ΊΓΐϋιΐΗ

νιιιιιΙ , φΐιιιιι ίΐϋιιιΐ μΙ ι'\Ι ι (ίιιιι πι , ε Ι ίιΐ οιι] ιΐ5 85ΐ εχΐΐ'εηιιιιιι .

(2) ΡΓοοΙεΓεβ ηεεεδδε εβί, νεΙ ριιικΊ», εχ ςυ'ιουβ εβί εοηϋ-

ηυυπ), εββε εοηΐϊηιιη, νε) βε νίοίδδίπι ΐ3η"εΓβ. Ε3(1βπκριε

Γ3ΐίο ε$( ίη οιιιηϋιιι> ίηϋίνίϋυίδ. ΟιηΙίηιι» ί^ϊΙιΐΓ 888ε ηι•-

ςυευηΐ ρΓορΙβΓ ΓΕίίοηεηι ιριιιι ];ιηι (1ίεΐ3 ι-(. Πεβ βιιίειιι

οιηηίί Ιιιη^ίΙ νι•1 ΙιιΙη Ιοίηιη, νεΙ ρ3Γ3 ρβΓίβπι, νεί Ι0Ι3111

ρ.ΊΓ5: 88(1 (ριιιηι ίικίίνίιΐιιιιηι ρ3Γ(ί1)υ8 νϊεεί, ηεεεδβε εβ( ιιΐ

(οΐιιηΐ (,ιη^ιΙ (οΐιιηι. ΑΙιριί ΙίΙιιιιι , ιρίιιιΐ Ι;ιημι1 (οΐιιηΐ , ηοη

επί ι ιιιιΙίιιΐΗΐιη : φΐαικ1θ(ριί(1επι εοηΐίηηυιη ΙιιιΙκΊ αΐκιιιι



318 ψϊςικιις ακροάσεως ς, α. (231,531.)

το δ' άλλο μέρος, χαι διαιρείται εις ούτω; έτερα και

τόπω χε/ωρισμένα. Άλλα μην ούδ' εφεξής εσται

στιγμή στιγμής ή τι) νυν τοϋ νϋν, οιστ' εκ τούτων είναι

το μήκος ή τον /ρο'νον εφεξής μεν γαρ έστιν ων μηΟε'ν

6 εστί μετάξι; συγγενές, στιγμών ο" άει τ6 μεταςΰ

γραμμή και τών νϋν χρο'νος. (β) Ετι διαιροΐτ' &ν

εις αδιαίρετα, είπερ έ; ιον έστιν έκάτερον, εις ταϋτα

διαιρείται. 'Λλλ' ούΟεν ήν τών συνεπών εις άμερή

διαιρετο'ν. Αλλο δε γένος ούχ οΤο'ντ' είναι μεταςυ τών

ΙΟ στιγμών και τών νυν ούΟέν ε! γαρ εσται, δηλον ως

ήτοι άδιαίρετον εσται ή διαιρετόν, και ει διαιρετόν,

η αίς άοιαίρετα ή εί; άει διαιρετά• τοΰτο οϊ συνε/ές.

Ψανερόν δε και 6'τι παν συνεπές διαιρετόν εις άει διαι

ρετά• ει γαρ εις αδιαίρετα, εσται άδιαίρετον αδιαιρέτου

16 άπτο'μενον εν γαρ το εσ/ατον, και άπτεται τών

συνε/ών. (ι) Τοΰ δ' αΰτοϋ λογού και μέγεθος και

/ρο'νον και κίνησιν έ; αδιαιρέτων συγκεϊσ&αι, και

διαιρεΐσθαι ει; άοιαίρετα ή μηΟέν. (>,) Δήλον δ' Ιχ

τώνδε• ει γαρ τό με'γεΟος ε'ς άοιαιρέτοιν σύγκειται,

20 καϊ ή κίνησι; ή τούτου έ; ΐσων κινήσεων εσται αδιαι

ρέτων, οΐον ει το ΑΒΓ έκ τών ΑΒΓ έστ'ιν άδιαιρέ-

τιον, ή κίνησις Ιψ' ης ΔΕΖ, ήν Ιχινήθη το Ω έπ'ι

της ΑΒΓ διαστάσεως, έκαστον τι) μέρος έχει άδιαί

ρετον. (β) Ει δ= παρούσης κινήσεοις ανάγκη .κινεϊσΟαι

2> τι, χαΐ ει κινείται τι, παρεϊναι κίνησιν, καϊ το

κινεϊσΟαι εσται ε; αδιαιρέτων. Τό μεν δη Α εκινήΟη

τό Ω τήν τό Α κινούμενον κίνησιν, τό δ! Β τήν τό Ε,

και τό Γ ωσαύτως τήν τό Ζ. (7) Ει δή ανάγκη τό

κινούμενον ποΟέν ποι μή άμα κινεϊσΟαι και κεκινήσΟαι

3υ ου έχινεΐτο ό'τε έχινεΐτο (οίον εί Θήίαζέ τις βαδίζει,

αδύνατον άμα βαδίζειν Θήβαζε και βεβαδικέναι θή

βαζε ) ■ τήν δέ τό Α τήν άμερή έκινεϊτο τό Ω , η ή τό

Δ κίνησις παρήν. Ωστ' εί μεν ύστερον διήλΟεν ή διήει,

διαιρετή «ν είη• δτε γαρ διήει, ούτε ήρέμει ούτε

35 διεληλύΟει, άλλα μεταςΰ ήν. Εί δ' άμα διέρχεται

και διελήλυθε τό βαδίζον δτε βαδίζει, βεβαδικός έκεΐ

εσται και κεκινημένον ου κινείται, (β) Είδε τήν μέν

δλην τήν ΑΒΓ κινείται τι, και ή κίνησις ήν κινείται

τα ΔΕΖ εστί, τήν δ' άμερή τήν Α ούΟεν κινείται,

4ο άλλα κεκίνηται, είη αν ή κίνησις ουκ έκ κινήσεων,

άλλ' εκ κινημάτων, και τό κεκινήσΟαί τι μή κινούμενον

τήν γαρ Α διελήλυΟεν ου διεξιο'ν. "Ωστε εσται τι βε

βαδικέναι μηδέποτε βαδίζον ταύτην γαρ βίβάδικεν

ου βαδίζον ταύτην. (») Εί οϋν ανάγκη ή ήρεμεΐν

4•. ή κινεϊσΟαι παν, ηρεμεί δέ καΟ' εκαστον τών ΑΒΓ,

ώστ' εσται τι συνεχώς ηρεμούν άμα και κινούμενον

τήν γαρ ΑΒΓ δλην έχινεΐτο, και ήρέμει ότιοΰν μέρος,

ώστε κα'ι πασαν. Και εί μεν τα αδιαίρετα της ΔΕΖ,

κινήσεις κινήσεως παρούσης ένδε'χοιτ' αν μή κινεϊσΟαι,

Ι>0 άλλ' ήρεμεΐν εί δε μή κινήσεις, τήν κίνησιν μή

έκ κινήσεοιν είναι, (ίο) Όμοίως δ' ανάγκη τώ μήκει

και τη κινήσει άδιαίρετον είναι τον χρο'νον, και συγ

κεϊσΟαι έκ τών νϋν όντων αδιαιρέτων εί γάρ πάσα

διαιρετο'ς, έν τώ έλάττονι δε τό ίσοτανε; δίειπν ελατ-

α(<]ΐιε αΐίιιιιι ραιίοηι , 3ΐςυο (ΙίνίάίΙιΐΓ ίιι ίΐιι ύινεΓ53 «Ι Ιοεο

δρ]υηο(3. (}ιιίη ηεο ριιηοΐιιηι ιΐρίηοορδ δοςιιείπι• ρηη< Ίιιιη

3ΐιΙ ιιιπηίΓΐιΙιιιιι ιιιοιηι'ΐιΐιιιιι , ιιΐ οχ Ιιίδ δίι Ιοπμ,ϊΙυιΐο ν (Ι

Ιειηριΐδ. Οείηοερδ οιιίηι μιπΙ , ςυίΐιιΐδ ηίΐιίΐ εδί ιηίο^ροΐιιιιι

ε]ιΐδϋεπι βρηεπδ : ςυοιΐ νετο ρηηοΐίδ εδί ίηΐιτμτΐιιιπ , κεηι-

ρβΓ εδί Ιίηεβ ; ρΐ π,υοιΐ ηιοηιρηίίδ, Ιρηιρυδ. (3) Ργ»?Ιογ<;3 ιΐϊνί-

(ΙιτιΊιι ι• ίη ίιΐι Ιί ν ίιΙιι;ι : δΐηυίο'ειτι β\ ςυίυιΐδ εδί υΐηιηκ] ιιο , ϊη

Ιιλτ (Ιί νίιϋΙυΓ. δβϋ ηιιΐΐυηι οοηΙΙηιιιιιη ( ιιΐ νκΐίηιυδ) κΐ ίη 63

(ϋνίϋυυηι ςιιχ ραΗίϋΐιβ >'303η(. ίΧιιΙΙπηι ηιιίειη ;ιϋυι1 ςεηιι<ί

ροΐίδΐ βδ5ε ϊηΐΡΓ]ι:οΙιιπι ριιικ Ιί-; οϊ ηιοηιεηΐίβ. Νβιη 8ί επί ,

οοιίδίαΐ Γογο νεί ίηϋίνίιΐϋυπι, ν«1 (Ιίνίιΐιιιιηι : εί εί ι)ί\ ίιΐιιιιιιι ,

νεί ίη ίηιΐίνίίΐιιβ , νεί ίη 8εηιρ«Γ <Ιί νίιΐιι» : Ιιοε τογο βίΐ οοη-

Ιίηιιιιηι. ΡοΓίρίουυπι φιοςυε ΐ&Ι, οηιηε (οιιΐίιιιιιιιιι ε85β

ιΐίνίιΐιιπιη ίιι βεηιρεΓ ιΐίνίιίικι. Νβηι εί ιϋιίιΐ.ιΐιιι- ίη ίηιΐίνί-

ιΙιι.ί, ίηιΐίνίιΐιιιιιη 31) ίικϋνίιΐιιΐ) ΙβηςεΙιΐΓ : ςιιβηϋοςηίιΐβιη

οχίΓοηιιιηι β*1 υηυπι , 30 Ιβη^ίΙ εοηΙίηιΐ3. (4) Ρογγο

ε]ιι*ι1οηι Γ»1ίοηί5 ο«1, ε{ ιηβ^ηίΐυιΐίηεπι, εί (ειηριΐί, εί

ηιοΐιιηι ρχ ίηϋίνίιΐιιίδ εοη5ΐ3ΓΡ, 3(: ϋίτίιΐί ίη ίικίίνκΐιΐΐ, νρ|

ηιιΙΙιιιη Ιιοηιηι. (5) ΡαΙοΙ .ιιιίοιπ ρχ 1ιί8 : ηυΪ3 81 ιιιιιι,ΊΐίΙικΙο

εχ ίικίίνίιΐιιίί εοιΐ5(3( , ι•| ί;ιιιι ιιιοίπκ , ςιιί ρρΓ ςρηίίιιιη Ιιιι]υ8

ιιι.ΐ'.•ιιϋιι•1ίιιίι ΓιΙ, εχ α?ηυ3ΐίΙ)ΐΐ5 ηιοΐίόιΐδ ίηιΙίνίΟυίβ ετϊΐ :

τοίυΐί, 8ί ηΐ3κηί(ϋ(Ιο α β γ εοηδίεΐ εχ α β γ ίικϋνίιΙιιΝ :

εΙΐΒΐιι ηιο(ιΐ8 ο ε ζ, ςιιο πιοΐιιιη ρ>1 τό ω ρεΓ ϊιι1ι•ι νιιΙΙιιηι

α β γ, ΙκιΙιιΊ 8Ϊη§ιιΙαε> ρ3Γ(ε8 ίηι1ί\ίι1ιι;ι.<. (6) 5ί «ιιίοιιι ρπι•-

ίεηΐε πιοΐιι ηοερδβο εδΙ πιυνρΓί 3ΐί(]ΐιί(1 ; εί 8ί ηιιίιΐ πιοτοΙογ,

ηεοείκε οδΐ 3ΐ1ο85θ ηιοΐυιη : εΙ'ΐ3ηι ίρδίιηι ηιονριΐ οοηδίΒΐιίΙ

«χ ίηιΐίνίιΐυίϊ. ΙΙβ^ηρ ρρΓ α , πιοΐιιιη ε&4 τό ω , ςυιιηι ιηο•

ΥΡΓΡίυΓ ιιιοίιι δ : εί ροι- β, ηιοΐυ ε : εί ροΓ γ ίΐίιίριη ηιοΐιι ζ.

(7) 5ί ί^ίΙιΐΓ ηεεεβίο εδί ίο" ςιιοιΐ ηιονοΙιΐΓ αΐι βΐίςηο ΙοεοβιΙ

ίιΙίι|ΐιι•ιιι Ιιιπιιη, ηοη δίηιιιΙ ηιονρη εί Ρ88Ρ ιηοΐυηι (]ΐιο

ηιονοΙιβΙυΓ, ςυυηι ιιιονοίιηΐιιι• (νείυΐί, βί ςυίδ ΤηεΙίΒδ ρΓο•

ΟείδεβΙιΐΓ; ίηιροδδίΙιΊΙο 88ΐ υΐ δίιηιιΐ ρΓθΓιοίδε3(υΓ Τ1ιεΙ}3δ,

εί ρΓοΓρεΙιΐδ δίΐ 1ΊιεΙ)3δ) ; οργΙρ ροΓ α [ΐ,ιιΐίΐιιι* νβεβηδ, ηιο-

\ ιΊμΙιιι' τό ω , ςιιβίεηιΐδ ηιοΐιΐδ 5 εί ;ι<1»τ;ιΙ. ζ)ιι;ιιτ δί ρο$(

ρρΓ(Γ3Π8ϋ( (|Π.ιιη ρεΓ(Γ3ηδΪΓΡ[,()ίνί(1υυιη επί; (μιαηιΐο βιιίηι

ΙΧΊ'ΐΓΒηδίοβΙ , ηεε ςυίρ$ερΙ)3ΐ ηβε ροΓίΓβηδίοΓβΙ, δειΐ ίηΙεΓ

ιιΐηιπκμιε <τ;ιΙ . ΟυυΟδί δίιηηΐ ρεΓίΓαηβίΙ ρΐ ρρΓΐΓ3ηδίί( :

ρΓοΓεοΙο ((υοιΙ ρΓοΓιείδαΙυι•, ιρκιηιΐο ρΓοΠείδοίΙϋΓ, ρΓοΓβ•

εΐιιηι ίΙΙιιε ργιΙ εί ηιοΐυιη, ηιιο ηιονεΙιΐΓ. (8) ΟικηΙη πιο-

υρΙηγ 3ΐί<|ΐιί(1 ρρΓ ΙοΙβηι Ιοηβίίικίίηεηι α β γ, εί ηιοΙυ$,ςιιο

ηιονεΙιΐΓ, βδΐ δε ζ, ηϋιίΐ 3ΐιΙοιη ηιυνρΙιΐΓ ρρΓ ρβΓίρηι α

φΐοο ρηιΊίΙιιΐδ οβγρΙ, βριΙ ηιοΐιιηι εδί : ργΊΙ ιιΐίιριε ιηοΐιΐδ,

ηοη εχ ηιοΐί&ιΐδ, δοιΐ οχ Ιοπιιίηίδ ηιοΐιιιιηι ; οΐβΐίιριοιΐ πιο-

Ιυιη ιτίΐ, (]ΐιο<1 ηοη ηιονεΙιβΙιΐΓ : <]ΐιί3 ροΓίΓοηδϋΙ ρ3Γ(ειη α

ηοη ρεΓΐΓ3η«ευηοΌ. ΟυοείΓ03 Γιεπ ροΐεπί ιιΐ ;ιΙϊι|ΐιίι1 ρΓΟ-

ΓεοΙυιη δίΐ, ςιιιιηι πιιηιριηηι ρΓοΠείϊΡΡΓεΙιΐΓ : ςπίβ ρρΓ Ιΐίηο

εδί ρΓοΓοοΙυηι ηοη ροΓ εβιη ρΓοΙΊοίίοειιιΙο. (!)) Ιϋιςυο δι

ηοορδδο ΡδΙ ςιιοιίνίί 3ΐιΙ ςιιίοδΟΟΓΟ βιιΐ πιονεΓί, ((υίεδυίΐ

3υ(ειη ίη δίη^ιΠίδ α β γ : επί ί^ίΙϋΓ ΒΐίιμιίιΙ οοηΙίηεηΙεΓ

ί|ΐιίε5θοηδ δίηιυΐ εί ιιιοίιιιη. λ»ηι ροΓ ΙοΙβηι ηιββίιίΐυιΐίπριη

α β γ ηιο\τΙ)3ΐιΐΓ, εί ίη ςιιανίδ ραΓίο ηοίοίοεβαΐ : ρΓοίικΙΡ

εϋαιιι ίη (οΐϊ. ΚΙ δι ςυίιΐοηι ίηιΐίνίϋιιπ; ρ3Γ(ε» τοϋ δ ε ζ δίηΐ

ηιοΐυδ : Ιϊογϊ ροΐιτίΐ ιιΐ ηιοΐυ ρΓΧ^εηΙε γρ« ηοη πιονεβΙϋΓ,

βΡ(1 ςιιίβδοβί. 5ί νΡΓΟ ηοη δίηΐ ιηοΐιΐδ, ενεηϊεΐ ηΐ ηιοΐιΐδ οχ

ηοη-ηιοΐίΐιιΐδ οοηδίοΐ. (10) ί'Ι βιιίεηι ΙοηρϋυΛίηοιιι ρΐ ηιο-

Ιιιιη , βίε Ιεπιριΐδ 0850 ϊιιθϊνϊ<1ιιυπι ρΙ ρχ ηιοηιεηΐίδ ίικίίνί-

(Ιυίβ οοηδΐ3Γ8 ηοοεδβο εδί. Νβηι δι οηιιιίδ εδίιΐίνίιΐιηΐδ; ςυοά

βιιίεηι 9!<ριε νρίοχ Ρδί , ίη ηιίηοπ Ιοιηροα* οοηΐίοίΐ πιίηυδ

Χ
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τον, διαιρετός έσται και 6 χρόνος. Ει δ' & χρόνος διαι

ρετό; εν ω φέρεται τι τήν Α , και ή το Α έσται διαι

ρέτη.

ΟΑΡ.

ίραΐϋ : (Ίίηιη ΙβΓηριΐδ ιΙίνίηΊιιιιιι επί. ί,ΐιιυιΐ-ι Ιοιηριΐδ <1ίνί-

ιΐιιυιιι ογϊΙ, ςυο βΐίαυίιΐ ΙΊί Ιιιι' ροΓ ιιι.'ΐμηίΐιιιΐίηοιιι α : «Ιί;ιιιι

ηΐ3§ηίΙιιύο α επί αΊνίϋΊιβ.

II. [Ι.]

Έπε'ι δε παν μέγεθος εϊς μεγέθη διαιρετόν (δέδεικται

Β γαρ 6'τι αδύνατον εξ ατόμων ειναί τι συνεχές, μέγεθος

δ' έστιν άπαν συνεχές), ανάγκη το Οαττον έν τω ισω

χρόνω μείζον και εν τω ελάττονι ίσον και εν τω ελάτ-

τονι πλεΐον κινεΐσΟαι, καθάπερ ορίζονται τίνες το

Οαττον. Έστω γαρ τι) έφ' ω Α του έφ' ω Β Οαττον.

ίο Έπε'ι τοίνυν Οαττον εστί το πρότερον μεταβάλλον, εν

ω χρόνω το Α μεταβέβληχεν από τοϋ Γ εϊς το Λ, οίον

εν τω ΖΙ1, εν τούτω το Β, ουπβ) έσται προς τω Δ,

άλλ' απολείψει• ωστ' εν τω ίσω χρόνω πλεΐον δίεισι το

Οαττον. (2) Άλλα μην καΐ εν τω ελάττονι, πλεΐον

15 έν ώ γαρ το Α γεγένηται προς τω Δ, το Β έστω προς

τω Ε τό βραδύτερον ον. Ούκοϋν έπει το Α προς τω

Δ γεγε'νηται έν άπαντι τω ΖΗ χρόνω, προς τω Θ εσται

εν ελάττονι τούτου- και έστω εν τω Ζ Κ. Τό μεν ουν

ΓΘ, 8 διελα-,λυΟε τό Α , μείζον έστι τοϋ ΙΈ, δ δέ χρόνος

ϊο δ ΖΚ έλάττων τοϋ παντός τοϋ ΖΗ" ώστε έν ελάτ

τονι μεϊζον δίεισι. (3) Φανερόν δέ έκ τούτων κα'ι δ'τι

τό Οαττον έν ελάττονι χρόνω δίεισι τό ίσον. Έπε'ι

γαρ τήν μείζω έν^έλάττονι διέρχεται τοϋ βραδύτερου,

αυτό δέ καΟ' αυτό λαμβανόμενον έν πλείονι χρόνω τήν

25 μείζω της έλάττονος, οίον τήν ΑΜ της ΛΞ, πλείιον αν

είη δ χρόνος δ Π Ρ, έν ω τήν ΛΜ διέρχεται, ή δ Ι1Σ, έν

ω τήν ΑΞ. Ωστε ει δ ΠΡ χρόνος έλάττων έστι τοϋ

ΠΧ, έν ω τό βραδύτερον διέρχεται τήν ΑΞ, και δ ΠΣ

έλάττων έσται τοϋ έφ' ω ΠΧ• τοϋ γαρ ΠΡ έλάττων, τό δέ

30 τοϋ έλάττονος ελαττον και αυτό ελαττον ■ ώστε έν ελάτ

τονι κινηΟήσεται τό ίσον. (4) Έτι δ' ε! παν ανάγκη

ή έν ίσω χρόνιο ή έν ελάττονι ή έν πλείονι κινεΐσΟαι,

καΙ τό μέν έν πλείονι βραδύτερον, τό δ* έν ίσιο Ισοτα

χές, τό δέ Οαττον ούτε ισοταχές ούτε βραδύτερον,

35 ούτ' αν έν ίσω ούτ' έν πλείονι κινοΐτο τό Οαττον.

Λείπεται ουν έν ελάττονι, ώστ' ανάγκη καΐ τό

ίσον μέγεθος έν ελάττονι χρόνο) διιέναι τό Οαττον.

(ι) Έπε'ι δέπασα μέν κίνησις έν χρόνω, κα'ιένάπαντι

χρόνω δυνατόν κινηΟήναι , παν δέ τό κινούμενον ένδε'-

40 χεται και Οαττον κινεΐσΟαι και βραδύτερον, έν δίπαντι

χρόνω έσται τό Οαττον κινεΐσΟαι καΙ βραδύτερον. Τού

των δ' όντων, ανάγκη καί τον χρόνον συνεχή είναι.

Λέγιο δε συνεχές τό διαιρετόν εις άε'ι διαιρετά• τούτου

γαρ υποκειμένου τοϋ συνεχοϋς, ανάγκη συνεχή είναι

4& τόν χρόνον. (β) ΈπεΙ γαρ δέδεικται δ'τι τό Οαττον έν

ελάττονι χρόνω δίεισι τό ίσον, έστω τό μέν έφ' ώ Α

Οαττον, τό δ' έφ' ώ Β βραδύτερον, και κεκινήσθι» τό

βραδύ-.ερον τό έφ' ω ΓΔ μέγεθος έν τω ΖΗ χρόνω•

δήλον τοίνυν δτι τό Οαττον έν ελάττονι τούτου κινή-

60 σεται τό αυτό μέγεθος ■ και κεκινήσθω έν τω ΖΘ. Πάλιν

δ' έπει τό Οαττον έν τω Ζθ διεληλυθε τήν όΤ,ην τήν

ΓΔ, το βραδύτερον έν τω αύτω χρόνω τήν έλάττω δίει-

Οιιιιιιι ίιιιΐπ» οηιηίϊ ηι.ιμιιίίικΐο ϊη ηιημιιϋιιιΐίηοδ ιίινι-

πΊΐ3 8)1 ( ηιιίρρε ΟδΙεηδίιπι ε»1 ΙίβΓΐ ηοη ροδβε ηΐ οχ ίικίίνί-

ιΐιιίδ εοηδίοΐ 3ΐί<]ΐιίι1 (οιιΐίιιιιιιπι ; οιηηίδ νοι ιι ιιι;ιμηίΙ ιΐιΐο εδί

('οηΐίηπ,ι ) : ηοεεδδε εδί ία1 ηυοϋ βδΐ νείοοίυβ, ίτηυαϋ (οηι-

ροΓΟ ιηη]ιΐ5 ερ3(ίυηι ρεΓίΓβιΐδίΓβ, οΐ ιηίηοπίΕΟ,ικιΙε, εΐ ιιιίηοπ

ιιΐϊίυβ, ι|ιιγι]ι,ι.||]|οιΙμιιι ηοηηυΙΙί (ΙεΠηίυηΙ ίιΐ φίοιΐ ε$1 νε-

Ιοείιΐϊ. ϋδίο ηβηΐφΐε ίϋ ίη ςιιο ο&1 α, νείοείιιβεο ίιι ηιιο

081 β. Ουοηίαπι ίμΗυΓ πποίΐ, ρπιΐδ ηιυΐ3ΐυτ, εδί τείοοίυδ :

οογΙο ηιιο ΙθΐηροΓβ τό α ηιιιίβΐιιιη εδί α γ 3(1 δ, ριιΐ3 ΙεηιροΓβ

ζ τ„ Ιιοο ΙειηροΓε τό β ηοηόΊιηι ροΓνεηίΙ 3(1 δ, δοϋ (ίΙγβ βπΐ.

Οιΐ3|ΐΓορΐ6ΐ• ίϋ φιοϋ εΜ νείοοϊυβ, α;φΐ3ΐί ΙειηροΓε ρίοδ &ρ3(ϋ

εοηΐϊείΐ. (2) Οιιίη είί»ιη ηιίιιοπ ΙβηιροΓβ ρΙιΐδδρ3ΐϋ οοηίϊείΐ

(1113Π) ίιΐ ςιιοϋ β§1 ΐ3Γ(1ίιΐδ. Νβιη ο,ιιο ΙοηιροΓΟ τό α ρβι-νβηίΐ

8(1 δ, τό β ρρΓνοηίΙ 3(1 ε, φΐιιηι δί( (3Γ(1ίιΐ5. Εγ^ο ο,ιιίβτό α

3(1 δ ροΓνοηίΙ ΙοΙο ίΙΙο ΙεπιροΓΟ ζ η, 3(1 Ο ροι-νβηίεΐ ιηίηοη'

ΙειηροΓβ ηιιβιιι Ιιοε δί(, 30 ρει•νεηΪ3( ΙεηιροΓε ζ κ. ΚραΙίιιιη

ι'^ϋιΐΓ γ δ, ηυθ(Ι ρεΓίΓβηδϊΙιίΙ τό α, εδί ηΐ33ιΐδ φίβηι γ ε; Ιεηι-

ρ«3 νο™ ζ κ εδί ηιίηυδ ΙοΙο ϊΙΙο (εηιροιε ζ η. Οοβγε πιϊηοη

ΙεηιροΓβ εοηΠεΚ ηιαϊιΐδ βραΐϊιιιη. (3) Ιΐχ Ιιίδε1ί3πι ρβίεΐ, ίιΙ

ο,(ΐθ(Ι εδί νρίοείιΐδ, ηιϊηοη ΙειηροΓε (όπΠοογο ϊεςιιβίε δρ«-

ΙίιιΠΊ. Νβηι ψπ3 ηιη]θΓειη Ιοημίίικίίηεηι ροΓΐιαη=,ϊΙ ηιίηοι ϊ

ΙεηιροΓβ , ηυβηι ί(Ι ηυοιΐ ε.ιΐ ΐ3Γ(1ίιΐ5 ; ίρίΐιιη βΐιίειη ρεΓ ββ

βοεερίυηι ιιι3]ογϊ Ιεηιροι-ε ρεΓίΓβιΐδίΙΙοηβίΙυίΙίηεηι ηΐ3]0Γειιι

ηιιηοΓε, νείυΐϊ ΙοηχίΙιιαΊηειη λ μ, ςιι.χ ΟδΙ πι3]ογ Ιοη^ϊΙιι-

ϋίηε ). ξ : ρΓοΓοεΙο Ιεπιρυδ π ρ, ςυο ροΓίΓβηδίΙ Ιοη(ζίΙιιο,ίηεηι

Χ μ, 081 ηΐ3)ΐΐδο;ιΐ3ηα Ιειηριΐδπ σ, ο,υο ρεΓίΓβηδϊΙ ΙοιιμίΙικΙίηεηι

λ ξ. ΟυοείΓΟβ δϊ Ιεηιρυδ π ρ «5ΐ ηιίηιιβ ΙειηροΓε π χ, ο,υο ιηο-

ΙιίΙι• Ι,ιι ιΐιιΐδ ρβΓΐΓ3ΐΐδϊΙ ΙιιιιμίΙυιϋιΚΊΐι λ ζ : εΐίβηι (ειηρυδ π σ

εδί ιηϊη'ΐδ ΙεηιροΓβ ίη ςυο εδί π χ : δίςιιί(1οηι εβί ηιίηιΐδ Ιειη

ροΓε π ρ : (|\ιο(1 311(0111 ο<( ιιιίηοΓβ Γηίηιΐδ, ίρδίιηι (]ηο(]ΐιβ ο$(

Γηίηιΐδ; ο,υβρΓορΙοΓ ηιίηοπ ΙεηιροΓβ εοηϋείεΐ βεο,υβίε βρβ-

Ιιιιιη. (4) ΡΓ3318Γ83 δϊ ηεοεδδβ εδί ηιιοιίνϊδ βιιΐ χςυβίί 3ΐιΙ

ιτιίηοΓΪ 3ϋΙ ΓΜ,ίοπ ίεωροΓε ηιονοΓΪ ; εΐ ςυοϋ η)3^ο^^ (εηι-

ροΓΟ ηιονεΙιΐΓ, εδί (αηΐίικ ; ο,ιιοά 3ΐι(ειη 32<]ΐΐ3ΐί , ε»1 »(|ΐιο

νείοχ ; ψιοϋ νοΓΟ εδί οείΡΓίοδ, ηεε ε1»! ϊρςιιε νείοχ ηεο (3Γ-

(Ιίιΐδ : ρΓοΓεεΙο ο,ιιοΛ εβί νείοείυδ , ηεε καιιβίί ηεο ηι:ψ>π

ΙειηροΓε ηιονεΙιΐΓ. Ι',ι -,Ι;ι( Ίξϋιιτ ιιΐ ηιονεβΙυΓ ηιίηοΓί Ιειη

ροΓε : π,ιΐΒΓε ηβοείβε εδί εΐίηιιι, ηΐ νείοεϊυδ ηιίηοΓΪ ΙβηιροΓο

ρ(ΤΐΓ3ΐΐδ(Ήΐ 0>ςιΐ3ΐεηι ηιημπίίικίίηοιιι. (5) (ίποιικιιη ;ιιιΙπιι

οηιηίδ ηιο(υδ εδί ίη ΙειηροΓε , εΐ ίη οηιηί ίβηιροΓΟ ροδδίΙ)ϋ«

ι>! 3ΐίι]ΐιίιΙ Γηονεη; ψιίεψιίιΙ απίοιιι ιιιονεΐιιι-, ροΐεδί ε(

εεΙεΓΪιΐδ ηιονεπ εΙΐ3Γ(1ί()8 : εβΓ(ε ίη οηιηί ΙεηιροΓε Πογι ρο-

Ιεπί ιιΐ εεΙοΓίιΐδ ηιονεβΙυΓ εΐ ΐ3Γ(1ίιΐ8. (^οηιη Ιΐίκο ί(3 βίηΐ,

ηοεεδδο ε«1 εΐίβηι Ιεηιριΐδ εδδε εοηΐίηιιυηι. Οίοο ,ιιιΙιίιι οοη-

Ιίιιιιιιιιι φιοίΙ εδ( (ΙίνίίΙιιιιιη ίη δεηιρεΓ ιΐίνίιΐιι,ι ; ιιβιη δι δΐιρ-

]ιιιι):ιΙιιγ εοηΐίηιιηηι εβδε Ιιοε, ηεεβδδοοδί (εηιριΐδ βδϋε οοη-

ΙίππιιπΊ. (6) ριιιπιι οιίιιι οδίεηδίιπι δί(, ί(1 (ΐιιοιΊ εδί νείο-

είιΐδ, ιηίηοΓί ΙεηιροΓε εοηΠοοΓε δεςοβίε βρβϋιιιιι : εδίο ιιΐιί

α, ιηυΐιίΐΐ' ΥοΙοείιΐδ : ιι!>ί β, ΐ3Γ(1ίιΐδ : 30 (3πϋιΐ5 ρεΓΐΓ3ηδεηΙ

πΐ3ΐ;ιιίΙυ(1ίηεηι γ δ, ΙεηιροΓε ζ η. Ρ3(βΙ ίμίίυΓ νοίοείιΐδ ηιί-

ηοπ (|ΐκ»ιι Ιιοο ΙεηιροΓε ρεΓ(Γ3ηδί(ιΐΓυιη ε3ΐκ1οιη ηκιμηίΐιι-

ιΐίηοιιι; 3ε ρει-ΐΓ3η$«3ΐ ΙεπιροΓΟ ζ 0. ΚηΓδϋβ ςιιί» τείοείιΐί

ιιιιρίιίΐο ΙεπιροΓΟ ζ β ροΓίΓβηδίίΙ ΙοΙβπι ΙοιιμίΙικΙίιιοιιι γ δ :

οογΙο (3η1ίιΐ5 εοαΌηι ΙεηιροΓε πιίηοΓεηι εοηΠείΙ : ηκα δίΐ

.■
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σιν εσται ουν έφ' ής ΓΚ. Έπε\δέ το βραδύτερον τι) Β έν

τω Ζθ χρόνιο τήν ΓΚ διελήλυθε, τι) Οαττον έν έλάττονι

δίεισιν ώστε πάλιν διαιρεΟήσεται δΖΘ χρόνος, Τούτου

οέ διαιρουμένου χαι το ΓΚ μέγεθος οιαιρεθήσεται κατά

6 τον αυτόν λόγον. Εϊ δέ το μέγεθος, χαι δ χρόνος. Και

άει τοϋτ' έσται μεταλαμβάνουσιν άπό τοϋ θάττονος το

(Ιραδύτερον και άπό τοϋ βραδύτερου τό Οαττον, και το>

αποδεδειγμένο) χ ροιμένοις ■ διαιρήσει γαρ το μεν Οατ

τον τον νρόνον, τ6 οέ βραδύτερον το μήκος. Ει ουν

ιυ άει μέν άντιστρέφειν αληθές , άντιστρεφομένου δε άει

γίνεται διαίρεσις, φανερον ό'τι πας χρόνος έσται συνε

χής. (7) "Αμα οέ δήλον και Οτι μέγεθος άπαν έστι

συνεχές• τας αυτας γαρ και τας ίσας διαιρέσεις δ χρό

νος διαιρεΐθαι και το μέγεθος. Έτι δέ χαι έκ των

16 είο)0ότο>ν λόγων λέγεσθαι φανερον ώς ειιτερ δ χρόνος

εστί συνεχής, δ'τι και το μέγεθος , είπερ έν τω ήμίσει

χρόνο» ήμισυ διέρχεται, και απλώς £ν τω έλάττονι έλατ-

τον αί γαρ αϋτα'ι διαιρέσεις έσονται τοϋ χρόνου και

τοΰ' μεγέθους, (β) Και εϊ δποτερονοϋν άπειρον, και θα-

5υ τερον και ώς Οάτερον, χαι Οάτερον οίον εϊ μεν τοϊς

έσχάτοις άπειρος δ χρόνος , και το μήκος τοις έσχατοις-

εϊ δε χ?) διαιρέσει, χ5) διαιρέσει και τι) μήκος• εϊ δε

άμαοΐν δ χρόνος, άμφόΐν καί το μέγεθος, (θ) Αιο και

δ Ζήνωνος λόγος ψίΰδος λαμβάνει τό μή ένδέχεσθαι τα

ϊ!> άπειρα διελΟεϊν ή άψασθαι των απείρων χαθ' έ'χαστον

εν πεπερασμένω '/ρόνω. Λι/ώς γαρ λέγεται και το μή

κος χαι δ χρόνος άπειρον, και δλοις παν τί) συνεχές,

ήτοι κατά διαίρεσιν η τοϊς έσχάτοις. Των μέν ουν

χατα ποσόν απείρων ουκ ενδέχεται άψασθαι έν πε-

30 περασμένο) χρόνω, των δέ κατά διαίρεσιν ενδέχεται•

και γαρ αύτδς δ χρόνος οϋτως άπειρος, "ίίστβ έν τί)

άπείριο καΐ ουκ εν τω πεπερασμένο) συμβαίνει διιεναι

το άπειρον, και άπτεσΟαι των άπείροιν τοϊς άπείροις,

ου τοις πεπερασμένοις. Οίτε δη το άπειρον οίοντε

35 έν πεπερασμένοι χρόνω διελΟεϊν, ουτ' έν άπειρο) το

πεπερασμένον άλλ' εάν τε δ χρόνος άπειρος η, καΐ τό

μέγεθος έσται άπειρον, εάν τε το μέγεθος, και άχρο

νος, (ιυ) "Εστο) γαρ πεπερασμένον μέγεθος έφ' ου

ΑΒ, χρόνος δέ άπειρος έφ' ώ Γ- είλήφΟω δέ τι του

40 χρόνου πεπερασμένον, έφ' ω ΓΔ. Εν τούτο) ουν δίεισί

τι τοϋ μεγέθους, και έστω διεληλυΟός έφ' ώ ΒΕ. Τοϋτο

δέ ή καταμετρήσει τό έφ' φ ΑΒ, ?ί ελλείψει, •?, υπερ

βάλει- διαφέρει γάρ οΰΟέν ■ εϊ γαρ άεϊ τό ίσον τω ΒΕ μέ

γεθος έν ίσο> χρόνω δίεισι, τοϋτο δέ καταμετρεΐ τόέίλον,

46 πεπερασμένος έσται δ πας χρόνος έν ωόιήλθεν εϊς

ίσα γαρ διαιρεθήσεται , ώς και τό μέγεθος, (ιι) "Ετι

δ' εϊ μή παν μέγεθος έν άπείρω χρόνω δίεισιν, άλλ'

ενδέχεται τι κα\ έν πεπερασμένο) διελΟεϊν, οίον τό

ΒΕ , τοϋτο δέ καταμετρήσει τό παν, και το ίσον έν ίσο)

50 δίεισιν ώστε πεπερασμένος έσται καί δ χρόνος. "Οτι

δ' ουκ έν άπείρω δίεισι τό ΒΕ, φανερον, εϊ ληφθείη έπί

Οάτερα πεπερασμένος ό χρόνος• εϊ γαρ^έν έλάττονι τό

μέρος δίεισι, τοϋτο ανάγκη πεπεράνΟαι, Οατέρου γ$

πέρατος υπάρχοντος. Ιΐ'Δ Ή αυτή δε άπόόειξις και

ιιΐιί ν *.. (,»ιιιιιιι 3ΐι(ειητό β παοΐιίΐε ΙλπΙπι*, Ιι'ΐηροΐΐ ζ θ ρ.•ι -

Ιι-ίΐιΐΜίτϊΙ ΙοηιρΙηοϋηβηί γ κ : νείοι ίϋδ εβηι εοηΓιείι ηιίηοπ

Ιι.;ιιρθΓβ ; ί|ΐι;ΐ|ΐΓο|ιΙιϊΐ• Γυχίυδίΐΐνκίεΐαι• Ιειηρηδ ζθ. Ηοε αιιΐοηι

(ϋνϊδο, εΐιβπι ηιηβϊΐίίικίο γ χ ιΐϊν ϊιΚΊιιγ μίίιικΙιιιιι <>;ιΐ!<1ι ιιι

ι,ιΐιοικηι. (^ιιοιί-ί ηι;ι»ιιί(ιι<1ο, εΐίβιη Ιειηριΐδ; 3ο δειηρει• Ικιο

ετίΐ, δ'ι ϋΐιιιιειιΐΐ'ί ρΓυ^ΓΟϋίαηιυΓ .ι νείοείυιϊ 3(1 1;ιι < 1 ϊ ι ΐπ~ , ιΊ ;ι

Ι.ιι.Ιίοιτ αιΐ νείοει'ϋδ; αίςυε «ο ςιιοϋ ιίπιιυιι-ίπιΐιιιιι οιιΙ,

ιιΙ.-ιιιιιιγ : Π3ΐη νβίοί'ίαβ ϋίνίιΙΊΙ Ιεπιρυβ, αε Ιαηϋυί Ιοη^ίΙυ-

ϋίηεηι. Εγ^ο .-ι δειηρει• εοηνεΐδίο «δΐ νβΓβ, εοηνιτίεικίο βιι-

(«ιη 8ειηρεΓ ΠΙιΙίνίίίο; ρεΓερίευυαι β&Ι οηιηε Ιειιιριιβ <:>;.<:

Γ,οιιΙίηιιυιιι. (7) δίιιιυΐ αιιίειιι ραΐεΐ, οπυιειιι ηια^ηίΐυάίαεηι

ι•ν-ι• (.-ηιιΐίιιιιαιιι : (|αοη)3Πΐ ιιμΙιίιι ε( ;ι;ΐ)υαΙι1)ΐΐ5 (Ιίνίίίοιιί-

Ι)υ$ 1«'οιριι.•> ε( πια^ηίΐυύο ιϋ\ ϊιΙιιιιίιΐΓ. ΙΊκΙοω ειίϊΐη εχ

ίΐ'ΓίικιιιιΙχι.•) ιριί νυΙ^ο Ιι»1χ:γϊ βοίειιΐ, ρείΐρίουυηι «»(, $ί (εη>

ρυί $ί( ΐ'οιιΐϊιιιιιιιιι , ΐ'ϋ.ιηι π)3ςηί(υ<1ίηειιι ι•ϋίε εοη1ίηιΐ3Π) :

Γ.ίι|ΐιίιΙ(Ίΐι (Ιίιιιίιΐίο (εηιροΓε ρι.•ι ΙπιιιλιΙ ιϋιιιίιΐίιιιιι βρβίϋ, ε(

οιηηϊηο ιιιίηοιί (εηιρυΓβ ηιίιιιΐΒ δρβίϋ ; εκιίεηι εηϊιη ιϋ\ϊ-

ί>ίυιιΐ'δ βπιιιΐ (ειηροιίβ ;ιι; ηκι^ιιιΐιιιϋιι^. ;,%, £( $ί »Ι(νΐ'ΐιΙηιιιι

εβ( ιηΐίηίΐιιιιι , ιΊί.ιιη ;ιΙΙι•πιιιι ίηΐίηίΐυηι ε$( ; εϊ υΐ ϊΐΐεπιηι ,

ιι .-ι ι Ί ι;ιιιι αΐίοιιιιιι ; νείυΐί , βί 1ειηρυ$ »ί( εχίτεηιίβ ίιιΐίιιϋιιιιι,

εΙΪ3ΐη Ιυη^Κυϋο εχίΓοηιίβ ίηΐίιιίί.ι ογϊι ; $ί νι•ιο ΪΙΙικΙ βϊΐ <ϋνί-

3ίοηε ϊηΠηί(υπ), (Ιίνίίίοηε οπί ίιιΙίιιί1;ι ι-ΙΪ,ιηι ιιια^ιιϊΐιιιΐο; βίη

3ΐιΙι-ιιι υίΓοςιιε ιιιοιίο (εηιρυβ, υίΓοιμιε ηιοιίο είκιιιι ιιιιίμιιϊΐιι-

ιΐο. (9) ΙάεοιιιιεΖεηυηίίΓβΙιοΓίΐΙϋΐιηίδυιηίΙ, ηοηροδβεβίίςυκί

ίΐ)1ΐηίΐ3 ρβΓ(Γ3η$ίΓε, $6ϋ Ιαιι^οιο ίιιΐίηίΐη δίη^ίΐΐβΐίιιι Ιειιιρυα-

(ίιιίΐο ; ιι.πιι (Ί Ιοιι^ιΙ ιιιΐπ , εϊ (εηιρυ;, ε( υιιιιιϊηο ευηΐίηιιυιιι

υιιιιιι1 ΙιϊΓίΐι ίιιιιι (ΙίαΙιιι- ίιιΐίιηΐιιιιι : ιιίιηϊπιιιι νοί (Ιίνϊβϊοηε,

μΙ('\!γι•ιιιη. (^ιιη.- ϊιαϊΙιιι- μ•« ίιμιΙιιιμ ']Πϋι!ι!,ιΙι'ηΐ5(ΐιιΙίηΠηίΙα,

ηοη ρο£$υιιΙ Ιαη^ί (ειηροιε ΙίιιίΙο : ςυχ νιτο κεευικίιιιη (Ιίνί-

5ίοηοηι,ροδ5ΐιηΙ:ηιιοίΗ3ηιοΙ ίρ$υπι(ειηρυ$ί[3ο&( ίηΐίηϋυιη.

ΰικίΓΟ (εηιροΓε ίηΐίηίίο , ηοη ΓιηΚο, 3εεί(1ί( ιιΐ αϋςυίά ροι-

(πιιΐΗΐιΙ ίιιΐίιιίΐίΐ, 30 Ιιιη^ιΐ ίιιϋιιίΐα ϊιιϋηίΐί.-., ηοη Γιηίΐίίί. Εγ^ο

ηεο ίιιΠιιίΙυηι ροΐεϊΐ ΙϊηίΙο ΙβηιροΓε ρεΓ(Γ3η$ίη , ηεε ίιιΠηίΙο

ΙίπίΙιιιιι : δει] $ί (εηιριΐδ ίιιΐίιιϋιιιιι δϊ(, (Ίίιιιιι ηΐϋ^ηίίιιιΐυ ι•ιίί

ίηΓιιιίΙίΐ, εϊ, $ί ιικι^πίίικίο, εΙί3Γη Ιεηιριΐδ. (10) ΙΟδΙο ιιαιικριυ

ΗηίΙα ηιαςηίΐηϋο, υ1)ί α β : Ιειηριΐδ ίιιΐϊιιίΐιιιιι, υ1)ί γ. 8ηηΐ3ΐυΓ

]ΒίΙιΐΓβ1ί(1ιΐ3 ρ»Γδ ΙεηιροπδΠηίΙο, ιιυί γ &. Ηοε ίβίΙιΐΓ ΙεηιροΓβ

(οιιΙίΐΊΐΊ η1ί•|ΐι,Ίΐιιρ,ιιΐΓΐιιιιι,^ιιί(ιιι1ίηίδ: 3ε ρεΓΐΓ3Πδε3( ρΒΓ-

Ιιίιι, ιιυί β ε. ΙΙ.ίί; μτο ιιιιΙ ιηεΙίεΙιΐΓ ιικι^ιιίΐιιιΐίηοιιι α β, αιιΐ

(ΙεΓιείεΙ, »ιι( δΐιρεί'.ιΐιίΐ : πίΙιίΙ ΐ'ηϊιη ιίΊΊτΙ; Π3Π1 δι δεηιριτ

ίειρίίΐίειη ιιι.'ίμιιϊΙιΐιϋικΊΐι ρ;ιι-|ί ;1: ;»•(]ΐι,τΙί (εηιροΓε εοηΐΐείΐ ,

1ι<Εε 8ΐιΙεηιηιεΙίΙυΓ ((.Ι,ιιιιιιι.-ιμιιϊΙικΙίικΊΐι : υηίνεΓίΐιηι Ιεηι-

ρυδ, πυο ρεΓίΓβηδϋΙ, ΙίηίΙιιιη επί; (ριιιη(1ο(]υί(Ιεηι ιιι ρ3Γΐεδ

δεςιυιίεδ (ϋνί(1εΙιΐΓ, δίεπί εϊ πΐΒβηίΙυϋο. (11) ΡητΙεΓεβδί ηοη

οηιηπιι ηι,ΊςηΙΙιιιΙίικ'ΐιι ίηΓιηϋο ΙειηροΓε ρείΐΓβηδίΙ, δειΐ 3ΐί-

ςυ3ηι ίεηιροΓε Γιηϋο ρειΊ^ηδίι-ε ροΐεδί, ιιΐ ρ,ΐΓίεηι β ε, 1ΐ3>ο

ηιιΐί'ΐιι ηιεΙίεΙϋΓ ΙοΙιιιη : οΙίΒΐη η-(]ΐιαΙεηι ρβΓίεπι α?ηιΐ3ΐϊ Ιεηι-

ροΓ6 ρ«ΓΐΓ3ηδϋ ; ςυβΓε Ιεηιραδ φιοφιο Ιίηϊΐιιιη «γι(. Οιιο(1 3ΐι•

ίεπι ηοη ίηΓιηϋο ΙεηιροΓε ηιοΐιϋο ριτΙΐ'.ιιι-ΡίΐΙ ρβΓίεηι β ε, ρει••

ϋρίπιιιηι εΓίΙ,δίδυηιρΙυηιΓυεΓίΐ3ΐ)3ΐΙεΓ3 ρβΓίο ΙίιιίΙιιιη Ιεηι-

ριΐϋ ; η:ιιιι δ! ηιίιιοΗ ΙεηιροΓε εοηΠεϋ ρβΓίεηι, ηεεοββε «Ι Ικιο

είβε Ιϊηϋυηι, ηιιι,ιιη ηΙΙεΓ ΙεπιιίπΐΗ βιΐδϋ. (12) ΙΊ.κΙεηι ε*1 (Ιε
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ει το μέν μηχος άπειρον, 6 δε χρόνος πεπερασμένος, φα

νερδν ουν έχ των είρημένων ώς ούτε γραμμή, ούτε έπίπε

δον ούτε £λως των συνεχών ούθέν έσται άτομον, ού μο'νον

δια τι) νϋν λεχθέν, άλλα χαι δτι συμβησεται διαιρεΤσθαι

6 το άτομον. (13) Έπε! γαρ ε'ν ά'παντι χρόνω το Οαττον

και βραδυτερο'ν εστί, το δε Οαττον πλεϊον διέρχεται εν

τω ϊσω χρόνω, ενδέχεται χαι διπλάσιον χαΐ ήαιόλιον

διιε'ναι μηχος.• είη γαρ αν οδ-ος δ λόγος του τά/ους.

ΈνηνέχΟω ουν το Οαττον ημιόλιον εν τω αύτω χρόνω,

ΙΟ και διηρήσθω τα μεγέθη τα μεν του Οάττονος, έφ'

φ ΑΒ ΒΓ ΓΑ, εις τρία άτομα, τα δε τοϋ βραδυτέ-

ρου εις δυο, έφ' ών ΕΖ ΖΙΙ. Ούχοϋ'ν χαϊ δ χρόνος διαι-

ρεΟη'σεται εις τρία άτομα• το γάρίσον έν τω ίσω χρόνω

δίεισι. ΔιηρήσΟω οΰν δ χρόνος εις τα ΚΑ ΛΜ ΑΙΝ.

15 Πα'λιν δ' έπεί τδ βραδύτερον έν/ίνεχται τήν ΕΖ ΖΗ ,

χαι δ χρόνος τμηθήσεται δίχα. Διαιρεθησεται άρα

τδ άτομον, και τδ άμερε^ ουκ ε'ν άτόμω δίεισιν, αλλ*

εν πλειονι. Φανερδν ουν δτι ουδέν εστί των συνενίίν

άμερές. Ι

ιιιοηϋΐΓβΙΐο, βίίβηι Ιυιη, δι ροηβίυΓ Ιοηδίίυάο βδδβ ίηΠηίΙί,

(οηιρΗ5νβΓθβηίΙυπι.Ρβ(6ΐί8ίΙυΓ>βχϋ8ςυ!Β(1ίοΐ3$ιιη(,ηβηυο

Ιϊηββιη, ηεςυε δυρεΓίίείεηι, ηεςιιβ οηιηίηο οΙΙιιπι εοηΐίηυυηι

βδδε ϊηάϊνϊιΐυυπ], ηοη δοΐυηι ο1> ίιΐ <|υο(1 ηυηε άΊεΙυιη ίιιί(,

6β<Ιείίϊηιςυ<α3εείά>Ιϋίνϊϋίςυοά"βδΐίη(]ίνίϋιιιιπι. (Ι3)(}υυΓη

βηϊιη ιη οιηηί ΙεηιροΓβ δίι οείεπυβ βε Ιβπΐίυδ, εείβπιΐδ

βυίεπι ρΐυδ εοηπαβί 3>ηιΐ3ΐί ΙεηιροΓβ : ββΗ ροίβδί π[ εοη-

βάΆΐ «Ιυρίϊηι 3υί δβδεπρίβπι Ιοη^ίΙικϋηβπι : (ΐυβηάΌαυί.Ιειη

ΙιηρβροΙβδΙ βδδβτβίίο εείεπίβίίδ. Ι,βίιιηι ϊ»ϊ(υΓ βε(ο νείοείυδ

ρβΓ Ιοη^ίίικίίηεηι δβδαιρίβπι εο<1βιη ΙεηιροΓβ ; βε (ΙίνϊΟβηΙαΓ

Ιίΐ38ηί1ιΐ(1ίηβ3, νβίοοϊοπ! ηιιίιίεηι, υοί αβ, βγ, γ3, ϊη ίΓβδ

ρ»Γ(ε8 ίηάΊτΜιωβ; 13γ(]ϊοπ8 ΒΐιΙβπι ίη ϋ\ΐ33, ιιηί εξ, ζη.

ΚΓβο εΐίβπι Ιβπιριΐδ άΊ νίαΜυΓ ϊη ΐΓβ8 ραΓίβδ ίη<3ίνίι1υ38 : ςιιο-

ιιίβπι 33<ιυβΙβ δρβίίυιη ιεςιι»Ιί ΙβπιροΓβ βοηίίαΐ. ϋίνΜαΙιΐΓ

ι'§ίΙυΓ Ιεπιριΐδ ίη χ)., λ μ, μν; πΐΓβυδ ςηίβ ίβΓάίυβ ΙβΙυηι είΐ

ρεΓ εζ, ζη : Ιβηιρυδ ςυοα,υβ δεεβΚΙιΐΓ ίη <1υ38 ρβΓίεβ. ΙΙβο,ιιβ

<|υοι1 εβί ίηαινίάηιιιη, άϊνΐάβΙαΓ ; εί ουοϋ ρβΓίίηυδ ν3ε»ί, ηοη

ρεΓΐΓ3ηδΐΙ ίηάίνίάυο ίεηιροΓβ, βεά" Ιοηβίοπ. ΡβΓδρίειιιιιη

ι'δίΙϋΓ εδί, ηυΙΙυηι εοηΐίηηυπ) ρβΓίίυιΐδ 03ΓβΓβ.

20 Άνάγχη δέ χαι τδ νΰν τδ μή καθ' έτερον άλλα καΟ'

αύτδ και πρώτον λεγόμενον άδιαίρετον εΤναι, και έν

απαντι τδ τοιούτο χρόνω ένυπάρχειν. "Εστί γαρ εσχατόν

τι τοϋ γεγονότος, ου έπι τάδε ούθέν έστι τοϋ με'λλοντος,

και πάλιν τοϋ με'λλοντος, οϋ έπι τάδε οϋθε'ν έστι τοϋ

25 γεγονότος • δ δή ε^αμεν άμφοϊν είναι πε'ρας. (2) Τοϋτο

δέ άν δειχθη δτι τοιοϋτόν έστι καβ' αΰτδ και ταύτόν,

άμα φανερδν έσται και 5τι άδιαίρετον. (ί) Ανάγκη δή

το αύτδ είναι τδ νϋν τδ εσχατον άμφοτεροιν τίον χρό

νων • ει γαρ έτερον, εφεξής μέν ούκ αν είη βάτερον θα-

30 τε'ρω, δια τδ μή εΐναι συνεχές ές άμερων ει δέ χωρίς

Ικάτερον, μεταξΰ ίσται χρόνος- παν γαρ τδ συνεχές

τοιούτον ιυστ' είναί τι συνώνυμον μεταξΰ τίον περάτων.

Άλλα μην ει χρόνος τδ μεταξΰ, διαιρετδν εσται• πας

γαρ χρόνος δέδεικται δτι διαιρετός. "Ωστε διαιρετδν

35 τδ νϋν. Ει δέ διαιρετδν τδ νυν, έσται τι τοϋ γεγονότος

έν τω μελλοντι και τοϋ μέλλοντος εν τω γεγονότι•

καθ' δ γαρ άν διαιρεΟη . τοϋτο διοριεϊ τδν παρηκοντα

και τδν μέλλοντα χρόνον. (4) "Αμα δέ κα\ ούκ άν

καθ' αυτδ ειη τδ νϋν, άλλα καθ' έτερον • ή γαρ διαίρε-

40 σις ού καθ' αυτό. Προς δέ τούτοις τοϋ νϋν τδ μεν

τι γεγονός έσται, τδ δέ μέλλον, και ούκ άεΐ τδ αύτδ

γεγονδς ή μέλλον. Ουδέ δή τδ νϋν τδ αυτό• πολλαχη

γαρ διαιρετός δ χρόνος, (δ) "Ωστ' ε'ι ταϋτα αδύνατον

ύπάρχειν τω νϋν, ανάγκη τδ αύτδ εΤναι τδ έν έκατέρω

46 νϋν. Άλλα μην εΐ ταύτό, φανερδν δτι και άδιαίρετον

εί γαρ διαιρετδν, πάλιν ταύτα συμβησεται δ και έν τω

πρότερον. (β) "Οτι μέν τοίνυν εστί τιέν τω χρόνω άδιαί

ρετον, 8 φαμεν εΤναι τδ νϋν, δήλόν έστιν εκ τίον είρημε'

νων. "Οτι δ' ουδέν έν τω νϋν κινείται , έκ τίονδε φανε-

5θρόν ε! γάρ έστιν, ενδέχεται και δαττον χινεΐσθαι έν

αύτω και βραδΰτερον. "Εστω δή τδ νϋν, έφ' & Ν, χε-

χινήσθω δ' έν αύτω τδ Οαττον τήν Α Β. Οΰκοϋν τδ βρα-

ΑΒΙ8Τ0ΤΕΙ.Γ.&. II.
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Νεεεδβε 3ο(εηι εδί ωοιηεηίαηι, ςυυϋ ηοη ρει• &1ΐυ(1, δει!

ρβΓ δβ εί ρπιηο (ϋείΙυΓ, εβδβ ίηιίίνϊϋιιυηι, βε (3ΐε ιηοιηεη-

Ιηηι ίη οιηηί ΙεπιροΓε ίηεβδε. ΕδΙβηίιη εχίΓεηιιιηι ςυίΜβηι

ρΓβΙβπϋ, εϊΐΓ3 ςαο^ ηίΐιϋεδί ΓυΙππ : εί ΓϋΓδίΐδ ΓυΙιΐΓί, υΙίΓα

ςαοίΐηίΐιίΐ εδί ρ™ΐεπΙΪ : ςαοά ηυίιίεηι ιΐίχίηιυδβδδβ υ'ΐΓίυδ-

ςιιβ Ιεηηίηυιη. (2) Ηοο βυίβηι εί οδίεηβυπι ΓηβΓίί ΙβΙε εβδε

ρβΓδβ, βίςυε ίϋεηι : δίιηυΙρεΓδρίουϋπιεΓίΙεδδβ ϊηιΙϊτΜυυιιι.

(3) Νεεεδδε Ϊ8ϋυΓ βδΐ, ηιοηιβηΐυιη ςυοϋ εδί υΐηυδςυβ Ιεηι-

ροπδ εχΐΓβηιιιιη, εδβε ίιίεπι. Νβιη δι δΐΐ ιΙίνεΓδυιη, ηοη

ροΐβπι βΙΙετυπι ΒΐΙβπ ιΐείηεερβ εδδβ, ρΓορΙβΓεβ ςυοι) ηοη εβ(

εοηΐίηυυπιεχ ϋ8 ςυ3β ρ3ΓΐίΙ)υδ νβεβηΐ; δι νεΓο ηίΓυιηςιιβ

βεοΓβυηι εδί, Ιεπιρυβ βΓίΙ ίηΙεΓίεοΙυηι : οιηηε εηίιη εοηϋ-

ηυιιιη εβί (3ΐε, υΐ δίΐ ϊΐίςυοιΐ δ)ηοηνπιιιπι εχίΓεηιίβ ϊηΙβΓ]ε-

εΐιιηι. ΑΙςιιί δι Ιεηιριΐδ βδί, ςιιοιΐ εδί ίηΐεηβεΐυηι, (ϋνίιΐυυιη

ΟΓίΙ : ςυϊβ ρ™ΐ)3ΐϋΐη βδί οιηηε Ιβηιρυδ εδδβ ιΐίνίίΐυυηι. ςυβ-

ρΓορΙβΓ ωοηαβηΐιιπ) επί ιΐίνίιΐυυηι. ςυοιίδί πιοηιεηίυηι δίι

(ϋνίίΐυυηι, βΓίΙ βΐίιιυίϋ ρι-α:1επιί ίη ΓιιΙυΓΟ , εί ίυΐυπ ίη ρΓίε-

ίεπ1ο;ίϋ εηϊηι ςυο (ΙίτίάβΙιΐΓ, ρΓπ;δεηδ3ϋ Γυίυηιιιι (ειηριΐδ

(ΙίδΙεηηίηβΙιϋ. (4) Κβηι ιηοηιεηΐυηι ηοη βΓίΙ (βΓηιίηιΐδ ρβΓ

8ε, &ε(1 ρβΓ 3ΐΙηά : (Ιίνίδίο ιΐ3ΐηΐ]ΐιβ ηοη βδί β^υ8 ο,ιιοιΙ βδί

ρεΓ δε. Α(3 ή.τβο ρΓΧδβηΙίδ ηιοιηεηΐί ϋΙΙιριίιί βΓίΙ ρΓΦ(εη(υηι ,

βΐίυιΐ ΓιιΙιιπιιη : ηεο δβηφβΓ ίϋεηι ρπβίεηΐιιιη, 3υΙ ΓιιΙυ-

Γϋηι. Ει-^ο ηεο ρΓβεδβηδ ηιοηιβιιΐιιιη δβιηρβΓ βδί ίάβιη : φΐΐΆ

Ιβιηρηβ ιηυΙΙίδηιοάΊδ (Ιϊνϊΐΐϊ ροΐβδί. (5) (^ιιοείη'α δι ηχεηιο-

ιηβηΐο ίηβδδβ ηβηηβυηΐ, ηεεβδβε ε«1 ίϋβηι β8δβ ίη υΐι-οαηβ

ιιμινιιίιΙ ιιιιι. ΑΙ νβΓΟ δι ίιίεηι δϊΐ , ρβίεΐ βΐίβηι ββδβ ίηΛίνί•

άααπι : ςυίβ δι δίι ιϋ\ ίιΐιιιιιιι, ΓυΓδυδ ('λιΙιίπ βνεηίεη! ςιυε ίη

ρποπ 3Γ§ιιηιβηΙο άκΐ* βοπί. (6) Εδδβ ίβϊΙιΐΓ Βΐίςυίιΐ ίη ΙβΜ-

ροΓε ίηιΙί\ ίιΐιιιιιη , (μιοιΐ άίείιηυδ βδδβ πιοηιεηίυηι , εοηδίβΐ

βχ ίίδ ςυ32 (ίίεΐβ δυηί. ΝίΙιίΙ 3υ1εηι ίη ηιοπιεηΐο πιονεπ, εχ

Ιιίβ ρβΓδρίευυπι επί : ψιηιιί,ιιιι δι ίιΐ δίι, ροίεΓίί εί βείεηιΐδ

ίη εο ιηονεπ εί Ιηηΐίιι*. ΕίΙο ί^ΙυΓ ηοηιεηΐιιπι, ίη ςιιο ν, εί

ίη βο πιοτβϊίυΓ, ςυοί βδί εβίεηυδ ρβΓ Ιοη^ίίυιϋηβιη α?.

ριιοο" ϊ8ΪΙιιγ βδί ί3Γ()ίυ;, ίη εοϋεπι ιηονβοίίυΓ ρεΓ Ιοημίΐιι

21
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ίύτερον ιν τω ούτω έλάττω της ΑΒ κινηΟή«εται, οίον

τήν ΑΓ. Έπε! δε το βραδύτερον ε'ν ολω τω νυν κεκί-

νηται τήν ΑΙ', τό Οαττον εν έλάττονι τούτου κινηθήσε-

ται. "Ωστε διαιρεθήσεται το νϋν. Άλλ' ήν άδιαίρετον.

β Ουκ άρα εστί κινεϊσθαι εν τω νϋν. (7) Άλλα μήν

ούδ' ήρεμεϊν ήρεμεϊν γαρ έλέγομεν το πεψυκός κινει-

σθαι μή κινούμενον δτε πέφυκε και ού χα'ι ώς•

ωστ' έπε'ι εν τω νϋν ούθέν πέφυκε κινεϊσθαι , δήλον

ως ούδ' ήρεμεϊν. (β) Έτι δ' εϊ το αυτό μεν έστι το

Ιο νϋν ε'ν άαοοΐν τοΐν χρόνοιν, ενδέχεται δέ τον μ;ν κι

νεϊσθαι, τον ο' ήρεμεϊν όλον το δ' όλον κινούμενον τον

νρόνον Ιν δτωοϋν κινηθήσεται τών τούτου καθ ο πε-

φυχε κινεϊσθαι, χαι το ήρεμοϋν ωσαύτως ηρεμήσει,

συμβήσεται το αύτο άμα ήρεμεϊν χαι κινεϊσθαι• το γαρ

15 αύτο εσ/ατον των χρόνων αμφοτέρων, το νϋν. Ετι

ο' ήοεαεΐν μεν λέγομεν το δμοίως έχον και αύτο και τα

μέρη νϋν και πρότερον ■ εν δέ τω νΰν ούκ εστί τό πρό-

τερον, ωστ' ούδ' ήρεμεϊν. Ανάγκη άρα και κινεϊσθαι

το κινούμενον εν χρόνιο και ήρεμεϊν το ήρεμοΰν.

(]ίηεΐϊΐ ιηίηοΓΟΓη φΐβιη % β , νοΙιιΓι ροΓ α γ. Οιιί.ι νρΓΟ ηυοϋ

εδί ί3Γ(1ί«8 ϊη (οίο ηιοηιεηΐο, ιηοΐυιη εδί ροί α γ : ίιΐ <]ϋοι1

εδί οείεποδ, ίη ιηϊηοΓΪ φΐιπι Ιιοο δίΐ ηιονεΐι'ιΐηι•. Οιΐ3ρι•ορΙθΓ

ιϋνίιΙείιΐΓ ηιοιιιεηΐυπι ; Βΐφΐί επιΐ ίηιΐίνίιΐυιιιη : ηοη ροΐεκΐ

ίβΊΙιΐΓ ΓηονεΓί ίη ηιοιηεηίο. (7) 5ει1 ηεο φΐίεδοει-ε ; ηαιη ιριίο-

δοειε ι1ίεε1)3ΐιιυ*, φιοιΐ ηαΙπιΑ 3ρ1ιιπι εδί ηιονει-ί, ηεο ηιο-

νείικ φΐίΐηιΐο ηαΙιΐΓϊαρΙιιηι εδί, εϊ υΐιί, εϊ ςηοηιοιίο. (}ιι3γο

ηυυιη ίη ηιοιηεηίο ηίΐιίΐ δίΐ ηαΐυια αρίιιιη ηιοηεπ, εοηδίαΐ

ηοη εδϋο οΐίαιη αρίιιπι ςηϊε$00Γ0. (8) ΡΓίε(οι•ε3 δι Μεηι εδί

ιηοηιειιΐιιηι ϊη υίΓΟφίε Ιεπιροιε; ροΐείΐ βιιίεηι ΙοΙο βΙΙει-ο

ηιονει-ί , ιιΙΙεχο ΙοΙο φΐίεδοειχ ; φίοιΐ αυίειη ΙοΙο ΙειηροΓβ

πιονιΊιΐΓ, ίη φΐβνίδ Ιιιπιΐδ ρβΓίβ ηιονεΐιίΐιιι-, ίη ςυο ηαίππΐ

βρίυιη ο»1 ηιονει-ί ; εϊ φΐίοδοεηδ ίΐίιίεπι φΐίεδοοΐ : ρΓθΓει;1ο

ενεηίεΐ ιιΐ ίιίειη δίιηιιΐ α,υίεδοαΐ εϊ ηιονεαίπι•. Ιιίεηι εηίιη εδί

εχίΓεηιιιηι ιιίπιΐδςιιε Ιεηιροπκ, ηίιιιίπιιη ιηοηιεηίπιη. Ργη•-

Ιει-εα φΐίείεει-ε ιΐίοίιηυδ, φΐοϋ δίηιίΐίίει-ίεΐιαηοΐ εϊ ίρδίιηι εϊ

ρϊΓίεδ ο]ιΐ5 Ι3ΐη ηιιιιο φίβηι ρπιΐδ :δ«1 ίη ηιοιηεηίο ηοη ε*ι

ρπϋδ : ςιΐίΓΟ ηεο α,ηίββεβτβ. Νβοεδδβ ΡδΙ ίϊίΙιΐΓ, ί(1 ιριοϋ

ιιιονεΙιΐΓ, ίη ίειιιροι-ε ηιονεΓί : εϊ φΐοά1 φΐϊβδοίΐ, ίη 1εηΐ|)θΓβ

αυίεδοει-ε.

ΟΑΡ. IV. [III.)

2ΐ> Το δέ μεταβάλλον άπαν ανάγκη διαιρετον είναι•

επει γαρ εκ τίνος εις τι πάσα μεταβολή , και δταν μεν

η ε'ν τούτω εις β μετεβαλεν, ούκε'τι μεταβάλλει• δταν

8ε εξ ού μετέβαλε, και αύτο και τα μέρη πάντα ού με

ταβάλλει• το γαρ ωσαύτως ε/ον και αύτο και τα με'ρη

2ί ού μεταβάλλει. Ανάγκη ουν το με'ν τι Ιν τούτω εΤναι,

τό δ' εν θατερω τοϋ μεταβάλλοντος • ούτε γαρ έν άμ-

«ροτε'ροις οίτ' εν μηδετε'ρω δυνατόν. Λε'γιο δ' εις 8 με

ταβάλλει το πρώτον κατά την μεταβολήν, οίον έκ τοϋ

λευκοϋ το φαιόν, ού τό με'λαν ■ ού γαρ ανάγκη το με ■

30 ταβάλλον εν ξ>-ποτερΜθΖν εΤναι τών άκρων. Φανερόν ούν

ό'τι παν τό μεταβάλλον εσται οιαιρετόν.

[IV.] 2. Κίνησις δ' έστι διαιρετή δι/ώς , έ'να μεν

τρόπον τω '/ρόνω, άλλον δέ κατά τάς τών μερών τοϋ

κινουμένου κινήσεις, οίον, ε! τό ΑΓ κινείται ό'λον, και

3& τό ΑΒ κινηθήσεται και τό ΒΓ. Έστω δη, ΒΓ τοϋ μεν

Α Β ή ΔΕ, τοϋ δέ ΒΓ ή ΕΖ χίνησις τών μερών.

Ανάγκη δη τήν δλην, Ιφ' ής ή ΑΖ, τοϋ Α Γ εϊναι κίνη-

σιν κινήσεται γάρ κατά ταύτην, Ιπείπερ έκάτερον

τών μερών κινείται καθ' έκατέραν. Ούθέν δέ κινείται

«ο κατά τήν τοϋ άλλου κίνησιν • άστε ή δ'λη χίνησις τοϋ

ίλου έστι μεγέθους χίνησις. (.ι) Έτι δ' ει πάσα μεν

κίνησις τινός , ή δ' δλη κίνησις ή εφ' ής ΔΖ , μήτε τών

μερών έστι μηδετέρου ( μέρους γαρ Ικατέρα ) μήτ'

άλλου μηδενός (ου γαρ ή ολη δίου , και τα με'ρη τών

α μερών τα δέ μέρη της ΔΖ τών ΑΒΓ και ούδένοιν άλ-

λων • πλειόνο>ν γαρ ούκ ην μία κίνησις) , καν ή ολη κί-

νησις εΐη αν τοϋ ΑΒΓ μεγέθους. (<) Έτι δ' ει με'ν

έστιν άλλη τοϋ δ'λου χίνησις , οΐον έι>' ής ΘΙ, άφαιρεθή-

σεται άπ' αυτής ή έχατέρων τών μερών κίνησις • αύται

50 δ' Τσάι έσονται ταϊς' ΔΕ ΕΖ' μία γαρ ενός χίνησις-

ωστ' ε'ι μεν ολη διαιρεθήσεται ή ΘΓ εις τάς τών μερών

κινήσεις, ίση εσται ή ΘΙ τή ΔΖ ■ ε'ι δ' απολείπει τι, οίον

ΟιΓιεφιίιΙ αιιίεηι πιπΙβΙογ, ηεεεδδε εδί ιιΙ ιΐίνίιΐιιιιηι 8ίΙ.

Ου ιι ιη οιιίιη οηιηίδ ηιηίαΐίο 8Ϊ( εχ ηΗηιιο ίη .ιϋφίοιΙ ; εϊ ηυαικίο

Γ88 ι-Ι ίη Ιιοο ίη φίοιΙ ιηιι1»(α β8ί, ποη ιιιιιΙ:ιΙιιι• 3ΐηρ|ίιΐ8;

φΐ»ιιιΙο βιιίεηι ίη εο εχ φΐο οδΐ ιιιοΙλΙ.ί, Ιβπι ίρι>3 φκιιη

ρ3Γΐεδε]υ8 οηιιιεδ ηοη ηιιιΙίηΙιΐΓ : ( φΐο<Ι εηίιη εοιίειη ιηοόΌ

δε Ιΐ3ΐ)εΙ, ηεο ίρδίιπι ηεο εΐϋδ ρ»Γΐε8 ιιιιι(3ΐι(υΓ ) : ηοοεδδε ίϋί-

Ιιιγ εδί ρ3Γΐειη είιΐδ φιοιΐ ηιιιΙβΙιΐΓ, ι'88θ ίη Ιιοο, ; ρ3Γΐεηι ίη

αΙΙεΓΟ : φΐί» ηεο ί» πΐΓίδίριβ ηεο ίη ηειιίΓΟ ΙοΙιιηι είίο

ροΙε«1. ΌΊοο 3ΐι(ειη ίη φίοιΐ ιηιιΙ»ΙυΓ, ίιΐ ο*Ι, ςιιοιΐ εδί ρΓί-

ηηιηι ίη ηιηΐβΐίοηο : νοίυΐί , εχ βΙΙιο Γυ$ειιηι, ηοη ηί§Γαιη.

Νοη εδί εηίηι ηοεεδδο ιιΙ ηιιοιΐ ιτιιιΐ3ΐΐ]ΐ•, δίΐ ίη ηίΓΟφίε εχ-

ίι-ειηο. ΡεΓβρΊοιιυηι ί^ίΙιΐΓ εβι, φΐίεφίίιί ιηυΙαΙιΐΓ, ΓοΓε (Ιίνί-

(Ιυιιηι.

[IV.] 2. ΜοΙιιβ ηιιίειιι ΙιίΓβηαιη ε?1 (Ιϊνίίΐηυδ : ηηο ηιθ(1ο,

ΓβΙίοηο ίοηοροπδ; βΙΙεΓΟ, δοουηιΐιιιη ιιιοΐιΐδ ρ;ΐΓΐίιιιη ε3ιΐδ

φΐοά ηιονεΙιΐΓ : ιιΙ ρο(3 δι το α γ ηιονείπι- (οίηηι, εΐίβηι ρηΓ3

α β ηιονεΙιίΙΠΓ, εϊ ρ3Γδ β γ. ΕδΙο ίβϊΙυΓ ρΠΓΐίκ α β ηιοίιΐδ δε :

ρ3Γΐϊδ βυίειτι β γ ηιοΐιυ ε ζ. Εγ^ο ηεοεδδβ εβί, ΙοΙιιιη δ ζ

8880 ιικιΐιιιιι ίρδίιιβ αγ : ηιονεΙ)ί(υΓ εηίηι δεπιικίιιιιι Ιιιιηο

ιηοΐιιιη ; φίβηιΐοφίίιΐοηι υΐΓβφΐε ρ3Γ5 ηιοτοΙιΐΓ δοευικίιιηι

ηΐιυιιΐφΐε : ηϊΗίΙ βυΐεηι πιονοΙιΐΓ βΐίυδ τείπιοΐη; φΐη-

ρΓορΙει- ΙοΙυδπιοΙϋδβδΠοΙίυδηΐί^ηίΙυιΙίηίδηιοΙιΐδ. (3) Ργ.χ•-

(εΓοη δι οπιηίβ ηιοίιιβ εβί βΐίείφΐδ; ΙοΙιιβ βιιίεηι ηιοΐιι.8

δζ, ηεο ΡδΙ «ΙΙεπιΙπιΐδ ρβΓίίδ ( η3ηι ηίπυδφίο ρ3Γΐίβ ΡδΙ

υΐι-βςηε ρ3Γ5 ιηοΐυβ ) , ηεο βϋιυ ει^υδρίβηι ( οΐφΐδ εηίιη

ΙοΙίιΐδ εδί (οΙ»8 ηιοΐιΐδ, βΐίβηι ρ3Γΐεβ δΐιηΐ ρ;ιι Ιίιιιιι : ρβΓίΐ'δ

ιιιιίεηι ηιοΐιΐδ δζ, 8ΐιηΙ ρίιΐίιπη α β γ, ηοη βΙίοΓίιιη : φΐία

ρΐιιιίιιηι ηοη εδί ιιηιΐ8 ηιοΐϋδ ) : ρΓοΓεοΙο εΐίβηι ΙοΙιΐδ ηιοΐιΐδ

ειίΐ ηΐΒβηίΙικΙίηίδ αβγ. (4) Ι'Γ0?ΙεΓε3 δι 3ϋιΐδ ε«1 ηιοΐυδ Ιο-

Ιίιιβ, νείηΐί ίη φΐο εδ( Οι, ιιιιΓι'πΊιιγ αϊ) εο ιηοΐιΐδ ιιίπιΐΜίριε

ρβΓίίδ. Ηί νεΓΟ ηιοΐυδ οεςοβίεβ επιηΐ ηιοΐίΐιιΐδ δε, ε ζ : ςιιηη•

άΌφίΚΙεηι ιιηιΐδ ηιοΐιΐδεδί ηηίιΐδ. ΟυιιοΪΓοα δι (ο(ιΐ8 ηιοΐιΐδ Οι

ιίίνίϋεΙιΐΓ ίη ραιίίιιιη ιιιοΐικ, α'ςυβίίδ επί ηιοΐιΐδ Οι ηιοΐιιί

δ ζ. 5ί φΐί(1 βιιίεηι Γε8<3(, νείηΐί ιό χι Ιιίο ηυΙΙίιΐδ «ΓίΙ ιηο
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τδ ΚΙ, αυτή ουδενδς εσται κίνησις• ούτε γαρ τοϋ όλου ,

ούτε των μερών, δια τδ μίαν είναι ενός, ούτε άλλου

ούθενός ■ ή γαρ συνεπής κίνησίς εστί συνεχών τινών •

ωσαύτως οέ και ει υπερβάλλει κατά την διαίρεσιν.

5 "Ωστ' εί τοϋτο αδύνατον, ανάγκη τήν αυτήν είναι και

ϊσην. Αίίτη μέν ούν ή διαίρεσις κατά τάς των μερών

κινήσεις εστί, και ανάγκη παντός είναι τοϋ μεριστοϋ

αυτήν, (β) "Αλλη οέ κατά τδν χρόνον ■ έπει γαρ άπασα

κίνησις εν χρόνω, χρόνος δέ πας διαιρετός, εν δέ τω

ίο ίλάττονι έλάττων ή κίνησις, ανάγκη πασαν κινησιν

διαιρεΐσΟαι κατά τον χρόνον. [V.] (ι) Έπει δέ παν το

κινούμενον εν τινι κινείται και χρόνον τινά, και παντός

εστί [κινουμένου] κίνησις, ανάγκη τας αύτας είναι διαι

ρέσεις τοϋ τε χρόνου και της κινήσεως και τοϋ κινεϊ-

15 σθαι και τοϋ κινουμένου , και εν ω ή κίνησις ■ πλην ου

πάντων δμοίιος, Ιν οΐς ή κίνησις, άλλα τοϋ μεν ποσοϋ

καΟ' αυτό, τοϋ δε ποιου κατά συμβεβηκός. ΕίλήφΟω

γαρ δ χρόνος εν ω κινείται εφ' ω Α, και ή κίνησις

έφ' ω Β. Ει ούν τήν δλην εν τώπαντι χρόνω κεκίνηται,

10 εν τώ ήμίσει Ιλάττιο, και πάλιν τούτου διαιρεΟέντος ,

Ιλάττυ) ταύτης, και άει οδτως. Όμοίως δε και εί

ή κίνησις διαιρετή, και δ χρόνος διαιρετός- εί γαρ τήν

δ*λην Ιν τώ παντί, τήν ήμι'σειαν Ιν τω ήμίσει, και

πάλιν τήν ελάττι» εν τώ Ιλάττονι. (7) Τον αύτδν δε

26 τρόπον και τδ κινεΤσθαι διαιρεθήσεται. "Εστω γαρ

ε'φ' ώ Γ το κινεΤσθαι. Κατά δή τήν ήμι'σειαν κι'νησιν

ελαττον εσται τοϋ δλου , κα\ πάλιν κατά τήν της ημι

σείας ήμι'σειαν, καΐ άει ούτως. "Εστί δέ και ΙκΟέ-

μενον τδ καΟ' έκατέραν τών κινήσεων κινεΐσΟαι, οίον

3υ κατά τε τήν ΔΓ και τήν ΓΕ, λέγειν δτι τδ δλον εσται

κατά τήν δλην • εί γαρ άλλο, πλείω εσται κινεΐσΟαι

κατά τήν αυτήν κι'νησιν, ώσπερ Ιδείςαμεν και τήν κι'

νησιν διαιρετήν εις τας τών μερών κινήσεις ουσαν -λη

φθέντος χάρτου κινεΐσΟαι καΟ' έκατέραν, συνεχές εσται

35 το δ'λον. (β) Ωσαύτως δέ δειχΟήσεται και τδ μήκος

διαιρετόν, και δλως παν εν ω Ιστιν ή μεταβολή • πλην

ενια κατά συμβεβηκός, δ'τι τδ μεταβάλλον Ιστι διαιρε

τόν ένοςγαρ διαιρουμ,ένου, πάντα διαιρεθήσεται. Και

ΙπΊ τοϋ πεπερασμένα είναι η άπειρα , δμοίως έςει κατά

40 πάντων. 'ΙΙκολούΟηκε δέ μάλιστα τδ διαιρεϊσΟαι πάντα

καΐ άπειρα είναι άπδ τοϋ μεταβάλλοντος• εύθίις γαρ

ενυπάρχει τώ μεταβάλλοντι τδ διαιρετόν και τδ άπει

ρον. Τδ μεν ουν διαιρετδν δέδεικται πρότερον, τδ

δ' άπειρον εν τοις Ιπομένοις εσται δήλον.

4ιΐ8. >'3ΐιι ηοο ΙοΙϊυβ, ηεο ραι-Ιίιηη, ρι•ορΙιτθ3 φίοιΐ ιιηιΐδ ο^Ι

υηίιιβ, ηοο 3ΐιιΐ3 οιι]υδρί3ηι; φΐί3 οοηΐίηιιιΐδ ηιοΐιΐδ οδΐ βΐί-

ψιοιυπι οοηΐίηυοηιιη. ΙΙί(Ι(Ίτΐ(|υβ δι δυροιαΐ δβοιιικίυηι <1ί-

νίίίΟΠΟΠΙ. (}ΙΙ3Γ0 81 1)00 ΟδΙ ίηΐ[)055ίΙ)ί1ε , 11600550 οίΐ ειιηάΌιη

0550 οΐ 33φΐΒΐεηι. Ηοηο ί;μ|ιιι• ιΐίνίϊίο ΟδΙ οχ ρίΓϋιιιη ιηοΐϊ-

1)υ5:8θηοοο55θβδΙθ3ηιθί5θοιι]ιΐ5νίί ρηι-ΐεδίιβίιοηΐίδ. (5) ΑΙία

υογο δηιηίΐιιι• οχ Ιοηιροιο. <3υυιη οη!ιη οιηηίί ηιυΐιΐδ δίΐ ίη

ΙοηιροΓΟ, υιηηο αυίειη Ιοηιριΐδ δίΐ ιΐίνίιΐυιιιη, οΐ ηιίηοπ

Ιΐ'πιροΓβ ηιοΐιΐί &ίΙ ιιιίηοΓ : ηοοβίδο ο>(οηιηοηι ιτιοΐυηι (Ιίνίιΐί

Ργο ΓαΙίοηο (βιηροι-ίβ. [V.] (β) Οιιιιιη βιιΐοηι πυίοφίΜ ιηο•

νοίιιι-, ϊιι βΐίφίο ηιονεαίιιι•, εί ϊη βΐίφίο ΙοηιροΓΟ; οΐ ι-ιφίδ-

οιιηΐφίο Γεί φίδο ηιονεΙυΓ, δίΐ ιηοΐιιβ : ηοοοδδο ΟδΙ 035(1εηι

0550 άίνίδίοηεβ οΐ Ιβπιροπδ, οι ηιυΐυί, οΐ ίρδίιΐδ ηιονοπ, εί

0^5 ςυοά ηιονεΐιιι•, εί ο]υδ ίη φΐο ίίΐ ηιοΐιΐδ : ιμΐ3ηφΐαηι ηοη

δίιτιϊΜΙβΓ (Ιίνίδίο εδίυηιηίυιη οοπιιη ίη (]ΐιί1)ΐΐ5 εδί ηιοΐυβ :

δβιΐ ςυαηΐίΐίΐίδ οδ{ ρεΓ δο; ίΐιιβίίΐαΐίδ υοιό, οχ αοιίιΐοηΐί. 8ιι-

ιηβΙιΐΓ οηϊιη Ιοιηριΐδΐιυο ηιονβΙιΐΓ, ιιΐιί α, εί ηιοΐιπ, ιιΐιί β : δι

ί^ίΙυΓ ΙοΙιιηι ηιοΐυηι Ιοίο ΙοηιροΓΟ οοηΓοοίΙ : οογΙο (Ιίιηίιΐία

1»ί»Γΐβ Ιοπιροπβ ηιίηοΓοηι ηιο(υπ) οοηίίοίοΐ; 01 ηίΓδυδ Ιιοο

ιηίοοΓβ ΙοιτιροΓο (Ιίνίδο, οοηΓιοίοΙ ιιιηίπηι Ιιοο ΐΓΐίηοΓοηι :

αΙΐ)ΐιβ ι'Ια δβηιρβΓ. δίιηίΙίΙβΓςυβ δι ηιοΐιΐδ εδί όΐίνϊϋϋυδ, οΐίβηι

Ιεηιρυδ εδί άίνίιΐιηιπι ; ηβω 8ί (οΐυιη ιηοΐυπί Ιο(ο ΙοηιροΓΟ

οοηΓιοίΙ , βΐίβηι (Ιίιιιίιΐί.ιιιι ρ3Γ(επι ιηοΐιΐδ ϋίηιί(1ί3 ρβΓίβ

Ιεηιροπ'δ οοηΠοίεΙ : 3ο ΓυΓβιΐδ ιιιίποπ'ΐιι πιοΐυιη ηιίηοπ Ιοηι-

ροΓΟ. Ο) Εοιίεπι ιηοιίο ε1ί3ΐη ίρδϋπι ηιονεΓί ίίίνίϋείιΐΓ. ΕδΙο

ηηηΐ(]υβ πιονοπ, υυί γ : ογ^ο δίτιιικίιιιη (ΙίιιιίιΙίιιιιι ηιοΐυδ

ραΓίεπι ογιΙ ηιίηιΐδ 4ο(ο; οΐ ΓϋΓδυδ βοουικίυπι (ΙίιιπιΙί,ιπι ύ\-

ιιιίιίϊ,τ; ;ιΙΐ|ΐιο ίΐβ ροΓρβΙοο. ίίοβΐ ε1ί3τη εχροδίΐο ίρδο ηιο-

νετί δοουηϋυαι υίπιτηψιο πιοιπητι , νβΐιιΐϊ δεουικίιιπι 8 γ, οΐ

γ ε, ι1ί(.•ι•!Γ ΙοΙιιηι ηιονβπ' Γογο ><ί πικίιιηι Ιυΐιιηι πιοΐιιιη. Νλιπ

8ΐ ίΐΙίικΙ δίΐ, ρΙυΓβ βπιηΐ ηιονεΓί ι-οπιηιΐιιηι ευικίεπι ιηοίιιιιι,

δίου( (κ-|ι•ιιι1ίηιιι<! εΐίηιιι ιηοίιιιιι ιΐίνίιΐιιιιιη 05$β ίη ιηοΐιΐδ ρ»Γ-

Ιίιιιη. ϊπιιιρίυ οηίηι ίρδο ηιονΡΓί δοοιικίυιη ιιίπιηιιριο πιο-

Ιιιηι , εβΓίε (οίηηι ογϊΙ οοηΐίηπιιηι. (8) ΙΙίιΙπη εΐίβιη ρΓ0ΐ)3-

Ιιϋιιΐ' ΙιιιιμιΙπιΙ ίικΊΐι εδδβ ιΐί νίιΐυ.ιιιι ; εί οηιηίιιο ΊΛ οιιιηβ ίη

ςυο εδ( ιηιιΐηΐίπ; ( ιιϊίί ιριοιΐ ηοηιπιΙΙ.Ί οχ ηοοίΟοιιΙί «Ιίνί-

ιΙαηΙιΐΓ ;) ιμιίϋ ιριοιΐ ηπιίαίιιΐ', θδ( ιΐί νίιίπιιηι ; εΐεηίιη δι ιιηιιιιι

(ΙίνίιΙίΙιΐΓ, (ΐιηιιία <Ιίνί(1οη1ιΐΓ. ΕΙ ψιαηΐιιιη 3(1 Ιιοο ιιΙ ΙίιιιΙ.ι

δίη( νοί ίηΓιηίΙβ, δίπιίΙϊΙβΓ δε Γ05 ΙιαυοΙιίΙ ίη οηιηίοιίδ. (ιιιιπί.ι

τογο (1ίνί(1ί, εί εβδβ ίηΠηίΙβ, ιηίΐχίηιβ οοηβοςυοηδ εβί οχ οο

ςυοΛ ιιιιιΐηΐιιΐ'. 8Ι.»Ιίιη οηίηι ίηοδί εί ψιοιΐ ηιιιΐκΐιιΐ', 0830 ιΐί-

νίιΐυιιηι , βί ίηΐίηίΐιιηι. ηίνίιΐιιιιηι ίβίΐυτ εδδε, ρΓοΙιβΙιιιη 051

3ηΙεα : ίιιΐίιιϋηδ ν«>Γο ίη 8Π|ΐιοιιΙίΙιιΐδ <τί( ηΐ3ηίΓεδ(β.

€ΑΡ. V. [VI.]

45 Έπε'ι δέ παν τδ μεταβάλλον εκ τίνος εις τι μεταβάλ

λει, ανάγκη τδ μεταβεβληκός, δ*τε πρώτον μεταβεβλη-

κεν, είναι εν ω μεταβέβ)>ηκε • τδ γαρ μεταβάλλον, εξ ου

μεταβάλλει, έςίσταταιή απολείπει αυτό, και ήτοι ταύ-

τόν εστί τδ μεταβάλλειν και τδ άπολειπειν, ή ακολουθεί

60 τώ μεταβάλλειν τδ άπολειπειν ■ εί δέ τώ μεταβάλλειν τδ

άπολειπειν, τώ μεταβεβληκίναιτδ άπολελοιπέναι• όμοίως

γαρ εκάτερον έχει προς Ικάτερον. (ϊ) Έπει ουν μία τών

<}υί3 νοΓΟ (]ΐιίι•(|ΐηιΙ ιηιιΙηΙιΐΓ, οχ αΙϊ(]ΐιο ίη ηΜιριοι! ηιιι-

ΙβΙηγ : ηεοοδδο εδ(, ϊά ιριοιΐ 651 ηιιιΐβΐιιηι, (ριιιηι ρπιιιιιηι

ΟδΙ ιιιιιΐίΐΐιιιιι, εδδβ ίη οο ίη φΐοοΐ εδί ιιιιιΐηΐιιηι. <}υο(1 οηίηι

ηιπί.'ΐΐιιι-, οχίΐ οχ οο οχ <|ιιο ηιυΙβΙιΐΓ, δειι ίρδίιπι Γβΐίι^υίΐ :

εί νοί Μειη εδί ιπιιίαιί 30 ΓεΙίηςυοΓΟ; νοί ίρ$ί ιιπιίαιί εοη-

δΟφίπηδ 05ί ΓοΙίηοίυΟΓΟ ; οΐ δι Ιιοο, ίρδί ηιιιΙ,ιΙ ιιιιι 0556 οοη-

δοηιιεηδ οδί ΓθΙί(]ϋΐδ56 : φΐί» δίηιίΙίΙβΓ ιι1ηιιη(]υε »(Γθ(Ιιιιιι ο^Ι

3(1 ιιίπιηΐφίε. (2) Οιιοηίβηι ίβίΙϋΓ ηιιιΐπΐίοηιιιη ιιιια ΟδΙ, <ρκι•

81.
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μεταβολών ή κατ' άνπ'φασιν, οτε μεταβέβληκεν έκ τοΰ

μή ίντος εις τδ όν, άπολίλοιπε το μή Ον. "Εσται άρα εν

τω £ντι• παν γαρ ανάγκη ή εΤναι ή μή εΤναι. Φανε-

ρδν ουν ότι εν τή χατ' άντίφασιν μεταβολή τδ μετα-

6 βεβληκδς εσται έν ω μεταβέβληκεν. Ει δ' έν ταύτη ,

χαΐ έν ταΐς άλλαις • δμοίως γαρ έπ'ι μιας χα'ι των άλ-

λο»ν. (ί) Ε,τι δέ καβ' έκάστην λαμβάνουσι φανερόν,

εΐπερ ανάγκη το μεταβεβληκδς είναι που η εν τιν'ι. Έπει

γαρ ες ου μεταβέβληκεν άπολε'λοιπεν, ανάγκη δ' εΤναί

ιιι που, η έν τοΰτω ή έν άλλω εσται. Εί μέν ουν έν άλλω,

οίον έν τω Γ, τι) εις το 15 μεταβεβληκος , πάλιν έχ τοΰ

Γ μεταβάλλει εις τι) Β" ου γαρ ην έχόμενον τω Β-

ή γαρ μεταβολή συνεχής. "Ωστε τι) μεταβεβληχο'ς, 3τε

μεταβε'βληκε , μεταβάλλει εις 6 μεταβε'βλ.ηκε• τοϋτο

16 ό" αδύνατον ανάγκη άρα το μεταβεβληκος εΤναι έν

τοΰτω εϊς 6 μεταβε'βληκε. (ι) Φανερόν ουν δ'τι και

το γεγονός, 5τε γε'γονεν, εσται, και το έ&Οαρμε'νον οιΐκ

εσται ' καθόλου τε γαρ είρηται περί πάσης μεταβολής,

και μάλιστα δήλον έν τη κατ' αντίφαση/. "Οτι μέν

90 τοίνυν τι) μεταβεβληκός, 6'τε μεταβε'βληκε πρώτον, έν

εκείνωέστί, δήλον. [VII.] (ο) Έν ω δε πρώτω με-

ταβέβληχε τδ μεταβεβληκός , ανάγκη άτομον εΤναι.

Λε'γω δέ πρώτον 8 μή τώ έ'τερόν τι αύτοΰ είναι

τοιούτον έστιν. "Εστοι γαρ διαιρετόν το ΑΓ χα'ι

2& διηρήσθω κατά το Β. Εϊ μέν ουν έν τω Α Β μετα-

βε'βληχεν, ή πάλιν έν τω ΒΓ, ουκ αν έν πρώτω

τώ ΑΓ μετα€εβληχδς είη. Ει δ' έν έκατε'ρω μετε'-

βαλλεν ( ανάγκη γαρ ή μεταβεβληκε'ναι ή μετα-

βάλλειν έν έκατέρω ) , κάν έν τω δλω μεταβάλλοι •

3ΐι άλλ' ήν μίταβεβληκός. Ό αύτδς δε λόγος και ει έν

τώ μέν μεταβάλλει, έν δέ τώ μεταβε'βληχεν έ'σται γάρ

τι τοΰ προίτου πρότερον • ωστ' ούχ άν είη διαιρετδν

εν ω μεταβέβληκε. (β) Φανερδν ουν ότι και τδ

έφδαρμένον και τδ γεγονδς έν άτόμω τδ μεν εφδαρτα;,

3* τδ δέ γε'γονε. [VIII.] Λε'γεται δέ τδ ϊν φ προίτω

μεταβέβληκε διχώς, τδ μέν έν (Γ) πρώτω έπετελέσθη

ή μεταβολή (τότε γαρ άληβές είπεϊν δ'τι μεταβε'βληκε),

τδ δέ έν ω πρώτω ήρξατο μεταβάλλειν. (7) Τδ μέν

ουν κατά τδ τέλος της μεταβολής πρώτον λεγόμενον

4ο υπάρχει τε και εστίν • ενδέχεται γαρ έπιτελεσΟήναι

μεταβολήν και εστί μεταβολής τε'λος, δ δή και δε'-

δεικται άδιαίρετον δν, δια τδ πέρας είναι. Τδ δέ κατά

την αρχήν ό'λως ουκ εστίν • ού γαρ έστιν αρχή μεταβο

λής ούδ' έν ω πρώτω τοΰ χρόνου μετέβαλλεν έ'στω

41 γαρ πρώτον, έφ' ω το ΑΔ. Τοϋτο δή άδιαίρετον μέν

οΰκ έστι• συμβήσεταιγάρ έχόμενα είναι τανΰν. "Ετι

δ' ε* έν τώ ΓΑ χρόνο» παντι ηρεμεί (κείσΟω γαρ ηρε

μούν), χαΐ έν τώ Α ηρεμεί" ώστ' ει άμερές έστι

τδ ΑΔ, άμα ηρεμήσει και μεταβεβληκδς Ισται• έν μέν

6β γαρτώ Α ηρεμεί, ένδέ τώ Δ μεταβέβληκεν. (β) Έπει

δ' ουκ έστιν άμερε'ς, ανάγκη διαιρετδν είναι καΐ έν

ίτωοΰν τών τούτου μεταβεβληκέναι ■ διαιρεθέντος γαρ

τοΰ ΑΔ, εί μεν έν μηδετέριο μεταβε'βληκεν, οϋδ' έν τώ

ίλω' εί δ' έν άιιφοΤν μεταβάλλει, και έν τώ παντί' εί

ίη αιΐιΐι ;κΙί< Ιίυηο οεπιίΙιΐΓ, φ)3ηι1ο ιιιιιΐιιΐιιιη κι οχ ηοη-οηΐε

ία εηβ, ι εΐίαυιΐ ηοη-εηε. Επί ίβίΙηΓ ίη οηΐβ : ςιιία Γβιη οπιηεηι

ηεεεβδβ βδΐ 3υΙ εβδβ βυΐ ηοη εδβε. ΡεΓδρ'ιου,υιη βίΐ ί^ίΙυΓ,

ίη β» ιηιιίαΐίοηε ηυ» ίη εοηΐιαιίίιΐίοηβ δρεοΙαΙϋΓ, ί(1 ςιιοιΐ

εδί ιιιιιΐίΐΐιιιιι, εδδβ ίη εο ίη φίοιΐ εδί ιηιιΙ»Ιιιιη. 0<ιοι1-.ϊ ί)3

εδί ιιι Ιι.ιι: ιΐιΐιΐ,ιΐίοηι•, ητΐε οΐίιιιη ίη εείεηδ; δίιηίϋδεηίιιΐΓβΙίο

ίδΐ ιιηίυδ βΐ οεΙεΓ3Γυηι. (3) ΡΓ3βΙεΓ83 δίη§Πΐ3ϋηι δυιηεηΐίΐιιΐδ

ρει-δρίευυηΊ επί : βϊηιιϊϋεηη ηεοεδδβ εδί, ί<1 ςιιοιΐ οβί ηιυΐα-

Ιιιηι, εδδβ ιιϋπιΐιί 8ίνβ ίη αΐία,ηο; ηβητι ηηία .1. 5ει ίιϊι ίιΐ εχ

ιΐυο εδί ιιιιιίαίιιηι ; ηεεβββε ϊηΐεηι ε«1, υΐ 8ίΙ βΐίοιιυί : ΐΐτΐβ

ιιιιΐ ίη Ιιοε, 3*1 ίη &1ίο επί. 8ί ίβίίιΐΓ ίη βϋο, ριι(» ίη γ, ΪΛ

611 ουοϋ 881 ηιιιΐ,ιΐιιιη ίη β, πίΓδίΐϊ εχ γ ιιιιιΐηΐιιτ ίη β : ηοη

Γ.ο1ΐ06Γε1)3ΐ εηίηι ίρδί β : (]υί3 ιιιιι(»Ιίο εβί εοηΙίηη3. ΟυβρΓΟ-

ρ(8Γ ςιιοιΐ ιιιπΙ ,•ι( ιιιιι εβί, ψΐΆηάο ηιιιΙ.ιΙ ιιιη 081, ιιιιιΙϊΙιιγ ίη

ίιΐ ίη ηυοΛ ('ίΐιιιιιΐιιΐιιιη : ςυοι] εδί ίηιρο88ί1>ίΙβ. Κβεεβββ ίβί-

Ιιιγ εδί ιιΙ , ι; ιιι ιι Ι ε$( ιιιπίιιΐιιιη , »ί( ίη Ιιοείη ιριοιΐ εδί ιιιιιΐ»•

Ιυιη. (4) Ρεπφίειιυπ) ί§ίΙυΓ ε»!, βΐϊβηι ί<1 ςυοιΐ βδΐ ΠιιΊιιιιι ,

Ιηηο ε&58, (]πυηι εβί Ι.κΙιιιιι; εί ςυου1 ίηίειϋΐ, Ιιιηο ηοη

εδβε, ςυυηι ίηΙεΓΪίΙ : ςηοηίβηι ιιηίνιτίηϋΐπ• ιΐίιΐιιιιι οχΙ άρ,

οηιηί ιιιιι ΙαΙίυην ; εί Πΐ3χίπ)6 ΟλΙ ίη ο;ι ηι;ιιιί|ι>1ιιιιι , ςιι.τ ίη

ΐ'οηΐΓίκΙίεΙίοηβ εοηδϊδίίΐ. Εγ^ο ηυοά εδί ηηιΐ.ιίπιιι, ςυιιιη

ρΓίιιιηηι γ•Ι ιιιιιΙ;ι!πιιι, ίη ίΐΐο εδδε οοηδίβΐ. [VII.] (5) 1<1

ιιιιΐι'ΐιι , ίη φι•• |ΐι ϊιιιι ι ι.'ι.| ιιι ιιΙ,ίΙιιιιι , ιριι.ιιΙ εδί ιιιηίαίιιιιι,

ηβεεδδΐήο ε»( ίιιιΐίνίιΐιιιιηι. υίι•υ ηιιίεηι ρι ίιηιιηι, ιριοιΐ ηοη

(•-( Ι;ιΙι• εο ιμιιιιΐ ιιΐίιιιΐ ιριίιΐιΐιιιιι ίρδίιιι ςί[ ριίιιιιιιιι. Ε$Ιο

Ι)3ΐιιΐ|ΐιε α γιΐίνίιΐιιηιη : οΐ ιΐινιιΐ,ιίπι ίη β. 5ί ιμίΐιιι• ιιιιιΙ,ίΙιμιι

881 ίη αβ,βυΐ ΓϋΓβυδ ϊη β γ : εεΓίε ηοη ειϊΐ πιιιΐ.ιΐιιιιι ίη

ρπ'ηιο α γ. Οποιοι ϊη ηίΓΟςυε ιιιπ1;ιΙιιι(ιιγ ( ηεεεδ^ε εδί εηίιη

νεΙ ιηιιΐιιΐιιιη εδδβ , τεί ιηιιΐηι ί ίη υίΓΟΟ,ιιε ) : ιΊ ί.ιιιι ίη ΙοΙο

ιηιιΐ3π>ΙιΐΓ : »1ψιί ηιπίηΐιιιιι ΐ'ηιΐ. Ειιιΐι'ΐη ο.-,Ι ι\ιΙίιι, εί 8Ϊ ίη

αΙΙεΓο ιπυΙαΙιΐΓ, ίη »ΙΙ8γο αυΐεηι εδί ηιιιίαίιιηι : επί εηίαι

ιιΙίιριίιΙ ριΊιιιιι ρΓίηδ. 1}ιιοοίπ',Μ ριίιιιιιιιι, ίη ςηο ιιιιι(η(ιιιιι

εδί, ηοη ροΐεδί ββδεάΊνίϋηηηι. (6) ΙΊ•ι>ρίπιιιιιι ϊαϋιιΐ' οι, β(

ιριοιΐ ίηΐεπίί, εί ςηοά ογΙιιιιι βδ(, ίη ίηιϋνίοΊιο ίΐίικί φΐίιίεηι

ίηΙεΓίίδδΐ', Ιιοε βυΐεηι ογΙιιιιι 8888. [VIII.] ,Ιηιιι νεΓΟ ίιΙ ίη ηυο

ρΓΪιιιιιηι ηιυ(3(ιιιη ε*1, ΙιίΓιιπηιη ιΐίαίιιτ : ,ιΚιί ιιιιι , ίη φΐο

ρΓίηιο ρεΓίεε(3 εδί ιιιπίαϋο : Ιιιηο εηίηι νι•ιο ιΐίίίΐιιι ιιιιιΐιι-

Ιιιιιι βδδε : κΚοπιιη αιιίοιιι, ίη ςυο ριϊηιο οο?ρίΙ ηιυίβη.

(7) (^ιιυιΐ ι^ιΙιιγ ί,οι ιιηιίπηι Ιίηειιι ιηιιίαΐίοηίδ, ριίιιιιιιιι ά\ά-

Ιιιγ, ίηεδί, ,-ιΙιριο εδί; ροΙε8( εηίηι ρει-Ιίεί ιιιιιίαΐϊο : εΐβδί

Ιίιιίδ ηιιιΐ3ΐίυηί8, ςηεηι ρΓθ!>9ΐηηι εδ(ε8$ε ίη(Ιίνί(1υηπι, ρ™•

ρ(εΓ83 α,ιιο(Ι εδί Ιει Ι1ΝΙΙΙΙ5. Ουοϋ νεΓΟ τβΐίοηε ρΓίηείρϊί Οί-

είίηΓ, οηιηίηο ηοη εδ( : ςιιί» ηοη εδί ριίηιίρίιιηι ιηιιΙ;ι1ίοηί>,

ηεε ϊη ςυο ριίιιιυ («ηιροΓίδ ιιιυΐαίιιιιι δϋ. ΕδΙο ηβπιςυε ρπ-

ηιιιιη, πΐιί α ο. ΙΙιιι: ί^ιΐυΐ' ίηιΐίνίιΐιιιιηι ηοη εδί : φΐοηίβπι

ενεηίεΐ ιιΙ ιικιιιιρηία δίη( Γο1ι>τη•ηΙί». Ργχ18Γ83 δι ίη ΙοΙο

α γ ΙεηιροΓί' ςυίεδείΐ ( ροικιΐιιτ εηίηι ςηίεβεεΓε ), ιΊίαιιι ίη

α ςυίεδείί. ΟιιηρΓηρΙοΓ δϊ α δ βδΐ ίικίίνίιΐιιιιιη, δίηιυ! ςυίβδεει

εί ηιη(3ΐιιιη ριί! ; εΐεηίηι ίη α ςυίεδείΐ, ίη 5 αιιΚ'ΐη ηιιιΐιιΐιιηι

εβί. (8) 0οϊ3 νε™ ρβιΐίοηδ ηοη εβΓβΙ, ηεεοδδε ββΐ ιιΙ δί( <1ί ν ί-

(Ιηιιιιι, εί ίη φΐβνίδ ε]υδ ρ3Γ(ε πιυΙ<ι(υΓη ίυεπί. Οίνίδο εηίηι

ίρδο α ο, Λΐιριίι Ιιίιι ίη ιιιίιΙ γ._ι ρ;\ι 1 1• ιιιπίιιΐ ιι ιιι Γιιοι ΪΙ , γι-ι Ιγ ηεε

ίη ΙιιΙο : δι νεΓΟ ίη ηΐΓΪδηυε ηηιΐ3(υΓ, εΐίβηι ίη ΙοΙο. ΑΙ δι ίη
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δ' εν θχτέρω μεταβέβληχίν, ουκ έν τω δ*λώ πρώτω.

"Ωστε ανάγκη εν δτωοΰν μεταβεβληχέναι. Φανερον

τοίνυν ό'τι ουκ εστίν εν ω πρώτω μεταβεβληκεν άπει

ροι γάρ αϊ διαιρέσεις. (9) Ουδέ δή τοΰ μεταβεβληκό-

ι> τος εστί τι πρώτον δ μεταβεβληκεν. Έστω γαρ το

ΔΖ πρώτον μεταβεβληκός τοϋ ΔΕ' παν γαρ δέδεικται

διαιρετον το μεταβάλλον. Ό δε χρόνος εν φ το ΔΖ μετα-

βέβληκΐν, εστοι έφ' ω ΘΙ. Ει ουν εν τώ παντι το ΔΖ

μεταβεβληκεν, έν τω ήμίσει έλαττον εσται το μεταβε

ί» βληκός, και πρότερον τοΰ ΔΖ, και πάλιν τούτου άλλο,

κάκείνου έτερον, και αεί οΰτο>;. Ωστ' ούθεν εσται

πρώτον τοΰ μεταβάλλοντος 3 μεταβεβληκεν. (ίο) "Οτι

μέν ουν ούτε τοΰ μεταβάλλοντος ουτ' έν φ μεταβάλλει

χρόνω πρώτον ούθεν έστι, φανερον έκ τών είρημένων.

Κ> Αυτί) δέ δ μεταβάλλει ή καθ' β μεταβάλλει, ούκέθ'

δμοίως έςει. Τρία γάρ εστίν δ λε'γεται κατά τήν μετα-

βολην • τό τβ μεταβάλλον, και εν ω , και καΟ' 3 μετα

βάλλει• οίον δ άνθρυιπος, και δ χρόνος, και το λευκόν.

Ό μέν ουν άνθρωπος καΐ δ χρόνος διαιρετοί, περί δέ

ϊο τοΰ λευκοΰ άλλος λόγος. Πλην κατά συμβεβηκός γε

πάντα διαιρετά• ω γαρ συμβε'βηκε το λευκδν η" τό

ποιόν, εκείνο διαιρετον έστιν, επε'ι ίσα γε καθ' αυτά

λε'γεται διαιρετά κα\ μή κατά συμβεβηκός , ούδ' έν

τούτοις έσται τό πρώτον , οίον εν τοΐς μεγέθεσιν. Έστω

16 γαρ τό έφ' δ ΑΒ με'γεΟος, και κινείσθω έκ τοΰ Β εις τό

Γ πρώτον ■ ούκοΰν εί μέν άδιαίρετον εσται τό ΒΓ, άμε-

ρές άμεροΰς εσται έχόμενον ■ εί δέ διαιρετον, εσται τι

τοΰ Γ πρότερον, εις 8 μεταβέβληκε, κάκείνου πάλιν άλλο,

και άεϊ ούτω, δια τό μηδέποτε υπολείπειν τήν διαίρεσιν.

80 "Ωστ' ουκ εσται πρώτον εις 8 μεταβεβληκεν. Όμοίως

δέ και έπι της τοΰ ποσοΰ μεταβολής• και γαρ αυτή εν

συνέχει εστί. Φανερον ουν δτι έν μόνη τών κινήσεων

τη κατά τό ποιόν ενδέχεται άδιαίρετον καθ' αυτό είναι.

αΐΐιτο ιιιιιΙ;ιΙιιιιι οδΐ, ιιοιι ίη ΙοΙο ρι-ίηιο κΐ ιηυΐαΐυηι. ρυατο

11006886 εδίίη (]ΐΐ3νί5 ραι-Ιε ιηυΐαίιιηιίυίδδο. ΡεΓδρίευυηι ί(;ί-

Ιιιι >■-< , ηοη 6886 πι π,υο ριϊιηο ε$( ηπιΐηΐιιιη : ςηοηίΒΠΐ αΊτί-

8ίοη68 8αηΙ ίπΙπιίΙ,ΐ". (9) Νεςιιβ ίβίΐυι- β^υβ φιοΛ 6δΙ ιιιιιία-

(ιιιιι , 681 »Ιίι|ΐιί(Ι ρπιιηπη <μιο<1 ηιιιίαίιιιιι δίΐ. ΕδΙο ηβηιαυβ

τό 3 ζ |>ι ίιι.ιπιι ςυού »ίΙ ηιιιΙ;ιΙιιιη τοϋ δ ε : ςιιίεςυίά εηίηι

ηιιιΙίΐΙιΐΓ, |>ΓοΙ)ίΐΙυιη 681 Οίνκΐιιυηι ε$86 ; Ιβπιρυβ νβΓΟ, ςιιο

τό ί ζ 0*1 ιιιιιΙΜιιιη, δίΐ ιιΐιί Ο ι. ΕΓβΟ 81 τό δ ζ βδί (οίο Ιειιι-

ρθΓ6 ιιιπ1;ιΙιιιιι : ιριυιΙ άίιηκίία ρ,ΊΓΐβ Ιειηροπδ ηιιιΐβΐιιιιι επί,

ηιϊηιυ επί, εί ρηυβ ίρ8ο δ ζ : ηιΐ'*ιΐ8<|ΐιε Ιιοο αϋιιιΐ ρι-ίυδ ; ίΙΙο

ϊίίικί ; ι•Ι ϊ(α ροΓρεΙυο. Οηοεήτβ ε]υ8 <|ΐιοιΙ ιππίαίπι-, ηίΙιίΙ

ειίΐ ρπΐηυΐΐ) φΐυιΙ ηιιιΙαΙίΜΐι δίΐ. (ΙΟ) Εγ§0 ηιτ ε}υδ αυοϋ

η)υ(3(υΓ, ηεεΙειιιροπδηυοηιιιΐΛίπΓ, ε«εφΐίεψΐϋΐη ριίιιιιιιιι,

ρβΓδρίευυιη εβί εχ ϋ8 ςυχ ΟίοΙβ δυηί. 1(1 αιιίειη π,υοιΐ ι»ηΙ:ι-

Ιιιγ, νεΙ ΜΊ'ΐιικΙιιιη ςηοά ιηυΙηΙιΐΓ, ιιοη αηιρίίιυ δίηιίίίίει- 8•

ΙιαΙχΊιίΙ. Τιίη η;ιι>ιφιε ίΐιιιΐ ςυΐΕ ίη ηιιιίαΐίοηο βρει ΙαηΙιΐΓ :

<]ΐιθ(1 ηπιΙ.ΊΐιΐΓ, εί ίη ςυο, εί δβειιηιΐηπ) <|ϋθ(1 ιιιηΙ.-ιΙμγ : ιιί

Ιιοιη», ηε Ιεηιριικ,εΙίΐΙΙιιιιη. ΙΙοιηο ϊ^ί[υι• ;ιο (οιι)[ιιιν (Πνί,ΐιι.ι

βυηΙ ; ηΙΙιί 3υΙεπ> βδί &1ία πιΐίο ; ιιϊκΐ ηηοο" εχ 31-εκΙεηΙί δοηΙ

οιιιιιίη (ΙϊνίιΙιια : <]ΐιϊα επί ςυ3ϋ(38, :ιιι[ βΙπογ αεείιϋΐ, ϋίικί

68( (ΗνίιΙιιιιιιι. Χίΐιη ηιι;π:πιικ|ΐ)ο ρβΓ 86 ϋίευηΐυι• (ΙίνίιΙυ»,

ηοη εχ αεείάεηΐί, ηεε ίη 1>ί3 ριίιιιιιιη επ(; ιιί ίη ηΐίίμιιίίικίί-

ιιϋιΐΐΛ • βίΐοεηίιη ηια^ηίίικίο, υΰί α (3 : εί ηιονεαΙιΐΓ εχ β ίη γ

ρΐΊΐηιιηι. Κιμο, 8Ϊτό β γ επί ϊικίίνίιΐιιιιιιι : ίιΐ ιρκχί ρ,-ιιΐίΐιιΐι

ναε«1, εί ςιιοιΙ ρΐΓΐίΙη» νηεηΐ ευΐι.ει εΐιίΐ. δι νοΓΟ ύΙτΜοηπι,

εη( ;ι1ίι]ΐιί(1 ρπυ8 φιαιη γ, ίη ιριοιΐ ε.>1ιιιιι1;ι|ιιιη, εί ΓΟΓίϋί

■ 11ο ίΐίίυιΙ, εί ίΙ» δεηιρεΓ, ρΓορΙεΓβα φΐοϋ ηιιικρίίΐιη (ΙεΩείΙ

(Ιί νί.ιίο : (ρι;ΐΓε ηοη επί ρηηιυηι, ίη ιριο ιιιιιΙίΐΙ ιιιιι 8ί(. ϋίιιιϋ ι Ιει•

εΐίίΐιη 8ε Γ68 ΙκιΙιεΙ ίη (ρυηΐίΐαΐίβ ιηιιίαΐίοηε : είειιίι» Ιΐϊεο

ςυοηηβ ίη εοηΐίηυο 6δΙ. ΡβΓδρίευυηι ε$1 ί^ίΙιΐΓ, ίη εο 8οΙυ

ιηοΐιι, ιριί ίη ΐ]ΐια1ίΐ3ΐε 8|>εεΙβ1υΓ, ε88β ρο38β ίικίίνκΐιιιιηι

ρ6Γ 86.

ΟΑΡ. VI. [IX.]

ΈπεΊ δέ τό μεταβάλλον άπαν έν χρόνω μεταβάλλει,

35 λέγεται δ' έν χρόνω μεταβάλλειν χαΐ ό)ς έν πρώτω

και ώς καθ' έτερον ( οίον έν τώ ένιαυτώ , ό'τι έν τη

ήμερα μεταβάλλει), έν ω πρώτω χρόνο_) μεταβάλλει

τό μεταβάλλον , έν δτωοΰν ανάγκη τούτου μεταβάλ

λειν. Δηλον μέν ουν και έκ τοΰ δρισμοΰ- τό γαρ πρώ-

40 τον οϋτως έλέγομεν • (-ή οΰ μή άλλα χαΐ έκ τώνδε

φανερον έστω γαρ έν ω πρώτω κινείται τό κινούμε-

νον έφ' ώ ΧΡ, και διηρησθω κατά τό Κ• πδς γαρ

χρόνος διαιρετο'ς. Έν δή τώ ΧΚ χρόνω ήτοι κινείται

ή ου κινείται, καΐ πάλιν έν τώ ΚΡ ωσαύτως. Ει μέν

45 ουν έν μηδετέρω κινείται, ήρεμοίη αν έν τφ παντί•

κινεΐσθαι γαρ έν μηΟεν\ τών τούτου κινούμενον αδύ

νατον. ΕΙ δ' έν θατέρω μόνω κινείται, ουκ αν έν

πρώτω κινοΐτο τώ ΧΡ• καθ' έτερον γαρ ή κίνησις.

Ανάγκη άρα έ> δτωοΰν τοΰ ΧΡ κεκινήσθαι. [Χ.] (3) Δε-

6υ δειγμένου δέ τούτου, φανερον ό'τι παν τό κινούμενον

ανάγκη κεκινήσθαι πρότερον. ΕΙ γαρ έν τώ ΧΡ χρόνω

πρώτω χρόνω τό ΚΑ κεκίνηται μέγεθος, έν τώ ήμίσει

1}ιιοηί.ιιιι ίΐπίειιι ηυίεςυίιΐ ιιινΙ.ιΙιιγ, ίη ΙεπιροΓβ ιιιιι•

(;ιΙιιγ; ϋίείΙιΐΓ ίΐιιίειη Ιη ΙεηιροΓε ιιιιιΐ,ιιί, εί ιιί ίη ρππιο,

6ί 1)1 ΜΊΊίικΙιιιιι ίΐΐΐεπιπι ( π Ι ίη ηιιιιο, ιριί.ι ίη ιΐίε ηιυίαΙυΓ ) :

83ΐ)ε, ίηςυο ριίηιο Ιειηροιε ιιιιιΙ.ίΙιιγ Μ φ>οι1 ιηπΙίΐΙιΐΓ, ηβ-

0Θ886 εβί ιιί ίη ςυβνίβ β]ιΐ8 Ιοηιροπδ ρ3ΐΙε ηιιιΙεΙιΐΓ. Μ:ιιιί-

Γβ!>1ιιπι ίβίΙοΓ 1)00 εδί εχ ιίεϋηίΐίοηε; ρπΜΐιιιη εηίιη ίΐααρ-

ρε1Ιαί»3Π)υ8. (2) 5εά εχ ί))8 ςηοςηβ ρβΓβρίευυηι ΓιβΙ. 8ίΙ εηίηι

ίη ιριιι ρι-ίηιο ιιιονείιιΐ', ιιί ιριοιΙ ιιιονεΐικ•, ιιΙ>ί χ ρ : εί άίνϊ-

(ΙαΙυΓ ίη κ : οηιηε εηίηι Ιεηιριΐϊ ε8( ιίϊι ίιίιιιιιιι. Εγ^ο ίη χκ

Ιοιηροπ! αιιΐ ηιονεΙιΐΓ, 3ΐιΙ ηοη ιιιονείπι- ; ίΐίιίειηψιε π)γ^ιι»

ίη κ ρ. δι ί^ίΙυΓ ίη ηευίΓΟ ηιονεΙυΓ, ςυίεβεεί υΐίςυε ίη (οίο :

ηιονεΐ'ί εηίηι, (ριοιΐ ίη ηυΐίβ 1>υ]υβ ραιίε ιιιονείπι-, ίιιιροι-

δίίιίΐο ε»ί. ριιβϋδί ίη βΗβΐΌ 3θίο ηιονεΐικ, ηοη ίη ρι-ίηιο χ ρ

ιηονεοΊΙιΐΓ : ςυ>3 ιιιοΐιι.δ 68( δε<•υιΐ(Ιιιηι ηΐίιιιΐ. Ν'εεβδββ ίβίΐυχ

6δΙ ίη ςΐ)3νΪ8 ρβΓίε τοϋχρ πιονεπ. [Χ.] (3) ΙΙοο 3ΐι(ειη

οδίεηβο, ρεΓδρίεουηι 68( ηεεε88ε683β υίαυίεο,υκί ηιονεΙυΓ,

)ΐιιι(<ιΙ))ΐ)ΐ βηΐεα κίΐ. Ν;ιιιι δι ίη χ ρ (επιροΓΟ ρΓίιηο πιο(ηη) ε«(

ρεΓ ιΐ)3!;ηίΙικ1ίιιειιι χ λ : ίη (ϋιηίιίίβ ρ3Γ(ε Ιεηιροιί-, ιιί φιηιΐ
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τό δμοταχώς κινούμενον και άμα άρςάμενον το ήμισυ

εσται κεκινημε'νον. Ει δε τό δμοταχές εν τίο ούτω

χρόνω κεκίνηταί τι, και Οάτερον ανάγκη ταϋτό κε-

κινησΟαι μέγεθος• άστε κεκινημε'νον εσται το κινού-

& μενον. (<) Ετι οέ εί εν τίο παντι χρόνω τω ΧΡκε-

κινησθαι λέγομεν, η δλως ή έν δτωοΰν χρόνω τω

λαβείν το εσχατον αύτοϋ νΰν (τοΰτο γάρ εστί το όρί-

ζον, και το μεταςΰ των νΰν χρόνος), καν εν τοις άλ

λοις ομοίως λέγοιτο κεκινησθαι. Του δ' ήμίσεος εσχα-

Ν' τον ή διαίρεσις. "12στε και έν τω ί,μίσει κεκινημε'νον

εσται και δλως εν δτωοΰν τών μέρων άιί γαρ άμα

τη τομή χρόνος εστίν (ορισμένος Οπό τίον νΰν. Ει ουν

άπας μέν χρόνος διαιρετός, τό δ! μεταςΰ τίον νΰν χρό-

νος, άπαν το μεταβάλλον άπειρα εσται μεταβεβλη-

Ιϊι κός. (&) Ετι δ' εί το συνεπώς μεταβάλλον και μη

οΟαρέν μηδέ πεπαυμένον της μεταβολής ή μεταβάλ

λε ιν ή μεταβεβληκεναι άναγκαϊον εν δτωοΰν , έν δέ

τίο νΰν ουκ εστί μεταβάλλειν, ανάγκη μεταβεβληκε'ναι

καΟ' έ'καστον τίον νΰν" ωστ' ε! τα νΰν άπειρα,

2(> παν το μεταβάλλον άπειρα εσται μεταβεβληκο'ς.

(β) Ου μο'νον δέ το μεταβάλλον ανάγκη μεταβεβληκε'

ναι, άλλα και το μεταβεβληκδς ανάγκη μεταβάλλειν

προτερον άπαν γάρ το εκ τίνος εις τι μεταβεβληχός

εν ■/ ρο'νω μεταβε'βληκεν. "Εστω γαρ εν τίο νΰν εκ τοΰ

2:> Α εις τό 15 μεταβεβληκός• ούκοΰν έν μεν τίο αυτώ

νΰν, έν ω έστιν έν τω Α, ου μεταβεβληκεν ■ ά'μα γάρ

άν ειη έν τίο Α και τίο Β" το γάρ μεταβεβληκός,

δτε μεταβε'βληκεν, οτι ουκ εστίν έν τούτω, δε'δεικται

προ'τερον. Εί δ' έν άλλω, μεταςΰ εσται δ χρόνος- ο»

30 γάρ ην έχόμενα τα νΰν. (7) 'Επεί οϋν έν χρόνοι με-

ταβέβληκε, χρόνος δ' άπας διαιρετός, έν τίο ήμίσει

άλλο εσται μεταβεβληκός, και πάλιν έν τίο εκείνου

ήμίσει άλλο, καΐ αεί ούτως• ώστε μεταβάλλοι αν

προ'τερον. (β) "Ετι δ' έπι τοΰ μεγέθους φανερώτερον

3& τό λεχΟε'ν, διά τό συνεχές είναι τό μέγεθος έν ω με

ταβάλλει τό μεταβάλλον. Εστω γάρ τό μεταβεβληκός

εκ τοΰ Γ εις τό Δ. Ούκοΰν εί μέν άδιαίρετόν έστι τό

ΓΑ, άμερές άμεροΰς εσται έχο'μενον. 'Επε'ι δέ τοΰτο

αδύνατον , ανάγκη με'γεΟος είναι τό μεταξύ και εις

«ο άπειρα διαιρετόν • ώστ' εις εκείνα μεταβάλλει προτε

ρον. Ανάγκη άρα παν τό μεταβεβληκός μεταβάλλειν

προ'τερον. (β) Ή γάρ αυτή άπόδειξις και έν τοις μή

συνεχε'σιν, οίον εν τε τοϊς έναντίοις και έν τη άντι-

βάσεΐ' ληψόμεΟα γάρ τον χρόνον έν ω μεταβέβληκε ,

41 και πάλιν ταύτα έροΰμεν. "Ωστε ανάγκη τό μετα

βεβληκός μεταβάλλειν και τό μεταβάλλον μεταβε

βληκε'ναι , και έστι τοΰ μέν μεταβάλλειν τό μετα

βεβληκε'ναι προ'τερον, τοΰ δέ μεταβεβληκέναι τό

μεταβάλλειν , και ουδε'ποτε ληφΟησεται τό πρώτον.

60 Αίτιον δέ τούτου τό μή είναι άμερές άμεροΰς έχόμε-

νον έπ' άπειρον γάρ ή διαίρεσις, καΟάπερ έπί τών

αύςανομένων και καΟαιρουμένων γραμμών, (ιο) Φα-

νερόν ούν δ'τι και τό γεγονός ανάγκη γίνεσΟαι προ'

τερον και τό γινόμενον γεγονε'ναι, όσα διαιρετά και

ίεα,υε οβΙβΓΪΙοΓ ηιονεΙιΐΓ εί οίιηυΙ ηιονειϊ ϊιιοϊρϊί, ρει- άί-

ηικίίαιη ρ»τΐριη η&ςηίΙυυΊηίΐ ηιοΐιιηι οηΐ. <}υθί)δί κο,υο

\εΙοχ Ιιοο ΙεηιροΓβ ρει- Βΐίιμίϊηι ρβιίεπι ε«1 ηιοΐυηι, ηοεεδδε

εδί εΐίβηι αΙΙοΓυπι ρ?Γ «αικίϊΐη ιη;ι^ηί1ικ1ίικ;ιη εϊδεηιοίηιη;

(ΐυηΓβ ηιοΐυηι βπΐ, ιιυοιΐ ηιονοΐιιι•. (4) Ρι-κΙεΓεβ δι ίη Ιυΐυ

ΙβιηροΐΌ / ρ πιοΐυιιι είδε ιΐίοίιηυδ, νε! οηιηίηο δίνε ίη ηυο•

νΪ3 (εηιροΓε, ευ ηυο(] ιυηιϋιΐΓ εχΐι-επιυιη ίρδίηδ ηιοιηοη-

Ιυιτι ( Ιιυε εηίιη εδί ςιιυιΐ Ιι,πιπυ.ιΙ ; εί φκχΐ ιηοπιεπίίδ εδί

ίηίεήεείυιη, εδί Ιεηιρηβ} : οοι-Ιε εΐϊαιη ίη 3ΐίίδ ιΐίεί ροίοδί ιηο-

Ιιιιιι εδδε. ΛΙ^υί ιϋνϊβία εδί ιϋιιιίϋϋ εχΐι-εηιυιη. <3υ3Γε εΐίαιη

ίη ϋίιηίοϋο ηιοΐυιη ειίΐ, εί οιηηίηο ίη ο,υΒνίδρβι-Ιε : δεηιρεΓ

εηίιη υιΐ3 ευηι δεείίοηε εδί Ιειηρυδ ΙΟΓηιίηαΙυιΐι 3 ηιοιηεηΐίδ.

8ί ϊ^ϊΙιιγ οηιηε Ιειηρυδ εβί <ϋνϊ<1υιιπι ; εί αυυιΐ ηιοηιεηΐίδ ε&1

ίηΙεΓίεεΙυηι, ε$( (ειηρηδ : ςιιίεηυίιΐ ιηυΐαίιιι-, ίηϋηίΐίεδ εη(

ηιιιΐίΐΐιιιιι. (6) Ι3Γκ;ΙεΓε3 δι ίά (]ηοι1 εοηΙίηεηΙεΓ ιηιιΐ.ιίπι•, εί

ηειριο ίηΙεΓϋΙ, ιιειριε εεδδβνίΐ 3 ηιυΐαΐίοηε, νεί ηιυΐ3Γί νεί

εβδε ιιιιιΐϊΐΐυιη ίη ()υονίδ ηεεεδϊε εδί, ίη ιηοηιεηΐο ΒυΙειη ηοιι

ροΐεδί ιιιιιΐβπ : ηεεβδ-ε εδί ηιιιίαίιιιη εδδε ίη δίη^ηΐίδ ηιο-

ηιεηΐίδ. (ν>ιι;ιι<• δι ηιοιποηΐ ι δυηΐ ίιιίϊιιίΐα : ιρύι-ιρικί πιιιΐ,ιΐ ιιγ,

ειίΐ ίηΠηίΙίεδ ιηπίίΐΐιιηι. (6) Κοη δοΐυιη 3ΐι1ειη ηεεεδβε ε$1

υΐ (]ΐιοι1 ηιυΙϊΙϋΓ, ηιυίΛΐυπι δίΙ;δεϋ οΐίηιη εδί ηεεεβδε υΐ

(ΐιιοιΐ ηιηίαΐυιη εδί, αηΐεα ηιυΐεΐυτ; ςυίείΐιιίιΐ εηίιη εχ αΜψιο

ίη .ιίίι[ΐκιιΙ ( -1 ιιιιιΐ,ιΐιπιι , ίη ΙειιιρυΓε εδί ιιιυΐαΐυιιι. ΕίΙο

ιι;ιΐιι<;ιΐ(' ίη ιηοηιεηΐο ιιιιιΙ.Ίΐιιηι οχ α ίη β : ογ^ο ίη ίρδο ιικι-

ιιιιίιΙο, ίη φηι εδ( ίη α, ηοη εδί ιικιίαίιιιη : αϋυ(]ΐιί δίιηιιΙ

εδδεί ίη α εί ίη β : (ριοιΐ εηίιη ηιηίαΐυιη εδ(, ςηαικίο ιηιιΐ.ιΐιιιιι

εδί, ηυη εδδε ίη Ιιυε , ρΓυΙωΙηιη βηΐεα ΓιιίΙ. ΰποϋδί εδί ίη 3ΐίο,

Ιειηρυί ρλΙ ίηΐεΐ'ίεείυηι : ςιιία ηιοιιιειιία ηοη εοΙια;ΓεηΙ.

(7) ι,ΐιηιιικιπι ί^ίΐιΐΓ ίη (εηιροΓε εδ( ιηυΐαΐυιη, οιηηε ηιιίειη

Ιεηιρηδ εδί «Ιίνίϋηηιη : εεΓίε ίη (Ιίηιίϋίο ;ιΙίικ1 ι•ι ίΐ ηιυ(3ΐυηι ;

εί πίΓδίΐδ ίη 3ΐίυδ (Ιίιιιίιϋο ηΙιικΙ ; εί ϋ.ι δεηιρεΓ : ςη3Γε ρπυί

ιιιιιΙ.-.ΙιίΙιΐΓ. (8) Ι'πιΊοι1;! ίη ηΐ3£ΐιί1υ(1ίηε ιη»§ίδ εΐίαιη ηιαηϊ -

Γεδίυιη ΐ'-Ι ϊ < Ι ψιηιΙ (Ιίχίιηυδ : (]πυι1 εοηΐίηυα εδί ηια^ηίίικίο,

ίη ((ΐια ιηυΙηΙιΐΓ ί(1 ςηοά ηιυΙ;ιΙιιι•. δίΐ εηίιη ιιΐίιριίιΐ ηιυΐαίιιιη

οχ γ ίη δ : ΟΓ£0 δι τό γ ο δίΐ ίηιΐίνίίΐιιυιη , 83 ςυαϊ ρ3ΓΐίΙιιΐί νϊ-

ε»ηί, ίηΙεΓ δε ευ1ια.τεηυηΙ. Οιιί3 υογο Ιιοε εδί ίηιροδδϊηίΐε,

ηοοοδδε εδί, ίιΐ φΐθ(1 εδί ίηΐε^εείίΐηι , εδδε ηιαςηίΐυιΐίηεηι , οΐ

ίη ίηΓιιιίΐ3δ [ΐαιίοδ ρυδδε (Ιίνϊύϊ : ((ηαΓείη ΊΙΙ.ιμ;ιιιΙι'.ι ιιιιιΙ,ιΙιιγ,

Νεεεδδο εδί ί^ίΐυί, υ( ο,ιιίει]ΐιίϋ ιηιιΐ3ΐιιιη εδί, 3η(ε» ιηυΙεΙυΓ.

(υ) Ι>1 εηίιη ο;ιιΚ•ηι ϋοηιοηδΙίΒΐίυ «Ιίαικ ίη ηοη οοηΐίηυίδ, ιιΐ

ίη εοιιΐπιπί.1 , εί ίη εοηΐΓ3υ'ίεΙίοηβ. 8υιηοηιηδ εηίπι Ιειηριΐδ,

ςπο ιιιηΐ.ιΐιηιι εεΐ : οΐ ΓηΓδυδ εβιίειη άΊεοηιιΐδ. <0(ΐ:ιι•ε ηεεεδδε

εβί, ί(1 •|ΐη<1 (' ί ιηιιΐιιΐ'ΐιιι, ιιιιιΙιιιί, ιΊ ηιιοιΐ ηιιιΙ;ιΙηΐ', ηιιι -

ίαΐυιη εδδε : εί ρπιιβ εδί πιυΐηΐυιη εδδε, ιρι»ιη ιΐ)ΐιΙ;ιιϊ : ίίειη

ρι•ίιΐδΐ^1 ιιιιιΙιιιί, ιρι,'ιιιι ηιιιΐ3ΐηιηεδδε ; ηοε υηςιιαιη ρι-ίιηιιιη

δΙΙΙΙΙοΙίΙΓ. ΙΙΐ^ΙΙδ ΟϋΙΙδΒ ΟδΙ : ((00(1 ρίΓΐίϋΙΙδ ν303Ι1δ ρ3ΓΐίΙ)ΙΙδ

ταεβηΐί ηοηεοήχΓεΙ : ιριίρρε ςυιιηΐ(1ίνίδίοΓΐ3ΐ ίη ίηΐίηίΐιιιιι,

(ΐιιεηκκίηιοιίιιηι ίη Ιίηείδ ιρι,ι' ιιιι^οηΐιιι-, εί ηηίυυδ (ΙβίΓβηί-

ΙϋΓ. (ΙΟ) ΙΌΓδρίουϋΐη ϊ^ϊΙυΓ εδί, ηεεεδδε εδδε, ιιΐ ςιιοι! Γη-

οΐυηι εδί, 3η1ε3 ΙΊβ4; εί ηυοίΐ ΙίΙ, Ι,κ -Ιιιιιι δίΐ : (ρίχειιιηςηε

δείΐίεεί μιιιΙ ιΐινίιίικϊ εί εοηΐίηιιβ : ηοη (βιηοη δεηιρεΓ (ριηιΙ
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συνεχή- ου μεντοι αει Ο γίνεται, αΛλ' άλλο ενίοτε,

οίον των εκείνου τι, ωσπερ της οικίας τόν θεμέλιον.

Όμοίοις οέ και έπ'ι του φθειρομένου και έφθαρμένου •

εύΟΰς γάρ ενυπάρχει τω γινομένω και τω φΟειρομένω

<• άπειρον τι συνέχει γε όντι, και ουκ εστίν ούτε γίνε-

σΟαι μη γεγονός τι ούτε γεγονε'ναι μή γινόμενόν τι.

Όμοίως δέ και έπί τοΰ φθείρεσθαι και επί του έφΟάρ-

Οαι ■ άε'ι γαρ εσται του μεν φθείρεσθαι τι) έφθάρθαι

πρότερον, τοΰ οέ έφΟάρΟαι τι) φθείρεσθαι. Ψανερόν ούν

ιο ότι και το γεγονός ανάγκη γίνεσΟαι πρότερον και το

γινόμενόν γεγονε'ναι• παν γάρ με'γεΟος καΐ π3ς χρό

νος άε'ι διαιρετά. 42στ' έν ω αν η , ουκ αν εϊη •'■

πρώτω.

ως

ΠΙ, $0(1 ίιιίοπίιιιιι αΐίικί , υΐ ίΙΙϊυδαΙίφικ], ρυΐα ιΐυιηυδ Γοηόν

ιηεηΐιιιιι. δίιηϋίΙβΓ εΐί,ιηι 3ε Γβδ ΙιαύοΙ ίη εο ιμιοιΐ ίιιίετίΐ, εΐ

ι :ρ (|ΐιυ(Ι ίηίοπίΐ; (|υιιηι εηίιιι ί(Ι ψιυιΙΗΙ, Ρΐ φιοιΐ ίηΙεπΙ, δίΐ

εοιιΐίηπηηι , ϋΐίΐΐίιιι ίιιι•Μΐ ι•ι ι|ιι.ιίΙ,ινι ίηΠηίΙαδ : ηεε ροΐεδί

αϋφΐίϋ Ιίοπ, ςυοιΐ ηυιι δίΐ ΠιεΙιιιιι ; ηβε εδδε ΓηοΙυηι, ςιιοιΐ

ηοη Πα!. 8ίιηίΙίΐ8ΐ•8θ π•5 ΙιηυοΙ ίη ί[Η0 ίιιίεπιε, εΐ ίιι ϊ|ΐίο ίη-

ΙθΓίί*5€; ιιαιιι δβιηροΓ ίηΙοπϊ88θ επί [)γϊιι8 ΐ]ΐιαηι ίηΙοπΓΟ, εΐ

ίηΙβπΓβ ρπυδ φΐαηι ίπίεπί^ε. Ι'αΙεΙ ϊ^ίΐυι• ηοα'ίβε ο&δε, υι

ιμιοιΙ ΓιιεΙηηι εδΙ, 3ηΙβ3 ΙίιιΙ ; οΐφίοιΐ ΠΙ, Γ.ιι Ίιιιη δίΐ. Οιιιιιί-.

εηίιη ηι»8ηί1ιΐ(1υ, εΐ οηιηε Ιεηιρι», δοιηροι- ϋίνίΟιια δΐιηΐ ;

(|ΐκΐ|ΐι 'ορίΐΜ- ίη π,υο 8ϋηΙ, ηοη ροδδηηΐ ίη εο είδε Ιαηφίαυι

ρπΠΊΟ.

ΟΑΡ. VII. [XI.]

Έπε'ι οέ παν το κινοΰμενον έν χρόνω κινείται,

15 και εν τίο πλείονι μείζον με'γεΟος, εν τω άπείρω χρόνω

αδύνατον έστι πεπερασμένην κινεϊσθαι, μή την αυτήν

άεί και των εκείνης τι κινοΰμενον, άλλ' εν τω άπαντι

άπασαν. "Οτι μεν ούν, ει τι ίσοταχίος κινοϊτο,

ανάγκη το πεπερασμένον έν πεπερασμένω κινεϊσθαι

ϊυδήλον ληφθέντος γάρ μορίου 3 καταμετρήσει τήν

δλην , εν ίσοις τοις χρόνοις τοσούτοις όσα τα μόρια

έστι, τήν δ'λην κεκίνηται. "ίίσ-' έπε'ι ταΰτα πεπέεαν-

ται και τω πόσον έ'καστον και τω ποσάκις ά'παντα ,

και δ χρόνος αν είη πεπερασμένος " τοσαυτάκις γάο

25 έ"σται τοσούτος δ'σος 6 τοΰ μορίου χρόνος πολλαπλα

σιασθείς τω πλη'θει τών μορίων. (2) Άλλα δη καν ε!

μή ίσοταχως, διαφέρει ούθέν. "Εστω γάρ Ιφ' ή~ς το Α

και το Β διάστημα πεπερασμένον, 8 κεκίνηται έν τω

άπείρω, και δ χρόνος άπειρος έφ' οΰ το ΓΑ. Ε! δή

30 ανάγκη πρότερον έτερον ετέρου κεκινήσθαι, τςΰτο

δέ δήλον δτι .τοΰ χρόνου έν τω προτέρω και ΰστε'ρω

έτερον κεκίνηται • άε'ι γάρ έν τω πλείονι έτερον εσται

κεκινημε'νον , εάν τε ίσοταχως έάν τε μή ϊσοταχως με-

ταβάλλη , και έάν τε έπιτείνη ή κίνησις έάν τε άνίη

35 έάν τε μένη, οΰθέν ήττον. Είλήφθω δή τι τοΰ ΑΒ δια

στήματος, το ΑΕ, 8 καταμετρήσει τήν ΑΒ. Τοϋτο

δη τοΰ απείρου έν τινι έγε'νετο χρόνω • έν άπείρω γάρ

ούχ οΐόντε ■ το γάρ άπαν έν άπείρω. Και πάλιν έτε

ρον δή έάν λάβοι όσον το ΛΕ, ανάγκη έν πεπερα-

ίο σμένω χρόνω• τι) γάρ άπαν έν άπείρω• και ου τω δή

λαμβάνων, επειδή τοΰ μεν απείρου ούΟε'ν έστι μό-

ριον 6 καταμετρήσει ( αδύνατον γάρ το άπειρον εΤναι

εκ πεπερασμένων κα'ι ίσων κα'ι άνισων, δια το κα-

ταμετρηΟήσεσθαι τα πεπερασμένα πλήθει κα'ι μεγέ-

4!> θει υπό τίνος Ινός, έάν τε ίσα ή έάν τε άνισα• ώρι-

σμένα δέ τω μεγέθει οϋθέν ήττον ) , το δέ διάστημα

το πεπερασμένον ποσοΐς τοις ΑΕ μετρείται, έν πεπε-

ρασμε'νω άν χρόνω το Α Β κινοϊτο. Ίίσαυτως δέ κα'ι

έπ| ήρεμήσεοις- ώστε οίτε γίνεσθαι ούτε φΟείρεσθαι

50 οΐόντε αεί τι τό αύτο κα'ι εν. (3) Ό αύτος δέ λόγος

κα'ι έτι ούδ' έν πεπερασμένοι χρόνω άπειρον οΐόντε

κινεϊσθαι ουδ' ήρεμίζεσθαι, ούθ' δμαλως κινοΰμενον

Οιιιιιιι βιιίειη ηιιίεηυϊϋ ιηονοΙϋΓ, ίη ΙεηιροΓε ηιοτείΐΐηι•,

ρΙ ίη ηΐ3]οπί ΙοωρυΓε ηιη^οιεηι ιιιαβηίΐιιιΐίηεηι εοηΐίείϊΐ •.

ίηΐ[Κ)58ίΙ)ί1ε ε$1 υΐ ίηΠηίΙο ΙεπιροΓε ριτ ΙΐιιΚυιιι δρβίίιιιη

ιηονι-ΛΐιΐΓ, (ριοϋ ηεε ρεΓ ίιίεηι βειηροΓ, ιιοεριΤΗΐίίΐυαιιι ε]υ•;

ραιίειη πιονειιΙηΓ, δειΐ Ιο'ιοΙειτιροΓε ρει• ΙυΙυηι. 8ί ί^ϋυΓ ικςπα

εείεπίαίε αΐί^υίιΐ ηιονευΙιΐΓ, οοιίίΐΗΐ ιιεεβί»ε ε;«β ιιΙρεΓ ηια-

Βηίΐυιΐίυβηι ΙίΗϋαηι Ιίηίΐο ΙειηροΓε ηιονεαΙιΐΓ. ΧιιιυρΙϋ εηίηι

ραΓίε (]ΐΐϋ! ΓηεΙίεΙηΓ ΙοΙιιηι δραΐίυπι, ίιι Ιοί Γε(ΐιιαΙ)ί1ίϋϋί

Ιειηροηϋυβ (]υο! $υηΙ ραιίε* , ηιοΐυιη 851 \χι• (οίαιη 8ρα-

Ιίυιη. ΟυβρίΌρΙβΓ (ΐιιυιη Ικε ίίηΐ (ίηίΐίκ, ιΐ ςιιία βίηςυΐα:

ΜΐηΙ ςιιαηία;, ει <|υί» α1ί(]υοΙίεβ δΐιιηρί.χ οιηηεδ βυηΐ : εεΓίβ

εΐίϊηι Ιειηριυ ειίΐ ΙίιιϊΙιιιιι. ΤοΙίεβ οιιιιιί ειίΐ ΙαηΙιιηι, <]ΐΐ3η-

Ιιιηι 081 ραΗίδ Ιαηρυδ ηιυΐΐίρϋε,ιΐυιη ιιιιπιργο ραιΊι'ιιιη.

(2) 8«α είδί ηοη ίοςυα εβίεπίβίε ιηυνβαΐυι•, ηίΐιί! ΓεΙει-1.

8ίΙ εηίηι , υΐιί α οΐ ,3, ίη(ειν»11υηι Πηίίιιηι , ριτ (^οι| ηιο-

Ιηηι ε$1 Ιεηιροιε ίηΠηίΙο : ηο 8ίΙ (ειηρυδ ίηΐίηίΐιιιη, ιι|)ί γ5.

δι ΐδίΙιΐΓ ηεεο588 ο«1 , ιιΐ ρΓίυ8 ρβΓ ιιικιιη , φιαιη ρεΓ ηΙΙοΓϋΐη

ρβΓίοπι ιηυΐιιιιι 8ΪΙ : Ιιοο εεΓίο εοιίδΐίΐΐ, ίη ριίοΓί οΐ ρυίΐο-

ΓίΟΓί ρβιΐε ΙεηιροΓίδ ρεΓ αΐίαιη αίςυρ βΐίαηι ρβΓίεηι ηιυΐυηι

εβδε : π,υίβ ίεηιρβΓ ηΙΙεποΓΪ ΙεπιροΓε ρεΓ αΐϊαιιι ραΓίεηι επί

ιηοΐυπι, δίνβ ίοα,υαίί εεΙεΓίΙβΙε 8ίνβ ίηαςιΐΒΐί ηιυΙεΙιΐΓ; εΐ

δίνε ίηίοηιΐβΐυι• ηιοΙη9, δίνε ΓεηιίΙΙϊΙυΓ, δίνβ ίϋεηι ηιβηεβΐ,

ηϋιίΐο ηιίηυδ. 8ιιιικιΙιιγ ί(3<|υε ρβΓ9 βΐίςιιβ ϊηΙοΓναΙΙί αβ,

ιιιιιιίΐΊΐιιι ρ3Γ8 α ε, ςυο; ιηοΐίοΐιιι• ίιιίοινη] Ιιιιη α β. Ηοό ί8ί-

ΙυΓ ρ3Γ8 ίη βΐίςυϊ ίηΠηίϋ ΙεηιροΓίδ ρβΓίβ οοηΩείβΙ>3ΐυΓ : ίη

ΠηίΙο οηίιη ΙειηροΓβ ηοη ροΐβδί, ςυίβ ΙοΙυηι ϊηΙοΓνβΙΙυιη

ίηΠηίΙο ΙεηιροΓβ οοηΠείΙυΓ. ΕΙ ΓϋΓδυδ ϊ^ιΙιιγ βΙΙοΓβηι ρβΓίβηι,

δι ΙβηΙιιηίδυηιρδεΓΟ, ςυβηίβ 83ΐ ρ»Γ8αε, ηεοβδδβεδΙ ΠηίΙο

ΙεηιροΓβ ρβΓΐΓ3ΠδίΓ0 : ηιιιιη(Ιο(|ΐιί<Ιι<ιη ΙοΙαηι ΙεηιροΓβ ίηΠ

ηίΙο ρβιίΓ,ιηδίΙϋΓ. Κα ϊ^ϋαΓ (Ιβίηοερβ δυηιεηίΐο , ςυοηίβηι

ίηΠηίϋ ηυΙΙ» βδΐ ρ»Γ8 ςηοε ΐρβυπι ηιιΊίηΙιΐΓ ( ηυιρρβ ίιιιροΛ-

δίϋίΐε ΟδΙ , ίηΗηίΙυπι εοηδίΒΓε εχ ΓιηίΙίδ Ιβηι 8Βςυ3ΐίΙ>ιΐ8 ιμοιη

ίπ8;σα3ΐίΙ)ϋ8 : ρΓορΙβΓβ» ςυο<1 83 ςιιβο ΠηίΙβ ηιιηιβ™ εΐ ηια-

ί.'ΐιίΙικ1ίηβ8ηηΙ, υηππιςιιίϋρίβηι ιηείίΐιιι• : Μςιιβ ηίΐιί! ηιί-

ηηδ, δίνβ α;ςυ3ΐί3 δίηΐ, βίνβ ίηχςυβίίβ, δβ(1 ηι,ιμιηΐιι.ΐίηι'

(ΙοΠηίΙβ); ίηΙοΓναΙΙυιη βυΐεηι, ςυοίΐ εδί Πηίίιιηι , ςιιβηΐΛ

ίΙΙβαε ηιβΙίιιηΙυΓ : υΐίηυβ Πηίίο Ιεηιροι•ε ρεΓ δ|)3ΐϊηιη α β

πιονεί)ίΙιΐΓ. ΙΙίιίεηιςυβ εβ τοδ ΙιαΙιεΙ ίη ροΓίεεΙίοηβ <ΐιΙ

ςιιίοΐοηι. ςυοείΓεβ ηβο Πογι ηεε ίηΙεπ'Γβ βϋο,ηίιΙ ροΐβδί ,

αηοίΐ δβηιρβΓ δίΐ υηυηι οΐ ίιΐοηι. (3) Εβιίειη ΓβΙίο «δΐ,

π,ιιοίΐ ηο(]υβ Πηίίο ΙεηιροΓβ ρβΓ ίηΐίηίΐηιη ροίεβΐ ιηονβΓί ,

ηεε 3(1 (ριίβίεηι ΐΓαηδίΓε, δίνε α•φΐ3ΐ)ίΙίΙβΓ ηαοτρίΙιΐΓ, δίνε
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,ουτ' άνωμάλως. Ληφθέντος γάρ τίνος μέρους 8 ανα

μετρήσει τον δ"λον χρόνον, εν τούτω ποσόν τι όιέξεισι

του μεγέθους και οϋχ δ'λον • έν γαρ τω παντι τό δ'λον ,

και πάλιν εν τω ίσω άλλο, και έν έχάστω δμοίως,

6 είτε ίσον εΐτε άνισον τω ε; αρχής• διαφέρει γαρ ου

δέν, εί μόνον πεπερασμένον τι έ'καστον δήλον γαρ

ώς αναιρουμένου του χρόνου, το άπειρον ούκ άναιρε-

θήσεται, πεπερασμένης της αφαιρέσεως γινομένης

και τω ποοω και τω ποσάκις • ώστ' οϋ οιεισιν έν

ιι> πεπερασμε'νω χρο'νω τι) άπειρον. Ουδέν τε διαφέρει

τι) μέγεθος επί θάτερα τ) έπ' αμφότερα είναι άπειρον •

6 γαρ αυτός έσται λόγος. (4) Αποδεδειγμένων δέ

τούτων . φανερόν δτι ουδέ τι) πεπερασμένον μέγεθος τι)

άπειρον ενδέχεται διελΟεϊν έν πεπερασμε'νω χρόνω δια

15 την αυτήν α'ιτίαν έν γαρ τω μορίιο του χρόνου πεπε

ρασμένον δίεισι, και έν έκάστω ωσαύτως, ώστ' έν τω

παντί πεπερασμένον. (&) Έπει δέ το πεπερασμένον

ού δίεισι το άπειρον έν πεπερασμένω χρόνω , δήλον

ώς ουδέ το άπειρον το πεπερασμένον ει γάρ τι) άπει-

ϊυ ρον τι) πεπερασμένον, ανάγκη και το πεπερασμένον

διιέναι τι) άπειρον. Ούδεν γαρ διαφέρει δποτερονοΰν

εΤναι τι) κινοΰμενον άμφοτέρο>ς γαρ το πεπερασμένον

δίεισι τι) άπειρον. "Οταν γαρ κινήται το άπειρον έφ' ω τι)

Α , έσται τι αύτοϋ κατά το Β πεπερασμένον , οίον τι)

*& ΓΑ, καί πάλιν άλλο και άλλο, και άεί ούτως. "Ωστε

άμα συμβήσεται το άπειρον κεκινήσθαι το πεπερασμέ

νον , και το πεπερασμένον διεληλυθέναι το άπειρον •

ουδέ γαρ ίσως δυνατόν άλλως τι) άπειρον κινηθήναι

το πεπερασμένον ή τω τι) πεπερασμένον διιέναι τι)

ίβ άπειρον , ή φερόμενον ή αναμετρούν. "Ωστ' έπει

τοϋτ' αδύνατον, ουκ αν διίοι τι) άπειρον το πεπερα

σμένον. (β) Άλλα μην ουδέ το άπειρον έν πεπερα

σμένοι χρόνω το άπειρον δίεισιν ■ εϊ γαρ το άπειρον,

και τό πεπερασμένον • ενυπάρχει γαρ τω άπείρω το

54 πεπερασμένον. "Ετι δέ και του χρόνου ληφθέντος,

ή αυτή έσται άπόδειξις. (7) Έπεί δ' οΰτε τό πεπε

ρασμένον τι) άπειρον δίεισιν ούτε τό άπειρον τό πε

περασμένον, ούτε τό άπειρον έν πεπερασμένοι χρόνιο

κινείται , φανερόν ό'τι ουδέ κίνησις έσται άπειρος έν

4υ πεπερασμένω χρόνο)• τί γαρ διαφέρει την κίνησιν

η τό μέγεθος ποιεϊν άπειρον ; ανάγκη γάρ, εί δποτερον

οΰν, και θάτερον είναι άπειρον πάσα γαρ φορά έν

τόποι.

ίη.τφιαΙιίΙίΙϋΓ. ΒιιηιρΙα εηίιη ϋίίφία ρ.ιι•1ϊ , φΐ,ο ιικ Γι,Ιιιι

ΙοΙιιηι Ιεηιριΐδ , Ιιαο ρ&Γ(ε ριτίΓαηδίΙιίΙ ςιιοηΙίΐΒίοηι ϊΐίφίβιη

πιαςηίΐυιΐίηίδ , ηοη ΙυΙαηι ιη&£ηί(ιΐ(1ίπεηι , φκιικΙοφίΗΐ'ΐη

(υΙο Ιι'ΐιιροΓΟ Ιοίηιη εοηΐίείι. ΕΙ ιυυιι* α-ςυαίί Ιΐ'ΐηροιϊ,

ριΐΓΐι' ριτΙι•;ιη*ίΙ)ίΙ αΐίιιιιι φΐιιηΐϋ,ιίπιι ηια;ίηί1ιι<1ίιιίδ, εί ίη

φΐ.-ιΙίΙκΊ ρβΓίε ΐΡΐιιροΓΪ» δίπιίΐίΐιτ εοηΓκίεΙ αΐίφίαηι <| ικιιιΐϊ-

ΙηΙι'ΐιι ιιΐίΐμη'ιΐιηΐίηί*, δίνε ίβφίβίοηι, δίνε ίηίΐίμιβίεηι φΐιιη-

ΙίΙ.ϊΙί ηιιαιη ιιΐι ΙηίΙίο ρεΓίΓβηδίίΙ : ηίΙιίΙ ειιίιιι ίηΙεΓθδΙ, δϊ

ηιοιίο (ρΐΐΊί1)(!ΐ ρ»Γ8 δίί ΠηίΙβ, ΟοηδΙβ) εηίηι οοηδυπιρίο

Ιοιιιροι ο ίηΐίηίΐιιιη «φ,Ίΐίιιηι ηοη εοηδίιιηρίυηι Γοιτ , Γβεΐβ

(ΙιΊιλι Ιίοηο ΙίιιίΙίΐ, 1;ιιη πιΐίηηε φΐ,ιηΐίΐιιΐί-, «ρι.ιιιι ηυηιεη.

Οιιαι-ο ηοη ρειΊηηδίΙ ΙίηίΙο Ιοηιροιε ίηϋηίίαιη ηι»£ηίΙικ1ί•

ηεηι. Αε ηίΙιίΙ γ8(θγΙ, υΐηιιη ιη;ι:;ιιί(ιΐι1ο εχ ιιΙΙοπιΙπι ρβΓίε,

ίΐιι εχ ιιΐι ϊφΐε δίί ίηΠηίΙα : η»ιιι εβιίεπι επί ΓβΙίο. (4) Ηίί

3υΙ<τη άεηιοηδίΓβΙίδ, ρεΓβρίευηηι ε«1, ηεε Πηίΐϊπι ιη3ΐ;ηίΙιι-

ιΐίιιοηι ροβδε ίηΐϊηίΐηηι ερβίίυπι ρει-ίΓαηίίι-ε (εαιροΓβ ΙίιιίΙο ,

ρπιρίει• εαηιίεηι εαιίδΐιηι : ςυοηίαηι εειΊ3 Ιεηιροήί ρϊΓΐε

ρειΊΓ3η«ίΙ ΠυίΙυηι εϊ ίη δίη^υΗδ ρ3Γΐϊ1)ϋ8 ϋίιίεπι. <3υαπ; 1ο(ο

(ειηροΓε ευηβοϊΐ ςριΐίυπι ΙίηίΙιιιη. (5) Ρϋοηίβηι ϊΐιίεηι

ηιο1)ϋΐ! ΙίηίΙιιιη ηοη εοηΐϊείΐ ςραΐίιιηι ίηΐίιιίΐιιιη (εηιροΓβ

ΟηϊΙο : ηι.-ιιιίΐιΜ ιιιιι ε$(, ηεε ηιοΐιίΐε ίηΠηϋυηι ρεΓ(Γ3η$ίΓβ

Ιίιιίΐυηι. Κίΐιη ίί ίηΐίιιίίπηι ρΐ'ΐ Ιι\ιη;Μ'α1 ΙίηίΙυιη : ηεεε$&ε ε$1,

εΐίβηι ΙίηίΙυηι ρριΐι ;ιιι^ίι «■ ίηΓιηίΙιιηι : ςιιί3 ηίΙιίΙ ιιιΚτοαΙ ,

πίπιηι ίϋ ιριοιΙ ηιονι•ηΙιΐΓ : ιιΐιυιριε οηίηι ηιοιίο (ίηίΐυιη

ριτίΓΗΐΐίίΙ ϊηΠηίίυιη. Οιηιιη ιίιϊιιι ιηονιΊιιΐ' ίηΠηϋυηι, ίη

ιριο τό α : εηΐ βΐίηηα γ]ιι5 ρ3Γ8 ίη β ΙίιιίΙο , νείυΐί ρ3Γ3

γ 3 : (•ί πΐΓ«υί> αϋα , αία,υε αΐϊα ; ε( ίΐ» ροι-ροίπο. Οιι.ιιν εί-

ηιυΐ 3εοί(1οΙ ίηΓιηίΙιιηι ηιιιΐιηιι βϋδε ριτ ΙίηίΙυιη , εϊ ΙίηίΙιιιη

ρεΓΐΓ3η8Ϊ58ε ίηΐίηίΐηηι. Νβηι ΓθΓΐβ8&ί8 ηεε ροίβίυίΐε ε$1, ίιιΐί-

ηίΐιιηι ηιονβιί ρεΓ ΠηίΙυιη αϋΙΟΓ ηΐιριε εο ΐ)υοι! Γιηϋυηι ριτ-

Ιγ,ιικιπιΙ ίηΐίηίΐυιη , ;πιΙ Ι.ιΙίοηΐ' , 3ηΙ ηιείίεηιΐο. Οιι.ιριορΙΟΓ

φπιιηΐιοοίίΐ ϊηιροδβίϋίΐε , ίηΐίηίΐηηι ηοη ροΐείΐ ροΓίΓαιίίίτβ

ΙίηίΙιιηι. (6) ΑΙνβΓΟ ηεε ηια^ηίΐυιΐο ίηΓιηί(3 ΙίιιίΙο ΙβηιροΓε

ίηΐίιιίΐαηι ηι;ιμιιίΙικ1ίιιΐΊΐι ριτΐΓίΐιι>ίΙ. Χιιιη 5Ϊ ίηΓιιιίΙίΐιη , εειίε

ιϋ.ιηι ΙίηίΙιιιη ριτΙπιικίπ-Ι : (|ΐι.Ίΐι<]οψιίυΥ'ΐιι ΓιιιίΙ» ίη ίηΐίηίΐα

ίιΐΐ' 1. Γι,-ΐ'ΙΐΊΐ'ίΐ ιΊίιιιη ΜΐηιρΙο ΙειηροΓΟ, εϋιίειη ειίΐιΐο-

ιιιιιιι-Ιι,Ίΐϊ.ι. (7) (,ΐιιπιιι ,ιιιίπιι ηεε ιιι;ιμηίΙιιιΙο ΙίηίΙα ίπΐίηί-

Ιιιιιι ρΐ'ΐΊι-ηιΐΜ'ίΐΙ, ηεε ίηϋιιίΐα ΙίηίΙιιιη, ηεε ριτ ιηΙίιιίΙ.'ΐιιι

ΠηίΙο ΙεηιροΓε ιηονεαΙιΐΓ : ρεΓδρίευυιη εβί, ηεε ηιοΐυηι Γογ8

ίιιΐίηίΐιηη ΙεηιροΓε Ιίι.ίΙο. (ίιιίιΐ ειιίιη ϊη(εη»$(, ιιίπηη ηιοΐιι.•;

αη ηι;ΐ!;ηίΙιιι1ο δΙαΙιι;ι1ιΐΓ ίιιΐίηίΐη ? ηι-εθ!»ε οΜ εηίηι, 81 3ΐ(εΓ-

ιιίπιιη βίΐ ίηΓιηίΙιιηι, ιΊί.ιιη ηίΐΐ'ΐυιη ε&8ε ίηϋηίΐιιιη : ςιιο-

ιιίαηι οιιιηίί ΙαΙϊο ε$1 ίη Ιοεο.

ΟΑΡ. VIII. [XII.]

46 Έπει δέ παν ή κινείται ή ηρεμεί τό πεφυκός

δτι πέφυκε και οδ καΐ ως, ανάγκη τό ίστάμενον δτε

ϊσταται κινεϊσθαι- εί γαρ μή κινείται, ηρεμήσει.

'Αλλ' ουκ ενδέχεται ήρεμίζεσθαι τό ήρεμοϋν. (2) Τού

του δ* αποδεδειγμένου , φανερόν ό'τι και έν χρόνο)

»ο ιστασθαι ανάγκη• τό γαρ κινοΰμενον έν χρόνο> κινεί

ται, τό δ' ίστάμενον δέδεικται κινοΰμενον ώστε

ανάγκη έν χρόνο) ϊστασθαι. (β) "Ετι δ' εί τό μέν

Οΐττον και βραδότερον έν χρόνω λέγομεν, ϊστασθαι

(,ίιιοιπ.ιιη βυΐεπι ί<1 οηιηε ηυΐ πιουοΙιιγ ηιιΐ ηιιίε$εί(,

φιοιΐ ηαΐυΐ'3 ηρΙ ιιιη ε8( , (ριαηιΐο ηαΙυπΊ είΐ αρίυιη , εί ιιήί ,

<■!. φΐοηιηιΐο : κΙοιπό ηεεε8»ε ε»1 , ίιΐ ςυοιΐ 8Ϊ8(ίΙυΓ, ςυαηοΌ

ΒίδΙίΙιΐΓ, ηιονεΓΪ. Νίβί εηίπι ηιονββίΗΓ, ςηίεδεεί. 8β(1 ηοη

Ι χ • Ι . —.1 ΙγιιιΙι ι τ ιιιΙ ΐ|ΐιίιΊι•ιιι ιρηκΙ ςυίεδείΐ. (2) 11οι: βυίειη

(1εηιοη$ΐΓ3ΐο , ρείΐΐρίευυηι ε8ΐ εΐίαηι ηεεβ$8ε εββε υ! ίη

ΙεηιροΓε 6ί»1ιι1ιΐΓ. Ουοιΐ εηίηι πιονεΐυι•, ίη ΙεηιροΓβ ηιονβ-

Ιιιγ : φΐο<Ι «η|ι•ηι 8Ϊ8(ίΙυΓ, ρΓυΙκιΙηιη β»1 ιιιομίί : ςυ3Γ« ηβ-

οεείε εδί ίη ΐειηροΓε βίδΙί. (3) ΡπεΙεΓεα δι εοΐιτίιΐδ ε( 1«ι -

■υπ*, ίη ΙεηιροΓε άίείιηυδ : δίίΐί ηιιίεηι εβί οΊοΓίηδ εί
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(4) έν 5 δέδ' εστί θαττον και βραδύτερον " (4) έν (|) ίε χ,ρονω

πρώτω το ίστάμενον ϊσταται, έν δτωοϋν ανάγκη τού

του ΐστασθαι- διαιρεθέντος γαρ τοϋ χρο'νου, ει μεν έν

μ-ηδετέρω τών μερών ΐσταται, ουδέ έν τω δλω" ώστ'

6 ουκ αν ΐσταιτο το ίστάμενον. Ει δ' έν Οατέρω , ουκ

αν έν πρώτω 5λω ΐσταιτο• καΟ' Ιχάτερον γαρ έν τού

τω ΐσταται, καθάπερ ελέχθη χαΐ έπΐ του κινουμένου

πρότερον. "ϋσπερ δέ το κινούμενον ούκ εστίν έν

ω πρωτω κινείται, ούτως ουό εν ώ ισταται το ισταμε-

10 νον (δ) ούτε γαρ τοϋ κινεΐσΟαι ούτε του ΐστασθαί

εστί τι πρώτον. "Εστω γαρ έν ω προΊτω ΐσταται

έίρ' ω το ΑΒ. ϊοΰτο δή άμερές μεν ούκ ενδέχεται

είναι• κίνησις γαρ ούκ εστίν έν τώ άμερεϊ , δια τ6 χε-

κινησβαί τι αύτοϋ •τό δ' ίστάμενον δέδεικται κινούμε-

16 νον. Άλλα μήν ει διαιρετόν έστιν , έν δτωοϋν αύτοϋ

τών μερών Ϊσταται• τοϋτο γαρ δέδεικται πρότερον,

8τι έν ο) πρώτω ϊσταται, έν δτωοϋν τών εκείνου ϊστα

ται. Έπε! ουν χρόνος έστιν έν ω πρώτω ΐσταται,

και ούκ άτομον , άπας δέ χρόνος εις άπειρα μεριστο'ς ,

30 ούκ εσται έν ω πρώτω Ϊσταται. (β) Ουδέ δή τι» ηρε

μούν, 8τε πρώτον ήρέμησεν, εστίν έν άμερεϊ μέν γαρ

ούκ ηρέμησε, δια τομή είναι κίνησιν έν άτόμω ■ έν

ω δέ τό ήρεμεΐν , και το κινεΐσΟαι- τότε γαρ εφαμεν

ήρεμεΐν, δ'τε και έν ω πεφυκος κινεΐσΟαι μή κινείται

25 τό πεφυκός. (7) "Ετι δέ και τότε λέγομεν ήρεμεΐν,

δταν δμοίως εχη νϋν και πρότερον, ώς ούχ ένί τινι

κρίνοντες, άλλα ίυοϊν τοΐν έλαχίστοιν ώστ' ούκ εσται

έν ω ηρεμεί άμερές. Ει δέ μεριστόν , χρόνος αν είη ,

καΐ έν δτωοϋν αύτοϋ τών μερών ηρεμήσει • τον αυτόν

3ο γαρ τρόπον δειχθήσεται δν καΐ έπι τών πρότερον •

ώστ' ούΟέν εσται πρώτον. Τούτου δ' αίτιον δτι ηρε

μεί μέν καΐ κινείται παν έν χρόνοι , χρόνος δ' ούκ έστι

πρώτος ουδέ μέγεθος ούδ' ό'λυις συνεχές ουδέν άπαν

γαρ εις άπειρα μεριστόν. [XIII.] (β) Έπε'ι δέ παν

35 το κινούμενον έν χρόνω κινείται και εκ τίνος εΐς τι

μεταβάλλει, έν ω χρόνω κινείται καθ" αυτό και μή

τών έν εκείνου τινί, αδύνατον τότε κατά τι είναι πρώ

τον τό κινούμενον. Το γαρ ήρεμεΐν έστι τό έν τώ αύτδ

είναι χρόνον τίνα καΐ αυτό καΐ τών μερών έ'καστον.

40 Ουτο) γαρ λέγομεν ήρεμεΐν , δταν έν άλλω και άλλω

τώ νϋν αληθές ή ειπείν ότι έν τώ αύτώ και αυτί) και

τα μέρη. Εϊ δέ τοϋτ' έστι το ήρεμεΐν, ούκ ενδέχεται

τό μεταβάλλον κατά τι είναι δλον κατά τον πρώτον

χρόνον • δ γαρ χρόνος διαιρετός άπας" ώστε έν άλλω

4& και άλλω αύτοϋ μέρει αληθές εσται ειπείν ίτι έν

ταύτώ έστι και αυτό κα\ τα μέρη- εϊ γαρ μή ούτως,

άλλ' έν ένί μόνω τω νϋν , ούκ εσται χρόνον ούδένα κατά

τι, άλλα κατά τό πέρας τοϋ χρόνου. Έν δέ τφ νϋν

εστί μέν άει κατά τι μένον, ού μέντοι ηρεμεί• ούτε

60 γαρ κινεΐσΟαι ουτ' ήρεμεΐν έστιν έν τώ νϋν , αλλά μή

κινεΐσΟαι μέν αληθές έν τώ νϋν και είναι κατά τι, έν

χρόνω δ' ούκ ενδέχεται είναι κατά τό ήρεμοϋν συμ

βαίνει γαρ τό φερόμενον ήρεμεΐν.

Ι,ιπΙϊικ. (4) Ιη ςυο βυΐεηι Ιιιιιμοπ' ρΓίηιο δϊδίίΐητ ίι! ο,ιιοιΐ

ΒΪ8(ΪΙυΓ, ηεεεβδβ εδί υΐ πι <|ΐιη\ ί^ 1ιυ]υ8 Ιεωροπδ ρΗΓίε δίδΐ»•

Ιιιΐ' : ιΐίνίδο εηίιη ΙεηιροΓε,δί ίη ιιπιΙμ ραΓίε δίδΙίΙυΓ, ηεε

ίη ΙοΙο δίδΙεΙυΓ. (^υαιΐ! ηοη δίδΙεΓεΙιΐΓ, ςυοιΐ δίδϋΐυτ. 8ί νβΓΟ

ίη βΙΙβΓβ , ηοη ίη ρπηιο (ο(ο δίδΙεπΗυΓ : δεειιηιΐυηι ϊΙΙεΓβιη

εηίηι ραιΙι•ηι ίη Ιιοε δίδΐίΐυτ, ΐ]ΐιΐ'ΐιΐίΐι1ιηΐΗΐιιιιι βηΐεβ ψιοψιε

ιϋι Ιιιιιι ΓιιίΙ , ιΐΐ' εο <μιθ(1 ιιιονεΐιιΐ'. 8ί< ιιΐ 3ΐιΙ<-πι ηοη εδί

ίη ιμιο ρπηιο ιικινεαΙιΐΓ, ίιΙ ψιο<1 ιικιμΊιιι• : ΪΙα ιΊι.πιι ηοη

εδί ίη ςυο ρπηιο δίδίβΐυτ, ίά φΐοά! δίδΙίΙυΓ : (5) ςυίβ ηεψιε

ϊρδίηδ ιηονεπ, ηεςυε ίρ*ίιΐδ βίδΐί, εδί ιιΐίψιίιΐ ρππΗίιη. ΚκΙο

ηοιιιψιε , ίη ψιο ρπηιο δίδΐίΐικ, ιιΐιί α β. Ηοε ί^ίΙιΐΓ ηοη ρο-

1ε$( νοκαπ1 ρηιΊίυηδ : ψιί;ι ηιοΐυδ ηοη εδί ίη εο α,υοϋ ι>,ιι-

Ιϊΐιιΐδ \ ;ι< ;ιΙ , ρΓορΙεΓεβ ιριοι! ρεΓ βΐίηυίιΐ ίρδίυδ ηιοΐιιηι ε$( :

ςυοιΐ ϋ υ Ι (ΐιι δίδΙίΙυΓ, πιονειί ρΓθΙ>3ΐυηι Γυί(. ΑΙψιί δι (Ιίνί-

ιΐιιιιιιι εδί, ίη ηιΐΐνίδ ε]υδ ρπιΐο δίδΙίΙυΓ : Ιιοο εηίιιι αηΐεβ

ριυΐϋΐΐιιιη ΓιιίΙ , ίη ςυο [ΐΓίιηο δίδΙίΙυΓ, ίη (μιιινίί ΐ']ιΐϋ ραιίε

δίδΐί. Οιιοηίβιη ίβίΙυΓ Ιειιιριι» εδ(, ίη ςηο ρπηιο δίδΙίΙυΓ,

ηοη ίηιϋνίιΐυιιιη ; οπιηε αιιίειη Ιειηριΐδ ίη ίηΐίηίΐ» δεεαΓί ρο•

Ιεδ( : ηοη επί ίη «ιιιο ρπηιο δίδίβίαι-. (6) Νεο ίμίΐιπ- (■>( ,

ιριιιιιιΐο ρΓΐηιυιη ςυίονοΓίΙ, ίιΙ ςηοϋ ςιιίεδείΐ : ηυοηίαηι ίη

εο <]ΐιυ(Ι ραι[ϋιιΐ5 ναεαΐ, ηοη ηυίενίΐ, ριυρίπτ,ι ςυοιΙ ηοη

εδί ηιοίηδ ίη ίιιι1ί\ίιΙιιο : ίη ςυο βυΐεηι «δΐ ιριίΐΜΠΊ-, ίη εο

εδί εΐίαηι ηιονει ί : Ιυηε εηίηι ι ! ί π.Ίιαπιιΐδ ηυίεδεεΓε , ([ΐιαηιΐο

(Ι ίη ψιο ικιΙ ιιιϊι 3ρ(υιη εδ( πιονεΓί , ηυιι πιονεΙυΓ ίιΙ ψιοιΐ

ιΐιιΙιιιΛ ηιοτεπ ηρΐιιιη εδί. (7) ΡπεΙεΓε» ίυηε ηυοςυε Λ\-

είπιυδ ςυίεδεεΓε, ψιιιηι δίηιίΠΙεΓ δε ΙιαΙκΊ ηιπκ; ηΐιριΐ' ρΓίιΐδ,

Ιαηψιαιη ηοη ιιηο.ι1ίιριο )ΐιι1ίι•.»ιι|ι'8, δεά ηιίηίιηιιιη (ΙιιοΙκιλ.

ΟυβρΓορ(εΓΪ(1 ίηςυο ψιίεδείΐ, ριΐΓΐϋιιΐδ ηοη οίΐηΊιϋ. Οίυοιί-

δί ίη ρίΐΓΐΐ'δ ιΐίνίιΐί ρηΐεδί , υΐίςυε ιτίΐ (εηιριΐδ, (Ί ίη ςηανίδ

ίρδίυδ [ΐ»Γΐη ηυίεδεεί : εοιίεηι ηηιηψιε ηιοιίο ρΓουιιυίΙιΐΓ,

ι|ΐιυ εΐίίΐιη ίη δΐιρεΐ'ίοΐ'ίΙ)ΐΐδ. Οηιιιίπ-α ηίΙιίΙ ει-ίΐ ρηιιιιιιιι. Ιΐιι-

{ιΐδ νιτο ε&υδίΐ εδί : ιριία τεδ οηιηίδ ςυίεδεϋ εϊ ιπομΊιιγ ίη

ΙεηιροΓε; ηοη εδίβυΐεηι ριΊιιιιιηι Ιεπαρηδ, ηεο ρπ'ΐΜ ιη3-

μηίΐιιιΐο, ηεε οηιηίηο ιιΙΙιιιη ιοηΐίιιιιιιιιι , ιριοπϊηιιι πιιιιιγ

ΓοιιΙπιιηιιιι δε03Π ροΐβδί ίη ίιιΙΊηίΙιιιη. [XIII.] (8) Οιιπιη

αιιίοιη ψιίθ]υί(] ιιιουοΙιιγ, ίη ΙεηιροΓε ιηονεηΙιΐΓ, ιΊ εχ «Ιί-

ςυο ίη .ΊΐίιριίιΙ ηηι!ιΊιιι• : ίηιροδΒίοίΙε εδί, πΙ \ά ψιοιΐ πιονε

ΙυΓ, ιριο ΙΐΊΐιροιν ρβΓ δε ιιιομ•!ιιι•, ηεψιβ ίη «ϋψι;ι ε]υδ

Ιι'ΐιιροΐ'ί•, ρ.-ιιΊΐ! ιικΛ ι !ιιι•, Ιιιικ• δί( ίη ,'ΐΐίιριο ρπηιο. Ηοε

εηίηι ε«1 ηυίεδοεΓε, ηΐίιριο Ιοηψιιιτ ίη ιιπίιιιι εβδε 1;ιιιι ίρδβηι

ιγιιι, ιριαιη δίη§υΐ39 ε]ιΐδ ρ»Γΐεδ. ΙΙ.ι η3ηΐ(]υε (Ιίείηιυδ

ψιίεβεεΓε, ψιαικίο ίη 3ΐίο 3(ςιιε ηΜο ιηοηιεηΐο νειτ (ΙιιίΙιιγ

ίη εοϋειη εδδε Ιαιη τεηι ίρδβηι ιριιιηι ο]ιΐί ρβΓίεδ. δι νιτο

ηοε εδί ψιίεδεεΓε; ί(1 ςυοιΐ ιηιιΐίΐΐιπ , ηοη ροΐεδί ίη ΙεηιροΓε

ρΓίηιο ΙοΙιιιη εδδε ίη ,Ίΐίιριο. Ν.ιιιι οηηε (εηιριΐδ εδ( άί\\-

ιίπιηιι. (,Ιινιιί' ίη ,'ΐϋ.ι 3(α,υε αΐία ε]ιΐδ ρ;ιι Ιι' μίί• ιΙϊιίΊιιγ ίη

εοό'εηι εδδε εϊ τεηι ίρ.•>;ιιη εί ε]αδ ρ&Γίεβ. Νίδί εηίηι ίΐ3 δίΐ,

μίΙ ίιι ιιιιιι ΙϋΐιΙυιιι ιιιοιικίιΙιι : εεΓίε ηοη ιτίΐ ιιΙΙο ΙΐΊΐιροιτ.

ίη αΐϊψιο, δεά ίη Ιεπί'.ίηο ΙεηιροΓίδ. .Ι.ιιη μί ο ίη πιοηιεηΐο

δεηρβί' ψιίιΐι.'ΐη ίη ίΐΐίιριο ηκιιιοί , ηοη Ιιιιηοη ςυίεδείΐ : ()ΐιία

ηεε ηιονεπ , ηεε •ρι ιι•μ •<•γ<: ε*1 ίη ηιοιηεηίο. 8ε<1 ηοη πιο

νεΓί (ριίιίειη ίη ηιοηιεηΐο , νεπκη εδ( , εϊ εδδβ ίη βΐίηυο : ίη

ΙΐΊΐιροπ• ;ιιι1ΐΊΐι ηοη ροΙε$1 εδβε υΐ ςηίεδεεηδ, ψιοηίβηι ενβ-

ηίΐ ιιΐ ίιΐ ιιιιυιΐ ΓογΙιιγ, φιίοδαιί.
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ΟΑΡ. IX. [XIV.]

Ζήνων δέ παραλογίζεται• ει γάρ αεί, φησίν , ηρε

μεί παν υ) κινείται, δ'ταν ή κατά τό ίσον , έστι δ' άεΐ το

•.ρερόμενον εν τω νϋν, άκίνητον τήν φερομένην είναι

όϊστόν. (2) Τοϋτο δ' έστι ψεΰδος • ου γαρ σύγκειται

6 δ χρόνος έχ των νϋν Οντων τών αδιαιρέτων, ώσπερ

- ούδ' άλλο μέγεθος ούοε'ν. (3) Τέτταρες δ' είσι λόγοι

περί χινν-σεως Ζήνωνος• οι παρέχοντες τάς δυσκολίας

τοις λύουσι" πρώτος μεν δ περ'ι τοϋ μη κινεΐσθαι

δια τι) πρότερον εις τό ήμισυ 3εΐν ά^ικεσΟαι το φερό-

1» μενον η προς τό τϊ'λος- περ\ ου διείλομεν έν τοις πρό

τερον λο'γοις. (ί) Δεύτερος δ' ό καλούμενος Άχιλ-

λεύς ■ εστί 3' ούτος, ό'τι τό βραδύτερον ουδέποτε χατα-

ληφΟησίται Οέον υπό τοϋ ταχίστου- έμπροσθεν γαρ

αναγκαΐον έλθεΐν τό οιίοκον, όθεν ώρμησε τό φεϋ-

1!> γον" ώστ' άεί τι προε'/ειν αναγκαΐον τό βραδύτερο•/.

(;>) "Έστι δέ χα'ι ούτος δ αυτός λόγος τω διχοτομεϊν,

διαφέρει δ' έν τώ οιαιρείν μη δίχα τό προσλαμβανό-

μενον με'γεΟος. Τό μεν ουν μή χαταλαμβάνεσΟαι τό

βραδύτερον συμβέβηκεν εκ τοϋ λόγου ■ γίνεται δέ

20 πάρα ταύτό τϊ] διχοτομία ( έν άμφοτέροις γαρ συμ

βαίνει μή άφικνεϊσΟαι προς τό πέρας, διαιρουμένου

πως τοΰ μεγέθους• άλλα πρόσκειται έν τούτω οτι ούοΐ

τό τά/ιστον τετραγωδημένον έν τω διώκειν τό βραδύ•

τερον ) , ώστ' ανάγκη και την λύσιν είναι τήν αυτήν.

2ί Τό ο' άξιουν δ'τι τό προέχον ού καταλαμβάνεται, ψευ

δός• οτε γαρ προέχει, οΰ καταλαμβάνεται• αλλ* όμως

καταλαμβάνεται, είπερ δώσει διεςιεναι την πεπερα

σμένην. Ούτοι μεν οϋν οί δυο λόγοι, (ο) Τρίτος δ'

ό νϋν ψηθείς, δτι ή οϊστός φερομένη έ'στηκε. Συμβαί-

3υ νει δέ πάρα τό λαμβάνειν τον χρόνον συγκεϊσΟαι έκ

τών νϋν • ιιή διδομενου γάρ τούτου , ούκ εσται δ συλ

λογισμός. (7) Τε'ταρτος δ' δ περί τών έν τω σταδίω

χινουαένων έ; εναντίας ίσων Ογκων παρ' ίσους, τών

ιιεν από τε'λους τοϋ σταδίου , τών δ' από τοϋ με'σου ,

35 ίσω τά/ει, έν ω συμβαίνειν οίεται ίσον είναι χρόνον

τώ διπλασίω τόν ή'μισυν. (δ) Έστι δ' δ παραλογι

σμός έν τω τό μεν παρά κινούμενον τό δε παρ' ήρε-

μοϋν τό ίσον με'γεΟος άςιοϋν τω ίσω ταχει τον ίσον

α,έρεσΟαι χρόνον. Τοϋτο δ' έστι ψίΰδος• οίον εστωσαν

4ο οί έστώτες ίσοι όγκοι, έφ' ών τα Α Α , οι δ' έφ' ων τα

ΒΒ άρνόμενοι άπό τοϋ μέσου τών Α , ίσοι τόν αρι

θμόν τούτοις όντες και τό μέγεθος, δ δ' έφ' ών τά

ΓΙ' άπό τοϋ έσ/άτου, ίσοι τόν αριθμόν οντες τούτοις

καΐ τό μέγεθος, και ισοταχείς τοίς Β. Συμβαίνει

«ϊ δή τό πρώτον Β αμα έπ'ι τώ έσχάτω είναι και τό

πρώτον Γ, παρ' άλληλα κινουμένων. Συμβαίνει δή

τα Γ πάρα πάντα τα Β διεςεληλ.υΟέναι • τα δε Β πάρα

τά ήιιίση• ώστε ημισυν είναι τόν χρόνον ίσον γαρ

έκάτερόν έστι παρ' έ'καστον. "Αμα δέ συμβαίνει

(Λ τό Β παρά πάντα τα Γ παρεληλυΟέναι ( άμα γαρ

ε'σται τό πρώτον Γ και τό πρώτον Β έπι τοΤς έναντιοις

έσ/άτοις ) ίσον /ρόνον παρ' έ'καστον γινόμενον τών Γ

Ζοιιο ηιιΙοοι οίφΐίυδο Γ3ΐίοοϊιΐ3ΐιΐΓ. Ιη(|υίΙ οηίπι : Μ

δοηιροΓ Γ04 οηιηί» φΐίοβοίΐ αιι( ιηονοΙοΓ, φΐ3ΐΐ(Ιο ο«1 ϊιι Ιοοο

6Ϊί»ϊ Εοα,ιΐίΐί, δοηιροι• ηυίοιη φίοιΐ πιονοΙιΐΓ, ίο ηιοηιοηΐο «Ι :

$3£ί11αιη φΐα> ΓοιΙιιι•, 0550 ίιηηιο1)ί1οιη. (2) 8β<1 Ιιοο «>1

ΓίΐΙίυηι : ηυοηίηιη 1οη>ριΐ5 ηοη ΓοιηροηίΙυΓ οχ ηιοηιοπίϊ*

(μιιΐ' ίοΐιΐ ϊηιΐίνίιΐιια, ςιιοιιΐ3(1η)θ(1ιιιιι υοο ιιΙΙ» αΐία ηια^ιιί-

Ιιι•!ιι. (3) (,ΐιι;ι1(υοΓ3ΐιΙ(Ίΐι δΐιηΐ Γ3ΐίοηοδ Ζοηοηίδ (Ιο ιηοΐυ,

φΐ.χ ηο^οΐίυηι δοΐνοηΐϋχΐδ Γ30θδίΐιηΙ. Ρι-ίιηα ο.-Ι, ηιι.Έ

ρπιΙ)αΙ ηοη ηιονβπ, φΐοηίαπι οροΓίοΙ, ϊϋ ςποι] ΓογΙιιγ,

ρΐ'ίΐϋ ροΓνοηΪΓβ 3(1 (Ιίηιίίϋιιιη , (|ΐιαηι 3(1 Ιϊηεηι. (,ι«.ιιιι

Γ;ΐ1ί()Π(ΊΙΙ ί|| 5Μρ6|ίθΙ'ίΙ)»5 (1ϊ 5()ΐιΙί»Ιϊοη"ι1>ιι« (ΙίΙιιίιπιΐί. (4) 5ο-

οιιηιΐ» Οδί, φΐ8β νοίηΙπΓ ΑοΙιϊΙΙο^. ϋ»! ϊυΐοηι Ιιαο : (ριί»

ΐ3Γ(1ίυ8 ηιιηιρι.ιιη οοηιρΓοΙιοηιΙοΙιΐΓ οιίΓΓβηί η νοίοοϊί-

8ΪΙ110. ΝαΐΙ) ρΗϋί 11000850 0»1 III 1(1 ()00(1 ρ0Γ50(ρΐίΙΐ!Γ, οο

ροΓνβηΐΒΐ, υηιΐο ίιΐ,φίοιΐ Γο<;ί(, (1ί8(088'ιΙ. ρο»ρΓορ1οι• ηο-

0Ϊ8Λ0 081, ΙΐΙ δΟΙΙΐροΓ ([110(1 05[ ί3Γ(1ίϋδ , 3ΐί()υϊ1ΐ1ΐ1Ι11 ρΓϋΟ-

00(131. (ό) 5θ(1 Ιι.ηοο ΓίΐΙϊο 03ι1οιιι βδΐ, βΐηιιε 03 φΐοο ϊη ιΐιιη.8

ρ3Γ(βδ 80031 : (ΙίΙΤοΓΐ (311)011, ςΐ13(0ΠΙΙδ 3881ΐηΐρ|3Ι11 ΙΟ.Ί^Ιΐί-

Ιυιΐίηοηι ηοη 1)ίΐ3Γ)3ΐη (ϋνί(1ί{. Ιϊγ^ο ηοη οοηιρΓθ1)οη(1ΐ φΐοϋ

ΟδΙ 1αΓ(1ίιΐ5, ΓΒΐίοηο οοηοΙικϋΙυΓ : δθϋ ο!) κίβηι οΓΓιοίΙιΐΓ,

3ΐ(]ΐιο ίη δοοίίοηο ίη (1ιΐ38 ραΓίοδ : ίη ιιΙιΪ5(]ΐιο οηίηι ονοιιίΐ

ιιΐ ηοη ροΓνοηίαΙιΐΓ 3(1 Ιίηοιη , ιΐϊνϊβα βΐίφίο ηιοιίο πΐίΐ^ιιίίυ-

(Ιίηο. 8ι•(1 ϊιι Ιιλο ΓαΙίοηο 3(1]ίοϋιΐΓ Ιγ.ί^ιοο ηο νοίοοϊδδίιηβ

(]ΐιί(1οηι ρβΓίοφίοηιΙο 3580(]υί ςιιοίΐ Ιακϋιΐί βδΐ. Οιΐ3ΐο ηο-

00880 ΟίΙ δθΐΐΐΐίθηΐ'11) ((ΟΟΐρίΟ 03Ι1(1θΙ11 0580. Οιίικί »ΐ)1οιη

οχΐ8ΐίιη3ΐ , ίιΐ φίοιΐ ριο^ιοιΓιΙιΐΓ, ηοη εοηιρΓοΙιοιχϋ , Γαΐίΐιπ)

081. Οιιαικίο οηίηι ριοριοϋΙοΓ, ηοη οοηιριοΙιοηίϋΙιΐΓ : νο-

π)ΐηΙ:ιηιοη οοιηρΓοΙιοηιϋΙυΓ, 8) ηυΜοιιι οοποοιίοΐ ροι•Ιι•3ΐΐ5-

ϊγϊ 8ρη1ίηιη ΓιηίΙοπ). ΙΙλ.• ίμϊΙιΐΓ δΐιηΐ ιΐιιοβ ΓβΙίοηοδ. (6) Τογ-

Ιί,ι υογο ΟδΙ, φίκ ηυηο ι1ίοΐ3 ΓυίΙ : (ριία 83^)113, φΐ33 ΓογΙιιγ,

δίαΐ : Ιιοο αυΐοηι βχ οο οοΙ1ίι;ίΙιΐΓ, φΐο(1 δΐιηιίΐ Ιοιηριΐδ οοη-

δίβιο οχ ιιιοιΐ)οη1ί8. Ναιιι Ιιοο ηοη οοηοοδδο, 8)11θ);ί8η)υ8

ηοη ογιΙ. (7) (}03Γΐ3 γβΙιο ΟδΙ (Ιο »(ΐιΐ3ΐϋ)υ9 ηιοϋΐηυ, (]»,έ

ίη δ(3(1ίο ιηονοηΙυΓβχ οοπΙγβπο ]ιιχΐ3 ηιοίοδϊοφίηίοδ, αΐϊα;

φΐίιΐοηι β Πηβ 8(3(1ϋ , 3Π»ι νοιο 3 ηιοίϋο , οίΙοΓϋβΙο ,Τφΐ.Ίϋ.

Ιη ηυο ονοηίΓβ ρυΐαΐ , υΐ Ιοηιριΐδ (Ιίιιιίιΐίηηι 8ίΙ ΓΟφκιΙο ιΐιι-

ρίο. (8) 8θ(1 ΟδΙ Γ»Ιίοηίδ Γαΐΐαοΐα ίη οο ροδίΐβ, φΐο<Ι ίίΐιί

οοηοο(ΙΊ ρο5ΐο1αΙ 3ΐΙοπιηι 'πχΐ3 ί(1 ςιιοιΐ ηιονοΙιΐΓ, βΙΙοηιηι

]11Χ(3 ((ΙΐίβδΟΟηδ , 30(111311 Οθ1βΓΐ(3ΐβ ηΐΟνΟΓΪ ,ι'Ι]ΙΚΐΙί ΙοιηιιοΓβ

ρβΓ Η>(ΐιια1οηι ηΐ3(;ηίΙιΐ(1ίηοιη. Ηοο βιιΐοηι ΟδΙ ΓηΚοπι : υίριιΐβ

δ(οηΙ 80φΐ3ΐθ8 ηιοΐβδ, ίη φΐϊΐιιΐδ δΐιηΐ αααα : ηιοΐοδ ηυΐοηι ,

ίη ςηίΐιιΐδ δπηΐ (3βββ , ϊηοίρΐβηΐ ηιονΟΓΐ 3 ηκκίϊο ϊρδοηιηι α ,

φΐυηι Ιιίδ δίηί βίςοβίοδ ηιιιηοΓΟ οί ιη3ί;ηί1η(1ίηο : πιοΐο

υογο, ιη φΐίΐΐϋδ γγγγ, ίηοίρίβηΐ ιηονβΓΪ 3ΐ> οχΙγοιπο β, ςυηηι

Ιιίδ δίηί 82(]ΐΐ3ΐθ8 ηιιηιοΓΟ οί ηΐ38ηίΙυ(1ίηο , οβ(1οηΐφΐο οοΐο-

Γίΐ3ίο πιονοβηΐΗΓ βΐφίο ίρδ3 β. Αοοίίΐίΐ ΟΓ80, ηΐ ρΓΪπιυηι β

οί ρπιηηηι γ δΐπιηΙ δϊηΐ ίη οχΐΓβηιο, ςιιηηι ίοχΐ3 50

ηιονβ3ηΙιΐΓ. ΕνοηίΙ ϊ^ΐΐατ, υΐ τά γ ρβΓίΓβηδίοπηί οηιηίί;

δβ(1 τά β ρβΓΐΓ3ΐΐδίβΓίηΙ ϋίηιϊΛίβηι ιιπιΊοηι : 3(1κο υΐ βΐίβηι

(επιριΐδ (ΙίιηίιΙίιιιη 8)1 : ιιίπιηιςηο οηίηι ]υχΐ3 δίη§η1» βίΐ

ΚφίβΙο. δίηιιιΐ 3ΐ)1οηι αοοίιΐϋ , ιιΐ τό β ρβΓίΓαιίδίΟΓίΙ οηίηι»

γ (δίιηυΙ οηίηι ρήπιιιηι γ οί ρπηιυπι β δΐιηΐ ίη οχΐΓβιηίδ

οοηΐΓ3πίδ ), φΐυηι α-φίβΙο Ιοηιριΐδ οοηδίιηιαίΗΓ ίηχΐβ 5ίη;;ηΐ3

Λ
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δσον περ των Α , ώς φησι, δια το αμφότερα ίσον '/ρά-

νον πάρα τά β γίγνεσθαι. Ό μεν ουν λόγος οΟτός

εστί • συμβαίνει δέ πάρα το είρημ.ένον ψευδός.

(ί) Ουδέ δη κατά την εν τη άντιφάσει μεταβολήν ού-

6 οεν ήμϊν εσται αδύνατον, οίον ει εκ τοϋ μη λευκού εις

το λευκον μεταβάλλει και εν μηδετέρω εστίν, ώς άρα

ούτε λευκον εσται ούτε ού λευκο'ν • ού γαρ εΐ μ,ή δ'λον

εν δποτερωοΰν εστίν, οΰ λε^Οησεται λευκον η ού λευ

κον λευκον γ»ρ λέγομεν ν) ού λευκον, οΰ τω δ'λον

ίο είναι τοιούτον, αλλά τω τα πλείστα ή τα κυριώτατα

μέρη- ού ταύτο δ' έστι μη είναι τε έν τούτω και

μή είναι έν τούτω δ'λον. Όμοίως δε και έπ\ τοΰ

οντος καΐ επί τοΰ μή ίντος και τών άλλων των

κατ' άντίφασιν • έσται μεν γαρ ές ανάγκης έν θατέρω

16 των αντικειμένων, έν ουδέτεροι δ' δλον αεί. (ιο) Πά

λιν επί τοϋ κύκλου και επί της σφαίρας και δ'λο>ς

των έν αύτοΤς κινουμένων , δ'τι συμβησεται αύτα ήρε-

μεΐν έν γαρ τω αύτω το'πω χρόνον τίνα έσται καΐ

αύτα καΐ τα μέρη* ώστε ηρεμήσει άμα και κινη-

2υ σεται. (ι ι) Πρώτον μεν γαρ τά μέρη ούκ εστίν έν τω

αύτω ούδένα χρο'νον, είτα και τό δλον μεταβάλλει

αεί εις έτερον • ού γαρ ή αύτη έστιν ή άπδ τοΰ Α

λαμβανομένη περιφέρεια καΐ ή άπδ τοΰ Β και τοΰ Γ

και των άλλων έκαστου σημείων, πλην ώς δ μουσι-

26 κδς άνθρωπος καΐ άνθρωπος, δ'τι συμβέβηκεν. "Ωστε

μεταβάλλει άει ή έτερα εις την έτέραν, κα\ ουδέποτε

ηρεμήσει. Τον αύτδν δέ τρόπον κα\ επί της σφαίρας

και τών άλλων τών έν αύτοΐς κινουμένων.

ΟΑΡ. Χ

Αποδεδειγμένων δέ τούτων, λέγομεν δ'τι το άμε-

30 ρές ούκ ενδέχεται κινεΐσθαι πλην κατά συμβεβηκός ,

οίον κινουμένου τοΰ σώματος ν) τοΰ μεγέθους τοϋ έν

ώ υπάρχει, καθάπερ αν ει το έν τω πλοίω κινοϊτο ΰπο

της τοΰ πλοίου φοράς τ) τι) μέρος τη τοΰ δ'λου κινήσει.

'Αμεοές δέ λέγω το κατά ποσδν άδιαίρετον • καΐ γαρ

35 αί τών μερών κινήσεις έτεραί είσι κατ' αυτά τε τα μέρη

καϊ κατά τήν τοΰ δ'λου κίνησιν. "Ιϊοι δ' άν τις έπι της

σφαίρας μάλιστα την διαφοράν • ού γαρ ταύτον τάχος

έσται τών τε προς τω κέντρω και τών έκτος και

της δ"λης , ώς ού μιδς ούσης κινήσεως. Καθάπερ ουν

4υ είπομεν, ούτω μέν ενδέχεται κινεΐσθαι το άμερές ώς

δ έν τώ πλοίω καθήμενος τοΰ πλοίου θέοντος , καθ'

αύτδ δ' ούκ ενδέχεται, (ί) Μεταβαλλέτω γαρ έκ τοϋ

ΑΒ εις το ΒΓ, είτ' έκ μεγέθους εις μέγεθος είτ' έξ

είδους εις είδος είτε κατ' άντίφασιν. Ό δέ χρόνος έστω

46 έν ώ πρώτω μεταβάλλει έφ' ού Δ. Ούκοΰν ανάγκη

αύτδ καθ' 8ν μεταβάλλει χρόνον η έν τω ΑΒ είναι

η έν τώ ΒΓ, ή το μέν τι αύτοΰ έν τούτο) , τδ δ' έν θα

τέρω• παν γαρ το μεταβάλλον οδτοις ειχεν. Έν έκα-

τέρω μέν ουν ούκ εσται τι αύτοΰ• μεριστδν γαρ άν είη.

μι Άλλα μήν ούδ' έν τώ ΒΓ ■ μεταβεβληκδς γαρ εσται,

υπόκειται δέ μεταβάλλειν. Λείπεται δή αύτδ έν τω

ΑΒ είναι, καθ' 8ν μεταβάλλει χρόνον ηρεμήσει άοα •

γ, φΐιιιιίιιιιι αιιι-ιπιιΜιιΐ' ίη ίρδίδ α, ιιΙ Ζοηο αίΐ, φίοιιί,ιηι

8ΐη1)ο ,Ί'φΐηΙί ΙειηροΓε ηιονεηΐιιι• ίιιχία ίρδ» β. ΙίηΙίο ί§ί(υΓ

Ιιαο 651 : ενεηίΐ ΗυΙειη ρΓορΙβΓ ΓίΙδίΐΒίειη φιχ «ίίοΐα ε$1.

(9) Νεο ϋαηυβ βθπιηιϊυιη ηηιΙαΓιοηοηι ςιικ ίη οοηΐι-αιίί-

εΐίοηε δρεοίβΐυτ, υΐΐιιηι ίπιρο&δίβίΐε ηοΐιίδ ενεηίεΐ : νείιιΐί,

δι βχ ηοη 311)0 ίη βΐηιιιη ιιιιιΐιιΐιιι-, βΐ ίη ικμιΙιο βδί , ηεφίε

Βΐΐιυπι ίβϊΙιΐΓ ΓοΓβ ηεφίε ηοη ;ιΙ1ηιιιι. Νοη βηίιη δϊ (οίηπι

ηοη βδί ίη υΐι-ονίϋ, ηοη άίεείυτ ;ι11ιπιη, νβΐ ηοη βΐηιιπι :

ςιιβηιΐοφίίϋεπι ;ι]Ι>ιπιι ιΐίππιιι, , βυΐ ηοη αΐΐιιιπι, ηοη ςυΪ3

ΙοΙυηι μ( Ι,ιίί', 80(1 ςιιία ρίει-ββφΐε ;ιιιΙ ρπι.τίρπ,ΐ ρ3Γ(εδ.

Νβοίο'εηι εβί, ηοη εβδε ίη Ιιοε, εΐ Ιηΐιιπι ηοη ε58β ίη Ι;οε.

ίίίιηίΐίΐιτ τεδ Ιΐ3ί)8ΐ)ίΙ εΐίβηι ίη εηΐε εΐ ηοη εηΐε, εΐ εβίβήδ

ςϋβ; ίη οοηΐΓ&άίοΙίοηο δρβοίΒηΙιΐΓ : ηοη εηίηι ηεεεδδβπ'ο

επί ίοΐιιηι ίη ορμοίίίοι-υπι βΙΙείΌ, βεΟ δειηρει• ίη ηειιΐι-ο.

(10) ΚιΐΓδΐΐ3 ίη αι-αιίο, εΐ ίη βίοΐκ), εΐ ιιιιιηίηο ίη ϋδ ςυκ;

ηιονεηΙιΐΓ ίη δβ ίρδίδ, ενεηΐυπιηι ιιΙ Ιιβϊο ςυίββεΐηΐ : ςηο-

ηίβηι α1ί({ΐιο ΙεηιροΓε ίη εοοΌπι Ιοεο εΓυηΙ ει ίρδβ βΐ οοι ιιιη

ρβΓίε». ΟυοείΓοβ φΐίεδεεηΐ δίηιυΙ εΐ ηιοτβδυηΙυΓ. (π) Ργϊ-

πιιιηι εηίιη ρβΓίεβ ηυΐΐο ΙεηιροΓε βυηΐ ίη εοιίειη Ιοεο :

ϋείηάε εΐίβηι ΙοΙιιηι ιηιιίαίιιι- δεηιρβΓ ίη 3ΐ(εΓυηι : ηοη εδί

εηίηι εαιίειη <:ίιχιιπιΓί.τ<?ηΙία ψιχ βιιηιίΙιΐΓ 3 ρυηείο α, εΐ α

β, εΐ 3 γ, ε( α δίηβυΐίδ αΐϋδ ρυηείϊδ; ηίδί ιιΙ πιυδίεηδ Ιιοιηο,

εΐ ηοηιο, ςυοηί3ΐη βεοίιϋΐ. ρπηιο ιιιιιίαίιιι- βειηρεΓ βΙΙιτβ

ίη ίΐΐίοιαηι, εΐ ηυηςυ3Π) ςυίεδεεί. Εοϋεηι ηιθ(1ο δε Γεδ1ΐ3-

1)1 (Ίί;ιιιι ίη ν,1υ!)ο, ε( εείεηδ ηιια; ίη 66 ίρδίδ ηιονεηΙυΓ.

• [χν.ΐ

Ηίδ (ΙειηοιίδίΓαΙίδ, (Ιίι'ίηιιΐδ, ί(1 <]υοι1 ρηΓίϋιιΐί ν;κϋ|,

ηοη ροδδε ηιονεΓ), ηίδί εχ 3εείιΙεη(ί : νείιιΐί ηιοΐο οοΓροΓε,

νεί η)3§ηί1ικίίηε, ίηςυοίηβδί : ηιιεη)α()ιηοϋυηι $ί ίιΙψκχΙ

ε$1 ίη ηινίβίο, ηιονεβΙϋΓ η3ν)|;ϋ Ιβϋοηε, αιιΐ ραΓδ ηιονεα-

ΙϋΓ ΙοΙίϋδ ιιιυΐυ. Ι'3Γΐί1)ΐι.< απίΐ'ΐη ναεβΓΟ ιΐίοο, (|υο(1 εδί

διΜ'ΐιικΙιιιη (]ΐΐ3η1ί(•ι(ειη ίικίίνίιΐιιιιηι. Εΐεηίηι [ΐαιΊίιιηι ηιο-

Ιιΐ8 ϋίνοΓϊί δΐιηΐ δεεηηιΐιιηι ίρ$αδ ρ3Γ(βδ, ιΊ δεευηϋυηι (οΐίιΐδ

ιικιΙίηηΐΜΐι. (,ΗιυιΙ (ΙίδεΓίιηεη εΐίβηι ίη ς1οί>ο ηΐ3\ίηιβ νίιΙεΓΟ

βΐίςυίδ ροίεδί : φΐια ηοη ιμιΙιίιι εεΙειί[3δ επί ραιΊίιιιιι ςιΐίκ

δΐιηί 3(1 ιΐΊΐΙπιιιι , εΐ εχΙεπιβίΊΐηι , εΐ ΙοΙίυδ ς1ο1)ί , Ι:ιικ[ΐι;ιιη

ηοη υηιΐδ δϊΐ ηιοΐυδ. Οιιΐ'ΐιιαιίιικκίιιιη ίμίΐιιι- <ϋ\πιιι:^, ϋ;ι

ροΙεδί ηιο νιτί <)ΐΐ0(1 ρ3Γΐί!>ιΐδ ναι .(ί , ιιΙ ίβ αυί ίη ιι.η ί;.κ• δε-

ιΐεΐ, ηβνίβίο ειίΓΓεηΙβ ηιονεΙϋΓ; ρεΓ 80 βιιίειη πιονεΓί ηοη

ροΐεδί. (2) ΜυΙείιΐΓ εηίηι εχ α (3 ίη βγ, δίνε εχ ιηηβηίΐυ-

(Ιίηε ίη ιηημιιίίικίίιιΐ'ΐη, δίνε εχ Γοι-ηκι ίη Γυΐ'ΐηηηι, δίνε δβ-

ππκΐιιιη οοηΐΓ3(1ίεΙίοηεπι. δίΐ βιιίεηι Ιεηιρηδ , ίη ςιιο ρΓΪηιο

ηιιιΙαΙιΐΓ, υοϊ δ. Εγ^ο ηεοεδδο βδί, φίο ΙεηιροΓε ίΐΐυά ηιη-

ΙηΙιΐΓ, ;ιιιΙ ε$δβ ΐη αβ, ;ιιι! ίη βγ, »ιι(. ριιιΊΐΊΐι ε]ηδ ίη ηοε,

ριιι•1(•ιιι ίη ηΙΙοΐ'ο : ψικ-φιίιΐ εηίηι ιιιιιΙ:ιΙπγ, ί(3 δε 1ι;ι1κΊ);ι1.

Ιη ιιΙιόγ|ιι(> ίμίΐιιΐ' ηοη επί 3ΐίςηί(1 ίρ;ίυδ : φΐίη ρηιΐϋιιι*

εοηδΙϊΓεΙ. 8εί ηεο εΓΪΙ ίη βγ : φΐΐ3 ιιιιιΐιιΐιιιιι επί : δΐιρρο-

ιιΐ 1 ιιι- :ιιι((•ιιι ιηιιΙ.ΊΓί. ΙΙιΊίικριίΙιΐΓ ΐ'ίμο , ιιΙ ί<1 δίΐ ίη α β , ιριο

ΙεηιροΓε ηιηΐ3ΐυΓ. ΟυίοδεεΙ ίβίΙιΐΓ. Ναηι ίη εοιίοπι είβο ρβΓ
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το γάρ έν τφ αυτώ είναι χρόνον τίνα ήρεμεΐν ην.

(β) "Ωστ' ούκ ενδέχεται τι) άμερές κινεϊσθαι ούδ' ίλως .

μεταβάλλειν ■ μοναχώς γάρ αν ούτως ήν αΰτοϋ κίνησις,

ει 6 χρόνος ην έκ των νΰν • άει γαρ έν τω νΰν κεκινημέ-

6 νον άν ην καΐ μεταβεβληχός • ώστε κινεϊσθαι μέν

μηδε'ποτε, κεκινήσθαι δ' αεί. Τοΰτο δ' 5τι αδύνατον,

δέδειχται και πρότερον ■ ούτε γαρ δ χρόνος έκ των νΰν,

ούθ' ή γραμμή έκ στιγμών, ούθ' ή κίνησις εκ κινημά

των • οϋθέν γαρ άλλο ποιεί δ τοΰτο λέγων ή την κίνη-

ιιι σιν έξ άμερών, καθάπερ αν ει χρόνον έκ των νΰν, ή το

μέγεθος έκ στιγμών, (ι) Έτι δΐ και εκ τώνδε φανε-

ρδν δτι ούτε στιγμήν οΰτ' άλλο άδιαίρετον ουδέν ενδέ

χεται κινεϊσθαι• άπαν γαρ το κινούμενον ' αδύνατον

πρότερον μείζον κινηθήναι αυτοΰ, πριν αν ή ίσον.

16 ή ελαττον. Ει δή τοΰτο, φανερδν 8τι και ή στιγμή

ελαττον ή ΐσον κινηθήσεται πρώτον. Έπει δ' αδιαί

ρετος, αδύνατον ελαττον κινηθήναι πρότερον ■ ίσην άρα

εαυτή. "Ωστε ίσται ή γραμμή έκ στιγμών • άει γαρ

ίσην κινούμενη τήν πασαν γραμμήν στιγμή καταμετρη

τό σει. Ει δε τοϋτο αδύνατον, χαι το κινεϊσθαι το άδιαίρε

τον αδύνατον, (δ) Έτι δ' εΐ άπαν Ιν χρόνοι κινεί

ται, έν δέ τω νΰν μηθέν, άπας δε χρόνος διαιρετός, είη

άν τις χρόνος έλάττων δτωοΰν τών κινουμένων έν ω

κινείται όσον αύτό.' Ούτος μεν γαρ εσται χρόνος έν ω

56 κινείται, δια το παν έν χρόνω κινεϊσθαι• χρόνος δέ

πδς διαιρετός δέδειχται πρότερον. Εί^' άρα στιγμή

κινείται, εσται τις χρόνος έλάττων έν ώ αυτή Ιχινήθη•

άλλ' αδύνατον • έν γαρ τώ έλάττονι ελαττον ανάγκη

κινεϊσθαι. "Ωστ' εσται διαιρετδν το άδιαίρετον εις το

ϊΟ ελαττον, ωσπερ χα'ι δ χρόνος εις τον χρόνον • μοναχώς

γάρ άν κινόϊτο το άμερές καΐ άδιαίρετον, ει ην Ιν τώ νΰν

κινεϊσθαι δυνατόν τω άτόμω ■ του γαρ αύτοΰ λόγου έν

τω νΰν Κινεϊσθαι και άδιαίρετον τι κινεϊσθαι. [XVI.]

(β) Μεταβολή δ' ούκ εστίν ουδεμία άπειρος • άπασα γαρ

3* ην εκ τίνος εις τι , και ή έν άντίφασε: καΐ ή έν έναν-

τίοις. "Ωστε τών μεν κατ' άντίφασιν ή φάσις χαΐ

ή άπόφασις πέρας, οίον γενέσεως μέν τδ δν, φθοράς δέ

:δ μή δν• τών δ' έν τοϊς έναντίοις τα εναντία- ταϋτα

γαρ άκρα της μεταβολής , ώστε και αλλοιώσεως πά-

4ο σης • Ιξ εναντίων γάρ τινοιν ή άλλοίωσις. Όμοίως δε

και αυξήσεως χαι ψθίσεως• αυξήσεως μέν γάρ τδ πε'ρας

του κατά τήν ο'ιχείαν φύσιν τελείου μεγέθους, φθίσειυς δέ

ή τούτου Ιχστασις. (7) Ή δέ φορά ούτω μέν οϋχ εσται

πεπερασμένη• ου γάρ πάσα έν έναντίοις• άλλ' επειδή

46 τδ αδύνατον τμηθήναι ούτω, τώ μή ένδέχεσθαι τμηθήναι

( πλεοναχώς γάρ λέγεται τδ αδύνατον ) , ούκ ενδέχεται

τδ ούτως αδύνατον τέμνεσθαι, ούδ' δλως τδ αδύνατον

γενέσθαι γίνεσθαι • ουδέ τδ μεταβάλλειν αδύνατον έν-

δέ/οιτ' άν μεταβάλλειν εις 8 αδύνατον μεταβάλλειν.

60 (β) ΕΊ ο3ν τδ φερόμενον μεταβάλλοι εΐς τι, καΐ δυνατόν

εσται μεταβάλλειν. "Ωστ' ούχ άπειρος ή χίνησις,

ούδ' οισθήσεται τήν άπειρον αδύνατον γάρ διελθεϊν

αυτήν. "Οτι μέν ουν ούτως ούκ έ*στιν άπειρος μεταβολή,

ώστε μή ώρίσθαι πέρασι, φανερόν. (θ) Αλλ' ει ου-

4ΐίφΐο<1 ιοιηρυε, αυίοεοΰΓΟ 8Γ31. (3) Οιιοοϊγο» ςυυϋ ο»π•1

|ΐ;ΐΓΐιΙιΐϋ, ηοη ροΐεεί ηιονεπ, ηεο οηιηίηο ιηυΐαη. Ι.ιμ

(■πιπί οιουΌ »ίο εδδο ροΐοίΐ ο]αδ ιιιυΐίο , δί Ιεπψιΐδ οοικίεΐ εχ

πιοηιεηΐίδ : βεπιρεΓ εηίπι ίη ηιοπιβηΐο Γ85 ηιοΐα ΓυειϊΙ εΙ

ιιιπί.ιΐ.ι : 3Λβο υΐ ιιιιιι<|ΐ)»ιιι ηιονββίυχ, 8εύ δειηρεΓ ιηοΐ» είι.

ΙΙοοαιιΙεοι 8888 ίπ)|Χ)35ίοί1ε, ρΐΌΟβΙηηι «ιιίεα ΓιιίΙ : ο,ιιία ηοο

Ιεηιρυβ εχ ιηοηιεηΐίδ οοηδίβΐ, ηβο ίίηεβ εχ ρυηοΐίε, ηοο

ηιοΐυ» εχ Ιεπιιίηίβ ςιιί νοοβηΐυι• κινήματα. ΓϊίίιίΙ οοίιιι

ϋΐίιιιΐ ί.ιι-ίΐ ςυί Ιιοιι ιΙίοΜ , αυβπι ιιιυΐιιιιι ιοπνΙ.ιιο εχ ίίδ ο,ιιιε

ρ;ΐΓΐίΙιιΐ8 οβΓεηΙ : ρεπηάβ 30. βί (επ>ρυ8 οοηβΙίΙυεΓεΙ εχ ηιο-

ιιιοηΙ ιλ, ;ιιιΙ ιιι.Ίκηί1»ιι1ίηοηι βχ ρυηοΐίβ. (4) ΐπΐΙΐΤΐΛ εχ

Ιιίβ ςυοςυε ροΐ'ίρίοιιιιιιι 08( , ηοο ρυηοΐιιπι ηεο ιιΙΙυηι αϋικί

ίιιιΐίνϊιΐιιιιηι ρο»86 ηιονεΓί. Ουίοηυίύ εηίηι πιονεΙιΐΓ, ηοη

ρθ(68[ ρΓ1ϋ9 ΐΓ3η81Γβ 11133118 86 ίρ80, ςυ3η) 1 1 ,ιιΐ-ι-,ι! νεΙ

Η•ΐ|ΐΐίιΙο νοί 11)1111)8. ΟικκΙ βί 051, ;ΐ|ΐρ;ιιο( ε(ί30) ριιηοΐιιιιι

ρι υπό ΙπυΐήίΙιιπιηι 3ΐιΙ ηιίηιΐί »υΙ ίΓ<ιιι:ι1ι•. (,ΐιιϊ,ι τεη> . -Ι

ίικίίνίιΐιιιιιιι, ηοη ρο(εβ( ρπιι» Ιγ3ιι6Ϊγο πιίηυ8 : 1ι:ιιι-ί1ιίι

ϊβίΙϋΓ Ιιιιιήιμ ϋϋιϊ »'ηιΐ3ΐοιη. ρυβρΓορΙΟΓ 1ΐηβ8 εοη8(3|>ί( εχ

ραηο(Ϊ8 : ςυΪ3 ριιηοΐιιιη δβπιρεΓ 3?ςϋ3ΐειη δϊηί Ιπιηδεηηιΐο

ιηεϋεΙϋΓ ΙοΙβηι Ιίηοαιΐ). ^υοά δι εβί ϊηιροδβίηΐΐε , ε1ί3ΐη ιΐιι>.

νεπ ςυοϋ 6ίΙ ίηιΐίνίϋηιιιη , 6δΙ Ιηιροδβϊύϊΐε. (5) ΡηϋΙβΓο»

81 υηιηίδ Γβ8 ίη ΙεηιροΓε παοτβΐυι•, ίη ηιοηιεηΐο ίιιιΐοηι ηίΙιίΙ

ηιονεΙϋΓ, 011)110 νβΓΟ Ιεηιριΐδ εβί άίνίάϋϋΐη : ηΐίςϋοεπί ουί-

ςυε ηιοΐιίΐί αΐίυ,ιιοιΐ Ιεηιρυβ βο ιιιίηιΐί , ίη ςηο ιηονιΊ ιιγ ρεΓ

βρϋΐίιιηα δίόί .ΊΗρίϊΙο. Ηοο οιιίηι ει-ϊΐ Ιοηιριυ , ίη ςυο ηιονβ-

ΙϋΓ ; ρΓορΙβΓΟϊ ςηοί οηιηίί Γ88 ίη Ιεηιροιβ ηιονβΙηΓ; οηιηβ

«ιιίοιιι (οιηρυδ εϊδβϋϊνίιΐιιηιη οηΐεβ ριοΐΐϋΐιιιιι Γυίΐ. 8ί ί^ίΙιΐΓ

ριιηοΐιπιι ηιονεΙϋΓ, επί βΐίςυοά Ιειηρυδ, ιιιίηιι>οο ΙβηιροΓε,

ςυο ίρβυηι ρυηοΐιιηι ιιιοτβ1)3ίϋΓ. ΑΙο;ϋί ηοο 6δΙ ίηιρο55>ίΙ>ίΙε.

Νβηι ίη ηιίηοΓΪ ΙβηιροΓβ ηεοβδδβ βδί ρεΓ ηιίηιΐδ δραΐίιιιη

ηιονεπ. ΟηβρΓορΙεΓ ηυοά ίηάίνίιΐυηπι εβί , άΊτίάηαπι ογϊΙ

ίη ηιπιιΐί, ςιιεηΐ3άηιο<1υηι βί Ιοηιριΐϋ ίη Ιοιηριΐϋ. υηο

εηίηι ηιο<ίο ΟεΓί ροΐβδί υΐ ηιοτε3ΐυΓ, ψιοά ρηιΊϋιιΐδ ΟϊΓεΙ

βί βδΐ ίηιΐίνίιΐυυηι , δί πιονεΓΪ ροδβίΐ ίη ηιοπιβηΐο ίηάίνίοΊιο :

ςυίρρε ε]ιΐ8ο'βηι Γ3ίίοηΪ3 ββΐ, ίη ιηοπιεηΐο ηιοτεπ , εΙ βΐί-

ο,υοιΐ ίηιίίνίιΐυυπι ηιονεπ. [XVI.] (6) Ρογγο ηυΐίβ ιηιιΐβΐίο

681 ίηΠηϊίβ : ηυβηάοηυίαΌηι οηιηίβ εδίεχ βΐίςυο ίη βΐίιιηϊιΐ,

Ιβηι εβ ςοκ ίη οοηΐΓβάίοΙίοηβ , αυβπι β» ςιΐίβ ίη οοιιΐΓ,ιπίϊ

δροοίΗΐιΐΓ. Ριΐ3Γβ ηιυΐ3ΐίοηηηι οαπιιιι ςυκ ίη οοηΐΓ3θ"ί-

οΐίοηβ ίρεοΙβηΙυΓ, βΓΓίΓηιβΙίο οΐ ηεςβίίο εβί ΙβΓπίηϋδ : υΐ

βοηοΓίΐΙίοηίδ , εηδ; ίηΐεπίηδ βαΐεπι , ηοη-εη3. ΕβΓυπι 3υ-

ίεηι ο,ϋβε ίη οοηΐΓ3πίδ δρβοΙαηΙιΐΓ, οοηΐΓ3ΓΪ3 βυηΐ Ιεπηϊηί.

Ηίβο εηίηι ευηί βχΐΓβηΐ3 ηιηΐβΐϊοηίδ. ΟυοοίΓΟβ εΙ οπιηίδ

νηΓίΗΐίοηίδ : ηβηι νβπβΐίο εχ οοηΐΓβπίβ ςηίουδΟβηι 681.

δίηιίϋΙΟΓ εΐίβηι 30θΓ6ΐίοηΪ9 εΙ (ΙειηίηηΙίοηίδ. ΑεοΓβΙίοηίδ

εηίπι ΙβΓηιίηυ» ββΐ Γιηίβ ηι^ηϊΐηιΐίηίδ , ςιικ ε8ί ββουηο'υηι

ρΓορΓίηπι ηπίππιιη ; όεπιίηυΐίοηίδ νβΓΟ , βΛ> Ιιβο ηΐ3£ηί1η-

(Ιίηε ρεοεδδυβ. (7) ΐΛΐίο βυΐεηι ίΐ3 ηοη βΓΪΙ ΙβΓΠΐίηΒΐβ : ηοη

εηίηι οιηηίβ ίη οοηΐι-βιϊίδ οβΓηίΙηΓ. 8εΛ ςυίϊ ο,υοίΙ ηοη ρο-

ιοϊΐδοοίυηι 6886 ίΐ3, ιιΐ ηοη ροδδίΐ οτεηίΓβ ηΐ βεοΐυπι δίΐ,

( ρΐιιιϋ ιιι ■• εηίηι ηιοαίδ ίιηροδδίοίΐβ οΊοίΙυΓ ), ςαοά , ίηςηβπι ,

ίΐ3 βδΐ ΰηροδβίοίΐβ, ηοη ροΐβδί δβοβΓί : «Ι οηιηϊηο αωοά ηοη

ροΐοίΐ β&δβ ΓβοΙαπι , ηοη ροίεβΐ 6βπ ; ηεο ςυοί ηοη ροΐεδί

ε&δβ ηιυΐ3ΐηπι , ροΐεπί ιιιιιΙλιϊ ίη ίά ίη ςυού ηοη ροΐεδί

εδββ ηιυίβΐυπι. (8) Εγ«ο δί ία ηυοά" ΓογΙογ, ηιυΙοΙυΓ ίη

βϋαυίά, εΐίβηι ροΙβΓΪΙ Μυΐ3ΐϋηι 6886. <}θ3ρι•ορΙβΓ ηιοΐυβ

ηοη επί ίηΠηίΙιιβ, ηεο ΓεΓβΙιιι• ρβΓ δρβίίυιη ίηΠηίΙηηι , ςυο-

ηί3ηι ίη)ρο86ί1>ίΙε ε*1 Μ ρβΓίΓβηδίΓβ. Νοη ββββ ί^ΙηΓ ϋ.-ι

ίπΠηίΙβηι ηιπίίΐίοηεπ) , «Ι ίϊπηίηίβ ηοη ΟηίβΙοΓ, ροκρί
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τως ενδέχεται άστε τοί χρόνω είναι άπειρον τήν αυτήν

ουσαν και μίαν, σκεπτέον • μη μιας μεν γαρ γινομένης

ούθέν ίσως κωλύει, οίον ει μετά τήν φοράν άλλοίοισις

είη και μετά τήν άλλοίωσιν αύξησις και πάλιν γένε-

6 σις • οίΐτω γαρ άει μεν έσται τω χρονω κινησις, αλλ ου

μία, δια τι) μή είναι μίαν έ; άπασών. "Ωστε δέ γίνε-

σθαι μίαν, ούκ ενδέχεται άπειρον είναι τώ χρόνω πλην

μιας• αυτή δ' έστιν ή κύκλω φορά.

(Ί 1 1 πιι εδί. (9) ΚιίΙ (:ιιιΐ8ίι1ι•ι»ιιι1ιιιη 69(, 311 ίΐΛ ΓιβΓΪ ροκίΙ, ιι Ι

φΐιιηι ιιιια εΐ 63(1ριπ 8ΪΙ, (εηιροΓβ 5ΐΙ ίηΠηίΙβ. Νίδί 83<1εηι

ιιπΛ δίΙ , ΓοΗας&ε ηίΙιίΙ ρΐΌΐιίΙιεΙ : νείιιίί μ ροδί ΐ3(ίοηεπι Τβ-

πβΐίο ΓιβΙ , βΐ ρο;( ναπαΜοηβιιι βοογοΙϊο , εΐ ίΐεηιηι μβηει•»-

Μιι : βίε ιιιίιιι ρεΓρεΙυο φΐίιίεπι (εηψοίΈ εΓΪΙ ιηοΐίο , ηοη |3•

ιιιιΊΐ υηα, ηυϊα ηοη «-.-.Ι ιιιι» εχ οηιιιίΐιιιβ. δίο βιιΙιίιι ιιΐ δίΙ

ιιηα, ηοη ροΐεδί 8888 Ιεηιροιε ίιιΐίηίΐ», ρι-οεΙεΓ ιιηβιη : Ιιιεο

ίΐιιίειη εδί οίι-οηΐί εοηνεΓδίο.

ΙΛΒΕΚ ΥΠ.

ΟΑΡ. Ι.

"Απαν τι) κινούμενον ανάγκη υπό τίνος κινεΐσθαι. Ει

ίο μεν ουν έν έαυτω μη έχει την αρχήν της κινησεοις ,

φανερόν δτι οφ' έτερου κινείται. Εί δ' έν αΰτω, είλήφθω

Ιφ' οδ τι) ΑΒ, 8 κινείται μή τω των τούτου τι κινεΐσθαι.

Πρώτον μεν ουν τό ΰπολαμ€άνειν το ΑΒ ΰφ' έαυτοϋ

κινεΐσθαι δια τι) 8λον τε κινεΐσθαι και ΰπό μηθενός των

16 έξωθεν, δ'μοιόν εστίν άσπερ αν εΐτις του ΔΕ κινοϋντος το

ΕΖ, και αϋτ'οϋ κινουμένου υπολαμβάνοι τό ΔΕΖ ΰφ'

αΰτοϋ κινεΐσθαι, δια τό μή συνοραν πο'τερον ΰπί) ποτε'ρου

κινείται, πο'τερον το ΔΕ ΰπό τοϋ ΕΖήτο ΕΖ ΰπό τοϋ ΔΕ.

(2) "Ετι το ΰφ' αΰτοϋ κινούμενον ουδέποτε παύσεται

20 κινούμενον τω έτερον τι στηναι κινούμενον. Ανάγκη

τοίνυν, εΐ τι παύεται κινούμενον τω έτερον τι στηναι,

τοΰθ' ΰφ' ετέρου κινεΐσθαι. Τούτου γαρ φανερού γινομέ

νου, ανάγκη παν το κινούμενον κινεΐσθαι ΰπο τίνος.

Έπε! γαρ εϊληπται το ΑΒ κινούμενον, διαιρετον έσται •

25 παν γαρ το κινούμενον διαιρετον ην. Διηρήσθω τοίνυν

^ τι) Γ. Ανάγκη δη τοϋ ΒΓ ήρεμοϋντος ήρεμεϊν και

το ΑΒ• εί γαρ μη, ε'ιλήφθω κινούμενον. Τοϋ τοίνυν

ΒΓ ήρεμοϋντος, κινοΐτο αν το ΑΓ• ούκ άρα καθ' αυτί)

κινείται το ΑΒ. Άλλ' ΰπέκειτο καθ' αυτό κινεΐσθαι

30 πρώτον. Δήλ>ον τοίνυν ότι τοϋ ΓΒ ήρεμοϋντος ηρε

μήσει και το ΒΑ, και τότε παύσεται κινούμενον. 'Αλλ'

ε* τι τώ άλλο ήρεμεϊν Ι'σταται και παύεται κινούμενον,

τοϋθ' ΰφ' έτερου κινείται. Φανερόν δή δτι παν τό κινού

μενον υπό τίνος κινείται• διαιρετον τε γαρ έστι παν το

35 κινούμενον, καΐ τοϋ μέρους ήρεμοϋντος ηρεμήσει και

τό δ'λον. ^3) Έπε\ δετό κινούμενον παν υπό τίνος κινεί

ται, ανάγκη και τό κινούμενον παν εν τόπω κινεΐσθαι

ΰπ' άλλου. Και τό κινοϋν τοίνυν ΰφ' ίτε'ρου, επειδή και

αυτό κινείται , κα\ πάλιν τοϋτο υφ' έτερου. [II.] Ου δή

40 είς άπειρον πρόεισιν, άλλα στήσεταί που, και έσται τι

β πρώτως αίτιον έσται τοϋ κινεΐσθαι. (ι) Εί γάρ μή,

άλλ' είς άπειρον πρόεισιν, έστω τό μέν Α υπό τοϋ Β

κινούμενον, τό δε Β ΰπό τοϋ Γ, τό δέ Γ υπό τοϋ Δ- και

τοϋτον δή τον τρόπον εϊς άπειρον προβαινέτω. Επει ουν

45 άμα τό κινοϋν και αυτό κινείται, δήλον ως άμα κινή-

σεται τό τε Α και τό Β ■ κινουμένου γαρ τοϋ Β κι-

νηθήσεται και τό Α ' και τοϋ Β δή κινουμένου τό Γ,

και τοϋ Γ τό Δ. "Εσται τοίνυν άμα ή* τε τοϋ Α κινησις

(2ιιίεφΐϊ(1 ηιονεΙιΐΓ, ηβεβ890 εδί ιιΐ αϊ) βΐίφίο ιιιονοαίιιι•.

Ν.ίιιι μ ίη $ε ίρδο ηοη ΙιηΙκΊ ρπηείρίυηι ιποΙιιβ , αοαίίο ιιιο-

νειϊ ρεΓδρίουιιιη θκΙ. δι λέπι ίη 8ε ίρ50 1ΐ3»εΙ, 8ιιιιι»Ιιιγ,

ηΙ)ί α β, ϊιΙ ι|ΐιοι1 γιιοκΊιιγ, ηοη φ»3 ρ3Γ8 ε]οβ ίΐΜφΐ» ιιιο-

\ ι•»Ιυι•. ΙΊ'ίιιιυιη ίβίΐυι• 6ΧΪ8ΐϊπ)3Γ6 α β 3 86 ίρδο ηιονεΓί ,

φΐί;ι ΙιιΙιιιιι ηιιινοιιΙιΐΓ, εΐ 3 ηυΙΙυ εχΙεΓηο ιιιο\ο»1ιιγ : ρε-

Γϊιιιΐε 6δΙ 3ε 5ί φπ$, ((ΐιιιηι τό δε ιηονεβΐ ε ζ, εΐ ϊρΜίηι

«ΐυοςυε πιονεβΙυΓ, εχ'ιβίΐηιεί δ ε ζ 3 86 ϊρδο πιονεπ, ςυϊβ'

ηοη ρβΓ$ρϊοίαϊ ηίΓυηι 3ΐ> υίΓΟ ηιονεβΙϋΓ, >Λ εδί, υΐηιηι τό

δε ωονεβΙϋΓ ΐιΐι £ ζ , «η τό ε ζ ηιοτεβΙϋΓ 3 δ ε. (2) ΡΓίεΙβΓ-

εβ φΐοά 3 88 ίρβο ΜονεΙιιτ, ηιιηηιΐ3ηι ηιονεΓί (ΙεδίηεΙ, εο

ςυο<1 3ΐίυ(1 ΐ|ΐπι]ι1:ιΐιι ιιιοΜπιι 8ίβΐ3(υΓ. Νεεε88β εδί ΐ^ϊΙιΐΓ, 8Ϊ

φΐϊά ηιονεΓ'κΙβδΐηίΙ, εο ςηοά βϋηά ςυίύιΐίΐηι 8Ϊ8ΐ3ΐυΓ, ηοο

β!) 3116Γ0 πιονεπ. Οηοιΐ ιριιΐΜΐ ρεΓδρίουυηι Γ»ι:1ιιιη βίΐ, ηε-

08888 εδί φΐίεςυίά ηιοτεΙηΓ, πιονεπ 31) 3ΐίφΐο. Νβηι φΐϊα

8ΐιιιιρ1ιιιιι ε»1 τό α β ηιονεΓί , άίνϊιΐυυπι ειίΐ. Ουίεςηΐά εηίιη

ΜονεΙϋΓ, (3ίνί«1ϋυηι βΓβΙ. ΟϊνϊϋΒΐϋΓ ϊ^ΚυΓ ΓβΙίοηε ΐρϊΐηβ γ :

ει-βο ηεοβ886 ε$1 , ςυηηι τό β γ ςυίεβαΐ , εΐΐαιη τό α β ςυίε-

βεεΓε. Νίδί εηίηι ϊΐ3 βΐΐ, δυπίΒΐΗΡ πιονεπ. Εγ§ο β γ ςιιίε-

δοεηΐε, ιηονεΙιίΙϋΓ τό α γ. Νοη ϊ^ϊΙιιγ ρεΓ 88 ωονεΙϋΓ τό α β.

νεπιπι 8αρροηε1)3ΐυΓ ρει• δβ ηιονεΓί ρι•ίηιυπι : ρ3ΐεΙ ίβίιυΓ,

Μυπιιη ιιΐ φΐίεδοβηΐε γβ, φΐϊβδεβΐ εΙΪ3ΐη τό β α, 30 Ιιιηι

ηιονεΓί (ΙεβΐηβΙ. ΑΙφίϊ 8ϊ ςηίά δΐδΙίΙυΓ εΐ πιονεπ άεβίηϊΐ

εο ςυοιΐ 3ϋϋ(1 φΐΐεδοίΐ , Ιιοο βΐ) ΒΙΙεΓΟ ηιονβΙυΓ : ρεπ-ρί-

οηυηι ίκϋιΐΓ εδί, ςυίοφίίιΐ ηιονεΙυΓ, βη βΐίφίο πιονεπ.

1)ιιί('φΐίιΙ εηίπι πιονεΙϋΓ, άίνίίυϋπι εδί, εΐ ρβΓίε φΐϊε-

βεεηΐε, ΙοΙυπι φΐϊββοβί. (3) ςηοηίβπι βηίβηι φΐΐοςιιίά πο-

νεΙϋΓ, β!) βΐίφίο ηιονεΐιιρ, ηβοε&βε βδΐ εϋ3ΒΒ ςυϊεςυΜ ιβο-

νεΙυΓ ίη βϋο , πιονβΓί 31) βϋο. Εγβο εΐ ψ>οά πιονεΐ , 35

βΙΙβΓΟ ηιονεΙυΓ, ιρι»ιΐ(Ιιι ίρδηηι ςηοφίε πιονβΙυΓ : εί πΐΓίΐΐδ

Ιιοο 3ΐΙεΓ0. [II.] Νοη Ιβπιεη ίη ίιιΐίιιίΐιιιη ρΓΟοεϋίΙ : βεά βϋ-

ουίιί δίδίεΙιΐΓ, βΐ επί βΐίςυίιΐ ο^ιοά ρπηιο 03ΐι*3 επί ηιοΐίοηίβ.

(4) Νίδί εηίιη ί(3 δίΐ, δεΟ ίη ίηΟηϋαηι ρι-οεεάβΐ, ηιονεβΙιΐΓ

τό α 3 β ; εΐ τό β 3 γ, εΐ τό γ β δ : εΐ Ιιοο ηιοιίο ίη ίηϋηίΐϋΐη

ρΓ0§Γε(1ί3ΐϋΓ. Οιιοηίαηι ϊ^ϊΙνίΓ ίά φΐοά πιονοί, ίρδίιιη

ςυοςυε δίπιηΐ πιονεΐΗΓ : ηι;ιιιίΙ('>Μιιιι εδί , δίπιυΐ ιηιιΙ ιιιιί ϊγϊ

εΐ α εΐ β : πιοΐο βηίηι β , πιονεοίΙυΓ βΐίβηι τό α : εΐ'βο εΐ

πιοΐο β, πιονεΙ)ίΙυΓ τόγ : εί πιοΐο γ, πιονβΙ)ίΐΗΓ τό δ. δι-

πιπΙ ίδίΙιΐΓ επί πιοίϋδ τοϋ α εΐ τοϋ 8 εΐ τοϋ γ, εΐ οείει-ο
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και του Β και του Γ και των λοιπών έκαστου. Και

λαβείν τοίνυν αυτών έ'καστον δυνησο'μεθα• και γαρ ει

έ'καστον υφ' έκαστου κινείται, ούΟέν ήττον μία τω αρι

θμώ ή Ικάστου κίνησις, και ουκ άπειρον τοις έσχατοι;,

5 έπειδήπερ τό κινούμενον παν εκ τίνος εις τι κινείται.

(δ) "II γαρ αριθμώ συμβαίνει την αυτήν κίνησιν είναι,

ή γένει, ή είδει. Αριθμώ μεν οϋν λέγω τήν αυτήν κίνη-

σιν τήν ε'κ του αύτοΰ εϊς το αυτί) τω αριθμώ, εν τω

αυτοί χρόνω τω αριθμώ γινομένην, οίον εκ τοΰδε τοϋ

ΙΟ λευκού, δ' έστιν εν τώ αριθμώ, εις τόδε τι) μέλαν κατά

τόνδε τον /ρονον, έ'να οντά τω αριθμώ" ε! γαρ κατ'

άλλον, οϋκέτι μία έσται τω αριθμώ, άλλα τω είοει.

Γένει δ' ή αυτή κίνησις ή έν τη αυτή" κατηγορία της

ουσίας ή του γένους" είοει δΐ ή εκ τοΰ αϋτοΰ τω είδει

16 εις ταΰτό τώ είοει, οίον εκ τοΰ λευχοΰ εις τό μέλαν ή εκ

τοΰ άγαθοΰ ει; το κακο'ν. Ταΰτα δ' είρηται και έν τοις

προ'τερον. (ιΐ) Είλήφθω τοίνυν ή τοΰ Α κίνησις και

έστω έο' ου τό Κ, και ή τοΰ ΙΪ έφ' ού τό Ζ, και ή τοΰ

ΓΛ έφ' ου τό ΗΘ, και ό χρο'νος έν ω κινείται τό Α,

2" δ Κ. Ώρισμένης δή τής κινήσεως τοΰ Α,ώρισμένος έσται

και δ χρόνος και ουκ άπειρος δ Κ. Αλλ' έν τώ αύτω

χρόνω έκινεΤτο τό Α και τό Β και των λοιπών έ'κα-

στον. Συμβαίνει τοίνυν τήν κίνησιν τήν ΕΖΙΙθ

άπειοον οϋσαν έν ώρισμένω χρόνω κινεϊσθαι τώ Κ" έν

25 ω γαρ τό Α έκινεϊτο, και τα τώ Α έφεςής άπαντα έκι-

νεΐτο άπειρα οντά. "Ωστ' έν τω αΰτώ κινείται. Και

γαρ ήτοι ίση ή κίνησις έσται ή τοΰ Α τη τοΰ Β,

ή μείζων. Διαοέρει δ' ουδέν • πάντως γαρ τήν άπει

ρον κίνησιν έν πεπερασμένω χρόνω συμβαίνει κινεϊ-

30σθαι• τοΰτο δ' αδύνατον. (?) Ούτο) μεν ουν οόζειεν

άν δείκνυσθαι τό έ; αρχής, οΰ μήν δείκνυταί γε δια

τό μηδέν άτοπον συμβαίνειν ■ ενδέχεται γαρ έν πεπε

ρασμένο) χρόνω κίνησιν άπειρον είναι, μη τήν αυτήν

δέ, άλλ' έτέρανκαι έτέραν πολλών κινουμένων και άπεί-

35 ρο>ν• δ'περ συμβαίνει και τοις νΰν. (β) Αλλ' ει τό

κινούμενον πρώτως κατά τόπον και σωματικήν κίνησιν

ανάγκη άπτεσθαι ή συνεχές είναι τώ κινοΰντι, καθάπερ

δρώμεν επί πάντων τοΰτο συμβαίνον ■ έσται γάρ έξ

άπάντιον έν τό παν ή συνεχές το δη ένδεχόμενον

40 είλήφθω, και έστω τό μεν μέγεθος η το συνεχές έφ' ου

τό ΑΒΓΑ , ή δέ τούτου κίνησις ή ΕΖΙΙΘ. Διαφέρει

δ' ουδέν ή πεπερασμένον ή άπειρον" ομοίως γαρ έν

πεπερασμένω τώ Κ κινηθήσεται ή άπειρον ί) πεπε

ρασμένον. Τούτων δ' έκάτερον τών αδυνάτων, (ι)) Φα-

45 νερόν ουν δ'τι στήσεταί ποτέ και ουκ εις άπειρον πρό-

εισι τό αεί υφ' ετέρου , άλλ' έσται τι 8 πρώτον κινηθή

σεται. Μηθέν δέ διαφερέτω τό υποτεθεντος τίνος τούτο

δείκνυσθαι• τοΰ γαρ ενδεχομένου τεθέντος, ούδεν άτοπον

έδει συαβαίνειν.

πιπί ειι}υδφΐβ. Εγ^ο βί Ιιοπιπι υηιιηι αυοιίφιε 8υηιει•ε ροΐβ-

πηιιΐδ : ηβηι βίδϊ δίηιιυΐβ α δίη<;υ1ίδ ιηονοηΐυι•, ηίΚίΙοηιίηυ.3

ιιη.ι ηιιιηβΐΌ εδί ευίυδαιιε πιοΐίο, ηοη ίηΠηίΙΐ εχΐΓβιηίδ : πιιΪ3

ςιιίειίυίιΐ οιονεΐυΐ", βχ α]ίΐ{υο ίη βϋςηκΐ ηιονεΐιιΐ". (5) ΑοΙ

ι.Ίΐίΐ)ΐ ιπιιηιτί) ΛΓΠιΙϋ <•ιιη•1ι•ιιι ιιιοΐιιιιι βδδβ, ;ιιιΙ μοιρκ•, : 1 1 1 1

δρεείκ. Αο ηυηιει-οφίίιΚ'Π) ιΐίεο ειιηϋεηι ηιοΙυηιβ55β ευη) ςιιί

οχ εοιίειη ίη ίιΙεπι πιιπιριό ΠΙ , ίη ΙειηροΓΟ ςυοιΐ βδί ίϋοιιι

ηιιιηβΓΟ : ιιΐ βχ Ιιοο η!1χ> , ςιιοιΐ βδί ιιηυιη ηιιηΐίΓΟ , ίη Ιιοο

ηίςπιηι , Ιιοο (ριηροι-β ςυοιΐ ιιηυπι ηιιηιβΓΟ βδΐ : η»ιη δι βΐίο

ΙοηιροΓΟ, ηοη επί αηιρίίιΐδ ιιπυδ ηιοΐυδ ηιιιηοΓΟ , δού δρεείε.

ΟοηεΓβ βυίειη ίιίεηι ηιοΐιΐδ βδί, ςιιϊ ΙίΙ ίη εκΙεπι ειΙβζΟΓί»

δίνε 6υ1)δΐ3η1ί3! , δίνε ββηοιϊδ. 8ρβοίο νβΓΟ, ςιιί ΠΙ βχ

βοοΊ™ δρεείε, ίη κΙεπι δροείο : υΐ βχ αΐΐιο ίη ηί^Γυιη, ;ιιι[

βχ 1χ)ηο ίη ιικιίιπιι. δο<3 Ιια-ε βΐίαιη ίη δυρβΓίοΓίΙιη* ΐΓ3(ϋΙα

(ποπιηΐ. (6) ϋιιιηαΐυι• ί^ίΙϋΓ ιηοΐιΐδ τοϋ α, οΐ δίΐ η1)ί τό ε :

εϊ πιοΐιΐδ τοϋ β , υΐιί τό ζ : εϊ ηιοΐιΐδ τοϋ γ δ , υίιί τό η θ. ΕΙ

Ιβπιριΐδ , (μιο ιηονεΙϋΓ τό α, δίΐ χ. Ουιιπι ί»ίΙΐ)Γ ηιοΐιΐδ τοϋ α

δίΐ (ΙεΠιιΊΙιΐδ, εΐίαηι Ιεπιριΐδ χ ειίΐ ΠηίΙυιη, ηοη ίηΐίηίΐυηι.

ΛΙςυί βοοίεηι ΙβηιροΓε ηιονε1)αΙϋΓ τό α, εϊ τό β , εϊ εβίβπ)-

πιηι ιιηυιηςυοιίιιυβ : βεείϋίΐ ίμίΐιιι-, ιιΐ ιηοΐιΐδ εζη θ, ο;υυηι

δίΐ ίηϋηίΐϋδ, ΠϋΙ ΠηίΙο ΙβηιροΓβ χ : ηϊΐη ςηο ΙειηροΓβ τό α

ηιονε1)3ΐυτ, εΐίαπα ηΊίι[ΐκι οιιιιιϊα ο,ιιββ ροδί α (Ιείηεβρδ δΐιηΐ,

πιονε1)3ηΙυΓ, ςυυπι δίηΐ ίιιΐίηίΐα : ςαοοίΓεα βοιίβηι ΙβηιροΓΟ

ηιονεηΙιΐΓ. ΕΙεηίιη τεί .εςυαίίδ βΓίΙ πιοΐϋδ τοϋ α ηιοΐιιί

τοϋ β [εϊ ΓοΙίίΐυοΓοιη] ; νβΐ ηια]0Γ. δεο" ηίΐιίί ΓεΓεΓί. Νϊιιι

011)111110 αεείιΐίΐ ίηίίηίΐυιη ιηοΐιιιη ΓιηίΙο Ιι-ηιροπ• Ιίιτί : (|υο<1

ε&1 ίιηροδδίΐιίΐβ. (7) 8ίο ίβίΙυΓ νίιΙβΓί ροίβδί ρΓοΙιαπ ςιιοιΐ

βΐ) ίηίΐίο ΓιιίΙ ςυη'δίΐυιιι : ηοη (αηιβη ριοϋαΙηΓ, ρΓορΙβΓβΒ

(^οά ιΐ ■ 1 > ϊ 1 3ΐ)50Γ(1ί 3εεί(1ίΙ. Ροίβδί οηίηι ΓιηίΙο ΙβηιροΓβ ηιο-

(ιΐδ ίηΐίηίΐυδ ββδβ, ηοιι Ιαιηειι κίεηι, δβά αΐίυδ αίαηε 3ϋιι>,

ςιιιιιη ηιυΚα; οΐ ίηΠηίΙα) τβδ ιχιονεβηΙυΓ : ςυοιΐ ιμιίιΐι-ιιι βνε-

ηίΐ εΐίβιη ίη Ιιίδ ο;υ»3 ηιιηο δυηιρδίιηυδ. (8) νβπιηι δι ίϋ

ςυοι) ρπιηο δοευηοΌηι Ιοευη εϊ εοΓροΓαϋ ηιοΐϋ οίε-

Ιιιγ, ηεοβ&δβ βδί υι ΐ;ιιι^;ιΐ νεί εοηΐίηυιιηι δίΐ βί ςυοιΐ οιονεί,

ι1ικ•ιιΐίΐ(1ιιιυ(1υιιι νί(Ιεη)υδ ίη ηιιιιιίΐιπ» Ιιοο ;ιεείιΙιτε : (ηαηι

ΙοΙπιιι ι.τί! βχ οιηιιίΐιηδ ιιηιιηι ; ;)ΐιΙ «-οιιΐίηιιιιιη : ) ']άχω ψιυ<\

εδδβ ροίβδί, ίΐιιιι,ιΙιΐΓ, 3ε δί( ιιι.Ί^ηίΙιιιΙο νεί εοηΐίιιιιιιιιι,

ιιΐιί α β γ 5 : Ιιι^ικ λιιΙιμιι ηιοΐίο 8ΪΙ ε ζ η θ. ΝίΙιίΙ αιιΐιπι ίη-

ΙΐΊΊ'-Ι , ιιΙγιινι ΗιιΊΙιιιιι δϋ , 3η ίιιίίιιίΐιιηι : ιυι|ΐιρ εηίηι ΠηίΙο

Ιεπιροιε χ ηιονε1)ίΙυΓ νεί ίηϋιιίΐιιηι , νβΐ ΗηίΙιιιιι : ηιιοπιι.ι

ιιίπιιιιψιο βδ( ίπιροδδίίιίΐε. (9) ΡεΓδρίεηυηι ίμίΐυΐ' βδί,

Γογο αΓκιυβηοΌ υΐ δίδίΗΐϋΓ ; ηεο ρΓΟβΓβεϋ ίη ίηΐίηίΐιιιιι δειηρβΓ

αο 3ίίο ηιονεπ : μίΙ ΓοΓβ »Ιί.|ΐιίιΙ, ςηοιΙ ρηηιυπ) ηιονε-

1)ί(. ΜΙιίΙ αιιίειη ίηΐβι-δϋ, δπρροδίΐο ηίίιριο, Ιιοε ρτοΐιατί :

ςυία ροδίΐο εο ςοοί βδδβ ροΐεδί, ηίΐιϋ αΐηΐιηΐί βνοηίΓβ

οροΓίεΙ.
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ΟΑΡ. II.

Το δέ πρώτον κινοϋν, μή ώς τ6 ου έ'νεχεν, άλλ' δ'θεν

ή αρχή τν;ς κινήσεως, εστίν άμα τώ κινούμενοι • άμα δέ

λέγω , διότι ούθέν αυτών μεταξύ εστί. Τοΰτο γάρ κοινόν

έπι παντός κινουμένου και κινοϋντός έστιν. (2) Ίίπει

Β δέ τρεις είσί κινήσεις, ή* τε κατά τόπον χαι κατά τό

ποιόν χαι κατά τό ποσόν, ανάγκη χαι τα κινούμενα

τρία. Ή μέν ουν κατά τόπον, φορά ■ ή δε κατά τό ποιόν,

άλλοίωσις ■ ή δε χατά τό ποσόν, αΰξησις χαι φΟι'σις.

Πρώτον μέν ουν υπέρ της φοράς είπωμεν ■ αύτη γαρ

1» πρώτη τών κινήσεων έστιν. "Απαν δή το φερόμενον

η ΰφ' αΰτοΰ κινείται ί) ΰπ' άλλου. Οσα μεν ουν αυτά

ΰφ' αυτών κινείται, φανερόν έν τούτοις δτι άμα τό κι•

νούμενον και τό κινοϋν εστίν ■ ενυπάρξει γαρ αύτοϊς τό

πρώτον κινοϋν • ώστ' ουδέν έστιν αναμεταξύ. Οσα

16 δ' ΰπ' άλλου χινεϊται, τετρα/ώς ανάγκη γίνεσθαι- τέτ-

ταρα γάρ είδη της ΰπ' άλλου φοράς, ελξις, ώσις, ο/η-

σις, δίνησις. "Απασαι γάρ αί κατά τόπον κινήσεις ανά

γονται εϊς ταύτας1 ή μεν γάρ επωσις ωσίς τις έστιν, ό'ταν

τό άπ' αΰτοΰ κινοϋν επακολουθούν ώΟη• ή δ απιοσις,

•:ι> ό'ταν μή επακόλουθη κίνησαν ή δέ δίψις, ό'ταν σφο-

δροτέραν ποίηση τήν άπ' αύτοϋ χίνησιν της κατά φύσιν

φοράς, χαι μέ/ρι τοσούτου φέρηται , έως άν κράτη

ή κίνησις. Πάλιν ή δίωσις χα'ι σύνωσις άπωσις χαι

έ'λξις εϊσίν " ή μέν γάρ δίωσις άπωσις (ΐ) γάρ άφ' αΰ-

2>. του η άπ' άλλου έστ'ιν ή άπωσις ) , ή δέ σύνιοσις έ'λξις

(και γαρ προς αυτό και προς άλλο ή έ'λξις). "ίΐστε και

ό'σα τούτων είδη, οίον σπάΟησις και χέρχισις' ή μέν

γάρ σύνοισις, ή δέ δίωσις. Όμοίως δέ και αί άλλαι

συγκρίσεις χαι διακρίσεις• απασαι γάρ έσονται διώσεις

3»> ή συνώσεις, πλην δ'σαι εν γενέσει και φθορά εισίν.

"Αμα οέ φανερόν ότι οΰδ' εστίν άλλο τι γένος κινησειος

η1 σύγκρισις κα\ διάχρισις" απασαι γαρ διανέμονται εις

τινας των είρημένων. "Ετι δ' ή μέν εισπνοή έ'λξις,

ή δ' εκπνοή ώσις. Όμοίως δέ και ή πτύσις , και ό'σαι

35 άλλαι διά τοϋ σιόματος ή εκκριτικά! ή ληπτικα'ι κινή

σεις• αί μέν γάρ έλξεις ε'ισίν, αί δ' άπιόσεις. Δει δέ

χαι τάς άλλας τάς κατά τόπον άνάγειν • δπασαι γάρ

πίπτουσιν εις τεσσάρας ταύτας. Τούτων δέ πάλιν

ή ό/ησις και ή δίνησις εις έ'λξιν και ώσιν. Ή μέν γάρ

«ο ό/ησις κατά τούτων τινά των τριών τρόπων έστι • το

μέν γάρ δχούμενον κινείται κατά συμβεβηχός , δ'τι έν

κινουμένω έστιν ή έπι κινουμένου τίνος ■ τό δ' δ/οΰν

δνεϊ ή έλκόμενον ν) ώΟούμενον ή δινούμενον ώστε

κοινή έστιν άπασών τών τριών ή δ/ησις. Ή δέ δί-

45 νησις σύγκειται έξ ελςεώς τε και ώσευ>ς• ανάγκη γάρ

τό δινοϋν τό μέν ίλχειν, τό δ' ώθεΐν τό μέν γάρ άφ'

αΰτοΰ, τό δέ προς αυτό άγει. "ίίστ' ει τό ώθοΰν

και τό έ'λκον άμα τώ ώΟουμένω και τω Ιλκομένω ,

οανεοόν δ'τι τοΰ χατά τόπον κινουμένου και κινοΰντος

κι ουδέν έστι μεταξύ. 'Αλλά μήν τοΰτο δηλον κα\ έκ τών

δρισμών. 12σις μέν γάρ έστιν ή έφ' αΰτοΰ ή άπ' άλλου

προς άλλο χίνησις, έλξις δέ ή άπ' άλλου προς αυτό

Οιιοιΐ ΆυΙο.νη ριϊηιιιηι ηιονοί , ηοη υΐ ί(1 ειι]ιΐδ βΜΐΐα ,

5«(1 ιιηιΐο ρπηειρίιιηι ηιοΐιΐδ , κίιηιιΙ ΡδΙ ουηι ρο ςυοιΐ πιονε-

ίιΐΓ- ΒίιηιιΙ ,ϋΐΐ.Ίΐι <Ιίι:ο , ςιιίίΐ ηίΐιϋ ρ$1 Ιιίδ ίηΙβΓΪβοΙιιιτι. Ηοο

ρηίηι οοιηηιιιηο ΡδΙ οηιηί γοι φΐηο ηιονεΙιΐΓ εί (]ϋθ! ηιονεΙ.

(2) Οιιιιιη αιιίεηι Ιι-ρβ δίηΐ πιοΐιις , ηειηρο ίη Ιοιο, ίη ηιι»η-

ΙίΙβΙρ, ιΊ ίη ηιΐ3ΐί(3ΐε; ηρρρδδε ΡδΙ (πα η,ιιοα,υβ εί-88 ψιχ

ιιιιιμίιΙιιγ. Μ.ιΙιη ίςίΙιΐΓ φιί ΙίΙ ίη Ιοοο, ΡδΙ ΙαΙίο. (}υί 3ΐι(ριη

ίη ■ ; ιι.ι ! ΪΙ.ιΙ. , ναΓΪηΙίο. (}ιιί νρι-ο ίη πηβηΙίΐΒίε, αοοΓΡίίο εί

(Ιρηιίηυΐίο. ΙΊιιιιιιιη ίμΙιΐΓ » Ι • - Ιΐΐίοηβ ιΐίι ;ιηιιι> : Ιιίο κηίηι

>5ΐ ηιοΐυυηι ρΓίιηηδ. 0ιιίΐΊ|ΐιίι1 ι;;Ηιιγ ΓογΙιιγ, τβΐ 3 80 ηιο-

τρΙιιγ, τβΐ »|) αΐίο. Οηπτιπικριο ί^ίΙιΐΓ ΐρδ» » δε ίρδίδ ιηο-

νεηΐυι-, ίη 1ιί8 ρρΓδρίειιυηι ρ«1 , δίιηυΙ βδδβ (ριοϋ ηιονεΙιΐΓ εί

ηιιοιΐ ηιονιΊ : ίηβδί εηίιη ίρδίδ ^^ ςυοιΐ ρΐ'ίιιιιιηι ηιονοί.

0ιΐ8Γ8 ηίΐιίΐ 851 ίηΙιτ]εοΙιιιη. Ουκευπκριε \ργο οΐ) αϋο

ηιονεηΙϋΓ, ηυαΙΙυοΓ ιιίικϋ-. ιηονβΓΪ ηεοεδβε ΡδΙ : αυβΙΙυοι•

εηίηι δΐιηΙδρρείΡδ ΙβΙίοηίδ ςιια; 31) 3ϋο ΠΙ, ΐΓβοΙυδ, ριι|*ιΐδ,

νοοίίο, εοηνοΓδίο. Οιηηρδ ρηίηι ηιοΐιΐδ ηπί ίη Ιοοο ΓιυηΙ,

3<1 Ιιοδ ΓΡίΙιιειιηΙιΐΓ. ΕΙεηίηι ίπιρηίβιο Ρ8[ ριιΐδΐΐδ <]ΐιί(ΐ3ΐη ,

ςυιιπι ίι! ςιιοιΐ 8 δο ροΙΙίΙ, δ8ί|ηίΙϋΓ γρπι «ιιι.ιηι ρρΐϋΐ. Ι)ο-

ρυΐδίο υργο ββΐ, ςιιιιηι ηοη δεηηίΙιΐΓ ηιονρηϋο. ^ΐΐ«-1ιι~ί ,ιιι-

Ιεηι, ιριπηι νεΙιεηιρηΙίοΓΡίη ιηοΐιιιη ρΓΠείΙ, φΐο τεηι 3 δε

ριΊΙϊΙ, 1)113111 ΙίΙ ίΐΐίιΐδ τεί Ι.ιΐίο ηβΙιΐΓβΙίδ, ι•1 ε3 Γ88 εο υδαιιε

ΓρΓίϋΓ, (Ιοηεε ιηοΐίο νίιη δΐιβηι γοΙιιιρΙ. ΚιίΓδηδ ιΐίδριιΐϋίο εί

εοηιριιΐδίο δυηΐ ιίρριιΐδίο εί ΐΓβιΙιΐδ ; η3ΐη ιΐίδριιΐδίο είΐ ιΐε-

ριιΐδίο : ()ΐιαη(]ο<)ΐιί(1ριη (ΙερυΙδίο εδί νεί 3 δε , νεί 30 »Ιίο.

Οοιηρυΐδίο υργο ε«1 ΐΓ30ΐιΐδ: ηιιοηίαηι ΐΓ3είιΐδ εδί 3(1 8ε ει

3(1 ίιΙίπιΙ. (,)ιιι)( ίιτ:ι ρ( III 1.1 £1 ίη ,.(!)■■ ΜίπΙ Ιι-ιι ΙΙΙΙΙ ΙΙΡίΜΐΙΙΙίΙ

δρεοίεδ, εοιίρηι γρΓργγι «ΙεηρηΙ, ιιΐ 1ρ1.έ (ΙρηδαΙίο, εί εοη-

Ιεχίιΐδ : ίΙΙ.ι ιιηπΐ()ΐιε ΡδΙ εοηιριιΐδίο; Ιιίο υργο ΡδΙ (1ί$ριι1δίο.

δίηιίΐίίρι- ρΐίαηι ηϋΐΕ οοηΡΓρΙίοηοδ εί ίοΡΓοΙίοηοδ ροϋοιη δΐιηι

ΓρΓρΓεηίΙίο : οηιιιρδ ρηίιη ρπιηΐ ιΐίδριιΐδίοηεδ, αιιΐ Ροηΐ|ηιΙ-

δίοηρδ, εχερρίίδ ίίδ (|ΐκΐ' ίη ογΙιι ρΙ ίιιίρηίη μιιιΙ. δϊιηιιΙ

Λπίπη ρρι^ρίριπιιη ΡδΙ , ροηεΓΡίίοηρηι εί δΡΟΓΡϋοηριη ηοη

688β ηΙ ί ιΐιΙ ι μ» ΐιΐι Ιιιηι ^οηηδ ηιοΐιΐδ : ιι.ιιιι οιηηοδ (ΙίδΙπηιιιιηΙιΐΓ

ίη 3ίί(]ΐιοδ ε\ ίί* ηιοΐίηιΐδ (μιί ιΐίίΐί ΓιιεΓυηΙ. ΡΓίΐεΙβΓΡ3 ίη-

-|ιΐι ,ιΙ ΐιι εδί (Γ3ε1υδ : εχδ|ΐΪΓ3(ίο αηΐεηι 6δ( ρυίδυδ. ΒίιηίΙϋΡΓ

εΐίβιη ρχοΓΡβΙίο, εί ()υίειιηΐ(|υε βΐϋ ιηοΐυδ ρεΓ οοΓριΐδ ΓιιιηΙ,

ηιιίί>υβ νεί 3ΐί(]ΐιί(1 εχοεΓηϋιΐΓ, τεί δυηιίΐιιι•. Νβηι Ιιί δΐιηΐ

(Γ3ε(υδ : ίΙΙί νρΓΟ δΐιηΐ (Ιρρυΐδίοηρδ. ΟροΓίεΙ βιιΐοηι ο( 3ΐίοδ

ιιιοΐιΐί. ΐ|ΐιί ίη Ιοεο ΙίιιιιΙ , πίΙικ-ργρ : ΐ)ΐικηί3ΐιι οπιικν ίη Ιιοδ

(ΐηβΙΙποΓ εβίΐυηΐ. ΒιίΓδίιβ ρχ Ιιΐδ ηιοΙίΙ)ΐΐ8 νεείίο ιΊ ευη-

νρΓδίο ΓρΓιτυηΙιΐΓ 3(1 ΐΓβεΙιπη εί ριιΐδΐιηι. Νβηι τρρίίο ΡδΙ

30 3ΐί()ΐιο ρχ Ιιίδ ίπ1)ηδ ηΐ0(1ίδ. Οιιοιΐ εηίηι νεηίΐιιι•, εχ βεοί-

ϋεηΐι ηιονοΐυι-, ςηί3 εδί ίη εο (]ηοι1 πιονεΙυΓ, 3υΙ «υρρτ ηΐί-

ςιιο ςιΐ0(1 ηιονεΙυΓ. Οιιοιΐ βϋίριη νρηίΐ , ιηονεΙιΐΓ, νβΙ ρυΐ-

δυηι, νρΐ (Γ3ε1ιιιη, νρΐ εοηνρΓδίιηι. (}ιΐ3ρΐΌρΐΡΓ εοηιιηυηίδ

Ιιίδ οηιηί1)ΐΐ8 ΐΓίΙιυδ ΡδΙ νρείίο. ΟοηνρΓδίο βυίειη ευηδίίί

εχ ΐΓ»ε!ιι ρΙ ριιΐδΐι : ςηΪ3 ηεεεδίβ ΡδΙ ηΙ ί(1 φιοά εοηνεΓίίΙ,

(ιαΓίεηι ΐΓαΙιβί, ρβΓίειη ρρΙΙβΙ : ρβΓίεηι εηίηι 3 δε, ρβΓίεηι

3(1 δε (ΙποίΙ. 0ιΐ3Γ8 δι Μ ςυο(1 ρεΙΙίι , εί ςυοα1 ΙγβΙιιΙ , βίιηιιΐ

Ρ8ΐ ειιηι ρο (]υο<1 ρεΙΙίΙυΓ, εί εο ςηοΛ ΙγβΙιιΙιιγ : ρβίεί , ει

(]υθ(1 ίη Ιοοο ηιοτρΙηΓ, εί εί (]ϋθ(1 ηιονεΐ , ηίΐιί! βδδε ιπΙργ-

ίροΐιιιη. Αίπ,υε Ιιοο ηιβηίΓρδΙιιηι εδί εΐίβηι εχ όΌΠηίΙίοηί-

1)ΐΐ8. Ν3ηι ριιΐδΐΐί εδί ηιοΐιυ ηυί τεί » δε νεί 31) αϋο 01 »ι1
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ή1 προς άλλο, δταν Οδττον ή χίνησις ή τοϋ έ'λκοντος,

ή χωρίζουσα άπ' αλλήλων τα συνεχή ■ οίιτω γαρ συνε-

φέλκεται θάτερον. Τάχα δ- δόξειεν αν είναί τις ελξις

και άλλως ' το γαρ ξύλον ελχει το πυρ ουχ ούτως. Το

6 δ' ούΟέν διαφέρει κινουμε'νου τοϋ έλχοντος ή με'νοντος

£λκειν • δτέ μέν γαρ ελ.χει οΟ εστίν, δτέ δε ού ήν.

Αδύνατον δέ ή άφ' αΟτοϋ προς άλλο ή άπ' άλλου προς

ίΰτδ κινεϊν μή άπτόμενον ■ ώστε φανερόν δτι τοϋ κατά

το'πον χινουιιε'νου χα'ι κινοΰντος οϋδεν έστι μεταςυ.

ιιι (3) Άλλα μήν ουδέ τοϋ άλλοιουμενου και τοϋ άλλοιοϋν-

τος. Τοϋτο δε δηλον ε; επαγωγής ■ εν άπασι γαρ συμ

βαίνει άμα είναι το εσχατον άλλοιοϋν χαι το [πρώτον]

άλλοιούμενον ΰπδ τών εΐρημε'νων. Ταΰτα γαρ εστί

πάθη της ΰποχειμε'νης ποιότητος • ή γαρ Οερμαινόμε-

16 νον ή γλυκαινόμενον ή πυχνούμενον ή ςηραινόμενον

ή1 λευχαινόμενον άλλοιοϋσΟαί φαμεν, δμοίως το άψυ-

χον χαι το εμψυχον λε'γοντες , χα'ι πάλιν τών έμψυχων

τάτε μή αισθητικά τών μερών καιαύτας τας αισθήσεις.

(4) 'Αλλοιοϋνται γάρ πως και αί αισθήσεις* ή γαρ

ϊυ αίσθησις ή κατ' ένε'ργειαν κίνησίς έστι δια σώμα-

τος, πασ/ούσης τι της αίσθησεως. Καθ' δσα μεν ουν

το άψυχον άλλοιοϋται , και τι) εμψυχον, καΟ' ίσα δέ

το εμψυχον, ού χατα ταϋτα πάντα το άψυχον • ού γαρ

άλλοιοϋται χατα τας αισθήσεις, και το μέν λανθάνει,

2& το δ' ού λανθάνει πάσχον. Οϋίέν δέ κωλύει και τι) εμ

ψυ/ον λανΟάνειν, δταν μη κατά τας αισθήσεις γίγνηται

ή άλλοίωσις. Είπερ ουν άλλοιοϋται το άλλοιούμενον

ΰπδ τών αισθητών, εν άπισί γε τούτοις φανερδν δτι

άμα Ιστ\ το έΌ~χατον άλλοιοϋν και τι) πρώτον άλλοιου-

πυ μενον • τώ μέν γαρ συνεχής δ άηρ, τώ δ' άε'ρι το σώμα •

πάλιν δέ το μέν χρώμα τώ φωτί, το δε φώς τη όψει.

Τον αύτον δέ τρόπον και ή ακοή και ή όσφρησις • πρώ

τον γαρ κινοϋν προς το κινούμενον δ άηρ. Και Ιπι της

γεύσεως δμοίοις• άμα γαρ τ5) γεύσει ό χυμός, (β) Ώσαύ-

36 το>ς δέ και ίτά τών άψύ/οιν και αναίσθητων. Ωστ ου

δέν εσται μεταξΰ τοϋ άλλοιουμενου και τοϋ άλλοιοϋντος.

Ουδέ μην τοϋ αύςανομε'νου τε καϊ αύξοντος• αυξάνει"

γαρ το πρώτον αϋξον προσγινόμενον, ώστε £ν γίγνεσθαι

το Ολον. Και πάλιν φθίνει τδ φΟίνον άπογινομενου τίνος

ιο τών τοϋ φθίνοντος. Ανάγκη ούν συνεχές είναι και τι)

αυξον και το φθΐνον, τών δέ συνεχών ουδέν μεταξύ.

Φανερον ουν δτι τοϋ κινουμε'νου καΐ τοϋ κινοϋντος

πρώτου χαι ε'σχάτου προς τι κινούμενον ούοε'ν εστίν άνα

με'σον.

αΐίικί. ΊΥ.ΊοΙιικ βυΐεηι ψιί ΙΗ β1> αΐίο 3(1 Ββ νεΙ 8(1 βΐίοιΐ,

φΙΙΙΙΙΙ εεΙεπΟΓ ι•>1 πιοΐιι» γ]|11 (|1|ιιι| ΙΠΐΙΐίΙ , 1)111 3 86 ίιινίπ'ΐιι

Μ'ριιπιΙ γ;ι ι|ιι;<• δΐιηΐ εοηΐίηυα : δίο βηίιη ,ιΙΙπ ιιιη βίηπιιΐ ;ι| ■

(ηιΙιΜιΐΓ. (ΡοΓίβκίί αϋΐβιη νϊιΙβΓί ροΐβκΐ οκββ ηιι ϊιίαπι ΙιαεΙιΐί

εΐίβηι βϋο ηιοϋο : η.ιιη Ιί^ηιιιη ΙγβΙηΙ ίςιιεηι ηοη Ιιοε ηιοιίο.

ΧίΙιίΙ ηιιΙριιι ίηίοπ'ί) ιιίπιηι ιΐΗΐνοϋΙιιι- ;ιιι μιηπιμΙ Ίά ςυοιΐ

Ιι-.ιΙιίΙ ; ιριιιηιίοφίι: (•ηίιη 60 ΙπιΙιίΙ ιιΐιί εδΙ : φΐαηιΐοφίο. , ιιΐιί

ιτ;ι1. ) 8ει1 ίηιροδ5ίΙ)Πβ ε5ΐ, νβΐ 8 86 3(1 ,ιϋιΐιΐ , νεΙ 30 βϋο

ικΙ 86 ιιιο» ι'ΐν, ηοη ΙβηςεηυΌ. (,ΐιι.ιιι• ριτίρίειιιιηι εβί, ει

ςυοοί ίη Ιοοο ηιονεΐυτ, εί βί ((υο*! ηιονεΐ , ηίΐιίΐ εδίε ίηίει--

{βείοσι. (3) 5υ(1 ηεε ει (ριοιΐ ναπαΙιΐΓ, εΐ εϊ ηυοϋ ΤίΠΛί.

11ου ιιιιΙιμιι βχ ίηυ'υείίοηβ ιιι.ιιιίΓο-Ιιιιιι ε$1 Ιη οιηηίυιυ εηίηι

,ικϊιΐίΐ υ( ίίιηιιΙ 8Ϊη(, ιριοιΙ ΐ'\Ιπ•ιιιιιιιι ν;ιιί,ιΙ, εϊ ιρκιΊ

[II ΪΙ11Ι11Ι1 Λ-3Γί3(ιΙΓ... ν;ιι ιιιΐιιιιι Π'ΙΐΙΙ-. ιΙίι-Ιί-ί. ΙΙ,ΙΊ' ΟΙΙΙΙΙΙ ΜΙΙιΙ

8ίΓεε(ϊοη688υΙ>}εε(χ ςυαΙίΐΒΐϊβ : 3υΙ εηίιη ιριοιΐ ε.ιίεΐίΐ 3ηΙ ςυοιΐ

ιΙιιΙεί'ΜΊΐ, βυΐ ιριι«] ιΐΐ'ΐινιΐιιι•, ,ιπί ςυοϋ εχδίΓεβΙϋΓ, 3ΐι1 ιριοιΙ

(1ι\ιΙΙ«ι1ιΐΓ, ναηπΓΪ ιΐίι ίιιιιη , 8ΪιηίΗΙεΓ Ιιιιΐ' ιΙίΐ'Πΐ(ι> 1:ιιιι ϋε

ϊιι.ΊΐιίιιιηΙο (|ιι<ιηι (1ε ηηίιιι,Ίΐο, ιΊ ιίιγ8(Ι8 1»πι ιΐε 8ηίιη8(θΓυπι

ραιΊ ίΙ>ιΐ8 ?(Ίΐίΐι \ ;ΐ(•;ιη Ιίΐιιιι , ΐ|ΐι;ιιη ιΐι• Ϊρ$ΐ8 8εη$ίηιι$. (4) Υη ■

πιιηΐιιΐ' εηίιιι ίΐϋΐ|ΐιι> ιιιικίο εΙί:ιιη 8εηβυ8. >"αιη 8εη.•;ιΐί, (]ΐιί

ομΙ :κ:(ιι, 68( ηιοΐιι-ί ριτ εοΓρυ$, 8εη8η αΐϊςυϊι] ρβΐίεηΐε.

υιιϋιιι.'ί ίμίΙιΐΓ ϊιΐ3ΐιίιιι;ι1ιιιη ν3Γΐ3ΐιΐΓ, 1ιί8 ναι ίαίιιΐ' οΐϊ.ιιΐι :ιιιι-

ιη, ιΙ κιιι : <]ΐιϋ)ΐΐ5 αιιίειη αηϊιιιαίιιηι , ηοη 1ιΪ8 οπιηϊουβ \3-

ππΙιιγ ίιι:ιη!ιΐ)ίΐ1ιιιιι : ιιιιαηι1υ(|ϋίι1ριιι ηοη νηπΒΐιΐΓ βεειιηιΐιιηι

51-115115. ΐ:( ιιΙΙΐ'Πΐιη Ι.ιΙεΙ, (ΐΙΙοπιιιι ηοη ΙιιΙιΊ , ηιιιιιιι ρ3ΐί-

Ιιιγ. 86(1 ιιιΙιιΙ ρΐ'ιιΙιίΙιιΊ εϋαηι ίικιιιιιικιΐιιιιι Ι,ιΙιτυ , ηιιβηαΌ

ηοη 5ΐΊ'ΐιιιιΙιιιιι 86Π508 \ αΐ'ΐΗΐίο ΙίΙ. 5ί ί^ϋιΐΓ ()ΐιθ(Ι νατϊαΙιΐΓ,

.ι ΜΊΐ-.ϋ.ΠΠιιι-, \,ιι-ίηΙιιι•; ίη Ιιίί οηιηϋιιι» ρβΓίρίευυηι ε$( 81-

πιιιΙ 0X56 φκχΐ εχίΓειηιιηι μιγιιι! , βί ςηο(1 ρηιηυιη νβπβ-

(ιιγ : ίΙΙι ηβιηςηε εοηΙίηυιΐ8 681 36Γ, 36ΓΙ «ιιΙιίιι ιιίΓρπί ; πιγ-

8118 εοΙοΓ Ιιιιιιίηί, Ιιινκίι 3$ρει:(ηί. Ε( εοϋειη ιιιοιίο 8β

ΙιιιΙκΊ ιΊ ίΐιιι1ϊ(Μ5 , (Ί 0(1υΓ3(η8 : ςυοηίβηι 36Γ ε$( ριίηιιιηι

ιηοτεηβ, ιτΙ,ιίπιιι ;ιΊ ϊ>1 ιριοιΙ ηιονεΙιΐΓ. 111 ίη ςυ$(υ 8ίιηί-

ΙίΙιτ Γβ8 8ε Ιι;ι1ιι•1 : ήβη) 83ρθΓ εβ( κίιηιιΙ ειιηι ε;ιΐ8(υ. (ί) Ιϋ-

(Ιειη εϋηιη Γ68 ΙΐΒΟεΙ ίη πΊιιι* ίιι,ιιιίιιι,ιΐί^ ε( 5εη$υ (.ιιτη-

Ιιΐιιΐί. Οιιίιιι• ηίΐιίΐ ι'ΐίΙ ίιιΙιτ]ι•(1ιιηι ει ιρκχΙ Υ3Γί3(ιΐΓ, εϊ ει

ιριοιΙ ν;ΐΓί;ιΙ. Ο ιι ■ ιι ηεε ε]ιΐ8 ιριιιιΐ ηιι^ιΊιΐΓ, ε( ε]υ5 αυο(1

ηιΐίΐΊ. Οιιοιΐ εηίηι ρπηιυηι 3η§ε(, 3ρρο8ϋυηι 3ΐι>>ε|, .ίιΙιό

ιιΙ Ιοί ΐ)ΐιι (ί>ιί ιιιιιιιιι. 1.1 ΓΙ1Γ8Ι18 ιιιίπιιίΐιιΐ' ίιΙ ιριοιΙ ηιίηιιίΙιΐΓ,

βοβεεχΙεηΙε »Ιϊυ]υα ρ3Γΐε ϊρβϊιΐδ αυοϋ πιίηυΙΙυΓ. Νεεεβββ ε«1

ίμϋιιι•, εΐίιΐ ιριοιΙ ,-κιμιΊ , εϊ ί(1 ιριοιΙ ιιιιιιιιι (ιιγ, 685ε εοηΐί-

Ι1ΙΜ1Ι11 : εοηΐίηιιίβ νι•ιο ηίΐιίΐ ε$( ίηΐε^εείυηι. 1Ίτ>ρί( ιιιιιιι

ί§ίΙυΓ β«1, είςυοο" ηιονβΙϋΓ, (Ί ει ιριοιΙ ηιονεΐ, ρΓίηαο 31-

ςιιε ηΙΙΪιιιο αιΐ ίά (]ΐιοι1 ηιονεΙιΐΓ γοΙβΙο, ηίΐιϋ 6886 ίιιΐιι-

ίεείυηι.

ΟΑΡ. III.

«ϋ "Οτι δέ τίι άλλοιούμενον άπαν άλλοιοϋται ΰπο τών

αισθητών, χαι εν τούτοις υπάρχει μόνοις άλλοίωσις όσα

καθ' αΰτα λε'γεται πάσχειν ΰπδ τών αισθητών, εκ τώνδε

θεοιρητεον. (2) Τών γαρ άλλων μάλιστ' αν τις ΰπολά-

βο» εν τε τοις σχημασι και έν ταϊς μορφαΤς και έν ταϊς

60 έ^ξεσι καΐ ταΐς τούτοιν ληψεσι καΙ άποβολαϊς άλλοίωσιν

ύπάρχειν* ε\) οϋδετε'ροις δ' εστί. Το μέν γάρ σχηματι-

ζόμενον χα\ ^υθμιζόμενον δταν ίπιτελεσθη, οϋ λε'γομεν

(^ιιίεψιίιΙ αιιΐΐ'ΐιι ν;ΐΓί,•ιΙιΐΓ, Τ3ΓΙ3Π 8 8βη$ιοιιιηυ8, εϊ ίη Ιιί>

δοΐίδ 6858 ν3Π3ΐίθη6Π1 , <\\ΜΒ ρ6Γ 86 (ΙίΟΙίηΙυΓ ρβΐί 3 8βη8Ϊ6ί-

ΙίΙιιΐδ, εχ Ιιί8 (1ί5ρίείεη(1ιιηι 88ί. (2) Ν3ΐη αϋοπιπι ηιβχίηιβ

(Ιΐιί5ρίιιιη εχί8ΐίηΐ3Γε ροββίΐ, ίη ίί^ιιιί», εϊ ίη Γοηιη.5, εϊ ίη

Ιιιι1ιί(ί1ιιΐ5, Ιιοπιιικριε 5ΐιηιρ1ΙοηίΙ)ΐΐ5 εϊ 3ηιΪ88ίοηί6υβ Υ8Π3•

ΙϊοιιιΊο ϊιιγ-μ'. 8ε<1 ίη ηειιΐηβ 881. ΟυοΛ εηίηι Γι^ηΓβΙυΓ βί

ΓοηείηηαΙιΐΓ, ςυηηι ρβιϊεείυιη ΓιιβΓίΙ, ηοη (Ιίείιηιΐδ β85β Ίά εχ

ςιιο ε$1 : νβΐυΐί 5ΐ;ιΙιΐ3ΐιι ηοη (Ιίίίηιυδ 6886 οτδ, 3ηΙ ρτπυηί-

Ν
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έχεϊνο έξ ου έστιν, οίον τόν ανδριάντα χαλκόν, ή τήν πυ

ραμίδα κηρόν, ή την κλίνην ξύλον, άλλα παρωνυμιάζον-

τες το μεν χαλκοΰν, τί> δε κήρινον, τδ δέ ξύλινον • το δε

πεπονθος και ήλλοιωμένον προσαγορεύομεν ξηρον ;γ&ρ

Β χαί ίιγρδν και σχληρδν και θερμδν τον χαλκδν λέγομεν

χαϊ τον κηρο'ν και οΰ μόνον ούτως, άλλα και τί) ΰγρον και

το θερμον χαλκδν λε'γομεν, δμωνύμοις τί) πάθει προσα-

γορεύοντες την ίίλην. "ίϊστ' εϊ κατά μέν το σχήμα και τήν

μορφήν ού λε'γετα ι το γεγονός Ιν ω έστϊ το σχήμα , κατά δέ

ιο τα πάθη καϊ τάς άλλοιο>σεις λέγεται, φανερδν δ'τι ούκ αν

εΐεν αϊ γενέσεις αύται αλλοιώσεις. (3) Έτι δέ και ειπείν

ούτως άτοπον αν δόξειεν, ήλλοιώσθαι τον ίνθρωπον

ή τήν οικίαν ή άλλο δτιοϋν των γεγενημένων άλλα γε

νέσθαι μεν ίσοις £καστον άναγκαΐον άλλοιουμε'νου τινός ,

15 οίον της ύλης πυκνουμένης ή μανουμένης ή θερμαινό

μενης τ) ψυχομένης, οΰ μέντοιτά γινόμενα γε άλλοιοϋ-

ται, οΰδ' ή γένεσις αυτών άλλοίωσι'ς εστίν. (4) Άλλα

μήν ούδ' αί εςεις ούθ' α'ι τοϋ σιόματος ούΟ' αί της ψυ

χής άλλοιοίσεις. Αί μεν γαρ άρεται', αί δέ κακίαι των

2ο έξεων. Ουκ έστι δέ ούτε ή αρετή ούτε ή κακία άλλοίωσις,

άλλ' ή μεν αρετή τελείωσίς τις (δ'ταν γαρ λάβη τήν εαυ

τού άρετήν, τότε λέγεται τέλειον ίκαστον • τότε γαρ μά

λιστα έστι το κατά φύσιν, ώσπερ κύκλος τέλειος, όταν

μάλιστα γε'νηται κύκλος βέλτιστος ) , ή δέ κακία φθορά

25 τούτου καϊ εχστασις. "ίίσπερ ουν ουδέ τί) της οικίας

τελείωμα λέγομεν άλλοίωσιν (άτοπον γαρ εί δ Ορίγχος

κ«Ί δ κέραμος άλλοίωσις, ή εί θριγκουμένη καί κερα-

μουμένη άλλοιοΰται, άλλα μή τελειοϋται ή οικία), τον

αύτδν τρόπον και επί των αρετών καϊ των κακιων καϊ

30 των εχόντων ή λαμβανόντων• αί μέν γαρ τελειώσεις,

αί δέ ε'κστάσεις εϊσίν • ώστ' οϋκ αλλοιώσεις. "Ετι δέ

καί φαμεν άπάσας εΤναι τάς άρετας εν τω προς τι πως

έχειν τάς μέν γαρ τοΰ σώματος, οίον ΰγίειαν και εύε-

ζίαν, έν κράσει και συμμετρία θερμών και ψυχρών τι'-

55 θεμεν, ή αυτών προς αυτά των έντδς ή προς το περιέ

χον. Όμοίοις δέ καί το κάλλος και τήν ϊσχυν καί τάς

άλλας άρετάς καί κακίας. Έκαστη γάρ έστι τω προς

τι πώς έχειν, καί περί τά οικεία πάθη ευ ή κακώς δια-

τίθησι τί) έχον • οικεία δ' υφ' ών γίγνεσθαι καί φθείρε-

4ο σθαι πέφυκεν. Έπεί ουν τά προς τι ούτε αυτά έστιν

αλλοιώσεις, ούτε αυτών εστίν άλλοίωσις ουδέ γένεσις

ούθ' όλως μεταβολή ουδεμία, φανερδν δ'τι ούθ' αί

έξεις ουθ' αί των έ1;εο>ν άποβολαί καί λήψεις αλλοιώ

σεις εϊσίν, άλλα γίγνεσθαι μέν ίσως αύτάς καϊ φθείρε-

45 σθαι άλλοιουμένων τινών ανάγκη, καθάπερ καί τί) εί

δος καϊ τήν μορφήν, οίον θερμών καϊ ψυχρών, ή ξηρών

καϊ υγρών, ή εν οίς τυγχάνουσιν ουσαι πρώτοις. Περί

ταϋτα γάρ έκαστη λέγεται κακία καϊ αρετή , υο' ων

άλλοιοΰσθαι πεφυκε το έχον ■ ή μέν γάρ αρετή ποιεί

50 ή απαθές ή ώς δεϊ παθητικόν • ή δέ κακία παθητικδν

ή έναντίως απαθές, (δ) Όμοίως δέ καϊ επί τών

της ψυχής έλξεων ά'πασαι γάρ και αδται τψ προς τι

πώς έχειν, καϊ αί μέν άρεταϊ τελειώσεις, αί δέ κακίαι

εκστάσεις. Έτι ίι κέν αρετή ευ διατίθησι προς

ΜΙΙϊΤΟΤι-Χίκ. ιι.

ιΙγιιι (ίί.ίιιι, ;ιιιΙ ΙεοΙίοαπι Η^ηιιιη : 5ει1 άεηοπιίη3η[βδ ιΐίείηιιι»

αΐίικί εβ&β ιΐΊίειιιη, .ίΙπι.Ι εει-ειιηι, αϋικί Ιίβηβυπι ; ηιιοά τογο

ρκκδυιη εί ναι-κιΐιιιη εδί, βρρείΐβπιυδ : ηβηι ι1ίι•ίιιιιι> βίδβ

ηηιΐιιιη , εί ΙιιιιπίιΙιιηι , ρ( ιΐιιπιηι , εί εαΐίιΐ ιιιιι ,τκ, ίίεηι οο-

γ.ίιιι. >«<-ι- μιΙιιιμ ί(3, μίΙ εΐίαηι ϊρβιιιη ΙιιιιιιίιΙιιιιι εί εβίί-

άυηι (Ιίιίιιιιι•, 8Β8 , εοϋεηι ηοηιίηε 3ρρεΙ|3η(εδ πιβίεπαιη ,

ςιιο ηιίιτίίηπι'πι. ςΐιπιρηιρίιτ δι 8εευη<)υιη Γι^ιιταιη βΐ

Γοιίπηιιι ηοη ιΜ< ίΐιιτ Μ ςυο(Ι βδΐ Γ,κΊιιιιι ίη ςηο εδί Π^ιΐΓβ ,

ΐΜτιπιιΙι,ιηι βπίοιη 3ΐϊεο(ίοηβδ εί νβπβΐίοηοδ (ΙίοίΙυΓ : ρείΐρί-

ευυηιβ8ΐ, 1ΐ38§εηεΓ3(ϊοοε3 ηοη βδβενϊΓίβΙίοηββ. (3) Ρι-<Εΐει•-

ΐ';ι (1 8Ϊ0 (ΙίεείΌ , αΙίΑίιπΙιιιη νίάβΓΪ ρο(ε$( : ηίιηίι ιιιιι ναπ-

ίιΐ ιιιιι 6586 Ιιιιιηίιιι'ΐιι, ;ιπ| ιίοιιιιιιιι , ηιιΐ ΐ|ΐκιιΙ\ ϊ.•, ,ίΙϊιΐιΙ οηπιιιι

ςιΐίε Γϊ(•|3 5υηΙ ; 88(1 ΓοΓίο&δε ηεεεδίβ εβί, υηοηιςικχΐηυε Πεπ

βΐία,ιιο νιιπηίο, νείιιΐϊ πκιΙιΊ'ία ι)ΐ'η«ιΐ3, ηπΐ ΓαΓεΓαεΙα, αιιΐ

πιΙοΓαοΙίΐ , ιιιιΙ ιόΓιί^.ί λΙμ : ηοη (αιηεη ει φι;» ΓιιιηΙ , ν;ι-

π.ίιιΙιιι-, ηεε ^εηεΓΐΙίο ι'ρδοπιιη εδί τβΓΪβΙΙο. (4) Οιιίη ηεο

εοΓροΓίδ, ηεε βηϊιηί Ιι»Ι>ϊ1ιΐ8 , βυηΐ νβπβΐίοηεδ. ΚΙεηίιη Ιιϊ-

ΙιϊΙιιιιηι αΐϋ 8υηΙ νΪΓΐυΙεβ, ηΐίί \ί(ία : νεπιιιι ηεφίε νίιΐιΐί

ηε((υε \ ίΐίιιηι εδί λ .ιι-ίίΐΐϊο : 88(1 νΪΓΐιΐδ είί ρεΓΓοεΙίο ςυίΤ(1αιη :

((ΐιιιιη βηϊπι υηιιηΐ(|ΐιο(1(]υβ ρΓορΓΪϊηι 8ΐΐ3πι νΜιιΙεπι 3εεε-

ρβΓΪΙ, Ιυηε ϋίοϋοΓ ρει-ίεοΐιιηι. Τυηο εηίηι ιπ.ιχίιη•- ί(| ψιυιΙ

!■.•>( μτιιιιιΙιιιιι ιιιιΙιΐΜΐιι, :ΐι1ΐ'>| : ιιΐ Γ.ΪΓΟίΙιΐδ ρεΓίεοΙϋδ (Ιίεί-

ίιΐΓ, ιιιιυηι ηΐ3χίιηε ΓβεΙυδ εβί εΪΓειιΙυβ ορίίπιιιβ. Λ'ίΙίυιιι

;ιιι(γιιι 88(1ιιι]υ8 ϊη(επ(ιΐ8 ε( ηηιοΐίο. Οΐ)οιιι;ιι1ιιιο<Ιιιηι ϊμίίιιι-

ηεο αΌιηυβ ρεΓΓεοΙίοηεηι νοε3ΐηΐ)8 ναιΐβΐϊοηεηι ( ,-ιΙκηπΙοπι

εηίηι ε&Ι, 8ί Γ;ι.-ι ίι^ί ιιιιι 3ε (ε§υΐ3 8ί( ναηβίίο; νεί 8ί άοηιυϋ,

(μιιιιιι βεείρίΐ Γ<ΐίΙίβίυιη 3ε ΙομίΙιιτ, νηι ί,ιΐιιι•, 3ε ηοη ρο(ίιΐ8

ριτΙίείΙιΐΓ) : οικίι'ΐιι Πΐθ(1ο 58 188 1)3υεΙ οΐϊαιη πι \'ΪΓ(ιιΙί1)ΐΐ9

εί νΐΐϋβ , εί ίη 1ΐ3ΐ)εηϋηυ8 βΐ 8ΐΐ8θϊρϊεη(ίυιΐδ νΪΓΐυ(ε3 νεί νί-

(ίβ. Ν3ΐη ϊΙΙίΒ 8ΐιηΙ ρεΓΓεοΙίοηβδ ; ΙΐίΕ νεπ) 5ΐιη( βηιοΐίοηεδ :

((ΐΐ3Γε ηοη δοηΐ ϊ3ΓΪ3(ϊοηε8. Ργ2ρ18γ83 (Ιϊείιηηδ οπιηεδ νίτ-

ΙιιΙΐ'δ ίη εο εοη$ίδ(εΓβ ιριοιΐ εβί 3(1 ;ιΜΐ|ΐιίιΙ 3ΐίςιιο ιιΐι.ιΐο α(-

(βοίιιιη 8850. Οοι-ροι-ίδ εηίηι νίΓΐυΙβδ, υΐ δ3ηί(3(εηι, οΐ

(ίιΊΙΜΙΙΙ ΟΟΓρΟΓίδ (•(Ι11η(ί||||ί(ιη(•||1 , III 1ι•||Ι[ΙΙΊ',ΤΐίυΙΙι: 30

.^νιηιικΊιί» (αΐίιίοιυιιι 3ε Γη§ί(1θΓηιη οοΙΙοοαηιιΐδ , ίΐ,ι ιιΐ νιΊ

ίρ53 ίηΙεΓηα ίιιίοι• 88 εοηΓεΓ3η(υΓ, νεί ;ι<1 ί«! ςυοά1 οοηΐίηεί.

ΚίιιιίΙίΙΐΊ- ,-ιιιΙιίιι ι•( ριιΐι ΙιιϋικΙϊικΊΐι ε( ΓουιΐΓ, ε( 3ίΐ3δ νϊΠιι-

(88 , 30 νίΐί,ι. ΟυαΜίοεΙ εηίηι ίη εο οοηδίδϋΐ αιιού 68( 3ά

;ιϋΐ| ιιίιΐ βΐίαυο πιοαΌ αΙΤειΊπιιι 8888, ε( αϋ ρΓορπιΐδ βίΤβοΙϊο-

ηεδ ΙιίΊΐε νεί ηαβίε (1ί5ροηί( ί(1 ίη ηιιο εδ(. Ι'πιρΓία• νβΓΟ

3(ΐεε(ίοηε8 (ΙϊεηηΙυΓ, 3 α,αίουδ πίιι ξίςηί εί ρεηηιί οοπιραιη-

(ιιιη ικιΐιιι;! ε.•!, (^ιιοιιίαηι ί^ϋιΐΓ ςιιχ &ά 3ΐίςυί(1 γιΊΊ.ίίιιιΙ ιιγ,

ηεο ίρβα μιπ( ν;ι ι-ί,-ιΐ ίιιηοί , ηεο ίρδοπιηι εδ( ν;ιΐ'ί;ιΙίο , ηεε ^ε-

ηβΓΐΙίο , ηβο οηιηίηο ιιΐία ιηυΐαΐίο : ρεηφίειιιιηι εβί, ηβςιιβ

ΙικΙιίΙιΐΛ ηεο,ηε Ιιιιΐιίίαυιιι 3ηιϊδδίοηεδ εί βυδοερίίοηεδ 88$β

νβΓίβΙίοηεδ. δοί (ίβπ ΓθΓ(35&ε ηα:ο βίςυε ίηΙβΓίΓβ νβτίΛΐϊ.ι

ΐ(ΐιίΙιιι>ι1πιιι ηεοεδβε βδΐ , ((υειιιαιίιικκίιιιιι εί δρβοίεηι 30 Γογ-

ηι,-ιιη , ιιΙριιΙ,Ί εβϋϋίδ ε( Γπ§ίαΪ8, νεί δίεοίδ εί ΗυπιίιΙΊδ, ν. Ι

ίη ιριίΐιιι^ ρΓίηιίδ ίιι>ιιηΙ. Ιη (ιίδ εηίηι (ΙίεΗυι- ηυοιίευηκμη•

νίΐίυηι εί νίΚυδ, 3 ςυίοϋδ ινιΐιιη ιιρίιιιιι 85( ν;ιιΙ;ιπ ίι] ΐ]ΐιο(1

83 Ιι,-ιΙιιΊ. Υίιΐιΐδ ειιίιη εΓΙΊείΙ ίιιιρ»(ί1ιίΙε , νεί ιιΐ οροιίιΐ ρη-

(ίυίΐβ: νίϋιιπι νοΓΟ ρ»1ί6ίΙε, νεί οοη(Γ3πο ηιοιίο ίιιιρ;ιΐί(ιίΙε.

(5) ϋίιιιίΙί(ιτ ιΊ ίιιιιι κ•.-) Ιΐίΐΐιεί ίη βηίιηίϋ ΙιβοίΙίηιΐδ. 1 1 1 ηαηιιριβ

οιιιικ'ϋ ίη εο .ιρεοΐ3ΐι(ιΐΓ ιριοιΐ (•ίΙ αιΐ 3ΐίηηί(1 βΐίηυο ιιιοΊο

;ιΓΓεο(ιιιιι 8556. ΚΙ νΪΓ(υ(βδ (]πί(1ειιι δυηΐ ρεΓΓεοΙίοηεδ ; νί(ί»

νεΓο, 3Πΐο(ίοηεδ. Ργκ(8Γ83 νίΓΐηδ ηεηβ (ΙΝροηίί 3(1 ργο-
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τα οϊχεΐϊ πάθη, ή δέ κακία καχώς. "Ωστ' ούδ' αύται

ΐσονται αλλοιώσεις* ουδέ 8ή χα'ι άποβολαί και αί λήψεις

αυτών, (β) ΓίνεσΟαι δ' αύτάς άναγκαΐον άλλοιουμέ-

νου του αισθητικού μέρους ' άλλοιοΰται 81 ΰπο τών

!> αισθητών* άπασα γαρ ή ηθική αρετή περί ήδονάς κα\

λύπας τάς σωματικάς, αδται δέ η έν τω πράττειν η έν

τώ μεμνήσθαι ή έν τω έλπίζειν. Αί μεν ουν εν τη

πράξει κατά τήν αίσΟησίν είσιν, ώσθ' υπό αισθητού

τίνος κινεΐσΟαι* αί δ' εν τη μνήμη και εν τη ελπιδι

ΙΟ άπί) ταύτης* ή γαρ οΐα επαθον μεμνημένοι ήδονται,

η έλπίζοντες οΐα μέλλουσιν. "Ωστ' ανάγκη πασαν τήν

τοιαύτην ήδονήν ΰπό τίον αισθητών γίγνεσθαι. Έπε'ι

δ' ηδονής και λύπης έγγιγνομένης και ή κακία και

ή αρετή έγγίγνεται (περί ταύτας γάρ είσιν), αί δε

ι γ. ήδοναί καΐ αί λϋπαι άλλοώσεις του αισθητικού , φανε-

ρόν ότι άλλοιουμένου τινός ανάγκη χαΐ ταύτας άπο-

βάλλειν και λαμβάνειν. "Ωσθ' ή μεν γένεσις αυτών μετ'

άλλοιώσειος , αύταΙ δ' ουκ είσΙν αλλοιώσεις. (7) Άλλα

μην οΰδ' αί του νοητικού μέρους έξεις άλλοιυισεις, ούδ'

2ο εστίν αυτών γένεσις• πολϋ γαρ μάλιστα τι) έπιστημον

=ν τω προ'ς τι πώς εχειν λε'γομεν. "Ετι δε καί φανερον

δ'τι ουκ έστιν αυτών γε'νεσις. Το γαρ κατά δύναμιν

έπιστημον ουδέν αυτό κινηθέν άλλα τώ άλλο ΰπάρξαι

γίνεται έπιστημον. "Οταν γαρ γένηται τό κατά μέρος,

'-ίί έπίσταταί πως τη καθόλου τό κατά μέρος. Πάλιν

δέ της χρήσεως καί της ενεργείας ουκ εστί γένεσις, ει

μη τις και της άναβλέψεως , και της αφής οίεται γένε-

σιν είναι, και τό ένεργεΐν ό'μοιον τούτοις. Ή δ' ές αρχής

ληψις της επιστήμης γένεσις ουκ εστίν τώ γαρ ήρεμήσαι

3ο και στηναι τήν διάνοιαν έπίστασθαι και φρονεϊν λέγομεν.

Εις δέ τό ήρεμεϊν ουκ εστί γένεσις * δλως γαρ ουδεμίας

μεταβολής, καθάπερ εΐρηται προ'τερον. "Ετι δ' ωσπερ

όταν έκ του μεΟύειν ή καθεύδειν ή νοσεϊν εις τα εναντία

μεταστή τις, οΰ φαμεν επιστήμονα γεγονέναι πάλιν (καί-

3γ> τοι αδύνατος ην τη επιστήμη χρήσθαι προ'τερον), ούτως

οΰδ' δταν έ; αρχής λαμβάνη τήν εξιν • τώ γάρ καθίστα-

δθαι τήν ψυχήν έχ της φυσικής ταραχής φρόνιμο'ν τι

γίνεται και έπιστημον. Διό χα'ι τά παιδία ούτε μανθά-

νειν δύναται ούτε χατα τάς αισθήσεις όμοίιος κρίνειν

4ο τοις πρεσβυτεροις • πολλή γάρ ή ταραχή καί ή κίνησις.

Καθίσταται δέ χαΐ ήρεμίζεται προς ενια μέν υπό της

φύσεοις αυτής, προς ένια δ' ΰπ' άλλων εν άμφοτέροις

δέ άλλοιουμένων τινών των έν τώ σιόματι , καθάπερ επί

της έγέρσεως κα; της ενεργείας, όταν νήφοιν γένηται καϊ

4ϊ• ΙγερΟή, Φανερον ουν έχ των εΐρημένων, οτι τό άλλοι—

οΰσθαι χαι ή άλλοίωσις εν τε τοις αίσθητοϊς γίνεται χα'ι

έν τώ αϊσθητιχω μέρει της ψυχής , έν άλλω δ' ούδενι

πλην κατά συμβεβηχός.

ρπ3δ βΐΐεοΐϊοηεδ ; νϊΐίιιιη αιιίεηι , ιιιλΙο. Οιι,ίιό ηεψιε Ιι-χό

εηιηΐ Υ3π«Ιίοηεδ, πρςιιβ νβΓΟ ίρδΟΓυηι αιιιϊ&ιϊοηββ εΐ βιΐδεε-

ρΐίοηεβ. (0) Νοεεδδε ε$1 βμΙιίιι 1ια>ε @ϊ-^ιιΐ νβιϊβΐβ ρβΗβ δβη-

ίίΐίνα. ΥίΐΐΊ,Ίΐιιι- ηιιΐΐ'ΐιι α ϋι•ιΐϋί1)ί|ί1)ΐΐϋ. Οιιιηίδ ΙΊΐίΐΙΙ νίΓΐυδ

ηιυιιιΐι-, ίιι νο1υρΐ3ΐίΙ)Ι13 ι•1 ιΐυίοι ϋιιΐί εοΓροΓείδ νεΓδβΙϋΓ :

ιρίϋ' νοΙ πι -κ-Ιίοηε , νεί ίη ιηειιιοπα, νεί ϊη δρβ εοηδίδΐιιηΐ.

ΛΙιιγ ίμίΐιιι- νοΙυρΐ3ΐ68 εοηδίδΐυηΐ ίη ο(:Ιίοπο 860503, αάβο υΐ

3 εεηδίυϋί 3ΐίαυο 5ειΐ8Π8 ιηονοαίιιι• : 8ΐί*ε νεΓΟ ίη ηιειηοΓΪα

ιΊ.-ρι' εοηδίδίεηΐεδ, ιιΙ) Ιιαο βεΐίοηε οπυηΙιΐΓ : αυΐ εαίηι ιί-

ΐ'οηΐίΐπΐΐ'ί (|ΐια: ρα88Ϊ ειιηΐ 1*Β(ϋηΙυΓ; αυΐ 8ρβΓ3ηΙεϋ ηιι;ο

6Χ8ρβοΙαη(. ΟικιρΓορΙοΓ ηεεε>8ε εβί οηιηεηι ι'.|ικμιιπι1ϊ νο-

ΙιιρΙίΐΙιΊη α ΗΜΐ.Μΐ)ΠίΙιιΐ5 Πβπ. Οιιοηϊιιηι ηιιΐιιη, ςιιιιιη μι-

1υρΙί>8 ιΊ (ΙοΙογ μίμηίΙιΐΓ, (Ίίϋΐη νίΓΐϋδ εΐ νίΐΜίηι μίμιιιΐιπ ;

(([ΐκιηιίοιριΐιΐΐ'ΐη ίη Ιιίβ νι•ι>;ιιι!ιιι- ; ) νοΙιιρ(αΙε$ νεΓΟ εΐ (Ιοίο-

ΓΕ£ 8υη1 ν.ΐΓίιιΙίοιιεϋ ρ;ιι•1 ί,-ί δεηβϋίν,ε : ρεπίρίειιυιη εκ( , ηι•-

εε$8β 6886, υΐ ναπαίο βΐίηυο ιΊ Ιια'ϋ αιηίΙΙαηΙυΓ εΐ βηβα-

ρίϋΐιΙιΐΓ. Οιι;ιγο Ιιοπιηι ςεηβΓαΙίο 6βΙ ειιιη νβΓίαϋοηε; ίρ8.ι

νεΓΟ ηοη βυηΐ ν,ΐΓίίΐΐίο. (7) δεο* ηβηυε ρβιΊίδ ίηΐβΐΐεείίνχ Ιι;ι-

Ι)ίΙυ8 6ΐιιιΙ νΐΗ-ιΙίοηεδ , ηεςυε βδ( ββτυηι ςεηβτβΐίο : ηιυΙΙο

εηίηι αΐ3£ί8 ί<1 ([υοιΐ Εοϊεηδ εδί, ροηίιηΐ'β ίη εαηιιη Γεπιιη γ:ι-

Ιίοηε, (ρΐίν 3(1 Βΐίςιιίι) αΐίηυο ιηοιίο 8ε ΙιβοβηΙ. Ρΐ',ι-Ιοπ'β ρπ-

βρίειιυηι ε»(, ίΙΙοηιιιι Ιΐ3ΐ)ί(ιιιιιη ηοη ε88ε{*εη«Γ3(ίοηειη. Ναιη

ιριιι«Ι ροΙί'ΐιϋ,Ί ι•δΙ 8ΐίειΐ8, ηοη 68( βΐίςυίϋ ιριοιΙ ίρβυηι ιηο-

\ί•.ι!ιιι , <π! τε δείειίδ εο Πι, Γριοίΐ ίϋικΙ εχείβΐ <Ί λπ οΙ.ιΙ.

Οιιαικίΐ) εηίπι οΓΓεΓίϋΓ Γ68 ρ»Γΐί(ΜΐΙ;ιπ8 , ββιη ΓβΓβ βοίΐ ρεΓ

δΐ'ίΐ'ΐιΐίηιιι ιιιιΊνιτδβΙειη. βιίΓδίΐδ ίρίίιΐδ 11*08 εΐ βεΐίοηίδ ηοη

6δΙ μΐ'ΐΚΊίΐΙίιι : ιιί.•.ί ψιίδ 1 1ί;ιιιι ίρ^ίιΐδ 3δρεε(ιΐδ 30 ΙηιΛιΐί ριι-

ΙεΙ |-εηεΓ3ΐίύηεηι εβββ : 3ΐΐ(υε β^βΓβ ι-δΐ Ιιίδ δίιηιΐΐ'. Ργιιιιβ

τογο 8<:ίι•ιιΙί•»' βοα,υίδίΐίο ηοη εδί §εηεΓ3ΐίο- ηβιη ρΓορΙοΓεα

(|ΐ)0(1 ιρι ίενει ϋ β[ ίΐείειίΐ ηιβηδ, έπίστασβαι Υοεβπιυβ δείΓβ 30

ρπιάεηίειη βδδε. Αά ςιιίοΐεηι ,ιοΐιΐιι ηοη ι•>1 μπιπ-Μϋο : ηιιο-

ιιί:ιιιι οιηηίηο ηαΙΙίιΐδ ιιιιιΐίΐΐίοιιίδ 6δ(, (ριοηΐϋιΐιιιοιίιιιιι ,ίιιΙιμ

ο"ίςΙυιη ΓυίΙ. ΡΓίκίβΓεβ δίουΐί ο,υυιη εχ βϋΓΪβΙβΙβ , 3ΐιΙ δοηιηο,

3ΐιΙ ηιοι Ιχ) , ίη εοηΐΓ3ΐΊ3 ςιιίδρίβηι βδΐ πιυΐ3(ιΐ8, ηοη (Ιίοί-

ιιιιι>ι.ίιιιι ίΙυπίΝΐ δΓίειιΙοηι ΙίκΊιιιη 6886 ( ο,υϊίικρίίΐιη δΐίεηΐίβ

ιι ϋ ΐι ιιΙιίι ηοη ριιΐοηιΐ) : ϊΐιι ικ•ε (ριιιικίο ιιΙ) ίηϋίοδυηιίΐ «Μιριίί

ΙκιΙιίΙιιιη. Νιιιη εο ιριοο" δίδϋΙιΐΓ αηίηΐί 3 ηαΙιΐΓΒϋ ΙιιηιιιΙΙιι ,

ΙίΙ βΐίςηίϋ ριυιΐΐ'118 ι•Χ δείβηδ. Ιιίεοηυβ ριιΡΓί ηεε ίηΙιΊΙίμιτι:

Ρ'ΐ-.ιιιιΐ, ιιιτ ΜΊΐ-ίΙιιΐδ ηιριι• ]ιΐι1ίοιιπι ;κι δεηίοΓβδ : ςιιϊβ

ππιΙΙιι ίη 618 6ί{ ρΐΊ'Ιιιι Ιιιιϋιι εΐ ΓΠΟΐίο. Νι'ίΙ,ιιιΙιιι ιιιιΙιίιι ι 1

3 ρεΓΐιΐ(Ί>3ΐίοηε ΙϋιριαηΙιΐΓ, ίη »1ίιριί1)ΐΐ3 ;ι ιιιιΐιιιιι, ίη 3ΐϋδ

3ΐιΙοιη 30 3ΐϋ3. Κειΐ ίη ιιΐΐ'ίδιριι' Ιιοε ηιιίιΐίΐ , ιΐιιηι ι]ΐιιι•ι1;ιιιι,

ιριιΐ' ίη εοΓροΓβ βιιηΐ, ν η γ ϊ ;ι ιι 1 1 1 γ , (ριΐ'ΐιιηιΐιιιοιίιιηι ίη εχρεΓ-

μιΊ'.κ-Ιίιΐιιι• εΐ βεΐίοηβ ενεηίΐ, ηυηιη βΐίαιιίβ δοϋπιο 01, ιΊ

βχρβΓβίβείΙυΓ. ΡβΓδρίευηιη ίμϋυΓ βδί «χ ϋδ φΐ!Β άκ\Α βηηΐ,

ίρδίιιη νβΓΪβΓί, εΐ νβΓίβΙίοηβηι , ϊη Γβϋυδ δεηδίΐίΐιυδ Πβπ , εΐ

ίη δΐ'ηίίΐίνβ αηίιηα: ρ.ινίο; ηοη ίη υΙΙβ βΐίβ, ηίβί εχ αεεί-

ϋοηΐί.



(248,240.1 3'33ΝΑΤΙΙΒΑΙΛ5 ΑυδΟΙΙΕΤΑΤΙΟΙΝΙδ ΕΙΒ. VII. ΰΑΡ. IV.

ΟΑΡ. IV.

Άπορήσειε δ' όν τις πότερον έστι κίνησις πάσα

πάση συμβλητή ή ου. ΕΙ 2η εστί πάσα συμβλητή χα;

δμοταχές το εν ίσω χρονω (ίσον) κινούμενον, εσται περι

φερής τις ίση ευθεία , και μείζων δή και έλάττοιν. Ετι

ι> άλλοίωσις και φορά τις ίση , δταν έν ισω χρονω τό μέν

άλλοιωθη, το δ' ένεχθη. "Εσται άρα ίσον πάθος

μήκει• άλλ' αδύνατον. Άλλ' άρα δταν εν ίσω ίσον

κινηθή , τότε ισοταχές • ίσον δ' ουκ εστί πάθος μήκει.

"ίίστ' ουκ εστίν άλλοίωσις φορά ίση ούδ' έλάττων.

ιυ "Ιίστ' ού πδσα συμβλητή. (2) Έπ'ι δε του κύκλου και

της ευθείας πώς συμβήσεται; ατοηόν τε γάρ, ε! μή

εσται κύκλιο δμοίοις τουτϊ κινεϊσΟαι και τοοτο έπι

της ευθείας, άλλ' εύΟυς ανάγκη ή Οαττον, η βραδύτε-

ρον, ώσπερ ει, το μέν χάταντες, τό δ' άναντες. (3) "Ετι

16 ουδέν διαφέρει ( οϋδ' ε'ν ) τώ λόγω, εί τις φη'σειεν ανάγ

κην είναι θαττον ευθύς ή βραούτερον κινεϊσθαι• εσται

γάρ μείζων και ελάττων ή περιφερής της ευθείας, ώστε

και ίση. Ει γαρ εν τώ Α /ρόνω το μεν την Β διήλθε ,

τι) δέ την Γ, μείζιυν αν είη ή Β της Γ • ούτω γαρ το

2υ θαττον έλέγετο. Ούκούν και ει εν έλάττον ίσον, Οαττον

ώστ' εσται τι μέρος του Α έν ω το 11 του κύκλου τϊ)

ίσον δίεισι, και τό Γ έν ολω τω Α την Γ. (ί) 'Αλλά

μην ει έστι συμβλητά, συμβαίνει τό άρτι όηθέν, ίσην

ευθείαν είναι κύκλω • άλλ' ου συμβλητά • οϋδ' άρα αί

25 κινήσεις. Άλλ' 8σα μη δμώνομα, άπαντα συμβλητά.

Οίον διά τί οϋ συμβλητόν, πότερον δ;ύτερον τό γρα-

φεΐον ή δ οίνος ή ή νήτη ; ό'τι δμο)νυμα, ού συμ

βλητά- άλλ' ή νήτη τη παρανήτη συμβλητόν, δτι

ταύτό σημαίνει τό όςύ έπ' άμφοϊν. Αρ' οϋν ού ταύτον

30 τό ταχύ ενταύθα κάκεϊ; πολύ δ' έτι ήττον εν άλλοιο'ισει

και φορά. (δ) *Η πρώτον μέν τοΰτο ουκ άλιιθϊ'ς, ως εί

μή ομώνυμα συμβλητά. Τό γάρ πολύ ταύτό σημαί

νει έν ύδατι και αέρι , και ού συμβλητά. Εϊ δε μή, τό

γε διπλάσιον ταύτό ( δύο γάρ προς ε'ν ) , και ού συμ-

35 βλητά. (β) Ή και επί τούτοιν δ αυτός λόγος• και γάρ

τό πολύ δμώνυμον. 'Λλλ' ένίων και οι λόγοι Ομώνυμοι,

οίον εί λεγοι τις δτι τό πολύ τό τοσούτον, και ετι άλλο

τό τοσούτον, και τό ίσον δμώνυμον, και τό ϊν δε, ε!

έτυχεν, ευθύς δμώνυμον. Εϊ δέ τοϋτο, καϊ τά δύο•

«ο (7) έπεί διά τί τά μέν συμβλητά , τά δέ ού , είπερ ην

μία φύσις; ή δτι έν άλλω πρώτω δεκτικω. Ό μέν ουν

ίππος και ό κύοιν συμβλητά , πότερον λευκότερον ■ εν

ω γάρ πρώτω, τό αυτό, ή επιφάνεια• και κατά μέγε

θος ώσαύτιος. Γδωρ δέ και φωνή ου ■ έν άλλω γάρ.

«5 (β) Ή δήλον δτι Ισται ούτο) γε πάντα εν ποιεϊν, έν άλλω

δέ έχαστον φάσκειν είναι, και εσται ταύτόν ίσον και

γλυκύ και λευκόν, άλλ' άλλο έν άλλω. (9) "Ετι δεχτι-

κόν ούτό τυχόν έστιν, άλλ' εν ενός τό πρώτον. Άλλ' άρα

ού μόνον δει τά συμβλητά μή δμο')νυμα είναι , αλλά

50 και μή έχειν διαφοράν, μήτε 8 μήτ' έν ω; λέγω δέ

οίον χρώμα έχει [διαφοράν ή] διαίρεσιν. Τοιγαροϋν ού

συμβλητόν κατά τοΰτο, οίον πότερον κεχριομάτισται

Ιΐιιΐιϋηιο ιιιιίπιι α,υίδρϊβπι ροδδίΐ, 3η οιιιιιί-, ηιοΐιυ δίΐ

οιιιιιί ιιιοΙ πι οοιιιραΓαυίΙίδ , ηεοπρ. δι ίμίΐιιι- οιιιιιίδ ιιιοίιΐδ μ[

ιιυιιιραΓϊΙιίΙίβ, ρ( η?ΐ|υ« νοίοχ δί( , φίοιΙ ίρι|υα1ί (οηιροιο [ ριτ

αψιαίρ] ιηυνρίιιι• : οργΙο θΐϊιιυα 1ίηο3 οίιτιιΐβπδ οπ( γροΙικ

3>φΐαΙί5 , ο( πί3]οι• ψιοιριρ , βΐ ιιιϊιιογ. ΡγβΊθγθ» ν»ΓίαΙίο

βΐ Ι;ιΙϊο φκπίιιιιι ρπιηΐ α:ί]ΐΐ3ΐυ5 , <)υυπι δο'ιΙίοιΊ Μ>φΐ«1ί Ιοιη-

ρΟΓΒ ;ι ί 1 1 ιίιιιι ΐΒπβΙιιηι , ιιΙΙ ιτιιιη ΠΙαΙιιηι Γυοι-ίΙ. Επί ΐςϊΙιΐΓ

■ΚφίβΙίδ ίίΐϊοΐίο Ιοιΐ!>ίΙιΐ(1ίηί : φίοιΙ ΡδΙ ίηιροδδίϋίΐρ. Υβπιιη

ι] ιιιι ιιι Π'φίβΐί (οιημοΓβ ριτ ;ι•φΐ;ιΙρ ιιι.ιί ιιιιι Γικτίΐ, Ιιιικ• ;ι•ι;ιι«

νρίοχ ιΐίοίΐυτ. δΡ•1 ηπΌοΙίο ηοη εβι ΙοιιςϊΙιιϋϊηί εεαυβίίδ.

Ουβρι-ορΙοΓ ν3ΓΪ3ϋο ηοη β5ΐ Ιβΐίοιιϊ ,τφΐ.ιΐί-., ιιοο ηιίηοΓ.

Οιΐ3ΐ•ι• ηοη οηιιιίι ιηο(ιΐ8 εδί ('οηιραπιΐιίΐίί. (2) Ια οίιχυΐο

«ιιΙιΊΐι οι Γ0013 Ιίη03 (ριοιι,ιιιι ιιιυιΐο «ιτίιΙιΊ ? ιριϊρρρ 3ΐ)ϋ11Γ-

(Ιυηι «Ι, ηίίί ροΐΡΓίΙ $ίηιίϋ(ΡΓ Ιιοε πιουργι (ίπμιΙο, ρΙ ίΙΙικ!

ίη ΓίοΙυηι; 5Ρ(1 ίΙΙίΐ',ο ηροβίϋβ δίΐ βιιΐ ορ1ρπιι8 3υΙ (3η1ίιΐ8

ιηονρΓί : ρριϊηιΐρ αε β'ι ηΐΐβπιπι ββδοί ιΐροϋνρ , βΚρπιηι 3ρ.-

οΐίνρ. (3) Ργο?Ιργρ3 ηϋιίΙ γρΓργΙ, ηυοί 3(1 Ιιαηο ΓβΙίοηΐ'ηι

ίΐΙΙίΐΚ-Ι, 81 <|ΙΜ5 ϋίΧΡΠΐ 11600386 6886 ϋΐ ΪΙΙίΐΊΙ Γ«|,•μιι-, νιΐ

Ι3π1ίιΐί ιιιονριιΐιιΐ' : επί ριιίιιι ιιι.ί]ογ ρι ηιίηοΓ Ιίηεβ οίη•.ιιΙ.ιγκ,

<ρΐ3ηι 1-60.(3; ςιιβΓΡ ργιΙ οΐίηιιι ;ι•ιρι;ιΙί8. Νιιιιι 8ί ίη α (ρηιροΓβ

.■ιΙΙιίίιιιι οοηΠοίΙ Ιίηραηι β, .ίΚιίίιιιι ΙΙηοηιιι γ : ιιΐίψΐί• ιιια-

]ογ ρι-ίΐ 1ίηο3 β , (]»3ΐη γ •. 8ΐο οηίιη ορ1ργμι8 ιίίοοβηΐιιι•. Εγ^ο

ρΙ δι ηιίηοΓΐ ΙριιιροΓΡ κηιιβίο 8ρ:ι(ίιιιιι οοηΐίοίιιΐ, ορΙργμιϊ

•ΓΪΙ. ΟΐΙΟΓ.ΪΠ'3 ΡΓίΙ Β\\ψ\Ά ρ3Γ8 (ΡΙΙΐρθΝ8 α (]113 ΙΤΙΟΟΠο (5

απρίΛίριη οίΓπιΙί ρ3Γ(ρηι οοηΠιίί, «Ιςιιε ηιοΐιϋι• γ, (ο(ο α

ΙεηιροΓβ οοηΠοίΙ Ιίηι-ιιιη γ. (4) ΑΙ λόγο δϊ 8ΐηΙ οοιιιρ»Γ8ΐ)Μί3,

ενβηίί ιμιοιΙ ιπιροι- ιϋοΐυιιι ΓιιϊΙ , η•('Ι.'\ηι ϋιιρηιιι ρ.186 οίτοπίο

πτηυαΙεπι. Λΐιριί Ιιιιτ ηοη μιιιΙ (οηιρ;\ΓαΙιίΙίη Ι'ιοίηιΐο ηρηηβ

ηιο(ιΐ8. δρ^ ςυα'ουηιιριρ ηοη ίΐιηί 1ιοιηοη)ηΐ3 , Ρ3 οηιηΪ3

δΐΐίΐΐ οοηιρ,ίΓΛίήϋα. ΥοΙιιίί, οπγ ηοη 08( οοιιιρ»πιηίΙ(: φιοιί-

ικιηι δίΐ ϊουΐίιυ , δ(Ί1ιΐ8ΐΐΡ. , ηη νίηιιιη , αη ιιρ(ρ? ηιιϊα ίΐίϋορί

μιιιΙ Ιιιιιιιοιι\ ιιιιι, ίιίρο ηηιι >πη| οοιιιρ3Γ3ΐιίΗ3. δοιΐ ηρΐβ ουιη

ρ.ΊΓ3Ι1Ρ(ε ('ΟΙίΓΐ'Π'ί ρβ(Ρ8( : <ρΐ0Ι113ΙΙΙ 3011(11111 ίη ΠΐΓΪΜ]Οβ

ίιΐι-ιιι Νί^ιιιΙίιιι!. Ν'ιιιιι ϊ. ί 1 1 1 1 νβίοχ ηοη ίιίοιη 8ί^ηίΠθ3( Ιιίο

ι•( ϊΐιί.' ιηιιΙΙιι νιτο ιΊίαιιι ιιιίιιιΐ8 ϊιι ναιϊ,ιΐίυικ; ρ( Ι;ιΙίιιηρ.

(ϋ) Λη ριΊιιιιιιιι ο,ιιίάΌιη Ιιοο ηοη ΡδΙ νριιιιιι , δι Ιιοιηοηνιηβ

ηοη δΐιηΐ, οοηιρ3Γ<ιΙιίϋ3 β8<β? ΜιιΙΙιιιη ρηίιιι, ίιΐρπι δίΐΐιίΓιο3(

ίη ηιρια οΐ ββΓβ : ιιοο (ηηιρη Ιιβρο Μΐη( οοιιιρηι-.ιυίΐία. δι νΡΓο

ηοη ί(3 δίΐ, 31 οργΙρ ιΐιιρίιιηι , ίιίοιη δίμηίΐίοαί ( ηριηρρ ιΐιιο

ιιιΙ ιιηιιιη), ηοηυε ήη*ο δΐιηΐ πιιιιρϋπιΐιίΐί.ι. (6) Αη ι•| ίη Ιιίδ

ΡδΙ ρβιίριη Γ3(Ίο? ηαηι ε( ιηιιΙΙιιιιι 681 Ιιοηιοηνιηυιη. δβιΐ

ΐ|υυπιικΐ3ΐτι οΐίηηι ό'ρΠηίΙίοηρίί δΐιηί ΙιοηιοηνηΐΛ; : νρ|ιι(ί ,

81 ςΐΐίϊ ά'ΐΟβΙ ΙΙΙΠΙΙΙΙΙΙΙ Ρ880 13Ι1ΙΙΙΠΊ, Ι'Ι Μίριτ ,ιΓιΐι! Ι ιιι! ιιιιι .

οΐ ίριρι.ιΐε , 681 Ιιοιηοη)Ίΐιυηι. 8οι1 ο( ιιηιιηι ΓοΓ(38δίδ ίΐίίοο ρίΐ

Ιιοιηοηνηιαιη : <ριοι1*ί Ιιοο οβί, ρΐίηηι (Ιιίο. (7) Λΐίοψιΐ οπγ

3|ί3 688«η( οοιιιρίΐΓίΐΙιίΙί», ιιϋιι πιίηίιηβ,δί δί( ιιιΐ3 ηαΙιΐΓβ ?

Λη ιμιίη ίη ;ιΙίο (ΐΓίιιιο ΓΡ(:ορ(30Ιι1ο ? ΡφΙΙΙδ ίΐϋιΐΓ ρ( ι-;ιιιΝ

81ΙΙ1( Γ68 ('0Ι1ΐρ3Γ»Ι)Ί|68, Ιΐίΐ'ΙΙΙΙΙ 8θί1ίθΡΐ δίΐ ('3Ι1ιΙί(Ιί|18 : ιμιιι-

ηίαιιι ί<1 , ίη (|ΐιο ρΓΐιιιο ίιιοδί πιιΐιίοι•. εδί κΙριιι , ηριιιρρ ι>ιι-

ρεΓίίοίεδ. ΕΙ εοουηιΐιιιιι ιιιιι:;ιιϋιι•Ιϊικ-ιη ίΐίιΐι πι Γββ δΐιιιΐ

οοηιρίΐΓ3ΐιϊ1ϋ8. 8θ(1 ιιιριαιΊ νυχ ιιιί|ιμ |ιι,ιπι ι ο,ιιοηίβιιι Ρ8( ίη

ίΐΐϊο. (8) Αη ιιι;πι:1(•>1 ιιιιι ΟδΙ , ί(3 Γογρ υΐ οπιηϊ» 1ίοο3( ιιιιιιιιι

ίιοΡΓβ, 8Ρ(1 ιΙίοοΓο ιιηυηιο,ηοοΌ,ιιρ Ρ886 ίη 3ΐίο? αΐηιιε ίιΐοηι

ι•ι•ί( ,Ί•(ρι:ιΙε ρ((ΙυΙοε ε( 03ΐιι1ί(Ιιιιιι , κοι! αΐπΐιΐ ίη 3ϋο. (9) Ι'γ;»••

ΙιΊΙΊΙ ΙΙΙΙΙΙ (|Ι10(1νίδ Ρδί ΓΡ0ερ(30ΙΐΙΐ1ΐη , δι'ιΙ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙ εδ( Ι1ΙΠΙΙ8

ρΐ'ίιιιιιιιι. >ιηιι ί^ίΙιΐΓ ηοη δοΐιιιη ορθΓ(ρ( 03 ο,υα; δυηΐ οοιη•

ρ;ιι.ιΙιίΙϊιι, ηοη 6886 Ιιοιιιυιι> ιιιιι, 80(1 εΐίαιη ηοιριο ίιΐ ςυο

0Οΐηρ3Γ3(ΐΙΓ, ΙΙΡιρίι' 1(1 ίη (ρΐΙ) ϊ 1 1 11(1 Ρ8( , ΙϋΐΙιΙ'ΓΟ (ΙίΙΓι'Ι ('ΠίΚΙΙΙΙ ?

Υοιίιί ^ι.ιΐί.ι, οοΙογ Γβο.ίρίΙ [ (ΙίΓ(ΡΓΡΐι(ί3ΐη 86ΐι ] (Ιίνίδίοιιριη :

εΓ^ο ηοη 681 βΐίηιιίύ δεοιιηιΐιιπι Ιιιιιιο οοηιρβιβοίΐρ •. νείυΐί

ιιΐιιιιιι ιηηι;ί•ι ΐ'ο1οΓ3(υιη δίΐ,ηοη Γ8(ίοηβ ΐϊίου]η3 οοΙογι»,
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μάλλον, μή χατά τι χρώμα , άλλ' ?Λ χρώμα ■ άλλα κατά

τό λευκόν. Ούτω και περ'ι κίνησιν δμοταχές το εν ίσιο

χρόνιο κινηθέν ίσον τοαονοΊ. (ιιι) Ει δή τοϋ μήκους

έν τωδ'ι το μεν ήλλοιώθη , τό δέ ήνέχθη , ίση άρα αυτή

ι ή άλλοίωσις και δμοταχής τη φορά; άλλ' άτοπον. Αί

τιον δ' δ'τι ή κίνησις £/ ει είδη, ώστ' ει τα έν ίσω

/ράνω ένεχθέντα ίσον μήκος ισοταχή εσται, ίση ή ευ

θεία και ή περιφερής. Πότερον ουν αίτιον, θτι ή φορά

γε'νος η δ'τι ή γραμμή γένος; δ μέν γαρ χρόνος άει

ιΐ' άτομος τω είδει. *11 καΐ άμα κάχεΐνα είδει διαφέ

ρει; και γαρ ή φορά είδη έχει, άν εκείνο έχη είδη

έφ' ου κινείται. "Ετι δ' έάν ω, δι' ού, οίον εί πόδες, βα-

δισις ■ εί πτε'ρυγες , πτήσις. *Η οΰ, αλλά τοϊς σχήμασιν

ή φορά άλλη, ώστε τά εν ίσω χρόνιο ταύτό με'γεθος

16 κινοΰαενα ισοταχή• το αυτό δε άδιάφορον είδει και

κινήσει άδιά*ορον. (ιι) Ωστε τοΰτο σκεπτεον , τίς

διαφορά κινήσεως. Και σημαίνει δ λόγος ούτος, δ'τι

τό γένος οΰν έ'ν τι, αλλά παρά τοΰτο λανθάνει πολλά,

είσί τε τών δμωνυμιών αϊ μέν πολύ άπέχουσαι , αί δέ

3» έχουσαί τίνα δμοιότητα , αί δ' έγγΰς ή γε'νει ή ανα

λογία, διό ου οοκοΰσιν δμωνυμίαι είναι, ουσαι. Πότε

οϋν έτερον τό είδοι;, εάν ταύτό εν άλλω, ή άν άλλο εν

άλλω: Και τίς δρος; ή τω κρινοΰμεν δτι ταΰτόν τό λευ

κόν και τό γλυχυ η άλλο; δτι έν άλλω φαίνεται έτε-

26 ρον; ή δτι δλως οΰ ταύτό; (η) Περί δε δή άλλοιο'ισευις,

πως εσται ισοταχής έτερα ετέρα; εί δη έστι τό ύγιά-

ζεσΟαι άλλοιοΰσθαι, εστίν τον μέν ταχύ τον δέ βρα-

δε'ως ίαθήναι , και άμα τινάς• ωστ' έ*στι άλλοίωσις

Ισοτα/ής• έν ίσω γάρ χρόνιο ήλλοιώθη. Αλλα τίήλλοιω-

30 0/| ; τό γαρ ίσον οϋχ εσται ενταύθα λεγόμενον, άλλ' ώς

έν τό> ποσώ ίσότης, ενταύθα δμοιότης. Άλλ' έ*στω

ισοταχές τό έ'ν ίσω χρόνω τό αυτό μεταβάλλον. Ποτερον

οϋν ίν ώ τό πάθος η τό πάθος δει συμβάλλειν ; ένταΰθα

μέν δή ό'τι ή ΰγίεια ή αυτή , εστί λαβείν, δτι ούτε μαλ-

36 λον ούτε ήττον, άλλ' δμοίως υπάρχει. Έάν δέ τό πάθος

άλλο ή , οίον άλλοιοΰται τό λευκαινόμενον καΐ τό ΰγια-

ζόμενον, τούτοις ουδέν τό αυτό ούδ' ίσον ούδ' δμοιον,

η ήδη ταΰτα είδη ποιεί αλλοιώσεως, και οϋκ εστί

μία, ώσπερ ούδ' αί φοραί. Ωστε ληπτε'ον πόσα είδη άλ-

4ολοιιόσεως, και πόσα φοράς. Εί μέν ουν τά κινούμενα

είδει διαφε'ρει, ών είσιν αί κινήσε'ί Χαθ' αυτά καΐ μή

κατά συμβεβηκός , και αί κινήσεις είδει διοίσουσιν • εί

δέ γένει, γένει• εί δ' αριθμώ, αριθμώ. (|3) "Αλλά δή

πότερον εις τό πάθος οεϊ βλέψαι, έάν ή ταύτόν η δμοιον,

46 εί ισοταχείς αί αλλοιώσεις , ή εις τό άλλοιούμενον ( οίον

εί τοϋ μέν τοιονδι λελεύκανται, τοΰ δέ τοσονδί) ; ή εις

άμφω, και ή αυτή μέν ή άλλη τω πάθει, εί τό αυτό

ή άλλο• ίση δέ ή άνισος, εί εκείνο ίσον ή άνισον.

(|4) Και έπι γενέσεως δέ και φθοράς τό αυτό σκεπτεον.

6ΐι Πώς ισοταχής ή γένεσις; εί έν ίσω χρόνοι τό αυτό καΐ

άτομον, οίον άνθρωπος αλλά μή ζωον ■ θάττων δε, εί

έν ίσω έτερον ■ ού γαρ ε/ομε'ν τίνα δύο, έν οίς ή Ιτερό-

της ώς ή άνομοιότης. Και εί εστίν αριθμός ή ουσία ,

πλείων και έλάττων αριθμός δμοιοειδής, άλλ' άνώνυμον

66(1 ηιΐ3(ρηιΐ8 6δί οοΙογ : νεπιιη βδί εοιηρ3Γ3ΐ>ίΙε Γ3ίίοηε αΙ-

Ιχ>ΓΪβ. 113 ιΐίαηι ίη ηιοΐιι ,τφιο νείοχ ιΠπΙιιγ, ιμιοϋ οεαπαΐί

(ριη|Η)ΐ'6 ιυοίιιιη ε*ί ριτ (3η(ιιιη .τα,υαίβ. (10) δι ι^Κιιγ Ιιοε

(εηιροΓε ραΓδ ηιαςηίίυϋίηίδ ναπαΐα ε»ί, ρβΓδ νεΓΟ ϋΐαΐα :

ίτφίαΐίδηε εδί Ιι;ιτ. νβπαίίο ε( ;ι•ΐ[ΐιο νείοχ 3ε Ιαίίο ? δεϋ Ιιοε

ε&( αίκυηΐιιιιι. Οαιιβα νεΓΟβδί, ηυί3 ιιιοΐιΐϋ ΙιμΙμΊ δρεείεδ.

ί,ΐϋ.-ιι .• -.ί εα ιιιιιΐ! ;ιφι;ιΙί (εηιροΓε ΓεπιηΙυΓ ρεΓ α?φΐ3ΐεηι

Ιοη^ίΙηϋίηεηι , ϊ.ίηί 3-ςιιβ νεΙοείβ, Ιίηεα Γεεία ε( οϊγοι!»γϊ3

ΐ'πιηί αηυαίβδ. 1](πιη) ί§ίίυΓ 031183 εδί, ςιιί3 Ιϋΐίο εί( ^«ίιιι-,

αη ΐ|ΐιϊ.Ί Ιίιιεα βδί ε;ρηιΐδ? ηαηι (εηιριΐί ΐιίεπι 65( κειπριτ ίηϋί-

νίιΐυιιιη 8ρεείε. Αη ίΙΙα είίβπι βίηιιιΙ δρεεϊε ιΐϋϊεηιιι! :ΝΊι•πίιη

Ιαίίο 8|>εεϊβ8 Ιι;ιΙ>υΙ , βί ϋΐιιιΐ Ιΐ3ϋεα( βρεείεβ , ίη ςυο ηιονε-

(ιιι•. ΓπιΊιτί'.ι εί ίι| ρεΓ ιριιιιΐ Γι( ηιο(υ$ : νιΊιιϋ , Εί 8ΐη(

[Η•(Ιι'ί , ;ιιιι1ιιιΙ;ι(ίο ; ίί ,ίΙ,ι', νοίϋΐιΐί : 3η ηοα , 8ε(Ι Γι§υη8 Ι.ιη-

1 11111 Ιϊ(ίθ ΐ1ίνΟΓ83 β8ΐ? (,»Ι1,Ί|ιΠ1|ιΙγΓ 63 <|Ι11Ι' α-(]ΐι»Ιί («ιιιροΓβ

ρετ ('ϊΐιιίεηι ιικι^ηίΙυιΙίιιΐΊΐι ηιονεηίϋΓ, 8υη( 3•α,ιιβ νε1οεΪ3 :

6;ιι1ειιι 3υ(εηι ηιηςηΚυάΌ ε»(, ςυχ ηοη ι1ί\ίιΙΗιιγ ίιι &ρεείε8,

ε( ηιοίιΐί (.ίιιιίΐίΐιτ ίϋεηι, ςιιί ηοη (ΙίτϊϋίΙιΐΓ ίη &ρεείε8.

(II) ΟυοείΓεβ Ιιοε 88ί εοηβίιΙεΓβηιΙιιιη, ψι:πι;ιιιι βίΐ <1ϊΓΓβ-

π'ΐιΐίίΐ ιηυ(ιΐ8. ΛΙιριε Ιιϊε νρπικι ίη(1ίε3( μι•ηιΐί ηοη ΐ'.-χ•

111Π1Ι11 ιμιίιΐ , βεϋ ρΐίΐΊοΓ Ιιοε ηιιιΙΙα Ι.ιΙιτι'. ΙΙοιηοιη ηιί,ιπιιιι

ιιιιίοιιι ;ιΙί,•ι• Ιοη^ΰ ιΙί8(3ΐι(; 3ΐί» ΐ|ΐι»ηιΙ;ιηι ηϊιηϊΙΚυιΙΙηεηι

Ιιη1ιεη( ; αϋχ δΐιηί ρΓΟρίηςυκ αιι( μΐΊΐιτι• , ;ιιι| ρΓθ|κ>Γ(ίοηε :

ίιΙιΜ) ηοη \ ίιίπιΐιιι• Ιιοηιοηχηιίικ , ψιιιιιι Ι.ίιιιιίι 8ίη(. ΟικιικΙο

ΊφιΐΓ ίρεεϊεκ (ΙίνεΓδ» εβί ? ιιΐι πιιι 81 βαιίεηι 65( ίη αΐίο , 3η 6ί

ηΙί;ι ίη 3ΐίο? Γ.Ι ηιι:?η3ηι εβ( (1ε(Ίηϊ(ίο , 8ευ ιριηηαιιι ]ικΙίρ,ι-

ηιιΐδ αΙΙιυηι εί (1ιιΙι« 688ε ίϋεηι , νεΙ (ΙίνοΓίυηι ? Αη α,υίβ ίη

βϋο νίιΙεΙιΐΓ δρεείεβ (ΙίνβΓ83? αη ηιιία οηιηίηο ηοη γ -Ι 63-

ι1(•ηι? (12) ΟικκΙ ί^ϊίυΓ 3(1 ν3Π3(ίοηεηι α((ίηβ( , ςιιοηιοάΌ

α1(βΓ3 68( ;ΐΊ|ΐκ• νείοχ 3(ςηε ;ιΙΙι•ια? δβηεβί 83Π3ΓΙ ε$( να-

ΓΪ3ΓΪ; ε( Ιίεΐ'ί ροΙί'-Ι ιι( :ιΓιιΐ8 εεΙβΓίίεΓ, α1ίιΐ5 (3Γ(ίε 5αηε(ιΐΓ :

(■Ιί.ιιιι ΙίιΊ-ί ρο(ε§( ιι Ι ΐ|ΐιίιΙ.ιιη 8ίιηηΙ «αηεηΐιιι•. ΟιιαρΓορ(εΓ

68( ναιίαΐίο α?(]ηε νείοχ : χο,ιιαίί εηίηι (εηιροΓε \ ,πί.ιΐιπιι

(-1. ΝιίΙ .|ΐιί.| ναήαίιιιη 68(? ηαηι ,τφΐιιΐο Ιιίε ηοη ιΙίιίΙυΓ.

8©(1 η! (■■-[ ίη φΐαη(ί(3(ε ^ε(]υα1ί(33, ίΐα Ιιίε .-ίιιιίϋΐιΐιΐιι. δε<1

68ΐο ερςιιβ νείιιχ, (]ηο(1 ίϋεηι ιιιιιΙ.ίΙιιγ ;ι•φι;ιϋ (ειηροΓβ.

υίΓυηι ί^ίίυΓ ίϋ εοηίεΓΓε οροΚβΙ ίη ςιιο εβ( 3ΓΓεε(ίο , βη

ίρ-ίαιη αΙϊειΊίοηεηι ? Ιιίε β3ΐιε 1ίεε( δΐιηιΐ'π• 83ηί(3(εηι ε88β

εαιιϋειη, ηεςυε ρ!ιΐ8 ηεςηβ ιηίηιιβ, 5εϋ βίηιίΙΚεΓ ίηβ88β.

8ί Τ6Γ0 3ΓΓεε(ίο ϋίνεΓ83 8ί( : υίριιία ναπαΙυΓ, ιριοϋαϋιεχ-ίΙ,

β( ςυοϋ 8αη3(ϋΓ : 1ιΪ8 ηίΐιϋ 68( ίϋεηι , ηβε κηιιαίε, ηεε &ί-

ηιίΐε ; ιμιαίεπηί Ιι;ι•ε ].ιιη Γ.ιιίιιηί ερεείε8 Λ'3Γί3(ίοηΪ8 ; ηεε ι -Ι

υπα ναπαίίο, 8ίεη(ί ηεε πιι.ι Ιαίίο. Οικκίπα μιιιιιίιιΙιιιιι

65(, (|ΐιιιΙ 8Ϊη( 8ρβείβ8 ναπαϋοηΪΜ , εί αυο( 8ρεείεβ Ια(ίοηΪ9.

δι ίςίίυΓ 63 η,ιια; ηιονεηίϋΓ, βρεείε ιΙίΠΊτηηί , 63 8είΙίεε( α,υο-

ηιιη ΜΐηΙ ηιοίίοηεβ ρεΓ βε, ηοη εχ βεείϋεηίί ; είίαιιι πιοΐίο-

ηε8 ςρεείε ιΙΪΓιΊίτιιΙ : 8ίη «ιιίειιι μΐΊΐιτε, ςειίΡΓε ; είη ηιιηιιτο,

ιιιιιικΊΟ. (13) δεϋ ιιΐηιιη αϋ αΠεεΙίοηεηι ΓεβρίεεΓβ οροΓίεί,

ίίΐηι' ι,κΙΐΊΐι νεΙ είπιίΐίί, .-ι ναηαίίοηεβ 8Ϊη( δίηιίΐβδ, 3η ίϋ

ιρίηιΐ ναηαίιΐΓ (η(ρυΐ3 μ 1ιυ]ιΐ8 Ι.ιιιΙιηη 68( ϋεαΙΙκιΙίο,

ίΙΙίοί νεΓΟ (3ΐι(ιιηι) , αη αϋ ιιΙπιιιιψκ'Γ εί εαιίεηι ηιιίϋεηι

νεΙ ϋίνβΓ8α Ρ8ί ναΓΪαίίο ταίίοηε αίΤεεΛϊοηί», βί βΙΓβείίο 8ίί

εαϋβηι νεΙ ϋίνεΓβα : ηίιικιΙϊμ αηίειη νεΙ ίηχςη3ΐί8 εβί νβπα-

ίίο, 8ί αΙΤεείίο ίΙΙα 8ί( 03ςιιαΙί8 νεί ίηΐεα,ιΐ3ΐΪ8. (14) ι,ιιιίιι ε(

ίη βεηεΓαίίοηε ε( ίηίβΓίίη ίϋειη εοηείϋεΓαικΙυπι εβί. <}ιιο-

ηιοϋο ββηεΓαίίο 68ί αςιιβ νείοχ ? δι α?ςηαΙί ΙεηιροΓε

ίϋι'ΐη αίιρίι' ίηϋίνίϋιιιιηι βϊ^ηαΐυΐ', ιιί Ιιοηιο, ηοη αιιίειη

ηιηιΐιΐιΙ. νεΙοείοΓ 3ΐιίεηι , δι 3-ςυαΙί ίεηιροΓε ϋίνεΓδίιπι : ηοη

ΙιηΙχΜίιιΐδ εηίηι ϋυο αϋςηα, ίη φΐίΐιϋδ δίί ϋίνεΓ8ί(αδ, ιιί (Ιίδ-

δίηιίΐίίυϋο. £1 δι ε&βεηΐία εδ( ιιιιιιιιτι» ; ιίίΊι• ηΐ8|0Γ ν<:1

ιιιίηοΓ ηιιιιιεηΐδ εδί ε]υδϋεηι βρεείεί. δεϋ ηοηιϊηε εβΓβί ίϋ
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τι) κοινόν, καΐ το έκάτερον [ποιον το μεν ποιον,]

ώσπερ το πλεϊον πάθος 1\ το υπερεχον μάλλον [ το δέ

ποσόν μείζον].

ςικ'(1 εδί εοηιιηυηβ, εί ηΐΓϋηΐφίεεδΙ ςιιηΐε; φοίε ϊηΐβιη ,

νβΐυΐ ρΐιυ αΓΓβοίίοηϊβ, δευ ςυοϋ εχεειϋΐ, (ΙίοίΙυΓ ηια^ίδ'

φΐ;ιιιΙιιιιι βυΐοπ) , αΊοίΙυΓ π^υϋ.

ΟΑΡ. V.

Επεί δέ το κινοΰν χινεϊ τι αεί και εν τινι και

6 με'χΡ' του' (λέγω δέ τδ μεν εν τινι, δτι έν χρόνω• τι)

δε μέχρι του , έτι ποσόν τι μήκος • αεί γαρ άμα κινεί

κα\ κεκίνηκεν ■ ώστε ποσο'ν τι εσται δ ίχινηβη, χαΐ Ιν

ποσω • ) εί δή το μέν Α τι) κινοΰν, τι) δέ Β τι) κινούιιε-

νον , ίσον δέ κεκίνηται μήκος τ6 Γ , έν δσω δέ δ χ'ρό-

ι« νος Ιφ'^ο» Δ• έν δή τω ίσω χρόνω ή ίση δύναμις

ή έφ' ού Α το ήμισυ τοΰ Β διπλασίαν της Γ κινήσει,

τήν δέ τϊ) Γ Ιν τω ήμίσει τοΰ Δ- οίίτω γαρ άνάλογον

Ισται. (2) Και εί ή αυτή δύναμις το αυτί) Ιν τωδι τω

χρο'νω τοσήνδε κινεϊ, και τήν ήμίσειαν Ιν τω ήμίσει

15 κα'ι ή ημίσεια _ίσχύς το ήμισυ κινήσει Ιν τω ίσω

χρο'νω τδ ίσον • οίον της Α δυνάμεως ε'στω ημίσεια ή το

Ε , και τοΰ Β τι) Ζ ήμισυ • ομοίως δή εχουσι και άνά

λογον ή ϊσχυς προ το βάρος ■ ώστε ίσον Ιν ίσω χρο'νω

χινήσουσι. (3) ΚαΙ εϊ το Ε τι) Ζ κινεί Ιν τω Δ

2» τήν Γ , οϋκ ανάγκη Ιν τω ίσω χρο'νω το Ιφ' ού Ε το

διπλάσιον τοϋ Ζ κινεϊν τήν ήμίσειαν'τής Γ. Εϊ δή το

Α τήν το Β κινήσει Ιν τω Δ δσην ή το Γ, τι) ήμισυ

τοϋ Α το Ιφ' ω Ε τήν το Β οΰ κινήσει Ιν τω χρόνω

Ιφ' φ Δ, ούδ' εν τινι τοϋ Δ της Γ, ή άνάλογον προς

25 τήν δΤ,ην τήν Γ , ώς το Α προς το Ε ■ δ'λως γαρ εϊ ε'τυ-

χεν ού κινήσει οϋδε'ν • εί γαρ ή δλη ισχύς τοσήνδε Ικί-

νησεν, ή ημίσεια ού κινήσει ούτε ποσήν οΰτ' έν δπο-

σωοϋν • εΐς γαρ αν κινοίη το πλοΤον, είπερ ή τε των

νεωλκων τέμνεται ισχύς εις τον άριθμδν καΙ το μή-

3ΐι κος, ό πάντες Ικίνησαν. Δια τοϋτο δ Ζήνωνος λόγος

ουκ αληθής, ώς ψοοεΐ της κέγχρου δτιοϋν με'ρος• ουδέν

γαρ κωλύει μή κινεϊν τον άε'ρα έν μηδενΐ χρο'νω τοΰτον

ίν Ικίνησεν έμπεσών ό έίλος με'διμνος- ουδέ δή τοσούτον

μόριον, όσον αν κινήσειε τοϋ δλου , εί εΐη καθ' αύτδ

35 τοϋτο, ού κινεί • ουδέ γαρ ουδέν έστιν άλλ' ή δυνάμει έν

τίΐ ίλω. (ή Εί δέ τα δύο, έκάτερον δέ τωνδε έκά

τερον κινεί τοσόνδε έν τοσωδε, καΐ συντιθέμενοι α{ δυ

νάμεις το σόνθετον έκ τών βαρών το ίσον κινήσουσι

μήκος και έν ίσω χρόνω• άνάλογον γάρ. ΤΑρ' ουν ούτω

40 και έπ' αλλοιώσεως και Ιπ' αυξήσεως ; τι μέν γαρ το

αυζον, τι δέ το αύξανόμενον, Ιν ποσω δέ χρο'νω και

ποσόν το μέν αύξει,τδ δέ αυξάνεται. Και τδ" άλλοιοΰν

και το άλλοιοΰμενον ωσαύτως , τι και ποσόν κατά τΌ

μάλλον και ήττον ήλλοίωται, καΐ Ιν ποσω χρόνω, Ιν

45 διπλασία) διπλάσιον, και το διπλάσιον Ιν διπλασίω •

το δ' ήμισυ Ιν ήμίσει χρόνω, ή Ιν ήμίσει ήμισυ,

ή Ιν ίσω διπλάσιον. Εί δέ το άλλοιοΰν ή αυξον το το

σόνδε έν τω τοσωδε ή αύξει ή άλλοιοϊ, ούκ ανάγκη και

το ήμισυ έν ήμίσει καϊ έν ήμίσει το ήμισυ, άλλ' ουδέν ε!

50 Ιτυχεν αλλοιώσει ?. αυξήσει , ωσπερ καϊ έπ'ι τοϋ βάρους.

ςαυιη βυίοιη ίιΐ ςυοά ιηονβΐ , βΐίςυκί δεηιρβΓ ηιονεβΐ, εί

ιη βίκμιο, βΐ υδα,υε βά" βίίςυίιΐ : (ϋίοο βυίοιιι ίη βΐίφίο,

ςυίβ ίη ΙεηιροΓβ ιηονβΐ ; υδσ,υε αΛ βΐίφΐίά" νεπ> , φΐίΒ ρβΓ

<Ιϋ3ηΐ3ΐη βΐίςυβπι Ιοη{α"Ιυάίηειη : δεηιρεΓ βηίιη δίηιυί ηιονεΐ

εί ηιονίΐ : ςυβρΓορΙβΓ βπΐ αυβηΐυιη ςυί&ΐαηι, ςιιοϋ ιηοΐυιη

ΜΙ, εί ίη ςιιβηΐο :) δι ί8ίΙηΓ τό α εδί ςυοιΐ ηιονεΐ ; τό β

βιιΐβιη, ςικκΐ ηιόνεΙιΐΓ; τό γ νει-ο, Ιοιι§ίΙυ<1ο ρβΓ φι*ιη ωό-

Ιυιιι 65»; Ιειηρυβ βυίειη , ςυο ηιονεΙυΓ, β*1 υ1>ί δ : δ»ηβ

!Γ<ΐυ3ΐί ΙειηροΓε,βφίβΙίδνίδ, ςυαείΐ υοί α , ιΐϊιηίιΐίϋΐη ίρδϊηβ

β ιηονε^ιΐ ρεΓ ΙοηΒΐΙυιΙίηειη (ΙυρΙο ιηα]οΓβηι ςυβηι γ : ρε,-

Ιοη^ϊΙικΙϊηβΐΏ βιιίεηι γ ιηονεΐιίί ίη (ΗηιίαΊο Ιβηιροπβ δ δίο

εηίηι βΓΪί ΡΓ0|)οΠίο. (2) ΕΙδΐ ββιίεηι νίβ ί<1εηι ροηιΐυβ Ι.οο.

ΙεηιροΓε ρεΓ ΙβηΙϊΐη Ιοηβίίικίίηβιη πιονεί; βΐίϊηι ρεΓ ιΐίιιιί-

(ϋβιη 1οπ8ίΙυι)ίηί$ ρβι-Ιειη ηιονεοίΐ ϋίηιίϋί3ΐο ΙεηιροΓε : εί

(3ίηιί(1ί3ΐ3 νίδ άίιηίϋίΒΐυηι ροη<)υ5 ιηονεϋίΐ ίεα,ιΐΒΠ (ειιιροη•

ρεΓ α-ςυβίβ δρβΓιιιπι. υΐρυΐ3 νΪΓΐυΙίδ α εδίο άίηιίιϋϋ νίΓΐιΐδ ε ;

εί ροηϋβΓίδ β εδίο (Ιίηιίιΐίυηι τ6 ζ : δίιηίϋΙεΓ ϊΐβςπβ ηΠεοΐή

ει-υηΐ, εί εβηϋειη ΓβΙϊοηειη ΙΐΗοεήϊΙ νίδ βϋ ροήιΐυδ. ςυ;ι-

ρΓορίεΓ ρεΓ ορςυβίβ δρβίίηηι βοηυβίϊ ΙεηιροΓε ιηονεΐιυηΐ.

(3) ΕΙ δι τό ε ιηονεΐ ροηϋυδ ζ ΙεπιροΓβ 3 ρεΓ Ιοη^Ιικϋπεπι

γ : ηοη εδί ηεεεδδε υίβεηυβίί ΙεπιροΓετό ε ηιονεβΐ ιΐυρίυηι

ροηιίεπί ζ ρει• «Ιίιηϊϋϊαιτι ρ3Γΐεηι ΙοπκίΙυάίηίδ γ. δι ίβίΙυΓ το

α ηιονε1)ίί ροηιΐιΐδ β ϊη ΙεηιροΓε δ ρεΓ Ιοη^ίΙικΙίηεηι γ, ηοη

ρη>ρ(6Γεβ (Ιίιηίιΐίιιηι τοΟ α , ηειηρε τό«, ιπονεΜί ροη(ίυδ β

ίη ΙειηροΓε δ : ηεε ίη &1ίαη3 ρβΓίε ΙειηρύΓίδ δ ηιονεήίΐ ροι•

βΐίςιιβιη ρβΓίεηι ΙοηΒΪΙυιΙίηίδ γ , δευ ψιχ εοηίεηι Γ3ΐίοηεηι

Ιιαίΐβαί Άά Ιο(3ηι ΙοηΒίΙυώ'ηεηι γ, ιιΐ νίΓΐιιβ ααϋ νίΓΐηΙεηι ε.

Οιηηίηο εηίηι ΓοΓίβδδε ρεΓ ηαΙΙαιη δραΐϋ ρβΓίεπι ΜονεηίΙ.

Νβιη δι ΙοΙβ νίδ ρεΓ ι»πΐ;ιιη Ιοη^ίίικίίηοηι ηιονίΐ : ηοη ρπ>-

ρ(εΓ83 νίδ ιϋιιιίιΙί;ιΐ;ι ιηονεήίΐ ηεε ρεΓ ςυβηΐϊηινίδ Ιοη^ίΙυ-

(Ιίηεηι,ηεε ςυονί^ ΙεηιροΓε. ΑΙίοςυί ιιηιΐδ ηιονεΓεΙ ηβνί-

8ίη>η , δι εοΓϋπι <|υί ηανί^ίυηι Ιι•3ΐιυηΙ , νίδ (ϋνίιΙεΓΡίυΓ ίη

ιιιιηιο ιιιιι , εί Ιοη^ίΙιιιΙίηεΗΐ ρεΓ (ριαιη οηιηεδ ιηονεΓυηΙ.

ΙϋείΓεο Ζεηοηίδ ΓβΙίο ηοη εδί νεΓα, ςιΐ3η(3ηινίδ ιηϋϋ ραι--

Ιεηι βοηυηι ε<1εΓε : ςιιίβ τιϋιίΙ ρΓοΙιίυεΙ ςυοηιίηυδ ηιιΙΙο

ΙεηιροΓε ηιονεβΐ Ιιηηε 38Γ8Π1, αυειη ΙοΙυδ ίηείοίεηδ ηιοίΐίιΐδ

ιηονβΐΜΐ. Νεε ϊ^ϊΙυΓ Ιαηΐηιη ρβΓίεηι , (μιηιιίαηι ηιονεΓεΙ υηβ

ειιπι ΙοΙο, ΙιίΒΟ ηιίΐίί ρ3Γδ, δι δίΐ ροι• δε, ιηονε1>ίΙ ; ςυίϊ

ιιιιΙΙ.ι ρ3Γ& βδΐ ίη ΙοΙο , ηίδί ροΐεδίβίε. (4) δι νεΓο ϋιιο δΐιιιΐ

εί ΙιοΓυιη ηΐΓϋηιςϋε ιηονβΐ υίΓυηιαυβ ροηϋυδ ρεΓ ΙβηΙυιή

ίρβίϋ ΙβηΙο ΙειηροΓε : εΐίβηι οοη]υηοΐ8β νίΓεβ, ίϋ ιριοί! ε\

ροηίεπίΜΐβ εδί εοιηροδίΐυηι, ρβΓ βηαιιβίεηι Ιοη§ίΙϋ<ϋηβηι

ηιονεηυηΐ; βΙκςυβϋΙεηιροΓβΓρίΌροπίοηΒηκίϋεεδΙ. Νυιη

ί^ίΙιΐΓ ίΐβ τε« ΙιβϋεΙ εί ίη νβπϊΐίοηε εί βεοΓεΙίοηβ ? ΟδΙ εηίηι

βίίςηίιΐ ςηοιΐ 3υ^εΙ , εί αΙίςπίο" ςυοιΐ βιι^εΙυΓ : Ιβηΐο βυίειη

ΙεηιροΓε , εί δβευηοΊιιη ΙαηΙβιη πιαδηίΐιιιΐίηεηι , αΙΙιτιιηι α\ι-

μιΊ,αΙΙΐ'ππιι βιι^εΙιΐΓ. ΕΙ ςηοά νίΗβΙ, εί <\\ιοά ναπαΙυΓ,

ίΐίιίειη δεειιηιΐιιιιι ϋίίφΐίι] δευ δεειιηϋυιη φΐ3η1ί[3(ειη Ηίί'

φΐαηι νβΐ κιβ^ίδ νεί Γηίηυβ νβΓίβΙιιηι ε$1, 3ε ΙβηΙο ΙειηροΓβ ,

ιίιιρίο (ειηροΓβ (ΙυρΙιπη, εΐίΐυρίυιη ϋυρίο ΙειηροΓε; (ϋιιιί-'

(Ιίιιπι 3Ηΐεηι (Ιίηιίιΐίίΐΐο ΙεηιροΓε, νεί ύίηιίϋίβίο ΙεηιροΓε ιίί-

ηιίιϋιιιιι, νεί 33φΐ3ϋ ΙεηιροΓβ (ΙιιρΙιιιη. δί νειο φ^ιο<1 νβπβΐ

νεί βιι^βΐ, Ι,'ΐηΐυηι ΙβηΙο ΙειηροΓε νεί 3ΐι<;βΙ νεί νβπβΐ; ηοη

εβί ηεεεδδβ υΐ εΐίβιη (ΙίιηίιΙίυπι ϋίπιίιΐίβίο ΙεηιροΓε, εΊ ά\-

ιηίιΐίίΐΐυ ΙπηριΐΓβ (Ιίηιίϋίηηι 3υ§εβΙ δβα νβΓίεΙ : δειΐ ΓοΓίίδδβ

ηυ1ί3 εχ ρβπβ ν&ΓϊαΙ>ί( νεί 3ΐι»βοίΙ, δίευΐ-εΐ ίη ροηα>Γβ

εοηΙίη@εΙ)3ΐ.
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ΙΛΒΕΚ VIII.

ΟΑΡ. Ι.

ΓΙότερον δέ γέγονέ ποτέ κίνησις ουκ οΰσα πρότερον ,

χϊ'ι φθείρεται πάλιν ούτως ώστε κινεϊσΟαι μηδέν, η ουτ'

έγένετο ούτε φθείρεται, άλλ' άει ήν καί άει εσται,

και τοϋτ' άθάνατον και άπαυστον ΰπάρ/ει τοις ουσιν ,

οίον ζωή τις ούσα τοϊς φύσει συνεστώσι πασιν; Είναι

υ.εν ουν κίγησιν πάντες α>ααιν ο! περί φύσεως τι λέγον

τες, δια το κοσμοποιεϊν και περί γενε'σεως και φθοράς

είναι τήν θειορίαν πασιν αύτοΐς, ήν αδύνατον ΰ~άρ/ειν

μή κινήσεως ούσης. Άλλ' όσοι μεν απείρους τε κό

σμους είναί φασι, και τους μεν γίγνεσθαι, τους δέ

φΟείρεσΟαι των κόσμων, αεί φασιν είναι χίνησιν

( άναγκαϊον γαρ τα; γενέσεις και τας φθοράς είναι

μετά κινήσεως αυτών ) • «ίσοι δέ £'να ή μη αεί, και

περί της κινήσεως ΰποτίΟενται κατά λόγον. (ι) Ει οή

ένοέ/εταί ποτέ μηδέν κινεϊσΟαι , όι/ώς άναγκη τοΰτο

συμβαίνειν η γαρ ώς Άναςαγόρας λέγει (φησΐ γαρ

εκείνος, δαοΰ πάντων όντων και ήρεμουντων τον άπει

ρον /ρόνον, κίνησιν έμποιήσαι τον νουν και διακρϊ-

ναι), ή ως Εμπεδοκλής, Ιν μέρει κινεϊσΟαι και πά-

' λιν ήρεμεΐν, κινεϊσΟαι μέν ό'ταν ή φιλία εκ πολλών

ποιή το εν ή το νεΐκος πολλά ίξ ενός , ήρεμεΐν δ' εν

τοις μεταξύ χρόνοις, λέγων ούτως•

— ήμέν εν εκ πλεόνων μεμάθηκΐ φΰεσθαι ,

ήοέ πάλιν οιαφΰντος ενός πλΞον' έκτελέθουσιν.

Τη μεν γίγνονταί τε , και οϋ σφισιν έμτιεδος αιών *

ή δε τάδ' άλλάσσοντα διαμπερές οϋδαμά λήγει,

ταύτϊ) δ' αΐέν ίασιν ακίνητοι κατά κύκ).ον^

Δει γαρ υπολαβεϊν λέγειν αύτον ή δέ τάδ' ένΟένδε τα

άλλάσσοντα. (3) Σκεπτέον δή περί τούτων πώς

1 ε/ει. Προ εογου γαρ ού μόνον προς τήν περί φύσεως

θεωρίαν ίδεϊν τήν άλήθειαν , άλλα καί προς την μεθο-

δον τήν περί της αρχής της πρώτης. (ι) ΑρξώμεΟα

£έ πρώτον έκ των διωρισμένυιν ήμϊν έν τοις φυσιχοΐς

πρότερον. Ψαμέν δή τήν κίνησιν είναι Ιντελε'χειαν

. τοϋ κινητού ή κινητόν. Άναγκαϊον άρα ύπάρχειν τα

πράγματα τά δυνάμενα κινεϊσΟαι καΟ' Ικαστην κίνη

σιν. Και χωρίς• δέ τοϋ της κινήσεως δρισμοϋ, πας αν

όμολογήσειεν άναγκαϊον είναι κινεϊσΟαι το δυνατόν κι

νεϊσΟαι χαθ' εκάστην κίνησιν, οίον άλλοιοϋσΟαι μέν

τι) άλλοιωτόν, φέρεσθαι δε το κατά τόπον μεταβλητόν

ώστε δεϊ πρότερον καυστον είναι πρ\ν κάεσΟαι , και

καυστικον πριν κάειν. (5) Οΰκοϋν και ταΰτα άναγ

καϊον ή γενέσθαι ποτέ ουκ Οντα ή άιδια είναι, (ο) Ει

μέν τοίνυν έγένετο των κινητών Ικαστον, άναγκαϊον

πρότερον της ληφθείσης άλλην γενέσθαι μεταβολήν

και κίνησιν, καΟ' ήν έγένετο τι) δυνατόν κινηθήναι

ή κινήσαι. (7) Ει δ' Οντα προύπήρ/εν αεί, κινή

σεως μή ούσης, άλογον μέν φαίνεται χα'ι αυτοΟεν

υίπιιη αυίριη ίαοΐιΐδ ρ$1 αΐίςυηηιΐο ηιιιΐιΐϋ , ηυυιυ βηΐεη

ηοη 65501, ρΐ ίηίοιϊΐ πίΓδυί, ίΐα υΐ ηίΙιίΙ ηιονβαΙιΐΓ : ηη ηε-

φιε ΓαοΙιΐδ ΡδΙ, ηρ^ηο ίηίοιϊί , δριΐ ίοηιρρΓ ργβΙ, 61 δΡΐηρρΓ

οιϊΐ, α1(]ΐιρ Ιιοο ίηιηιοΓίαΙοβΙ ίηάεδίηρπδ γοΙιιιϊ ϊηρκΐ, Ιαη-

ψίΒηι δίι νίΐα (ΐιι,-ΕΐΙ,ιηι υηιηίηιΐδ ηαΙιΐΓβ Ρ0>ΐ5(3ηΙί1ηΐδ? Γ^ο

ίβίΙιΐΓ ιηοΐιιιη οηιιιαι ΒδδεπιηΙ , α,ιιί <1ρ Π3ΐιΐΓ3 βΐίηιιίι] <ϋ-

πιηΐ : |)γο|)Ιργρ3 ηηοϋ ιηηηιΐυιη ΓαοίιιηΙ, «ο (Ιο βρηεΓβΙίοηε

Ρΐ ίηΐεήΐυ 1ιί8 οηιηίΐίΐΐδ εεΐ ίηβρεοΐίο , φι® 0850 ηεπυοιιηΐ,

ηίιί ηιοΐιιβ ίϊΐ. 8ρ(] (]ΐιοΙΰΐιηΐ(ΐιΐ6 ΐηΠιιίΙοδ ηιιιικ)»» ρ»5β

Βίιιιιί, εΐ Βΐίοϋ (]ΐιϊι1ριιι ηιυικίοδ Ιίειί , βϋοδ υργο ιπΙργιγρ,

Ιιϊ ίΡΐηροΓ ίη(]ΐιίιιηΙ Ρίίο ηιοΐιιιη : (ριια ηρρρδδρ οϋΐ ροπιπι

ΕΡΐΐΡΓβΙίοηΡδ Ρΐ ίηΐΡΓίΙυϋ ρ&ίβ ιυιη ηιοΐιι. ΟυίΕυηιιμιρ υργο

υηιιπι ηιυηιΐυηι , βιιΐ ηοη δοπιρρΓ ρδβρ αΠ'ΐΓποηΙ, ρϋαιη (Ιο

ηιοΐα ίι) ροηιιηΐ : ηυοιΐ ΡΐΙ οι δεηΐεηΐία; ΕοιίϋρηΙηηοιιπι.

(2) δϋμϋιΐΓ (ίιτί ροΐρ.ιί ιιί 3|ίΐ]ΐιαηι1ο ηϋιίΐ πιονΡ3ΐυι•, Ιι\(ά-

Τ\ΆΙΏ ΠΡΰΡ550 Ρ5ΐ 1)00 3001ίΡΓΡ : »θ1 ρηίΐΐΐ, ϋΐ ΑΠ3Χ3!;0Γ35 Οι-

οίΐ (Ϊ8 βηίηι 3ίΙ, ςιιιιηι είηιιιΙ οηιηί» εβδεηΐ »ο ςιιίββοοΓΡηΙ

ίηΠηϋο ΐΡΐηροΓβ, η)ρη(ριη ίΙΙβηι ρΓοιΙιιχίδδβ πιοΐιιηι , βΐ δβ-

ΟΓρνίδδο), νρ|, ιιί ϊιιςυίΐ ΕιηρρύοοΙω , νίιίίδίιη Γηονειϊ, βΐ

ΓΟΓδίίδ α,υίρδΟΡΓρ : ηιονβπ ςυίιίοιη , ςιιιιιη αιτιίοϊιία ρχ Π)ΐιΙΙΪ3

υηυη) ΓβοίΙ, βιιΐ «Ιίδδΐϋίυιη ηιιιΐΐα ρχ υηο; ^αίρίοβιο ααίοιη

Ιριηροπύυδ ϊιιΙβΓ^οοΙΐί , ίΐ.ι ίηςυίβηδ :

— ΑυΙ ιιηιιπ) ρχ ηιιιΚΪΒ οοηδίιετίΐ ογιγι ,

ΑυΙ πΐΓϊϋδ οχ αηο κεηίΐο ρΙοΓα ροΓΠοίιιηΙαΓ.

1130 ΕιιπΙ , ιιεο οίΐ ίρβίϊ οοηδίαπ* ινυιη :

ΙΙΙ.ΊΟ Λΐιΐιιπ Ιι.π: ιιιιιΙ,ιηΙϋΓ ρρΓρεΙυο, ηρι[υρ (ΙεβίηυηΙ;

1130 ερπιρεί' ίιηιηοΐιίΐρί $υη[ ίη ιιιΊλίιι.

Νβιη ρχίδΙίιηβΓΟ οροΓίρΙ ΛίοβΓΟ ειιπι ηηατίο νιηιι ΙΙΙηε

Ιια'ϋ, ιιί 6ΪΙ, ΠιΙιίηο Ιια'ο ιηυ(3η(ιΐΓ. (3) 0« 1)18 ϊι;ϊ1ιιγ οοηδί-

(1(ΐαικ1ιιιιι ε$(, ηυοηβηι ηιοιίο 56 Ιιαίιεβηΐ : φιία νεπ(3(ρηι

ρρΓδρίεεΓε ηοη δοΐυηι ρυιιΙΊτΙ 3(1 ρηηι εοηΐεπιρίβΐίοηρηι ςο.-Ε

ΡδΙ (1ε ιι.ιΐιιΐ'ΐι, δΡ(1 (•1ί;ιιιι 3(1 ιιιοΐΐιοιίιιηι ιρι;ι; εδί (1ε ρι-ίπιο

ρπηείρίο. (4) Ρι-ίιηιιιιι ηιιΙριη ίηεϊρΪ3ΐηυ8 ;ιΙι ίίδ ιρι.ν 3 ηυ|>ί3

βηίρα ορΓιιιιΙη 8πηΙ ϊη ΙΊιν^ίοίβ. Βίοιιυιυ ργ^ο ηιο(υη) Ρ5δε

3οΙ ιιιη ηιοΐιίΐίδ , (|ΐ)3(ρηυδ ε$[ ηιουίΐβ. Νερβϊδβπυηι ί^ιΐιιι- εδί

Ι'Ρδ ΜΐΙΐΡδδΡ, 1|Ι1!1' ρΟδδίηΙ Ι1Ι10ιρΐΟ(ρΐ(' ΙΙΚιΙΐ) Οίΐ'ΓΙ. Κι'ιΙ Η

δίηε (ΙιΊίιιϊΙϊοιίρ ιιιυΐιΐδ, ιριίΙϋκΊ ΓβΙΡΓεΙιΐΓ ηεεεδδαπιιηι β88β

ιιί ΓηονοϊΙυΓςυοιΙ ροΐεδί ηιονεΓί υηοςυο^ιιε ηιοΐιι : υίριιΐ»

νβΓίΒπ, ςποιΐ ρχΐ Τ3ΓΪ3ΐ)ΐ1β ; Γργπ ίΐιιίοιη , ο,υοιΐ ΡδΙ Ιοοο

ηιυΐ3ΐ)ί1ε. ΟιίΒρΓορΙεΓ υροΓίρΙ ρπυδ εδδε ρι-ρηιβίηΐε , ςυΒΠΐ

(ΊΊ.ΊΐκΊιιι• : ι•1 ιιί (|ΐι»(1 (Ί'Ρΐιΐ3ΐιιΜ νίηι Ιιαίιιΐ , ρπυδ ςιιβηι

οΓεηιεΙ. (5) Εγ^ο εΐ Ιιβχ ηεοεδβε εδί 3ΐιΙ Γ30Ι3 αΐϊςυαικίο

Γοί&ίε, ςιιιιιη ηοη εδβοηΐ, 3ϋΙ ΒΒίβΓηβ ρβεε. (0) 8) ίμίΙιΐΓ

ΙίιιΊιιιιι εδί υηηηιςυοϋΌ,υε ροιυηι ο-υβϊ ηιονετε εΐ πιονεΓΪ

ροδδυηΐ : ηρεεβδε εδί, Ρ3 ηιιιΐβϋοηε, ςυχ 8υηιρ(8 ΓιιίΙ ,

ϋΙίΛΐη ριίοιηη ΓικΙίΐιη Ρ88Ρ ηιυΐαΐίοηεηι 3ε πιοΐίοηοηι , ιρι;ι

Γβοΐυιη ρ*1 |<1 ςικχΐ ροΐοβΐ ηιονειε εΐ πιονεπ. (7) ΡιιοιΜ

ερπιρρΓ ΓϋρπιηΙ, (]υυηι ηιοΐιυ ηοη Ρ5&οΙ; βϋδυηΐυηι ]ηιι»
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έπιστήσασιν ■ ου μήν αλλά μάλλον ετι προϊοΰσι

τοΰτο συμβαίνειν άναγκαΐον. Ει γαρ των μεν κινητών

όντων, τών δέ κινητικών, δτέ μεν εσται τι πξχΐιτον

κινοΰν, τδ δε κινουμενον, δτέ δ' ούΟε'ν, άλλ' ηρεμεί,

ι> άναγκαΐον τοΰτο μεταβάλλειν πρότερον • ήν γάρ τι

αίτιον τη; ηρεμίας• ή γαρ ήρε'μησις στε'ρησις της

κινήσεως. Ώστε προ της πρώτης μεταβολής εσται

μεταβολή πρότερα, (β) Τα μεν γαρ κινεί μοναχώς,

τά δέ και τάς εναντίας κινήσεις, οίον τι) μεν πυρ

ιυ θερμαίνει, ψύχει δ' ου, ή δ' επιστήμη δοκεϊ τών

εναντίων είναι μία. Φαίνεται μεν ούν κάχεϊ τι είναι

δμοιότροπον ■ το γαρ ψυχρόν θερμαίνει στραφε'ν πως

και απελθόν, ωσπερ και άμαρτάνει έχων δ επιστήμων,

δ'ταν άνάπαλιν χρήσηται τη επιστήμη. Άλλ' ουν δ'σα

ι?. γ= δυνατά ποιεϊν και πάσχειν η1 κινεϊν, τα δέ κινεί-

σθαι, ου πάντο>ς δυνατά έστιν, άλλ' ώδ'ι έχοντα και

πλησιάζοντα άλλη'λοις. "ίΙσΟ' δ'ταν πλησίαση , χινεϊ,

το δέ κινείται, και δταν ύπαρξη ως είναι το μέν κινη-

τικόν τδ δέ κινητόν. (9) Ει τοίνυν μή άε'ι έκινεϊτο,

20 όήλ,ον ώς ούχ ούτως είχον, ως δυνάμενα τδ μεν κινεί -

σθαι τδ δέ κινεϊν, άλλ' έ*δει μεταβάλλειν θάτερον

αυτών • ανάγκη γαρ έ"ν τοις προς τι τοΰτο συμβαίνειν ,

οίον ει μή ον διπλάσιον νΰν διπλάσιον, μεταβάλλειν,

ει μή αμφότερα, θάτερον. "Εσται άρα τις προ-

25 τε'ρα μεταβολή της πρώτης, (ίο) Προς δε τούτοις τδ

πρότερον και ύστερον πώς εσται χρόνου μή όντος;

ή δ χρόνος, μή ούσης κινήσεως; Ει δή έστιν δ χρόνος

κινήσεως αριθμός ή κίνησίς τις , είπερ άει χρόνος εστίν,

ανάγκη και κίνησιν άϊόιον είναι. 'Αλλά μήν περί γε

3» χρόνου έ"ςω ένος δμονοητικώς έχοντες φαίνονται πάν

τες• άγένητον γαρ είναι λε'γουσι. Και δια ,τοΰτο

Λημόκριτός τε δείκνυσιν ώς αδύνατον άπαντα γεγονέ-

ναι• τδν γαρ χρόνον άγε'νητον είναι. Πλάτων ό' αυ

τόν γέννα μόνος • άμα μέν γαρ αύτδν τω ούρανώ γεγο-•

36 νε'ναι, τδν δ' ούρανδν γεγονέναι φησίν. (ι ι) Ει ούν

αδύνατον ίστι καΙ είναι και νοήσαι χρόνον άνευ τοΰ

νΰν, τδ δέ νΰν εστί μεσότης τις, και αρχήν και τελευ-

τήν έχον άμα, αρχήν μέν τοΰ έσομε'νου χρόνου,

τελευτήν δέ τοΰ παρελθόντος , ανάγκη αεί είναι χρό-

4» νον τδ γαρ εσχατον τοΰ τελευταίου ληφΟε'ντος χρόνου

εν τινι τών νΰν εσται• ουδέν γαρ εστί λαβείν εν τω

χρόνοι πάρα τδ νΰν. "Ιΐστ' έπεί έστιν αρχή τε και

τελευτή τδ νΰν , ανάγκη αύτοΰ επ' αμφότερα είναι αεί

χρόνον. Άλλα μήν εϊγε χρόνον, φανερδν δτι ανάγκη

45 είναι και κίνησιν, είπερ δ χρόνος πάθος τι κινήσεως.

(ιϊ) Ό δ' αυτός λόγος και περί τοΰ άφΟαρτον είναι τήν

κίνησιν • καθάπερ γάρ επί τοΰ γενε'σθαι κίνησιν συνέ

βαινε προτε'ραν είναι τίνα μεταβολήν της προιτης,

ούτως ένταΰΟα όστέραν της τελευταίας• ού γάρ άμα

Μ παύεται κινουμενον και κινητδν όν , ή καόμενον , και

καυστδν όν ( ενδέχεται γάρ καυστδν είναι μή καόμενον),

ουδέ κινητικδν και κινοΰν. (ο) Και τδ φΟαρτδν δέ

δεήσει φΟαρήναι, δ'ταν φΟείρηται• και τδ τούτου φθαρ-

τικδν πάλιν ΰστεοον και γάρ ή Τ0 ^ά αεταβολττ' τε

1»ογ δε ίίρρηπΊ ϋδ ηυί 3ηίιιιαίνοΓΐυηΙ ; νεΓυπι ιιιπ^ίί αϋΐιυι•.

μΓ0«5Γε<1 ϊεηΐίΐΐϋβ Ιιοε ενεηίι-ε ηεεεδδε β$1. Ν3ΐη δ>, ςυυπι

αΐίίΐ ϋίηΐ ιιιοΙιίϋ;ι , ;ιΙκι (|υ:κ ιηονοηιΐί νίηι Ιια1»>ηΙ , αΐίςυαηιΐο

βδΐ ,Ίΐίι|ΐιίιΙ ρπιιιιιιιι ηιονεηδ, εϊ αυο<1 ηιονεΙιΐΓ; βΐίαυβηάο

νεη> ιιϋιίΙ, 86(1 α,ιιίεδεϊΐ : ηεεεδδε εδί, Ιιοο ιιιιιΐπή ρπυδ :

ι'ϋιΐ εηίηι αΐίιρίίΐ εευίκΐ αυίεΐίδ ; ςυαηιίοςυίιίεηι ςιιιεδ εδί

ρπνβΐίο ιιι<ιίϋ> : <1Η3Γε ρπιη3 ΙΙΙΜίΊΐίηΐΙΙ' βΓΪΙ ΙΙΙΙΐΙ.ιΙίιι ρΠΟΓ.

(8} ΛΙία ηβηιφιε ηιονεηί υηο ιιιοΐιι, ιιϋα εΐίβηι εοηΐΓβηίδ

ιηοΐϊί ιυδ : υΐ ί§ηί» ςαΙεΓαείΙ ψιίιίεηι , ηοη Ιαιυεη γοΓγι^ογμΙ ;

δείειιΐίβ υογο νΙιΙεΙυΓ η.ΐιΐκιι ίπι ιιπι υηα εδδε. Υεπιπιεηίηι-

νεΓΟ βΐ ίΙΙίε αρρβΓεΙ Βϋςυίιΐ δίιηϋβ. ΕΙεηίηι ΓΓΪ;;ί(1ιιιη εβ!«-

Γαι•ίΙ Γοιινιτϋΐιιη ίϋιριο ηιοιίο βε ΓειηοΙυηι, είειιΐί δρυηΐβ

ρέει ;ιΙ δείεηδ, ιριιιιη ίΐΙηιΙίΙϋΓ δείεηΐίά. 8βι1 ςυχεαηιηιιβ

ροδδυηΐ ΓιιεεΓε εΐ ραΐϊ, νεί πιοΥεΓε βε ηιονεπ, ηοη οιηηίηη

ϊ(1 ροίΜίπΙ , 50(1 ί>ί ίΐα δε Ιι.ίΙιγ.ί ιιΙ , εΐ ι-ίΐιί ϊηνϊεειη ρι-ορίηυιια

δίηΐ. ΟιιοείΓΟϊ αιιιιη) ρι-ορε βεεεδδεπηΐ, αΐΐιτυηι ιηονεΐ, βΙ-

Ιγπιιιι ιηονεΐυτ : εΐ ιριιιηι ίΐυ (ΊιεπηΙ , ιιΙ κΐΐι.τιυιι δί[ ιηοΐί-

νυηι, βΙΙεΓϋΐη ιιιυΙ)ϋι•. (9) 5ί ί§ί(ιΐΓ ηοηδεηιρεΓηιονο1)ίΐΙιΐΓ,

ριιίεΐ ει ηοη Γυί»5ε ίΙ;ι βΓΓεεΙα, ιιΐ βΚεπιηι ρο8$ε( πιονεπ, αΚε-

Γυηι ηιονεΓε : δεϋοροΓίεΙιβΙϊΙΙεΓυιη εύηχη ηιιιΐ,ιιί. Νβεε$κκ

εβίεηϊιη, πι ϋ•> ιριΐι• ;ιι1 αΐϊ^ιιϊϋ ιτΓιμιιιιΙιιγ, Ιιοο »εεί(1εΓε : νβ•

ΙιιΙΪ μ φπιιη π.ιπ ι-,ίΊ ιΐιιρίιιιη , ηιιιιο ε»ί (Ιυρίιιιη, ηεεεκε

ε$Ι πι δι ηοη βηιΐιο, δβΙΙεσι βΐΐεηιηι δί( ιηιιίαίιιηι. ΕήΙ ί^ίΙυΓ

;ιΙΐί|ΐι.ι ιππίιιΐίο ρποΓ ηιυΐβΐίοηε ρηηΐ3. (10) Λϋ ηχο, ρΗυβ

εΐ ροδίεπιΐδ ςυοηαιη ηιοιίο ογι[ , ηίδί δίΐ (εηιρυδ? ,ιπΙ Ιεηι-

ριΐδ, ηίδί δίΐ ιηο(ιΐδ? ΟυοιΙδϊ Ιειηρυ» ε$(, ηιιιικ-ι ιι> ηιοΙιι$,

;ιιιΙ ιριίιίαιη ηιοΐυδ : δίηυϊάεηι δεηιρεΓ εδί (εηιριΐδ, ηεεε&εε

ε$1 ιηοΐυηι ςιιοηυε Μ'ηιρίΙεππιΐιι ε$δβ. Λΐιριί 1 1•: Ιεηιροιε,

ρΓεεΙβΓ ηηιιηι, οηιηεδ νίϋεηΙηΓ ίιι γίιΙιίιι δεηΐεηΐια εοηνε-

ιιϊι< ■ : ίηςεηίΐυηι εηίηι βδβε ιΐϊειιηΐ. Ιιίευιριε [)ει»υι ι ίι ιν ριο-

ΙωΙ ηοη ροδβε οηιηί3 βδβε ^εηϊΐα : ςηΪ3 Ιεπιρυβ εδί ίηςεηϋηηι.

ΙΊ.-ιΐιι βυΐεηι δοΐυδ ίρ$ιιηι μ'^ιπί : ίρδυπο εηίηι δίηιυΐ ειιιη

ειείο ί;ΐ'ΐιίΙιιιη εδδβ, 3ε ειιΊιιιη ^εηίΐυπι εδδε 3δδεη(. (11) 5ί

ϊ^ίΙιΐΓΊηιροδδϊΙιίΙε εδ( ε( εδδε εΐ ίηΙεΙΙί^βΓε Ιεηιρυδ δίηε ηιο-

ιιη-ιιΙ η , ιιιιιηιοιιΐιηιι νεΓΟ εδί ηεάΐείβδ ψιχάζια, δίιηηίςυε

Ιι.ιΙηΊ |ιι:ιη ίρίιιιιι εΐ Ιίιιπιι , ρηηεϊρϊυηι ςαίϋεηι Γιιΐιιι ί (εηι-

ροΓίδ, ΙίιιΐΊΐ) ηιιΐι'ΐιι ρΐ'.τ(εΓΪ(ί : ηεεβδδβ ε&(, δεηιρεΓ εδδε

Ιεηιρυδ : <]υί3 υ\Ιι ππιπη ιιΐϋιιιϊ βεεερίί ΙεηιροΓίδ ογϊΙ πι

;ιΠιριη ιιΐ'ΐΐιιοηΐο : ςιι;ιηιΙυΐ|ΐιϊ(1«ιη ηίΐιίΐ ΙίεεΙ δυηιεΓε ϊη Ιειπ-

ροι-ε |ΐι•.'νΙ('πηοιιΐ(»ιιΙ υιη. ήιι;ιρι•ορ(εΓ (ριπηι ηιοηιοηΐιιιη δί[

ρηηείρίυηι ε( Ιϊηίδ : ηεεεδδε εδί, ε\ υΐι,κριι• <•ίιι, ρ.ιι-(ι>

δεηιρεΓ εδδε (εηιρηδ. ΑΙ^ηί εϊ Ιεηιρυδ, ρβίεΐ ηεεεδδε εδδε υΐ

δίΐ εΐίβηι ηιοΐϋδ : δίο,υκίεηι (ειηρυδ εδί βΓΓεεΙίο ΐ]ΐι;«•ι1 ιιιι

ηΐυΐυδ. (12) Εβιίειη Γ3ΐίο <]οεο ςυοςηε νβίεΐ, ςυοιΐ ηιοΐυδ

ηοη δϊΐ ίηΙΐΜίΙυί οοηοχίυδ. δίεηΐ εηίηι εο ροείΐο ηηοιΐ ιηοΐυδ

Γ.ιι-Ιιΐί 1'ιΐι'ΐίΐ , ινοιιίιΊκιΙ ηιυ(3ΐίυηΐ'ΐη αΐίιηκιηι εδδε ριίυιΐ'ΐιι

ριίιιΐίΐ ; ίΐ.ι Ιιΐε ενεηίΐ εδδε ροδΙεήοΓεηι ροίίΓειηα : ιριίιι ηοη

δίιηυΙ (ΙεείηίΙ εδδε ιηοΐίϋε , ε( ιηονεη ; ;ιιιΙ βδδε εΓεηΐ3ΐ)ίΙε ,

εϊ €Γεηΐ3ΐί ( ροΐεεί εηίηι εδδε (τΐ'ΐιΐίΐΐιίΐε , ιριοιΐ ηοη ι ιν-

ηιείυτ ) ; ηεε 1ΐ3ηεΓε νίηι πιοτβηιΐί, εϊ ηιονεΓε. (13) 5ε<1 εϊ

ιριυι] ίιιίεηΐιιί ε.4 ουποχίιιιη, οροιΊεΙιίΙ ίηΐεπίδδε, ιριιιιιιΐο

ίηΐιτίίΐ : εϊ ηίΓδυδ ροδίεβ,ιρκκ) Ιιιι]»» ίηΐεπηκ'ΐΐιΐί νίηι ηβΐιε).

ΕΙεηίιη ίηΐεπίυδ εδ( ηιιιΐ.-ιΐίο ςιΐίπΐ.ιηι. Εγ^ο δι Ιιχε ιυηΐ
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εστίν. Κι δή ταΰτ' αδύνατα, δήλον ώς εστίν άίοιος

κίνησις , άλλ' οδχ δτέ μέν ήν , δτέ δ' ου ■ και γαρ εοικε

τό οΰτω λέγειν πλάσματι μάλλον, (μ) Όμοίως δε

και το λε'γειν δτι πέφυχεν οΰτιυ, χαι ταύτην δει νομί-

ι, ζειν είναι αρχήν, δ'περ εοικεν Εμπεδοκλής άν ει

πείν , ως το κρατεϊν και κινεΐν εν μέρει την φιλίαν

και τι) νεϊκος ΰπάρ/ει τοις πράγμασιν εξ ανάγκης,

ήρεμεϊν δέ τον μεταξύ χρόνον. (ΐ5) Τάχα δε και οί

μίαν αρχήν ποιοϋντες, ώσπερ Άναςαγόρας, οΰτως

ίο άν είποιεν. 'Αλλά μήν ουδέν γε άτακτον των φύσει

και κατά φύσιν ή γαρ φύσις αιτία πασι τάξεως. Το

δ' άπειρον προς το άπειρον ονίε'να λόγον έχει• τάξις

δ! πάσα λο'γος. Το δ' άπειρον χρόνον ήρεμεϊν, είτα

κινηθηναί ποτέ, τούτου δε μηδεμίαν εΐναι διαφοράν,

16 οτι νυν μάλλον ή πρότερον, μηδ' αυ τίνα τάξιν εχειν ,

ούκέτι φύσεως έργον. *1Ι γαρ απλώς Ιχει το φύσει,

και ούχ δτέ μεν οίΐτως, δτέ δ* άλλως, οΐον το πυρ

άνω φύσει φέρεται, και ούχ δτέ μέν δτέ δ' ου• τΐ λό

γον έχει τι) μή άπλοϋν. Διόπερ (Ιέλτιον ως Έμπε-

8υ δοκλής, καν εί τις £τερος είρηκεν ούτως έχειν, εν με'ρει

το παν ήρεμεϊν και κινεϊσΟαι πάλιν τάξιν γαρ ήδη

τιν' έχει τό τοιούτον. Αλλα και τοΰτο δει τον λέγοντα

μή φάναι μόνον, άλλα καΐ τήν αίτίαν αϋτοΰ λε'

γειν , και μή τίθεσθαι μηδέν μηδ' άξιοΰν άξίοιμ'

ϊι> άλογον, αλλ' ή έπαγωγήν ή άπόδειξιν φέρειν αύτίι

μέν γαρ ούκ αίτια τά ύποτεθέντα, ουδέ τοΰτ' ήν το

φιλότητι ή νείκει είναι άλλα της μέν τό συνάγειν,

τόΰ δέ το διακρίνειν. Εί δέ προσοριεϊται το εν μέρει,

λεκτε'ον έφ' ιυν ούτως, ώσπερ δ'τι εστί τι & συνάγει τους

ίιι ανθρώπους, ή φιλία, και φεύγουσιν οί εχθροί αλλή

λους ■ τοΰτο γαρ υποτίθεται και έν τώ 5λω είναι • φαί

νεται γαρ έπί τίνων οΰτω• τό δέ χαϊ δι' ίσων χρόνιον

δεϊται λόγου τινός. "Ολως δέ τό νομίζειν αρχήν

είναι ταύτην ίκανήν, οτι άε'ι ή εστίν οδτιος ή γίγνε-

36 ται, ουκ δρθώς έχει ϋπολαβεϊν, έφ' 8 Δημόκριτος ανά

γει τας περί φύσεως αιτίας, ως οΰτω καί τό πρότερον

έγίνετο ■ τοΰ δέ άει ούκ άξιοι αρχήν ζητεϊν , λέγων

επί τίνων δρθώς, 8τι δ' ΙπΊ πάντοιν , ούκ ορθώς. Και

γαρ τό τρίγωνον έχει δυσιν όρθαϊς άει τοις γωνίας ϊσας,

ιο άλλ' όμως εστί τι της άϊδιότητος ταύτης έτερον αίτιον

τών μέντοι άρχων ούκ εστίν έτερον αίτιον, άϊοίων

οϋσών. "Οτι μέν ουν ούδεις ην χρόνος ούδ' έ*σται,

δτε κίνησις ούκ ήν η ούκ εσται, ειρήσθω τοσαΰτα.

ίιτιρο88ίοίΙί3, ιηαηίΓοδΙιιπι Οδΐ πιοΐιιηι 6Μ6 ,τΐίπιιιιη, ηοιι

ίηίοπίυηι οβ&β, ίιιΐιτιΐιπη ηοη 8588. Ι.Ιγιιιμι βίο (Ιίοοι-β.

ίϊίίΐιιΐ'ΐιΐο ροΐίιΐδ δίπιίΐβ νϊύβΐυτ. (14; δίηιϋίΙΟΓ βΐίαηι ιϋοβΓβ

βίο η:ιΙ ιι γΛ είδε οοιηρ3Γ3ΐυηι , εί Ιιοο ρΓΟ ρπηοίρίο Ιΐ3υοπ

ά(\κτβ; ςυοά φΐίιίοιιι νϊιΙεΙιΐΓ οΊχίββε Ι ιΐφιχΙυιΊο; , ί(1 ι>&|,

ιι Ι αιιικ'ίΐίιι οί (1ί8Μι1ίυιη νίοίδδίη) (ΙοηιίηοηΙιΐΓ οί ηιυνοαηΐ.

Γ8ΐ>118 11000883ΠΟ ΪΙ1686•! , εί ϋΐ ϋ,ΙΐίειϊΟβηΙ (ΟΙΙΐροί ,• ϊηΙβΓ-

]εοΙο. (15) ΙΌιΊβδδίδ 3!ΐΙοηΐο1 φΐί ιιηυιιι ρι ίηπρίπιιι Γ,ιιίίυιΙ,

υΐ βΐ Αη3χ»β0Γ3ί, ίιίοιη ιΗοεΓεηΙ. ΑΙ νοίΌ ηίΙιίΙ οπίίηρ

ν303ΐ οχ ίίβ φ)θο ηβΙυτΑ εί βοοιιηϋυηι ηβΙιίΓαιιι οοιίδίβηΐ :

φΐ,ιιΐιΙοφίί.Ιοιη ιιιιΙιιγ.ι οιιιινΙηι* ε$1 οβυββ οπίίηίβ; ίηΓιηίΙυηι

νιτο αά ίηΓιηίΙυηι ηιιΙΙ.ιιιι Γ3(ίοηειη ΙιβηεΙ. Οιιιιιί* ,ίιιΙιίμ

ογιΙο 051 Γ3ΐίο. ΟΙιτιιηι ΐηΠηϋο ΙοπιροΓβςυίεδΟβΓΟ, (Ιείηϋε

ιιιιρΙιιιμ η1ίιρΐ3ΐκ1ι) εβίε, εί Ιιυίιυ ηιιΙΙβηι εβίε (ΙίΓΓοΓοηΙίίΐηι ,

ιιιγ ηιιικ' ροϋΐΗ ςυβηι ηιιΙιμ , ηεε ιίιγ>ι]* :ι1ί<ρκ•ιη οηΐίηεηι

ΙιβϋεΓε : εεΓίε Ιιοεηοη εδί οηιρίίιυ ηαΙιΐΓ,τ ορυ». ΑυΙ εηίπι

δίηιρΙίείΙεΓ 8β 1)3υεΙ, ςυοιΐ ιι;ι(ιιι;Ί ευιΐ8ΐ3(, ηοη ηιοΛ) βίο,

ιιιοιίο αϋΙβΓ ( ιιΐ ί^ηίβ βυΓ$ηηι Π3ΐυΓ3 ΓεγΙιιγ, ηεε βΙίιρι:ιη(Ιο

Γει-Ιυτ, βΐίςηβηιΐοηιίηίηιε); »ιιΙ Γ3ΐίοηεηι Ιΐ3ΐ>εΙ, ςυοιΐ ηοη

εϊΐ βίηιρίεχ. ΙιΙαΓεο ηιοΐίϋ* εβί, υΐ ΕηιρεϋοεΙεβ, εί ίί ηυί«

.•ιΐίιι.•. , ιΙΪ\ίι ίί.ι κ'ΐιι $ε Ιι,ιίκτί' , ιιΐ ιιιιίνι,τΜίιιι νίι•.ϊ.*ι'ιιι ςιιίβ-

8031 , εί πίΓΗΠΗ ιιιιλ υαίιιι- : ]3Πΐ εηίιη οπίίηεηι ίΐΙϊιρκΊΐι

1ι;ι1ιι:1 (ριΐΗΐ 1;ι|ι• »••,[. ΝπΙ ε( «ριϊ Ιιοΐ'. ιΐίιίΐ , ηοη μιΙιιιιι \ά

ρπιιιιιηϋιιπ' (1εΙ)εΙ , 8ε<1 εΐίβιη ε]ιΐ5 ι.ηιινιιιι ιϋοεΓε ; ηεο ρο-

ηεΓε, ηεε ρείιτε »ίΙ)ί εοηεειίί α1ίΐ]υοι1 αχίυιηα 8Ϊηε Γ3(ίυηε :

8εϋ νεί ΐηάυεϋηηειη, νεΙ (1ειηοιΐ8ΐΓ3ΐίοηεηι βΓΓειτε. Λ'ηιιι

ι•3 ιρι.Ί: ίΐιιιΐ 30 Ι.ιιιρπΙικΊι• 8ηρρο8Ϊ(3, ηοη ίΐιηΐ 0311833; ηε-

ηυε Ιιχο γλΙ ;ιιπίοίΙία• νεί (ΙίββκΙϋ ε85εη1ί3 : 80(1 ιΙΙιπ, εβί

οοη]υηςεΓε, Ιιι^ιιβ \<ίό 8εοθΓηεΓε. ς)ιιοιΙίί 3ΐ1]υη^3(ιΐΓ

ίΙΙικΙ νίοί88ίιη , αΊοεηιΙιιιη εβί ίη ιριϋιιυ τεβ ίΐ3 8ε Ιΐ3ΐ>ε3( :

\ γΙι.Ιι ο,υιβ ι -Ι -ίί ΐ. |ΐί ί. 1 , ιριιιιΙ 1ιοηιίηε8 οοη]υη^ϊ( , ηειιΐ|)β

ίΐιιιίιϋκι ; εί ίηίηιίοί βε ίηνίοεπι ΓιιμίιιιιΙ. Ηοο ειιίηι βυρρο-

ΙΙΪΙΙΙΓ 0888 0(13111 ί|1 1]Ιΐί\0Γ80 , ςΗΙ3 ίη ςΐΐίύΐΐϋΐβΐΐΐ ίΐ3 088β

ιί..ΊΊιιι•. 5ε(1 ίΙΙιι Ι ςυο(]ηβ /ΐφίαΐίϋικ ΙοιηροΓΪΙ)ΐΐ8 , ε^ε(

,'ιΐίιρι,ι Γ31Ϊ0Π8. Οιιιιιίικ ι ιιπίι πι ριιΐιιιν Ιιιιι- 0688 ρι'ίηΐ'ϊρίιιηι

«.ιιΐίιΐΊΐ'118, ηοηιρε 8βπιροΓ νοί ί!3 8658 νεί Γιεπ,ηοη ΓβοΙβ

86 ΙκιΙκΊ. Λιΐ ([ικη! 1)ι'ΐιιοθ'ίΙιΐ8 ΓεΓεΓΐ ΠίΙυΓαΙικ 0311535 ,

<|υί3 810 81 3η(ε3 Γιο1)3( : ηΊοΐ'ΐιίΐ3(ί8 απίΐ'ΐΐι ηοη ριιΐίΐΐ ρηηοϊ•

ρίιιιιι 0880 <]ΐι;ι Γΐ'ΐκΐιιιη , ίη ιριιΙιιΐΜΐιιιιι ι-ροΐβ ιΐίιτη•. : «πΙ

(|ΐιί.ι (Ιο οιιιιιί1)Ν5 1ο(|ΐιϋιΐΓ, ηοη τοείε : εΐεηϊιη Ιπηη^υΙιιηι

βεηιρΟΓ Ιι»1ηΊ 3ηςηΙθ8 ιΐυηΐιιιβ Γεοΐί.•; ;ι•ΐ]ΐκιΙι•8 ; .ίΙΙιιιικίι ι•>1

;ι1ί,-ιιριιι•ιΐ3ΐη Ιιυ]η8 χΙΟΓηίΙαΙίδ 03υ58. ΟεΙοηιιη ρπποίρίο-

πιιιι ηοη ο$( αΐϊα 081183, ιριιιηι ηΊεπι» 8ίη(. ΝιιΙΙιιιιι ί^ίΐιιτ

Γηί88ε Ιοπιριιβ αιιΐ Γιιιΐ' , ςιιο, ιιιοΐιι» ηοη ΓιιργιΙ , ;ιυΙ ηοη επ(,

Ιιηι 1011Π5 ιΐίοΐιιιη ββΐη.

ΟΑΡ. II.

Τά δ' Ιναντίβ τούτοις ού χαλεπόν λύειν. Δόξειε

4& δ' αν ίη. τών τοιώνδε σχοποΰσιν ένόε'χεσθαι μάλιστα

κίνησιν είναι ποτέ μή ούσαν δλως, πρώτον μεν

δ'τι ουδεμία άιδιος μεταβολή• μεταβολή γαρ άπασα

πε'φυχεν εκ τίνος εις τι , ώστ' ανάγκη πάσης μεταβο

λής είναι πε'ρας τάναντία Ιν οΐς γίγνεται, εις άπει-

(,ο ρον δέ κινεϊσθαι μηδέν, (ϊ) "Ετι δρώμεν δ'τι δυνατόν

κινηθήναι μήτε χινούμενον μήτ' έχον εν έαυτώ μηδε

μίαν κίνησιν , οίον έπι τών άψυχων , ών ούτε μέρος

ΟΙΚΟ νΟΓΟ ΙΐΪ8 511111 00η(Γ3ΓΪ3, ΠΟΠ ββΐ (ΙίΠΪΓΐΙΟ 8θ1νβΓ8.

€0Π8ίι1(Τ3η1ϊ1)υ5 3ΐι1οιιι νίιΐοπ οχ Ιιί8ΐη3χίιπε ροΐ88ΐ ενβπΪΓβ,

υΐ ιιιο(υ5 αΐίςυβηιΐο 8ΪΙ, φΐηπι οιιιηίηο ηοη 88$ε( : ρπιιιιιιη

ςιιία ηιιΙΐ3 ηιιιΐηΐίο ι•ν( κΊι'ΐηα; ιι3(ιιγ3 ειιίηι οοιηρ3Γ3(υιη

651 υΐ 0Ι11ΙΜ5 ιηιιΐίΐΐίο 8ί( εχ .-ιΐίιριο ίη ίΐΐϊιριίιΐ : ιριβιν ηε-

00880 ι'-Ι (ΐηιηί> ηιυΐ3(ϊοηΪ9 εχβε ΙοίΊΐιίιιιπη, ηοηιρε οοη-

ΙΓ3Π3, ίιΐ(|υί1ιιΐ5ΐίΙ; ίη ίηΓιηίΙυηι νιτο ηίΙιίΙ ηιονοι-ί. (2) Ι'πο-

(8Γ83 νίιΐΐ'ΐιιιΐί ρο558 ιιιονοη , (]ΐΐιιι! ηεο ιηονεΙιΐΓ ηεο ΙιβΙιοΙ

ίη 88 ιιΙΙιιιιι ιηοΐιιιιι : υ( ίη ΓεΙ>υ5 ίιΐ3ΐιίιη»(ί5 ; ιριοπιιιι (ρίιιιιι

Ν
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ουδέν ούτε τό ίίλον χινούμενον, άλλ/ ήρεμοΰν , κινεί

ται ποτέ. Προσήκε δε η άει κινεϊσθαι ή μηδέ-

ποτε , είπερ μη γίνεται ούκ ούσα • πολύ δε μάλιστα

το τοιούτον έπι τών έμψύχοιν είναι φανερόν • ουδεμίας

6 γαρ έν ήμϊν ένούσης κινήσεως ενίοτε, άλλ' ήσυχά-

ζοντες όμως κινούμεθα ποτέ , καΐ εγγίνεται εν ήμϊν

ες ημών αυτών αρχή χινήσεο>ς ενίοτε, χάν μηδέν έξω

θεν χινήση. Τοϋτο γαρ έπ\ των άψύ/ων ούχ δρώμεν

δμοίως, άλλ' αεί χινεϊ τι αυτά των έξωθεν έτερον τι)

ίο δέ ζώον αυτό φαμεν εαυτό χινεΤν. "Ωστ' είπερ ηρε

μεί ποτέ πάμπαν , Ιν άκινήτω χίνησις άν γε'νοιτο έξ

αίιτοϋ και ούκ έξωθεν. Εϊ δ' έν ζώω τοϋτο δυνατόν

γενε'σθαι, τί κοιλύει το αϋτδ συμβήναι καΐ χατα το

παν ; εϊ γαρ έν μιχρώ κόσμο) γίνεται , και εν μεγάλω •

15 και εί έν τω κόσμω, καν τω άπείρω, είπερ ενδέχε

ται κινεϊσθαι το άπειρον , καΐ ήρεμεϊν δλον. (3) Τού

τοι δή τί) μέν πρώτον λεχθέν , τί) μή τήν αυτήν

άε\ καΐ μίαν τω αριθμώ είναι τήν κίνησιν τήν εις

τα αντικείμενα, ορθώς λε'γεται• τοϋτο μέν γαρ ϊσυ>ς

20 άναγχαΐον, είπερ μή άει μίαν και τήν αυτήν τω αρι

θμώ είναι δυνατόν τήν τοϋ αυτοϋ χαι ενός κίνησιν

λέγω δ' οίον πότερον της μιας χορδής είς κα\ δ αυτός

φθόγγος, ή άει έτερος, δμοίως έχούσης και κινούμε

νης. Άλλ' όμως, δποτε'ρως ποτ' έχει, ουδέν κωλύει

26 μίαν και τήν αυτήν είναι τίνα τω συνεχή είναι καΐ

άίδιον. Δήλον δ' εσται μάλλον έκ των δστέρων.

(«) Το δέ κινεϊσθαι μή κινούμενον ουδέν άτοπον , εάν

δτέ μέν ^ τό κίνησαν εξο>θεν , δτέ δέ μή. Τοϋτο μέν-

τοι πως άν είη , ζητητέον • λέγω δέ ώστε τό αυτό υπό

30 τοϋ αύτοϋ κινητικοϋ δντος δτέ μέν κινεϊσθαι , δτέ δέ

μή• ουδέν γαρ άλλ' άπορεϊ δ τοϋτο λέγων ή δια τί

ούκ άει τα μέν ηρεμεί των όντοιν, τά δέ κινείται.

(5) Μάλιστα δ' άν δόξειε τό τρίτον εχειν άπορίαν, ως

έγγιγνομένης ουκ ένούσης πρότερον κινήσευ>ς, τό συμ-

35 βαϊνον επί των έμψυχων • ήρεμοϋν γαρ πρότερον μετά

ταϋτα βαδίζει, κινήσαντος των έξωθεν οϋδενός, ως

δοκεϊ. Τοϋτο δ* έστϊ ψευδές• δρώμεν γΐρ άεί τι κι

νούμενον έν τω ζωω τών συμφύτο>ν • τούτου δέ της

κινήσεως ούκ αυτό τό ζωον αίτιον , άλλα τό περιέχον

40 ίσως. Αυτό δέ φαμεν εαυτό κινεϊν ού πασαν κίνησιν ,

άλλα τήν κατά τόπον. Ουδέν ουν κωλύει, μάλλον

δ' ίσως άναγκαϊον, τω σώματι πολλάς έγγίγνεσθαι κι

νήσεις υπό τοϋ περιέχοντος, τούτων δ' ένίας τήν

διάνοιαν ή1 τήν ό'ρεξιν κινεϊν, έχείνην δέ τό δ*λον ήδη

45 ζώον χινεϊν, δποΐον συμβαίνει περί τους ύπνους• αισθη

τικής μέν γάρ ουδεμίας ένούσης κινήσεως, ένούσης

μέντοι τινός, εγείρεται τα ζώα πάλιν. Άλλα γαρ

φανερόν εσται χα\ περί τούτων έχ τών έπομε'νων.

πθο ρ»Γ3 ιιΙΙα ηεε ΙοΙιιηι ιηονβΓβΙιΐΓ, ββά αηίε$οει•εΙ, αΐί-

ψκιηιΐο πΊονεΙυΐ; εοηνεηίεΐΐθΐ ,ιιιΐοηι τβΐ δεπιρει• ηιονεπ,

νιΊ ηιιηΐ|ΐι;ιηι , κι αυίιίεπι ηοη ΙΗ ηιοΐυ.5 ηαιιιτι ηοη βδδεί :

8»] ιυυΙΙο !ΐι;ι\ίηιι: Ι.ιΙι.• ψιίρρίιιηι ίη ιιηίιιιηΐί* ;ιρρ;ΐΓοιο.

(ίυιιπι εηίπι ηυΙΙυβ ιιιιιΐιιι ίπίοπίιιιιι ίη ηοΐιίβ ίηεδδβι, 8βι1

ςιιΪ65θεΓΒΠΐυ9, 1;ιιιιι•η ιικινοιιιιιΐ' α,ιιαπιΐοηιιβ, εϊ ΙΊΙ ίηίοπίυιιι

εχ ιιιιΙιμιιι-1 ϊρ$ί$ ίη ηοϋίβ ρι-ίιη ϊρίιιιη ιιιυΐιι-;, οΙι.ιιιιμ ηίήίΙ

βχίπιΐδοαίδ ιιιονιτϊΐ. ΙΙοο εηίπι ίη ίιιαιιίιιιαίί» ηοη ϋίιιιϋίΐιτ

οΐ'ΐηίηιιΐδ; 86(1 δεπιρυτ αΐίςυία αΐίικί , ςιιοά εχΙι-3 εδί, 68

ηιονεΐ. ΛηίηΐίΐΙ »η(εηι (Ιίείιηυδ 86 ίρδίιηι ηονεΓε. Οϊιοπγμ

8ί αηβηυΌ Ιοίιιιιι αυίεδείΐ, ίη ίηιηιο1>ίΙί ιηοΐιΐδ Πεπ ροΐεδί &

8β ίριο, ηοη εχίπηδεειιβ. (,ιιιιηΙμ ίη αηίηιαίί Ιιοο ίί.-ι ί ρο-

ΙεδΙ, ουίύ |ΐπι1πΙιιΊ Ιιιμ' ίάΐτη βνεηίΓβ εΐίβπι ίη υηίνβΓβο ?

η;ιηι :ί ίη ραι-νο ιηιιικίο ΙίΙ , ιΊκιιυ ίη ηια^ηο ; εϊ 8ί ίη ηιιιηάΌ,

<Ίι,•ιιιι ίη ίηϋηίΐο , δίφιίϋεηι Ιοίιιιιι ίηΠηίίυιη ρο(ε8( ηιονεπ

εϊ αυίεδεει-ε. (3) Εχ Ιιί8 ί^ίΙηΓ, ςυο(1 ρΓίιηο ίοοο (Ιίεΐυιη ββί,

νίίεΐίεεί ηοη Ρ850 ευηιίεηι βεηιρεΓεΙ υηηηι ηιιηκτο ηιοΐιιηι,

ςαί ίίΐ ίη ορροδίΐα , πτΐι• .Ιι. ϊΐιιι- : 1κ«: εηίπι Γογ(3886 ηεοββ-

καΓίυιη β$1, 8Ϊ ηιοΐιυ ηηίυβ εϊ ΐ']ιιχΙ(ΐιι τεί ηοη ροίεβΐ ε$$β

βεηιρεΓ ιιηιι» ε( ί(1ειη ηιιηιεί'ο : ιίίΐΌ ηιιίεηι, οχειηρίί §Γ3ΐί8,

ΐιΙ ιίιιιι υηί»8 (ΊιοπΙίΒ 8ί( υηυβ ε( ί<1πη 8οηη8 , 3η ϊοηιριτ

3ΐϊυ8, ςιιιιηι ε1ΐ0Γ(1α «ΙηιϋϋοΓ 86 ΙιαοοαΙ ε( ιιιουρβΙιιγ. \'ε-

ππιιίαιιιι'ΐι ιιΐΓθ\ί•ί1;ιιΐι1οηι ιηοιίο Ιιοεβε 1ι:ι1ιι•ιιΙ, ηίΐιιί νεί3(

βϋφίρπ] ηιοΐυιη ε$$ε υηαηι είευικίεπι : ηιιία δίΐ οοηΐίηιιιΐδ

64 ίΐ'ΐηρίΐιτηιΐί; ςιιοϋ εχ ίί8 (]ΐι;(' ρο8<63 8βςιιεη(υΓ, ιηοςίβ

βΓΪΙ ηιαιιίΓοδΙυιη. (4) Μονή ί ;ιιιΙιίιι ςυοά ηοη (ηοτεί)3(ιιΐ',

ηίΐιίί &Ι>8ΐΐΓ(1ί 681, 8Ϊ ϊ(Ι ΐ|ΐκιιΙ βχΙΗηεεουβ ηιονεΐ, ηιοαΌ

3(ΐ8ΪΙ , ιηοϋο ηοη 3(1$ίΙ. Ηοο νεΓΟ ηυοηβπι ηιοιίο εδδε ρο88ί(,

ιριινηηιΐιιιη β8ΐ : υΐ , ίηιριιιιη , ί(1εηι βΐ) εο^εηι ηιοτεηίίί

νί™ 1ΐ3οεη(ε, ηιοιίο ηιονί'βΙιΐΓ, ιηοίίο ηοη ηιονεβΙυΓ. ΚίΙιϋ

εηίπι ;ιΙίικΙ ίη ΊιιΙιίιιιιι Γ(\ο(;ιΙ (]ΐιί Ιιοε (ΙίοϊΙ, {ρι,ιιιι ουΓ

ηοη ίΐ'ΐιιριτ :ιϋ;ι εη1ί3 α,ιιίεδευηΐ , 3ΐί3 ιηονεηΙυΓ. (5) Μβχίιηε

3υ1ι•ηι Λί(Ι(Ί'ί ροίεβΐ Ιΐ'ΐΙίιιιη ϋίικί ΙκιΙιπγ ιΐιι^ίΐ.ιΐίιιηοιι,

<ρΐιιι| ενεηίΐ ίη πΊιιιμ ίιιιιηίιιιαίίϋ, ςυαβί ίη ηο1)Ϊ3 ΙΊαΙ ιιιοΐιυ

ςυιιιη 3η1εβ ηοη 688ε(. Οιιο<1 εηίηι ρι-ίπη ιριίΐ'ίιιΊιαΙ , ρο>ΐρ;ι

;ιΐιι1ιπΙ;ιΙ, ιιιιΙΙίΐ Γβ εχ(εΓΠ3 ιικινεηΐε, ιιΐ νί«1οΙιΐΓ. 5ε(1 ΙιοεεβΙ

Γ»ί8ΐιιιι ; νίίίειηιΐϋ εηίηι Μ-ιηριτ ηϋιριίιΐ ίπικιίπηι ηιονιτί ίη

ιιπίΐϋ.ιϋ. (Ίπ .-ιπΙγιιι ηοο ιιι<>\ ι ;ιΙπγ, ηοη ίρβυπι αιπηιαΙ 68(

(;ι!ΐΜΐ , 86(1 Γογ(3886 ίιΙ (ρκκΐ ηπιΐιίί. Ι|ιιΐιιιι ιιυΐΐ'ΐιι ιϋι ι'ιηιι-;

86 ίρ-ιπιι ιιιο\ (ίτ , ηοη ςηονίβ ηκιΐιι , «ι•ι1 εο ςιιί ε$1 8εευη-

(Ιιιιιι Ιοι.-υιη. Κγ^ο ηϋιίί νιΊαΙ, ςυϊη ροΐίιιβ ηεεε$83ηυπι (•.•>[,

ίη (ΌΓ'ροΓΟ ΓιεΓί ιηυ11θ5 πιοΐυδ »1> εο ςυοιΐ λιιιΙ.ΪΙ : Ιιππιηι

αιιΐΐ'ΐιι πϋιριοδ ηιοτβΓβ εοςίΐ3(ίοηειη νεί βρρείίίίουεηι :

εαπι λ<•π> ]ιιιμ ηιονεΓβ Ιοίιιιιι αηίηκιΙ; ευ]υ8Πΐθ(1ί απΊΐϋΙ ίη

ίοιηηίδ- Οιιιιιη εηίηι ηηίίυδ 8εηίί(ίνη3 ιηο(ιΐ5 ίη8ϊ( , ,ι1ίιριΪ5

Ιίΐιιιοη ιιιο1ιΐ8 ίηκίΙ, αηίιη:ιΙίιι πΐΓβηβ εχρεΓ^ίίευηΙυΓ. δειΐ

οιιίιιι άκ Ιιίβ ριτβρίοαυηι ογϊΙ εχ ίί8 αυχ &οΐ{ΐιυηΙιΐΓ.
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ΟΑΡ. III.

Αρχή δέ της σκέψεως έσται ήπερ καΐ περί της

λεχΟείσης απορίας, δια τί ποτέ ενια των όντων δτέ

μέν κινείται, ότέ δε ηρεμεί πάλιν. Ανάγκη δ' ήτοι

πάντα ήρεμεϊν άεί , ή πάντ' άει κινέΐσθαι , ή τά μέν

5 κινέΐσθαι τα δε ήρεμεϊν , και πάλιν τούτων ήτοι τα

μεν κινούμενα κινέΐσθαι άεί, τα δ' ήρεμοΰντα ήρε

μεϊν, ή πάντα πεφυκέναι δμοίως κινέΐσθαι χαι ήρε-

μεϊν, ή το λοιπόν ετι χαΐ τρίτον ενδέχεται γαρ τα

μεν άει των Οντων ακίνητα είναι, τα δ' άει κινούμενα ,

1ΐ) τα δ' αμφοτέρων μεταλαμβάνειν όπερ ήμϊν λεκτε'ον

εστί• τοΰτο γαρ έχει λύσιν τε πάντων των άπορου-

με'νο)ν , καΐ τέλος ήμϊν ταύτης της πραγματείας εστί.

(•2^ Το μέν οΰν πάντ' ήρεμεϊν , και τούτου ζητεΤν λό-

γον άφέντας τήν αίσβησιν, αρρώστια τις έστι όια-

ιιν ν,ιίας, και περί δλου τινός , άλλ' ου περί με'ρους άμφι-

σβήτησις• ουδέ μόνον προς τον φυσικόν, άλλα προς

πάσας τάς έπιστήμας, ώς ειπείν, καΐ πάσας τάς δόξας,

δια το κινήσει χρήσθαι πάσας. Ετι δ' αί περί των

άρχων ενστάσεις, ώσπερ εν τοις περί τα μαθήματα

2<ι λόγοις ουδέν είσι προς τον μαθηματιχόν , ομοίως δε κα'ι

έπι των άλλων , ούτως ουδέ περί τοΰ νϋν δηΟε'ντος

προς τον φυσικόν ΰπόθεσις γαρ δτι ή φύσις αρχή της

κινήσεοις. (3) Σχεδόν δε τι και το φάναι πάντα κι

νέΐσθαι ιΐεϋδος'μέν, ήττον δέ τούτου πάρα τήν μέθο-

ΐ5 δον ετέθη μεν γαρ ή φύσις εν τοις φυσικοϊς αρχή

καθάπερ κινήσεως και ηρεμίας. Όμοίως δέ φυσικόν

ή κίνησις• καί φασί τίνες κινέΐσθαι τών όντων ου

τά μέν τα δ' ού, άλλα πάντα και άεί, άλλα λαν-

Οάνειν τοΰτο τήν ήμετέραν αίσΟησιν. Προς ους καίπερ

3(ΐ ού διορίζοντας ποίαν κίνησιν λε'γουσιν , ή πάσας , ού

χαλεπόν άπαντήσαι- ούτε γάρ αύξάνεσθαι ούτε φθί-

νειν οΐόντε συνεχώς, άλλ' έ'στι και το με'σον. "Εστι

δ' Ομοιος δ λόγος τω περί του τον σταλαγμόν κατα-

τρίβειν καί τά έκφυόμενα τους λίθους διαιρεϊν ού γάρ

ιί ει τοσόνδε έςέωσεν ή άφεΐλεν δ σταλαγμός, και το ήμισυ

έν ήμίσει χρόνω πρότερον ■ άλλ' ώσπερ ή νεωλκία , και

οϊ σταλαγμοί οί τοσοιδ'ι τοσονοι κινοϋσι, το δέ με'ρος

αυτών έν ούδενι χρόνω τοσούτον. Διαιρείται μέν ούν

το άι•αιρεθέν εις πλείω, άλλ' ουδέν αυτών έκινήθη χω-

ιιι ρίς, άλλ' άμα. Φανερόν ουν ώς ούκ άναγκαϊον άεί τι

άπιέναι, ότι διαιρείται ή φΟίσις εις άπειρα, άλλ' όλον

ποτέ άπιέναι. Όμοίως δέ και έπ'ι άλλοκόσεοις όποιασ-

οϋν • ού γάρ ει μεριστόν εις άπειρον το άλλοιούμενον ,

διά τοΰτο και ή άλλοίωσις, άλλ' αθρόα γίνεται πολλά-

41 κ'.ς, ώσπερ ή πήςις. Ετι όταν νοσήση τις, ανάγκη

χρόνον γενέσθαι έν ι•) ύγιασΟήσεται, και μή έν πέρατι

χρόνου μεταβάλλειν ανάγκη δέ εις υγίειαν μεταβάλ-

λειν και μή εις άλλο μηθέν. "ϋστε το φάναι συνεχώς

άλλοιοΰσθαι, λίαν έστι τοις φανεροϊς άμφισβητεΤν ■ εις

•οι τουναντίον γάρ ή άλλοίιοσις• δ δέ λίθος ούτε σκλη

ρότερος γίνεται ούτε μαλακώτερος. (<) Κατά τε τό

φέρεσθαι Οαυμαστόν ει λέληθεν δ λίθος κάτω φερό•

ΙΊ ίικ 'ίρίιιιιι νιτιι Γ.οηδίιΙοΓβίίοηίδ (Ί'ίΙ , 1)110(1 Γιιίΐ εΐίΐηι

ι1ιι1ιί[;ι|ίιιιιίι» ηιιΐΐ'.ι ιΐίιΐ.τ, πιιηηιιι φι;ΐ'ιΙ;ιιιι ιμιΙκι ιηυιΐο

ιιιυνι•;ιηΙιΐΓ, ιιιυιΐο Π1Γ51Ι3 α,ιιίεδε3η(. ΝεοεδδΡ ϊρΐυΐ' εδ(, νβΐ

οηιιιί3 δειηρει• ςιιίρβοβΓβ, νεί οιιιηϊα βεηιρεΓ πιονοΓί ; νεί ηΙί;ι

ηιονεπ, ιιΐία ςιιίεδοεΓε; εΐ ϊΐιινίδ εχ Ιιίδ νεί 83 ςιΐϊΕ ιηονεη-

Ιητ, βεπιρει• πιονεπ, εί ε;ιιρι;ι• α,υίεδευηί, εοιηροΓ (]υίεδθβΓ8:

νεί ΪΙίΐ η•ιΙπι°3 οδδε εοπ)ρ3Γ3(υηι , ιιΐ οιηηϊβ ιεφιε ηιονβίΐη-

ίιΐΓ εί ςυίβδοβηΐ : νεί ςυοα" Γείίφιιιιη βψικ: ε$1 3ο (ει-ΐίιιιη :

εοη(ίιΐ£ί( εηίιη ςιιετιίηηι εηΐίβ δβιηρβΓ εββε ϊιηπκιυίΙί.Ί, ηοη-

ηπΙΙ» δεπιρει• πιονεπ, αϋβ υίΓοςυε ριιι-Ιίαριιπ' ; ςιιοιΐ φΓκΙιΊΐι

ιιιιΐιϊί (Ιίιτηιΐιιιη εδί : Ικη' εηίιη ΙιαΙιεΙ «οίηΐίοηεηι εοπιηι

ηιιιηίιιιιι (Ιε φιίύιΐδ ι!υΙ)ίΐ3(ιιιη βδ(, βΐ ο.>( ηοΐιίδ πιιίϋ Ιιιφίϋ

(Γ3ε(3(ίοηίδ. (2) Ι)ίι τη• ίμίΐιιΐ' ιιιιιηίίΐ ΐ|ΐιίι•ίΐ',ιτιι, ε( Ιιιφίδ Γ3-

Ιίοηεηι ηυβεΓβΓε, οπιίββο 8εη$ιι, εδ( ίηΐίιηιίΐακ ί|ΐι»'(ΐ3ΐιι ι•.ο-

μί(3ΐίοηΪ8. Α ι: ι1« ΙιιΙο ηΐίιριο , ηοη όε ρβΓίε ιΐιιΐιϊΐηΐίυ 881 ;

ηιτ Νυΐιιηι 3ΐ1\ΐΜΐΐυ ρ!ΐ)$ίειιηι, βειΐ βιΙνεΓΕίΐδ οιηηεδ βοίεη-

1)33, ιι( ί(» ιΐίΐ'ϋΐη, εΐ οιιιηΐ'ϋ ορϊηίηηεβ, ρπιρΙρΓΟ» ιριοι!

ηιο(ιι οπιηεβυΙυηΙυΓ. Ι'πγΙιίί'» ο1)]εε(ίοηε3 ι|ΐκι• ιΐε ρΓίηοί-

ρϋ» ιίιιιιΐ, βϊιίιΙ ίη ηΐΒΐΙιειηαΙίείδ άιβριιίαΐϊοηϊΐιυβ ιιίΙιίΙ 3ΐΙ

ηκιΙΙιι'ΐιιιιΙίειιιιι ριτίίηνιιΐ, δϊηιίΙίΙεΓηιιε ίη ι:ιΊι•ιίλ : ίΙ,ι ηεε

οο]εε(ίο <1ε εο ςυοιΐ ηιιηο ιϋιΐιιιη ΓιιίΙ, Λά ρΙι\ κιγιι ιιι ιιΙΙίιιιΊ ;

Ιι\ροΙΙιι•ίίί Γΐιίιιι ('ίΐ : .Ν'ϋΙιΐΓ,'ΐηι εβ&ε ρΐΊΐιΐ'ίρϊιιιΐ) ιηυΐυ».

(3) ΓεΓε 3ΐι(εηι εΐ (ΙίεεΓβ οηιηία ηιονίτί, ΓαΙδίικι ςιιίιΐΐ'ΐη εβί,

8β<1 ηιίηΐΗ ίΙΙο , » Ι « Ιι.ιι• ιηείΐιοιίο ΐϋεηυηι; η;ιιιι ρο^ίΐυιιι

ίη Ιίοηβ ρΐινίίέίϋ ε$1, ιΐ3ΐιιΐ'»ιη ίη ηΊιιι-ί ρΐινίίείί εδβιΐ

ρΓΪιιΐΊρίιιιιι , ιιΐ ιιιοΐίοπίί, 1(3 εΐίβηι (]1ΐίθ1ί5. Κ» ηιοϋο Οϋΐ

ιν- ιι.ιΐιιπίίϋ. Αι- ηοηηυΐΐί :ιίιιιι(, ηυιι ;ιΙι;ι εη(Ϊ3 ηιονεπ, 3ΙΪ3

ιηίηίιιιΐ1 : ίειΙ οηιηίβ εΐ βεπιρεΓ ηιονεη ; 5ει1 Ιιοε Ιιιίεη• ηο-

ίΐηιιη $εη$ηιη. (^υίΙ)ΐΐΛ , (Ίί.ιιιι £ί ηοη (1εΓιηί3η( ιΐε ιριιι ιιιιιΐιι

Ιοΐ|ΐι;ιπΙιΐΓ, 3η (1ε οηιηίΐιιΐϋ, (βηιεη ηοη ε«( άίίΤιεϋε οιχυΐ'Π'π:.

Νεηιιε εηίιη τε$ αιι^επ ηε({υε ιΐίηηηηί ρο$.<<υη( οιιηΐίιιεηΐιτ :

8οι1 βί>1 είί,ιιη ηιοιϋιιιη. Κ>| ,ίιιΙιίιι Ιιϊο ί,οπιιο ει &ίιηίΙί$, φι»

(ΙίιίΙιΐΓ 3 μηΚβ Γοηκιπηί, ε( ιιΐι ϋϋ φια; ριιΙΙιιΙιιηΙ, (ΙίνίιΙί 1;ι-

ρίϋε9. Γνοιι ΐ'ΐιίιη, μ (3ΐι(ιιηι 3ΐ)Γ8$ϊ( 8ίνε308(ιι1ί( μιιΙΙ.ι, ιιιιΐι'ΐ

ΐ|ΐι»ιμΐι• ιΐίΐηίιΐίιιιιι α1)Γ35ί[ 56» .ιΐ^ΐηΐίΐ (1ίιιιί(1ί3(υ (εηιροΓε :

ϋι'ΐΐ φιειιιηι.ΐιηηιΐιιηι ηανί^ϋ Ιι',ιγΙι^ ΙίΙ ; ϋ,ι ε(ί3ηι (ο( ^ιιΐ !.«-

Ι.ιηΙ ιιιιι πιονεηΐ : ρ3Γ« βηίβηι εβΓυιη ηυΙΙο (εηιροΓε (ιιιιΐιιηι

ιηονεΐ : ιτμ» <1ί\ ί.ΐίΐυΐ' ιριίιίεηι ί(1 ιριοιΙ Ηΐιΐ,ιΐυιη 8*1, ίη ρΐιιηι ;

βειΙ ιιϋιιΙ Ιιιιπιιιι ιιιιιΐηηι ε8ΐ8β0Γ5υπι, νεΓυηι δίιηιιΙ. ΡεΓδρί-

ουηηι ί;;ίΙυΓ β8ί, ηοη β85ε ηεεε883πιιηι βεηιρεΓ βΐίφιίιΐ βυίΓε,

ι|ΐιίιι ιίπηίπιιΐίο ιΐίνίιΐίΐιιΐ' ίη ίηΐίηίΐη, ήΐ'ιΐ Ιοί ιιιιι 3ΐί(Μΐ3ηυΌ

30ίΓε. 8ίηιίΙί1ΐΜ'(Ίίιιιιι 88Γβ8ΐΐ3ΐ>εΙ ίη ναΐ'ίιιΐίοικ' ηυαεηιηςηε :

ηοη (Ίΐίιη, 8Ϊ ί(1 ςυοιΐ \ ιιι ίίΐΐιιτ, ίιιΓιηίΙε <ΙΪ\ ίιΐί ροΐ88(, ϊιίπιτ»

ε(ί3Πΐ \'3Γί3(ίο ίηΠηΚε (ΙίνίιΙίΙυΓ • 88(1 οοηίεΓίίιη εΐ μιιιιιΙ Ιίί

83•ρεηιιπΐ8Γ0, υί εοηοΓβϋο. Ργ3?(8Γ83 ςηηιη ιι1ίι]ΐιίκ,Ί'μΐΌ!ιι-

νεΓίΙ, ηεεείβε εδ( Γυί&56 (ειηριιβ φιο κιιηιΙιίΙηΓ, ηεε ίη (π••

ηιίηο ίειτιροΓίβ ιιιιι(3Γί. Ρογγο ηεεεβίε εδί ηιυ(3ΓΪ ίη κιιιιΐι-

(ειη, ηοη ίη 3ΐί•|ΐιίι1 ίΙΙυά. ΟυοοίΓεβ ΙΐΒςρ 3588Γ(ίο, Γ83 εοηΐί-

ηεηίβΓ νβΓίβτΙ, 83 ίη ιΐιιΐιίηιη τενοεβί, ςακ δΐιηί ιιιΐηιιιιΐηιιι

ρεΓδρίειΐ3 : ΐ[ΐι,Ίηι]ϋ(]ΐιίι1ι•ιιι νιΐΓίηΙίο ίη οιιιΙιμπιπιι 88(.

Αι: Ιίΐρίί ηΐ-ΐ' ιΐιιι ίοΐ' Π(, ηεε ιηοΙΙίοΓ. (4) (,ΐηπιΙ εΐίβιιι 3(1

ΙαΙίυιιοηι βΗΙηεΙ, αϋηιίΓβηίΙε «Ι, 8Ϊ Ι3ΐε( 1βρ'ΐ8 ι|ηί <1βθΓ8ΐιιο
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μένος η μένων Ιπί της γης. "Έτι δ' ή γη και των

άλλων έ'καστον εξ ανάγκης μενουσι μέν έ\ τοις οίκείοις

τόποις, κινούνται δέ βιαίως εκ τούτων είπερ οϋν

ενια αυτών εστίν εν τοις οίκείοις τόποις, ανάγκη μηίέ

ί> κατά τόπον πάντα κινεΐσθαι. "Οτι μεν οϋν αδύνα

τον η* άεΐ πάντα κινεΐσθαι ή άει πάντα ήρεμεΐν , εκ

τούτυιν και άλλων τοιούτων πιστεύσειεν αν τις. Άλλα

μήν ουδέ τα μεν άε\ ένδε'χεται ήρεμεΐν, τα δ' αεί κι

νεΐσθαι, ποτέ δ' ήρεμεΐν και ποτέ κινεΐσθαι μηδε'ν.

ιο Λεκτε'ον δ' δτι αδύνατον, ωσπερ £πι των εϊρημε'νων

προ'τερον , και £πι τούτων • δρίομεν γαρ επί τών αυτών

γιγνομε'νας τάς εϊρημενας μεταβολάς• και προς τού

τοις δ'τι μάχεται τοϊς φανεροΐς δ αμφισβητών •ύτε

γαρ ή αυξησις ουθ' ή βίαιος εσται κίνησις, εί μή κινη-

16 σεται πάρα φύσιν •}\θΐμοΖν προ'τερον. Γε'νεσιν ουν

αναιρεί και ©θοράν ούτος δ λόγος. Σχεδόν δέ και το

κινεΐσθαι γίνεσθαί τι και φθείρεσθαι δοκεΐ πασιν εις

8 μέν γαρ μεταβάλλει, γίνεται τοΰτο ή ίν τούτω,

ε; ο6 δέ μεταβάλλει, φθείρεται τοϋτο ή εντεύθεν.

2ο (β) "ϋστε δηλον δ'τι τα μέν κινείται, τα δ' ηρεμεί

ενίοτε. Το δέ πάντα άξιοϋν δτέ μέν ήρεμεΐν δτέ

δέ κινεΐσθαι , τοΰτ' ήδη συναπτέον προς τους πάλαι

λόγους. Αρχήν δέ πάλιν ποιητεον άπδ τών νυν διο-

ρισθε'ντιον, τήν αυτήν ήνπερ ήρξάμεθα προ'τερον.

2Β (β) *Η γάρ τοι πάντα ηρεμεί, ή πάντα κινείται, ή τα

μέν ήρεμεϊ τά δέ κινείται τών Οντων. Και ει τα μέν

ηρεμεί τα δέ κινείται, ανάγκη ήτοι πάντα δτέ μέν

ήρεμεΐν δτέ δέ κινεΐσθαι, ή τα μέν άει ήρεμεΐν τα

δέ αεί κινεΐσθαι αυτών* τά δ' δτέ μέν ήρεμεΐν δτέ

30 δέ κινεΐσθαι. "Οτι μέν τοίνυν οΰχ οΤόντε πάντα

ήρεμεΐν, είρηται μέν και προ'τερον, είπωμεν δέ και

νυν. Εί γαρ και κατ' άλήθειαν ούτως έχει, καθάπερ

φασί τίνες είναι το ον άπειρον και άκίνητον , άλλ' ούτι

φαίνεται γε κατά τήν αίσθησιν, αλλά κινείται πολλά

3β τών όντων. Εΐπερ ουν εστί δόξα ψευδής ή δ'λυις δόξα,

και κίνησίς έστι, κάν ει φαντασία , καν εϊ δτέ μέν ούτως

δοκεΐ είναι δτέ δ' έτε'ριος • ή γάρ φαντασία και ή δόξα

κινήσεις τινές είναι δοκοΰσιν. Άλλα το μέν περί τούτου

σζοπεΐν , και ζητεΐν λόγον ων βε'λτιον εχομεν ή λόγου

4ο οεΐίθαι, κακώς κρίνειν εστί το βε'λτιον και το χείρον,

και το πιστδν και το μή πιστόν , και αρχήν και μή

αρχήν. Ομοίως δέ αδύνατον και το πάντα κινεΐσθαι ,

ή τά μέν άει κινεΐσθαι τά δ' αεί ήρεμεΐν • προς άπαντα

γαρ ταϋτα ικανή μία πίστις- δρώμεν γάρ ενια δτέ

45 μεν κινούμενα δτέ δ' ήρεμοϋντα. "ί2στε φανερδν δτι

αδύνατον όμοίιος το πάντα ήρεμεΐν και το πάντα κι

νεΐσθαι συνεχώς, τώ τά μέν αεί κινεΐσθαι τά δ' ήρε

μεΐν άει. (7) Λοιπόν οϋν θεωρήσαι πότερον πάντα

τοιαύτα οία κινεΐσθαι και ήρεμεΐν, ή ενια μέν ούτως,

Κ) ενια ο αει ήρεμεϊ, ενια δ' άεΐ κινείται ■ τοΰτο γάρ

δεικτε'ον ημΐν.

ΓεπΊιι-, 3ΐιΙ ίιι 1«γγ3 ιιιαηεί. Ρι•ί»1εΓ83 (είτα εί ρ,βΙβΓοπιηι

ιιιιπιιιι]ΐκΐ(Ιι|ΐΐί' ηρρεδ53πο ιηιιηρηΐ ίη ρι-ορπίβ Ιοοϊβ, εχ ηΪ3

ηιι(οιιι νί ηιο\ ριιΙιιγ. 5ί Ϊ£ΪΙυτ Ιιοιίιιιι ηοηηιιΙΙα δίηΐ ίιι ρι-ο-

ρι•ίίδ Ιοείδ : ηεεβδδε ββΐ, ηβ «τιιιΐιΐιιιη Ιοοιιιη ςιικίριιι οιηηίιι

ιηονοΓί. ΙηιροδδίυίΙε ι^ϊΙιιγ βδ&β , νεί δεηιροΓ οπιηίβ ιτ.ονεπ,

νβΐ -(ΊΐιρίΊ• οιιιιιί,ι ΐ]ΐιίι•5ΐ'0π•, βχ Ιιί» 81 ίΐΐϋ-ί Ιιυ]υδΐηο<1ί Γ3-

Ιίοηίϋΐΐδ ίΐίφΐίβ (τεα'ίίΐεπί. ΑΙ νβΓΟ ηεε Ιίοιϊ ροίεβΐ υΐ αΐία

ΜΊΐι'Η'ηιΐΜΓΜ,-ιιιΙ, 3Ι13 βεπιρβΓ ηιονββηΙιΐΓ; ηίΙιίΙ ηιιίριιι ίη-

Ιρπίιιηι φΐίεδεβΐ, ίηίρηίιιηι ηιονοβίυτ. 1>ϊ('ρη<1ιιιιι ;ιιι(ριιι

Ϊιιιρο88ί1)ϊ1ο οδδε, υΐ ίη ϊΐβ ςυ» βπΙρ» άίεί» ΓηριίιιιΙ, Ϊΐ3 βΐίβπι

ίη Ιιίδ : <)οί.ι \ κίπιιπ- ίη πμΙι.ίιι πΊιιι* Ιίειϊ άΊεΙβδ ηιπίίΐΐίοιιρκ.

ΕΙ 8(1 ηη?ο, ςυία Γεοιιβ ρεπφίευίδ ΓΡρυ;;η»1, ηυί <1ε ηοο εοη•

ΐΓονεΓδβΙυι•; ηρςυρ ρηίηι βιιοΐίο, ηεςυβ νίοίρηίιι•; επί ηιο-

Ιυβ, 11Ϊ5Ϊ ηιονε3ΐιΐΓ ρΓεείΡΓ ιι,ιίππιιη, φίοιΐ 3ΐι(ρβ φΐίβδοο-

1)βΙ ; βεηεΓΒΐίοηεηι ί^ίΙιιι-ΙοΙΙίΙ εί ίηΐΡΓΪΙυιη Ιιίε μίιιιο. ΡεΓΟ

ίΐιιίριιι εε ίρϋΐιηι ΓηονβΓί οηιηίουβ νϊιΙι-ΙιΐΓ ηϋήΙ ;ιϋιιι1 εδβε

ΐ[ΐι,ιιιι Ιιρμ ι|ΐιι<|(1αηι ρ( ίηΙβΓΙΓβ; ίη ΐ]ΐιοι1 ρηίιιι ιι>ιιΙιι(ιιι , ΙιΙ

Ιιοε, νεί ίη Ιιοε : εχ ςυο 3ΐι(βηι ιιιπΙ;ι(ιιγ, ίηΙεΓΪΙ ηοο , νρΐ

Ιιίηο. (5) Οικιΐΐ ηΐ3ΐιίΓρ6(ιιιη εβΐ, (]ιιιγιΙ3ιιι ηιονιτί , ςιια>

(Ιβηι ηιιίβδοεΓε α1ίι[ΐιηιιι1ο. Οιηηϊ.ι νεΓΟ οχίίΙίηΐ3Γ8 ηυβη-

(1ο<]υβ ςηίεβοεΓε, ηυαηιίοςυβ ηιονεπ ; Ιιοο ];ιιιι ;ι<1μιιι^.•ιι-

ιΐιιηι ε$1 ηιΐ Γ3(ίοηο$ ειιρΓ3 ΐιΙΐΜΐίΐκ. ΙηίΙίπηι ηιιίριη ροδ( Ιιχο

(|π;ΐ' ηιιηε ιΙρΠηίΙβ δΐιηΐ, ίάβηι ίΙεΓηηι δΐιπιρπιΐιπη ρ>|, εχ

ςυη 3η(β3 εχοκί ειιηιιι». (β) ΛιιΙ ρηίιιι ονηη\& εη(Ϊ8 ςιιίε-

μίιιιΙ , ;ιπ( οιιιιιί,ι ηιονεηιυΓ; ;οιί ;ιΙίιι ςυίρδοιιηΐ, 31Ϊ3 ηιο-

μίιΙιιι' ; εί βί ίΐΐί» ριιΙίιιιριίι-ΜΊΐιιΙ, ίΐΙί,Ί ιυονεηΙιΐΓ : ηεεε$$ε εβι

τεί οιιιιιί,ι ι|ΐι,•ιιιιίοιιιΐρ ςηίοδοβΓε, φΐίΐιΐιΐηψιε ηιονεπ ; νρ|

3|Ϊ3 ββιηρεΓ ςυίεβοοΓε, ίΐΐί,ι 8βηιρβΓ ηιονεΓί ; νβΐ &Μ& «βιιιρεΓ

ί]υίθ5ΡΡΓε, 3ίί» κβηιρεΓ ηιονεπ , ηΙία ηιοοΌ ηπίεβοεΓε, ηιοαΌ

ηιονεΓί. Κίεπ ί^ίΙαΓ ηοη |)088ε, υ4 οιηπΐα ψιίρ*ρ:ιιιΙ, Οίι (ιιιιι

ςυίιΙεηΊ ε( αηΐο» ΓιιίΙ : (Ιίοαηιιΐδ (3ΐηεη ρ1 ηυηε. Νβηι ρ|;ί τε-

νρΓ3 ί(3 5Ϊ(, ιι Ι ηοηηυΐΐί (ΙίιιιηΙ , ίιΙ ε$(, εη$ εί( ίιιΙίηίΙ ιιιιι 1 1

ίιιιιΐιοΐιίίι', (3ΐηοη Ιιοο κρηκυί ηοη νίιΐοΐιιι•, ίβο" ηιιιΙΙα εηϋι

ιιιονοιιΙιΐΓ. δι ίμίΙιΐΓ ε&1 ορίηίο Ι',ιΙλι, ηιιΐ οηιηίηο ορίηίο :

(ριΐρ βϋ( οΐίαιη ηιοΐιΐδ : ηεε ηοη $ί ί>ϋ ρ1ΐ3η(α$ία ; εί $ί (μι,ιη•

(Ιικριε ί(3 νί(1ρ3(ιΐΓ, φιηηιΐοφίρ ,ιΙΚργ : ηιιοηίβιη ρ1ΐ3η(3$ί3

εί ορίηίο νίϋρηΙιΐΓ 8888 ηιοΐίοηεβ ςΐΗϋάβηι. νεΓυηι <1ε Ιιί>

(ΊΙΙ^ίιΙι'ΠΙΙΊ', β( ΠΐΙί'ΜΙΙΊΙΙ ίρΚΙ.Ί'Ρ! ι', ίη ([ΙΐίΙιΙΙ', ΗΙ1ΙΙΙΙ•, ΙικΊΐΙΝ

;ιΙΙιτΙί, (|ΐι;ιιιι ιιΐ ηιΐίοηρ Ι'μ'(•;ιιιιιι>; ηίίιίΐ αϋικί ρ•,( φΐ.ιιιι

ΐιιιιΐι- ]ικ)ίο3Γβ , ιριοιΙ 88( ιηείίιΐί ιΊ φίοιΐ (ΙρΙρπιικ, ε( ιμιοιΐ

68). οιΐ'ΐΐϊΐιίΐρ ρΐ φίοιΐ ηοη ΓτειΙίΙιίίε, ίίειη ρπικ-ίρίπηι ιΊ

ηοη ρηηείρίυηι. δίπιίΙίΙεΓ εί ίιηρο8$ίί)ίΙ« 88(, υιιιιιία ηιο

νεΓί : ίΐιιί 3ΙΪ3 ίειηριτ ιηονρι-ί, 3|ί3 βεηιρβΓ ηυίεβεβΓε; ηαιη

3<1νεΓδη8 η«ε οπιπίβ βυπΊείΙ ρι-υΐιηΐίο ηη3 : ςοίβ νίάεηιυδ

ηοηηιιίΐ3 ηιοοΌ ηιονεπ , ηιοοΌ φΐίεβεεΓβ. Οοβγο ρεΓβρί-

( ιι ιιιιι ρ<1, οιιιιιί,ι ςυίεδεεΓβ, (Ί οιηηίιι ηιονεΓί εοηΙίηεηΙοΓ,

κςυε 885β ίαιρο88ίΙ)ίΙε βΐφΐε ά\\ά 8βηιροΓ ηιονβΓί , ηϋα δεηι•

ρρτ φΐίβδεβΓβ. (7) ΚοΙίηφίίΙυΓ 8Γ§ο υΐ <Ιίφίι ίιιπιπ^, ίιΙ ι ιιιιι

οπιπίβ δίηί ρ]υ3πιο<Ιί υΐ ιηονεβηΙυΓ εί ςυίοδεβηΐ : βη ςυαι-

ιΐίΐιιι ίΙ,ι 88 Ικιΐιρ,ιηΐ , ιρι,ΊΐΙαηι δεηιρβΓ ηιιίοβεβηΙ , φΐίριίαιη

ββηιροΓ ηιονεβηΙιΐΓ : Ιιοεοηίπι ηοΐιίί Ρ5ΐ ρΓοοβηο'υηι.

/
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Των δή χινούντων και κινουμένων τα μεν κατά

συιιβεβηκός κινεί και κινείται, τα δέ καθ' αυτά• κατά

συμβεοηκός μεν οίον όσα τε τώ ΰπάρχειν τοις κινοϋ-

σιν ή κινουμένοις , και τα κατά μόριον , τα δέ καθ' αΰ-

ΐ) τοί, 8σα μή τω ΰπάρχειν τώ κινοΰντι ή τω κινουμένω,

μηδέ τω μόριόν τι αυτών κινεΤν ή κινεϊσθαι. Τών δέ

καθ' αυτά τα μεν ΰφ' αυτών τά δέ ΰπ' άλλου, και

τά μέν φύσει τα δέ βία και πάρα φύσιν • τό τε γαρ

αυτί) ΰφ' αΰτοϋ κινούμενον φύσει κινείται, οίον εκα-

ιο στον τών ζώων κινείται γαρ τό ζώον αύτο ΰφ αΰτοϋ*

όσων 6' ή αρχή εν αύτοϊς της κινήσεως , ταϋτα φύσει

φαμέν κινεϊσθαι. Διό τό μέν ζώον έίλον φύσει αυτό

εαυτό κινεί, τό με'ντοι σώμα ενδέχεται και φύσει και

παρά φύσιν κινεϊσθαι• διαφέρει γαρ όποιαν τε αν κίνησιν

16 κινούμενον τύχη καΐ Ικ ποίου στοιχείου συνεστηκός.

Και τών ΰπ' άλλου κινουμένων τά μέν φύσει κινείται,

τα δέ πάρα φύσιν ,-παρά φύσιν μέν οίον τα γεηρα

άνω και τό πϋρ κάτω. Ετι δέ τά μο'ρια τών ζιόων

πολλάκις κινείται πάρα φύσιν, πάρα τάς θε'σεις κα\

20 τους τρόπους της κινησεοις. (2) Και μάλιστα τό υπό

τίνος κινεϊσθαι τό κινούμενον έν τοις πάρα φύσιν κι-

νουμε'νοις εστί φανερόν, δια τό δηλον είναι ΰπ' άλλοι»

κινούμενον. Μετά δέ τα πάρα φύσιν τών κατά φύσιν

τα αυτά ΰφ' αυτών , οίον τά ζώα • ου γάρ τοϋτ' άδη—

25 λον, εί υπό τίνος κινείται, άλλα πώς δει διαλαβεϊν

αυτό τό κινούν και τό κινούμενον • εοικε γάρ ώσπερ έ"ν

τοις πλοίοις και τοις μή φύσει συνισταμένοις, οδτω και

εν τοις ζώοις είναι διηρημε'νον τό κινοϋν και τό κινού

μενον , και οΰτω τό παν αυτό αυτό κινεϊν. Μάλιστα

3ο δ' άπορεϊται τό λοιπόν της είρημένης τελευταίας

διαιρέσεως• τών γάρ ΰπ' άλλου κινουμένων τά μέν

παρά φύσιν Ιθήκαμεν κινεϊσθαι, τά δέ λείπεται άντι-

θεϊναι, ότι φύσει. Ταϋτα δ' εστίν ά τήν άπορίαν

παράσχοι αν ΰπό τίνος κινείται, οΐον τά κοΰφα και

35 τά βαρέα• ταϊτα γάρ εις μέν τους αντικείμενους τό

πους βία κινείται, εις δέ τους οικείους, τό μέν κοϋφον

άνω, τό δέ βαρΰ κάτι», φύσει. (3) Τό δ' ΰπό τίνος

ούκέτι φανερόν, ωσπερ όταν κινώνται παρά φύσιν

τό τε γάρ αυτά ΰφ' αυτών φάναι αδύνατον ζωτικόν

«υ τε γάρ τοΰτο και τών έμψύ/ων ίδιον, και ίστάναι αν

έδύνατο αυτά• λέγω δ' οΐον,είτοΰ βαδίζειν αίτιον αΰτώ,

και του μή βαδίζειν • ώστ' έ"πεΙ έπ' αΰτώ τό άνω

φέρεσθαι τώ πυρί, δηλον ότι έπ' αΰτώ κα\ τό κάτω.

Αλογον δε και τό μίαν κίνησιν κινεϊσθαι μόνην ΰφ' αΰ-

45 τών , είγε αυτά έαυτά κινοΰσιν. (*) "Ετι πώς ενδέ

χεται συνεχές τι και συμφυές αυτό εαυτό κινεϊν ; ή γάρ

£ν και συνεχές μή άφή, ταύτη απαθές• άλλ' $ κεχώ-

ρισται, ταύτη τό μέν πέφυκε ποιεϊν, τό δέ πάσχειν.

Ουτ' άρα τούτων ούθέν αυτό εαυτό κινεί ( συμφυή γάρ ),

Μ) ουτ' άλλο συνεχές ουδέν ■ άλλ' ανάγκη διηρήσθαι τό

κινοϋν εν έκάστιρ προς τό κινούμενον, οΐον επί τών

αψύχων δρώμεν, όταν κινή τι τών έμψυχων αυτά.

ΜοτειιΙίυπι ίμϋιιι•, εί οοπιηι ςυ<£ ηιονεηίιΐΓ, αΐίβ εχ

αοΐ'ίιΐΐ'ηΐί ηιονεηΐ εί ηιονεηΐηι•, ά\\ά ρει-εβ: βχ βοοίίίβηΐί ο,υί-

ιΚίιι, ιιΐ ιριίΓαιιιιφιι.• εο <]ΐιο<1 ίπδυηί ιηονεηΙίΙ}υ9, αυΐ ίίί

ςϋίε ηιονπιΐιπ•, εί ςυχ ρεΓ ρατίοιη ; ρεΓ 8ε «ιιίοιιι, ςϋ3>-

ουιηςυβ ιι<•<• εο ςιιοιΐ ϊη&ϊηΐ πι πιονεηΐβ αιιΐ εο <ιικκ1 ηιονε-

Ιιιγ, ηεο εο ηυο<1 αϋο,υα ίρδοπιηι ρ3Γ8 πιονεαΐ 3υΙ ιηυνεβίυι•.

Κοι-υηι νει•ο ηυο! ρεΓ εβ (ΙϊοιΙηΙιΐΓ, αΐία & 8ε ίρδίδ, αΐϊα &1)

βϋο : εί :ιϋ» ιιηΙιιγ», »1ία νί εί ρκεΙβΓ η3(υτ3ΐη. Ιό εηίπι

(1110)1 2 88 ί|Ι80 ΙΙΙΟνεΙυΓ, ΙΚΐΙΐΙΓΛ ΙΙΚΙΜ'ΙΐΙΓ, ΙΐΙ 11111)111 1]||ι.)ι|-

αυε αηίιηαΙ : ιιιονεΙιΐΓ εηίηι ΐηίαιβΐ 3 8ε ίρδο : εβ νβΓΟ, ϊη

ηηίΐηι» βδΐ ρπηοίρίυηι ηιοΐυβ, ιιιιΙιιγΛ ηιονεπ' ιΐίιίιιιιΐί. 1(1-

ΐ'ίιι-ο ΙιιΙιιιιι ψιίιΐι'ΐιι ηιιίηκιΙ ηιιΙιιΐ'Λ 88 Ιρδίιπι ηιονεΙ ; ιιιι -

ροπ ,ιιιΙ.ίιι βοοίαΜΙ υΐ πιονβαΙιΐΓ εί ιιαίιιι Λ εί ρΓχΙβΓ ηβΐιι-

Γβηι : ίηΙβΓεδΙ εηίηι, εί ςυο ηιοΐυ ι κ,ιΐιιΐ', εί εχ ςπο εΐβ-

ιιιιίιΙο οοηδίοΐ. £1 ιοπιιιι ηηχ αΐι ;ιϋο ηιοτεηΙιΐΓ, ςηχϋβι»

ιιηΐιιιά ιιιπ\(>ιι1ιιγ, ιρίίπΐιιηι ργ.χΙογ ηηΐιιπιιιι : ρπείει

ιι;ιΙιΐΓ«ηι ςυίιίειη , ηΐ Ιβπτ-Ιι ία • η ι μιιιι , εί ϊ^ηίδ (ΙβοΓδυιη.

Ι'γιγΙιτι'Λ [ιλγ(μ αηΐιηαΐΐιιιιι δα?ρβ ιιιομίιΙιιγ |>γ.ιίιτ η,-ιΐιι-

Γ3ηι , ρι-ορίοι• ροδίΐίυηεβ εί ιηυιΐιιι* ιηοΐϊοηίβ. (2) Αε ιηβχίηιε

3ΐ> :ιΙί(]ΐιο ηιονιτί ίιΐ ςυοιΐ ιηυνοΙιΐΓ, ϊη ϋ> ιρικ• ρι.τΐιτ η;ι-

(ηπιηι ηιονεηΙιΐΓ, ρβΓδρίευυηι εβί : ςιιΐα ρβίεΐ αΙ> αϋο ηιο

νεη. Ρθ5ΐ 1ια"0 8ΐι1ειη ςιια: ργοΊργ ηαΙηΓ,ιιη ιηονεηΙιΐΓ, ϊη(βΓ

83 (|ΐιη• ιηιινρπίιιΐ' μ.ίίιιιιΙιιιιι η.ιΐιιπιιιι , ίΙΙ.ι βυηΐ ιικιμί-, ηΐ3-

ηϊΓε$Ια, ηυχ 3 &ε ίρ:ί8 ιηονεηΙυΓ, υΐ αηίιιΐίΐΙίΑ ; ηοη ε$1 εηίηι

Ικ»-. ο1)ν( πι ιιίί) , 3η 3» βΐία,ιιο ηιονεαηΙιΐΓ, 8εϋ ΐ|ΐιοιηοι1η

οικιΓΙββΙ άΊδΙίημυεΓβ ϊρδίιηι ηιοτεηδ εί ςυοο1 ηιονεΐυι•. Νβηι

νί(Ιο(ιΐΓ, ιιΐ ίη ηανϋιυδ εί ϋβ ςυχ ιι:ιΙιιγ:ιμι ηοη εοη$(3ΐιΙ, ί(3

εΐίιΐηι ϊη 3ηϊιη•ιΙίΙιιΐ8 8888 ιΐίνίβιπη Ίά ιριοιΐ ηιονεΐ εί Ίά ιριοιΐ

ιιιο\'εΙιΐΓ, ;«1<ιιιβ ί(3 ΙοΙιιιη ηιονιτο $ε ίρίΐιηι. Μαχίπιε βυίοιη

ιΙιιΙιίΙηΙιΐΓ (1ε τείίςυο ι1ίεΙ;« ροίίΓεηιοβ <1ΐνΪ5ΐοηΐ8 ηκιιιΐιπ).

Κοπιιιι εηίπι ΐ|ΐΐίΐ> βΙ) βϋο ιιιομίιΙιιγ, (|ιι.ίί1,ιιιι ρπι-ΙεΓ ιιηΐιι-

γ,ίπι ιιιοΜτί |)()•.ιιίηιιΐ8 : 8ΐί3 νεΓΟ ορροηεηϋ3 κ•>(:ιη1, (|ΐιΐίΐ

ιιοΙιιγΛ ηιονεηΙιΐΓ. 1Ι;ι•ι•, .ίιιΙιίιι Μΐηΐ ι|ηλ> (ΙπΙιίΙαΙίοιιπη

ρΓ«08Γβ ροδβυηΐ, 3 1111011.1111 ηιονεβηΙιΐΓ; ιιΐ 1ενΪ3, ϊ-( μ,Γ.ινΪΛ.

λ.ιιιι Ιΐίο; 3(1 ορρο8Ϊ(θ8 Ιοοοδ νί ιηονεηΙυΓ : 3(1 ρΓθρήθ9 :<ιι•

Ιβιη , ηΐ'πιρε Ιενε μιιμιιιι , §Γ3νε (Ιοογμιπι , ηιιΐιιΐϋ ηιονεη-

Ιιιγ. (3) 5εά3 ςυοηβηι ιηονεβηΙηΓ, ηοηιΐιιιη ΙίςπεΙ, νκιιΐι

ΐ|ΐιιιιιι ηιονεηΙυΓ ρπιΊιτ η;ι(ιιι;ιιη. Ιρ83 ηβιηιιιιΐ' 3 88 ί|)&ί8

ιηονεΓί, 881 ιΙί)-ίιι ίη)ρο88ΪηϊΙε : (ριοπίαπι Ι>οε 88( νίΐ3ΐε «•1

ίΐπίιιι.ΊΐιΙίιιιιι ρΐΌρηιιηι. ΕΙ 8ί$(βΓβ 8ε ίρδα ροδδβηΐ : νι•ιΊ)ί

μΝΐΙί.Ί, 8ί ςπίό 8ί[ δίυί οίιίδΕ 8ΐηηηΙ:ιηιΙί, επί εΐίιιιη ηοη

3ΐιιΙ)ΐιΙ<ιιΐ)Ιί. 0Π3Γ6 ((ΐιιιιιι ίη ίρδο ίμηι' ροΜίηιη δί( »1 8ΐΐΓ8υηι

ΓεπιΙιιΐ', ηιηιιίΓ).>δ(ιιιη 881 ίη ιρδο εΐίβηι, ροδίΐυιιι 8888 ιιΐ Γε•

πιΙπγ (1εθΓ$υηι. Λΐΐδΐιηΐιιιη εδίεΐίιιιη, υηο ΙαπΙιιιη ηκιΐιι 3 80

ίρδίδ ΟίοΗ, 81 ίρδϊ 86 ίρδ3 ΠΙΟΪΙΊΐΙ. (4) Ι'ΓΒίΙοΐ'Οβ )ρΐί Ιίι'ΙΊ

ροίοδί ιιΙ (ΌΐιΙίηιιιιιη (ριί<1 ε( οορυΐ3(υηι 86 ίρβυηι πιονΡ3ΐ?

11,111) ΐ]ΐι:ιΙ(•ηιι$ ιιιιιιηι εί ι υηΐίηιιιιιιι ηοη (αιΐιι εδ(, εαΐοηιΐδ

881 ίιιιρ.ΊΐϋιίΙι'; 8εέΙ (]ΐΐ3ΐεηη8 8ερ3Γ3ΐ3 δΐιηΙ, εβίεηυβ ηη-

ΙιιγΛ 881 οοηιρ3Γ3ΐυιη, υΐ αΙΙοΓηιη βΠίοίαΙ, βΚεηιιιι ρ•ι1ί;ι-

Ιιιγ. Νεςυε ίμίΙιΐΓ Ιιοπιιιι βΐίςηίιΐ 86 ίρδίιιιι ιιιονιΊ, ςυοηίβηι

δΐιηΐ εορηΐ3(3 : ηεςυε «Ιϊιιι) φιίοουβη) οοηΐίηιιιιηι. 8ε<1 ηε-

08888 βδ(, ϊη ιιικιιρκκριο τε (Ιίνίδΐιιη 8880 Ίά πιιοιΙ ηιονοί βη

εο ιριοιΐ ιηονιΙιΐΓ : ιιΙ ίη ιχ'ύιΐδ ίηαηίιηαΐίδ οοΓηίηιυβ, ιιιιιιηι

Ν



ΙΐΜ.) 349ΝΑΤϋΒΑΙΛδ ΑυδΟϋΙΛΆΤΙΟΝΙδ Ι,ΙΒ. VIII. ΟΑΡ. IV.

(δ) Άλλα συμβαίνει και ταΰτα υπό τίνος άεί κινεΐσΟαι-

γένοιτο δ' αν φανερδν διαιροϋσι τάς αιτίας. Εστί δε

και έπι των κινούντων λαβείν τα είρημένα * τα μεν γαρ

πάρα φΰσιν αυτών κινητικά εστίν, οίον δ μο/λος ου

5 φύσει τοΰ βάρους κινητικός• τα δε φύσει, οίον το ενερ

γεία θερμδν κινητικδν τοΰ δυνάμει θερμοϋ. Ομοκυς

δε καί έπι των άλλων των τοιούτιον. ΚαΙ κινητον

δ' ωσαύτως φύσει τδ δυνάμει ποιον ή ποσόν η που,

δταν ε/η την άρ/ήν την τοιαύιην έν αυτοί και μή

[Ο κατά συμβεβηκός• είη γαρ αν τδ αύτδ και ποιον και

ποσόν, αλλά Οατε'ρω θάτερον συμβεβηκε και ου καΟ'

αυτί) υπάρνει. Τι) δη πυρ και ή γη κινούνται υπο

τίνος βία μεν , δ'ταν πάρα φύσιν , φύσει δε' , δταν εις

τας αυτών ενεργείας δυνάμει Οντα. (β) Έπεί δέ το

15 δυνάμει πλεονα/ώς λε'γεται, τοϋτ' αίτιον τοϋ μή φα

νερον εΤναι ΰπο τίνος τα τοιαύτα κινείται , οίον το

πϋρ άνω και ή γη κάτω. "Εστί δέ δυνάμει άλλως

δ μανβάνων επιστήμων καί δ έχων ήδη καί μη θεω

ρών • αεί δ' , δταν άμα το ποιητικδν και το παθητικδν

20 ώσι, γίνεται ενίοτε ενεργεία το δυνατόν, οίον το

μανΟάνον εκ δυνάμει όντος έτερον γίνεται δυνάμει.

Ό γαρ ε/ων έπιστήμην μή θεωρών δέ δυνάμει εστίν

επιστήμων πως, άλλ' ούχ ώς καί πριν μαθεϊν. Οταν

δ' ούτως ε/η , έάν μή τι κωλύη, ενεργεί καί θεωρεί,

25 ή εσται έν τη άντιφάσει και αγνοία. Όμοίως δέ

ταΰτ' ε/ει καί έπι τών φυσικών το γαρ ψυχρδν δυνά

μει θερμόν • δταν δέ μεταβάλη , ήδη πΰρ, καίει

δέ, αν μή τι κωλύη καί έμποδίζη. Όμοίως δ' ε/ει

καί περί το βαρύ καί κοΰφον το γαρ κοϋ'φον γίνεται

30 έκ βαρε'ος , οίον ές ύδατος αήρ ■ τοϋτο γαρ δυνάμει πρώ

τον , καί ήδη κοΰφον , καί ενεργήσει γ' ευθύς , έάν μή

τι κωλύη. Ένε'ργεια δέ τοϋ κούφου τι) ποϋ είναι

καί άνω- κωλύεται δ', δταν έν τώ έναντίω τόπω

ή. Καί τοΰθ' δμοίως ε/ει καί έπι τοϋ ποσοϋ καί έπι

35 τοΰ ποιου. Καίτοι τοΰτο ζητείται, δια τί ποτέ κι

νείται εις τον αυτών τόπον τά κοϋφα καί τά βαρε'α.

Αίτιον δ' δ'τι πέφυκέ ποι , καί τοϋτ' εστί το κούιω

καί βαρεί είναι, το μέν τώ άνω, το δέ τω κάτω διω-

ρισμένον. Δυνάμει δ' εστί κοΰφον καί βαρύ πολλα-

,•,ΐ] /ώς, ώσπερ εϊρηται• δταν τε γαρ η ύδοιρ, δυνάμει γέ

πως εστί κοΰφον καί δταν αήρ, εστίν ετι δυνάμει• έν-

δε'/εται γαρ έμποδιζόμενον μή άνω είναι, άλλ' έάν

άφαιρεΟή το έμποδίζον , ενεργεί καί αεί άνιυτε'ρω γίγνε-

ται. Όμοίως δέ καί το ποιον εϊς τδ ενεργεία είναι

45 μεταβάλλει• ευθύς γαρ θεωρεί τδ έπιστημον, έάν μή

τι κωλύη• καί τδ ποσδν εκτείνεται, έάν μή τι κωλύη.

Ό δέ τδ Οφιστάμενον καί κωλΰον κινήσας Ιστι μέν

ώς κινεί, εστί δ' ώς ου , οίον δ τδν κίονα υποσπάσας

ή δ τδν λίθον αφελών άπδ τοϋ άσκοΰ έν τζί ΰδατι • κατά

5ΐι συμβεβηκδς γάρ κινεί, ωσπερ καί ή άνακλασθεΐσα

σφαίρα ούχ Ειπδτοΰ τοίχου έκινήθη, άλλ' υπδ τοϋ βάλ

λοντος. "Οτι μέν τοι'νυν ουδέν τούτων αΰτδ κινεί εαυτό,

δήλον. Άλλα κινήσεως άρ/ήν ε/ει, ου τοΰ κινεϊν

ουδέ τοΰ ποιεΐν άλλα τοΰ πάσ/ειν. (7) Ε! δή πάντα

ιιΐίφΐίιΐ Ηΐιίιιιαίιιιΐ) 68 πιονεΐ. (9) 5εά ενοη'ιΐ υΐ οΐ Ιι.το ;ι1ι

αϋςυο 8€ηιρβΓ πιονββηΙιΐΓ ; φΐοά ςυίοΌιη ρεΓβρϊευυπι ΙίιΊ

(Ιίνίι1(•ιιΙίΙ)ΐΐ5 0311838. Ι,ίοεΙ ;ιιι(ι•ιιι βΙίΐΠΊ ίπ ιιιονεηΐίϋιικ βι•

ιιιιίί• εα α,ιιβε Ί''Ί;ι δυη1 : 1Κ"" ;,Ι';1 ρΐΈίβι• δΐιαιη ηϋΐιιπιηι

ΙιλΙιοπΙ νίιη ηιυνεηιϋ , υΐ νεοΐίδ ηοιι ηαίιιπιΐίΐοτ ΙιαΙιεΙ νίιη

ιιιιΐΜ'ΐκΙί ροηιΐβπδ; ;ι1ί:ι ηιιΙιιι-αΙίΙοΓ, ιιί ίιΐ φίικί εδί βοΐιι

εβίκΐυηι , νίιη Ιι.ιΐιοί ομίί ηιονεικίί φίοιΐ εδί 03ΐϊι1ιιηι ροΐο-

8ΐαΙβ. δίηιίΙίΙεΓ εΐίβηι ίιι 0εΙεπ8ε}θδΠΐοι1ί 86 Γβ$ ΙιβΜ. 86(1 ιΊ

ιιιοΐιϋο ίΐίιίειη ηηΙιιΐΉϋΙει• 651, φΐού ροΐεδίβίε ββίςυαίε, νιΊ

Φΐηιιΐιηιι, νεί »1ίοιιΙιί, ςυαηι ΙιαΙιοηΙ ΐ'ίιΐϋηιυιΐί ρι-ίιιοίρίιιιιι

ίιι 8β ίρδο, ηοη εχ αοοίιΐοηΐί. ΕΙεηίπι κίεω ροίεβΐ 6886 εΐ

φΐβΐβ, ε( φιαηΐιιιη : βεά βΚεη αΐΐιτιιιυ βοοίαΊΙ, ηεο ρβΓ 86

ίηεδί. Ι§ηΪ8 ί{π'ΙϋΓ 80 Ιογγβ ιηονβηΙιΐΓ αϊ) αϋφίο , νί αηί-

ιίειιι, φΐιιικΙορίίΐΊοπίίΐΙιΐΓ.ιιιι; ηίΐΙηΐΊΐΙϋιτ νβΓΟ, ςιιαηοΌ 3()

8ΙΚ18 ί|ΐ50ΐΊΗΐι 8θΙιΐ8 ηιονβηΐυτ, φΐυιη 8Ϊπ( ροΐωίαΐο. (6) Ουο•

ιιήιιιι ,ιιιίπιι ε88ε ροίεβίβΐβ, ιΠγιΙιιγ ιιιιιΙΙίί πκχΐίβ : Ιι<ϊο εβί

ΐ'ίΐιιβα ου Γ ηοη Βρρ&Γβ&Ι & ιριο Ιαϋα ιιιο\χ•;ιιι[ιιγ, : ιιΐ ϊ@ηί3

μιι .-.ιιιπ , αε ΙΐΊΐ.ι (1(•(ΐι•.•ίΐιπι. Ε$1 νεΓΟ ροΙε8(α(ε 8εΐεη8 «Ιϋιτ

ιριί (Ιί>(-ϋ, ει 18 φΐϊ ];ιιιι Μ•ίι•ιιΙίιιιιι ΙκιΙιιΙ, ηε(|υε εοηΐεηι-

ρΙίΐΙιΐΓ. Ουοϋεβευηιηυβ βυίειη ίιΐ φίοιΐ εΠϊείεηάί ε( ϊιΐ ιρκ κΐ

ριιΐίΐ'ΐιιΐί νίιη ΙιηΙκΊ, ίίιηιιΐ βυηΐ : ΓεΓβ ίιΐ ηιιοιΐ εβί ροίεβίβΐβ,

Ιί Ι ίΐ<( ιι ; ιιΐ 15 ιριί (ΙίβείΙ , εχ 60 (ριυιΐ είΐ ρυΐεϊΐαίε , ΙίΙ αΙίιιιΙ

ροίοδίϊΐβ. Ν3ΐη ςιιϊ 8εϊεη(ί3 £8( ρπι.'(ΙίΙπ>, ηεηυε ι-ιιιιίπη-

ρΚιΐιΐΓ, Ϊ8 εβί φΐο<]<ιιιιηιθ(1ο ρο(εβΐ3(ε 8εϊεη8, λ >Ι ηοη υΐ ει .ιί

3ΐιΙ(•(|υηιικ1Ϊ8(•εΓεΙ. Ι^ιιιιιιιβιιΙειιι ί!•ι 80 Ιι:ι1«•;ιΙ, ηί8Ϊ ιριίιΙ ρΓΟ-

Ιιί1ιο;ι(, α^ίΐ οΐ οοιιΐοηιρίίΐΐιιΐ', ιιιιΐ εη( ίη εοη(ΐ3(1ϊο(ίοηε οΐ

ί^ιιοΓαηΙία. 8ίιηίΗΙοι- αιιίοιιι Ιια'ο 86 ΙιαϋοιιΙ οΐίαιη ίη τεϋυβ

ικιΙιιιαΜΙ)ΐΐί. >":ιιη Γιίμ,ϊιΙιιιιι 68( ρο(ε8ΐβ(ε οαΐίιΐιιιιι ; ςηυπι

αιιίοιιι ε$( ιιιυΐιιΐιιιη, ]αιη εδί ί@ηΪ3, εΐ οοηιΐιυιϊΐ, ηΪ8Ϊ ([ΐιίιΐ

ρΓθΙιίϋε&1 ε( ϊιηρειΙία(. 8ίιιιϊ1ίΙει• 86 Γ08 Ιΐ3ΐ)εΙ οΐίίπι ίη

@Γ&νί ιΊ Ιενί. Ναοί Ιενβ ΙίΙ εχ μΓβνί, ιιΐ βχ βςιια ηογ. Ηοε

εηίιη ρηιΐ8 ιτ»1 ροίεβίβίε, εΐ ]βηι β8ΐ Ιενβ, αΐηυβ 3§ε( εοη-

(ολΙ ι ιιι , ηίίί φΐίιΐ ρΓοΙιίΙιεαΙ : ηοΐη* ηιι Ιειιι Γεί Ιβνίδ 65(, η ΙίοιιΙιί

689ε, ι•1 ίη Ιοεο 8υρβΓ0 : 86(1 ριοΙιίΙκΊιΐΓ, φΐαηιΐο ε$1 ίη Ιοοο

εοηΐΓ3ΓΪο. Αίςηβ ηοε &ίη)ΐ1ΐΙβΓ 86 Ιι;ιΙ><•1 εΐ ίη ςιιαηίο εΐ ίη

(ρΐ;ιΙί. Αΐΐρΐί ΙΐΟΟ Ι]1Ι.ΐΙ'ίΙΐΙΓ, 011Γ 3(1 811.1 Ϊ|ΙΜΙΠ1Ι1Ι Ιυοίΐ 1110-

νοαηΙιΐΓ Ιονία οΐ £Γ3\ί3. 08υ83 νοι•ο 681, ψιία ιιιιΙ ιιι;ι ε$(

εοιιιρ3Γ3ΐιιιιι, υΐβίηί βΐίοιιοί : ΗΐιμιοΙι,νο 681 Γεί Ιενίδ βΐ §Γ3-

νί8 ε$8εη(ί3, ί(α "Ι ίΙΙ» Ιοοο ΒΐιρείΌ, 1ι;γο Ιοεο ϊηΓεΓΟ άεΐίηίβ-

Ιιιγ. ΡοΙβδίαΙβ ηιιίοιιι εβί Ιενβ βί βΓβνε ιηιιΗϊβ ιικκίίί, βίοηΐί

ιΙίι Ι ιιιιι ΓιιίΙ ; (ριιιπι εηίιη ο«1 αηικι , ρο(68(β(6 ηηοιίΐΐηηκκίο

«8( Ιενβ : εΐ φΐιιιιι 3βΓ, αιΐΐιηο 681 ροΐ68(3(ε; ςιιία Ιίεπ ρο-

ΙεκΙ ιιί ϊιιΐ|ΐοΉΐιιιιι βυρεΓΟ Ιοοο ηοη βίι : νεΓυηι δι .ίιιΓι•πι(ιιγ

(ριο(1 ίιηρειίίΐ, Λζ\1, 30 βεηιρεΓ 8ΐΐΓ5ΐιιη (εηιΐίΐ. ϋίιιιίίίΐιτ <•1ί<ιιιι

Οιιβίε ίη ί(1 ιιιπί,ιίπι ιιί 8ΐΙ ροίεεΙΜβ; ικιιιι 8θίεη8 8(3-

Ιίιιι 0(ιιι(ι'ΐιιρΐ3(ιιΐ', ηϊ8Ϊ (]ΐιί(1 ίιιιροιϋϋΐ ; ε( ΟιιαπΙπηι εχίεη-

(1ϋ ηΐ', ηΪ3Ϊ ΐ)ΐιίι1 ίιιιρι'ΐΙί.ιΙ. ςπί ν<το ιιί 3ΐιιυνε( ιρκιιΐ 8ΐιΙιο>1

ε( ρΓθ1ιίΙκ(, 3|ίςιιο ιιιηιΐο ηιονοΙ, βΐϊςηο ηιυιΐο ηοη ιιιονοΙ :

νοίιιΐί ιριί οοΐιιιηηβιη 8ΐι1)ΐΓα\ίΙ, «ιιί ιριί ΙηρίιΚ'ΐη εχεηιίΐ εχ

ιιΐι ι• ίη ;χρπι : εχ ηοοίιίοηΐί ηαηκριο ηιονοΙ ; βίουΐ ε( ρίΙ.ι

Γβρ6Γ0υ888 , Π011 3 ρ3ΓΪ6(β Π1013 68(, 56(1 η!) εθ ιριί ρΓθ]βθί(.

Ρ3ΐε( ί§ί(υΓ ηίΐιίΐ Ιιοπιιη 8ε ίρβυιη ιηονβι-β. δεά ηιοΐυβ ρπη-

(•ίρίιιιιΐ Ιι;ιί)ΐ-(, ί(1 β8(, ηοη ιηονεηιΐϊ, ηεο ΓΒοίεηάί, «■■! ρ,ι-

Ιίΐ'ΐκΐί. (7) 5ί ί^ϋιΐΓ ςυκευηιςυε ηιονοηΙιΐΓ, »ιιΙ ιυιΐιιι»
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τα κινούμενα ή φύσει κινείται ή παρά φύσιν και βία ,

και τά τε βία και πάρα φύσιν πάντα υπό τίνος και

Οπ' άλλου, των δέ φύσει πάλιν τά θ' ΰφ' αυτών

κινούμενα υπό τίνος κινείται και τα μη ΰφ' αυτών,

6 οΐον τα κοϋφα και τα βαρέα ( ή γαρ ΰπό τοϋ γεννη'-

σαντος και ποιήσαντος κοϋφον ή β»ρύ, ή ΰπό τοϋ τα

έμποδίζοντα καΐ κωλύοντα λύσαντος ) , άπαντα αν τα

κινούμενα υπό τίνος κινοϊτο.

ηιονεηΐυτ, 3ΐιΙ ρι-ιεΙεΓ ιιηΐιιιηιιι εί νϊ ; βίαηε οη (|ΐΐ3< νϊ <•1

|<Γ.χ•1{Τ ιι.ιΐιΐ! ίΐιιι , οιιιιιϊβ ;ι!> ίΐΙίΐ|ΐιο εΐ :ιΙι αΐίο ιιιον ιίιΙιιι' ;

ΓΟΠΙΙΙΙ ΠΙΙ'ΜΙ^ <|ΙΙί>> ΙΙίιΙΐΙΙ'.Ί, ΙίΙΙΙΙ ι'Λ ςυΧ 3 56 ί|ΡΜΛ Ι11<>\ ιίιΙιιι ,

30 ιιΐίιμιο ιηονεηιιΐΓ, ιμι.ιιη εα ςυχ ηοη α δβ ίρβίδ, υΐ Ιβνϊη

εΙξΓβνία ( αιιΐ εηίιιι ιηονεηΙυΓ ίΐΙ> εο αοϊ μειιιιίΐ εΐ ΓεαΙ

Ιενε μίι μι•ίΐνι•, ;ιιι[ ;ιΙ> «ο ςυο<1 ■ηιρβιΗεπΙϊα ι-Ι ρΓοΙιίόειιΙία

βηιονίΐ ) : μι-οΓεοΙο ιμκι-«.-ιιιιι•ιυο πιονεηΙϋΓ, 3ϋ αΐίςυο ιηο-

νεηΙϋΓ.

ΟΑΡ. V.

Τοϋτο δέ διχώς* η γαρ ου δι' αυτί) το κινοϋν,

ιο αλλά δι' έτερον 6 κινεί το κινοϋν, ή δι' αυτό, καΐ

τοϋτο ν) πρώτον μετά τό εσχατον ί) δια πλειόνων,

οΤον ή βακτηρία κινεΤ τον λίΟον και κινείται ΰπό της

χειρός κινούμενης ΰπό τοϋ ανθρώπου, ούτος δ' ούκέτι

τώ ΰπ' άλλου κινεϊσΟαι. Αμφω δη κινεϊν φαμέν, καΐ

16 τι) τελευταϊον και τό πρώτον τών κινούντων, άλλα

μάλλον τι) πρώτον εκείνο γαρ κινεΐ το τελευταϊον, άλλ'

οϋ τοϋτο το πρώτον, και άνευ μέν τοϋ πρώτου το τε

λευταϊον ου κινήσει, εκείνο δ' άνευ τούτου, οΐον ή βα

κτηρία οϋ κινήσει μη κινοϋντος τοϋ ανθρώπου, (α) Εί

ϊοδή ανάγκη παν τό κινούμενόν υπό τινός τε κινεϊσΟαι,

και ή1 ΰπί) κινουμένου ΰπ' άλλου η μη, και ει μέν

ΰπ' άλλου κινουμένου, ανάγκη τι είναι κινοϋν 8 ούχ

ΰπ' άλλου πρώτον • εί δε τοιοϋτο τό πρώτον, ουκ

ανάγκη Οατερον ( αδύνατον γαρ εις άπειρον ίέναι τό κι-

25 νουν και τό κινοΰμενον ΰπ' άλλου αυτό- τών γάρ

άπείριον ουκ εστίν ουδέν πρώτον ) , ει ουν άπαν μέν

τό κινοΰμενον ΰπό τίνος κινείται , τό δέ πρώτον κινοϋν

κινείται μέν, ούχ ΰπ' άλλου δέ, ανάγκη αυτό ΰφ' αΰτοϋ

κινεϊσΟαι. (β) Ετι δέ και ώδε τον αυτόν τοΰτον λόγον

.ίο εστίν επελθείν. ΙΙαν γαρ τό κινοϋν τί τε κινεί και

τινί. *Η γάρ αΰτώ κινεί τό κινοϋν ή άλλω, οίον άν

θρωπος ή αυτός ί, τη βακτηρία, και δ άνεμος κατέοαλεν

η αυτός η δ λίθος δν εωσεν. Αδύνατον δέ κινεϊν

άνευ τοϋ αυτό αΰτώ κινοϋντος τό ώ κινεί• άλλ' εί μέν

.(5 αυτό αΰτώ κινεί, οϋκ ανάγκη άλλο είναι δ κινεί•

αν δε ή έτερον τό ω κινεί, εστί τι 3 κινήσει, οϋ τινί,

αλλ αΰτώ• ή εις άπειρον εισιν. Εί ουν κινούμενόν τι

κινεί, ανάγκη στηναι και μή εις άπειρον ίέναι• εί γάρ

ή βακτηρία κινεί *τώ κινεϊσΟαι ΰπό της χειρός, ή χειρ

40 κινεί την βακτηρίαν ■ εί δέ ταύτην άλλο κινεί, και

ταύτην έτερον τι τό κινοϋν. "Οταν δη τινι κινη αεί

έτερον, ανάγκη είναι προτερον το αυτό αυτω κινούν.

Εί οϋν κινεϊται μέν τοϋτο, μή άλλο δέ τό κινοϋν αυτό,

ανάγκη αυτό αυτό κινεϊν ώστε και κατά τοϋτον τον

45 λόγον ήτοι εύθυς τό κινοΰμενον ΰπό τοϋ αυτό αΰτώ

κινοΰντος κινείται, ή έρχεται ποτέ εις τό τοιοϋτον.

(4) ΙΙρός δέ τοις είρημένοις και ωδε σκοποϋσι ταύτα

συμβήσεται ταϋτα. ΕΙ γάρ ΰπό κινουμένου κινείται τό

κινούμενόν παν, ήτοι τοϋτο υπάρχει τοις πράγμασι

ι,ο κατά συμβεβηκός, ώστε κινεί μέν κινούμενόν, οΰ μέντοι

διά τό κινεϊσΟαι αυτό άεί , ί| ου , αλλά καθ' αυτό.

Πρώτον μέν ουν εί κατά συμβεβηκός, ουκ ανάγκη κι-

Ηοε αιιίεηι υίΓαπΗηι : ηιιΐ εηιιη ηοη ρβι• ίρ$ηπ) πιονεηδ,

8ειΙ |ιιί• ηΐίικί 3ςυοηιονοη9 ιτιονοΐυι•, ιιιιΙ ρβΓ ιρδίιηι ; βίπυα

Ιιοο νεΙ ΟίΙ ρπηιιιιιι ροδί υΙΙίηιηηι , νεΙ ρεΓ ρΐιιπι ηιονεί ; ιιΐ

Ιιαοηΐϋϊ ηιονεΐ Ιαρίιίειιι , εί 3 ηκιηη ηιονεΙυΓ, ςυχ ηιονείιΐΓ

»Ι) Ιιοπιϊηΐ' : Ιιί<• αυίειη ηοη βηιρϋυδ ηιονεΐ εο φίικί βΐ) αΐϊο

ηιονεβΙιΐΓ. υίπιιηα,υε ίμ'ιΙιΐΓ ηιονεΓε (Ιίαιηιΐδ, εί ουο<1 ε$(

ροΜίΊ'ΐιιιιιιι, εί ιριοιΙ εδί μπιιιιιιη ιπΙβΓ ιιιομίιΙι.ι : δει! ιιι.ι-

βίδ ο,ιιοά βίΐ ρπιηυιη ; αυίρρε ιριοιΙ ηιονεί ροδίΓεηιηηι , μίΙ

ίΐΐι <■<> ηοη ιηονεΙιΐΓ: εί δίηε ρπιηο ο,ιιίιΐϊπι ροδίΓβιηιιπι ηοη

ιιιο\ι'1ιί( ; ίΙΙιΐιΙ ;ιιι1ιίιι 8ΐηε Ιιοο ιηονεηίΐ : υΐ Ιιααιίιΐδ ηοη

ιιιμμΊμΙ, ηίίί Ιιοιιιι) ηιονε3(. (2) 8ί ίςίΙηΓ ηροεβδε εεΐ,

ηυίαμικί ηιονβΙπΓ, ίρδίιιη ηΐι αΙκ]υο ιηονιτί : εΐίβηι ηεοε8£θ

ε»1 νεΙ 3ΐ> εο ηιονεή ο,υοιΙ αϊ) αϋο ηιονεΙυΓ, νεΙ ιιοη βϋ εο ; ει

6Ϊ ηιοτεΙιΐΓ 31) εο ((υοϋ 31) ηϋο ηιονβΙυΓ, ηεεβ55β εδίεβίβ 3ΐί-

φίοιΙ ηιονι,Ίΐί ρηιηιιιη, ςυοο1 ηοη ηιονεΐυι- 31) ηϋο ; 5Ϊ νεΓΟ

|Ί 'ίιηιιιη ε3ϋ8ηιοιΙϊ οδΐ , ηοη ε*1 ηεοβί5θ αΚιτυιη ε»&ε. Ιηι-

|Κ)85ίΙιίΐΒ εηίιη κ>1, ϊϋ ηηοιΙ ηΛνβί, ϊρβυιηιρϋβ 3υ βΐίο ηιο-

νιΊιΐΓ, πι ιιιίππίππι »1)ίι•ε : ι[ΐι;ιΐ](1οι|ΐιίι](•ιη ίιιΐίιιίίοπιιιι ιιίΐιϋ

<•ν( μι ϊιιιιιιη. δι ίμϋιιι- ιρπι;ι|ΐιίι1 ιιιονιΐ ιιι•, 30 ηΐίιριΐ) ηιο-

μΊιιγ ; ρΓϊαιιιιη βοίειη ηιοτβηδ ηιονεΙυΓ ςυίιίεπι, ηοη Ιβηιεη

οΰ ηϋο ηιονεΙιΐΓ : ηοοε^δε «Ι ίρςυηι β 88 ϊρ*ο ιηονεπ.

(3) Ι'ΓαΊεΓε» βίο ςηοο,πε ΗοεΙ εβικίεηι α'ίϋριιΐ^ΐίοηεηι βμ-

§Γε(ϋ. (}υίεφικ1 εηίιη ιιιονβΐ, εί βΐίιριϊιΐ ηιονεΐ, εί βΐίο,υο ;

ςυοιΐ οηίηι ιηονεΐ, αυί 80 ί|)&ο πιονοί ; ηυΐ αϋο : ιιΐ Ιιοιηο

&ε ίρβο, 3οΙ 03εϋΙο ; εί νεηΐιΐί νεί ίρββ ϋι']εεϋ, νεΙ Ιαρίβ ([υεηι

νεηΐιΐδ ίηιροΐίΐ. Ιηιροϋδίβϋε ιιιιΙιίιι ρ«Ι, ίο" <\υοά ηιονεΐ, 6ΐηβ

εο ηιονεΓε αυοιΐ 8ε ίρβο ιηονεΐ ; βεο" δι ϊρ^υπι 80 ίρδο ηιονεβΐ,

ηοη εδί ηεεεδδε αΙϊικΙ ε&δε ι]ΐι<ι ιηονεαΐ : δι νι•ι ο δίΐ «ΙΙιτιιηι,

ικΊΐιρε ί<] ςιιο ηιονεί, εδί <1 ϊαιιι ιιΐίιριίιΐ ιριιιιΙ ιιιομΊιιΙ, ηοη

ηϋιριο, Μ•ιΙ δε ίρ»ο : αιιΐ ίιι ϊιιΐίηίΐιπιι Ιι.ίό 3ΐ)ϋ>ιιιι(. δι ςυκί

ίμίΙυΓ, «ριιιηι ιηονεαΙιΐΓ, ηιονεί; ηεοεβίε εδί εοπδϊδΙβΓβ, ηοη

ϊη ίιιΐίιιίΐιιιιι ;ι1>ίιν ; ιι;ιιη δϊ Ικιπιΐιΐί ηιονεί εο ιριοι! ιιιονιΊιιτ

3 ιικιπιι, ηιβιιυδ ηιονεί Ιιίΐι'ΐιΙιιιη : δι τεΓΟ εί Ιιαηο ;ιϋιΐιΙ ηιο

νεί, εδί ■■Ιίίΐιιι ίΐϋιριίιΙ ηΙίιΐιΙ ιριοιΙ Ιιιιικ: ηιονε(. ηπιιιη ίμι'ΙιΐΓ

βϋοο" δβιηρεΓ 3ϋο,υο ηιονεί, ηεεεδβε εδίβδδε ρΓΪιΐδ ίιί ςιιοάδβ

ίρ&ο ηιονεί. Εγ^ο δι Ιιοο πιονοΙιΐΓ, ηεο ε«1 3ΐίυ(1 ςυοο" ίρβοηι

ηιονί'ίΐΐ : ηεεεδδβ β8ΐ , ίρδίιηι δε ιηονβΓε : ςϋϋρΓορΙει- εΐΐβπι

εχ 1ΐ3ο ΓαΙίοηβ νβΙ δ(3(ίιη ϊ < 1 ιριοιΙ ιηονεΙυΓ, 3ΐ> εο ςιιοι] δε

ίρδο ηιονεί, ιιιονιΊιι γ, 3ΐι( ΙαιιιΙνιη ρπνοπϋ «(1 1;ιΙε ιριίιΐρίιιιιι .

(4) ΙΊ-;ιΊι•ι• !ιίι•ι• (ρΐίΐι ιΐίι'ΐιι Μΐιιί, οΙιηιιι ίΐΜ ι•οιΐΜι1ιτιιιιΙϋιιι->

ΙιίΕΓ. ('ΛίΙειιι ενεηίεηΐ. Ναηι δι ΐ]υίειριίι1 ηιονεΙιΐΓ , »1) εο, ο,ιιοιΐ

ιηονιΊιΐΓ, πιονεβΙηΓ : νεΙ ηοε ΓεΙ)ϋδ ΐηείΐ εχ 30ΐία"εη1ϊ, ιιΐ ίιΐ

ςηοιΐ ηιονεΙυΓ, πιονεβΐ, ηοη ιριΪ3 ίρδυηι ΓηονεβΙϋΓ δβηιρεΓ; ν«-1

ηοη εχ .ιακίοιιΐί , δε<1 ρεΓ $ε. Ρι-ϊιιιιιιη ίμίΐιιι, δϊ εχ ηιτίιΐι'ΐιΐ ί
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νεϊσθαι τό κινούμενον. Ει δε τοϋτο , δηλον ώς ενδέ

χεται ποτέ μηδέν κινεϊσθαι των όντων οΰ γαρ άναγ-

καϊον το συμβεβηκός, άλλ' ενδεχόμενον μή είναι.

Έάν ουν θώμεν το δυνατόν είναι, ουδέν αδύνατον συμ-

:. βήσεται, ψεΰοος δ' ϊσι»ς. Άλλα το χίνησιν μή είναι

αδύνατον δε'δειχται γαρ πρότερον δτι άνάγχη χίνησιν

αεί εΤναι. (δ) Καί εύλογοι; δέ τοϋτο συμβέβηκε-

τρία γαρ ανάγκη είναι, το' τε χινοΰμενον χαι τι) κι

νούν και τι) ω κινεί. Το μέν ουν κινούμενον ανάγκη

ιυ μέν κινεϊσθαι, χινεΐν δ' οϋκ ανάγκη- το δ' φ κινεί,

καί κινεΤν και κινεϊσθαι• συμμεταβάλλει γαρ τοΰτο

άμα και κατά τό αυτό τω χινουμενω όν. Δηλον δ' επί

των κατά το'πον χινούντων • άπτεσθαι γάρ αλλήλων

ανάγκη μέχρι τινός• το δέ κινούν ούτως ώστ' είναι

15 μή ώ κινεί, άκίνητον. Έπεί δ' δρωμεν το εσχα-

τον, 3 κινεϊσθαι μέν δύναται, κινήσεως δ' αρχήν

ούκ έχει, καί 8 κινείται μέν, ούχ ΰπ' άλλου δε', άλλ'

ΰφ' αΰτοϋ , εύλογον, ίνα μή άναγκαϊον είπωμεν, χαι τι)

τρίτον είναι β κινεϊ άκίνητον Ον. Διό και Αναξαγόρας

20 ορθώς λέγει , τον νουν απαθή (ράσκο)ν και αμιγή είναι,

έπειδήπερ κινήσεως αρχήν αύτδν ποιεί είναι• ούτω γαρ

αν μόνως κινοίη ακίνητος ών και κρατοίη αμιγής ών.

(β) Άλλα μήν ε'ι μή κατά συμβεβηκός άλλ' εξ ανάγκης

κινείται τό κινοϋν , ει δέ μή κινοϊτο, ούκ αν κινοίη,

2ϊ άνάγχη το χινοΰν, ή κινείται , ήτοι ούτω κινεΐσθαι, ώστε

κατά το αύτδ είδος της κινήσεως, ή καθ' έτερον. Αέγω

δ' ήτοι το Οερμαΐνον και αύτδ θερμαίνεσθαι, καί το

ΰγιάζον ΰγιάζεσθαι, και το φέρον φέρεσθαι• ή το ΰγιά-

ζον φέρεσθαι, το δέ φέρον αύξεσθαι. Άλλα φανερόν

3» δτι αδύνατον δει γαρ μέχρι των άτό]ζων διαιροΰντα

λέγειν, οίον εί τι διδάσκει γεωμετρεΐν, τοΰτο όιδάσκε-

σθαι γεωμετρεΐν το αυτό, ή εί διπτεϊ, ρΊπτεϊσθαι τον

αύτδν τρόπον της ρίψεως• ή ούτι» μέν μή, άλλο δ' εξ

άλλου γένους, οίον το φέρον μέν αίξεσΟαι, το δέ τοϋτο

:ΐ5 αυξον άλλοιοΰσθαι ΰπ' άλλου , το δέ τοΰτο άλλοιοΰν

ετε'ραν τινά κινεϊσθαι χίνησιν. Άλλ' άνάγχη στήναι•

πεπερασμέναι γάρ αί κινήσεις. Τό δέ πάλιν άνα-

κάμπτειν και τό άλλοιοΰν φάναι φέρεσΟαι τό αυτό

ποιεϊν εστί καν εί εύθυς εφη τό φέρον φέρεσΟαι καί

4» όιοάσχεσΟαι τό διδάσκον. Δηλον γάρ Οτι κινείται καί

υπό τοΰ άνιοτέρω κινοϋντος τό χινούμενον παν, χαι

μάλλον υπό τοΰ προτέρου των χινούντων. Άλλα μήν

τοϋτο γε αδύνατον τό διδάσκον γάρ συμβαίνει μανθά-

νειν, ών τό μέν μή έχειν τό δ' εχειν' έπιστημην άναγ-

45 καϊον. Ετι δέ μάλλον τούτιον άλδγον, δ'τι συμβαίνει

παν τό κινητικόν κινητόν, εϊπερ όίπαν ΰπό κινουμένου

κινείται τό κινούμενον εσται γάρ κινητόν , ώσπερ

ει τις λεγοι παν τό υγιαστικόν καί ΰγιάζον ΰγια-

στον είναι, καί τό οίκοδομητικόν οίχοδομητόν, ή εύ-

50 Ους ή δια πλειόνων • λέγω δ' οίον εί κινητόν μέν

ΰιτ άλλου πδν τό χινητιχόν, άλλ' ού ταύτην τήν χίνη

σιν κινητόν, ήν κινεί τό πλησίον, άλλ' έτέραν, οίον

τό υγιαστικόν μαθητόν • άλλα τοΰτο Ιπαναβαϊνον ήξει

ποτέ εί; τό αυτό είδος, ώσπερ εϊπομεν πρότερον. Τό ιιέν

εδ(, ηοη εδί ηεεεβδε ηιονεή ί • 1 φίοιΐ ηιονεΙοΓ. Ηοε βιιίεηι δι

πιιιιτιΙ,•ιΙιιι•, ΐ'ΐιΙιΊ Ιίι'ΐ-ί ροδδε ιι( ηίΐιίΐ ΠιονεβΙϋΓ : ιρίιιΙΐίίΙΙΙΙ

3εεϊ(1εη3 ηοη εδί ηεεεδδβιΊιιηι , μ.Ι ροΐεδί ηοη εδδε. ΙΙίίψιρ

8ί ροηαηηιβ βδδβ ιριοι) ρϊΙ ρο&8ϋ)ί1β : ηίΐιίΐ ίηιροδδίυϋε ενε-

ηίεί, μίΙ ΓοΓίβδβε ΓαΙ&υηι. ΑΙ ηιοίυηι ηοβ Ρδδε β8ΐ ίηιροδ&ί-

Ιιϋβ : ψιοηίίΐηι Ιιοι; ιιηΐρίΐ ρι ι ιΙ>;ι ( ιιιιι (ΊιίΙ , ηβεβδδε εδβε ιιΙ ηιο-

Ιιΐδ δρηιρρΓ δίΐ. (5) ΑΙςιιβ Ιιοο ΐ'.ιϋοηί εοηςεηίβηειιηι

αεοίιϋΙ ; Ιιί;ι ιι,ϊΐιίφΗ• 8556 ηεεε$5εεδΙ : ηίηιίπιηι ϊιΐ <(ΐιο<Ι ηιο-

νοΙιΐΓ, εί ί(Ι «]«οι1 Παονεΐ, εί ίιΐ ηιιο ιηονεΐ. ΚΙ ϊ^ίΐιιι- αυοιΐ

ηιονεΙιΐΓ, ηεεεδδε 681 ηυϊιίειη ηιονεπ, 5Ρ(1 ιηονιτε ηοη ε$1

ηεεεδδε. ΙιΙ αιιΐβιη ςυο ηιονεΐ , ηρεεδβε εδί ε( πιουργρ εί ηιο

νεπ : Ιιοε εηίιη υηα ιηιιίαΐυΐ', ψιπηι δίπιιιΐ εί ιιι εοιίρπι δίΐ

(ΐιιη εο ψιηιΐ ηιονεΙιΐΓ : φΐοϋ πιβηίΓεδΙιιιτι εβί ίιι ϋδ ιρι»;

Ιοεο πιιΐΜΐιί : ΐ|ΐιϊ;ι ηεεεδδε εδί, υΐ ϊΐα 86 ίηνϊεεηι 1»η§.ιη(

ιι»|ΐιο ίιιί αΐίφιίιΐ : ίιΐ νβΓΟ ιριοιΐ ιιιονιΊ ίΐίΐ ιιΙ ηοη 8ίΙ ΐ]ΐκ>

ηιονεΐ, ϊιηιηοοΐΐε εβί. ρ ηιπη ηιιίειιι νίίεβηιυδ ροδίΓΡηιιιπι ,

φίοιΐ πιο νει ί ροΐεδί , 8εά ηιοΐίοηίδ ρπηείρϊυηι ηοη Ιι.ι ΙκΊ :

μιί' ηοη φιοιΐ ηιονιΊιΐΓ ηηίιίεπι, 8εά ηοη αΐι βΐι'ο, νοπιιη αδβ

ίρβο : ΐ'ίΐΐίιιηί εοηβεηΐΐηεηπι 68( , ηε<5ίειηΐϋδηβεβ883πϋηίΐ, «Ι

ΙιτΙίιιιιι ιριοηιιε δϊΐ, (]ΐιοι1 ηιονεΐ, ιρι ιιιιι δίΐ ίηιηιοηίΐε. ΙιΙιίγιό

ρ] Αη3Χ3§0Γ23 τεείε αϊΐ, πιεηίοιη Ιηφίίεηδ εδδε ίηιραΙίοΝειη

εί ηοη ηιϊχΐηηι : ηυοηί&ιη ειιιιι ίίΐείί ρπηι-ίρίπηι ιιιηΙ ιι-. : Ιιοε

ριιίιη ιΐιιιιΐίΐνι] ηιοιίυ ηιονιτρ ροίεβΐ, ιριιιιιι δίΐ ίΐιιιηοΐιίΐί- ;

εί ιίοιιιίιΐίΐπ , (ριιιηι ηοη 8Ϊ( ιιηνΙιι. (6) ΑΙ νεΓΟ 81 ηοη εχ

ίΐεείιίεηΐϊ, δριΐ ηεεεδδβπο ηιι ρμ-Ιπγ ίιΐ ιρηπΐ ηιονεΐ ; δϊ νεΓΟ

ηοη ηιιΐΜ'ίΐΐιΐΓ, πιονεπ ηοη ροδδϋ : ηεεεδδε εδί ίιΐ ιριυιΐ

πιονρΐ, ΐ]ΐια(ΐ'ΐιιΐ8 ιηονεΙιΐΓ, ίΐιιΐ είΐιίειιι ηιοΐυδ δρεείε οίεπ,

ηιιΐ ίΐΐία, νειΊιΐ μι-ίΐΐί», νεί ίιΐ ιριοιΐ ε&ΐείαεϋ, ίρΜίιιι ηυοςιιβ

ΡϋΙεΠει-ϊ; εί ιριοιΐ δαηιιΐ, 83Π3ΓΪ; ιΊ ΐ|ΐιθ(] Γρι Ι, Γεπ-ί : νιΊ

(|υυι1 δΗΐιιιΙ, Γργγϊ ; ιριοιΐ ΒΐιΙεηι ΙΊτΙλιγ, ηιι^ργϊ. ΗγιΙ ραΐβΐ

Ιιοε ε8$ε ίηιροδδίοϊΐε : ιϋεεΓε ριιίιη οροΓίεΙ ιΙί\ ΐιίρηϋο «8-

ςυε :ιιΙ ίιιιΙϊ\ϊιΙιια : νείυΐϊ δι ιριίιΐ ιΐοεεί μ'οαιεΙι•ί;ιιιι, Ιιοε

ίρδίιιη ιίοιρπ μεοηιείηαηι; νεί δι ]3εϊΙ, εοιίειη ]αε1ύ8

ιιιιιιΝι ,ι.ηϊ : ιιιιΙ ηοη ίΐη, δειΐ αϋικί εχ 3ϋο μεηΡΓΡ : νείιιϋ

ίιΐ ιριοιΙ Ιι,τΙ, ίΐιι^Ρΐ'ί; ηυοιΐ «ϋίρηι ίΙΙιΐι! ΛΐιμιΊ, ν«ιϊ;ιπ ;ι!ι

ιιϋιι; εί ιριοιΙ Ιιοε \,ιιί;ι1, αϋο ιριοιίηηι ιιιοΐιι είεη. δειΐ ηε-

εε$δε (•!.( εοηδίδΙεΓε : ςιιία ηιοΐυδ Ιίιιίίί ίΐιηΙ. £ί ηιιίβ ιιιιίριΐι

ιϋεαΐ ηίΓδϋδ ΓεΠεεΙί, εί ιριοιΙ νατίίΐΐ, Γργγϊ : ρρπηιΐε Ιαΐ'ίΐ 3ε

δι δίαΐίιη ιϋεεΓΡΐ ϊο" ςυού ΓβΓΐ, ΓβΓπ; εί ςυοί όοεεί, ιΐοεεπ.

ΟοιίδΙβΙ εηίιη, (ριίριριίιΐ ηιονεΙιΐΓ, ε1ί3πι 3 βιιρβποΓβ ιηο-

νεηΐε ηιονεπ, εί αυίύειη ηια§Ϊ8 ηιονεΓΐ 3ί> εο ο,υοιΐ ϊηΐβτ

ιιιιιιριιΐίιι ριίυδ εδί. Μ νεΓΟ ήοε εδί ίιηροδδίοίΐε ; ενεηίΐ

ειιίιη ιιΙ ι1οιρη•> ιΐίδειιΐ : (ριιιπιηι ηΐΐρπιηι ηοη ΙιηΙιργρ,

ίΐΙίεΐΊΐιιι Ιΐίΐΐιρί'ο δείεηΐίαηι, ηεεεδδβΓΪηηι εδ(. ΙηδηρεΓ

ίΐϋιιιΐ βιτίιΐίΐ, ηΐ3@Ϊ3 ιρι,Ίΐη Ιι,ίί• 3 ΐ'ίΐΐίυιιρ η1ίι•ιιιιιιι : ςυο-

ιιί,ιηι ενεηίΐ , ιιΙ ηιιίειριίιΐ ηιυνεηιΐί νϊιη ΙιβοεΙ, ηιυΐιίΐρ

βίΐ : δίςυϊα'εηι ςυϊεςυϊιΐ ηιονεΙυΓ, βΐ) εο ιηονεαΙιΐΓ ςυοιΐ

ηιονεΙυΓ : βΓΪΙ εηίηι ιηοΐιίΐε : ρεΓΪηο'ε 3ε βϊ ςηίβ (ΙίεεΓεΙ,

ιριίειριίιΙ Μΐιΐίΐιιιϋ νίιη Ιι:ι1)ρ|, ρ( δ.•ιη;ιί, ρϋαιη «ιηίιΐιϋο

βδδβ : (Ί φΐίειριίιΐ η?ι1ί(ίρ»ηι1ί νίιη Ιι:ι1ιρΙ, ίεϋίΐίρίΐΐιίΐε, νεί

δίαΐίιη,νεΐ ρΡΓ ρΐιιπι, ιι( ριιΐιι, >ί ιριίρι")ΐιίι1 ιιιονιΐκΐί λϊιιι

ΙκιΙιιΊ, δίΐ ηιοΐιίΐε 3» &1!ο, ηοη Ιμιιιριι πιοηίΐε εοάεηι ηιυΐιι

ςηο γρπι ρΓορίικρι.ιιη ιιιονεΐ , βειΐ ιϋνΡΓδο : νείιιΐί βί ί(1 ψιοιΐ

δαηιιικίί νίηι Ιι,ιΙιρΙ, (Ιϊδεεπ! ροδδϋ : δριΐ Ιιοε 3$εεηάριιΊο

ρΡΓνεηίιιΙ 3ΐίιρι;ιηιΙο ιιιΐ ριιιιιΙριιι δρεείεπ), ιιΙ ;ιηΙ«ίΐ οΊχίηιυδ.

^



352 ΦΥΣΙΚΗΣ ΛΚΡΟΑΣΕΩΣ II, ε. (057.)

ούν τούτων αδύνατον , το δε πλασματώδες • άτοπον γαρ

τό ες ανάγκης τι) άλλοιιοτιχόν αΰζητον είναι. (7) Οΰκ

άρα ανάγκη άει κινεϊσθαι το κινουμενον ΰπ' άλλου,

και τούτου κινουμένου• στήσεται άρα. "Ωστε ήτοι

5 ΰπό ήρεμοϋντος κινήσεται τι) κινουμενον πρώτον,

ή αυτί) εαυτό κινήσει. Άλλα μήν χα'ι εΐ γε δέοι σκο-

πεϊν πότερον αίτιον κινήσεως και αρχή το αυτί) αυτί)

κινοϋν ή τό ΰπ' άλλου κινουμενον, εκείνο πδς αν θείη ■

το γάρ αυτί) καΟ' αυτί) δν αίτιον άει πρότερον του καΟ'

ιο έτερον και αϋτοϋ οντος. [VI.] (β) "ίίστε τοϋτο σχε-

πτέον λαβοϋσιν άλλην αρχήν, εί τι χινεϊ αυτό αυτό, πώς

χινεϊ και τίνα τρόπον. Άναγκαϊον δή το κινουμενον

άπαν είναι διαιρετόν εις άει διαιρετά• τοϋτο γάρ δέ-

δεικται πρότερον εν τοις καβόλου περί φύσεως, ότι

16 παν το καθ' αυτί) κινουμενον συνεπές. Αδύνατον δή

το αυτό αυτό κινοϋν πάντη κινεΐν αυτό αυτό• φέροιτο

γαρ αν δλον και φέροι τήν αυτήν φοράν, £ν δν και

άτομον τω είδει, και άλλοιοΐτο και άλλοιοϊ. "Ωστε

διδάσκοι άν χαι διδάσχοιτο άμα, και ΰγιάζοι και ΰγιά-

50 ζοιτο τήν αυτήν ΰγίειαν. Ετι διώρισται δτι κινείται

το κινητόν τοϋτο δ' έστ'ι δυνάμει κινουμενον, ουκ εντε

λέχεια- το δέ δυνάμει εις έντελέχειαν βαδίζει. Εστί

δ' ή κίνησις εντελέχεια κινητοϋ ατελής. Το δέ κινοϋν

ήδη ενεργεία εστίν, οίον θερμαίνει το θερμόν χαι δλως

25 γέννα το έχον το είδος. "Ωσθ' άμα το αυτό κατά

τό αυτό θερμόν εσται και ου δερμόν. "Ομοίως δέ και

των άλλων έχαστον, όσων τό κινούν ανάγκη εχειν τό

συνωνυμον. Τό μέν άρα κινεί τό δέ κινείται τοϋ αυτό

αυτό κινοϋντος. (θ) Οτι δ' ουκ εστίν αυτό αυτό

3ο κινοϋν ούτως ώσβ' έκάτερον Οφ' έχατε'ρου κινεϊσθαι,

εχ τώνδε φανερόν. Ούτε γάρ Ισται πρώτον κινοϋν

ούδε'ν, εΐ γε έκάτερον κινήσει έκάτερον τό γάρ πρότερον

αιτιώτερον τοϋ χινεΐσβαι τοϋ Ιχομένου , . και κινήσει

μδλλον διχώς γάρ κινεΐν ήν, τό μέν τό ΰπ' άλλου κι-

35 νούμενον αυτό , τό δ' αυτώ • έγγύτερον δέ τό πορρώτερον

τοϋ κινουμένου της αρχής ή τό μεταξύ. "Ετι οΰκ

άνάγχη τό χινοϋν κινεϊσθαι ει μή ΰφ' αΰτοϋ• κατά

συμβεβηκός άρα άντικινεΐ θάτερον. "Ελαβον τοίνυν

ένδε'χεσθαι μή κινεΐν εσται άρα τό μέν κινουμενον τό

40 δέ κινοϋν άκίνητον. Ετι ουκ ανάγκη τό κινοϋν άντι-

χινεΐσθαι , άλλ' ή άχίνητόν γέ τι κινεΐν άνάγχη ή αυτό

ΰφ' αίιτοϋ κινουμενον, εΐπερ άνάγχη άει κίνησιν εΤναι.

Ετι, ήν κινεί κίνησιν^ και χινοΐτ' άν, ώστε τό θερ-

μαϊνον θερμαίνεται, (ίο) Άλλα μήν ουδέ τοϋ προκως

«5 αυτό αυτό χινοϋντος ούτε έ'ν μόριον ούτε πλείο) κινήσει

αυτό αυτό έ*χαστον. Τό γάρ δλον εΐ κινείται αυτό ΰφ'

αΰτοϋ, ήτοι υπό τών αϋτοϋ τίνος κινήσεται ή δλον

ΰφ' δ'λου. ΕΙ μέν ουν τω κινεϊσθαι τι μόριον αυτό

υφ' αΰτοϋ, τοϋτ' άν εΐη τό πρώτον αυτό αυτό κινοϋν

50 χωρισθέν γάρ τοϋτο μέν κινήσει αυτό αυτό, τό δέ δλον

οΰκέτι. Ει δέ δλον ΰφ' δ'λου κινείται, κατά συμβε-

βηκός αν ταϋτα κινοΐ αυτά έαυτά. "Ωστ' εΐ μή άναγ

καϊον, εΐλήφθω μή κινούμενα ΰφ' αυτών. Της #λης

άρα τό μέν κινήσει άκίνητον δν , τό δέ κινηθήσεται •

Ηοπιιιι ίμίΐυτ αΙΙϋΓυπι ΐ'ίΐ ίοιρθ8$ίΙ)Ηβ , .ίΙΙοπιπι εοηιιηι'πΐί-

Ιιιιιιι ; ηηιιι 3ΐ>δυι•άυπ) βδΐ, ίιΐ ςυοά νηιίηπιΐί νίιιι ΙΐίΐΙ)ο(, ηβ-

0Ρ883Π0 ρΟδδβ αϋ»ίΠ. (7) ΝιΜΙ 1£ίΙΐ1Γ ΠβΟβδδβ βδΐ ΜΜΙψΟΓ 1(1

«ριοιΙ ιηονιΊιΐΓ, ιηονιτί ;ιΙ> ηΐίο ςυοιΐ πΐΓ6Π5 ιιιο\ό»Ιιιγ ; οοη-

δίδίβΐ Ϊ£ΪΙιιι•. (}οηρΓθ[)Ιβι• ςιιοιΐ ρΓίιηιιιιι υιονιΊιΐΓ, νοί 3

αυίεδοβηΐβ ιιΐιΛιΊιϋιιι•, νεί ίρΜίιη βε ηιονεηίί. ΛΙ νβΓΟ

γ! ίηπι-,ί οροι/ΙεΙ οοιίΜπΊτηΐΊ' υίπιιπ ίιΐ «ριοιΙ δε ίρδίιιη ιιιονιΊ,

311 ιριο(1 αϊ) αϋο ιηονεΙιΐΓ, δίΐ οηυίβ εΐ ρπηείρίυηι πιοΐιΐδ :

ΠΙικΙ ο,υϊνίδ ροηεΓεΙ. Ουού" εηίπι ρεΓ 88 εδί εβυδβ, δειηρβΓ

651 ρι-ίιΐδ εο αυο(1 «Ι ρεΓ βΠικΙ. [VI.] (8) <}υ3ρΓορΙβΓ Ιιοε εβι

οοηίί(!?Γ;ιη(1ιιιη , δηιηρίο ηΐίο ίηίΐίο, δι ςιιί(1 86 ϊρβυιπ ηιονεΐ,

ςιιο ρβείο βΐ φιοιηοιίο πιονεαί. Νεοβδ&βιϊιιιη ΙΙβα,υεβίΙ, ηιαϊο

ΐ|ΐιί(1 ηιονεΐυτ, 6886 ι1ίνί(1υιιηι ίη δβπιρεΓ όΊνίοΉη : Ιιοε εηίπι

βηΙε3 ριοΐιηΐιιιη ΓιιίΙ ίη 1ί1)ΓΪ3 υηίνβΓ$α1ίΙ>ιΐ3 ιΙγ ηηΐιιτη ,

ςιιίεαυίά ρεΓ δε ιηονοΙιΐΓ, εοηΐίηιιυηι 6886. ΙηιροΜίοίΙοί^ΚυΓ

εβι, ιι Ι ϊ(1 ιριηιΐ ββ φΛΐιιιι ηιονεΙ, ΙοΙιιιη ηιονε3ΐ 86 ϊρβιιηι.

Ν3ΐη ΙιιΙιιιιι ('ΕΓΓεΙιΐΓ εΐ ίειτεί εηάβιη ΙβΙίοηε, φιπηι *Μ ιιπιπιι

εΐ ϊικ1ινί(Ιιιιιηι δροαε ; εΐ νβπβΓβΙυΓ εΐ ναι ΐαιι-Ι : ςυβΓε άο-

ΐΊ'κΙ ε( (ΙοοεΓβίϋΓ βίιηυΐ; εΐ 83Π3Γε( (•1 κηηηηΊιΐΓ 63(1ειη

8ίΐιιίΙ»1β. Ργ33(£Γ63 (Ιι'ΓιιιίΙιιιιι ΓιιίΙ, ιηονιτί ίιΙ ιμιοιΐ 681 ηιο-

1ιίΙ<• : Ιιιιι; 3υΙειη, (Ιυιη ΐϋονεΙιΐΓ, ε88β ρο(68ΐ3(«, ηοιι ΆΐΙα :

(ΐιιυιΐ αιιΐί-ιιι ροΐ68(3ΐε ε8(, 3<1 βοΐυιη ρΓΟβΓειϋ. Μοίιιβ νιτο

("•Ι αε1ϋ8 ϊιιι|ιι•ι•Γΐ'<:1ιΐ8 Γεί ηιουϊΜβ : ()ΐιοι1 ιπιΐιιη ιηονε(,

];ιηι ηοΐιιιη 681 : ιιίριιία πι1ί(Ιιιηι ('αΐοίίΐοίΐ : εΐ οιηηίηο ιμιοιΐ

1ι;ιΙ«:1 Γοπικιιιι, ςί^ιιΚ. Ιί ικιΓβ δίηιυΙ ίιίειιι βεειιικίιιιη ϊϋεηι

ι ίίΙ ι;ιΙίι]ιιιιι (Ί ηοιι (:;ιΙί•1ιιιη ; ίϊηιίΙίΐρπΜΐο 86 ΙικΙιιΦίΙ ιιηηπι-

ςηοιίςυε ,ιΐίοπιιη, ςηοΓυηι ηιοτεηβ ηοοί'ϋαιίο ΙιηΙκΊ Μ

α,υοιΐ 881 δνηοηγηιηπι. Ε]υ8 ΐςιΙιΐΓ ςιιοι! 86 ίρδυηιπιονεΐ,

;ιϋιιι Ι ηιονεΐ , :ιϋ ιιιΐ μιομΊ 1 1 γ. (9) Νοιι ρο88ε αιιΐοηι ίιίειη 8β

ίρίΐιιη ίΐ3 ηιονεΓ6, υΐ ηΐΓβο,υβ ρ3Γ8 36 ηΐΓ30,υε ηαονββΙοΓ,

6Χ 1ιί8 ροΓ.-ρίειιιιιηοίΙ : (|ΐικιηιι]1υιη επί ρπηηιηι ηιονιτι»,

8Ϊ ιιΐι ;ιΐ|ΐκ' ρ3Γ8 υ(Γ3ηιςιιβ ιηονεαΐ ; ιριοιΐ εηίπι 681 ρπιιβ,

ΠίΆφ 68( 031153 ΙΏΟΛΌΙκΗ, 61 1113^15 ΠΙΟνευίΙ, Π,Ιίαηΐ ί(] Γ]110(1

ίι,ιι ι•1. ΐ;ίΙ;ιι•ί«ιιι εηίπι οιαΐ ιηονοΓε; ηηιιι (]ΐιηιΜαιη οπιΐ ηιο-

νεηδ , ςηοϋ β!) βΐϊο ηιονεΙηΓ ; (πιυιΐιΐηιη \6γο ιικιμ Ιι.ιΙ δβ

ίρδο ; δθ(Ι φίοιΙ εδί ΓοηιοΙίιΐί 3 Γε ςυβ3 ιιιυνοΙιΐΓ, ί(1 ρΓΟρϊη-

ςηίιΐδ εδί ρηηείρίο ηιιηηι ιιιειίίιιιη. Ι'ΓΟίΙεΓεη ηοη εβ( ηε-

εβδδβ , υΐ ίιΙ (|υοα οιονεί, ηιοτεβΙυΓ, ηίδί 3 δβ ίρδο. ΑΚιτυιη

ίμϋιιι ι•χ .ιι (ίιΐΐ'ΐιΐί ίηνίεειιι ιηονι:1. 1'Γοίηάε βιιηιβυηιυ εοη-

Ιίη§6Γβ ιιΐ ηοη ηιονοΓΟί : επί ί^ίΐητ ηΐίικί, ηιιοιΐ ιικλ ι-Ιιιγ,

3ΐίιΐιΙ, ηιυνοιίδ ίιηιηοΐιίΐι•. Ι'ηιΊιτρβ ηοη ('.•.( ηεεβδδε, η ι

ίιΙ ιριοιΐ ιιιονιΊ, ίηνίεεσι ιηονεαΙιΐΓ : 8ει1 νιΊ ηεεεδδβ 6δ(

ίιΐίιριοιΐ ίιιιιιιοΐιίΐο ιιιομί ί, ν ι•Ι ίρ-ίΐιιη 3 βο ίρδο ηιονεη, δί-

(ΐιιίιΐΐ'ΐη ηεεβδδε 6δΙ κειηριτ ηκιΐιιιη εδδβ. ΡπιΊοπ-η ηιιο

ιηοΐιι ηιονεΐ, εοάειη (Ίίηιη πιονει-εΙιΐΓ: ςιιβΓβ εβΙβΓβοίβηβ

(•.•ι1<Ίί(Τ(Ί. (10) Λί νεΓΟ ηεε ε]ιΐ8 ([υοιΐ ριίιηιιιη 86 ίρδπιιι

πιονβΐ , .ίο Ι ιιιιη ρ3Γ8 .ιιι( ρΐηιΐ'» ηΊοτεηυηΙ δίη^υίβε δε ίρ$38.

Νηηι 81 Ιοί υηι ηιονοηΙιΐΓ 8 8βπιε(ίρ80 : τεί ηυ ιιΙίι|ΐιη βυί ίρδίυδ

ρηιΐε ιηονο1)ί(ιΐΓ, νεί ΙοΙιιηι 3 ΙοΙο. Κγ^ο δι Μεο ηιυνεηΐιιτ,

([00(1 ηΙί(]ΐιη ε]ηδ ραΓ.ι 3 δε ιηονιΊιΐΓ ; εεΓίβ 1ιη:ε ρ3Γ8 πίΐ ίιΙ

«ριοιΙ ρπηιιιπι 8β ίρδίιιιι πιονεΐ : (|πίη δι δρρηΓηΙη ΓιιιτίΙ, ίρδβ

(|ΐι ίιΐΐ'ΐιι δε ίρδβιη ηκινιΊιίΙ, 56(1 (οΐυηι ηοη ηηιρϋιΐδ δε ιηονβ-

ΙιίΙ. ριι.ϋ^ι ΙοΙιιιη α ΙοΙο ιηονοηΙ πι ; εχ 3οεί()εη(ί Ιι.τ ρ3Γ-

(68 δε ίρδβδ ιηονεηιιιιΐ. Οπηγε 8Ϊ ηοη ηεεβδ83Γίο, δΐιιηηΙιΐΓ

638 3 86 ίρδίδ 11011 Ιηονιτί. Τοίίΐΐδ ί^ίΙΐΙΓ ίι1[6Γ3 ρ3Γ5 ηΐθνβ1)ί(, .
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μόνως γαρ ούτως οίόντε τι αύτοκίνητον είναι. "Ετι

είπερ ή δλη αυτή αυτήν χινεΐ, τι) μέν κινήσει αυτής,

το δέ κινήσεται. Ή άρα ΑΒ υφ' αυτής τε κινή-

σεται καΐ υπό της Α. (ιι) Έπει οέ κινεΤ το μέν

5 κινοΰμενον ύπ' άλλου τό δ' άχίνητον όν,'χαι κινείται

το μέν κινούν το δέ ού&έν κινοϋν, τι) αυτί) αυτί) κινοϋν

ανάγκη ε'ξ ακίνητου εΤναι κινοϋντος δε', και ετι εκ χι-

νουμε'νου μή χινοϋντος δ' εξ ανάγκης, αλλ* δπότερ'

ετυχεν. "Εϊτωγαρτό Α κινοϋν μένάκίνητον δε, τό δέβ

ι» κινοΰμενον τε υπό του Α και κινοϋν το έφ' ω Γ, τοϋτο

δέ κινοΰμενον μέν υπό του Β, μή κινοϋν δέ μηδε'ν εϊ-

περ γαρ και διά πλειόνων ήςει ποτέ εις τό Γ, Ιστία δι'

Ινός μο'νου. Τό δή άπαν ΑΒΓ αυτό εαυτό κινεί ■

άλλ' έαν άφέλω τό Γ, τό μέν Α Β κινήσει αυτό εαυτό

ι& (τό μέν γαρ Α χινοϋν, τό δέ Β κινοΰμενον), τό δέ Γ

ου κινήσει αυτό Ιαυτό, οϋδ' όλως χινήσεται. Άλλα

μήν ούδ' ή ΒΓ κινήσει αυτή Ιαυτήν άνευ τοϋ Α- τό γαρ

Β κινεί τω κινεϊσθαι ΰπ' άλλου, ού τω υφ' αΰτοΰ τινός

με'ρους. Τό άρα ΑΒ μόνον αυτό εαυτό κινεί. Ανάγκη

20 άρα τό αυτό εαυτό κινοϋν έχειν τό κινοϋν άχίνητον

δε,κα'ι τό κινοΰμενον μηδέν δέ κινοϋν ί\ ανάγκης,

άπτόμενα ήτοι άμφω άλλήλιον ή βατε'ρου Οάτερον.

Ει μέν ουν συνεχές έστι τό κινοϋν (τό γάρ κινοΰμε

νον άναγκαΤον είναι συνεχε'ς ) , δήλον 8τι το παν αυτό

!» Ιαυτό κινεί ού τω αύτοΰ τι εΤναι τοιοϋτον οΤον αυτό

αυτό χινεΐν, άλλ' ίίλον κινεί αυτό Ιαυτό, κινοΰμε

νον τε και κινοϋν τω αύτοϋ τι είναι τό κινοϋν και

τό κινοΰμενον. Ού γάρ έίλον χινεΐ οϋδ' ίλον κινείται ,

άλλα κινεί μέν τό Α , κινείται δέ τό Β μόνον • τό δέ Γ

3« υπό τοϋ Α ούκε'τι• αδύνατον γάρ. (υ) 'Απορίαν δ'ενει,

έαν άφέλη τις ή της Α ( ει συνεχές τό κινοϋν μέν

άκίνητον δε), ή της Β της κινούμενης• ή λοιπή αρα

κινήσει της Α ή ή της Β κινηβήσεται; ει γάρ τοϋτο,

ούχ αν είη πρώτως χινουμε'νη υφ' αυτής ή ΑΒ ■ άφαι-

35 ρεδείσης γάρ από της ΑΒ, ετι κινήσει έαυτήν ή λοιπή

Α Β. *Η δυνάμει μέν έχάτερον ουδέν κωλύει ή θάτερον

τό κινοΰμενον διαιρετόν είναι, εντελέχεια δ' άδιαίρετον

εάν δέ διαιρεΟή, μηκετι είναι έχον τήν αυτήν δύναμιν •

ωστ' ουδέν κοίλύει Ιν διαιρετοϊς δυνάμει πριοτυις

40 ε'νεϊναι. Φανερόν τοίνυν εκ τοΰτοιν δτι έ'στι τό πρώτοις

κινοϋν άκίνητον είτε γαρ εύΟυς ϊσταται τό κινοΰμενον,

υπό τίνος δέ κινοΰμενον, εις άχίνητον τό πρώτον είτε

εις κινοΰμενον με'ν, αυτό δ' αυτό κινοϋν και ίστάν,

άμψοτε'ρως συμβαίνει τό πρώτως κινοϋν έν άπασιν

*5 εΤναι τοις κινουμε'νοις άκίνητον.

ηιιιιιη 8ΪΙ ίηιηιοΜϊβ; ηΙΐεΓ3 νεπ> πιονβΙιίΙυΓ : ηαηι ηοο Ι.ιιι-

Ιυιη ηιοίΐο Πεπ ροίεβΐ υί Μφίά βυϊ ηιονεηαΊ νίιη ΙιβΙρβΙ.

Ι>™ΐ6Γ(•3 βί Ιοΐ3 Ηηβ3 ιηονεϋΐ δε Ϊρδ3π> : 3ΐΙεΓ3 φ5 ρ3Γί

πιονεΙ)ίΙ, β11εΓ3 ηιονεοΧιΐΓ. Ηβα,υε Ιίιιεβ α (5 ε[ β 58 ίρββ

ηιονε1)ί!ιΐΓ, εΐ βό α. (ι 1) <}υυπ> βυίειτι βΐίυά" ιηονεβΐ, ςικκΐ

ιηονεΙϋΓΒΐ) βϋο ; βϋικί, ςαο(1 βδΐ ϊη,πιουίΐβ : φιιιηιςυε ίΥιυά

ΜονββΙϋΓ, ςυοά εΐϊβιη η>ονβ1; βΐίικί, <]υο^ ηηΐΐβιη Γεπι

Γηονεΐ : ηεεεβββ βδΐ υί κΐ ^αο»! δβ ίρδυηι ηιονεΐ, ΓοηδΙεΙ εχ

εο ςυοιΐ β5ΐ ϊηιηιο6ίΙε, βεα- πιονεΐ, εΐ ΡΓ3;ΙεΓ03 εχ εο (μιοΛ

ηιονεΙιΐΓ, ηεο ηβεβδδβπο ηιονεΐ, βε<1 ρΓουΙ βοοΜΗ. Ιώΐο

ηβηιςυβ το α, ([υοά πιονβΐ (ί«ϊϋβιτι , 58(1 εβί ίηιηιουϋε : το β

νε™ ηυοίΐ ηιονείυΓ 31) α, εΐ ιηονεΐ ϊ(Ι ϊη ςυο «Ι γ. Ηοο 3π1επι

ΒοτββΙοΓ ηυίιίβηι 3 β, δειΐ ηυ1Ι3ηι τεηι ηιονεβί. ςυβη^υαιη

βηίπι βΐίϋηι ρβΓ ρΙυΓ3 31ίςυ3ηϋο ρεΓνβηίεΙ &ά γ, ί3ΐτ,εη βδίο

ρεΓ ϋουηι 13η1υιη. ΤοΙυηι ϊ8ίΙϋΓ αβγ «ε ϊρ5ϋΙΙ1 ΜΟνεΙ ; τε

τόπι 8ί <1εΙΓ3χεΓ0 τό γ, εεΠε τό α β 8ε ίΡ8ΐπη ηιονβοίΐ ( ηηιη

τό α εβί ϊιΐ ςυοιΐ ιηονεΐ ; τό β, Μ ςυοιΐ ηιονείυΓ ); τό γ νβΓο ηοιι

πιονεοίΐ δε ϊρβυπ), ηεε οηιηϊηο ιαονεΜυι-. ΑΙ νεΓο ηεο ρ3Γ,

βγ πιονβ&ιΐ 88 ΐρ&βηι βίηβ α; η,κη τό β ίάνο ηιονεί, φ,ά ,„υ.

νεΙϋΓ »1) 31ίο,ηοη ψοά ιηονεβΙυΓβΙ) αϋ^υα *ιιί ϊρ5ίυβρ3Γ|ι- :

δοΐυπι ΐ^ίΙιΐΓ αβ 88 ΐρ$υηι ηιονβΐ. Νεοείβε ί§ί1υΓ 88[, ιιΐ 1,1

ςιιοα $β ϊρδϋηι πιοτβΐ, ΙΐίΐοββΙ Μ φοά ιηονοί, βοιΐ «[ ί»,.

πιοΙ)ίΙε; εΐ ίά ςυοά πιονβΙυΓ, 5β(1 ηιιΐίαιη τει» ηοοε^πο

πιονβΐ : ςυχ• (ΐιιίιίειιι νβΐ 3πΐυο 8β πΐϋΐιιο Ιβη^ηί, νεΙ ηΙ•

ΙεΓυπι Ι3η6β1 311βΓϋηι. δι ι^Ιηγ ί.Ι ςυοιΐ ηιονεΐ, οοιίΐίηυιιιιι

8ΪΙ ( ηβεββββ βδΐ εηίιη, ΐά ίΐηοά ηιονβΙιΐΓ, εδί« εοηϋηυυηι ) :

ηΐ3ηίΓβ8ΐυηι ββί, ΙοΙυιη παοτεΓβ βε ίρ5υηι ; ηοηφ^ ηϋηι,,,

είυβ ρ3Γ8 8ίΙ Ι3ϋ8 υί ιηοτεβΐ δβ ϊρββηι; 88(1 (οΐιιιη ηΐϋνοί

8β ίρδυπι εΐ 8ίηΐϋΙ ηιονβΙιΐΓ εΐ πιονεΐ, ςυοηίβηι βϋςιι.•» ε]ηί Ρ3Γ»

εβί ςϋ83 πιονεΐ, εΐ ςυ* ηιονεΙιΐΓ. Λοη εηίιη Ιοίυπι ηιονεΐ, ηεο

Ιοίυπι ηιονείυΓ : 88(1 τό α ηιονβΐ, 3ε τό β ηιονείυΓ (ΙιιηιιηχβΙ ;

γνει-ο ηοη βιηρίίυδβοα ιηονεΙϋΓ : β«1 βηίιη ίηιροδδίΝΙε!

(12) ΕδΙ 3ϋ1βηι (1ϋ1)ϊΐ3ΐίο, δϊ ςιιί8 (ΙβίΓβχεΓΪΙ νβΙ 3η α ( βί Μ

ςιιοά ηιονβΙϋΓ, β! βδί ίηιιηοοϊΐε,^ίι εοηΐίπυυηι ) νεί β βο,ιιοιΐ

ιηονεΙϋΓ, 3η ΓεΙί^ηβ ρβΓβ ίρβίυδ α παονευϊΐ, νεί Γείίςιο ρ3Γ8

ίρδίυδ β ιηονεοίΙυΓ. Ν3ΐη δϊ Ιιοο δϊΐ, εεΓίε ή α β ηοη ηιονεΜυτ

ρΓίηιυηι 3δβίρ83 : ουίβ (ΙείΓβαίοηβ ΓβεΙβ 31) α β , ηίηίΐοηιίηπ»

τεδίίΐιιυιη α β &β ιηονε^ίΐ. ΑηηϊΙιίΙ ρΓο1ιί!)βΙ, υίΓυηιαιιο, νεί

βΙΙεΓϋΐη, ίά ςυυ(1 ηιονείυΓ, ροΐβδίϋΐε (Ιίνίϋιιυιη βδδβ, 'βοΐιι

νεΓΟ ϊη^ίνίίΐϋηιη ; υ,υοίΐ βί «ϋνϊβυηι ΓυεπΙ, ηοη Ιιβ1)εΓε αιη-

ρϋιΐ8 63η(3εηι νίηι? ςιιαΓβ ηϊΐιϊΐ νείβΐ ρηηιυιη ίηβδβε ίικίϊνϊ-

(Ιιιί; |»ΐ88ΐ3ΐ8. Εχ ηίβ ρβΓβρίειιυηι εβί, ίϋ ηυοϋ ρηιιιιιηι

ηιονβΐ, 8588 ϊιηηιυΐιίΐε : δίνβ βηίηι ί(1 ςυοά ηιονείυΓ, εΐ 3ο

βΐϊςυο ηιονείυΓ, βΐϋΐΐηι εοηδίδ(3( ίη ρπηιο >ηιηκ>1)ίΙί; βϊνε

ϊη βο ςυοιΐ ΜονβΙυΓ ςιήϋειη, ββϋ ίρδυιη ββ ηιονεΐ εΐ οοηδί-

δΐϊΐ : υίΓοςυε ηιο<1ο βνβηϋ, υί κΐ ςυοά ρπ'ηιιιηι ηιονβΐ, ίη

οιηηίηιιβ ίίδ ςυ% ιηονρηΙιΐΓ, βίΐ ίηιηιοοίΐε.

ΑΒίΛΤΟΤΕίΕδ. ιι
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Φ1ΣΙΚΙΙΙ ΛΚΡΟΑΪΕΠΣ II, ς.

ΟΑΡ. VI. [VII.]

Έπεί δέ δει κίνησιν αεί είναι χαί μή διαλείπειν,

άνάγχνι είναι τ•. β πρώτον χινεϊ, είτε εν είτε πλείω,

χαί τό πρώτον χινοΰν άχίνητον. (2) "Εχαστον μεν

ούν άιδιον είναι των ακινήτων μεν χινούντιον δέ ού-

6 οεν προς τον νυν λογον οτι ο αναγκαιον είναι τι

τό άχίνητον μεν αυτό πάσης της έχτός μεταβολής,

χαί απλώς χαί κατά συμβεβηχός, χινητιχόν δ' έτε'-

ρου, δήλον ιίιδε σχοποΰσιν. (3) Εστω δέ, ε? τις βούλε-

ται, επί τινιον ένδεχόμενον ώστ' είναι ποτέ χαί μη

Κι είναι άνευ γενέσεως χαί φθοράς • τάχα γαρ άναγχαϊον,

ει τι άμερες ότέ μέν έστιν 6τέ δέ μη έστιν άνευ του

μεταβίλλειν δτέ μέν είναι δτέ δέ μή είναι παν τι»

τοιούτον και των άρχων τών ακίνητων μέν κινητικών

δέ ένίας δτέ μέν είναι δτέ δέ μή είναι, ένδεχέσΟω και

15 τούτο• άλλ' οΰ τι πάσας γε δυνατόν δήλον γαρ ώς

αϊτιόν τι τοις αυτά έαυτά χινοΰσίν έστι τοϋ δτέ μέν

είναι δτέ ίέ μη. Τό μέν γαρ αυτό εαυτό κινοΰν άπαν

εχειν άνάγχη μέγεθος, ε'ι μηδέν κινείται άμερε'ς • τό

δι κινοΰν ουδεμία ανάγκη έκ των είρημένιον. Τοΰ

2ο δή τά μέν γίγνεσθαι τα δε φΟείρεσΟαι, και τοΰτ' είναι

συνεπώς, ουδέν αίτιον τίον άκινήτοιν μεν, μή αεί δ' Ον

των οΰδ' αυ των άεί μέν ταδί κινούντοιν, τούτων

δ' έ'τερα. Τοΰ γαρ άεί και συνεχούς ούτε έ'καστον

αυτών αίτιον ούτε πάντα• τό μέν γαρ ούτως έχειν

•» άιδιον και 1\ ανάγκης, τα δέ πάντα άπειρα, και οΰχ

άμα πάντα όντα. Δήλον τοίνυν δ'τι, ει και μυριάκις

ενιαι άρχαί των ακινήτων μέν κινουσών δέ, και πολλά

των αυτά έαυτά χινούντοιν φθείρεται , τά δ' έπιγίνεται ,

χαί τόδε μέν άχίνητον 2ν τόδε κινεί, έτερον δέ τοδί•

3ο άλλ' ουδέν ήττον εστί τι β περιέχει , και τοΰτο παρ'

εχαστον, δ' έστιν αίτιον τοΰ τά μέν είναι τά δέ μή,

και της συνεχοΰς μεταβολής" χαί τοΰτο μέν τούτοις ,

ταΰτα δέ τοις άλλοις αίτια κινήσεως, (ί) Είπερ ουν

άίδιος ή κίνησις, άιδιον και τό κινοΰν εσται πρώτον,

36 ε! έν ει δέ πλείω, πλείω τά άιδια. *Εν δέ μάλλον

■ή πολλά, και πεπερασμένα η άπειρα δει νομίζειν.

Των αυτών γάρ συμβαινόντων, άεί τά πεπερασμένα

μάλλον ληπτέον έν γάρ τοις φύσει δεΐτό πεπερασμένον

και τό βέλτιον, αν ένδέχηται, ΰπάρχειν μδλλον. Ίκα-

ίυ νόν δέ χαί ει έν, ο πρώτον των άκινήτοιν άιδιον δν

εσται αρχή τοις άλλοις κινήσευις. (5) Φανερόν δέ και

ε"χ τοΰδε δ'τι ανάγκη είναι τι £ν και άιδιον τό πρώτον

κινοΰν. Δέδεικται γάρ δ'τι άνάγχη άεί χίνησιν είναι-

ει δε άεί, ανάγκη και συνεχή είναι• και γάρ τό άεί

■ ;> συνεχές, τό δ' εφεξής ου συνεχές. Άλλα μήν εί γε

συνεχής, μία ■ μία δ', εί υφ' ενός τε τοΰ κινοΰντος και

ενός τοΰ κινουμένου• εί γάρ τι άλλο χαί άλλο κινήσει,

οΰ συνεχής ή δλη κίνησις, άλλ' εφεξής.

[VIII.] (β) "Εκ τε δή τούτων πιστεύσειεν άν τις είναί

5υ τι πρώτον άχίνητον, και πάλιν έπιβλέψας Ιπί τάς αρ

χάς τών κινούντων. Τό μέν δή είναι άττα τών Οντων

ά δτέ μέν κινείται ότέ δ' ηρεμεί, βανερόν. Και διά

τούτου γέγονε δήλον δ'τι ούτε πάντα κινείται ούτε

Οιιοηϊ.ιιιι βυίοιιι οροι-ΙεΙ ιηοΐιιιπ δεπιρει- εϋε, ηβο ίιι-

ΙεπιηΙΙί; ηεοεδβε εδί 0856 ;ιΙί<|ΐιίιΙ ηιιη<] ρΐ'ίιηιιιη ηιονεηΙ,

8ίνθ δί| ΙΙΙ1ΙΙΙ1Ι, 8ΙΥ8 [)ΙϋΓ3, Ι1(!ΙΙΙ|Ι(' ρΐΊΙΙΙΙΙΗΙ ί!|||ι| ΙΙΙιιΜΤ.-

ίιηιηοοίΐε. ('2) Γιιιιιιΐφίικίφΐε ίβίΙϋΓ βοι-υηι ςιια! ίιηηιο-

ηϋΐ3 βυηΐ ίρββ, δειΐ ηιονβηΐ, βδδβ αΊει-ηηπι, ηιΙιιΙ Γβοίι

α(ΙνβΓδΐΐδ Ιιβηε Γβΐίοηειη : δβιΐ ηβεβδδε εδδε, ιιΐδίιβη'φΐίά φιοιΙ

ίρ&υιη δίΐ φΐίϋειη ϊηιηιοΐιίΐε εί οπιηίδ εχίει-ηκ ηιυΐαΐίοηϊδ

εχρει-δ, Ι.ικι δίιηρίίοίίβι• ιρι.-ιιιι εχ ιιπ-ίιΐι-πΐί, νϊιη ΐΐιίοιη Ιιβ-

&ε»1 βΙΙεηυδ πιονβικίί, Ηα οοηδίιίεηιηΐίυυβ ΓιεΙ ιη.ιιιίΓιν

δΐυιη. (3) Ριογι ηιιίπιι πι φΐίΙιΐΐΗιΙαπΊ ροίδίΐ, 51 πιί ρΙιιιτΙ, ιιΙ

βϋφίβηιΐο δϊηΐ ει ηοη μιι! βϊηο οι-Ιυ εί ίηΐεηΐυ. Κοι-|α5$ίδ

εηίιη εδί ηεεβδδ3πυπι, βϊ ςιιίιΐ νβεαη^ ρίΐΙϋιιΐΝ, ηιοιίο $ίι

ιηοιίο ηοιι βί( , ιιΐ ιριίπριίιΙ 1»1β είΐ , βίηβ πιυΐβΐίοηε ίηΙβΓ-

ιΐιιιιι βίΐ, ίιιΐι'πΐιιηι ηοη 8ί( ; <Ί (ριιΐ'ΐΐιιιιι ρΓίηοίρίί) ίιιιιιιοΐιίΐί.-ι

ςυίϋοιη, 60<1 <]ιι<β πιονεηοϋ νίιη 1ια1)03η(, ηιοιίο Ρβδε, ηιοιίο

ηοη 0840 , Ιιοο γΙκιπι Ιμί ί ροίίίΐ : μ<1 ηοη ι'>1 ρθ8δίΙ)ίΙε ιιΙ

οηιιΐ!3 8ΪηΙ (']ιΐΜΗ(ΐιΙί. ΙΊιΙεΙ βηίηι Ρ858 βϋιρίίΐιιι ι-οιι-ϋΐιι ϋ>

ςυα> 8ε ίρ$3 ηιονεηΐ, οιιγ ηιοιίο βίηΐ, ηιοιίο ηοη δίηΐ. Ν•η

•ριϊι-ιριίιΙ 8ε ίρδίιηι ιηονεΐ, ιιΐ'ΐτν.ι• ε$1 ιιΙ ΙΐίώοβΙ ηι,ι^ηίΐιι-

ϋϊηειη : ΒΪ(]υϊ(1βιη ηϋιϋ ηιονεΙυΓ, ιρίιηΙ ρ(ΐι-1Πιιι> ν.ηι-Ι ; ίιΐ

νεΓο ψιοιΙ ιιιιινιΊ, ηίΙιίΙ ηβεοδβε ε«1 ΙιβηεΓε ηια^ηίΐιιιΐίηοηι ,

ιιΙ ΙίςυβΙ εχ είδ ςυοε ϋίεΐα ΓιιεηιηΙ. Ει-$ο ι ιιγ 3ϋ3 ςί^ηβηΙυΓ,

ίΐΐίβίηΐιτί'αιιΐ, ίιΐιριε Ιίίΐΐ ιπηίίιιι ιιΐιτ, ιιιΐιίΐ εοΓυιη κιιιωΐ'ίΙ,

(ΐιι. ι• ■ιιιιΙ ι [ΐι ΊιΙγιν ίιιιιηοϋίΐία, ηοη Ι,ιιικ-ιι βεηιρβΓ βυηΐ : ικί-

ΓϋΓδηί οοι-υιη ςυα: δεηιρεΓ Ιικε ηιονεηΐ, ϊΐα ηΐ Ιι.τε ηιο-

νΐΜΐιΙ αϋ.'ΐ ; ηβηι χΙεΓηί(3(Ϊ8 ε( εοιιΐίηιι,ιΐϊπιι^ ηεο οοπιιη εδ(

ιιιιιιιικ]ΐιοι1(|ΐιο 03083, ιΐΓφΐε οιιιηίη. ΕΙπιίηι ίΐ3 Γειη ||3-

1κτ6 , ΟδΙ ίΐΐιτηιιηι εί ικτοϋαπιιιη : οιιιηϊα. νρτο βηηΐ ϊηΐϊ-

ηίΐ3, ηεο οιηηία εη(ί3 δίιηιιΐ δΐιηΐ. ΜαηϊΓε&Ιιιιιι ί^ίΙιΐΓ 0δ(,

εϋβηίδί ιΐεείβδ ιηϋϋεδ ΐ|ΐι,χ•ι1αηι ρηηείρία , ιρι«• λιιιιΙ ίιηιηο-

ΙιίΙ ί», «ίΙ ιηονεηΐ ; εί πι ιι Ι Ι.ι εχ ϋϋ ςυοο δε ίρδ3 πιονεηΐ, ίηΙβΓ-

εβηΐ, 3ϋ3 υθγο ^εηεΓεηΙιΐΓ; εί Ιιοο ςηίϋειη φίοιΐ εδί ίηιιηο-

ΙιίΙι-, Ι ι.ιηο ΓβηιηιονεαΙ;3ΐίιιι1 υογο ίΙΙιιιη : ηίΐιίΐοηιίηυδίβηιεη

β«80 αΙίςιιΜ , ςυοο^ εοηΐίηεΐ, εί Ιιοο ρΓίεΙεΓ δίημοί» : φΐοο"

(ριίιΙιΊΐι εδίεαυδβ πιι- ;ιΙί;ι ίίιιΐ, .ιΐίιι ηοη μιιΙ, εί ( ιιιι-.ι εοη-

Ιίηιια! ιιιυ(3ΐίοηϊδ; αίφίο Ιιοοφίίιΐβιη Ιιίδεε, Ι ι;»•ι- μίιι βΐίίδ

δυηΐ ε3ΐΐ5Χ ηιοΐίοηίδ. (4) ϋκ|ΐιίιΙι-ιιημίΙιΐΓ ιιιοΐιι» δϋ η•Ιι•γ-

ηυδ, (ΊίΛΐη ρπηιιιιη ηιονεηδ χΙβΓηιιηι ογϊΙ, δι ιιηιιιη 5ί( : δι

νεΓο ιηυΙΙα , οπιιιΐ ιιιιιΙΙ» ιγΙι'πιιι . ΙΤιιιιηι 3η(εηι βδδε ροΐίιΐδ

(|ΐΐίΐιιι ιιιιιΙΙ», εί ΙίηίΙ»ρ<ι(ίιΐ8 φΐιιιιι ίη(Ίηίΐ3, ρυΐ3ΓεοροΓΐε(;

ιιιιιιι δι ΐ'ηιΚ'ΐιι ενοηίιιηΐ, δειηροΓ Ιίηίΐη ροΐίιιβ μιιικίκΙη ,-ιιηί :

ίιι ϋδ εηίιη ιρι«• ιιιιΐιιπι εοηδ(3ηΙ, οριιι-ΙιΊ ία1 ροιίιΐδ ίηεδβε,

• 1 1 βδΐ Ιιιιί! ιπιι εί ηιείίυδ, μ ηιοιίο ίηεδδε ροδδίΐ. ΑΙφίϊ

βυΠίεΚ,εΙδί υηιιιη δϋ, ςυοιΐ ιιηιιιη ρπιηιιιιι 8ϊ( ίπΐιτ ίιηιηο-

Ιιϋίιι,οΙ :ι•(0Γΐιιιιιι , 3ΐϋ8ΐ•ι•ϊΙ ρπηείρίυηι πιοΐιΐδ. (.">) Κ χ Ιιοι:

ςυοςυε ρεΓδρίειιιιηι εδί, ηεεβδδε εδ&ε ιιΐ ίιΐ ιριυιΐ ρΓίηιιιηι

ιιιομΊ, 8ίΙ ιιιιιηη ιρηιΐιΐίΐιηεΐ ιιΊιτηιιιιι ; ριοΐκιΐιιιιι εηίηι Ι ιι 1 1 ,

ηεεβδβε εδδβ ιιΙ δειηρει- δίΐ ηιοΐιΐδ : φίοιίδί δειηροΓ ε»1 , ηε-

εεδίΡ εβί ιιΙ δίΐ οοηΙίηηη8 ; ςυοά εηίιη εδί βεηιροΓ, εβί εοη-

1 ίιι π π πι ; φΐοά νεΓο εδί Οεϊηεερβ, ηοη εδί εοηΐίηηηηι. ΑΙ νεΓο

δι βδΐ οοηΐίηηιΐδ, εδί ηηυβ ; εδί βυίειη ηηηδ, δι βΙ> ηηο ηιο-

νβηΐε εδί, εί υηίοδ ςαοο" ηιοτεβΙΟΓ ; βΐ ςηβηι βηίηι τβηι βΐίηι!

,ιΐφΐί• 3ϋιιϋ ηιονεβΐ , ΙοΙϋδ ηοοίαδ ηοη βδΐ εοηΐίηηιιβ, δβιΐ

αΌίηεερδ.

[VIII.] (6) ΕΓβοεΙ βχΙιίδΟΓεύεΓεβΠςηίδροδδϊΙεδδεβΙίφίοιΙ

ίηιηιοΙ)ί1β, εί τυΓδηδ, δϊ ΓεβρβχβΓίΙ 3ΐ1 ρΓΪηοίρίβ εοΓυιη φΐ33

ηιονεηΐ. Είδε ίμίΙυΓ ιιυΒΊΐηηι , αηκ πιούο ηιονεηΙιΐΓ, ηιοιίο

ςηϊβδειιηΐ, ρεΓδρίεηυηι βίΐ. ΕΙβχηοο ηιβηίίεδίοηι ΓβεΙυηι

εδί ηρη,υε οηιηΊβ ηιονοΓΪ, ηοιιιιε οηιιιίβ ςυιεδοει-ε; ηβςηε
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πάντα ηρεμεί, οίτε τα μεν άεί ηρεμεί, τά δ' αεί κι-

νεϊται • τα γαρ επαμφοτερίζοντα και δύναμιν έχοντα

τοΰ δτέ μέν κινείσΟαι δτέ δ' ήρεμεϊν, όείκνυσι περί

αυτών. Έπεί δέ τά μεν τοιαϋτα δήλα πασι , βου-

6 λόμεθα δε δεϊςαι χα'ι τοίν δυοϊν έκατέραν την φύσιν, ότι

εστί τα μέν αεί ακίνητα , τα δ' άεί κινούμενα, προϊόντες

δ' επί τοϋτο χαί θέντες ίίπαν τδ κινούμενον £>πό τίνος

κινεϊσβαι, και τοΰτ' είναι ή άκίνητον ή κινοΰμενον, χα'ι

κινούμενον ν) ΰφ' αΰτοΰ η ΰπ' άλλου άεί, προήλθομεν

ιυ έπ'ι το λαβείν ϊτι των κινουμένων εστίν αρχή , κινου-

με'νων μεν β αύτδ εαυτδ κινεί, πάντων δε τδ άκίνητον

δρώμεν δΐ και φανερώς όντα τοιαΰτα ά κινεί αυτά

έαυτά, οίον τδ των έμψυχων και τδ τών ζώων γένος.

Ταϋτα δη χαί δόςαν παρείχε , μη ποτ' ενδέχεται κί-

ΐ'ι νησιν έγγίνεσΟαι μη ούσαν δ'λως, διά τδ εν τούτοι; δραν

ήμας τοϋτο συμβαίνον ακίνητα γάρ ποτέ όντα κινείται

πάλιν, ώς δοκεί. (7) Τοϋτο δή δει λαβείν, ϊτι μίαν

χίνησιν αυτά κινεί, και 6τι ταύτην ου κυρίως• οΰ γάρ

ες αύτοϋ τό αίτιον, άλ,λ' ενεισιν άλλαι κινήσεις φυσικαί

2» τοις ζώοις, άς οϋ κινούνται δι' εαυτών, οίον αύςησις ,

φθίσις, αναπνοή, &ς κινείται τών ζωιον έ'καστον ηρε

μούν και οΰ κινοΰμενον την ΰφ' έαυτοΰ χίνησιν. Τοΰ-

των δ' αίτιον τδ περιέχον χαί πολλά τών είσιόντων,

οΐον ένιων τροφή ■ πεττομε'νης γάρ καΟεύδουσι, διακρι-

2"ι νομένης δ' εγείρονται και χινοΰσιν εαυτούς, της πριυτης

αρχής εςωΟεν ούσης. Διδ οϋχ άεί κινούνται συνεχώς

ΰφ' αυτών άλλο γάρ τδ κινοϋν αύτδ κινούμενον και

μεταβάλλον προς εκαστον τών κινούντων εαυτά. Εν

πασι δέ τούτοις κινείται το χινοϋν πρώτον χαί τδ αί-

30 τιον τοΰ αύτδ έαυτδ κινεϊν ΰφ' αΰτοΰ , χατά συμβεβηχδς

μέντοι• μεταβάλλει γάρ τον τόπον τδ σώμα, ώστε και

το εν τω σώματι ον και τδ έν τη μοχλεία κινοϋν

εαυτό, (β) Έζ ων εστί πιστεϋσαι δ'τι, ει τι έστ'ι τών

ακίνητων μεν κινούντοιν δέ, χαί αυτών κινουμένων

.)!> κατά συμβεβηκός, αδύνατον συνεχή χίνησιν κινεϊν.

"Ιΐστ' είπερ ανάγκη συνεχώς είναι χίνησιν, είναί τι δεϊ

τδ πρώτον χινοΰν άχίνητον, χαί μή χατά συμβεβηχός,

ει μέλλει, καΟάπερ εΐπομεν, έσεσθαι έν τοις ουσιν

άπαυστός τις χαί αθάνατος κίνησις, χαί μένειν τδ ον

4ο αύτδ έν αύτώ χαί έν τώ αύτώ• της γάρ άρχης μενού -

σης ανάγκη και τδ παν μένειν συνεχές ον πρδς την

αρχήν. Ούκ έ'στι δέ ταύτδ τδ χινεϊσΟαι κατά συμβεβη-

κδς ΰφ' αΰτοΰ χα'ι ΰφ' έτερου ■ τδ μεν γάρ ΰφ' ετε'ρου

υπάρχει και τών έν τώ ούρανώ ένίαις άρχαΐς, ίσα

4'ι πλείους φέρεται φοράς, Οάτερον δέ τοις φθαρτοϊς μόνον.

[IX.] (α) Άλλα μην εί γέ εστί τι άεί τοιοϋτον, κι

νοϋν μέν τι, άκίνητον δέ αύτδ και άίδιον, ανάγκη και

το πρώτον ΰπδ τούτου κινούμενον άίδιον είναι. Εστί

δε τοΰτο δηλον μέν και έκ τοΰ μή αν άλλως είναι γέ-

κι νεσιν και φΟοράν και μεταβολήν τοις άλλοις, εί μή τι

κινήσει κινούμενον τδ μέν γάρ άκίνητον την αυτήν άεί

κινήσει τον αύτδν τρόπον χαί μίαν χίνησιν, δτε ουδέν

αύτδ μεταβάλλον πρδς τδ κινούμενον τδ δέ κινούμενον

ΰπδ τοΰ κινουμένου μέν, ΰπδ τοΰ ακινήτου δέ κινουμένου

»Ιίη δβηιρβΓ ηιιίεβεεη!, αΙΪ3 «ριιιριτ πιονοη : η3ηι π,ιια> δΐιηΐ

ιιαΙιίΓα βηείρίϋ, οι νίιη ΙιιιΙιοηι ιι! ίηίοιϋυιη ιηονοαηΐιΐΓ

ίηΐεηΐιιιιι ςϋίβ5θηηί, ϋο Ιιϊ$ Ιίϋειη ΙίιείιιπΙ. Οιιιιιη βυΐεηι

83 <ιιιιβ δΐιηΐ ρ]υδηιοιΗ, δίηΐ οπηιίΐίυδ ηιβηίίο.'.Ιβ ; νοίί-

ηιιΐδ αιιίοιιι ρΓθΙ>3Γο εΐίαιη ηίΓαηιηιιε ΓθΙίΐ|ΐι»πιπι <1ιι:ιηιιη

ιι;ιΐιΐΓίΐΐΊΐιιι, ηβπιρβ 3ΐί» 8βηιρίΓ ο$5β ίιηηαοΜΙία , αϋα ηιΐίο

δοηιμοΓ ηιονοηηίιΐΓ : ριοοοϋρηίοδ 3ΐΙ Ιιοο ρΓοΙίηηϋυηι, οΙ ρο-

βίΐίί Ιιΐί ρπηείρίϊδ, ςιιίοςιιίϋ πιονβΐυτ, 3ύ αΐία,ιιο πιονβΓί, οΙ

Ιιοο αιιΐ οδβε ίιιιιιιυΙιίΙι> ηιι! ηιονεπ, εί ηιονεπ νβΐ 3 «ε, νβΙ η1>

»Ιίο δεηιρεΓ, ρΓΟβΓεβδί 8υπιιΐ8 οο υδςιιρ, υΙ δΐιηιοΓρηιιι* οο-

πηη ςυ,Έ ηιονεΓεηΙιΐΓ Ρδβε ρπηρίρίυηι : ίϋ είΐ, εοηιπι ί|ο,ν

ηιοι ρπΙιιγ, \ά ηιιοϋ 8ε ίρ&ιΐΓΠ ιηονεΐ ; οηιηϊιιιιι νΡΓΟ , ϊϋ ςποιΙ

Ρ5ΐ ίιηιιιοΐϊίΐβ. νΜβπιιΐδ βυίριιι, ρΐ (ΐυίϋοιη ρεΓδρίρυο, ςιι.τιΐηιη

Ρίίο ρ]υδπιοϋί ιιΐ 5Ρ ίρ$3 ιιιονρβηΐ : υΙ ϋΐιίιιιιιίοι υιη εί βηίιιια-

Ιίιιηΐ8εηυδ;(]ΐΐ2ΕΓριίι1οιιιοΙορίιιίοηοπιρΓ8;ΙιεΙ]3ηΙ, ηεο,ιΐϊπιΐο

ι;οηΙίιΐ80ΓεΙ ιηοΐιιιιι Ιϊογϊ , ςϋυπΊ ηοηείβεΐ οηιηίιιο, ρΓορΙΡΓ-

ρ» ςιιοιΐ ίη Ιιίδ νίϋκηιυδ Ιιοο βοείιΙρΓρ; ςπυιη ρηίιη 3ΐί([ΐΐ3ΐιι1υ

δίηΐ ίηιιτιοΙιιΊίί, ΓηονεηΙιΐΓ πίΓδίΐδ, υΙνίιΙρΙυΓ. (7) Ηοο ίι^ϋιιι•

δΐιηιοΓε υροΓίρΙ, 1ι.τε ιιηο ηιοΐυ δε οιογρ, ροςιιο ηοη ριο-

ρΓΪε : ηοη εδί ρηίιη εβυββ εχ ίρδο αιιίιιιιιΐί ; δΡο" ηΐίί ηιυΐυδ

ηιΙυΓαΙββ 3ηίη)3ΐίί)ϋδ ίηβυηΐ, ςυίϋυδ ηοη ηιονεπίιιι- 3 βε-

ιηείίρδίβ : ιιΐ ηικίιο, ιίριιιϊιιιιΐίο, τεδρίΓβΙίο : ςυίουδ ηιοϋ-

1)ΐιβ είεΙϋΓ ιιιιιιηιι) ιιοιΙι]ΐιρ ίΐιιίιικιΙ ςιιυηι (|ΐιι'«δ03ΐ , ηεο οο

ιηοΐυ είοαΙϋΓ, ο,ιιο 3 δε ίρβο ιηονεΙιΐΓ. ΙΙοπιιη βιιΐοηι οβυδβ

εδί ίο" ςιιοα εοηΐίηεΐ, εί ιηιιΙΙ» οχ ϋβ ςυα3 ίηκΓεο'ίιιηΙυΓ : υΙ

ηιιΟΓίιηιΙπηι 03υ83ΡδΙ οΐίιιιριιΐιιιιι , ςυυαιεηϊπι οοηοο()υϊ1υι-,

(ΙοΓπιίυηΙ ; ηυυπ) βυίοπι ίΐδίΓΐόυΙΙϋΓ, ρχοϋαηΙιΐΓ, οΙ ηιονεηΐ

88 ίρίΟδ, ρπιηο ρπηείρϊο ρχΙγλ οοηίΐίΐυΐο. ΡγοπκΙρ ηοη

δεηιρεΓ ηεο,ιιο εοηΙίηεηΙεΓ ιηονοηΙυΓ 3 8ε ίρίί»; ηβιη 3<1

δίηί;ιιΐ3 (ΐυ* βο ίρδβ ιηονεηι, 3ο"ρ8( βϋικί η,ιιοιΐ ιηονρΐ, ςυυηι

ίρδυπι ηιονραΐυι- ει ιιιιιίεΐιιι-. Ιη Ιιίδ βυΐεηι οπιηί!)υδ, ςυο<Ι

ρΐ'ίηιιιιη ηιονεΐ ρΐ εδί εαυ&3 εητ 3ϋυι1 8ρ ίρδίιηι πιονεβΐ, ί<1

ςυοηυε 3 δε πιονεΙϋΓ, βοιΐ εχ αΐ'.αιίοηΐί ; εοΓρυδ εηίηι ηιυΐβΐ

Ιοουιη : ςυοοίΓοβ Ρΐ ίϋ ςιιοο" ΡδΙ ϊη οογρογρ, ρΐ ςιιο<1 νροΐο

δε ϊρδυηι ηιονρΐ. (8) Εχ ςυίοιίδ ΙϊεεΙ ΟΓρΟεΓε, δϊ ο|υϊι] είΐ

ίη ιιιιιιιριό εοΓυιη ςυ»; δΐιηΐ ςαίιίειη ίιιιιιιι >|ιί|ί,ι, 88(1 ηιονεηΐ,

εί Ϊρδ3 ιηονοιιΐιιι- οχ ηο.ρπίοιιΐί ; ίηιροδδίΜΙρ ον>ε ιι) ί<1 ι:ηη-

(ϊηιιιηιι ιιιοΐιιιη είΏείβΙ. Ου3ρι•ορΙθΓ 8ί ηεεεδδο εδί ϋοηΐίηεπ-

1οι•ο-λρ ηιοΐιιιη; οροΓίει είδε 3ΐιιριοι1 ρηιηυηι ηιονρηδ ίιη-

ηιοΙ)ίΙε, ηιιοϋ πεςυο ρχ 3εείοΌηΙί ιιιονεβΙυΓ; $ί οΌΙ>ο(,

<]ΐιοιιΐ3ΐ1ιιιθ(1ιιηι (1ϊχϊιιιιΐ8, 0880 ίη ΓοΙιιΐδ ίηιΙιΊΊοίοΐϋ (ριίιΙ.'ΐιιι

οΙ ϊιηιιιοΐ'(3ΐί8 πκιΐιΐδ, .ιι; ηιαηοΓΟ ϊρδυηι ειΐ8 ίη δε ίρδο ο( ίη

εοαεηι : ρΓΪηεϊρίο ιι»ιικ|ηε ηιαηεηΐε , ηεεεδδε ΡδΙ ιΐιηιιι ιιηί-

νοΓδίιιη ιηβηοΓΟ, ιριιιιιι 8ϋ οιιηϋηοηίοι- ]ιιηι1ιιιιι ρΓίηοίρίο.

Νοη οδΐ ίΐιιίοιη ίϋεηι , ιηονεΓί ρχ βρείιίεηΐϊ 3 βε ίρδο, εί 31)

βΐίει-ο; Π3ηι ϋΐονεπ 3ϋ βΙΙε™, ϊηοδί εί (ΐυίόυδίΐβιη ρπηοίρίίί

πιπιηι α,ηΗ! δΐιηΐ ίη εα:1ο, ΐ<1 εβί, εοΓυιη ηιΐ33 ρΐαηουδ Ιβΐίο-

ηίΐηΐδ ΓεΓυηΙϋΓ : βΐΐοηιηι υογο ϋδ δοΐυηι ίηοϊΐ, ηιι«; ίηΐβπΐιιί

ίπιιΐ ο!ιιιη\ί,ι. [IX.] (9) ΥεΓηηιεηϊηινεΓο δι εδί βΐίςιιίο" 8εηιρεΓ

οίιΐΜΐιοιΙί ςυοϋ ηιονεΐ (|υίϋειη , βειΐ εβί ϊηιηιοΐιϊΐβ ίρβιιηι ,

εί ίείετηυηι; ηεοεβδβ εδί, εΐίβηι ίϋ ςυοϋ ριΊ ίιιιιιιι α!> Ιιοο.

ιηηνοΙιΐΓ, εδβε ϋΊιτιιιιιιι. 1 1 1 > ι •. βιιίεηι ιηβηϊΓεδΙυιη εΐίαιιι

εχ εο ε$(, ςυοϋ ηΐϊυιριί ηοη ε8βε( μΐ'ΐιοι-ηΐίο οΙ ίηΐεπίυδ οι

ιιιιιΙ;ιΙί«ι βΐϋϊ τεόυδ, ηίδί ςυίϋ ιηονεβΐ, ςηιιηι ιηονεβίυι- :

ςηοϋ εηίηι ε$1 ίηιηιοίιίΐε, ηηο εί εοϋειη ιηοΐϋ δεηιρεΓ εί

εοϋριη πιοϋο ηιονεΐιίΐ ; ψιίρρε ιριοϋ ηϋιίΐ πιιιΙηΙιΐΓ ΓεΙβΙίοιιε

ΙΐίΙίΊΙα βϋίϋςηοϋ ηιονεΙυΓ;ςιιοϋβηΙεηΐΓηονεΙϋΓ8θ8οςιιοϋ

πιονεΙϋΓ ςυίϋεηι, βεϋ 30 ίιπιιιοΐιίϋ ]απι πιονεΙϋΓ, ρΓορΙεπ»

Μ.
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ήδη, δια το άλλως και άλλως εχειν πρδς τα πράγματα,

ού της αυτής εσται κινήσεως αίτιον, άλλα δια τδέν έναν-

τίοις είναι τόποις ή εϊδεσιν εναντίοις παρέξεται κινού-

μενον έ'καστον των άλλων, και δτέ μέν ήρεμοΰν ότέ δέ

6 κινούμενον. Φανερδν δή γέγονεν εκ τών είρημένων και

8 κατ' αρχάς ήποροΰμεν, τί δή ποτέ ου πάντα ή κινείται

η ηρεμεί, η τα μεν κινείται άει τα δ' άει ηρεμεί, άλλ'

ενια δτέ μέν Ατέ δ' οΰ. Τούτου γαρ το αίτιον δήλόν έστι

νϋν, δτι τά μέν ΰπδ ακίνητου κινείται άϊδίου, διο άει

10 μεταβάλλει, τα δ' ΰπδ κινουμένου και μεταβάλλον

τος- ώστε και αυτά άναγκαίον μεταβάλλειν. Τδ δ'

άκίνητον, ώσπερ εΐρηται, άτε απλώς και ωσαύτως

και έν τί) αυτί) διαμε'νον, μίαν και άπλην κινήσει

χίνησιν.

ςυοιΐ αΐίίει• αία,υβ αΐίίβι• 3(1 Γ08 αΓΠ'εΙυπι εδί, ηοη εηΐ εαιικα

εμίδάεπι >■■■>[ ιι ~. : 86(1 (| ιιί.-ι ΡδΙ Ίιι εοηΙΐΉΓίίδ Ιοοίδ ;ιηΙ Γοπτιίδ,

βίΠείεΙ αΐία Βίηβυΐα εοηίΓαιΊίδ ηιοΐίΐιυδ είβπ', ε( π)θ(]ο ςιιίεβ-

εεχε , ιιιιηΐο ηιονεπ'. ,Ιαηι βχ ϋ8 ςηοε (Ιίεΐα ΓιιεπιηΙ, ροΓβρί-

ειιιιηι Ι';η '.ιιιιι «Ι (Ίί.ιιη ϊιΙ <|ΐιυ<1 ίιιίΐίο ϊη ι1ιιΙ>ίιιηι ΓΟνοεα-

νίιιιιυ : ευι- ηοη οιιιιιία νβΐ ιηονβαηΐυι•, νεί ψιίεδεαηΐ ; νρ|

3Π3 δβηιρβΓ ηιυνί'αηΙιΐΓ, αΙία δεηιρβΓ ςιιϊβδ03ηΙ; $((1 <[ιι;ιμ1.ιιιι

ίιιΚι (Ιιιιιι, ίιιΐοηΐιιιη αυΐβπι ιιιίηΐιηΐ' ; Ιιιφι* οηίιιι εαιΐδ3 ηυηε

ηιαηίΓεδΙβ εδί : ςιιοηίαη) αΙία ηιονεηΙιίΓαΙ) ίιιιιιιο1)ίΜ ίείβπιο,

[ΐΓοίικΙο δβηιρβΓ ιηιιΙαιιΙιΐΓ : η1ί;ι νιτο αϊ) ι>ο αηοά1 ηιονιΊιιΐ'

(1 ιηιιΙαΙιΐΓ, ιιηιΐο εΐ ίρδβ ηεεβδδε ββΐ πιιιΐηιί : ιιϋιιΊ νβΓΟ

βδΐ ίηιιηο1)ίΙΐ', δίουΐί ιΙί<.Ίιιιιι ΙιιίΙ , ψιίμρβ ηικκΐ δίηιρίίαίει-,

«Ι (τοϋΰΐη ιιΐι ιιΙ< ι , εΐ ίη βε ίρ$ο ρβπιιαηβηδ , υηιιιιι εΐ 6ίη>

ρϋεειιι ιιιοΐιιιη ιΊΚιίκί.

ΟΑΡ. VII. [Χ.]

1 6 Οϋ μήν «λλά και άλλην ποιησαμε'νοις αρχήν μάλ

λον εσται περί τούτων φανερόν. Σκεπτέον γαρ πό-

τερον ενδέχεται τίνα κίνησιν είναι συνέβη ή οί • χα!

ει ένδέ/εται, τίς αύτη , και τίς προηη των κινήσεο)ν

δήλον γαρ ως , είπερ άναγκαίον μέν άεΐ κίνησιν είναι,

κ, προΊτη δ' ήδε και συνεχής, δτι τό πρώτον κινοϋν κινεί

ταύτην την κίνησιν, ήν άναγκαίον μίαν και τήν αυτήν

είναι κα\ συνεχή και πρώτην. (ϊ) Τριών δ' ούσών

κινήσεων, της τε κατά μέγεθος και της κατά πάθος

και της κατά τόπον, ήν καλοΰμεν φοράν, ταύτην άναγ-

26 καϊον εΤναι πρώτην" αδύνατον γαρ αίςησιν είναι άλ-

λοιώσεο>ς μή προϋπαρχούσης• τί) γαρ αύξανόμενον εστί

μέν ως δμοίω αυξάνεται , εστί δ' ως άνομοίω ■ τροφή

γαρ λε'γεται τώ έναντίω τδ εναντίον. Προσγίνεται δέ

παν γινόμενον δμοιον δμοίω. Ανάγκη ουν άλλοκοσιν

30 είναι τήν εις τάναντία μεταβολήν. Άλλα μήν ει γε

άλλοιοΰται, δει τι είναι τδ άλλοιοΰν και ποιοΰν έ"κ

του δυνάμει Οερμοϋ τδ ενεργεία θερμο'ν. Δήλον ουν

έίτι τδ κινοΰν ούχ όμοίο>ς έχει, άλλ' δτέ μέν Ιγγύτερον

δτέ δέ πορρώτερον τοΰ άλλοιουμένου εστί. Ταΰτα

3& δ' άνευ φοράς ουκ ενδέχεται υπάρχειν. Ει άρα ανάγκη

αίει κίνησιν είναι , ανάγκη και φοράν άει είναι πρώ

την τών κινήσεων, και φοράς, ει εστίν ή μέν πρώτη

ή δ' ΰστε'οα , τήν πριότην. "Ετι δέ πάντων τών παθη

μάτων αρχή πύκνο)σις και μάνωσις- και γαρ βαρύ και

40 κοϋφον και μαλακδν καΙ σχληρδν και θερμδν και <1/υ-

χρδν πυκνότητες δοκοϋσι και άραιότητες είναί τίνες.

1Ιύχνο)σις δέ και μάνωσις σύγκρισις και διάκρισις,

κα&' ας γε'νεσις και φθορά λέγεται τών ουσιών. Συγ

κρινόμενα δέ και διακρινόμενα ανάγκη κατά τόπον

α μεταβάλλειν. Άλλα μήν και τοΰ αυξανομένου και

φθίνοντος μεταβάλλει κατά τόπον τδ μέγεθος. (3) "Ετι

καΙ εντεύθεν έπισκοποϋσιν εσται φανερδν δτι ή φορά

προ')τη. Τδ γάρ πρώτον, ωσπερ και έπί τών άλλων,

ουτο> και επί χινήσεο>ς αν λέγοιτο πλεοναχώς • λέγε-

60 ταιγάρ πρότερον, ού τε μή δντος ουκ εσται τάλλα,

εκείνο δ' άνευ τών άλλων καΙ τδ τω χρόνω, και τδ

κατ' οϋσίαν. "Ωστ' επεΐ κίνησιν μέν άναγκαίον εΤναι

ΚιίΙ Ι.ίιικίι (■( αϊ ίο ΓαεΙο ίιιίΐίυ ιπα;;ί8 οππιΐ Ιι.τϋ ρίτ-

Βρίευα. ϋίίρίεϊεηιίαηι ε$( εηίιη , ιιίπιιιι ε&6ε ρο&ϋϊΐ αϋςοίβ

ιιιυΐιι.•! ΓοιιΙπιιιιι>, ικτιιε; οί , ει 6856 ροςςίΐ, (]ΐιί$ηαπι Ιιίε

8ΐ(; εΐ φι!* 8ί( ηκιΐιιιιιη ρΓΪιηιι». ΟοοεΙαΙ εηϊιη , $ϊ ηρ.(:οϋ>ε

εεΐ βειηριτ η κ Ίιιιιι εδ5β, Ιιϊε νεΓΟ ε«1 ρΓΐιιιιι$ εΐ εοηΐίηυυϋ,

ριιιιΐ'.ιιπ ιηονεη» ηοε ηιοΐιι εϊιτε, ςυεπι ηεεεββε 081 υηιιιη

εΐ ευηιίεηι επβε α(ςηε εοηΐίηιιιιιιι , εΐ ρπηιυηι. (2) Ουυιη

αυΐβιτι ΐΓ(β βίηΐ ιιιοΐυδ, ϊ$ <;ιιϊ ίη ηιβ^ηίΐυιΐίηβ 8ρεε1αΙυΓ, .Ί

Ϊ8 ψιί ϊη αΠεεΙϊοηε , εΐ ί8 ςυί ίη Ιοεο , ςυεη νοεαιηυΒ ΙαΙίο-

ιιιίιι ; Ιιυηε ηεεεβββ ε$1 ε88« ρηηυιη ; ίιηροδβΐΐιίΐε εβ( εηϊπι ,

αικΊίοηοιη 888ε, ςυϊη ναηίΐΐϊη αηΐΐΐοιίαΐ. ΟηοιΙ οηϊηι αιι-

!.•,ι Ιιιγ, ι•;ιιΊίιη 8ίηιίΓι αυ^εΙϋΓ, ραΓίίηι «ΙίεβϊιηϊΜ. ΕΙεηίηι ο,ικκΐ

081 «■οηίΓαπιιηι , ι1ίι;ίΙυι- αϋιηεηΐιιιη εοηΐΓ3ΓΪο : «(-αιΐίΐ αιι-

Ιιίιι ()ηο(1νί8 Γ.ιιΊιιιιι Μΐιιίΐι: βίηιίΐϊ. Νεεεβκε 881 ϊςίΙυΓ ηιυΐα-

Ιϊοηεηι ίη εοη(Γ3Γί3 εβββ νηηαϋοηειη. ΑΙιριί 8ί \ αι•ίιΊ ιιγ, οροΓ-

Ιοί ε88ε αΐίςιιίά ΐ|ΐκκ1 ν,ΐΓίιΊ , ι•1 ςυοιΐ εΓΩείβΙ εχ ροΙε8(3(β

ο;ι1ί(1ο αε(υ πιϋιΐιιιη. ΡαΙ<Ί ίξίΙυΓ, ίιΐ ςιιοϋ πιονεΐ, ηοη βί-

ΠΐίΙίΙβΓ 86 1ΐ3ΐ)βΓΚ, 86(1 ίηΙβΓ(]ΐ)ΐη 6888 ρη)ρίΐκριίΐΙ8 , ίηΙβΓ-

ιΐιιιη ΠΊΐιηίιιΐΛ αϊ) 60 «]ΐι»ι1 ναι-ίαίιιΐ' : Ιι.ίό αιιΐί'ΐιι 8ίηε ΙβΙίοηβ

6$88 ηειμιοιιηΙ. Εγ^ο 81 ηβεε886 ι•-Ι 8βπ>ρεΓ ιηο(υπ) ε$8β,

ηεεε886 εΐίαηι 68( Ιαΐίοηβιη 8886 πιοΐίοηυιη ρππιαιη. ΕΙ, $ί

Ιαϋοηηηι αΙία 88( ρηοΓ, αΙία ροβΙεηοΓ ; εαηι 8888 ριίιιι.Ίΐιι

ιηοΐίοηεηι , ςιικ 68( ρπηκι ΙαΙϊο. ΡιουΙοΓΡα οιιιηιιιηι αΓΓο

ι Ίίπιηιιη ρΓΪηοϊρίααι 68( (ΙεηβαΙίο ε( Γαη'ΓαιΊίο. ΕΙεηίιη ςι-ανβ

ιΊ Ιβτε, ηεε ηοη ιηοΐΐβ αε ιΐιιπιηι, ίίοιη εαΐίϋυηι εΐ Ιπ^ίιΐιιιη,

ν ϊιΙεηΙυΓ 8886 ιΚ-ηϋίΙαΙΡδ ε( Γ3Γίΐ3(β8 ο,ιιχιίαιη. Οοηίαΐίο νοιο

(Ί Γ,-ίΓοΓαεΙίο 8ΐιπΙ εοηεΓεϋο εΐ 88εΓε(ίο, Μ'πηίιΐιιιιι ςιΐ38

(ΙίίϋιΐΓ ρ'ηοπιϋο εΐ ϊη(ίτίΙιι$ 8ΐι1)8(αιιΙϊαηπη. Α1(ριί 83 ο,υίβ

('οηοΓΗΜ'πιιΙ, τεΙ ιΙί^ίΓίπηΙιΐΓ, ηεεε88β 68( Ιοεο ηιηίαπ.

^αη1 νβΓΟ εΐΐβιη ε]ιΐ8 ηυοά αιι^ρΙυΓ, εΐ ιηίηπίΙιΐΓ, ιηα@ηϊ-

Ιικίο Ιοιιιιη ιηυΐαΐ. (3) Ι'ΓίτΙιτεα Ιιίηε ςυοςυβ εοη8ί(Ιε-

Γ.ιη1ϊ1)ΐΐ8 ρεΓίρϊειιιιηι (τίΐ, Ιαΐϊοιιειη 6886 ρπιηαιη. .Ν.ιηι

ρπηιυηι, βίευΐ ίη βΐίίβ, ίΐ» ρΐίαηι ίη ηιοΐυ αίει ροίεβΐ ιιπιΙ-

(ί8 ιιιοιϋδ. 1)ί(•ίΙπΐ' (•ιιίιιι ρήυ3, ε( ί • 1 8ίηε ςιιο αϋα ηοη

ει-ιιιιΐ, ίρβυιη νβΓΟ επ(8ίηβ αΐϋβ : εΐ αυοίΐ ε«1 ρΓίυδΙεπι-

ροΓβ : εΐ ιμκκΙ 8886ηΙΪ3. ΟιιαρΓορΙεΓ (ριπηι ηεεεδΐβ 8ί(

ΓηοΙιιιτί 6886 εοηΙίηεηΙεΓ; ροββίΐ βιιίεηι ββδβ εοη!ίη?ηΙβΓ νβΐ

>



(μο,μι.) 357ΝΑΤΙΒΑ1Λ8 ΑυδΟΙΠΑΤΙΟΜδ ΙΛΒ. VIII. ΟΑΡ. VII.

συνεχώς, είη δ' αν συνεχώς η ή συνεχής ή ή εφε

ξής, μδλλον δ' ή συνεχής• και βέλτιον συνεχή

ή εφεξής είναι , το δέ βέλτιον άε'ι όπολαμβάνομεν Ιν τη

ΐύσει ΰπάρχειν, άν η δυνατόν, δυνατόν £έ συνεχή είναι

6 (δειχθήσεται δε δστερον νϋν δε τοϋθ' ΰποκείσθω),

και ταύτην ούδεμίαν άλλην οίοντ' είναι άλλ' ή φο

ράν, άνάγχη τήν φοράν είναι πριότην. Ουδεμία γαρ

ανάγκη ούτε αυξεσθαι ούτε άλλοιοΰσθαι τι) φερο'μενον,

ουδέ δή γίνεσθαι ή φθείρεσβαι- τούτων δέ ούδεμίαν

ιι> ενδέχεται τής συνεχούς μή ούσης, ην κινεί τό πρώτον

χινοΰν. (4) Έτι /ράνω πρώτην τοις γαρ άϊδίοις

μόνον ενδέχεται χινεϊσΟαι ταύτην. Αλλ' έφ' ενός μέν

δτουοϋν των ε/όντιον γένεσιν τήν φοράν άναγχαΤον

ΰστάτην είναι των κινήσεων μετά γαρ το γενε'σθαι

16 πρώτον άλλοίωσιν χα\ αύξησις, φορά δ' ήδη τετε-

λειωμένοιν κίνησίς έστιν. Αλλ' έτερον ανάγκη κι-

νοΰμενον είναι κατά φοράν πρότερον, β και τής γενέσεως

«ίτιον Ισται τοις γινομένοις, ού γινο'μενον, οίον το

γέννησαν του γεννηθέντος, έπει δόξειέ γ' άν ή γένεσις

*ο είναι πρώτη τών κινήσεων δια τοϋτο , δ'τι γενέσθαι δει

το πράγμα πρώτον. Το δ' έφ' ένος μέν δτουοϋν τών

γινομένων ούτως έχει• άλλ' έτερον άναγκαΐον πρότερον

τι κινεϊσθαι τών γινομένων δν αυτό καΐ μή γινόμενον,

και τούτου έτερον πρότερον. Έπεί δέ γένεσιν άδύνα•

2ί τον είναι πρώτην (πάντα γάρ άν είη τα κινούμενα

φθαρτά), δήλον ώς ουδέ τών εφεξής κινήσεων ουδεμία

πρότερα- λέγω δ' εφεξής, αίξησιν, είτ' άλλοίωσιν και

φΟίσιν και φθοράν πασαι γαρ ίίστεραι γενέσεως"

ώστ' ει μηδέ γενεσις πρότερα φοράς, ουδέ τών άλλων

*' ουδεμία μεταβολών. (&) "Ολως δέ φαίνεται το γινόμενον

ατελές κα\ έπ' άρ/ήν ιόν ώστε τό τη γενέσει ύστε-

ρον τή φύσει πρότερον είναι • τελευταΐον δέ φορά

πασιν υπάρχει τοις έν γενέσει. Διό τά μέν δλως

ακίνητα τών ζώντων δι' ένδειαν του οργάνου , οΤον τα

8& φυτά και πολλά γένη τών ζώων τοις δε τελειουμένοις

ΰπάρ/ει. "ίίστ' ει μάλλον υπάρχει φορά τοις μάλλον

άπειληφόσι τήν φύσιν, και ή κίνησις αύτη πρώτη τών

άλλων άν είη κατ' ούσίαν- («) διά τε ταϋτα και διότι

ήκιστα τής ουσίας έξίσταται τι) κινούμενον τών κινήσεων

40 =ν τω φέρεσθαι• κατά μόνην γάρ ουδέν μεταβάλλει τοϋ

είναι, ώσπερ άλλοιουμένου μέν το ποιόν, αΰξανοαένου

δέ και φθίνοντος τό ποσόν. (7) Μάλιστα δέ δήλον, δτι

τό χινοΰν αύτο αυτό μάλιστα ταύτην χινεϊ κυρίως τήν

κατά τόπον. Καίτοι φαμέν τοϋτ' είναι τών χινουαένων

45 και κινούντων άρ/ήν χαΐ πρώτον τοις χινουμένοις , τό

«ύτο αυτό κινοΰν. (β) "Οτι μέν τοίνυν τών κινήσεων

ή φορά πρώτη, φανερόν εκ ' τούτων. [XI•] Τίζ δέ

φορά πρώτη, νϋν δεικτέον. "Αμα δέ και τό νϋν και

το πρότερον ΰποτεθέν, ότι ενδέχεται τίνα κίνησι'ν είναι

5υ συνεχή και άίδιον, φανερόν έσται τη αυτή μεΟόδω.

(9) "Οτι μέν ουν τών άλλων κινήσεων ούδεμίαν ενδέχε

ται συνεχή εΤναι , έ*κ τώνδε φανερόν. "Απασαι γάρ έξ

αντικειμένων εις αντικείμενα ε'ισιν αί κινήσεις και με-

ταβολαί, οίον γενέσει μέν και φθορά τό δν και τό μή

ψιϊ εοηΐίηιιοδ νρ| ςιιϊ ιΐείηεερδ ΡδΙ , δβιΐ ηΐ3|»ίδ φΐϊ βδΐ εοη-

Ιίηηιΐδ ; βΐ ρΓδβδΙβΙ ε$5β πιιιΐίιιιιιιιη , ςιιβιη ΰβϊηεβηβ; α,ιιοιΐ

ηιιίρηι ρπεδίαΐ , δεηιρβΓ εχίδΐίπιεηιυδ ίη ιιηΐιιπι εδδβ , δι μ Ι

ροδδίοίΐβ; ροδδίΐ ηιιΙριπ 6886 εοηΐίιιπυϋ ( α,υοο' ο,υίά'εηι ρΓΟ-

Ικιΐιίΐιιι- ροδίεήυδ, ιιιιικ; νβΓΟ δΐιρροηαΐυι• ) ; βΐιριε Ιιηηε

ηιιΙΙυοι αΙΊυιιι 6886 ρο88β, ςιιβηι ΙϊΙίοηειη : ηεεεδδε εδί

ΙαΙίοηεπι 6556 ριίιηίΐιη. Νιιΐΐα εηίιτι μιΙϊρ•,! ηεεεδδίΐ38 ;ιιιΙ

3ΐι§ειϊ βιιΐ νβΓΪαιϊ ΐιΐ ςηοό! ΓεΓίυΓ : ηεε ϊβΗιιγ Πθγϊ βηΙ ίηίει•-

Ιτβ. Ν'ίΙ ηιιΐΐιικ Ιιοπιιιι ιηοΐιιιιιιι εβδβ ροίεβΐ, ηίδί δίΐ ηιοΐιιβ

πιιιΙίιιπιΐΝ ο,ιιεπι ρπηιιιηι ηιονεηβ εΓΠείΙ. (4) Ρηεΐβκ»

Ιι•ηΐ|ιοΐΊ• ρΓΪΠ)3Π) : ιι;ιπι ,τΙιίίι» Ιιοε ΙαηΙιιπι πηοίυ είεπ ροδ-

8«η1. Αία,ηί ίη ιιηοο,ιιοιριε εοΓοηι ηιι«ι {ξεηεΓβΙίοηεπι δΐι!)-

ευηΐ, ηεεβ88β 651 1»1ϊοηοιιι 6886 σιοΐίοηιιηι ιιΐΐίιηηιιι. ΡοίΙ-

((ΐΐίίΐιι ειιίιιι ιί•> Γ;κ-Ι» εβί, ρΓίιηπιη ηεεε856 εβί νβπαΐϊηικ'ΐιι

ο-γ, ι•[ ;ιιι<•1ί(ΐιιεηι : ΙαΙϊο 3υ1ειη ε$( ηιοΐιΐί πτιιιιι ]:ιιιι ρετ-

1<χ1;ιπιηι. δεύ ηεεεββε 68( 688ε αΐίικί ριίιι* , ιριοιΐ ΙαΙίοηε

ηιονε3ίιΐΓ, εΐ §εηεΓ3ΐίοηί9 εβυββ 5ί( ϋ$ ςυ» Ιίπιιΐ , ιριιιπι

:,»ιιιπ ηοιι ί'ιίύ : π( ςεηεΓ3ΐΐ3 68( ρΓΪιιβ εο ιριοϋ £ί£ηίΙιΐΓ.

>3Π1 νί(1βΓΪ Ρ088ΐ1 μεη6Γ3ΐίθ 6886 ιηιιΐίΐΐίοηιιπι ρΓίΐΠΒ ,

ρηιρΙΐ'ΓΡα ςιιοιΐ οροΓίεΙ ρΓίαιυπι Γεηι ίαΐ'.Ιαιιι ε$δε. Μου

αυ(επι ία Ηηοςυοςυε Ιιοπιιιι ςιι* ΠυηΙ, βίο ΙιαυεΙ : βεάΙ ηε-

εε$8ε εβί πιονεπ' ηΐίςιιίι] ίΐϋιιιΙ ρΓΪιιβ ϋβ ςιιβο ΙίιιηΙ, ςυυηι

ί|Μΐιηι ίίΐ, ηεε ΙίαΙ : ε( ππ.-ικ Ιιόε ,ιϋιιι! ρηιιβ. ςΐιιιπιι ιιιι-

Ιειη ί ηιρο88ί1)ϋε 8ί( κεπει-η Ι ίοπειη 6886 ριίηιαιιι ( βΐίοςυϊ εηίιιι

ι1π:Γ(ΐιιιιΐ(|ΐιβ ηιονεηΙιΐΓ,- ϊηΙεπΓε ρυςκεηΐ ) : ιικιιιίΓιΜιιηι «"•( ,

ιιιιΙΙίιιι εχ ιιιοΐίΐιιικ ηιιϊ (Ιϊίηορρί ϋΐιηΐ, ε$86 ρηοΓβιη. Κιη.

ηιιΐΐ'ΐιι εββε ιΐοίικορί , βεεΓεΙίοηβπι , άβίηυ'ε νηΓΪιιΙϊοηΐ'ΐη , ε(

ιίειηίηιιΐίυηειη , εΐ ίηΙοιίΙΐΜΐι : ηιηηεβ εηίηι 8ΐιη( ρο8ΐεηοΓ68

ςεηβΓ3(ίοη6. Οιιοοίιτ» βί ηεε ςεηβΓΐΙίο ε$( ριίογ Ιαϋυιιε ,

εεΓίε ηεε ιιΙΙα βΐί,ι ηιιιίαΐίο εη( ριίοΓ. (5) Οπιηϊηο βυΐεηι

νίιΚίιΐΓ υ ιρκιιΙ ΙίΙ, 6$$ε ίηιρ('ΐΊ(τΙϋΐιι, εΐ &ά ρΓΪηείρίυηι

ρΓθΠεΪ8εί. ΟιίΒρΓορΙεΓ ηυοά εδί εεηιτηΐίυηε ροίΐεΐ'ίιικ , Ββ-

Ιιιγ.ι ρπυ8 6856. Ροίΐπ'ΐηο βιιίειιι Ι,ιΙίο ίηβίΐ Ϊί8 οηιιιίΐιιΐί ςυχ

ι;ί(;ιιιιη(ιΐΓ. Ιύείιχο αΐία νϊνεηΐία ίηηΐ οπιηϊηο ίιηιΐιοΐιίΐίιι ,

ρπιρΙεΓ (ΙεΓεείιιιη ίηκίηιηιβηΐί , ιιΐ ρΐαηΐη: , εΐ ιηιιΐΐα ^εηεΓ»

ηιιίιιΐϋΐίιιιιι : 3ΐίΒ νιτο πιοΐιΐϊ ίηΐίίΐ ςυυπι ίΐιηΐ ρπ Γ•ί-1;ι.

ΟηβΓβ 8ί ηιηιίίί ίηεβΐ ΙβΙίο ϋβ ςυχ ηΐ3§ί8 3(1ερ(3 ΗΐιηΙ ικιΐιι-

Γ3ΐη, εΐίίΐιιι Ιιίΐ' πκιΐιΐϋ επί 3ΐίαπιιη ρπ'ιιιιΐϊ 6586η(ί3.

(6) ς)υιπη ρΓορΙεΓ Ικνε, Ιιιηι ε(ί3ΐη ςηί3 ηιίηίηιε οιηηϊιιηι

ιηοΐιιιιιη ΙηΙίοιιε .ιΙι ε$$εη(ί3 π-εριΐίΐ ίιΙ ςυοιΐ ιηονεΙιΐΓ. δοΐο

ριιίιιι Ιιοε ιιιοΐιι ηοη ιιιιι(»(ιιγ «ΙκριΜ ςιιοιΙ ιιιηΙ : «Ι ε]ιι»

ίριοιΙ νΗπ;ι1υι-, φΐ3ΐίΐ3$ ηιυΙαΙιΐΓ ; ε]ιΐ5 ηιιίειιι φιοά 3υ^ε(ιΐΓ

εΐ ιηίππίΐιιΐ', <ριαη(ί|»8. (7) Μΐχίηιε αιιίεηι ιικηιίίΐΉίπιη

εβί : ςυίϊ ςηοιΐ 80 ίρβιιιτι ιτιονεΐ , ηιβχϊηιε ρΓοριίε Ιιοε ηιοΐιι

ηιονεΐ, ςυϊ ΙίΙ δεειιηάΊιπι Ιοεηηι : ηΐιμιί όίείιηιΐδ Ιιοε ε$$ε

ευΓυπι ςιι»; ηιονεηΙυΓ, εΐ ηιονεηΐ , ρπηεϊρίηηι , εΐ ρπηιυηι

ίΐ5 ηο33 ηιονεηΙαΓ, \ά βείΐίεεί ηηοι] 88 ίρβϋηι ηιονεΐ. (δ) Ιλ-

Ιίοηεηι ί^ίΙοΓ εδ*ε ηιοΐίοηιιηι ριίιιιηιιι , εχ Ιιίδ ρεΓδρϊειιιιηι

εδί. [XI.] υπ»! 3ΐι|ριη ΙηΙίο δί( ρπηιβ, ηυηε εδ( οδίεηϋρη-

ιΐιιιη. 8ίιηιι1 3ΐιΙρηι εΐ ςυο(Ι ιιιιικ• , ε( ιριοιΙ βηΐεβ διιρροδί-

Ιιιιη ΓυίΙ, ροδδε βΐίςιιεπι ιηοίοιιι εδδε εοηΐϊηυυηι εΐ ηΐιτ-

ηυηι , ρεί'βρϊευυηι εηΐ εβάεηι ιιιρΙΙκηΙο. (9) ΝυΙΙοιη ίμάιιτ

ίΐΐίοιυηι ηιοΐιιιιηι ροδδε εδδε εοηΐίιιιιιιιη , εχ Ιιίδ ρεΓδρϊειιιιηι

εδί. Οπιηεβ εηίηι ηιοΐίοηεδ εί ιιιιιΙ.Ίΐίοηε.•» δυπί εχ ορροδίΐκ

ίη ορροδϋβ : ίιΙ οιΐιιί εί ίιιίει-ίΐιιί εηδ εί ηοη-ρηδ δυιιΐ (ει
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3ν δροι, αλλοιώσει δέ τάναντία πάθη, αϋςησει δέ και

φθίσει ί, μέγεθος και μικρότης, ή τελειότης μεγέθους

και ατέλεια ■ έναντίαι δ' αί εις τά εναντία. Το οέ μη

αεί κινούμενον τηνδε την κίνησιν, 3ν δέ πρότερον,

ι> ανάγκη πρότερον ήρεμεϊν. Ψανερόν ούν δτι ηρεμήσει

έν τώ έναντίω τδ μεταβάλλον. Όμοίοις δε και έπι

των μεταβολών αντίκειται γαρ φθορά και γενεσις

απλώς τη απλώς, και ή καθ' εκαστον τη καθ' εκαστον.

"Ωστ' ει αδύνατον άμα μεταβάλλειν τάς άντικειμενας ,

Ιιι ουκ εσται συνεχής ή μεταβολή , αλλά μεταςΰ εσται

αυτών χρόνος. Ουδέν γαρ διαφέρει εναντίας η μή εναν

τίας είναι τας κατ' άντίφασιν μεταβολάς, ει μόνον

αδύνατον άμα τω αυτοί παρεϊναι• τοΰτο γαρ τω ίλω

ούδεν χρησιμον. Οϋδ' ει μή ανάγκη ήρεμησαι έν

ιι τη άντιφάσει, μηδ' έστι μεταβολή ηρεμία εναντίον

ου γαρ ίσως ηρεμεί το μή ον, ή δέ φθορά εις το μή

όν άλλ' ει μόνον μεταξύ γίγνεται χρόνος• ούτω γάρ

ουκ εστίν ή μεταβολή συνεχής• ουδέ γάρ έν τοις πρό

τερον ή έναντίωσις χρησιμον, αλλά το μή ένδέχεσθαι

5ΐι ά'μα ΰπάρ/ειν. Οϋ δει δέ ταράττεσΟαι, δ'τι το αυτί)

πλείοσιν εσται εναντίον, οΐον ή κίνησις και στάσει και

κινήσει τη εις τουναντίον, άλλα μόνον τοϋτο λαμβάνειν,

έτι αντίκειται πως καΐ τη κινήσει και τη ηρεμία ή κί-

νησις ή εναντία , καδάπερ τι) ΐσον και το μετριον τω

ϊα ΰπερέχοντι και τω υπερεχομένω,και δτι ουκ ενδέχεται

άμα τάς άντικειμένας ούτε κινήσεις ούτε μεταβολάς

ΰπάρχειν. (ιο) Έτι δ' επί τε της γενέσεως και της

φθοράς και παντελώς άτοπον αν είναι δόςειεν, ει γε-

νόμενον εύθυς ανάγκη φθαρηναι και μηδένα χρόνον

3ι διαμεϊναι. "Ωστ' εκ τούτων αν ή πίστις γένοιτο

ταΐς άλλαις• Φυσιχον γάρ τδ δμοίως έχειν έν άπά-

σαις.

ιιιίηί ; ναήβΐίοηϊ λ οι υ εοηΐΓ3ηχ βΓΓεεΙίοηεδ ; αιιοΐίυηί βηΐεηι .

εΐϋειηίηηΐίοηί τεΙ πΐΐξηίΐιιϋοεί ρβι-νίΐβδ, νοί πιη^ηί1ιιιϋιιϊ>

["τΙογΠμ οΙ ίιιιροιΓοοΙϊο. ΟοηΙηιίχ ιιιιίοιιι ιιιοΐίοιιει μιιιΙ

05β ςυβο δηηι ίη οοηΐΓβπα. (}ιηχ1 νβΓΟ ηοη 8θπ>ρβΓ Ιιοο ηιοΐιι

οϊοΐυτ, ςιιιιιη αηίοβ εδβεΐ, ηεεεδδε βίΐ υΐ ρπηδ <]ΐιίβδ06Γβι.

Γ.ιΙΗ ί^ιΙιΐΓ, ι > 1 ψιηιΙ ιιηιΙ»(ιιγ, ιριίοΐιιηιιιι ίη οοηΐι,ιπυ. 8ί-

ιιιίΐίίοι- οΐίϋΐιι &ε ΓΡ5 ΙιεΙκΊ ίη ιηυ(αΙϊυηίήιΐ8. ΟρροηίΙιιΐ' οιιίιη

ίηΐ6ΓίΙιΐ3 βί ΟΓΐυϊ δίιηρΙίεϋεΓ βοοερίυδ, βί ςυί δίπιρϋοίίει-

ίυηιίΙϋΓ ; βί δίη^υΐί δίηβΐιΐίβ. Οιιαι-ε 8ί ε>1 ίιτιροδδίϋίΐε , ιιπι-

Ι;ιπ δίηιυΙ (ίιιιΙιίιι ίίή ηιιιΙ;ιΙίοηϋ)ΐ)5 , οοι Ιο πιυΐαΐίο ηοη οι ιΐ

εοηΐίηυα , ββιΐ ΊιιΙοηοοΙιιπι Ιιίί επί Ιοπιρυ.8. ΝίΙιίΙ εηίηι ίη-

ΙΟΓβίΙ υίΓυηι πιιι(αΙίοηε3 , ςυ* ίη οοηΐπκϋοΐίοηο βρεείβη-

Ιιιγ, ουπίπιικο βίηΐ, 3η ηοη οοηΙι-απίΕ : δι ηιικίο δίΐ ιηιροδ-

δίΐιίΐε ιιΐ μιιιιιΙ βίιίεηι βαδίηΐ. Ι<1 εηίηι 3(1 ιιιιίνεΓβυπι ηίΐιί)

εοηΓβιΊ. Νοε δι ηεεεδδο ηοη ε?1 ςηίεδεεΓε ίη οοιιΐπΐιΐίι Ιίι ιιιο,

ηεο εδί ηιυΐαΐίο ςιιϊειί εοηίπιι-ία (ςιιΐβ ηοη-εηδ ΓοΓίβδδβ

ηοη ςυίεβεϊΐ; ίηίοιίΐικ αυΐοηι εβι πιοΐιυ 3(1 ηοη-εηδ) : δε<1

δι ΙαιιΙυπιηιοϋο ίηΐεη'εείυηι δίΐ Ιειτιρυδ : (ριοηίαιη Ϊ1;ι ιηη-

Μίο ηοιι ε;>1 ι υηΐίηικι. ΕΙεηίιη ηεε ίη ρηοηηηδ εοηΐΓβπο-

133 εοιιιΐυεείιαι, 86<1 ηοη ρο&&ε δϊηιηΙ ίηίδδο. Νοη οροΓίεΙ

ϋΐιΐιΐη πιηΐιΐΓ-Ιωΐ'ί, ςυίβ ίιίεηι ρΐιιπίιιι» επί <•οη1ι•.•ιπιιιιι .• ιιΐ

ηιοΐυδ εΐ δίβΐηί εΐ ηιοΐυί ςυί ΡδΙ ίη ουιιίπιπυιη. δβιΙ Ιιοε

ΙιιιιΙιιιιι Μΐιιιοιο οροΓίοί, ορροηί 3ΐίςηο ηιοϋο εΐ τηοΐιιί οΐ

<ρ;ιίεΙί ειιηι ηιιιΐιιιη ςυί εδί εοη(Γ3Γίιΐδ, (|ΐιειη,ΐι1ιιιοι1πιιι

α•ΐ(υ3ΐε οΙ ηιειίίοεΓε ορροηί(ηΓ ει ςιιοι] ε\δΐιρεΓ3ΐ εΐ ει <]<ιθ(1

ίΐΐ|>εΓ3ΐυΓ : ηεε ροδβε δίιηυΐ ίηεδδο νεΙ πιοΐίοηεδ νεί ιιιιιία-

Ιίοηεβ <]ΐΐί» βιιηΐ ορροδίΐχ. (10) ΙηδηρεΓ ίη §εηοΓΐ(ίοηο εΐ

ίιιΐι ιίΐιι ιΊίιιηι οιηηίηο ιιΙμιπΙιιιιι λίιίοιί ροΐοβΐ, δι ηεοοδβε

δίΐ ιι! (μιιιιΐ Γίΐεΐυιη εδί ρΓοΙίηιΐδ ίηΙοΓοβΙ, ηεε υΐίο (εηι-

ροΓε ρεΓΠΐ3ΐΐΡ3ΐ. ΟϋβρΓορΙεΓ εχ Ιιίδ Γιιίεί ιϊογϊ ροΙε*ί βΐίβηι

αΐίίδ ιιιιιίαΐίοηίυϋδ : ςηία ηαΐυκίε εδί υΐ τεδ δίηιίΐϋοι 1)3-

1>εαΙ ίη οηιηίϋιΐδ.

ΟΑΡ. Λ 111. [XII.]

Ότι δ' ενδέχεται εΤναί τίνα άπειρον, μίαν ουια-

και συνεχή, και αυτή έστιν ή κύκλω, λέγιομεν νΰν.

31 Παν γάρ κινείται τι) φερόμενον ή κύκλω ή ευθείαν

ή μικτην, ώστ' ει μηδ' έκείνοιν ή έτερα συνεχής,

ουδέ τήν έξ άμφοϊν οΐόντ' είναι συγκειμένην. "Οτι δέ

το φερόμενον τήν ευθείαν κα\ πεπερασμένην ου φέρε

ται συνεχώς, δηλον ανακάμπτει γάρ• τι) δ' άνακάα-

4ο πτον τήν ευθείαν τάς εναντίας κινείται κινήσεις• εναντία

γάρ κατά τόπον ή άνω τη κάτοι, και ή εις τι) πρόσΟεν

τ»ί εις τουπισθεν, και ή εις αριστερά τη εις δεξιά•

τόπου γάρ έναντιώσεις αύται. Τίς δ' έστιν ή μία

και συνεχής κίνησις, δώρισται πρότερον, δ'τι ή τοϋ

45 ένος και έν έν\ χρόνω και έν αδιαφορώ κατ' είδος.

Τρία γαρ έστι, τό τε κινούμενον, οίον άνθρο)πος

η Οεος• καΐ δ'τε , οΐον χρόνος ■ και τρίτον το έν ω• τοΖτο

δ' έστι τόπος, ί| πάθος, ί| είδος, ή μέγεθος. Τά

δ' εναντία διαφέρει τω εϊδει , καΐ οϋχ έ'ν. Τόπου

&" Ο αί είρημέναι διαφοραί. Σημεϊον δ' δ'τι εναντία

κινησις ή άπο τοΰ Α προς το Β τη άπο τοϋ Β προς τό

Α, δτι Ίστασι και παύουσιν άλληλας, έάν άμα γίγνων-

ΑΙ νεΓΟ Ρδβε ροδ&ε αΙί<[<)βπι ιηοίπηι ίηΐίιιίΐιιηι, ςηιιιη δίΐ

ιιηιΐδ ε( οοηΐίηυυδ ; εΐ Ιιυηε εβδε ειιηι ςυί ΠΙ ίη ογΙχμιι,

ιιιιηι' .Ιίι ,ιιιηκ. ι^ιιίπριίιΙ εηίιη ΓογΙιιγ, βη( ίη ογ)>οιιι ηιο-

νεΙϋΓ, »υΙ ρεΓ Ιϊηοίΐηι γοοΙλπι , 3υΙ ρβΓ ιηι'χίοπ). ΟυοείΓΓΛ

δι ηειιΙεΓ ίΙΙοπιηι εδί εοη(ίηυυ$, ηε ίδ ςιιίιίοιιι οοηϋηυιυ

088ε ροΐεδί , ςηί εχ η(πδφΐε εοηδίβί. 1(1 βυίειη ςιιοιΐ ΓεΓ-

Ιιιγ ρεΓ Μηοιιηι τεε(3ηι εΐ Ιίιιίΐιιιιι, ηοη ΓεΓΓί εοηΐίηεηίει-,

ηιαηίΓοδΙυηι εδί : (μιοηίαιη Γοευι-πΙ : ςυοιΐ 3η1εηι ρεΓ ΓεείΗΐιι

ΓΡειίΓΓίΙ , εοηΐΓΒπίδ ηιοΐίοιίδ είοίοτ. 8υηΙ εηίηι εοη(Γ3η3

δεεπηίΐυιη Ιοοιιγπ ηιοΐιΐδ δΐΐΓίΐιπι νεΓδυβ, ΓηοΙϋί άεΟΓδίιηι

νοΓδίΐδ ; ει ηιοΐιΐδ ίη ηηΐιτίοΐ'οιη |)3Γΐειη , ηιοΐυί ίη ροδίεπο-

πίι) ; εΐ ιηοΐιΐδ (ΙεχίΓΟΓδυηι , ηιοΐυί δίηίδίΓΟΓδυηι : Ιοεί ηηηι•

(Ι»ε εοη(Γαπε(3ΐρδ ηηο δυηΐ. Ουίδ βυίειη δίΐ υηυδ ει εοηΐί-

Π11118 ιιιιιΙ ικ , ιΐοϋιιίΐ ιιιη ιιιιΐο» ΓιιιΙ , ηοιηρε ςιιί εδ( υηίηδ , εΐ

ίη υηο ΙεηιροΓε, εΐ ίη εο ςυοιΐ ηοη ΙιβοεΙ ίοττακ (ΙίίΓβΓεη-

Ιίαιη. Τπ3 ηϊηκιυε δυηΐ : νίιΐοΐίεεί ίϋ ηηοό! πιονεΙιΐΓ, ιι(

Ιιοιηο, νεί «Ιειίδ : εΐ <ρΐ3η<Ιο, υΐ (εηιρυδ : εΐ ΙοιΙιιιιιι , Μ εδί

ίι] ίη ςυο ΠΙ ηιοΐυδ : Ιιοο ηιιίοιιι οβί Ιοειίδ, νεί αΙΙοιϋυ, νοί

Ιι.ϋΐι,ι, νεί ηΐ3£ηίΙιιόΌ. Αΐηιιί εοηΐιαπβ ιϋΙΓοπιιιΙ βρεείε,

ιιοο δυηΐ πηιιηι. Ι,οεϊ νεΓΟ (ΙίΓΓεΓεηΙίαί βυηΐ, ςυκ ευηιιηε-

ιιιι>Γ3|.Ί! Γιιοπιπί . ΙηιΙιι ;ι| 3ΐι(οιη ιηυΐιιπι 3|> α η<1 β ε$δβ

οοηΐΓ.ιι ίιιηι ηιοΐιιί λ ρ 3(1 α : φΐίβ δε ηιιιΐιιο δίίΐιιηΐ οΙ ε«8•



(ϊβ2.)
35»ΝΑΤΙίΒΑΕΙδ ΑυδευίΤΑΤΙΟΝΙδ Ι.ΙΒ. VIII. ΟΑΡ, VIII.

ται. Και έπι χΰχλου ωσαύτως, οίον ή άπό τοϋ Α έπι

τό Β τη άπό τοϋ Α έπι το Γ' ίστδίσι γάρ. Καν συνε-

νεϊς ωσι και μη γίνηται άνάχαμψις δια το τά ενάντια

φθείρειν χαι κωλύειν άλληλα , άλλ' ούχ ή εις το πλα-

& γιον τη άνο). (2) Μάλιστα δε φανερόν ότι αδύνατον

εΤναι συνε/η την επί της ευθείας κίνησιν, ότι άνα-

κάαπτον άναγκαϊον στηναι , ού μόνον έπ' ευθείας ,

άλλα χάν χόχλον φέρηται• ού γαρ ταύτόν χύκλω φέ-

ρεσΟαι και χόχλον εστί γαρ ότέ μεν συνείρειν κινού-

10 μενον, δτέ δ' έπι τό αυτό έλΟόν ό'θεν ώρμηθη, άνακάμ-

ψαι πάλιν. "Οτι δ' ανάγκη ΐστασθαι, ή πίστις ού

μόνον έπι της αίσθησεως, άλλα και έπι τοϋ λόγου.

Αρχή δ' ή'δε• τριών γαρ δντων, άρ/ης, μέσου, τε-

λευτης, το μέσον προς έκάτερον άμφω εστί, και τω

ιλ μΐν αριθμώ εν, τω λόγω δε δυο. (ί) "Ετι δε άλλο

εστί τό δυνάμει και τό ενεργεία. "Ωστε της ευθείας

των εντός τών άκριον ότιοϋν σημεϊον δυνάμει μεν έστι

με'σον, ενεργεία δ' ούκ εστίν, έαν μή διέλη ταύτην και

έπιστίν πάλιν άρςηται χινεϊσΟαι• ούτω δέ τό με'σον

*ι άρ/ή γίνεται και τελευτη, αρχή μεν της ύστερον, τε

λευτη δέ της πρώτης. Λέγω δ' οίον έαν φερόμενον

τό Α στ?ί έπι τοϋ Β, καΐ πάλιν φέρηται έπι τό Γ ■ ό'ταν

οέ συνε/ώς φέρηται, ούτε γεγονέναι ούτε άπογεγονέναι

οΐόντε τό Α κατά τό Β σημεϊον, άλλα μόνον είναι έν

Ϊ5 τω νυν, έν νρόνιο δ' ούδενι πλην ου τό νυν οιαιρεσις

έότιν έν τω ο'λο> τω ΑΒΓ. Ει δέ γεγονέναι τις θησει

και άπογεγονέναι, άε'ι στησεται τό Α φερόμενον αδύ

νατον γαρ τό Α άμα γεγονέναι τε έπι τοϋ Β χαι άπο

γεγονέναι• έν άλλω άρα χαι άλλω σημείω /ρόνου.

3ΐι Χρόνος άρα εσται ό έν μέσω. Ώστ' ηρεμήσει τό Α έπι

τοΰ Β. Όμοίως δέ χαι έπι τών άλλυιν σημείων

ό γαρ αυτός )*όγος έπι πάντων. Οταν οε χρηση-

ται τό φερόμενον Α τω Β μέσω χαΐ τελευτη και άρ/η ,

ανάγκη στηναι δια τό δύο ποιεϊν, ώσπερ αν ει χαι νοη-

Μ σειεν. 'Αλλ' από μεν τοϋ Α σημείου άπογέγονε της

άρ/ης, έπι δέ τοϋ Γ γέγονεν, ό'ταν τελευτηση χαι στη.

(♦) Διό και προς τήν άπορίαν τοϋτο λεκτέον ε/ει γάρ

άπορίαν τηνοε. Κι γαρ είη ή τό Ε τη Ζ ίση καΐ τό

Λ φέροιτο συνε/ώς άπό τοϋ άχρου προς τό Γ, άμα δε

ίιι εΐη τό Α έπι τώ Β σημείω, και τό Δ φέροιτο άπό της

Ζ άκρας προς τό II όμαλώς χαι τω αύτώ τά/ει τώ

Α, τό Δ έμπροσθεν ήςε•. έπι τό II ?, τό Α έπι τό Γ " τό

γάο πρότερον όρμησαν χαΐ απελθόν πρότερον έλθεΐν

ανάγκη. Ούκ άρα άμα γέγονε τό Α έπι τώ Β και άπο-

45, γέγονεν άπ' αύτοϋ, διό υστερίζει• εϊ γαρ άμα, ού/_ ΰστε-

ριεΐ, άλλ' ανάγκη έσται Ϊστασθαι. Ουκ άρα θετέον,

δτε τό Α έγένετο κατ& τό Β, τό Δ άμα κινεϊσθαι άπό

τοϋ Ζ άκρου • εϊ γαρ εσται γεγονός τό Α έπι τοϋ Β, εσται

καΐ τό άπογενέσΟαι , καΐ ού/ άμα , άλλ' ήν έν τομή

50 /ρόνου και οϋκ έν /ρόνω. ΈνταϋΟα μεν οϋν άόυνατον

οΰτω λέγε ιν έπ\ τοϋ συνε/οϋς- έπι δε τοϋ άναχαμπτον-

τος ανάγκη λέγειν ούτως. Ει γαρ ή τό II φέροιτο προς

τό Δ και πάλιν άνακάμψασα κάτιο φέροιτο, τώ αχροι

'ί
Δ τελετελευτη και αρ/η κε/ρηται τώ ένϊ ση-

ΒΑΓβ ΓβοίιιηΙ, μ κίιηιιΙ ΙίαηΙ. ΙΙκΙβιηφιβ ίιι οίιιυΐο : νοίιιΐί

■ >>•>( ιι— ηΙι 3. ;κ1 [1 6δΙ εοηΐΓΒΓΪΟδ ιιιοΐιιΐ «1) α ηιΙ γ : ιμιι ιιιϊηηι

86 ιιιικιιο δίδίηηΐ, εΐίβηίδί εοπίίηηί δίηΐ, προ Ιί;ι1 Γεειιΐδΐΐδ :

ρΓορΙβΓθα ((ΐιοίΐ 83 ςο» δηηΐ οοη(Γ3Π3, 8β ίηνίοειη ίηΐεΐϊ•

ιηυηΐ εϊ ίηιρεάΊιιηΙ : εβΙβΓπηι πιοΐοδ ίη ΙαΙυβ, ηοη εδί εοη-

Ιπιιίιη ηιοΐιιί δυΓδίιιη νεηίΐΐδ. (2) Μαχίιιιε μιιΙιμιι ρβΓίρί-

αιιιιη 651 ΓιβΓΪ ηοη ροϋβε ιιΐ ηιοίυβδυρβΓ γοοΙβ Ιίη(3 ίϊΐ ιοηΐί-

ηιιυ3 : ςυΪ3 ςικκΐ ΓβοιιιτίΙ , ηβοε«ίθ ΡδΙ οοηίίβΙβΓβ ηοη

δοΐιιηι δϋρβΓ γοοΙβ , Β«ιΙ βΐίαηι 8ί δυρβΓ ογ1)6 ΓογβΙιιγ. Νοιι

ε*1 εηίιιι ίιίεηι , ίη ογ1>6 Γογγϊ , εϊ βυρβι- ογ1)6. Νβιη ίιΐ ςιιικΙ

ιιιυνεΙιΐΓ, αΐίιρηηιΐο <οη(ϊηικιΙ ιηοΐυιιι ; αϋηιιβηοΌ νβΓΟ ,

ΐ|ΐιυιη ηιΐ ίΟεηι ρεΓνεηεπΙ 3 ςιιο ϋίβοεδδϊί, πίΓδίΐδ ΓβίΓΟΟβ-

ύ'Λ. Νεεεβδε βυΐοηι βδίε ιιΐ ΐΌΠϊίδΙβΙ , ηοη βοΐιιηι 8οη8ΐι*

ΙκΙβιη ΓβείΙ, δεϋ εϋϊπι ηϋο. Ρπηοίρίιιηι ΒυΙεηι Ιιοο εδί :

1 1 :ι ιι ίιι εηίηιΐιή δίηΐ, ρηηιίρίυιη, ηιειίϊιιιιι , ίΐηϊβ : ι ιηί Ι ίιι ιι ι

ι πιη ιιΐπκιιιΐ' (ΐιΙΙηΙιιηι , ΟδΙ υίπιηιςυβ : εϊ ιιιιππίο ςυίιίειιι

εδί ιιηυιη , Γ3ΐίοηε νεΓΟ Οιιο. (3) ΡΓβοΙεΓββ αΐίιιιΐ 651 , εδδβ

ροΙεδίΛίε, εϊ 6856 ;κ•1ι>. ΟυοείΓοβ τεείβ; Ιίηεα! ςιιοιίνίί

Ι'.ΗΙΜ'ΙΙΙΙΙΙ, (|11ιιι1 68( ίηΙΐΤ 1'νΙΐιΊΙΙΛ, ρθ(6δΐ3ΐβ (]ΙΐίιΙ(Ί11 651

ιιιειίίυηι , βι Ία υογο ηοη εβί, ηίδί Ιιβηε (ΙίνίϋβΙ , ε! , ηυυιη

εοιίΛΐίΙΟΓίΙ, πιΐίΐιβ ειι-ρεπί ηιονειί. 5ίο αυΐεηι ί<1 ςυοιΙ

εδί ιιιηΐίιιιιι, ΠΙ ρπηείρίηηι εϊ (ίηίδ, ρπηείρίυηι ςιιί<1ειιι

ροίΙειίοΓίδ , (ίηίδ αιιίειιι ρποπδ ηιοΐιΐδ. νβΛϊ βΓαΙίβ , 8.ί

τό α (]ΐιοϋ ΓβΓίυτ, εοηδίδίβΐ ίη β, εϊ πιγ5118 ΓβΓΒΐϋΓ 3(1 γ.

(,ΐιιιιηι 3υ(εηι ευη(ίηεη(6Γ ΓβΗηΓ, ηεο ρυΙεδί βοεβ^δίδδε τό α

3(1 ρυηείιιηι β ηεο 30 εο Γοεβδδίδδο, δειΐ ΙηιιΙιιηι (ϊ:86 ίιι

ιηοιηεηΐο, ηοη ίη υΐΐο ΙεπιροΓβ, ρπείεηιυηιη ίη Ιο!ο α β γ,

οιι] ιΐ5 ϋίνίδίο εδί ηιοηιβηΐιιηι ίΙΙικί (}ιιο(1μ ςιιίδ ροδίιειίΐ

3Γεε?δί58ε εϊ Γβοεδδίδδε : τό α ςιιοιΐ ΓεΓίιΐΓ, 8ΡΐιιρεΓ δΐηΐιίΐ :

ΐ|ΐιοηί»ηι ίηιροδδίοϋβ εδί,τό α δίιιιυΐ 8('εθ8δϊδ'>6 3ΐ1 β 61 3ΐι

οο Γεεοδδίδδε : ίη βΐίο ϊ^ίΙιΐΓ βΐ βΐίο ριιηείο Ιεπιροπβ. ϊειη•

ριΐδ ί^ίΙοΓ επί, ςηοιΐ εδί ίηίοηεοίηηι. ΟιΐΛΓε τό α φόοϋΐτΐ

ίη β. δίηιίΙίΙεΓ βιιίεηι εϊ ίη 31'ιίδ ρυηείίϋ : η»πι εβιΐκηι ε>1

οιιιηίιπιι γβΙϊο. Ριπιπί 3ΐι1εηι ίιΐ (|Ι10(1 ΓιίΙιιγ, ηειηρε α,

ιιΙιΙιιγ ίρ80 β, ιιΐ ιιιειίίο, εϊ (ΐηβ , εϊ ριίηείρίο ; ηεεείδε είΐ

ιιΙεοιΐί.ίϊΙιιΙ, (ριία ιΐιιο ΓβείΙ, ρρπηιΐε 30 δι βιιίιηο εοηείρε-

τε(. 86(1 31) α ριιηείο, Ίά εδί 8 ρπηείρίο , Γεοεδδίΐ, ι>(1

γ νεΓΟ βοοββδίΐ, ((ΐιυηι ροΓΓοεεπΙ ιηοΐιιιη , εϊ δΙεΙεΓίΙ.

(Ί) Ι(1εοο,(ΐΡ3(1(1ιι1ιίΐ3ΐίοηεηιΙιοε(1ίερη(1ιιηιε5ΐ. ΚχβίίΙίΙ εηίιιι

Ιι.'ιε (ΙυΙιίΙβΙίο : ψιοιιίιιιη δι δίΐ Ιμιιίι ε Ιίηεεο ζ ;ν(|ΐι;ι1ί-, Βε

τό α ίεΓβΙιΐΓ εοηΙίηεηΙεΓ 31) εχίΓεηιο 3(1 γ , δίηιιιΙ βυΐοηι

δίΐ τό α ίη ρυηείο β , 80 τά δ ΓεΓβΙιΐΓ 3ΐι εχΐινιιιβ Ιίηεβ ζ 8(1

τ, εεϋ,υΒϋίΙίΙεΓ, ε1ε3(1ειιιεε1επΐ3|ρ, αυ3 ιιιοϊοΙιιγ τό α : εεΓίε

ιό δ ρπιΐδ ρ.τνεηίεΐ 3(1 η ο,ιΐϊΐιι τό α 3(1 γ. <3υο(1 εηίιιΐ-

ρΓΪυδ ρΓοοεδδίΙ εϊ 3ΐ)ϋΙ , ρΓίιΐδ ρεπρηίαΐ, ηεεεβΒε εδί. Νοιι

δίιηυΐ ί§ίΙιΐΓ 3εεεδ8ΪΙ τό α 3(1 β , εϊ 3ΐ> εο ΓεερδδίΙ : ίϋείηο

δεπιΐδ 301 Γιηειη ρεΓνεηϋ. Λ*»ιη δι δίιηιιΐ ΓΟίειΙεΓεΙ, ηοη

ρεΓνεηίΓεΙ δεπιΐδ. 8ε(1 ηεεεδδε ργιΙ ηΐ εοη^ΙβΙ. Νοη εδί

ί^ίΙιΐΓ ροηεηιΐυηι , ηϋΜΐΙο τό α βεοεδδίΐ 3(1 β , δίηιιιΙ τό δ

Γηονεπ 3 ζ βχΐΓβηιο. Νβηι δι τό α 3εεεδδ6ΓίΙ 3(1 β , (ΊεΙ «Ι εϊ

τεοεβδεπί, ηεοδΐηιηΙ. 8ει1 8Γ31 ίη δεείίοηο Ιεηιροπδ, ηοη

ίη ΙβπιροΓβ. ΗΙο ί|?ίΐΗΓ ίιηροδδίΐιϋε ββΐ ίΐβ (ΙίεεΓβ , ηεηιρε ίιι

εο ςυοιΐ βδΐ εοηΐίηιιηηι. Ιη εο βυίειη ο,ιιθ(1 ιροιιγπΙ , ηο-

εε«8ε εδί ίΐ» (ΙίοεΓβ : ηβηι βί τό η ΓβΓβίιΐΓ 3(1 8, εϊ ΓυΓδυδ,

ςυυπι ΓείΓοεβδδεπΙ , ΟεοΓδίιΐϊΐ ίθΓ3ίυΓ : εεΗε ιιβιιηι εδίεχ-

Ιγριιιο δ ιιΐ Πηε εϊ ρπηεϊρίο, ηίπιίπιηι ιιηο ριιηείο (]Π3ί-ί
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μείοι ως δΰο ■ διό στήναι ανάγκη• καϊ ούχ άμα γε•

γονεν επί τω Δ χαϊ άτνελήλυθεν άπο τοϋ Δ- έχει γάρ

αν άυια είη χαϊ οϋκ εΐη εν τω αύτώ νϋν. (4) 'Αλλά

μήν την γε πάλαι λΰσιν ού λεκτέον • ου γαρ ενδέχεται

6 λέγειν δτι έστϊ κατά το Δ ή το II έν τομή, ού γε-

γονε δέ ούδΐ άπογέγονεν • άνάγχη γάρ επί τέλος έλθεΐν

το ενεργεία ον, μή δυνάμει. Το μέν ουν Ιν μέσω

δυνάμει εστί , τοϋτο δ' ενεργεία , χαϊ τελευτή μεν χά-

τοίθεν, αρχή δέ άνωθεν χαϊ των χινήσεοιν άρα ώσαυ-

ιιι τοις. Άνάγχη άρα στήναι το άνακάμπτον έπϊ της

ευθείας. Οϋχ άρα ενδέχεται συνεχή κίνησιν είναι

άιδιον έπϊ της ευθείας. Τον αϋτδν δε τρόπον άπαν-

τητέον χαϊ προς τους ερωτώντας τον Ζήνωνος λόγον,

χαϊ άςιοϋντας , ει άεϊ τι) ήμισυ διιέναι δει. Ταΰτα

16 δ' άπειρα, τα δ' άπειρα αδύνατον διεςελθεϊν η ώς

τον αυτόν τούτον λο'γον τίνες άλλως έρωτώσιν, άξιοϋν-

τες άμα τω κινεϊσθαι τήν ήμίσειαν πρότερον άριθμεΐν

καΟ' έ'καστον γιγνόμενον τό ήμισυ- ώστε διελθόντος

τήν δλην άπειρον συμβαίνει ήριθμηκέναι αριθμόν.

2ΐι Τοϋτο δ' ομολογουμένως Ιστϊν αδύνατον. (&) Έν

μέν ουν τοις πρώτοις λόγοις τοις περί χινήσειος έλύο-

μεν δια του τον χρόνον άπειρα έχειν έν αΰτώ• ουδέν

γαρ άτοπον, ει έν άπείρω χρόνο) άπειρα διέρχεται τις•

δμοίο>ς δέ το άπειρον έν τε τίο μήκει ΰπάρ/ει και

2"• έν τω χρόνω. Άλλ' αυτή ή λΰσις προς μεν τον ερω

τώντα ίκανώς έχει (ήρωτατογάρ ει έν πεπερασμένο)

άπειρα ενδέχεται διεςελθεΐν ήάριθμήσαι), προς δέ το

πράγμα και τήν άλήθειαν ούχ Ικανώς ■ Ιάν γάρ τις

άφέμενος του μήκους και τοΰ έρωτδν ει έν πεπερασμένο)

8<ι χρόνο) ενδέχεται άπειρα διεςελθεϊν , πυνθάνηται έπ'

αϋτοΰ τοϋ χρόνου ταϋτα (έχει γαρ δ χρόνος απείρους

διαιρέσεις), οϋκέτι Ικανή εσται αΰτη ή λΰσις• αλλά

τό αληθές λεκτέον, όπερ είπομεν έν τοΐς άρτι λόγοις.

Άν γάρ τις τήν συνεχή διαιρή εις δυο ήμίση, ούτος τω

15 ένϊ σημείο) ώς δυσ'ι χρήται• ποιεί γαρ αυτό βρ/ήν

καϊ τελευτήν. Ούτω δέ ποιεί 5 τε αριθμών χαϊ

ό εις τα ήμίση διαιρών. Οΰτο) δέ διαιροϋντος ούκ

εσται συνεχής ούθ' ή γραμμή ούθ' ή κίνησις • ή γαρ

συνεχής κίνησις συνεχούς εστίν έν δέ τω συνέχει

*υ ένεστι μέν άπειρα ήμίση, άλλ' οϋκ εντελέχεια, άλλα

δυνάμει- άν δέ ποιή εντελέχεια, οϋ ποιήσει συνεχή,

άλλα στήσει , όπερ έπϊ τοΰ άριΟμοΰντος τά ήμίση φάνε•

ρόν έστιν δτι συμβαίνει• το γαρ εν σημεϊον ανάγκη

αΰτώ άριθμεΐν δυο• τοϋ μέν γαρ έτερου τελευτή ήμί-

4:> σεος, τοϋ δ' έτερου αρχή εσται, άν μή μίαν άρι-

θμή τήν συνεχή , άλλα δυο ημισείας. "Ωστε λε

κτέον προς τον έροιτώντα ει ενδέχεται άπειρα διες-

ελθεϊν ή έν χρόνω ή έν μήκει , δτι έστιν ώς , εστί

δ ώς ου. Εντελέχεια μέν γάρ όντα ουκ ενδέχεται ,

ι,ιι δυνάμει δ' ενδέχεται ■ δ γαρ συνεχώς κινούμενος κατά

συμβεβηκδς άπειρα διελήλυθεν, απλώς δ' ού• συμβέ-

βηκε γάρ τη γραμμή άπειρα ημίσεα είναι , ή δ' ουσία

έστιν έτερα καϊ το εΤναι. (ο) Δήλον δέ καϊ δ'τι έάν

μη τις ποιή τοϋ γοονου τι) διαιρούν σημεϊον τι) πρότε-

ι1ιιο1ιιΐ5 : ίιίαΓΟΟ 6ΐεΙί836 ηβεε&εε 681 : ηεε 8Ϊιτιιι1 3<ΤΡ$8ίΙ 3(1

δ, εΐ Γβ(*85ίΙ 3 δ. ΙΙΙϊο ρηίπι δίπιιιΐ «δδεί οΐ ηοη ρβδβΓ

ι•οι1ιΊΐι ηιοιυρηίο. (4) ΑΙ ϊθγο βοΐιιΐίο 8ΐιρΓ3 βΐΐαΐβ, ηοη β$1

Ιιιι- .ιΙΊΊ•ΓΓΐκ!;ι. .Ν,ιιη (Ιίεί ηοιι ρο(ει>ι , τό τ, ίιι ο 68ίΡ ίη 8ε-

εΐίοηε ΙειηροΓϊβ, εΐ ηεαυε β«*88ί&86 ηεςιιβ πίρλμνμ' :

ηεεοδδε ε$1 βηίηι ιιΐ ριτνπιίηΐ 3(1 Ιϊηεηι ςηί 8ίΙ αεί» , ηοη

ροΙεδ(3ΐε. ΡιιηιΙπιιι ίΐθίμιρ, <|ΐιο<Ι ε$1 ίη πιπί ίο, ροίεβίαίε;

Ιιοκ ϊυίριη βδΐ αρίιι : ι•1 ΡδΙ ςιιίιίεπι ΙίιΓι-, Ιοεί , 3ί δρερίρΐιιι-

:ιυ ίιιΙΊ'Π) ,•κ1 βιιρεηιηι ; ρπηπρίιιιη νβτο , δϊ 3 5ΐΐ|κ>ιθ. Εο-

ιΐι-ηι ίμίΐυι- ηιοιίο ρ»1 εΐίβηι ρηηείρίυιη β( ιΊηϊβ ηιοΐίοιιυηι.

Εγ§ο ηεεβδδε εΜ υΐ ί<1 ςυοά ευρβΓ γροΙλ τ?%τεά\1ατ, πιη»ΐϊ-

(βη(. Οη,ΐΓβ ηοη ροΐββΐ ε$βε ϋοηΐίηυηε ίιΊΐΜΊΐιΐϋ ιηπίιι* ςυρεΓ

π'οΐα. Εοάεπ) ηιοιίο οι ιιίΓητιΙυιη ε$( ϋβ ιριί Γ3ΐίοηειη Ζ«-

ηοηϊβ ϊη(6ΓΓ0£3ηι, 3ε ροβίηίβηΐ ηιιιη βειηρεΓ ιΐίιιιίιϋιιιη

ρεΓΐΓ3Π3ΪΓ8 οροΓίβαΙ. ΗίΒο νεΓΟ (ίπηοιοοΐ ) 8ΐιηΙ ίιι(ίηίΐ3 :

ϊη/ιηϊΐα αιιίειη ίηιρο$$ίοίΙε ε$( ροι(Γ<ιη>ίΐί•. νεί, π( ηοη-

ιιιιΙΙϊ ι•:ιηι1ΐ'ΐη Γίΐϋοικ'ΐη ηϋΐιτ ίιιΙΐ'Π'ομ.ιιιΙ , ιριί μιιιιιΙ π: ι η

ιό, |ΐπιι* ιηονεΓί ιΙίιηίιΙκΊΐιι, ί,ίΐίί οοηεοιίί ροίΐιιίαιι! ΙίεβΓε

ηιιιηοΓΗΠ! (ΗιιιίιΙίπιη, ρΓΟϋΙ υηηηιο;ιιοι1ΐ]ΐιε $ί(. Οιι.ιι γ ιριιιιη

ιιηιΙμΙγ Ιοί»™ Ιίηΐ'βιη οοηΓεεβπΙ, βνεηίΐ ιιΐ ιιιιιικίμμ ιί!

ιιιιιιιι ΓΙ1ΙΙ1 ίιιΐίιιϋιιηι. Ιΐοε βιιίεηι οιηηϊιιηι εοηεε$βίοηε εβι

ίηιρθίκίΙ)ί1β. (5) Ιη ρΓΪπιί$ ϋαιριο ίΐτηιοιιίΐιιι•, ιριί ιΙι• ιιιηΙ π

ειιηΐ, εο 8θ1τε1)3ηιιΐ8 , ςυοιΐ (ι-ιιιρυϋ ΙκιΙιγΙ ίη 3ε ίηΐίηίΐβ.

ΝιΙιίΙ εηίηι ;ι1)<.ιιπΙί ι•;1 , 8ί ίηΠηίΙο (εηιροΓε ίηΙίηΚ» ςυί$ρί8ΐιι

ρι ι Ιγ,ίιι-(;;ιΙ : $ίηιίΙί(εΓ ίΐιιΐι'ΐη ιηΓιηί(33 ι•1 ίη Ιοηςίΐηιΐίηε

ίηείΐ, ε( ίη 1βηιροι•ε. Υβπιπι Ιιβεε βοΐυΐίο 3<1νβΓ5ϋ8 ίιιΐιτ•

Γομ.-ιηΙειη ιριίιΐι'ΐιι βαΐίβίαοίΐ : ίηίειτοςβοβίιιι- εηίιη, ;ιιι (ειη-

ροΓε ΠιιίΙο ρο88ίη( ίηϋιιίΐβ ρεΓ(Γ3η$ίΓί , νεί ηιιιηΐ'πιιί. ΟιιοιΙ

βιιίριη 3(1 ιπη ε( :ιι1 τεηιβίειη αΐΐίηοΐ , ηοη 83ΐΪ3Γ3εί(. Ν;ιηι

81 (ριΪ3 01111833 1οη§ίΙΐ)(ϋιιε , ε( ϊη(βιτομ•ιΙίοιιε ίΙΙ.ι :ιιι ΓιηίΙο

ΙειιιροΓβ ροίδΐηΐ ίηΙίηίΙ» ροΓίΓβηδίτί, ρεΓοοηΙεΙυΓ ηβ?ε ο"ε

ίρΜί (εηιροΓε ( Ιι.ίΙμΊ εηίηι (εηιρυ8 ίηίϊηίΐ38 (1ίνί3ίοηβ8 ) ;

Ικεε 3οΙυ(ίο ηοη απιρίίυβ 83(ί3ί3είε(. δε<1 μτϊΙ,-ιμ ιϋιτιιιΐίΐ

68(, ΐ(ΐι»ηι ίη ρΓθχίη>Ϊ3 βεηιιοηίίχιβ (Ιίχίηιηβ. 8ί ςιιϊί εηίιη

ΙίηΓίΐιη εοιιΐίηηαιη (ΙίνίϋβΙ ίη ιΐιιι) (Ιίηιίιΐίϊ, Ιιίε ιιηο ρυηείο

ιιϋΐιιι• ς»33ί ιΙιιιιΙιιιη : ςυοηίβπι ίιΙ Πιι:ίΙ εΐ ρηηυίρίιιιη εΐ

ίίιιπιι. 5ίε .-ιιιΙγιιι ϋΐΓΪΙ εΐ ςιιί ιιιιιιιγγ;ι( , βΐ ιριί ίη ιΐίηιίιϋ.ι

ιΐϊίίιΐιΐ. 5ίε λιιΙγιιι εο ιΐίνίιΐηιΐε, ηεε Γιιιγ.ί ιιγ(' ηιιιΐίο οιίΐ

Γ.ϋη(ίηιΐ3. Ι'.Ιΐ'ΐιίιη ι:οη(ίηιΐ3 ιιιηϋο εβί εοηΐίηυί. Ιη εοιιΐίηυο

αιι Ιπη ίηευηΐ ιριίιΐηη ίηΠηίΙα ιΙίιιιίι1ί;ι , ηοη 1»ιικ•η ;ιιΊ ιι, βειΐ

ρο(68(3ΐ6. ι^ιιοιΙ^ί Γ.ιιίγΙ ;ΐ(1ιι , ηοη Γ;ιι-ίεΙ αοοίίηυιιηι , μί!

3(3ΐ>ίΙ : «ιιιιιιΐ (ριϊιΐι'ΐη ίη εο ςυί οΊΊηίϋίβ ιιοιιιργ3{, ρεΓβρίειιε

βεείάΊΙ : (ρι.ιπιΐο.ριίιίπιι ηεεε83ε ε.ιΐ ιιΐ ίιίε ιιιιιιιιι ριιηείυηι

(ΐυ3δί (Ιιιο ηιιπιΐΊτΙ : ιριοηίιιιιι ίΐΙΙπίιΐί άίηιίιΐϋ 1ΐηί8, βΙΙιτίιυι

ΥΓΓΟ ρΓΙΙΙΙ ίρίΐΙΙΙΙ Ι'ΓίΙ, 81 ηοη ΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΙίΐΙίΝΙΙΙΙ ('0Ι|[ίηΐ]3ΙΙΙ 1111-

ιικίτΙ, 8ΐ'(Ι (1υ35 ι1ίηιίϋίΗΐ38. ΟυοείΓΟί 3(1 «υιη ςιιί ίιιΐιτ-

π>&&1 3η ρθ88ίιιΙ |Η•Γΐΐίΐιΐ5ίΓί ίιιΐίιιίΐη νιΊ ίη ((ΊΐιροΓΟ νεί ίη

Ιοη§ί(υάίηε, όίεεηάυηι ε$(, ρ,ΐΓΐίιη ροβ$ε, ρ.ΐΓΐίιιι ηοη ροβίβ.

>'αιη ιρι.τ ογΙιι μιιιΙ, ηοη ροβββ : <ι!ΙΗ' νεΓυ ρο(ε$(3ΐε,

ρο33ε. ΕΙεηϊηι ιριί εοη(ίηεη(εΓ ιικιυγΙιιγ, εχ ,κχίιίρπίί ίιιΐί-

ηι'Ιβ ρργΙπιιιμϊΙ , κίιηρ1ίι:ί(ιτ 3ΐ](εηι ιιιίηίηιε. ΛοιίιΙίΙ Γΐιίιιι

Ιιιιιίι', ιιΐ ΛΐηΙ ίπΐΐηίΐα ιΐίιιιίιϋ» : 8υ))3ΐ3η1ί3 ΥβΓΟ 3ΐςυε 68-

μ ιιϋ,ι (1ίνρΓ83 ε3ΐ. (6) ΟιιίηοΙίβιη ρρΓ5ρί(ΐιιιιιι 631 , ηί3Ϊ

ςυίβ Ιριηροπβ ριιηιΐυιη, ιριο ρήιΐ3 Η |Η>3(εηη3 ιϋνίιΙΗιιι,
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ρον χαι ύστερον άει τοΰ ύστερου τω πράγματι , εσται

αμα το αυτό ον χα'ι ούχ Ον, και §τε γενόμενον ούκ

όν. Τό'σημεΐον μεν ουν άμφοϊν χοινόν , καΐ τοΰ

προτέρου και τοΰ υστέρου, και ταύτόν και £ν αριθμώ,

6 λόγω δ' ου ταύτόν τοΰ μεν γαρ τελευτή , τοΰ δ' άρ/ή•

τω δέ πράγματι αεί τοΰ υστέρου πάθους Ιστίν. "Εστω

χρόνος έφ' ο> ΑΒΓ, πράγμα έφ' ω Δ. Τοΰτο έν μεν

τω Α χρόνω λευχόν, έν δε τω Β ού λευχόν έν τω

άρα Γ λευχόν χαϊ οϋ λευχόν. Έν δτωοΰν γαρ τοΰ

Κι Α λευχόν αληθές ειπείν, ει πάντα τόν χρόνον τοΰτον

ήν λευχόν, και Ιν τω Β μή λευχόν το δέ Γ εν άμφοϊν.

Οΰχ άρα δοτέον έν παντί , άλλα πλην τοΰ τελευταίου

νΰν έφ' ου το Γ. ϊοΰτο δ' ήδη το ύστερον, χαι ε! έγί-

γνετο οϋ λευχόν, κα\ ε'ι έφθείρετο λευκόν ε'ν τω Α παντί,

1Γ. γε'γονεν ή έφθαρται εν τω Γ. "Ωστε λευχόν ^ μή λευ

χόν πρώτον Ιν έκείνω αληθές ειπείν, ή είτε γε'γονεν

οΰχ έσται, κα\ δ*τε ε&θαρται εσται , η άμα λευχόν και

ού λευκόν, χαι δλως 3ν χαϊ μή ον ανάγκη είναι. ΕΙ

ο' 8 αν ή πρότερον μή όν, ανάγκη γίγνεσθαι ον, και δτε

2ΐι γι'γνεταιμή εστίν, ούχ οΐόντε ε!ς άτόμους χρόνους διαι-

ρεϊσΟαιτόν χρόνον. Ει γαρ ε'ν τω Αχρόνω τό Α έγίγνετο

λευκόν, γεγονε δ' άμα και εστίν έν έτέρω άτόμω

χρόνω, έχομένω δ' έν τω Β , ε! έν τω Α έγίγνετο, ούκ

ήν, έν δέ τω Β εστί, γε'νεσιν δει είναί τίνα μεταξύ"

Μ ώστε και χρόνον έν ω έγίγνετο. Ού γάρ δ αυτός

εσται λόγος χαϊ τόϊς μή άτομα λε'γουσιν, άλλ' αύτοΰ

τοΰ χρόνου, έν ω έγίγνετο, γεγονε και έστιν έν τω

έσχατο) σημείο), ου ουδέν έχόμενόν έστιν ούδ' εφεξής•

οί δ' άτομοι χρόνοι εφεξής. Φανερόν δ' §τι ει έν

3» τω Α δλο> χρόνο) έγίγνετο, ούκ εστί πλείων χρόνος έν

ω γεγονε και έγίγνετο ν) έν ω έγίγνετο μόνον παντί.

7. Οΐς μεν ουν άν τις ως οικείοις πιστεύσειε λόγοις,

ούτοι και τοιοΰτοί τινε'ς ε'ισι• λογικώς δ' έπισκοποΰσι

καν έχ τώνδε δόξειέ τω ταύτό τοΰτο συμβαίνειν • άπαν

3Λ γαρ τό χινούμενον συνεχώς , άν υπό μηδενός έκκρούη-

ται , εις δπερ ήλθε κατά τήν φοράν, εις τοΰτο και έφέ-

ρίτο πρότερον , οίον ει έπι το Β ήλθε, και έφέρετο

έπι τό Β, και ούχδτε πλησίον ην, άλλ' ευθύς ώς ήρξατο

κινεϊσθαι • τί γαρ μάλλον νΰν ή πρότερον ; Όμοίο>; δέ

4ΐι έπι των άλλυ)ν. Τό δ' από τοΰ Α έπι τό Γ φερόμίνον, δ'ταν

επί τόΓελθη, πάλιν ή'ξει έπι τό Α συνεχώς κινούμενον.

"Οτε άρα από τοΰ Α φέρεται προς τό Γ, τότε κα'ι εις τό

Α φέρεται τήν από τοΰ Γ κίνησιν ωσΟ' άμα τάς εναν

τίας• έναντίαιγαρ αί κατ' ευθείαν. "Αμα δέ κα'ι έκ τούτου

4Γ> μεταβάλλει έν ώ ούκ εστίν. Ει ουν τοΰτ' αδύνατον,

ανάγκη ΐστασθαι έπι τοΰ Γ. Ούχ άρα μία ή χίνησις"

ή γαρ διαλαμβανομένη στάσει ού μία. (η) Ετι δέ

και έκ τώνδε φανερόν καθόλου μάλλον περί πάσης

κινήσεως• ει γαρ άπαν τό κινούμενο•/ των εϊρημε'νοιν

&<) τίνα κινείται κινήσεων και ηρεμεί των άντιχειμένιον

ηρεμιών ( ού γάρ ήν άλλη παρά ταύτας ) , τό δέ μή άει

χινούμενον τήνδε τήν χίνησιν (λέγω δ' δσαι έτεραι τω

είίει, και μή εί τι μόριόν έστι της #λης ) ανάγκη πρό-

τ£ρον ήρεμεΐν τήν άντιχειμένην ήρεμίαν ■ ή γαρ ήοε-

ίοηιρει- ροβΙίτίοΓΪ ;ιΙΙι ΠιιιιιΙ , ι•;ιΙίιι[)ι• ίρδίϋδ γοϊ 1ι»)>ί1,ι : ίιίρηι

δίιηηΐ Γογ6 εηδ εί ηοη-εηβ : ίΐεπι φΐυηι ΠιιΊιιιιι ει-ίΐ, ηοη

εδδε. Ι'ιιηι Ιιιιιι \«\1ιιτ ε»1 υΐπδςυε εοηιιηυηε, Ιβιη ρποΓί

φκιηι ρο&ΙβΓΪΟΓΪ , 3(ςυε εδί ιιιιιιηι εί ίιΐι'ΐη ιιηιιιπό ; ιΐεΐίηί•

Ιίοηε τβΓΟ ηοη εβί ίιίρηι : ίΙΙοπιΐδ βηίηι εδί Ιίηίδ , ;ι]|ιτίιΐδ

λιτό ρπηαρίιιηι : ςιιοιΐ αυΐβιη αά ιπυ αΜϊηεΙ, δεπιρει• εδί

ροδΙβποΓίδ βΠρχΙίοηίδ. ΕδΙο Ιεπιρυδ , ιιΐ'ϊ α β γ : Γ88 , υΙ)ί δ.

ΙΙ;ιί: ίη ΙεηιροΓΡ α 8»1 ηΙΙιιι,ίη (ειηροιεβυίειη β ηοη :ιΙΙ>α : ίη

γ ϊρΐυτ βδΐ α103 εί ηοη αΙΙΐΛ. Ιη ςιιονί$ εηίηι ριιηείο ϊρ^ίιιβ

α νβτβ ι)ίοεΙ)3ΐυΓ »Ι1)ί, ίί ίοΐο Ιιοε ΙεηιροΓε 8ΓϊΙ 3ΙΙ>3 :

εί ίη β ηοη ιιΙΙι.ί : τό γ τεΓΟ εδί ίη υΐΓί«ςιιε. Νοη ί^ϋυΓ

(Ι.•ιηιΙιιιη ΐ'ίΐ ίη (υ(ο, μίΙ εχείρίεηοΊιιη εχίΓειηιιιη ηιοηιεη-

Ιιιιη , ιιίιί γ : Ιιοε «ηίοιι ]αηι εδί ροδ1εηα$. II 8ί Ωεηα( ηοη

βΐϋυιη , εί Μ ρεΗοβΙ «Ιηιιηι ίη 1ο(ο α : Γαείυηι εβί , νβΐ ρεπίΐ

ίη γ. 0ιΐ3ρΓθρ(εΓ αΙΙιπηι, μ•Ι ιιυιι ϋΙΙιιιιη, ίη εο ρηιηυιιι

νιτβ (ΙίοίΙυΓ : ηιιΐ απβηιΐο ΓηιΙυιιι είΐ , ηοη επί; εί <|ΐι;ιπιΙ.ι

ρεΓίίΙ, εΓίΙ : 3υΙ ηεοεδδε εδί ηΐ $ίιηηΙ 8ίΙ ηΙΙιιιιιι εί ηοη 31-

1)ΐιιη , εηδ εί ηοη-εηβ. ^3η1 νεΓΟ 8ΐ ηεεε&βε βκΐ ίιΐ ηιιοο" εΓ3ΐ

3ΐιΙε3 ηηπ-ΐ'ΐ! , , Οεή εη» ; εί ο,ηϊηιΐο (ίΐ , ηοη ε»1 : εεΓίε ηοη

ροΐεδί ίη ίηι1ίνί(1υ3 ΙοιηροΓβ Ιειηριιβ ϋίνίιΐί. Ν3Π) δι ίη αΐεπι-

ρυι-ε τό 5 Ιίι•Ιι;ιΙ ;ι II ιιιιιι ; δίηιιιΐ :ιιιΙι•ηι ι•-Ι 1. 1 1 Ιιιιιι , ι -Ι εδί ίη

αΐίο ίηιΐίνίιΐιιο (ειηροΓε, εο1ιχΓεη(ε ίη β : δι ίη α ΙίεΙκιΙ ,

ηοη ιταΐ; ίη β «πΙοιη ε$1; μι•ιΐι'ΐ'.»Ιίοηι•ιιι ΐ[ΐι:;ιιι1ιιιη οροΓ-

ΙεΙ εδ&ε ίηΐε^εείβιη : ο,υηρΓορΙεΓ εΐίίηι (ειηραδ, ςυο

ΙιιΊ'ίΙ. Νοη «'ΐίΐ εηίηι οιιιίοιιι ι-αΐίο ιΊί.ιιιι ϋδ ςυί ϋίευιιΐ

ηοη ε$5ε ίηιϋνίιΐιια ΙεηιροΓ» : δειΐ ίη ίρδίυδ ΙειηροΓίδ, ο,υο

Πε1)3ΐ, εχίΓβιηο ρυηοΐο ε«1 Γ;κ Ιιιιιι εί εβί : εηί ρυηείο

ιιιΐιιΐ ιιιΙι,ΐΊΊ•!, ιιίΙ εδί (Ιείηεβρδ. ΙηυΊνίϋυβ αιιΐΐ'ΐη Ιειιι-

ρυΓ3 , (Ιείηοερδ εΓυηΙ. Ι'εΓδρίοηυη) νεΓΟ εδί, βί ίη ΙοΙο α

(ιΐιΐ|ιιιι ι• ιίι•υ;ι( , ηοη εδδε ηΐ3]ιΐδ (εηιρυδ φιο Ιίε1)3ΐ ε( ΓβεΙυιιι

ε>1 , ΐ|η;ιιη ςυβ (οίο Ιίι•1ι;ιΙ ϋοηι(3Χ3(.

7. ι,ΐιιιΙιιΐνί^ίΙιΐΓΐ,ιηιιιι,ιηι ρΓορΓίίδΓ3(ίοηί1)υ$ύυε(υ8εΓε(ΐ3ΐ

βΐίςηίδ , 1)83 3ε ΙαΙεδ ΐ|πη;<1αιη δΐιηΐ. Ι,ο^ίεε «ιιΙιίιι εοιι-ίιΐι;-

πιηΐίΐιιΐί , εΐίαηι εχ Ιιίβ βΐίαιί νίιΙεΓί ροδδίΐ Ιιιιο ίιίειη ιΊΙκί.

ι.ι 1 1 :ι•ι |ΐι ίιΐ εηίπ) εοηΙίηεηΙεΓ ηιονεΙιΐΓ, δι 3 ηυΐΐο ίηιρειίίίΐΐ η ι-, ιιιί

(]Π0(] ΐ3(ίοηε ρεΓνεηίΙ, ηιΐ ί«Ι (Ίί,ιιιι ρι ίπ-. ΓιπΊι.ιΙιιΐ' : ιιίριιΐ»

8ί αϋ β ρείΛ'εηίΙ , ιΊίιιιιι Γεπ;1)ΐιΙιιι• 3ΐ1 β : ηεη,ιιε (ηηε δοΐυιη

φΐιιιη νίοίηυιη ΐΊίΐί, 8ι•ι1 δΐιιΐίιη 3ΐ(]ΐ)ε εοερίί ιηονεη. ('ι;ι-

«•ιιιιιι ροΐίιυ ιιιιικ; ιριηηι ρΗΐ)8? 8ίη)ίΙϋεΓ ;ιιιΙεηι ίη 3ΐϋδ δε

Γεδ ΙιαοοΙ. ΑΙιριί ιριοι! 3β α ίη γ ΓιίΊιιι•, ΐ|ΐι:ιηιΙο 3(1 γ νε-

ηιτίΐ, τυΓδυδ νεηίεΐ ίη α, ψιιιιιι ηιονε;ιΙιΐΓ εοηΙίηεηΙεΓ.

ριι;ιηι1ο ίμίΐιιΐ' βί) α ΓιίΙιιγ ίη γ, (ιιηε ιΊί,ιιιι ΓογΙιιγ ίη α εο

ιιιοΐιι φ)ί «'ίΐ 3 γ. ΟυΐρΓορΙθΓ δίπιηΙ εοη(Γ3Γ)ίδ η)οΙί1>ιΐδ

είιΊπι• : οιιιιΐΐ'αιϋ η.'ΐηιψιι' δυηΐ, αιιί ΓιυηΙ δυρβΓ ι•ει•ΐ3. ΙΙιίιι

εχ 1>οε εΙίαιη ιιιιιΙ;ιΙιιι- ίη ιριυ ηοη ι•.-1. £ί ίμίΐιιι Ιιοε εδί

ίιηρο&!.ί1)ί1ο, ηεεεδδβ είΐ ιιΐ εοηδίδ(3ΐ ίη γ. Νοη εδί ί^ίΙιΐΓ ιηο-

Ιιΐδ υηιΐδ : ηαηι ςυί ίηΙεΓείρίΙιΐΓ δ(3(υ , ηοη εδί υηηδ. (8) Ιη-

δυρεΓ εχ Ιιίδ ςυοςηε ρεΓδρίεηυηι εδί ιηη^ίδ ιιηϊνβΓββϋΙβΓ ιΐε

υηιηί η)οΙυ. Ναω δί φΐίεο,υίιΐ ηιονεΙηΓ, β1ί(]ηο εχ εοηιηιε-

ιιιοΓ3ΐίδ ιηοΐίοηίΐηΐδ είεΐυι-, εΐίβιη ςηίεβεί! 3ΐίςυβ εχ ορρο-

8Ϊ(ίδ ηηίεΐίοηδ , ςυίβ ηοη ιτ.ιΐ 3ΙΪ3 ρΓχΙεΓ 1ΐ3δ. Οηοϋ νεΓΟ

ηοη ΕΡίηρεΓ 1>οε ιηοΐυ είιΊυΓ ((Ιίεο αιιίειη πιοΐαδ ςυί δΐιηΐ

V
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μία στέρησις κινήσεως έστιν. Κι ουν έναντίαι

μέν κινήσεις οί κατ' ευθείαν, ά'μα δέ μή ενδέχεται

κινεΐσΟαι τα; εναντίας, το άπο τοΰ Α προς το Γ φερό•

μενον ούκ αν φέροιτο άμα και άπο τοΰ Γ προς τι) Α.

5 Έπει δ' ου/ άμα φέρεται, κινησεται δέ ταύτην τήν κίνη-

σιν, ανάγκη πρότερον ήρεμήσαι τήν προς τω Γ" αυτή

γαρ ην ή αντικείμενη ηρεμία τη άπο τοΰ Γ κινήσει.

Δήλον τοίνυν ε'κ των είρημε'νων, δτι ούκ εστί συνεχής ή

κίνησις. (ο) Ετι δέ και δδε δ λόγος μάλλον οικείος

ιο των είρημε'νων. "Αμα γάρ έφΟαρται τδ ου λευκδν και

γε'γονε λευκο'ν. Ει ουν συνεχής ή άλλοίωσις εις λευ

κδν και έχ λευχοΰ , καί μή με'νει τίνα χρόνον, άμα

έφΟαρται τδ ού λ,ευκδν και γέγονε λευκδν και γε'γονεν

ου λευκόν τριών γαρ έσται δ αϋτδς χρόνος. Ετι οϋκ ει

15 συνε/ής δ χρόνος, και ή κι'νησις, άλλ' εφεξής. Πως

δ' ανείη τδ εσχατοντδ αύτδ των εναντίων, οίον λεβχότη-

τος και μελανιάς; (ίο) 'ΙΙ δ' έπί της περιφερούς έσται

μία και συνεχής• οΰΟέν γαρ αδύνατον συμβαίνει • ι'ο^αρ

έχ τοΰ Α χινούμενον άμα κινησεται εις τδ Α κατά

ϊο τήν αυτήν πρόθισιν • εις β γάρ ήςει , και κινείται εις

τοΰτο, άλλ' ούχ άμα κινησεται τας εναντίας ουδέ

τας άντικειμένας• ου γαρ άπασα ή εις τοΰτο τη εκ

τούτου εναντία ούδ' αντικείμενη, άλ)>' εναντία μεν

ή έπ' ευθείας (ταύτη γάρ έστιν εναντία κατά τόπον,

26 οίον ή κατά διάμετρον • άπε'χει γαρ πλείστον), άντι-

κειμε'νη δε ή κατά τδ αΰτδ μήκος. "Ωστ' ουδέν

κυΛύει συνεχώς κινεΐσΟαι και μηδένα χρόνον διαλεί-

πειν ή μεν γαρ κύκλω κίνησίς εστίν άφ' αΟτοΰ εις

τδ αυτό, ή δε κατ' ευθείαν άφ' αυτοΰ ε'ις άλλο- και

:ΐι) ή μέν εν τω κύκλω ουδέποτε έν τοις αύτοΐς , ή δέ

κατ' ευθείαν πολλάκις ε'ν τοις αϋτοΐς. Τήν μεν ουν

άεί εν άλλω και άλλω γιγνομε'νην ενδέχεται κινεΐσΟαι

συνεχώς, τήν δ' έν τοϊς αύτοϊς πολλάκις ούκ ενδέχε

ται• ανάγκη γαρ άμα κινεΐσΟαι τας αντικείμενος.

35 'Ίϊστ' ούδ' έν τώ ήμικυκλίω ούδ' έν άλλη περιφέρεια

ουδεμία ενδέχεται συνεχώς κινεΐσΟαι ■ πολλάκις γαρ

ανάγκη ταύτα κινεΐσΟαι κα\ τας εναντίας μεταβάλλειν

μεταβολάς• ού γαρ συνάπτει τη αρχή τδ πέρας. 'ΙΙ δέ

τοΰ κύκλου συνάπτει, και εστί μόνη τέλειος, (ιι) Φα-

4ο νερδν δέ και έκ ταύτης της διαιρέσειος, δ'τι ουδέ τάς

άλλας ενδέχεται κινήσεις είναι συνέχεις• έν άπάσαις

γαρ ταύτα συμβαίνει κινεΐσΟαι πολλάκις, οίον έν αλ

λοιώσει τα μεταξύ , και έν τη τοϋ ποσοΰ τα άνα μέσον

μεγέθη, και έν γενέσει και φθορά ώσαύτιυς* ουδέν γαρ

45 διαφέρει ολίγα ή πολλά ποιήσαι, έν οΐς εστίν ή μετα

βολή , ουδέ μετάξι) Οεΐναί τι ή άφελεϊν άμφοτέρως

γαρ συμβαίνει ταύτα κινεΐσΟαι πολ,λάκις. Δήλον

ουν έκ τούτων, δ'τι ούδ' οί φυσιολόγοι καλώς λέγουσιν

οί πάντα τα αισθητά κινεΐσΟαι φάσκοντες αεί- κινεΐ-

50 σΟαι γαρ ανάγκη τούτων τίνα τών κινήσεων, χαι μά

λιστα κατ' εκείνους εστίν άλλοιοϋσθαι• δεϊν γάρ φασιν

άε'ι και φΟίνειν" ετι δέ και τήν γένεσιν και τήν φΟοραν

άλλοιωσιν λέγουσιν. Ό δέ λόγος νϋν είρηκε καθόλου

περί πάσης κινήσεως, δ'τι κατ' ούδεμίαν κίνησιν ένδέ-

ύίνοΓβϊ δρβοίε , ηοη δι ηυ» εδί ρ3Γδ ΙοΙίϋδ), ηεοβδ&ε βδΐ ριίιΐδ

ςυίβδοβΓε ορροδίΐβ φΐΐβΐβ : η»Γη ςηίεβ εδί ρπναΐίυ ηιοΐιΐδ.

(,)|];ιπ> δι ι-ιιηΐΓίΐΓίί ηιοΐυδ δΐιηΐ , ςυί ΙίιιιιΙ ρεΓ 1ιηε3Π) ΓβοΙβπι ;

δίιηιιΐ αυΐβιιι ιιοη ροΐεδί ;ιϋ<|ΐιίι1 εοηΐΓβπίδ ί ι ! . π > οϊογϊ :

ρΓϋΓεεΙο ςποιΐ ΓογΙι)γ αϊ) α 8(1 γ, ηοη ροΐβδί βίπιιιΐ Γογπ β1ί»ιη

α γ 3(1 α. <}ιιΪ3 νβΓΟ ηοη δίπιιιΐ ΓογΙογ, Ιιοε αυΐεπι ηιοΐη οϊβ-

ΙϋΓ; ηΐ'οεϋίβ ε5ΐ βηΐε» φΐίενίβδβ ίη γ : Ιιοεε εηίηι εδί ςιιίβδ

ορροδίΐβ πιοΐυί α γ. ΜαηίΓι'-Ιπιιι βδΐ ίβίΙιΐΓ οχ ΪΪ3 α,υα; άίεΐα

δΐιηΐ,ιηοίηηι ίη Ιίηεα τκία ηοη εδδβ οοηΐίηπιιιιι. (9) ΡΓ3?ΙεΓ•

εη «Ι Ιια?ο ΓβΙίο πΐ3§ί8 ρΓορπ'β ςυ3ΐη &χ ςυ.Έ (ΙίεΙα: ίικτιιηΐ.

δίιυιιΐ εηίιη ίηΐεπίΐ ηοη-βΐυυηι, εΐ Γ.ιοΙιιιιι ε$(3ΐπιιιη. 5ί \%\•

Ιιιγ ν3Π3ΐίο ίη ;ι11ιιιηι, ι-1••χ ιιΐΐκι, 8ίΙ ηιιιΐίηιι.ι, ηεε ιιι.ιικαΙ

3)ί(Ιπο ΙεπιροΓε : βίηιυΐ ίηΐεπίΐ ιιοη-αΙΙιιιπι , εΐ Γ,κίπιιι ε«1 31-

Ιιιιιιι , ι•1 Γ.κΐιιιπ ε$( ιιοη-:<ΙΙιιιηι : Ιιίιιιιι π,ιιικ|ΐιΐ' εΐ'ίΐ ί(1ειη

(εη)|)ΐι$. ΡΓ»!ΐεΓε3 ηοη βί (εηιρυ» ε«1 εοπίι'ηιιιιηι , ρΓορΙοΓεα

εΐίαιη ηιοΙυ5 ε$1 εοη(ίηυυ>, δοιΐ ε$1 ιΐεϊηεεικ. (}ιιοηιο<Ιυ βιιΐοηι

ροίεβΐ ε»5ε Μεη) βχΐπ• ιη ιι ιηΙ ι ;ιι ίι ιι ιιιιι , υΐ 3ΐΙ)0ΓίίεΙ ηϊβΓΟ-

π»? (10) ΜοΙϋδ 3ΐι(οιιι ςιιϊ (ΐΐ βιιρει• Ιίηεβ 0Γΐ)ίειι|3ΐ3 , επί

ιιηιι» εΐεοπίϊηυυί: <|ΐιϊα ηΜιίΙ ίηιροϊϋίοίίεβοείιΐίΐ. Οιιοιΐ εηίιη

εχαηιονεΐυι- βίιηυΙ αάα,ηιονεοίΙυΓ εοόεηι ίιηροΐπ : 3(1 (ριοι!

εηίιη νεηίεΙ, 3ΐ1 ϊιΐ εϋ3ΐη ηιονοΐιιτ ; δεϋ ηοιι ηιονε1)ί(υΓ5ίιηυΙ

οοηΐΓβπίί βηΐ ορροδίΐίδ ιηοΙίϋΗδ. Μοη εηίηι οηιηίδ ηιοΐιΐϋ

(|»ί ΠΙ 3(1 Ι)οε , εδί εοη(Γ3ΓΪιΐδ ει φ)ί ΠΙ εχ Ιιοε , ηβε πρρο»ί-

Ιπδ : δοί ίδ εβί εοηΐΓ3Γίυδ, ςυί ΠΙ δυροΓ τοείβ : ηυοπίαιη

Ι)υίι: δυηΐ εοη(Γ3Π3 μόπικΙιιιιι Ιοευπ) : τείυΐί ςυί ΠΙ ρβΓ

(Ιί,ιιΐΜ'Ιιιιιπ : ρΐυηιηυη) εηίιη ιΙί>Ι;ιιιΙ. ΟρροδίΙηδ 3υ1ειη ε*1

(]ΐιί ΙίΙ ρεΓ εβηύεηι Ιοη^ίΐυιΐίηεπ). ίν)ιιπι ίι, ,ι ηϋιίΙ ριοΙιϋιιΊ

εοηΐίηεηίει• ηιονεη, 3ε ηυΙΙο ΙειηροΓε ίηΙεπηίΗϊ. Λβηι

εοηνεΓίίο εβί ηιοΐϋδ, ηπί ΠΙ οχ 6<κε ίη ϊιίεηι : ηιοΐιΐδ αιιίεη)

ρεΓ Γεο(βη) , ()ΐ)ί β!> δεδο ίη βΐίυιΐ. ΥΧ οοηνει-δίο ςυίϋειη

πι) ιη {ο.ίμι ίη ϋδΐΐοηι Γιΐ : ο,ηί νείΌ βηρεΓ ΓεοΙ» Η(, δ,τρε βϋ

ίη ϋδίίειιι. ΜοΙιι ί^ίΙϋΓ ςπί δεη)ροΓ ίη 3ΐίο βίο,ηε 3ϋο ΠΙ , ρο-

1(^1 βΐίφΐίιΐ ηιονεΓί (ίιιιΙ ίηΐΊΐΙιτ ; εο ηυ1εη> ηυϊ ίη είδϋειη

5π?ρε ΠΙ , ηοη ροΐεδί : ηυίβ ηεεεδδο εβί δϊιηυΐ ορροδίΐίδ ηιο-

Ιίϋΐΐδ οίειί. ΟιιηρΓορΙεΓ ηεο ίη δειηίαιχηΐο, ηβο ίη «ΙΙι

3ΐί3 οΪΓεοπιΓί'ΓοηΙίΒ ροΐβδί οοηΙίηεηΙοΓ ηιονεΓί : ψ)ί3 ηε-

οο$δο οβί ρεΓ 03(1ρηι δίερε ηιονεΓί, εΐ εοη(Γ3Γϋδ ιιιιιΐ.ιΐίοιιίΐιιι»

ηιιιΐϋΐί : ηοη εοη]ιιη^ίΙ εηίιη Ι'ιηειη ουιη ρΓίηείρίο : οοη-

νεΓδίο νεΓΟ εοημιη^ίΙ, εΐ δοΐ3 ε«1 ρεΓΓεεΙβ. (II) ριιίικΊί.ιιιι

εχ 1ΐ3είίνίδίοηερεΓδρίειιΐ)η)εδΙ, ηε 3ϋοδ 'ΐιιϊιίοιη ιηοΙιΐδΡδδρ

ροδδε εοηΐίηαοδ , ιριοπίαιη ίη οιιιηίΐιιΐί βεείιΐίΐ ρβΓ ε»ϋΌ«ΐ)

δορρε π)ονεΓΪ : ιιΐ ίη νβηβΐίοηε, ρβΓ ηιειίίβ ίηΙετ]«εΐ3 ; εΐ ίη

ιιιΐιΙ.Ίΐίοπι' (ρΐίΐιιΜΙ,Ίΐίδ , ριτ ιιιΐ'ΐΐί.ΐδ ηιαςηίίικίίηεδ : ιϋιΙΐ'Πΐ-

(|υε ίη §εηεΓ3(ίοηβ εΐ ίηΐεπίυ. ΝίΙιίΙ βηίιη γθΓβγΙ, ρβιιεβ 3η

ηιυΙΐ3 β3 Γ30βΓβ, ίη σ,υίΐιυδ εδί ηιηίαΐίο ; ηεε ηΐι'ιΐίιιιη αΐϊ -

Φ>ί(1 3(1(1εΓβ , νεί (ΙεΐΓαΙ)εΓβ : ιριοηΐηηι ιιίΓοηυε ηιοιίο βεεί-

(ΙίΙ ρεΓ θ3(1οηι δ3?ρο η)ονεπ. Εχ Ιιίδ ί^ίΙιΐΓ ΓηβηίΓοδΙηη) εδί,

ηβο εοδ φ)ί (Ιο ιιιιΐιιπι (ΙίδδβΓηηΙ , ΓβεΙε (ΙίεεΓε , ςιιί οηιηΐβ

δεηδϋία ίηφίίυηΐ δβιηρβΓ ηιονεη. ΕΙεηίιπ ηεεβδβε ε$1 3ΐί•

ιριο Ιιιιηιιη ιιιοΐιιιιηι είοΓ) ; εΐ ιιι.ιχίιιιι' δεευηϋυιη ίΙΙοδ νβ-

Γί3Γί : ηβηι ΠιιοΓβ δβπιρβΓ αίιιηΐ, εΐ ίιηπιίηηί : ρΓκΙεΓββ ββ-

ηεΓαΙίοηεη) εΐ ίηΐεηΐυπ) , ν3ΓΪ3ΐίοηεπ) βρρβΙΙβηΙ. ΡΓ3?δεη*

3ΐι(ειη <1ίδρυ(3ΐίο ιιηίνβΓδοΙίΙιτ ιΐε οηιηί ηιοΐιι ΟδΙεηάίΙ,
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χεται κινεϊσθαι συνεπώς £;ω της κύκλω" ώστ' ούτε

χατ' άλλοίωσιν ούτε κατ' αύξησιν. Οτι μέν ουν ουτ'

άπειρος έστι μεταβολή ουδεμία οίτε συνεχής εξω της

κύκλω φοράς, ?στω τοσαϋθ' ήμΐν είρημένα.

ηιιΙΙο ηιοΐυ ρο&δβ αΐίφΐϊιΐ εοηΐίηοηίοι- είεη , ρΓ;ρ1εΓφΐ3ηι

εοηνεΓδίοηε : α,υβρΓορίεΓ ηερ. νβπβίίοηρ , ηβο αυοίίοηο.

ΟιιηιΙ ί<μΙυΓ ηι•(|ΐκ' ίιιΓιηίΙ.ι δίί ιιΙΙα ιηιιΐιιΐίο, ηεφίε »-< >ιι Ι ιιιιμ,

Ι ιγ.ι-Ιγι γ ιι\ιι1;ΐΓ(Ίΐι Ιαΐίοηΐ'ΐιι , (ο( 3 ηουίδ ιϋι: Ι;ι δυηίυ.

ΟΑΡ. IX. [XIII]

6 Οτι 2ε τών φορών ή κυκλοφορία πρώτη, δήλον.

Πάσα γαρ φορά , ώσπερ και πρότερον είπομεν , ή

κύκλω ή έπ' ευθείας ή μικτή. Ταύτης δ' ανάγκη

προτέρας είναι έκείνας • 1\ εκείνων γαρ συνέστηκε.

Της δ' ευθείας ή κΰκλω" απλή γαρ και τέλειος μάλλον.

Ιο "Απειρον μέν γαρ οϋκ εστίν ευθείαν φέρεσΟαΐ" τδ γαρ

ούτως άπειρον οϋκ έστιν• άλλ' ουδέ ει ήν, έκινεΐτ' άν

ουδέν ού γαρ γίγνεται τι) αδύνατον" διελΟεϊν δέ τήν

άπειρον αδύνατον. Ί1 δ' έπί τη; πεπερασμένης ευ

θείας άναχάμπτουσα μέν συνθέτη και δύο κινήσεις,

16 μή άνακάμπτουσα δέ ατελής και φθαρτή. Πρότερον

δέ και φύσει και λο'γω και /ρόνω το τέλειον μεν

τοΰ ατελούς, του φθαρτού δέ τό άφΟαρτον. "Ετι πρό

τερα ήν Ινδένεται άίδιον είναι της μή ένδε/ομένης"

τήν μέν ουν κύκλω ένδέ/εται άιίιον είναι, των δ' άλλων

2υ ούτε φοράν ούτ' ά)λην ούδεμίαν • στάσιν γαρ δει γίνε-

σΟαι" εί 3έ στάσις, ίφθαρται ή χίνησις. [XIV.] {-ή Εύ-

λογι>)ς δέ συμβέβηκε το τήν κύκλω μίαν είναι και

συντ/ή, και μή τήν έπ' ευθείας• της μέν γαρ έπ'

ευθείας ώρισται και άρ/ή και τέλος και μέσον, και

ϊϊ πάντ' ε/ει εν εαυτή ■ ώστ' εστίν όθεν άρςεται το

κινούμενον και ου τελευτήσεί" προς γαρ τοΤς πέρασιν

ηρεμεί παν, ή δ'Οεν ή ου" της δέ περιφερούς αόριστα•

τί γαρ μάλλον δποιονοϋν πέρας των έπί της γραμμής;

δμοίως γαρ έ'καστον και αρχή και μέσον και τέλος ,

3υ ώστ' αεί τέ τίνα είναι εν άρ/ή και εν τέλει και μη-

δέποτε. Διο κινείται και ηρεμεί πως ή σφαίρα" τον

αύτον ~(αρ κατέ/ει το'πον. Αίτιον δ' δτι πάντα συμ

βέβηκε ταΰτα τω κίντρω ■ και γαρ άρ/ή και μέσον τοΰ

μεγέθους και τέλος εστίν " ώστε δια το έ;ω είναι

3Β τοΰτο της περιφερείας ούκ εστίν δ'που το φερόμενον

ηρεμήσει ως διεληλυθο'ς" αεί γαρ φέρεται περί το

μέσον, άλλ' ού προς το έΊτ/ατον δια οέ το τοΰτο μένει,

αεί τε ηρεμεί πως το δλον και κινείται συνε/ίϋς.

Συμβαίνει δ' αντιστρόφως• και γαρ δτι μέτρον των

«Ο χινήσεο>ν ή περιφορά έστι , πίώτην άναγχαϊον αυτήν

είναι (άπαντα γαρ μετρείται τώ πριότω), και διότι

πρώτη , μέτρον εστί των άλλων. Ετι δέ και ομαλή

ένδέ/εται είναι τήν κύκλω μόνην"" τα γαρ έπ' ευθείας

άνωμαλώς άπό της άρ/ής φέρεται και προς τί) τέλος •

45 πάντα γαρ δσωπερ άν άφίστηται πλεϊον τοΰ ήρε-

μοΰντος, φέρεται θαττον της δέ χύχλω μόνης ουτ'

άρ/ή ούτε τέλος έν αύτη πέφυκεν, άλλ' εκτός,

(ϊ) Οτι δ' ή κατά τόπον φορά πρώτη των κινήσεων,

μαρτυροΰσι πάντες δ'σοι περί κινήσειος πεποίηνται

&υ μνειαν" τας γαρ άρ/άς αυτής άποδιδόασι τοϊς κινοΰσι

τοιαυτην χίνησιν. Διάκρισις γαρ και σύγκρισις κινή

σει; χατα τόπον εισίν ούτιο δέ κινοΰσιν ή φιλία και

ΑΙ νεΓΟ Ι.ιΙίηιιιιιιι |ΐιϊιιι;ιιιι <■>><■ εοηνεΓδίοηεηι , ιιι.ίιπΙγ-

ίίυιη εδί. Οηιηίδ ΐ'ηίιιι ΙαΙίο , υΐ βηΐεβ ϋίχίηιυδ, νοΙ ρβί ϊη

οι Ιμίιι , νεί ϋΐιριτ ιτιΐίΐ , νεί ηιίχΙ,ι. ΙΙίΐι: ;ιιι1ιίι> ππί^ι1

Ρδί ίΙΙίΐί 6550 ρπθΓ88 : ςιιοηίαιη βχ ίΐΐίδ εοηδίβΐ. Κεο(;1 ,-ιπ -

Ιβπι ρποΓ εδί , ι\\ιχ Γι( ίη 0Γ&6Π) : φΐί3 δίηιρίεχ εί ρβι-ΓεοΙα

ηιβμίβ 051. ΕΙεηίιη ριτ ϊηΓιηίΙαηι Ιι'ιιιμιιι Γεοίβιη ηοη ροίε.Ίΐ

αΐίηυίι] ΙΊίί ί : φΐοηίβιη ϋ.ι ίηΠπίΙυηι ηοη ε$1. δειΐ ηεο βί εβ-

δεί , φΐίοφΐ3ΐη ρβΓ \ά ιηονΡΓείιΐΓ : φ»3 ηοη ΓιΙ φίοιΐ Ρδί. ϊηι-

ροδδίϋίΐε : ρΐ'ΐΊπιιΐίίη' ηιιΙοιιι ίηΠηίίιιηι, εβί ίιηροδδίηίΐε.

Ι,Βίίο νεΓΟ ςιια; δΐιρεΓ Πηίία τεεί» ΠΙ , δι γροιιγνΙ, ε«1 οοιη-

ροδΊία εΐ <3ιιο ιηοίιΐδ : δίη ;ιιιΙ<ιη ηοη ΓεοιιπαΙ , Οϋί ίιιιροΓ-

1Ί'<•|ίΐ εΐ ίηίεηίυί οοηοχϊα. ΛΙιμιί εΐ ιι;ιΙ ιι γ;ι ιΊ ιΙοΠηίΙίοηβ εί

(εηιροΓβ ρΓίυδ εδί ρεΓΓρείυιτι ίπιροΓΓεοίο ; εΐ ({υοιΐ ηοη Ιη•

ΙεΓίΙ,εο ςιιού εβί ϊηΐεπίιιί ο1)ηοχίυιη. ΡγηΊογρι ριίοΓ ραΙ

ΙαΙϊο φιχ ροίεβΐ εδδε οεΙεΓΠϊ , (ΐυαιη ε» ο,υορ ηοη ροΐβδί. ΕΙ

εοηνρΓδίο φίκίεηι ροΐεδί ε&δβ χΙβταΆ : ο,ρΙει•»ι•ιιηι νεΓΟ Ι ίΐ 1 ϊ » -

ηιιιη νεί ιηιιΐίΐΐΐοηιιιη ηιιΙΙ» ρο)ρ$( εδδε ιι•1ρι ιι,ι. δίβΐιιηι εηϊιη

Γιβιϊ οροΚεΙ : ςηούδί δΐίΐυδ βϊΐ, ηιοίιΐδ ρεπίι. [XIV.] (2)

Γ,,Ίΐίοπί αυΐεηι εοηδβηίβηειιηι Ιιοε ενεηίί, ιιΐ πιοίιΐδ ηυί Π(

ί» <ιι Ιι. ιιι , εϊΐ ιιηιΐδ ιΊ εοηΐίηυυδ •. ηοη ϊ$ ςυί ΙίΙ ϋΐιρρΓ ΓεεΙβ.

Ναηι ρ]ϋδ ςηί ΓιΙ δΐιρεΓ τεοΐ3 , (ΙιΊϊηίΙιιιιι ε$1 ρΙ ρπηείρίιπιι ,

εΐ Πηίδ, εΐ ηιειίίυιη : 3ΐφΐε Ιικο οηιηί» ίη εε ΙιιΙ>ε(. <^ιιο-

είΓΡβ εδί ιιηρίβ ΐηοϊρΐεΐ ϊ(1 φίοιΐ ιηονείυΓ, εΐ υηί (Ιρδϊηρί. Ιη

ς-ΛίΓΡηιΐδ εηίηι ηυχίϊηεΐ ΓΡδ φΠΡδεϋ, ίά βκΐ, νεί ιιηϋρ νρΐ

ηιιο πιονρΙιΐΓ. ΓοηνρΓδίοηίδ 3π1ειη ηοη δυηί Ιιηρο <1ί*Ιϊηοΐ3.

Οιιγ εηίιη ςυοιίνίδ ροιίιιιι ςηιο «ιιηΐ ίη εοηνεΓδίοηε, ροΐίαδ

(|ιι.ίιιι ερΐΡΓ3, μΙ ρ\Ιιι•ιιιιιιιι? ςιιίβ ΜΐιιίΙί1)τιιηυιηηυυ<Ιφΐβ

είΐ εΐ |ιι ϊικ ίρίπιιι , ρΙ ιηπίίιιιιι , εί Γιηίδ : βιίρο ηΐ δειηρεΓ αΐΐ-

φΐ3 δίηΐ ίη ρΓΪηρίρίο εί ίη ίιηε , εί ηυηψιβηι. ΙιΙριγοο ηιονε-

Ιιιγ εί Γΐιιίεδείί φΐο»]3ηιηιοόΌ βίοϋηδ, φΐοηίβηι οεευρηΐ ρι;η-

ιΙι'ΙΙΙ Ιοι 11111. ('ηΐΐ^ΐ ΤΡΓ0 Ρδί , 1)1113 ΙΐίΙ'Ο ΟΠίηί.ΐ ΓΡΙΐίΓΟ 30-

ι ίιίικιί : ()ΐιΐ)ΐιί:ιιη εί ρι ίπι-ίρίιιιη Ρδί , ρί ιηριΐίιιιη ηιβ^ηίίυ-

Λίηίδ, εί Πηίδ. <}υαι•ε ςιπιιη Ιιοο δίί εχίΓ3 ρίΓοιιπιΓρΓρηΙίβιη ,

ηοη Ρδί ιιΐιί ί<1 ςυοι) ΓργΙιιι•, ςυίρδεεί, ςυβδί ρΡΓίΓβηδίριίί :

δΡΓηρεΓεηίπι ΓΡΓίηΓ είΓ03 πιριΐίηηι, ηοη3<! ρχΙγριιιιιιιι. ΙιΙρο-

ςηρ Ιοίυιη ιιι.ιηι Ι δεηιροΓ εί ςιιίρδείί φΐοο'βηιηοιίο , εί ηί-

Ιιίίοιηίηιΐδ Γηονρίοτ εοηίίηρηίΡΓ. Ενρηίί 3ΐιίριη τρείρΓοιρ.

Ν'3ΐιι ι ( ι|ΐιία εοηνεΓδΐο Ρδί ηιεηδυΓ3 ηιοίυηιη , ηεεεδδε Ρδί

«ιιιι Ρδδρ ρΐ'ίιηηιη (ιιιιΐ[ΐΐ3 ιι,ιιιιι)ΐκ' ρπηιιιιη ηιρίίΐιιι ι εί ςυί3

Ρδί ρΓίηΐ3, εδί η»Ίΐ•ίΐιι•η Γρίίφίοπιηι ιιιοΐιιιιιη. ΡΓδΡίρΓε» δοΚ»

οοηνεΓδίο ροίΡδΙ Ρδδε ίοφίβυίΐίδ. Λ'3Πΐ ςιια; δυρρΓ τρείβ ιηο-

νριιίηΓ, ίιι;ΐ'ΐ|ΐι.ι|ϊ|ι•ι• 3 ρΓίιιείρίο ΓγππιΙιιι , ρί αά Ιίηειη : >|ΐιό-

ηίϋΐιι οιηηΪ3, ΐ|πο Ιοπςίυ» (ΙίδΙβηΙ 3ϋ εο φιοά ςυίοδί'ίί, ρο

εεΙεΓίυδ ΓργιιπΙιιγ. ΝαΙιιτα βιιίειη εδί εοιηρ3Γ3ίιιηι υί βοίίιΐδ

εοηνΡΓδίοηίδ ηρε ρπηείρίυιη ηεε Πηίδ ίη ίρδβδίί, δε<1 εχίΓβ.

(3) ΑΙ νεΓΟ ΙβΙίοηεηι ςηα; εδί δεοηικίυιη Ιοειιπι , εδδβ Γηο-

ίίοηιιιιι |ΐιίπι;ιιιι , Ιεδί3ηΙιΐΓ οπιηρδ , φΐοίφίοί ιΐε ιιιοίιι ηιεη-

Ιίοηρηι ίρερΓυηΙ. Κ3ΐη ρ]υδ ρΓΪηοίρί3 .ιΙΙιΊΙιιιιιηί ϋδ φΐ,τ

ίβίρηι ηιοΐιιιη είΤιείιιηΙ. 8Ρ;!ΓΡ83ΐίο ηβηιο,υε εί Β^ΓΡ^Ιίυ

δΐιηί ιηοίυδ δρρυικίιιηι Ιοπιιη. δίε αιιίειη ηιονρηί ;ιιηί<Ίίί»

■
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το νεΐκο; " τό μέν γαρ διακρίνει, το δέ συγκρίνει αυτών.

Και τόν νουν δέ φησιν Αναξαγόρας διακρίνειν τον

κινήσαντα πρώτον. "Ομοίως δε και όσοι τοιαύτην μεν

ούδεμίαν αιτίαν λε'γουσι, δια δέ το κενόν χινεϊσβαί φασι"

6 και γαρ ούτοι την κατά τόπον κίνησιν κινεϊσβαι τήν

φύσιν λέγουσιν ή γαρ δια το κενόν κίνησις φορά

έστι και ως ε'ν τόποι• των δ' άλλων ούδεμίαν ΰπάρ-

χειν τοις προ'ιτοις , άλλα τοις εκ τούτυιν οΐονται • αύςά-

νεσΟαι γαρ και φθίνειν και άλλοιοϋσΟαι συγκρινομένιον

ιυ και διακρινομένων των ατόμων σοιμάτοιν φασί. Τον

αυτόν δε τρόπον και δ'σοι δια πυκνότητα η1 μανότητα

χατασκευάζουσι γένεσιν ή φθοράν ■ συγκρίσει γαρ και

διαχρίσει ταϋτα όιακοσμοΰσιν. Ετι δέ πάρα τού

τους οί τήν ψυ^ήν αιτίαν ποιουντες κινήσεως• τι)

16 γαρ αυτό Ιαυτό κινοϋν άρ/ήν ειναί φασι των κινουμέ

νου " κινεΤ δέ το ζώον και παν το έμψυχον την

κατά τόπον Ιαυτό κίνησιν. Και κυρίως δέ κινεϊσΟαί

φαμεν μόνον το κινουμενον την κατά τόπον κίνησιν"

άν δ' ήρεμη μέν εν τω αύτίο, αύξάνηται ο' ή φΟίνη

2ΐ ή άλλοιούμενον τυγ/άνη, πή κινεΐσΟαι, απλώς δέ

κινεΤσΟαι ού φαμεν. (<) "Οτι μέν ουν αεί τε κίνησις ην

και εσται τον άπαντα ^ρόνον, και τις άρ/ή της άϊδίου

κινήσεως, έτι δέ τίς πρώτη κίνησιε, και τίνα κίνησιν

άίοιον ένδε/εται μόνην είναι , κα'; το κινοϋν πρώτον δ'τι

2ΐ. άκίνητον, ειρηται.

εΐεοηΐεηϋο : φΐΒΐιύυφικΙειιι ιιΐΐιτηηι εοηιηι 8€§Γ08ίΐ1, 31-

Ιεπιιη εοη^Γο^αΙ. 8οά ι•1 ιυεπίειη, ςιια; ρπιηυιιι ιηονϊΐ ,

Μ^ΐΊ'μίΐΐ'ε βίΐ Αη3Χ3!;0Γ33. ίίιιιιΐίΐιτ ιΊίιιιιι δεηϋυηΙ , ςιιί-

ευιηα,ιιβ ηιιΙΙιιιη είϋδπιοϋί ι•;ιιιμιιη ιΐίειιηΐ, 88(1 ρεΓ ίικιικ:

ηιονειί ϊηα,υίυηΐ. Ν «ι η Ιιί ψιοηηε ικιΐιιπιιη πίιιιιΐ ηιονεπ εο

ηκιΐιι ιριί εβί δεειιηιΐυηι 1οι ιιιιι. ΕΙειιίιη ιηοΐιΐϋ ριτ ίηβηε,

β$1 ΙαΙίο , ι.•1 ςιΐ3δί ίη Ιοεο. Νιιΐΐηιη .ίιιΙιίιι ηΐίιιιη ιηοίηιη ρυ•

Ι ; 1 1 1 1 ίηεκ$β ρππιίβ, ίι•ι1 ίίδ (|ΐι:ΐ' εχ Ιιίί εοηδίΒΐιΙ : ;ιιιμ<τί

ιι:ιΐικρΐι:, 3ε (ΙιΊΐιίιιιιί εΐ Υ3Π8Π αίιιιιΐ , ιΐιιιη ίικίίν ίιΙιι.Ί εοΓ-

ρυΓα «ίιιημίΊνίΐιιΙιΐΓ εΐ 88£Γβ§3ηΙυΓ. Εοιϊειη ηκκίο δεηΐίυηΐ

εΐίαιη ςηίευπιφιε ρει• ιίβηδίΐβίεηι νεί Γ3Γίΐ3ΐειη εοηδίϊΐυυηΐ

ιιι Ιιιπι εΐ ίιιΐιτίΐιιηι : ςυ>3 εοη«ι•ο«3ΐίοιιε εΐ ίε@Γεμ»Ιϊυηο

Ιιηβε ϋίδροηυηΐ. ΡΓίϋΙβΓ ηο3 ίΐΐιΐΐ' εΐίίΐιη εθ8 φΐί ιιηίηκιιιι Γα-

είιιηΐ εβιΐδβηι ηιοΐιΐδ. Οιιοιΐ εηίηι εε ϊρκυιη ιυονεΐ , ρπιιεΐ-

ρίυηι εβδε ίικριϊυηΐ οοπιιη φκι• ιηονεηΙυΓ. Αηίιικιΐ αυΐεηι ,

εΐ (Ίιιιπγ ιιιιίιικιΐιιηι , εο ηιοίιι φΐί εδί δεειιηιΐυιη Ιοευιη,

5ϋ ί[ι -ΙΙΙΙΙ 1111 ΙΜ•|. Νι>ιΙ (■( ρΐ'(ΐρΐ'ί(ΊΙΙ1ιν0ΙΊ ΐΙΙΐΊΙΙΜΙίίΙΐΙΙΙΐΙϋΧίΐΙ,

■ ριικί ίι'πιηιΐιπη Ιι» ιιιιι ηιονεΙιΐΓ. (}ιιυ<Ι»ί ηυίεδεβΐ ίη ειχίεηι

Ιοοο, βυ&εβΙηΓ βιιίεηι, νεί ιηϊηιιαΙυΓ, 3«1 νβιϊεΙιΐΓ : φΐ»-

ϋιιιιιίεηηδ ηιονεπ, ηοη 8ίηιρ1ίοίΙ«Γ ηιονεπ (Ιίιίηιιΐδ. (4) Μο-

Ιυιη ίβίΙιΐΓ εΐ δεηιρεΓ Γιιϊ&δε, εΐ ΓοΓβοηιηί ΙεπιμοΓε; εΙςυοΛ•

ιι,ιιη 5ί( ρι•ϊιΐΓίρίιιιιι .τΐιτπί ηιο(υ$; ρπείεΐΐβ ΐ|ΐιί^ικιιιι βίΐ

ρΓΐιιιιιβ ηιοΐιΐί , εΐ φΐί> ηιοΐυβ Μΐΐιιβ ρο$$ίΙ 0*80 ίτίεπιιικ, εΐ

ιηονεηί ρπιιιιιιΐ) ε»8β ίιιιηιο1)ϋε , ιϋ> Ί ιιιιι εβί. »

ΟΑΡ. Χ. [XV.]

Οτι δέ τοΰτ' άμερές άναγκαΐον είναι και μηδέν

ί^ειν με'γεθος, νϋν λεγωμεν, πρώτον περί τών προτε-

ροιν αΰτοΰ διορίσαντες. Τούτων δ' £ν μέν Ιστιν δ'τι

οιι/ οΤόντε ουδέν πεπερασμενον κινεϊν άπειρον χρόνον.

3ΐι Τρία γάρ έστι , το κινοϋν, το κινουμενον, το εν ω τρί

τον, δ χρόνος. Ταΰτα δέ ή πάντα άπειρα η1 πάντα

πεπερασμένα ?) έ'νια, οίον τα δυο ΐι το έ'ν. *Κστω

δή το Α κινοϋν, το δε κινουμενον Β, χρόνος άπει

ρος Ιφ' ου Γ. Το δή Δ κινείτω τι μέρος της Β , το

35 ε'φ ου Ε. Οΰ δή έν ίσω τώ Γ" εν πλείονι γαρ το μείζον.

Ιΐστ' ουκ άπειρος ό γξ,ο\ος δ τοΰ Ζ. Οΰτω δή τη

Δ προστιΟεις καταναλο'ισο) το Α, και τη Ε το Β" τόν

ίέ /ρονον ού καταναλό)ΐο> άει άφαιρών ίσον άπειρος

γαρ• ώστε ή πάσα Α τήν ό'λην Β κινη'σει εν πεπε-

4ο ρασμϊνω '/ρονω του Γ. Ούκ άρα οΐόντε υπό πεπε

ρασμένου κιν•ΐσΟαι ουδέν άπειρον κίνησιν.. "Οτι μέν

ουν ούκ ένδε'χεται το πεπερασμε'νον άπειρον κινεϊν

/ρόνον, φανερόν (ϊ) δ'τι δ' δ"λως ούκ ενδέχεται έ'ν πε

περασμένοι μεγε'Οει άπειρον είναι δύναμιν, εκ τώνοε

45 οήλον. Έστο) γαρ ή πλείιον δύναμις άει ή το ίσον εν

ε'λάττονι ^ρόνω ποιούσα, οίον θερμαίνουσα ή γλυκαί•

νουσα ή ρίπτουσα, και δ^οις κινούσα. Ανάγκη άρα

και υπό τοΰ πεπερασμένου μέν άπειρον δ' έ/οντος

δυναμιν πάσ/ειν τι το πάσ'/ον, και πλείω ή ΰπ' άλλου •

6υ πλείων γαρ ή άπειρος δύναμις. Άλλα μήν χρόνον γε

ούκένδέ/εται είναι ούοε'να. Είγάρέστιν δ έφ' ω Α νρό-

νος, έν ώ ή άπειρος ίσ/ύς έΟε'ρμανεν, ή εωσεν, εν ω δ'

Νεεεκίβ βυΐεηι ε888 , ιιί Ιιοο ν3εβ! ρ3Γΐί1ΐϋ8 , εΐ ιιιιΙΙ, ηι

1ι;ιΙιι-;ιΐ πΐ3§ηίΙυ<1ϊηεηι , ηυηε εχρίίεεηιυβ, ί$ ρηιι& όεΑηϊϊϊϋ

ι|ΐιιΐ' Ιιοι: $ιιη( ρι ίοΐ'.ι. ΙΙοπιιιι ιιιιΙιίιι ιμιιιιιι β$(, Γιεή ηοη

Ρικμ' υΐ ηΐίιριίιΐ Ιίιιίΐιιιιι ηιυνεαΐ (εηιροΓε ίηΓιηϋο. ΊΊίά

ηιιιικριι; 8υηΙ, ιιί (]ϋοι1 πιονβΐ, εΐ ϊιΐ ηποιΐ ηιονιΊυΓ, ίΐ ΙεΓ-

Ιίιιιιι ()υυ ιιιυνιΊιΐΓ, ηεηιρε (εηιρυ8 : 1ι;»•<; αιιίειιι νεί μιιιΙ

υηιιιίίΐ ίηΐίηίΐα, νεί οιιιηίιι Ιίιιίΐιι , μΊ .ιΙϊ- μι.ι , ιιί (Ιιιο, νεί

ιιπιιιιι. ΕδΙο ί^ίΙιΐΓ τό α, ιηονεηδ : ϊιΐ αιιίπιι ()υοϋ ιηονεΙυΓ,

β : Ιεηιριΐδ ίιιϋηίΐ ιιιιι, ίη ιρκι γ. ΙΙηιριε τό 3 ιιιμμ•;ι( ;ιϋ-

ιριιιιιι ρ.ιΐ'ΙΐΊΐι ίρ-ίιι-ί β , «]π.ι• ρ3Γ8 £ί( ιιΐιί ε. Νοη ΙΙΙΙΙλ (Ί)'Ι

ί^ίίιΐΓ ΙεηιροΓε ςυοιΐ δίΐ α-ςυβίε ίρβί γ : <ριί3 ηΐ3]0ΓΪ Ιεηι-

ροΓε ΐΜ^ιι,-; ηιονεΐ : ψιοι ίπα ηοη εδί ίπΐίιιίΐιιιη (εηιρυδ ζ.

8ίε ίμίΙιΐΓ ίρδί δ ϊ(]]εεΙίοηβ ΓηοΙβ , (Ί>ιι-ιιιιι;ιιιι τό α : εΐ ίρδί

ε ,ίιΙ]. Γΐίιιιιι,' Ι;ι.ι,ι, ευηδίιηιαηι τό β : Ιεπιριΐδ ιιιιΙιίιι ηοη

ι-ιιιΐΜίηιιιιιι , δεηιρεΓ αχριαίε ιΐοΐ ι'.ιΙκίιιΙο , ιρη» εδ( ίιιΐϊηίΐιιιιι .

ΟοιιρΓορΙεΓ ιιηίνβι-δϋ τΪΓΐιΐδ α ηιονεΙί)ίΙ Ιοίϊΐη ιικιμηίΐιιιΐι-

ιιειη β ΙίηίΙο ΙεηιροΓε, (|υο(1 εδί ίη γ. 1'ίεΓί ί^ϋϋΓ ηε•

ΐ|ΐιϋ ιι Ι 3 Γβ Ιιιιι(;ι ι|ιιΊιί|ιι,ιιιι ηΐονεβΙΐΙΓ ιιιιιΐιι ίηΓιηϋο.

ΡίβΗ εΓ^ο ηοη ροδδε «Ι ΓιηίΙυιη ηιονεβΐ ΙεηιροΓε ίηΐίηϋο,

ρεΓβρίΐ'υυηι εδί. (2) Οηιηίηο βυΙεπι ηοη ροβββ ίη ηιημηίΐιι-

ιΐίιΐι' ΓιηίΙβ εδβε νίιιι ίηϋηίίβηι , εχ Ιιίδ ηΐ3ΐιίΓε8(ιιηι. 8ίΙ εηίηι

ηι^^ο^ νίδ δεηιρεΓ, <\\ιιε ιτιριαίο πιίηοΓΪ (εηιροΓε ΓβείΙ, ιιί

ριιΐ.ι ειιΐι Γ.ιιίΙ, βιιΙιΙιιΙεεάΊηεηι .ίΗιί (, ;ιιι1 ρΓο]ίοί(, εΐ οιιιππιί

ιιιονεΐ. Νεεεβδε «Ι ί^ίΙιΐΓ, υΐ άϊ> εο ςηοιΐ ΙιηίΙιπιι ςυίιίεπ)

εδί, δειΐ ίηΙίιιίΙ,Ίΐιι νίηι ΙιιιΙιεΙ , 3ΐί(μιί<] ρβΐίβηδ ρ3(ι'3(ιΐΓ, εΐ

φΐ'ιιίεηι ηιβ^ίδ ιριβη) ;ι|ι ηΐίο ρ3ΐβΓ8(υΓ, ηιιοηί;ιιιι νίδ ίιιΐιηιΐ.ι

ε«1 ηΐ8]υΓ. ΑΙ νβΓΟ Ιεπιριΐδ ηιιΙΙιιιη εδδβ ροΐβδί. λβηι δι δίΐ

1'Ίΐιριι- α, ιριη ίηΠηί(3 νίδ εοΐεΐίΐηΐ , αιι! [ΐερυΙΊΙ ; δίΐ ;ιιιΙι•ιιι
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6 ΑΙί, πεπερασμένη τι;, προς ταύτην μείζω άει λαμ-

βάνοιν πεπερασμένην, ήςω ποτέ εις το εν τώ Α χρόνιο

κεκινηκέναι• προς πεπερχσμένον γάρ άει προστιθε'ις

υπερβάλω παντός ωρισμένου , και άιαιρών έλλείψιυ

6 ωσαύτως. Έν ίσω άρα χρόνω κινήσει ή πεπερασμε'νη

τη άπείρω• τοϋτο δ' αδύνατον. Ουδέν άρα πεπερα-

σμένον ενδέχεται άπειρον δύναμιν έχειν. (3) Οΰ τοίνυν

οΰδ' έν άπείρω πεπερασμένην χαίτοι ενδέχεται έν

έλάττονι μεγέθει πλείω δύναμιν είναι , άλλ' ετι μαλ-

•ο λον έν μείζονι πλείω. Έστω 2ή το έφ' ου Α Β άπει

ρον. Το δή ΒΓ ε^ει δύναμιν τίνα, ή εν τινι χρόνω

εκίνησε τήν Δ, έν τω χρόνω έφ' ου ΕΖ. *Αν δη τής

ΒΓ διπλάσιον λαμβάνοι, έν ήμίσει χρόνω του ΕΖ"

έστω γαρ αύτη ή αναλογία), ώστ' έν τω Ζθ κινήσει.

16 Ούκοΰν ούτω λαμβάνων άει την μέν ΑΒ ουδέποτε

διέξειμι , χρόνου δέ τοϋ δοθέντος άει έλάττω λήψομαι.

Απειρος άρα ή δύναμις έσται- πάσης γαρ πεπερασμέ

νης υπερβάλλει δυνάμεως. Πάσης δέ πεπερασμένης

δυνάμεως ανάγκη πεπερασμένον είναι και τόνχρόνον

»υ ε! γάρ έν τινι ή τοσηδί, ή μείζων έν έλάττονι μέν

ώρισμενω δέ κινήσει χρόνω, κατά τήν άντιστρο^ήν

της αναλογίας. Απειρος δέ πάσα δύναμις, ώσπερ

χαι πλήθος και μέγεθος το υπερβάλλον παντός ώρισμέ-

νου. (4) "Εστί δέ και ώδε δεϊξαι τοϋτο- ληψόμεθα

»6 γάρ δη τίνα δύναμιν τήν αυτήν τω γένει τη έν τω

άπείρω μεγέθει, έν πεπερασμένω μεγέθει ουσαν, ή κα

ταμετρήσει τήν έν τώ άπείρω πεπερασμένην δύναυιιν.

"Οτι μέν ουν ουκ ενδέχεται άπειρον είναι ούναμιν έν

πεπερασμένω μεγέθει, ουδέ πεπερασμένην έν άπειρο),

30 έκ τούτων δήλον. (&) Περί δέ των φερομένων χαλώς

έχει διαπορήσαί τίνα άπορίαν πρώτον. Ει γαρ παν το

χινούμενον κινείται υπό τινός, ίσα μη αυτά έαυτα

κινεί, πώς κινείται ενια συνεχώς μή άπτομένου του

κινήσαντος; οίον τα ρΛπτούμενα. Ει δ' άμα κινεϊ και

35 άλλο τι δ κινήσας , οίον τον αέρα , δς κινούμενος κινεί,

δμοιως αδύνατον τοϋ πριότου μη άπτομένου μηοέ κι-

νοϋντος κινείσθαι, άλλ' άμα πάντα και κινεΐσθαι χα'ι

πεπαΰσθαι, Οταν το πρώτον χινοΰν παύσηται, και ει

ποιεί ωσπερ ή λίθος, οίον κινεϊ δ έκίνησεν. Ανάγκη

40 δή τοϋτο μέν λέγειν, 8τιτό πρώτον κίνησαν ποιεϊ οϊόν-

τε κινεϊν, ή τον αέρα τοιούτον ή το υδοιρ ή τι άλλο

τοιοΰτον 8 πέφυκε κινεϊν καΐ κινεΐσθαι. Άλλ' ούχ άμα

παύεται κινοϋν και κινούμενον, άλλα χινούμενον μέν

άμα , όταν δ κινών παύσηται κινών, κινοϋν δέ έτι εστί•

45 οιο και κινείται τι άλλου έχόμενον και επί τούτου δ

αύτος λόγος. Παύεται δέ, όταν έλάττοιν ή δύναμις τοϋ

κινεϊν έγγένηται τω έχομένω. Τέλος δέ παύεται,

Οταν μηκέτι ποίηση το πρότερον κινούν, άλλα κινούμε

νον μόνον. Ταϋτα δ' ανάγκη άμα παύεσθαι, το μεν

50 κινοϋν, το δέ χινούμενον, χα'ι τήν ίίλην χίνησιν. Αύτη

μέν ουν έν τοις ένδεχομένοις δτέ μέν κινεΐσθαι δτέ

δ' ήρεμεϊν έγγίγνεται ή κίνησις , και οΰ συνεχη'ς , άλλα

φαίνεται • ή γάρ έφεςής Οντων ή άπτομένων εστίν • οΰ

γάρ ϊν το κινοϋν, άλλ' έχόμενα αλλήλων. Διό και έν

Ιρηιριΐδ αβ, ςυο ΙιιιίΙιι »Ιίφΐ:ι νίδ ίι! ΓιτίΙ : 3(1 Ιΐ3ηε ίειηρεΓ

ιιι:ι]ιιιί-ιιι βιΐ,ρείρηδ Ιίιιϋϋΐιι , |Χ'ΐνοιιϊ;ιιιι (,ιικίιηι &Λ ίι| φΐηιΙ

ϊρβο α (ηηρυΓΟ ιηονϊΙ. Ναπι 9ί α<1 ΙίηίΙιιηι βεηιριτ 3(1]εερι•ο,

ΜψοπιΙχι φίοιίνίδ Ιίιιϋιιιιι : ϋϊάΥηΐφΐε 81 <Ι(Ίι•;ιμ•π>, οΊ-ιηί-

ηιιιιιιι : ϋ'ίριηΐϊ ϊςϊΙιΐΓ ΙεπιροΓΡ ηιονοΐιιιπ! ηι.ι^ιιϊΐιΐιΐο ΠιιΙΙα

ιΊ ίηΐίηίΐβ. 1 1οί- .ίιιΙιίμ ΡδΙ ίηιροδίίυίΐο. Νίΐιίΐ ϊ^ΊΙιι γ ΙίηίΙιιηι

ροΐρχΐ ΙιαΙίΡΓο νίιη ίηΠηίΐ3ΐη. (3) Νεςυε ίμίΐιιτ Ιη ίηΠηίΙο

ροίοδί εβίε νΪΓΐυδ Γιηίΐ3. ΑΙφίί ροΐοϊΐ ίη ηιίηοι ί ιη;ιι:ιιίΙιι-

(Ιίηε ιιι:ι]ι>γ νίδ Ρδδβ. δεα1 3<11ιυε ηιιιΙΙο ηι.ηοΐ' ρπΙ ίη ιιι:ι]ιιιί.

Ε$(ο ί^ίΙιΐΓ, υοί αβ, ίηΓιηΚυηι. Καςιιβ το βγ νίιη (]Π3η-

(Ιηηι ΙιβορΙ, ςιΐ3ί βΐίςιιο ΙεηιροΓβ πιονίΐ τήν δ, ηϊιιιίιιιιιι

Ιΐ'ΐιιροΓο εζ. Εγ^ο $ί ίρ$ίιΐ3 βγ ίΐιιρίηηι 3('.ΐ'ίρί:ιηι, ηιο•

νιΊιίΙ ιΐίηιίιΐίο Ιΐ'ΐιιροιί> ε ζ. Ι•'ίΙ ιίιϊιιι Ιι.τε ρΓορΟΓίίο; ιρκιπ;

ιιιιιΜΊιίΙ ΙβηιροΓβ ζ θ. δϊο ί^ίΙυΓ ββηιρβΓ 3(•('ίρίι•π•ί, ηιιη-

ιριαιη ρβΓ(Γ3η$ίΙχ> ιηα^ηίΙικΙίιιΐΊΐι α β : ίι•<1 ιΐιιΐο (ρηιροΓβ

8θπιρρΓ ηιίηιΐ8 βοοίρίαηι. Υίβ ΪΒίΙιιι• θγϊΙ ίηΐίηίΐϊ : ιριία $ιιρε-

Γ3( οιηηοιη νΐηι ΙίηίΙ,ιιη. Οηιηίβ ηπίρηι νΪΓΐυΙίβ Ιίηίΐα• ηε-

εβ$$ε ι'ίΐ ΙίηίΙιιηι εβϋε (Ίίκιη 1ι•ιηριΐ5. Νηιιι 81 Ιοιηρυπ' ;ι|ί-

ςηο ιηονεΐ , ηυχ ΙηηΙ.ι ε$1 : εεΓίε ιικι|ογ πιίηοη ςυίιίεηι,

ΠηίΙο ίηηιρη ΙεηιροΓΟ ηιονεηίΐ, ίεεηηϋυιη εοηνβΓ5ίοηειη

ρΓηροΓίίυηίβ. 1,Ίιίν<>ι>α ;ιιιΙ(ΐη τίβ β$(ίηΓιηί(3, ςιιεηΐ3()ιηο-

(Ιιιιιι ε( ηιιιΙΙίΙικΙυ, ιΙ ηηι&ηίΐυάο, ςυοε ΒηρεΓβΙ οιηηεπι

Κηίΐ3ΐη. (4) Ι.ίπΙ .πιΙιμιι $ίε ιριοιριε Ιιοε ρΓοΙ)3Γβ. Κιιίιοιιιιη

εηίιη ίη ηΐ3£ηί1ιη]ίηε ΙίηίΙ.ι ;ιΙίΐ]ΐι.ιιη νίιη , ηυοί ςίΐ ε]ιι»1ειη

ςεηβΓίί, βίςηε οα ςηχ ε$( ίη πιβςηίίικίίηε ΓιηίΙβ , ε( ιρι.ν

λ ίηι ίΙΙ.'ΐηι ίη ηΐ3^ηϋυ()ίηείηΙίηί(3 ιοηΙοηΙ.ιηι ιηιΊίϋΙπι. Εί»β

ίμίΙιΐΓίκιη ρθ5!6 ίηΐίηίΐίΐιη νίιη ίη ηΐίΐ^ηίΐιΐιϋηε Πηί(3, ηεε

Ιίηϋ.Ίΐιι ίη ίηΐίηϋη, εχ Ιιίβ ιιι.ιηί Γι^Ι ιιηι βίΐ. (5) 1)ν 1ιί$ ;ιιι|< ιιι

φΐα' Γΐ'ΠΐηΙιΐΓ, ιιι ■!(' Ιι.ιΙιιΊ (ΙυοίΙιιΙίοηβιη ιριηικΙ.ιιη ρΓίιηιιιιι

ρπ ιροιιΐΊ ι•. Λ. ίηι 81 ιριίι'ίριίιΙ ηιηνεΙ ιιγ, ηΐ) ηΐίιριο ιιιιινιΊιιΐ' :

φίχευπίφΐε ηοη 5ε ίρ83 ιηονπιΐ, Ιιοηιηι ηοηηυΙΙβ ιρκιιιιοιίο

εοηΙίηεπΙεΓ ηιονεηΙυΓ, ηοη Ιιιη^οηΙε εο ςυοϋ ηιονεΙ? νε-

ΙιιΙί ιρι.Ί'ρΐ'ιφί'.ίιιηΙιΐΓ. ΟικκΝί ί* ιριί ιηονεΐ, δίιηιι! εΐίβιη

βΐίιιιΐ φίοιίρίβιη πιονε3(, ηΐ .-ιοιι-ηι , ςυί ιΐιιηι ιικινιΊιΐΓ,

ιιιι ιμΊ : 5ίιηίΙί(εΓ ίηιρο!»ίΙ)ίΙε ε«1 , ριϊιιιο ηοη Ιβη^εηΙε, ικ•ι;

ηιονεηΐε, ηιονεπ; ίεϋ δίηιιιΙ οηιηί3 εΐ ηιονεΓί, εΐ οβ553Γθ,

ςυυηι ηιοτεη$ ρΓίιιιιιπι εεδδβνεΓίΙ , εϋ3πι$ί Γ3εί3( ιιΐ Ιηρϊ.-ΐ

ίΙΙε, ηειηρε ιιΐ ίιΐ ηιηνεβΐ ςποιΐ ηιονίΐ. 8ε<1 ηεεεββε ε$1 Ιιοε

«ΙίοβΓε , ρΓίιηιιιιι ιηονεηβ οΓΙίεεΓε υΐ ρο$5ίΙ ιηονβΓε νεΙ βει•

Ιιιΐίϋ, μΊ ηιρια , νρ| ηΐίικί φΓκΙρίβπιΙβΙε, ςιιοιΐ ηιιΐϋτα ιιρίιιιιι

ββί πιονεΓε εΐ ηιονεΓί. Νοη Ιβηιβη >ίππι1 βί (1ει>ίηίΙ ΓηονεΓε

εΐ ηιονεπ : 5εΛ<1ε8ίηίΙ φ)ί(1εηι ηιονεπ, βίηιυΙ βε ηιονεη» ιΐε-

βίηίΐ ιηονοΓΓ ; ηιΙΙιικ'. Ιιιιιιιίι ε»1 ιηονεηΒ : ίιΐι-ίΐ'εο εΐίιιηι ιηο-

νε(3ΐί(|ΐιίι] βΙίιιΟ, ςιιοά ΙιΚΓεΙ. ΛΙηιιβ Ιιι^ιΐί ι•ί»«1«Μΐι ει>[ ΓβΙίο.

Οε$5αΙ αιιίεηι, ςυβηιΐο ηιίηοΓ νί8 ιηο\εη<Ιί ίηιμπιηίΐιιΐ' ίη εο

φιοιΐ Ιι.'ρπϊΙ. ΤηικΙιίιι νεΓΟ 0ε8ίηί(, ψιβικίο 'ιά φιοιΐ ι•.-1 ρι-ίικ,

ηοη ίίΐιίΐ ιηιρίίυβ ιιΐ ηιονεβΐ , 8ε<1 εοΐυπι υΐ πιηνο,-ιΙιΐΓ.

ΥρΓΟίη ηεεε88ε ε8( Ιι;«'<: ϋίηιιιΙ ιΙρίίηρΓε, ίιΐ ςιιοιΙ ηιον.Ί , ρ(

ίθ" ιρίιιιΙ ΙΙΙιιΜ'ΙΐΙΓ, 30 ΙιιΙιιπι ιιιοΐιιιιι. ΙΙι<: ί^ίΙΐΙΓ ιικιΐιι•. ΙίΙ

ίη ϋ3 ςυηϊ ρο88υη( ηιοιίο ηιονεΓί , ΓηοιΙο ςυίεκεβΓε. Νεο είΐ

εοηΐίηυιιβ , «ειΙ νίιΐρΐιιι•. ΛιιΙ επίπι ε$1 εοΓυηι <|ΐι«! ϋείποερ;

ΜΐηΙ , 3ΐιΙ ο,ηα! 8« (αημιιηΐ : ιριηηιίοιριίιΐοηι ηοη ε8( ιιιπιιιι ,

ςιιοιΐ ιηονεΐ , βειΙ ιηιιΗ» κίΐιί ίηνίεεηι ι ηΐι.πνηΐηι. Μεοςηρ

Ιιιι]ιΐΜΐιοι1ί ιιιοΙιη ΠΙ ίη ;ιειτ , ρ| ίη αιρκι. ()ιιι>ηι ηοηηιιΙΙί

Χ
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αέρι χχι εν υδατι γίνεται ή τοιαύτη κίνησις, ήν λε-

γουσί τίνες άντιπερίστασιν είναι. Αδύνατον δε άλλως

τα άπορηθε'ντα λ.Οειν, ει μή τον είρημενον τρόπον.

Ή δ' άντιπερίστασις άμα πάντα κινεϊσθαι ποιεί και

& κινεϊν ώστε χα'ι παΰεσθαι. Νυν δέ φαίνεται τι £ν

κινουμενον συνεχώς• υπο τίνος ουν ; ου γαρ υπο του

αύτοϋ. (β) Έπει ί' έν τοις ουσιν ανάγκη άε'ι κίνησιν

είναι συνέβη, αΰτη δέ μία εστίν, ανάγκη δέ την μίαν

μεγε'θους τέ τίνος είναι (οΰ γαρ κινείται το άμε'γεΟες)

ιιι χαΐ ενός και υφ' ενός• ού γαρ εσται συνεχής, άλλ'

επομένη ετέρα ετέρας και διηθημένη. Τό δη κινούν

ει εν, η χινουμενον κινεϊ ή άχίνητον ον. Ει μεν δή

χινουμενον, συνακολουθεΐν δεήσει και μεταβάλλειν

αυτό, άμα δέ κινεϊσθαι υπό τίνος• άστε στήσεται και

15 ήςει εις τό κινεϊσΟαι υπό ακινήτου. Τοϋτο γαρ οϋκ

ανάγκη συμμεταβάλλειν, άλλ' αεί τι δυνήσεται χινεϊν

( Ζπο-ίον γαρ και τ6 ούτω χινεϊν ) και δμαλής αύτη

ή κίνησις ή μόνη ή μάλιστα ■ οϋ γαρ έχει μεταβολήν

τό κινοϋν οϋίεμίαν. Δει δέ ουδέ το κινουμενον προς

20 εκείνου εχειν μεταβολήν, ί'να δμοία ή ή κίνησις.

(7) Ανάγκη 2ή η εν μέσω ή έν κΰχ)ω είναι• αύται

γαρ αί άο/αί. Άλλα τάχιστα κινείται τα εγγύτατα

του κινοϋντος. Τοιαύτη δ' ή τοϋ δ'λου κίνησις• έχει

άρα τι) κινοϋν. (β) "Εχει δ' άπορίαν, ει ένδέ/εταί τι

25 κινοΰμενον χινεϊν συνεχώς, άλλα μή ώσπερ τι) ώθοΰν

πάλιν χα'ι πάλιν, τω εφεξής είναι συνεχώς• ή γάρ

αυτό δει ώΟεΐν ή έ'λχειν, ή άμφοι , ή έτερον τι έχοε-

^ο'μενον άλλο παρ' άλλ,ου, ώσπερ πάλαι ελέχθη έπ'ι

των διπτουμε'νων. Ει δέ διαιρετός ών δ αήρ η τι)

3« ΰδωρ χινεΐ, άλλ' ώς άει κινούμενος, άμφοτέρως δ' ουχ

οΤόντε μίαν είναι , άλλ' έχομένην • μο'νη άρα συνεχής

ήν κινεί τό άχίνητον άει γαρ δμοίιος έχον και προς

τό κινουμενον ομοίως £ςει κα\ συνεχώς, (ο) Διωρισμέ-

νων δέ τοΰτοιν, φανερόν δ'τι αδύνατον τό πρώτον κινοϋν

35 και άκίνητον εχειν τι μέγεθος. Ει γάρ μέγεθος έχει ,

ανάγκη ήτοι πεπερασμένον αυτό είναι ή άπειρον.

"Απειρον μέν οΟν δ'τι οΰκ ενδέχεται μέγεθος είναι , δέ-

δεικται προ'τερον έν τοις φυσικοΐς• δτι δέ τό πεπε

ρασμένον αδύνατον εχειν δύναμιν άπειρον, και δ'τι

*ο αδύνατον υπό πεπερασμένου κινεΐσθαί τι άπειρον χρό-

νον, δέδεικται νΰν. Τό δέ γε πρώτον κινοϋν άίδιον κινεί

κίνησιν και άπειρον χ ρο'νον. Φανερόν τοίνυν δ'τι άδιαί-

ρετο'ν ε'στι κα'ι άμερές και ουδέν ε/ον μέγεθος.

αϊιιηΐ εβ56 αη1ϊρβΓΪ&1&8ία. 5ειΙ ε8ΐ•ίηιρο8Μΐι'ι1ο, ε3 ιΐο ςυί-

1)ΐι-> ήΊιΙ)ίΐ3ΐυιιι ΓιιΊΙ , ίΐΙϋβΓ δοΐνεΓβ, ιριιιιιι 60 ιηοιίο ιμιΐΊΐι

ϋίχίιηο.8. ΑηΙϊρειίδΙβδίδ βιιίεηι δίιηυΐ Γ;ιι•ίΙ οηιηία ιηονεη ,

βΐ ηιονβΓβ, ρΐΌ'ιηϋβ 61Ϊ3Π1 ςυίε«οβΓβ; ηυηε νβΓΟ νίιίεΐυι-

υηΐϊπι φίκίρίαπι ιηονεή εοηΐίηεηίει-; α ιμιοιιαιη ί§ϊΙιΐΓ?

(μΐ3ηι1υ(|ΐιί(1«ιιι ηοη πιονεΙιΐΓ α 80 ίρδο. (6) Οιιοηίβιη <1 1 1 1 <_- 1 1 1

ίη ίί$ (|ΐι<ι• μιιιΙ , ηεεεδδε ε$( δεηιρεΓ ιηοΐυιη <?*«: εοηΐίηυυιιι,

Ιιίε νβΓΟ εδίιιηιΐδ, ηοεε&ίε βυίειη ε«1 ιιηυπι πιοΐυιη 6886

;ιΙίιιιμι> ηΐίίμιιίΐιιιΐίιιί.'ί (ί(1 (Ίΐίιιι ηοη πιονεΐυτ, ιριιιιΙ εϋΐ

ηιακιιϊΙυ<1ίιιϊ8 εχρεη;), >•Ι ιιηίιΐ8 ε( ιιίι υηο : αΐϊοηιιϊ ηοη ιτίΐ

εοηΐίηυυδ, δει) 3118Γ βΙΙεπ Ιι.ιτειι* , 80 ιΐίνίδα*. ΙιΙ ίμίΐιιΐ'

ηυοϋ ιηονει, δι ιιιιιιιιι εδΙ , ΗΐιΙ ιηονεΐ ιριιιιιι ηιυνεαίυι•, ;ιιιΙ

ιριιιιιι 8ίΙ ίηιηιουίΐε. Λ<-, δίφΐίιίεηι ιηονεαίυι•, ^οιι-ι-ιμπ

οροιΊεηίΙ, υΐ εΐ ίρδυηι ηιιιΙιΊιιι , 1 1 είιηιιΙ ηιονεβΙιΐΓ αϊ) 3|ί-

(]υο : ςυοπΓοα δίΒϋίΙυι•, οΐ 3ΐ1 Ιιοο ρΟΓϊεηϊεΙυΓ ιιΐ ιιιονεβΙυΓ

αϋ ίιιιιιιοΐιίΐϊ. Ηοο εηίιιι ηοη ε$1 πεεε&δε ιιΐ δίιηυΐ ιηιιίεΐιιΐ',

8ΐ•ιΙ 8βιηρεΓ ροΐιτίΐ :ιΙίφΐίι1 ηκινιτε ι ιωιιι εΐ ϊΐ α ιηονεΓε,

ΙαοοΓε ν;κ•«1) : εΐ Ιιίι ιιιοΐιι•• :ιιιΙ 8θΙη8, ;ιι>1 ιηβχίιηε οιηηίιιιιι

<•>!. ιΐ'ΐιιι;ιΙιί1ί8 : ςυοηίαιη ϊιΙ «ριυιΙ ηιονεΐ, ηυΙΙαηι μ ι μ Ίρίι

ιηηίαΐϊοηεαι. ΟροΓίεΙ αιιΐβιη ηε ίο1 ςυϊιίοιη ςυοϋ ιηονοΙιΐΓ,

ταΐίοηβ Ιΐίΐυϋ» ε]ιΐ8 ιμιιηΙ ηιονβΐ, βηδεϊρεΓβ ιιιηίαΐίοηεηι , ιιί

ηιοΐυδ δίϋί δίηιίΐί* δίΐ. (7) Ρογγο ηεΓ.0856 βίΐ υΐ νεΙ βιΐ ίη

ΐιι••ιΙίιι , μ ι ίη (ίπιιΐυ : ρπηείρία η;ιιι»ριι• Ιια?ε 8ΐιη(. ΑΙςυί

εεΙεΓη'ιηβ εα ιηονεηΙιΐΓ, ςυο; δυηΐ ηιονεηΐί ηοχίηιε ρι-ο-

ρίηηηα : Ιαϋβ βιιίειη ε»1 ηιοΐυδ ιιηίνχτΐί : ίΐϋε ίμίΐιιτ ε&1 ίιΐ

ο,υοιΐ ιιι.-.νιΊ. (8) Εχδίδΐίΐ ιιιιΐι-ιιι (1ιιΙ)ίΐ8ΐίο, αη ροδκίΐ &1ί-

ιριίιΙ , <| ιι ιιιιι ιηονεαίυτ, ιηονεΓί οοηΙίηεηΙεΓ, ;ιγ ηοη ροΐίιιβ

ιιί ίιΙ ιμκκΙ ριΊΙίΙ ϋιτιιιη αίφίο ίΐεπιηι , εο ι| ιιοιΐ (Ιείηεερδ ι••Λ

εοηΙίηεηΙεΓ. Υοΐ βηίηι οροΓίοΙ υΐ ίρ$ιιηι ρεΙΙβΙ, νβΙ υΐ Ιγ»-

ΙιλΙ, νεΙ ιιί Γ.ιι Ί;ιΙ ιιΐηιιιιιριι' , νεΙ .'ΐΐίιμιίιΐ «Ιινει-Μΐιιι εχείρίεΐ,

ιιι'ΐιιρι• ίΐϋιΐιΙ ιιίι ίΐϋιι , ιιί αηΐεα <1ί• 1 ιιπι ιιιί( ιΐε ϋδ ςικε ρΓο]ί-

ΐ'ίιιηΐιιι•. ι^ιίικίϋί , ιριιιιιι οΜϊκΙυυδ δίΐ, αεΓ νεΙ 3ΐμΐ3 ιηονεΐ ,

ηοη (ιιιιιιίι ιιί δεηιρβΓ ιιιιιν ι•;ιΙ ιιγ ; υίΓΟφίε «ιιΙιίιι ιιιοιίυ ηοη

ροίοδί εβδβ ιιηιΐΜ ιηοΐυδ, £β(1 εοΙιχΓεηδ : βοΐυδ ίξίΐυι• ι•>•,

εοηΐίηιιηδ ιμΐι'ΐιι ίιΙ εΠίοίι , ιριοιΙ (•<-1 ίιιιιιιοΙ.Μΐ'. Οιιιιιιι εηίιιι

δεηιρεΓ δε δίιιιϋίΙεΓ ΙιιιΙιιίιΙ , εΐίβηι 3ιΙ ιιί ιμιυιΙ ιιιιιμΙ ιιι , βϊ-

ηιίΙίΙεΓ δε 1ΐ3οε1>ίι, ε( εοηΙίηεηΙβΓ. (9} Ηίδ αυΐεηι <ΙιΊίηίΙί> ,

ρεΓδρίεηυιη εδ( , ίηιροδδίοίΐε βδδε υΐ ίϋ ιμιοιΙ ριίιιιιιιιι πιο-

νεΙ, εΐεδί ϊηιηιουίΐε, ΙκιΙιι'.ιΙ ;ι!ίιρι:ιιιι ιηβςηίΐιιιΐίηειη. Ν ;ιιιι

δι ιΐΜ.Γ.ίΙπ.ι.ιικ ιιι Ιι.ιΙηΊ , ηειεδβε ε$1 ιιί ϊρδυηι δί( νεΙ ΙίιιίΙιιηι

νεί ίηΐίιιίΐιιιιι. Αο ηοη ροδίε φΐίο'ειη 6*80 η)3{;ηί1υ(1ίηβιη ίη-

0ηί(3ΐη, ρηιΙι,Ίΐ ιιιιι ε$1 3η1εα ίη Ρηνδίείδ; ιιι.-ιμιιιΐ πιϋιι. ιιι

νεΓΟ (ίηίΐ3πι ηοη ροβδο ΙιβηεΓε νίηι ίιιΙίιιίΙ»ηι, εΐ εδ86 ϊιιι-

ρο88ί))ί1ε ιιί 3 Ιίηϋιι ιηιινεβΙιΐΓ ιιΙίιμιίιΙ ιεηιροΓε ίηΠηίΙο ,

ηιιιιε ρΓθΙ)3ΐυηι ΓηίΙ. ΑΙφίί ρΐ'ίιιιιιηι ιηονειίδ , είϋείΐ ιιιιιΐιιιιι

λ-Ιγππιιιι , βΐφίο ίηΐίηίΐο ΙβηιροΓε. ΡεΓδρίευυηι ϊ^ΐΐατ οδΐ ,

ίιίοδδε ίηιΐίνϊιΐιιυιη, εΐ ν303Γ8 ρΒΓίίΙιιυ, ει ηυΙΙβιη ΙιβοεΓβ

ηια^ηίΐυιΐίηεηι.
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ΠΕΡΙ

ΟΥΡΑΝΟΥ

Β1ΒΛΙΟΝ Λ.

Ή περ'ι φύσειος επιστήμη σχεδόν ή πλείστη φαίνε

ται περί τε σώματα και μεγέθη και τά τούτων ούσα

πάθη και τάς κινήσεις, ετι δέ περ'ι τάς αρχάς, 6'σαι

της τοιαύτης ουσίας είσίν των γαρ φύσει συνεστώτων

6 τά μέν έστι σώματα και μεγέθη , τά δ' ε/ει σώμα και

μέγεθος, τα δ' άρχα'ι τοίν έχόντιον εϊσίν. (ί) ϋυνεχές μέν

ούν έστι το διαιρετόν εις άει διαιρετά, σώμα δε το πάντη

διαιρετόν. Μεγέθους δέ το μέν έφ' εν γραμμή , τό

δ' έπι δυο επιπείον, τό δ' έπϊ τρία σώμα ■ και παρά

ιο ταΰτα ουκ εστίν άλλο μέγεθος διά τό τά τρία πάντα

είναι και τό τρις πάντη. ΚαΟάπερ γάρ φασι και οΐ

Πυθαγόρειοι, τό παν και τά πάντα τοις τρισιν ώρισται,

τελευτή γάρ και με'σον και άρ/ή τον αριθμόν έχει τον

του παντός , ταΰτα δε τον της τριάδος. Διό παοά της

15 φύσεως είληφότες ώσπερ νόμους ε'κείνης, και προς τάς

άγιστείας χροιμεθα των θεών τω αριθμώ τούτο). Άποδί-

δομεν δΐ και τάς προσηγορίας τον τρόπον τούτον τά

γάρ δύο άμ,φω μέν λε'γομεν και τους δύο άμφοτε'ρους,

πάντας δ' ου λε'γομεν, άλλα κατά των τριών ταύτην

20 την προσηγορίαν φαμέν πρώτον. Ταΰτα δ', ώσπερ είρη-

ται, διά τό τήν φύσιν αυτήν ούτως έπάγειν ακολούθου-

μεν. (β) Ωστ' έπει τά πάντα και τό παν και τό τε'λειον

ου κατά τήν ιδίαν διαφε'ρουσιν αλλήλων, άλλ' ειπερ

άρα , έν τη ύλη και έφ' ων λέγονται, τόσώμα μόνον αν

25 ειη τών μεγεθών τε'λειον ■ μόνον γάρ ώρισται τοις τρισίν.

Τοΰτο δ' έστι παν. Τρι/η δέ ον διαιρετόν πάντη διαι

ρετόν έστιν τών δ' άλλων τό μέν έι>' εν, τό δ' έπί δύο•

ώς γαρ τοΰ άριθμοΰ τετυχήκασιν, ουτο) και της διαιρέ

σεως και τοΰ συνεχούς• τό μέν γάρ έφ' εν συνεχές, τό

30 δ' έπι δύο , τό δέ πάντη τοιοΰτον. (<) "Οσα μέν ουν

διαιρετά τών μεγεθών, και συνεχή ταΰτα. Ει δέ και

τά συνεχή πάντα διαιρετά , ουποι δήλον εκ τών νΰν •

άλλ' εκείνο μέν δήλον, ώς ούκ εστίν εϊς άλλο γε'νος μετά-

βασις , ωσπερ έκ μήκους εις έπιφάνειαν, εις δέ σώμα ές

35 επιφανείας• οΰ γάρ αν εΤτι τό τοιοΰτον τε'λειον είη με'γε-

Οος • ανάγκη γάρ γίγνεσθαι τήν έκβασιν κατά τήν ελ-

λειψιν, οϋ/_ οίόντε δέ τό τε'λειον έλλείπειν πάντη γάρ

ΒΕ

ΙΛΗΕΚ Ι.

ΟΑΡ. Ι.

8<:ίοηΙί3 ηβΙιΐΓίΐΙίδ Γργρ ρΐιιπιηα , υΐ ηιβηίΓοδΙιιηι εβί, είιτα

οοηωΐίΐ, ηι«κτιίΙιΐ(1ίηβο 3ΐ<|ΐιβ Ιιοιιιιιι 3Π"ο<•Ιυ$ οΐ ιιιοΙιι$, ρ(

ίηδυροι- οίιτα ρπηαρίβ ο,ιι»! δΐιηΐ δυΐκΙβηΙίίΒ Ιβΐίί, νιτδβΙϋΓ."

Κοπιιη βηίιη <μιχ ηιιΙυι-3 βιιηΐ, ιιΐίη δΐιπί οοι-ροι-3 οΐ ηιι«ηίΙιι-

(Ιίηοδ, αΐί» οοι-ροΓβ 3ε ηιβςηίΙιιαΊηριη ΙιβοβηΙ, ,ιΙί:ι ρΗηεΙρΙβ

ΙιαηβηΙίιιιη δυηΐ. (2) Οοηϋηυυπι ί»ίΙιιΓ «Ι, αυοάΊη <1ίνίδίυίΙΪ3

ίρηιρρι- άίνίδίΜβ ββΐ. ΰοΓριΐί αιιίριη ρ«1 , φιοα ρϊΙ οΊνίδίηιΊε

οηιηί βχ ρβι-Ιε. ΑΙ ιηα^ηιΐυϋίηϊδ β» <ιιιϊύβιη ηη* άΑ υηιιπι ρχ-

(βοάϋϋΓ, Ιίικ'η ρ«[ : εβ νβΓο, ο;υίβ β(| ιΐιιο, δυροι-ηείεβ : βΐ

βα ςυοο β(Ι Ιτίβ, 6*1 οοΓριΐδ; βίαυρ ρτΒίβτ Ιι*ι ηιιΙΙ» βϋη

ρΓΟΓδίι* β5( ΜΗ»ηίΙϋΐ1ο, ρΓορίΡΓβ» α,ιιοϋ ίρδ» Ιι-ϊβ οιηηϊα δυηΐ,

εΙ Ι6Γ ίρ5ΐιηι οηιηί οχ ρβι-Ιε. Νβπι, υΐ ΡγΙΙιββοποί οΙΪ3ΐη ίπ-

αυίυηΐ, ίρδίιπι οηιηρ βίο,υε οπιηίβ ΙιϊΙηι, βηηΐ (ΙοΠηίΙβ : ήϊιίδ

εηίιη, ιηοιίιιιηι βίςυε ρπηοίρϊοΐ!ΐ , ίρβΐυβ οιηηίδ ηιιηιι-πιηι

ΙιβϋεηΙ : Ιιβεο ΒυΙβηι ΙπηϊΙβΙίβ: <}ιΐ3ρι•ορ(ΡΓ Ιιοο α ηβΐιιινι

ηιιηκτο δΐιιηρίο , ρβπηϋβ 3ΐςιιε ηυαϋαιη ίΙΙι'υδ 1<'§β, βΐ ίιι

(ΙοοΓυηι δΜπϋοϋϋ οι•|ρ|)Γ3ηι]ί8 αΐϊ δοΐρηιμδ. Αβδί^ηΗπιιυ

ίηβιιρβτ ρΐ βρρβίΐίΐίοηβδ Ιιοο ιηοίΐο : ιΐυο οηϊηι βηιοο <1ίοί•

111113, βΐ (Ιυοί 3ηι1)08 νοί ιιίΓοβιριβ , ηοη βιιίρηι οιηηκδ : 31

(Ιο 1πί)ΐΐ8 (ιβηο 3ρρρ1ΐ3ΐίοηρηι ιΐίοίππυ ρΓίηιο. Η«ό βιιίρηι

ίΐ3 ϋίοίηΐϋδ, (]υί3 δοηιιϊιηιΐΓ, υΐί υΊχίιηιιβ , ίρδβηι βίο ρΓοϋοί-

δϋρπίρηι ηβΙυΓΒΐη. (3) ςυβΓΟ ςυηηι οηιηίβ, οηιηρ, βΐηιιο

ρβΓίοεΙυηι ϊιιΙργ δβδβ ηοη ϋίΠρΓβηΙ Γοηηβ, ββιΙ, δι ΓογΙρ, ηιβ-

ΙβΓΐ3 ΙβηΙιιιη ρΐ Ιιίδορ ϋρ ςιιίϋηδ ιΙιιίιιιΙιιγ : οοΓριυ ρΓοΓβοΙο

ιιΐίΐ^ηίΐιΐιΐίηιιιη δοΐυηι ρρι-ΓροΙιηη βπ'Ι. 8οΙιιηι ρηίηι ίίΐίδ

Ιιϊ&ϋί ΡδΙ (Ιι'ΠιιίΙ ιηη. Ηοο ΒΐιΙρπι βδΐ οηιηρ : βίςιιρ αυυιη δίΐ

Ιποιίδ ρχ ρ.ΊΐΊίΙιιΐ3 άίνίδϊηϋβ, οηιηί εχ ρβΓίρ βίςιιρ οηιηίηο

ΡδΙ Οίνίδίόϊΐε : ορίΡΓΒΓυηι Βυίρηι ιικι^ιιίίικίίηιιηι, .Ίΐΐιτα αιΙ

υηυηι , 3|Ιργβ άΛ (Ιυο εδί οΊνίδίοΙΠδ. Νβιη ιιΙ ηυιηρι πι, διιΐι-

ειιηΐ,δίο Ρΐ ϋίνίδίοηϊδ ροηΐϊηυβϋοηίδςιιρ ρί>Γΐίείρρ5 βιιηΐ :

βΐίβρηίιη ίκΙ ιιηιιιη (οιι(ίηιι;ι ρδΐ, βϋβ ο<1 (Ιυο, ιιΐί,-ι υηιπί εχ

ρβΓίρ αία,υε οηιηίηο 6δΙ Ιαΐΐβ. (<ι) Ου» ϊ§ϊ{υΓ ηιβδηίΙυαΊηυηι

δυηΐ «Ιίϊίδίϋίΐρβ, εα; εοηΐίηυοί ςυοςυε βυηΐ. ΑΙ δι οπιηεβ

ςιιοο,ηβ εοηΐίηη»; (Ιίνίδίηίΐοβ δίηΐ, ηοηα'υπι ρχ Ιιίίορ, ο,υΗ'

ΙΙΙΜΙΓ ιΙΐΧΪΙΙΠΙ.•,, ρβίοΐ. νΡΓϋΠΙ ίΙΙΐΙι! ι•11ΜΊ>ίΙ, ίιιιιΐίιΐι], ίη•

ηηΗΐη , βεηιΐδ β οοι-ροΓΡ ιιιίι;Γ,•ιΙίοηοιτι ηοη Ρδδε : «Ι ρχ 1οη•

ΒίΙηοΊηρ ίιι δηρεΓΓίΡίοπι , βΐ ρχ δυρρΓΠοίε III ίη εοΓρυδ. Νοη

οηιηί Ι3ΐίδ ρΓοίεεΙο ηιη^ιιϋικίιι ρρΓίρεΐ3 ΓυΡΓίΙ : Γΐ3{ ρηίιη β^ΓΡδ-

δίο Γ3ΐίοηε άοΓεοίίοηίδ ηεοεδδρ οβί : 3( ρεΓίροΙπηι, οΌΓοοϋοηοιη

1ΐ3ΐΗ.τ»> ηοη ροΐρδί • ρ<1 ηειηρρ οηιηί εχ ρ3Γ|ρ. εοπιιιι ί•;ίΙιΐΓ
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ίστιν. Τών μεν ουν εν μορίου ειοει σιομάτων κατά

τον λο'γον £καστόν εστίν ■ πάσας γαρ έχει τας διαστά

σεις. Άλλ' ώρισται προς τό πλησίον άφή, διό τρόπον

τίνα πολλά των σωμάτων έκαστόν ε'στιν. Το δέ παν

ι, ου ταϋτα μόρια , τέλειον άναγκαϊον είναι χαί καθάπερ

τουνομα σημαίνει , πάντη, και μη τή μεν τη 3' ου.

ΠερΊ μεν ουν της του παντός φύσεως , είτ' άπειρος

έστι κατά το με'γεΟος είτε πεπε'ρανται τον σύνολον

όγχον, ύστερον Ιπισκεπτέον ■ περί δε των κατ' είδος

Ι« ούτοϋ μορίων νυν λέγωμεν αρχήν ποιησάμενοι τηνδε.

(2) Πάντα γαρ τα φυσικά σώματα και μεγέθη καθ' αυτά

κινητά λέγοαεν είναι κατά τόπον • τήν γαρ φύσιν κινή

σεως αρχήν ειναί φαμεν αΰτοϊς. Πάσα δέ κίνησις ό*ση

κατά τόπον, ήν καλοϋμεν φοράν, ή ευθεία ή κύκλω ή εκ

16 τούτων μικτή• άπλαΐ γάρ αύται δυο μόναι. Αίτιον

δ' ότι και τα μεγέθη ταϋτα άπλα μόνον, ή τ' ευθεία και

ή περιφερής. Κύκλω μεν ουν εστίν ή περί τι) μέσον,

ευθεία δ' ή άνω και κάτω. Λε'γω δ' άνω μεν την από

τοϋ μέσου, κάτω δε τήν επι τό με'σον. (ι) "βστ' ανάγκη

20 πασαν είναι την άπλήν φοράν τήν μέν από τοΰ με'σου,

τήν δ' επι το με'σον, τήν δέ περί τό μέσον. Και εοικεν

ήκολουθηκε'ναι κατά λόγον τοϋτο τοις έ; αρχής• τότε

γαρ σώμα άπετελίσθη εν τρισί και ή κίνησις αύτοϋ.

(ι) Έπε! δέ των σιομάτων τα μεν έστιν άπλα τα δέ

16 σύνθετα εκ τούτιον (λε'γω δ' άπλα 6*σα κινήσεοις αρχήν

έχει κατά φύσιν, οίον πϋρ κα'ι γήν και τά τούτιον είδη

και τά συγγενή τούτοις), ανάγκη και τάς κινήσεις είναι

τάς μεν άπλας τας δέ μικτάς πιος , και τών μέν απλών

άπλας, μικτάς δέ τών συνΟε'των, κινεϊσθαι δέ κατά τό

30 επικρατούν, (δ) Ειπερ ούν εστίν απλή κίνησις, απλή

δ' ή κύκλω κίνησις, και τοϋ τε άπλοϋ σώματος απλή

ή κίνησις και ή απλή κινησις άπλοϋ σιόματος (κα'ι γαρ

αν συνθέτου η , κατά τό επικρατούν έσται), άναγκαϊον

είναι τι σώμα' άπλοΰν ο πέφυκε οέρεσθαι τήν κύκλω

36 κίνησιν κατά τήν έαυτοϋ φύσιν (β) Βία μέν γαρ ενοέ/ε-

ται τήν άλλου και έτερου , κατά φύσιν δέ αδύνατον,

είπερ μία εκάστου κίνησις ή κατά φύσιν τών απλών.

(7) "Ετι ει ή παρά φύσιν ε'ναντι'α τή κατά ούσιν κ»ϊ εν

ΙνΊ εναντίον, ανάγκη, Ιπεί απλή ή κύκλω, ει μη εσται

40 κατά φύσιν τοϋ φερομένου σιόματος, παρά φύσιν αΰτοΰ

είναι. Ε! ουν πϋρ ή άλλο τι τών τοιούτων εστί τό κύκλιο

φερόμενον, εναντία ή κατά φύσιν αύτοϋ φορά εσται τή

κύκλω. 'Αλλ' Ιν ενι εναντίον ή δ' άνω κα'ι κάτω

άλλήλαις έναντι'αι. (β) Ει δ' έτερον τί έστι σώμα τό

46 φερόμενον κύκλιο παρά φύσιν, εσται τις αύτοϋ άλλη

κίνησις κατά φύσιν. Τοϋτο δ' αδύνατον • ει μέν γαρ

ή άνο), πϋρ εσται ή αήρ, ει δ' ή κάτω, ΰδιορ ή γή.

(») 'Αλλά μήν και πρώτην γε άναγκαϊον είναι τήν τοιαύ-

την φοράν. Τό γάρ τέλειον πρότερον τή φύσει τοϋ άτε-

50 λοϋς, ο δέ κύκλος τών τέλειων, ευθεία δέ γραμμή

ουδεμία• ούτε γάρ ή άπειρος (έχο; γάρ αν πέρας και

τέλος) ούτε τών πεπερασμένιον ουδεμία (πασών γάο

οοΓροπιιη , ςιι,τ ρ;ιΐ-(ί« $ιιηοιιηΙ ΓοΓπιβιη, ΙηΙβ ιιηηηιφιιι<Ιιρι.'

ρρι• ι-.ιΐίοηοιη : οηιηρ* ειιίιτι ΙιβορηΙ οΊπιρηδϊοηεδ. ΑΙΙίΐηίρη ιχΐ

ί(1 ΐ|ΐιοι1 ΡδΙ ρΓορίιιιμιπιη , Ι.ιι-ΐπ (■■ Ι ι ΙρΙΐηίΙ ιιιιι : ιιΙΗι πι (ΌΓ-

ροηιιη ιιηιιιιιι|ΐιιιιΙ(|υΐ' ιιιιιΙΙ.ι πηηιΐΗΐηιηοιΙο ΡίΙ. Ιρδηηι λιιΙιιιι

οιιιιΐι• , ειιμίδ Ιι.ι• μιιιΙ ρβΓίΡδ , ρριΊοοΙιιιη Ρί«6 ηρεεδδε ε$1 , ρΐ

οηιηί βχ ραιΊε ;»•« |ΐιι• οιηηίηο , υΐ ηοπιβη ϊρβυηι &ί^ηϊ1ίοβ( ,

ι•| ιιι ιιι ρίΐιΊίιη (.«56, ρ,ιιΐίιιι ηοη 6836.

ΟΑΡ. II.

Γ)ρ. ίρβίιι» ί(;ίΙιΐΓ υηίνρΓδί ηβΐιιπι , »νβ δίΐ ηΐίΐ<ιηί1ικ|ίικ•

ίιιϋιιίΙ», δίνε Ιοί» ηιοίε ΙίηίΙα, ροδίρπυδ ουηδίιΐρπ'ΐηιιβ

οροιΊβΙ. Νιιηο ιΐε ραιΊίηιΐδ ίρ8ίηί ρρι• δρρείριη (ΙίεεηιΙιιηι

ρι>3ε νίιΙοίιΐΓ, ΙΓιηε βχοπίίο δΐιπιρίο. (2) Οιηπία ρηίιιι εοι-ροι-3

ηιιΐιιπιΐίιι ηιβίίηίΐηιΐίηρδα,υε ιηοΐιίΐρδ ρ6Γ δβ Ιοιο <1ί< ίιηιΐδ ρ«κ.'.

λίΐΐιιηιιι ριιίιη, ριϊηείρίιιηι ίρδίδ ϊηδίΐιπη Ρδδε ιηοίηδ 3&>ε-

πιηυδ. Οηιηί8 ιιιιίειη ηιοΐιΐί »<1 Ιοειιιη ϊοοοπιιιιοιίαΐυί , πηριη

ΙηΙίοηεηι εοηδίιενίιηυδ 3ρρε1ΐ3Γε , »υΙ ΓεεΙυδΡδΙ, 3υ| είι•ευ•

|3ΙΪ8, .ιιιΙ βχ Ι)ίδΓ6 ηιίχίυδ. δίηιρίίεεβ ΐ'ΐιίηι Ιιι (Ιιιιι δυηΐ δοϋ,

ριιιρίοι•,! ιριοιΙ (Ί ιιΐίΐμηίΐιιιϋηΐ'ϋ Ιι;ι• ίοΐιιιιι δίηιμϋεβδ δΐιηΐ,

πτία (•1 ΟΙΓΟΟίϊΓίδ. ('ίΓΓίιΙιΐΓίι ίρΐιιι• ίί ι••-!, ([ΐι ί ι:ϊΐΐΐι ηιοιίίιιιιι

ΙίΙ : ιίμΙιη αιιΐιτη , (]ΐιο δΐίΓδίιηι ιΙιιγ, 3(ςιιβ (ΙβοΓκυπι. Λΐιριι•

(Ιο εο $υΓ£(ΐηι ϊγρ (Ιϊοο, (]ηο β πιβιΐίο ροΓ§Ηυι• : ιΐβ οο νβτο Ορογ-

μιιιι , ΐ|ΐιο 3(1 ιιιριΐίυηι ιΙιιγ. (3) ΟυβΓβ ΙβΙίίΐηιιιΐ) δίιιιρΙίιΊιιιιι

αΐϊαιτι ε ιηριΐίο, αΐιαιιι && ιιιριΐίιιιη, »ϋ;ιιη ι•ίι-(•;ι μκίΙπιιιι ρ$$β

ηεεβδδβ εκί; ιιΐιριρ Ιιοε πιιιι ταϋοηβ «3 ιρι.ιι ίηίϋο <Ιίι Ι.ι

βυηΐ , μ'πι Ιιιιιι 6886 ΛΊΐΙεΙιΐΓ : ηβπι βΐ εοΓριιβ ΐΓίΙ)ΐΐδ εοηΓρεΙιιηι

681, ι•( ίρςίιΐδ ιΐίαιιι ηιοΐυδ. (4) (,ΐιιιιιιι ιιιιΐιιιι ι οιρηπηιι 3|ί»

δίιηρίίείΐ κίιιΙ , ;ιϋιι εχ 1ιί9εε (οπιροδίΐα ( αΐιρκ• εβ ΜίηιρΙκΊίΐ

ιίιι.ι , .|ΐι:ι• ιικι|ιι> δρπιικί ιιιιι ιΐίΐΐιιηιιιι ρηηαρίιιαι ΙκιΙι,ίιΙ, ιι[

ί;ικΊΐι, 16ΓΓ3Π), Ιιιιπιιιιιρκ' δρεείεβ, εΐ ι•:ι (|ΐι,ι• δυη[ Ιιί$«β

ρΓορίηςιιβ ) ; ηιυΐίυηεδ ιΊίιιιη αΙϊ;ι-. δϊπιρίίεεδ , ηΐίοδ (]ΐιιχ1»ιιι-

ιηοϋο ηιίχίαί Ρδδε ηοοεβίε βδΐ : δίηιρΗρίιιηι ςυίιίειιι δίιη-

ρΙίβΜ, εοιιιροδϊίοπιιιι ιιπίΐ'ΐη πιίχΐ3δ, πιονεπςιιε εοιηρο-

ΝΪΙ:ι ιιιιΐιι ε]ϋ8 ιμιοιΙ ίη ϋδ Μίριτ.ιΙ. (5) 8ί ί^ίΐιιΐ' δϊιηρίεχ ιιι

ιι,ιΙιιγλ πΊΊΐιιι 6δ( ιικιΐικ , ΡοηνρΓδίο ιιιιίπιι ιηοΐυδ 6δΙ δίπι-

ρΐρχ, «Ιιριι: (οΐ'ριιιΐΜ δίηιρίίαδ δίηιρίεχ βδΐ ιιιοΐυί, εΐ βίιη-

ρ!ι•\ ιηοΐυδ εοΓροήί δίηιρίίοίδ εδί ( ηαιιι >ί εοηιροδίΐί »ϋ,

ρρΓ ίιΙ - μ 1 1 ] > 1 < ■ χ , ιριοιΙ Μΐριτ;ιΙ , ϋΐί ουιηροΐίΐ ) ; δίηιρίεχ

(]Π0(Ι(ΐ3πι εδδβ εοΓριιβ ρΓοΓεεΙο ηεεοδδε 6δΙ, ιριοιΙ ψιμΙπη

£11 .'ίρΙΠΙΙΙ 01Γ0Ιΐ|3ΓΪ ΙΙΙπΙΐΙ Μΐ.ΐρΐι' ΙΙίΐΙΐΙΙΊΙ ΓβΓΓΪ. (6) Ι Ιι'ΙΐίΐΜ

Ιίιτϊ ροΐεδί ιιΐ νϊ (|ΐιιρρί;ιιιι ρο ηιονρ3ΐιΐΓ ηιοΐιι , ςιιί ηι| ,ίΙιιιιΙ

ιΊ ϋΐϊιΐιΐ (-(ΐι-ριι•» ί(ΧοιιιΙιιοιΐ3ΐιΐΓ : ,ιΐ ιιΐ (•ο ιιιη\ ιίιΙιιγ δεειιιι-

(Ιιιιιι ιΐίΐΐιιπιιιι , Ιίοιί ηρφίίΐ, δι ιιιιίηδειι]υδςυε εοΓροΓίδ

ιίιιιρίίι ί.ί υηιΐδ δί( ηιο(υ$ ει ΐΌΐ»ρρ(ρη8 *εειιηιΙιιιιι παΐυταιιι.

(7) 8ίίδ ργκΙργρϊ ηιοΐιιβ, ςυί ρητίΡΓ ιι»(ιιμιιι ρ*1, 61 ιριί

μ•ι ιιιιιΐιιιιι η<ι(ιΐΓ3ΐη εδί, 3(1νεΓ«ιΙιΐΓ, ιιηυιικμιβ ιιηί πιιιΐι.ι-

πιιηι ε8ΐ;φΐιιηι εοηνεΓ^ο δίΐ ή>οΙίο δίηιρίεχ , δι ηοη 56-

πιικίιιιη ηαΙιίΓαηι ει εοΓροΓί (]ΐιοϋ ΓργΙογ, ϊποεΙ, ρπτΙβΓ ηη-

[ιιι.ιιιι ίηδίΐ (ίιίριη ηεερδϊε εδί 8ί ϊμίΙιΐΓ ί^ηί» 5ίΙ ςυοΟ νί

(,ΐ)ΐΐΜτ(αΙιιΐ', ιιιιΐ ςηίρρίαιιι ιιΙίικΙ Ι,ιΙι• , ικιΐιιι ιιΐί» ΐρδίηδ ιιιοΐικ

εοηνεΓδίυηϊ εοη(Γ3Γίιΐδ βπΐ. ΛΙ ιιιιιιιη ιιηί ιίιιιΙιιιγϊιιιιι οΐ :

;ι1ιριι: ιηοΐιι* ίί φιϋιιΐΜ ίιιΙΊτα δυρεΓαο,υρ Ιοεα ρρΙιιηΙηΓ, ίιιΐιτ

5Ρ86 1'υιιΐΓ.ιιίι δυηΐ. (8) 8ίη υργο ηηοϋρίαιη βΐίυιΐ εοΓριιβ

;ιιΙ-ίΙ , (|ΐιικ1 ρπ{ΐ(ΡΓ ιι;ιΙιιι;ιιιι ίη ιιιΊιρηι ΓειΙιΙΓ, ΡΓΐΙ βΐίιΐδ

ιριίίρίαηι ηιοΐιΐδ ίρκίιΐδ Ητιιικίιιιη ικιΙιιγ,ίμι. Μ ιΊ εκδε ηοη

ροίεβί. λ3ηι δι δίΐ ϊδ ηιοΐιυ αηο δηΓβιιηι ιΙιιγ, ί^ηίδ νεΙ ηργ

ιίίΙ : δίηίβςυοβΙβυΓδίιηίΒΡΡίΊΐίΙιιΐ', (ΐ'Γΐ'.ΊΡΓίΙ, Μ'Ιικρια. (9) ΑΙ

υργο Ιβίειη ΙβΙίοηβιη ρΐ ρηηΐ3ηιρδδβ ηβοβδδε εδί: ρεΓΓεεΙηηι

(ίιιιιι, ίιιιρί'ΐΤΐΊΊιιιη αηίρερόϋΐ η;ι1ιιι;Ί. ΑΙςιιβ είΓουΙυβ ο,υί-

(Ιριιι ρχ ρΡΓΓρρΙίδ ΡδΙ , Ιίηε» υργο γρ<(λ, ηιιΙΙιι ΡίΙ δ»ηβ ρεΓ-

Γορία : ηριριε ρηίηι ίηΓιηίΙβ ( (οπιιίιηιιιι ρηίηι 3ΐιμιβ Ιίηεηι Ιιη-

1κ•ι•ρ( ) ; ικ'ίριιΊϊηίΙ,ιΐΊΐιιι ιιΙΙ,ι (βδΐ ρηίηι ο,ιιίρρίβηι ρχΙγλ οιηηρ^
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εστί τι εκτός- αύξήσαι γάρ ενδέχεται δποιανοϋν). "Ωστ'

είπε ρ ή μεν προτε'ρα κίνησις προτέρου τη φύσει σώμα

τος, ή δέ κύκλω προτε'ρα της ευθείας , ή δ' έπ' ευθείας

των απλών σωμάτων εστί (το'τε γαρ πυρ έπ' ευθείας

6 άνω φέρεται και τα γεηρά κάτω προς το με'σον), ανάγκη

και την κύκλω κίνησιν τών απλών τίνος είναι σιομάτοιν

των γαρ μικτών την φοράν έφαμεν είναι κατά τι) επι

κρατούν εν τη μίξει τών απλών, (ίο) "Εκ τε δη τούτων

φανερον δ*τι πέφυκέ τις ουσία σώματος άλλη πάρα τάς

ιυ ενταύθα συστάσεις , θειοτε'ρα και πρότερα τούτων άπάν-

το>ν, (π) καν ει τις ετι λάδοι πασαν είναι κίνησιν

η κατά φύσιν η πάρα φύσιν, και την άλλω πάρα φΰσιν

Ιτ-'ρω κατά φΰσιν, οΐ',ιν ή άνω κα! ή κάτω πε'πονθεν

ή μεν γαρ τω πυρί, ή δε τη γη παρά φΰσιν και κατά

16 φΰσιν ■ ώστ' άναγκαϊον και την κΰκλω κίνησιν, επειδή

τούτοις παρά ούσιν, έτερου τίνος είναι κατά φύσιν.

(12) Προς δέ τούτοις ει με'ν εστίν ή κύκλο) τινι φορά κατά

φύσιν, δηλον ως είη αν τι σώμα τών απλών καΐ πρώ

των, 3 πέφυκεν, ωσπερ το πυρ άνο) καΐ ή γηκάτοι,

2» εκείνο κύκλοι φέρεσθαι κατά φΰσιν. Ει δέ παρά φύσιν

φε'ρεται τά φερόμενα κύκλω την περί; φοράν, Οαυμαστον

και παντελώς άλογον τι) μόνην είναι συνέβη ταύτην την

κίνησιν και άΐδιον, ούσαν παρά φύσιν • φαίνεται γάρ εν

γε τοις άλλοις τάχιστα φθειρο'μενα τά παρά φύσιν.

2& "Ωστ' ειπερ έστι πϋρ το φερόμενον, καθάπερ φασί τίνες,

οΰθεν ήττον αύτω παρά φύσιν ή κίνησίς Ιστιν αυτή

ή ή κάτω• πυρός γάρ κίνησιν δρώμεν την άπο του μέ

σου κατ' ευθείαν. (13) Διο'περ έξ απάντων άν τις τού-

το)ν συλλογιζόμενος πιστεύσειεν ό)ς εστί τι παρά τά

3υ σοιματα τά δεΰρο κα\ περί ήμας ετζρον κεχοιρισμε'νον,

τοσούτω τιμιο)τε'ραν έχον την φύσιν δσωπερ άφε'στηκε

τών ενταύθα πλεϊον.

Έπει δέ τά μεν υπόκειται τά δ' άποδε'δεικται τών

είρημένων, φανερον δτι ούτε κουφότητα ούτε βάρος έχει

3:. σώμα άπαν. Δει δέ υποθέσθαι τί λέγομεν τι) βαρύ

και το χοΖ^ον, νυν μεν ίκανώς ώς προς την παροΰσαν

χρείαν, άκριβε'στερον δέ πάλιν, δ'ταν έπισκοπώμεν περ\

της ουσίας αυτών. Βαρύ μέν ουν εστο) το φέρεσθαι

πεφυκος έπι το με'σον, κοΰφον δέ το άπο τοϋ μέσου, βα-

4ΐί ρύτατον δέ τό πασιν Οφιστάμενον τοις κάτο) φερομένοις,

κουφότατον δέ τί) πασιν επιπολάζον τοις άνω φερομέ-

νοις. Ανάγκη δέ παν το φερόμενον ή κάτο) ^ άνο)

•7, κουϊότητ' εχειν η βάρος η άμφο) , μη προς τί) αυτί)

δε ■ προς άλληλα γάρ έστι βαρε'α και κοΰφα, οίον αήρ

4Γ> προς ύδωρ, κα\ πρί)ς γην υδο)ρ. (ϊ) Τί) δή κύκλο) σώμα

φερόμενον αδύνατον εχειν βάρος ή κουφότητα• ούτε γάρ

κατά φυσιν ούτε παρά φύσιν ενδέχεται αύτω κινηθηναι

έπι το με'σον ή άπί) τοϋ μέσου. Κατά φύσιν μέν γάρ

ούκ εστίν αύτω ή έπ' ευθείας οορά- μία γάρ ην εκάστου

5() τών απλών, οιστ Ισται τί) αυτί) τών ούτοι τινι Φερομέ-

νοιν. Παρά φύσιν δ' ενεχθέντος , ει μέν ή κάτο> παρά

φύσιν, ή άνο> εσται κατά φΰσιν ίΐ δ' ή άνο> παρά φύ-

ΛηίδΤΟΤΕΙΚδ. II.

((ΐιίρρβ πυυιιι Ιίιτί ροΐίίΐ ιιΐ ευίνίδ ίίΗτειιιειιΙιιιιι ηιΐιΐ,ιΐιιι).

(}|13Γ6 51 ρΠΟΓ Ι||ΐίι1ι'|1) Ι11θΙΐ13, εοι-ροπδ 8ίΙ ρποΓίβ η3ΐηΓ3 ,

εΟΙίνβΓίίο ΥίΓΟ ρΐΊΟΓ δίΐ Γβείο, αΙ(|ϋβ ίρίβ ΓΡΓίΙΙϋ ΟΟΓρΟΝΙΙΙΙ

δίΐ δίηιρίίείυπι ηιοΐιΐδ ( ί^ηίδ εηϊηι Ιοεβ Γβείο πιοΐιι «ήρε™

ρβϋΐ, εΙ Ιειτε3 εοι-ροΓϊ εηϋεπι οι! ίηΓοΓα ηιεΛίυιιιπυε Γε-

ηιηΙιΐΓ); εΙ ίρδ8πι κβηε εοηνεΓδϊοηεηι αφιφίαιη οοΓροΓϋ

δίιηρϋο,ίδ ε*δε ηεεεδδε βδΐ. ΜίχΙοπιηι εηϊηι ΙβΙϊοηεπι ε]υδεε

ιιιιΐιι δίηιρίίείδ Ιίιτί (Ιίχϊηιιΐδ , αυοιΐ ίη πιϊχΐϊοηε (ΙοηιίηαΙϋΓ

30 61ΐρβΓ3ΐ. (10) Εχ Ιΐϊδ ί^ϊΙϋΓ ρ3ΐεΙ, 8ΐί3Ι11 (111311(13111 ίη Γ3-

Ιίοηε ΓεπιηιοοΓροΓΪδ δΐιΐΐδίαηΐϊαιη εδδε, ρι-κΐβιεβδ οογρογιιπι

εοηβΐίΐιιΐίοηεβ, φιχ ΙιΙο δΐιηΐ, <1ινϊηϊθΓβπι Ιιίδ ιιηϊνεΓδίδ

3ΐ(|ΐιε ρποιειη. (II) 1Ί•3ΐΙετε3 δι ηιυΐιΐδ οηιηίδ 3ΐιΙ δεευη-

(Ιιιιιι ιΐ3ΐυΓ3ηι , 3»1 |)Γ«ϊΙργ ηΒΐυΓβιιι ε«1 . εΐ ςυί ιηοΐιιιιιΐ) εβί

ΓΙΐί|>ί;ΐΙΙ1 ΡΓ3.-10Γ Ι13111Γ3ΙΙ1, ίδ 3ΐίί Ι13ΐΐ1Γ3ΐίδ 6δΙ ι (|ιΐ;ι|ι' ΙιΙ

ϊιι 1ιί*εε ιηοΐίυυδ, ςυϊΐιιΐδ δϋΓδυιη ιΙιιγ βίιιυε (ΙεοΓβΐιιη :

»ΙΙογ οηίηι ί^ηϊ, αΙΙβΓ ΙβΓΓΟ!, δεειιικίυηι ΠΒΐιΐΓβηι εΐ ρΓβ;-

ΙεΓ η,ιΐιικιΐιι εδί) : οοηνοΓδίοηεπι βΐϊβπι, ηιιιιιη Ιιοπιιη

ιβδροοίιι ϋϋ ρπιΊιΊ• ιι;ι!ιιι•3ΐη, αΐϋ ειιϊρίαΐΜ ΓοηιριΊβη: δε-

ιίιικΙιιιιι ιΐ3ΐιιι•;ιιιι, ηεερδδε εδί. (12) ΙηδυρβΓ, δι οοηνβΓδίο

ουίρί3ηι εοηιριΊίΙ δεουικίιιηι ηβΙιΐΓβιιι , ρβίεΐ β55β 3ϋΐ|υοι1

( πι ρ. .πιπί δϊηιρϋείιιιιι α(ΐ]υε ρηοπιπι , ςυο(1 (]υί(1ρπι δίε

δίκιρίε ιι;ιΙ ήτα νεΓδβΙιΐΓ : ιιΐ ϊ^ηίδ βυΐ'δϋΐιι , εΐ Ιβιΐ'3 (ΙεοΓδίιιη

ΓβγΙιιγ. δϊ νεπ) εοΓροΓβ ςιια3 νεΓδ3ΐιΙυΓ είι-εβ ιηεϋίυιη,

|τ.ι Ιιτ ιι.ιΙ ιιΐ'.ιΐιι ίιΐ ιπιΐιιΐ', ηιΪΓβΙιίΙε δβηε εΐ πιΐίοηί ρΓΟΓδίΐδ

(ΊΐιιΐΓίκ'ίιπιι , Ικιηε δυΐιιιιι ιιιυΐιιιιιη ευιιΐίιιιιιιιιι ε*δε ρεί'ρε-

Ιιιιιιπ'Ιιιγ, (|πϊ ςυί(1εηι ρι-χίει- 03ΐιΐΓ3ηι ίΙΙίδ εοι•ροι•ιΙιιΐδ

ίηεϊΐ. Ιη εείεΐ'ίδ εηίιη εβ (|ΐιι« ρπιΐιτ η;ιΙιιΐίΐηι βιιηί, οί-

Ιί.Μΐιιο εοπ'ΐιιιιρΐ ριτιΠΊμιο νίιΙΐ'ηΙιΐΓ. (^ΙΚΙΙΐ δί ϊξΐΐίδ δίΐ 1(1

(|ΐΐ(ΐ(Ι νοτΜίΙιΐΓ, ιιΐ (]ΐιίιΙ<ιηι ίικμιίιιηΐ, ηοη ηιίηηδ Ικεε ηιοΐίο

ρίΜ-Ιιτ η,Ίΐιιΐ'.ιιιι ι'ί( ίρδί , ςιΐ3ΐη 63 ηυ3 ιιιΓιί ■;■ 1οε3 ρεΙυηΙιΐΓ.

1§ηίδ εηϊηι επιη εδδε ιηοΐιιιιι νίϋεηιιΐδ , ςυυ τεε(3 ρεΐ'@ί(ιΐΓ

ε ιικίΠο δΐίΓδίιιη. (13) Οιΐ3|)Γορ(εΓ εχ Ιιίδ οπΊηϊΙιυδ ηιιίδρϊβηι

Γ3(ίοηίοιΐδ, εοΓρηδ (ρκκίρϊιιιιι ίΐΐίιιι! εδδε (π'ΐΙίιΚτίΙ, ρΓ,ιΊπ-

63 εοΓροΓ3, ΐ|ΐι.Ί' Με εΐ είιχ3 ηοβ δΐιηΐ, Μ-ρηι-αΙπηι, (3ΐι(ο

ρΓ8?δΐ3ΐ>ί1ίθΓεηι Ιοίιοΐδ ικιΐιιιαιιι , ςυβηΐο ρΐιΐδ ;ι!ι ίδ(ίδ εοΓ-

ροΓίυυδ (Μ,ιΙαΙ.

ΟΛΡ. III.

Οιμιμι ΐ'οππιι ιρίΛ: ιΙί'Ι,Ί δΐιηΐ, αΐία 5«ρροδίΐ3 δϊηΐ, αΐία

άεηιοιίδίΓΒΐβ ; ρβίεΐ, ηεο ΙβνίΙβΙβηι ηεο 8Γ3νί(3ΐειιι Ιια1>οΓο

εοΐ'ριιβ υηίνεΓδυηι. ΑΙψιβ δΐιρροιΐ3(ιΐΓ (|(ΐΐ(1ιι;ιηι ί(1 « ) ι » ο < Ι Ιβτβ,

εΐ φΐίιΙ ί(1 ΐ|ΐκΐ(Ι §Γ3νε ηιιικ.Ίΐρ3ΐηιΐδ, ορθΓ(ε(, ψίΟΆΐΙ δ3ΐίδ

ε»1 3(1 118Κ111 ρταίδβηίειιι : εχβοΐίηβ βιιίεπι ηίΓδίΐδ (Ιίεεηιιι» ,

(|ΐιιιιιι ΜΐΜ.-ιιιΙί;ιιιι ίρδοηιηι εοηδί(1εΓ3η(ΐ3ΐτι 3^Γ6(1ίεπιιΐΓ.

0Γ3νε ί^ίΙϋΓ ί(1 δΐΐ , (]ΐιο(1 βρίηηι β«1 3(1 ιηε(1ίιηη Γειτί : Ι,ενβ

ίιΐ, (|(ΐοι1 3|ΐ(ιιιιι εδί 6 ιικίΙϊο ΓβΓΓΪ : Οι 3νίδβίιιιιιιη κΐ , ιριοιΐ

δΐιΙ) ϋδ ηιιιιιίΐιιΐδ εο1Ιοο3ΐυΓ, ςιιαι (Ιβοτδυιη ΓβΓυηΙυΓ : Ι,ενίδ-

δίηιιιηι ϊ(1 , ςιιοιΐ δΐιρεΓ οηιηϊβ εοΙΙοεβΙιΐΓ, ςιιαί δυΐδυηι ρεΓ-

ΐζΐιηΐ. Οηιηβ βυΐεπι ςυο(1 ΓιτΙυΓ δϋΓδίιηι 3ΐιΙ (ΙεοΓίηηι , βυΐ

Ιενίΐ3ΐεηι 3ΐιΙκΓ3νίΐ3ΐειη ΙΐίύρβΙ , βιιΐ ιιίΓαπιςιιε, 31 ηοη 3(1

Μεηι, ηβοεδβε β»1 : 8(1 8ΐί3 η3ηιςιιβ§Γ3νί8 δΐιηί, 1ενΪ8(|υε, πΙ 38ΐ

3(1 8(|ΐΐ3ΐιι, εΐ ηςιΐ4 3(1 ΙεΓΓβηι. (2) Οοι-ρυδ ί§ίΙυΓ ίίςυοοΐ νβ»••

δ3ΐιΐΓ,ίιηροδδίΙ)ί1ε εδί 8Γ8νΐΐ3ΐεηι βηΐ ΙενίΙβΙεηι ΙιαΙιβΓβ. ΙΊεπ

εηίιη ηοη ροίεβΐ υΐ ίρδυηι 3ΐιΙ δεειιηο'υιη ηΒΐιΐΓβηι , βυΐ ρΓη;•

1κγ ικιΙιιγιιιι 3(1 ιικ'(]μμιι 3ΐιΙ επιειίίο ιηοτε3ΐυΓ. Ι,βίϊο εηϊηι

Γεε(3, ηοη εοηιρεϋΐ ϊρδΐ ιι.ιΙιπΛ : ηβηι υηίυδεη]υδςυε οογ-

ροΓίδ δϊηιρίίείδ ιιιΐ3 688β ΙαΙιο (1ίεε1)8ΐιΐΓ. Οιιηιβ ιτίΐ ιιΙιίιι

οιιηι 3ΐί(ΐυο εοηιηι εοΓρΟΓυηι, ςιΐ33 ΓβεΙο πιοΐυ οϊειιΙιΐΓ.

0110(181 [ΙΓΟίΙΟΓ ικιΙϋΙ',ΊΙΙΙ ΓεΓΒΐΐΙΓ, 81 63 ΐ8ΐίο, ςιΐ3 (ΙεοΓϋίπι

ίΙιΐΓ, 8ί( ρΐΊΐΊιτ ικιΐηιαιη, ε3 83ηε, (]ΐι;ι δΐίΓδυηι ριτ^ϋιιι•,

ίρβί εοιηρείίΐ μμιιιιιΙιιιιι η.ιΐιιπιιιι : δϊ ρΐΉίΙεΓ ιι.ιΙιιι•;ιιιι δϊΐ

ίδίβ , μ.τιιιιιΙπιπ ιι.ιΐ ι ιι.ιιιι Ιΐίεε εοηιρείβΐ δβηε. Ροδυίιηιΐδ

Μ
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σιν, ή κάτο) κατά φύσιν εθεμεν γάρ τών εναντίων

ώ ή έτερα πάρα φύσιν, την έτέραν είναι κατά φύσιν.

(ί) Έπεΐ δ' εις το αυτί» φέρεται το δΤ,ον και το μ,οριον

κατά φύσιν, οίον πάσα γη και μικρά βώλος , συμβαίνει

5 πρώτον μέν μήτε κουφότητ' έχειν αυτό μηίεμίαν μήτε

βάρος (ή γαρ άν προς το μέσον η άπό του μέσου ήδύ-

νατο φέρεσθαι κατά τήν εαυτού φύσιν), έπειθ' ό'τι άδύ-

νατον κινηθήναι τήν κατά τόπον κίνησιν ή άνω η1 κάτω

κατασπιόμενον ούτε γάρ κατά φύσιν ενδέχεται κινηΟήναι

ιυ κίνησιν αύτώ άλλην οίτε πάρα φύσιν, ούτε αυτί) ούτε

των μορίων ούθενί• δ γαρ αυτός λόγος περ'ι δλου και μέ

ρους, (ί) Όμοίως δ' ευλογον υπολαβεΐν περ\ βύτοϋ καΐ

δτι άγένητον και άφθαρτον καϊάναυξές και άναλλοίωτον,

δια τό γίγνεσθαι μεν άπαν το γιγνόμενον έ; εναντίου τε

ίο και υποκειμένου τινός, και φΟείρεσθαι ώσαυτοις υποκει

μένου τέ τίνος και ΰπ' εναντίου και εις εναντίον, καΟά-

περ εν τοΐς πρώτοις είρηται λόγοις • των δ' εναντίων

και αϊ φοραι έναντίαι. Κϊ δη τούτω μηδέν εναντίον

ενδέχεται οια τό και τη φορά τη κύκλω μη είναι άν τιν'

ϋο εναντίαν κίνησιν, ορθώς έοικεν ή φύσις τό μέλλον εσεσΟαι

άγένητον και άφθαρτον έςελέσθαι έκ των εναντίων ■ έν

τοις έναντίοις γαρ ή γένεσις και ή φθορά, (δ) Άλλα μην

και τό αύξανόυιενον άπαν αυξάνεται και τό αθϊνον οΟίνει

άπό συγγενούς προσιόντος και άναλυομένου εις τήν

!5 υλην τούτιο δ' ουκ έστιν Ι; ου γέγονεν. Κ! δ' έστ'ι και

άναύςητον και άφθαρτον, της αυτής διανοίας έστιν υπο

λαβεΐν και άναλλοίωτον είναι. "Εστί μεν γαρ ή άλλοίω-

σις κίνησις κατά τό ποιόν, του δέ ποιου αί μεν έςεις κα'ι

διαδόσεις ούκ άνευ των κατά πάθη γίννονται μεταβολών,

3υ οίον υγίεια κα'ι νόσος. Κατά δέ πάθος όσα μεταβάλλει

τών φυσικών σο)μάτο)ν, έχονθ' δρώμεν πάντα και αύ -

ξησιν και φΟίσιν, οίον τά τε τών ζώων σώματα κα< τά

μόρια αυτών και τά τών φυτών, όμοίως ίέ και τά τών

στοιχείων ωστ' είπερ τό κύκλο) σώμα μήτ' αυςησιν

36 Ιχειν ενδέχεται μήτε φΟίσιν, ευλογον και άναλλοίωτον

είναι.

ο. Διότι μεν ούν άιδιον και οΰτ' αύςησιν έχον οίτε

φθίσιν, άλλ' άγήρατον και άναλλοίιυτον και απαθές έστι

τό πρώτον τών σωμάτων, εΐ τις τοΤς Ειποκειμένοις πι-

«ο στεύει, φανερόν έκ τών είρημένων εστίν. Εοικε δ' δ' τε

λόγος τοΐς φαινομένοις μαρτυρεΐν καΐ τά φαινόμενα τώ

λόγω. Πάντες γάρ άνθρωποι περί θεών έχουσιν ΰπόλη-

<1/ιν, καΐ πάντες τόν άνωτάτυ)τώ θείω τόπον άποδιδόασι,

και βάρβαροι και "Ελληνες, δ'σοι περ είναι νομίζουσι

«6 θεούς, δήλον δ'τι ώς τω άθανάτω τό άθάνατον συνηρτη-

μένον αδύνατον γάρ άλλως. Ειπερ ουν εστί τι θείον,

ωσπερ εστί, και τά νϋν είρημένα περ'ι της πριότης ου

σίας τών σωμάτων εΐρηται καλώς. Συμβαίνει δέ τοϋτο

και δια της αίσθήσεως ίκανώς, ώς γε προς άνθρο>πίνην

&υ είπεϊν πίστιν έν άπαντι γάρ τώ παρεληλυθότι χρόνω

κατά τήν παραδεδομένην άλλήλοις μνήμην ουθέν φαί

νεται μεταβεβληκός ούτε καθ' δλον τόν εσχατον ούρανόν

οίτε κατά μόριον αύτοΰ τών οικείων ούθέν. Εοικε δέ

καΐ τοΰνομα παρά τών αρχαίων διαδεδόσθαι μέχρι καΐ

ρηίιη μ οοπΙγ3ποπιιτι ηχ,Ιιιιιιη βΙΙργ «Ι ευϊρίβηι ρι-ίβΙεΓ

η.'ΐΐιιπιιιι, βΗεηιηι είιίρηι εοιηρείρι-β μμίιιμΙιιιιι ιι:ι(ιιγ»ιιι.

(3) <}ηυιη αυίοιτι 3(1 ίιΐβιη ΙοΙπιη εΐ ρ»ι•δ Μ.τιιικίυιιι ιι»1ιιι-»ηι

ΓρΓβΙυι-, νβΐυϋ Ιοί» Ιεπ-3 ραι-νβηυβ μΐβΐ)» , ριϊιηο ηιιίϋριη Ιί (

ιιΐ ηεηυο βΓβνίΙβίρηι ηειριο ]ρ\ί(3(ριη 1ι;ι1ιι•ϋΙ υΙΙαιη (η3ΐη

βιιΐ αι! ηκ'<Ιίιιιΐ) , βιιΐ β ιιιριΓιο δβιιβ Γργγϊ ςυβρίε ηαίιιιη ροϊ-

δΡΐ ) ; (3(•ίηϋ« Ιΐβπ ηεηιιίΐ ιιΐ ίρίΐιιυ ηιονεαΙιΐΓ πιοΐιι βϋ Ιορυπι

βκοηιπιοίΐίΐο , 3ΐιΙ δΝΜΐιη ;πιΙ (ΙροΓβυιη δυοίεηί ΟρΙγη-

Ρ-Ιίοηειη. Νεηιιε εηϊηι δεευηάΊιιη ιιηΙιιι'.ίιιι , ηεηιιβ ρι-ορίβι•

ιΐίΐίπι,ιιη αϋο ιιιοΐυ ιηονεπ ροίεβΐ, βιιΐ ίριυπι , ηιιΐ ριΐΓ8 ιιΙΙα.

ΕαιΙβιη εηϊηι β*1 γ.ίΙϊο ιΐε Ιοίο , εΐ ρβι-Ιε. (4) δίπιίΐί ιηοοΌ

ιτιϋιιηί (•ΜΐϋΡΐιΙ;ιηΓΐιιιι ε«1 , βΐ ϊη^οηβΓίΐ1>ί1β , α(<{ΐιο ίηεοΓΓϋ-

ρ(ίΙ)ίΙε ίρΜίπι 8558 εχϊίΙίιηϊΓΡ, ηεφιε ίηεΓΡίηεηΙ» (ΙεΓ.Γειηεη-

Ιβςιιβ βυβείρεΓβ, ηε()υβ αΐΐεΐ'ηΐϊυηίϋυ^ 8ΐιΙ)]ϊεί ροκβ : ργο-

ρΐΡΓεα ςιιο<1 οηιηο ηιιοι] ρεηρΓϊΙυΓ, εχ ιοπίΓαπο εΐ βχ

8ΐι1)]ειΙο ΠΙ ΐ|ΐι<κΙ:ΐ!ΐι : εΐ ίϋεηΐκίειη ςιιοιΐ οοΓπιηιρϊΙϋΓ, 5υΙ>-

ίροΐα ιιι;ι1ι•π;ι 3ΐί(|ΐΐ3 εΐ 3 εοηΐΓβπο εΐ 3(1 ροιιΙγλγϊιιιιι κβηε

οοΓΓυηιρίΙϋΓ, υΐ ρΓΐηιί8 ίη $ει-ηιοιιίΙ>ιΐ3 (Ιίχίιηιΐί. ΟοηΐΓβπα-

πιιη νεΓΟ Γβι-υπι εΐίαιη ΐ3(ίοηε8 εοηΐΓβπ'Β; 8ΐιηΙ. δι ϊ^Ηιιγ ιιϋιϋ

Ιιιιίε (ΌΐιΙι•ηι•ίιιηι είδβ ροίεβΐ , ρΓορίΡΓΡβ ςιιοιΐ εΐ οοηνει-ϋΐοηί

ηιιΙΙυ» ρβ( εοηΐΓ3Γίυ5 πιη(ιΐ3 : ιι;ιΙπι'.ί τεείε ί(1 3 π>ηΐι•,ιπι-<

εχοερί&δε νίίΙεΙιΐΓ, (]ΐιο<] ίηκεηΡΓΒΐιίΙβ βίςιιβ ϊηροΓπιρίίΙιϋρ

Γιιΐιιπιιη εβί : §βηεΓ3ΐϊο Π3ηκ|ΐιε ρ,ΟΓΠιρΙίοςυε ίη ϊρβίϊ εοη-

ΙΓ3Π18 881. (ο) ΑΙ νει•ο εΐ οηιηε ςιιοά 3(Χΐ•Ρ80ΐ'ί, ηιι^ιΊηι,

ε( οιηηε ιριοιΐ ρεηΐ , ρρι-ίΐ α ρΓορίησ,υο ςυοιίβπι βοεριίειιΐε ,

8π|»:ιιιι1ι•ΐ|ΐκ: Γε&οΙιιΙίοηειη ίη ιιμΙρπ.ιιιι : Ιιοο αιιίριη ηοη

ΙιβοβΙ ϊιΐ εχ ςοο ρκΙ ΟΓΐυιη. ριιοϋ 8Ϊ ηρςυε βοοΓρβεεΓβ,

ηρηυβ ροΓπιηιρί ροΐοίΐ, Ρίιΐ5(1ειιι εβί ρΓοΓερΙο &οηΙβηΙϊκ,

ε( ιιΙΙρΓίΐΙίοιιϋιιΐϋ ϊρ^ιιιη δΐι))]ίρί ηοη ρο^ίΐ' ρυ(3Γε. Α11ε•

γ.ίΠο ρπίιΐ) , ηιοΐϊη εβί ίη <]ΐια1ίΙ&Ιβ : ςιΐ3ΐί(3ΐί8 3υ(ριη 1ΐ3οί-

Ιιΐ8 ηηίιίριη , ρΐ ι)ί$ροί.ίΙίο , ηοη $ίηε ηιιιΙ.-ιΐ ϊοηίΐιι» ίη ρβδίίο-

ιιιΐιΐι ^ Ιίιιιιΐ , ιιΐ 8»ηΙ(38 αίο,ηε η)0Γυυ3. ί^η.ρ \ργο ιι^ιΙ ιιι .ίΙιιιπι

εοΓροπιηι ίη ρα$?ίοηίΙ)ΐΐ3 ιιιιιΙ,ίιιΙπγ, 83 ιιηίνρι->3 ϊικτριιιριιΙ.ί

δΐΐδοίρΡΓβ ιΙεοΓΡηιεηΙβο,ϋβ νϊϋΕΐηΐΜ, ηΐ 3ηίηΐ3ΐίιιιη εοΓροπ»,

ρηι-ΐρίίριε ΐρβοΓυπι, βίαιιε ρ1αιιΐ3πιηι εΙΪΗΐη, ε( είειηεη-

Ιοπιιιι, δίιηϋί πιοοΌ. Ου,ΐΓΡ 8ί εοΓρι» ηιιοιΐ τεΓδβΙυτ, ηεςιιρ

ίηοΓβιηεηΙί ηεςοβ <1εοΓεηιεηΐ3 βικπρετβ |<οΐββ(, ριιρβΓ»

ίρίϋηι εΐ 3ΐΐΡΓ3ΐϊοηηηι ββββ, εοηβεηίβηευηι ε«1 ι-αΐϊοιιϊ.

6. Ι'λΙρΙ ίμϋιιΐ' εχ ΙιΪ8οε α,υαε ιΙϊρΙλ 8ΐιηΙ, ί(1 ςυοι) ρπηιιιηι

εβί οοΓ|Κ)Γΐιη) , ρρΓρεΙυυηι β&8β , βΐ ηεςυε ϊοοΓβδοβΓβ ηεςαε

οίεοΓβδεβΓε, ηεηιιβ δβηβδοεΓε, ηβςηε 3ΐ(βΓ3ΐίοηί1>υ$ ηεηυε

ρ3δ»ίοηίου8 8υΙ)]ίεί , δι ηιιίδρίβηι Ιιίδεβ ςο»2 βυηΐ βορροβίίβ,

ΡΓΡίΙί!. ΥκΙρΙιιγ ηιιΙριιι εΐ Γ3(ίο 1ε5(ίδ ίίδ β£58 ηυχ 3ρρ&Γβη(,

εΐ ηη»5 βρρβΓβηΙ ΙεβΙεδ βίβε ΓβΙϊοηί. Οιιιηεδ εηίηι ηο-

ηιϊηεδ (1ρ ιΐίίδ εχίδΙίη)3(ίοηεηι ΙιαυεηΙ , βΐ υηίνβΓδί ηυί άεοδ

ρ->ι• ριιΐκιι), Ι:ιηι (Ιΐ'ίΡεί ηιι»ηι 1)3γΙ)3π, ίρ^υπι διιρΓΡίιιιιιη

Ιοιιιιη ιίίίδ ΙπουβΓϋηΙ , ρΓορΙεΓε» ηιιοϋ ίπιωοτίβΐβ Άά ίπι-

πιοΓίαΙε βδί βεεοηιηιοΰΒΐυηι : 3ϋο ιι;ιιιιιριι• ιηοοΌεβΙ ίηηιοδ-

δΐοϊΐβ. δι ί§ίΙιΐΓ ςυίρρίβηι 88ί ΰίνϊηϋηι , φιριικκΙιιιοοΊιιιι βΐ

βδΐ : ει 83ηβ , ςιιβϊ άβ ρΓΪιηβ οοΓροΓϋηι βηΐιδίπηΐ ί3 <3ί«:ΐ3 δυηΐ,

ϋεηβ ΓββΙβηιιβ ευηΐ άίεΐ3. ΕηιβΓβίΙ βυΐεηι ηορ, βΐ ρβΓ κεηδίιηι

ΓΡίρροΙα Πιίεί 1ιυιηπη;ρ δϋΙΤιείεηΙεΓ. Ιη ίοΐο η;ιιικριρ ρΓβΒίβΓ-

ίΐο ΙβιηροΓβ ρβΓ ΐΓ3ύίΐ3Πΐ δυοεεδδίοηβ ηιβιηοΓίβηι ροδΙεΓί» ,

ηίΐιίΐ ωυΐβΐυηι υΐΐο ρϊοΐο Γιη58β νίάβΙυΓ βυΐ ίη Ιοίο υΐΐίπιο

ε«1ο, αυΙ ίη δΐι,ιιυηι ρ,ιιΐϊιιηι υ!ΐ3. νίιΙβΙϋΓ ίυΐβιη βΐ ϊρβαιρ

V
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τοΰ νΰν / ρόνου , τοϋτον τον τρόπον ΰπολαμβανόντων

ό'νπερ και ήμεΐς λέγομεν • ου γαρ άπα; ουδέ δις άλλ'

άπειράκις δει νομίζειν τας αύτας άφικνεϊσΟαι δόςας εις

ήμας. Διόπερ ως έτερου τίνος οντος τοϋ πρώτου σώ-

5 ματος πάρα γήν και πΰρ χαί αέρα χαί ύδωρ, αίΟε'ρα

προσωνόμασαν τον άνωτάτω το'πον, άπό του θεϊν άεί

τον άΐδιον χρόνον θέμενοιτήν έπωνυμίαν αύτώ. Αναξα

γόρας δε χατακένρηται τω ονόματι τούτω ου καλώς•

ονομάζει γαρ αιθέρα αντί πυρός.

ιο 7. Φανερόν δ' έκ τών είρημένων καΐ διότι τον αρι

θμόν αδύνατον είναι πλείω τον τών λεγομένων σωμάτων

απλών τοϋ μέν γαρ άπλοΰ σώματος ανάγκη την κίνησιν

άπλήν είναι , μόνας δέ ταύτας είναί φαμεν άπλας , την

τε κύκλω και την έπ' ευθείας , και ταύτης δύο μόρια ,

15 την μεν άπό τοΰ μέσου, τήν δ' έπι τι) μέσον.

ΟΑΡ

"Οτι δ' ουκ εστί τη κύκλω φορά εναντία άλλη φορά,

πλεονανόΟεν άν τις λάβοι τήν πίστιν, πρώτον μέν ότι

τη περιφέρει τήν ευθείαν άντικεϊσΟαι μάλιστα τίθεμεν.

(2) Τό γαρ κοίλον και τό κυρτον ου μόνον άλλήλοις

ίο άντικεΐσΟαιδοκεί, άλλα και τω εϋθεϊ, συνδυαζόμενα και

λαβόντα σύνΟεσιν ώστ' είπερ εναντία τίς έστι, τήν έπι

της ευθείας μάλιστα άναγκαΤον έναντίαν είναι προς τήν

κύκλω κίνησιν. (3) Αί δ' έπι της ευθείας άλλήλαις

αντίκειται δια τους τόπους• το γαρ άνω και κάτω τόπου

25 τέ έστι διάφορα και έναντίωσις. (4) Επειτ' εί τις

δπολαμβάνει τον αυτόν είναι λόγον ό'νπερ έπι της ευ

θείας, και έπι της περιφερούς (τήν γαρ άπό του Α προς

το Β φοράν έναντίαν είναι τη άπό τοΰ Β προς τι) Α), τήν

έπι της ευθείας λέγει ■ αίΐτη γαρ πεπέρανται. Περιφε-

30 ρεΤς δ' άπειροι αν είεν περί τά αύτα σημεία. (&) Όμοίοις

δέ και έπι τοϋ ημικυκλίου τοΰ ενός, οίον άπο τοΰ Γ έπι

το Δ και «πό τοΰ Δ έπι τι) Γ" ή γαρ αυτή τή επί της

διαμέτρου εστίν άεί γαρ έ'καστον άπέ/ειν τήν ευθείαν

τίθεμεν. Όμοίιος δέ καν εϊ τις κύχλον ποιήσας τήν

36 έπι θατέρου ημικυκλίου φοράν έναντίαν θείη τη έπι θα-

τέρου, οίον έν τω δλω κύκλω τήν άπό τοΰ Ε προς τι)

Ζ τοΰ Η ημικυκλίου τη άπο τοϋ Ζ προς το Ε έν τώ

θ ήμικυχλίω. ΕΙ δέ χαί αύται έναντίαι, άλλ' ούτι γε

αί έπι τοΰ όλου κύκλου φοραί άλλήλαις δια τοΰτο έναν-

«ι τ (αι. (β) Άλλα μήν ούδ* ή άπο τοϋ Α έπι το Β κύκλω

φορά εναντία τη από τοϋ Α έπι τό Γ• έκ ταύτοΰ γαρ

εις ταύτό ή κι'νησις , ή δ' εναντία διωρίσΟη φορά έκ τοΰ

εναντίου εις τι) εναντίον είναι. (7) Ει δέ και ην ή κύ

κλο) τη κύκλοι εναντία, μάτην αν ην ή έτερα• επί το

45 αύτο γάρ. "Ετι ανάγκη τό κύκλω φερόμενον δποθενοϋν

άρξάμενον εις πάντας δμοίως άφικνείσθαι τους εναντίους

τόπους• είσΐ δέ τόπου έναντιότητες τό άνω και κάτω

και τό προσθεν και Οπισθεν και τό δεξιόν και άριστερόν.

(β) Αί δέ της φοράς έναντιώσεις κατά τας τών τόπων εί-

40 σϊν έναντιώσεις• εί μέν γαρ ίσαι ήσαν, ουκ αν ην κίνη-

σις αυτών, εί δ' ή έτερα κίνησις έκράτει, ή ετέρα ουκ

αν ην. "Ωστ' εί αμφότερα ην, μάτην αν θάτερον ή"ν

ιιοιιιειι ϋδίμιε α<] Ιιοο Ιειιιριι» ;ιΙ) αηΐίφιίδ Ι κει- ορίηαΐίδ, φι.ε

εί ηο5 (Ιίείηιικ , δυεεεββίοηβ Ιιη<1ί1ιιηι «83ε. Νοη εηίηι $βη>εΙ,

ηεςηε 1μ5, 5«1 ίηίϊιιίΐίε* εαίιίειιι ορίηίοηβε 8(1 ηοδ αιχειΙεΓκ

ριιίαιο οροΓίεί. Ουαρι-ορΙοΓ ςιιία ριίηιιπη εοΓρυδ (ΙίνεΓδυιιι

φηοΜαιη βίΐ 3 Ιειτβ , ί^ηβ, 3βι•ε βΐφΐε 3φΐ3, ηΠηει-εηι δυρε-

ι ιιιι) Ι(μίιιι) αρμοΙΙανβηιηΙ , & ββηιρει• εηιτβηάο (άεί βεϊν)

ριτρείιιο ΙοηιροΓε ροε-ίια αρρείΐαΐίοπβ. ΑηβχαβΟΓβδ νεΓο

Ιιοο ηοηιϊηβ 3οηΙίΙυτ ηοη Γβοίβ : ρΓΟ ί^ηε εηίιη, δεΙΙιει-οηι

(ΙίιίΙ.

7. Γ'.ιΙεΙ αυΐοπ) οχ ιΐίεΐίδ εΐίβιη, πιι• ίπιροδβίηίΐε 851, ηιιηιεηι

ρΙϋΓ» 6*88 63 φ]86 δίπΊρϋοί» 0ΟΓρθΓ3 (ΙίπιηΙΐΙΓ. δίηΐρΐίεί*

εηϊιη αίΓροπϋ ιιιοΐιιηι , δίηιρίίεεπι 6538 ηεεε&δε ε$ι. δοΐοβ 3»•

Ιεηι ηιοΐιΐδ Ιιοδεε δίηιρίίοεδ (Ιΐοϊιτιιιβ εβδε, είιειιΚιπιπ, εί

1 1 •(■ [ιι ιι) : εί Ιιιι] ιΐ5 ιΐιιαδ ραΚεβ, υηαιη, ςυα 3 ιηειίίο , 3|(6Γ3ηι,

1)113 ;κ1 ιιιειίϊυιιι, ρο^ϊΙιΐΓ.

IV.

Νοη 685β βυΐεηι βΐίβηι Ιαΐίοηοηι εοητβΓβίοηϊ ΓοηΙιαπαιιι,

εχ ιίιιιι|ι|ιιι ίΐιιι.-; ΐ|ΐιί-.ρϊ:ιιιι 3ΐιιηεΐ'6 Γιιίειη ρο(«β(. ΙΊ Ιιιιιι ηιιί-

(Ιεηι εχ βο, ((υίϊ είΓοιηιΠεχίε Ιϊηεαε πμ'Ι.ίιιι ορροηί ιιιαχίιιιε

ροηίηπι». (2) ΟΌηωνπιιι εηίηι βΙεϋΓνυπι, ηοη βοΐυιη ίη-

1«Γ 8856 0ρρ05ίΐ3 6886 νίϋεηΙΐΙΓ, 86(1 βΙίβΠΙ ΓβεΙο, Γ(ΐιι]ιιιιι:1;ι

Μΐηιιίψιο ΜΐιιιρΙη. Οιιαιο 81 ιρια ι-,ί εοη(Γ3Γΐ3 1:ιΙίο , ευιιι

ηιιιΙ ιιιιι ιη,ι\ίΐιιι•, ςυϊ ι,ί βιιρεΓίίηεα τεείβ, οοηνετβίοηϊ οοη-

(ΐΛΓίιιιη εβδε ηεεβββε εβί. (3) ΑΙ Η ςιη βυρβΓ Ιίηεα τεοΐβ

Γιιιη(,ίη(εΓ568εορρο5ί1Ϊ5υηΙοϋ Ιοι•3. δυρΓα εηίηι, εί ιιιΙΊη,

ιΐίΐίιτι'ΐιΐϊα Ιοεί βίςυβ εοη(Γ3Γίε(35 851. (4) ϋβίηιΐε 5ί ςυίί-

ρίιιιη εαηιίεηι 655ερυ(αΙ ιαΐίοιιοιιι ε( ϊη Γοοία Ιίηεα εί ϊη ει>-

ειιιιιΠεχα ( Ιηΐίοηεηι εηίηι αϊ) α αι] β, εί (οηΙπίΓίαιη ε&ε (Ιίείί,

(]ΐιη 3 β 3(1 α ρεί'^ΊΙιΐΓ ), ί$ εαπι ΙίΐΙίοηειη (ΙίείΙ, ψι,ε 5υρεΓ

Ιίηεα ι ει Ια ΙΊΙ : Ιι,-εε εηίηι ΠηίΙα ε*1. Οίι-ευηιΠεχη' αιιίειη ,

είπα οαιίεηι ριιηείη ίηΠηίΙα1 ε$56 ρο88υη(. (5) δίιηίΐίΐεΐ' εί ίη

5ειηίείΓειιΙο ιιηο , νείυΐ α γ ,ΊιΙ ί , εί η δ αι! γ : ε»[ εηίιη χίιηίΐϊ•;

ίΙΙί (]ΐΐί« 5υρεΓ ιΐίαιηείπ) ΠΙ. δειη ριτ εηίηι υηιιιηςυοϋςυε ρει•

Ιίιιεηιιι ι-ειΊιιιιι ιΙίίΙαΓΡ ροηίηιυ3. δίηιίΙίΙοΓ Γ68 8856 (ιαίιειιΐ

εΐίαηι, 3Ϊ ιμη^ρίαιη είτεπίο Ι'αεΙο ΙαΙίοηεηι εαιη ςιι.ε δΐιρεΓ αΐ-

(ΐ'Μ) ΙΪΙ 5ειιιίΐΊΠ ιιΐο, εί (ΌΐιίΓαι-ί,ιηι ρο>ιη?πί ΙαΙίοηί, (]Ι186 511•

ρεΓ αΙΐΡΓο ΩΙ : νείυΐΐ ΙοΙο ίιι είι•ευ1ο εαηι ςυα αϊ) ε α<1 ζ ίΐιιτ

ϊη η ίειπίείπΊΐΙπ , εί , ςυ3 3 ζ α<1 ε ριτ-ίΐιΐΓ ίη βεπιίεΪΓευΙο 0.

Ιίποι1>ί εί Ιι,τ μι η( εοηΙπίΓία', αϊ ηοη ε;ε Μΐηΐ οΐ) Ιιοο ίιιίει-

9ΰ8β εοηίΓαιία; ΙαΙίοηεβ , φΐα? 5υρεΓ (οίο είι ειιΐο (ίιιηΐ. (6) ΑΙ

νιτο ηεςυε ε> ΙαΙίο είΓεηΙαπδ , ςυα β γ.Ιι α ρείϋ ιη-, εί εοη-

Ιπιι-ία εβί, (]ϋα ηΐι α αιΐ γ ρπιΙία^είΙιΐΓ : αιΙ ίιίοιη εηίιη Ιιαχ

εχ εοιίεηι 85( ηιοΐίο; εοη(Γ3π3 νεί'ο ΙαΙίο, εοηΐΓ3πΪ5 851 Ιοεί»

ιΐεΐϊηϊΐα : 3 οιιιιΙγοπο εηίηι 3(1 εοιιίΓαπ'ϋΐη ιΙιιγ. (7) Οιιοιί-

8Ϊ πΪΓΐιΙαήϊ ηιοΐίο είτεηΙαΓΪ 65561 ουηίΓαπα, Γπΐ5(Γ3 αΙΙεια

(-5561 ; 3(1 ίιίεηι εηίιη (ίί ρΓοΓεεΙίο ρβΓ ιιΐιπίφίε. ΡΓΧίεΓεα

ί(1 (]υο(1 νεΓ83(ιΐΓ, 3 ρ,υοπιιηηιιβ βίςηο ίηεερειίΐ , αιΐ οιηηία

δίηιϋίΙοΓ αοεβιΙεΓΟ εοηίΓαΓία Ιοεα ηεεβ88β 68(. διιηΐ αιιίεηι

Ιοεί εοη(Γ3ηεΐ3ίβ$ 5υρΓ3 ει ϊιιΓγλ , αηΐε εί Γ81γο , ο'εχίπιηι

ε( «ίηίίΐηιηι. (8) Ι.αΙίοηί^ νιτο εοηΙιαΓίεΙαΙεί, )ιει• Ιοεοπηο

μιιιΙ εοηΐΓβπεΙαΙββ. Νβηι δί α?ςιια)ία β&5βηΙ , ιηοΐιι* ίρ^ο-

πιηι ηοη ε&βεΐ : 8ί αΙΙιτ αΙΙει-ιιιη 5ΐιρεϊαι•(Ί, «Κει- ριοίει Ιο

ηοη 8886(. Οιι:ιι ε 3Ϊ ιιΐιαιριο εδβειιΐ, Γιίι5(γ3 53ηε εοι-ριυ κΚε
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σώμα μη κινούμενον τήν αΰτοΰ κίνησιν μάτην γαρ

υπόδημα τοΰτο λέγομεν, ού μη εστίν όπόδεσις. Ό δε

θεός και ή φύσις ουδέν μάτην ποιοΰσιν.

πιιη εββεΐ , κιιιιιη ηοη δΐιΐιίεηδ πίοΙιιπί. ΡπΐδΙι-3 εηίιη εαΐεειιιιι

ειιιη αΊείηιιΐδ εβδε , ειπΉδ ιΐδΐιβ ηοη εδί. ΑΙ Ιίειίδ , εί π.ι'.ιιι .ι ,

ηίΙιίΙ ρΓΟΓδυ.8 ί,κίιιιιΐ Γι ιι^Ιια.

<3ΛΡ. V.

Άλλ' Ιπεί οηλον περί τούτων, και περ'ι των λοιπών

5 σκεπτέον, και πρώτον πότερον εστί τι σώμα άπειρον,

ώσπερ οί πλείστοι των αρχαίων φιλοσόφων ωήΟηβαν,

η τοΰτ' ε'στιν έ'ν τι των αδυνάτων ■ το γαρ, ούτως ή εκεί•

νως έχειν ού τι μικρόν άλλ' δ'λον διαφέρει και παν προς

την περί της αληθείας Οεωρίαν. 2χεδόν ϊ"? "β^Ί

ΐιι πασών άρ/ή τών έναντιώσεων τοΤς άπο^ηναμένοις τι

περ'ι της όλης φύσεως και γε'γονε και γε'νοιτ' αν, είπερ

και το μικρόν παραβηναι της αληθείας άφισταμε'νοις

γίνεται πο'ρρω μυριοπλάσιον, οίον ει τις ελάχιστον εί/αί

τι φαίη μέγεθος ■ ούτος γαρ τουλάχιστον είσαγαγών τα

13 με'γιστ' αν κινησειε τών μαθηματικών. {'>) Τούτου

δ' αίτιον έ'τι ή αρχή δυνάμει μείζων ή μεγε'Οει , οιο'περ

το έν άρ/η μικρόν έν τη τελευτη γίνεται παμμε'γεΟες.

Ίο δ' άπειρον χα'ι άρχης έχει δύναμιν και τοΰ ποσοΰ

την μεγίστην, ωστ' ούοέν άτοπον ούδ' άλογον το Οαυ-

2ιι μαστήν είναι τήν διαφοραν έκ τοΰ λαβείν ώς εττι τι

σώμα άπειρον. Διό περ'ι αύτοΰ λεχτε'ον ες άρ/ης άνα-

λαβοΐσιν. Ανάγκη δή παν σώμα ή τών απλών είναι

ί, τών συνθέτων, ώστε και το άπειρον η άπλοΰν εσται

η σύνθετον. Άλλα μην και οτι γε πεπερασμε'νων τών

25 απΛων ανάγκη πεπερασμενον είναι το συνϋετον, οηλον

τό γαρίκ πεπερασμένων και πληΟει και μεγε'θει συγκει'-

μενον πεπε'ρανται και πληΟει και μεγέθει• τοσούτον γαρ

Ιστιν ες δ'σοιν Ιστι συγχείμενον. (3) Αοιπόν τοίνυν

ϊδείν πότερον ενδέχεται τι τών απλών άπειρον είναι τό

ίο μέγεθος, η τοΰτ' αδύνατον. Προχειρισάμενοι δή περί

τοΰ πρώτου τών σωμάτων, ούτω σχοπώμεν και περ'ι

τών λοιπών. "Οτι μεν τοίνυν ανάγκη τό κύκλω φερό-

μενον πεπεράνΟαι παν, εκ τώνδε δηλον. Ει γαρ άπει

ρον τό κύκλω φερο'μενον σώμα, άπειροι έσονται αί από

35 τοΰ μέσου ίκβαλλόμεναι. Τών δ' απείρων τό διάστημα

άπειρον" διάστημα οέ λε'γοι τών γραμμών, ου μηδέν

εστίν εςω λιβεϊν μέγεθος άπτο'μενον τών γραμμών.

Τοΰτ' ούν ανάγκη άπειρον είναι• τών γαρ πεπερασμέ

νων άε'ι εσται πεπερασμε'νον. "Ετι δ' άε'ι εστί τοΰ

40 δοθέντος μείζον λαβείν, ώστε καΟάπερ αριθμόν λέγομεν

άπειοον, δ'τι μέγιστος ουκ εστίν, δ αυτός λόγος και περί

τοΰ διαστηματ•ς. Ει ούν τό μέν άπειρον μή εστί

διελθεϊν, απείρου δ' όντος ανάγκη άπειρον τό διάστημα

είναι, ουκ αν ένδέχοιτο κινηθηναι Λκλω• τον δ' ούρα-

4Γ> νον δρώμεν κύκλω στρεφο'μενον, χα'ι τω λόγω δέ διυιρί-

οαμεν #τι εστί τίνος ή κύκλω κίνησις. (ι) "Ετι από

πεπερασμένου χρόνου Ιαν αφελής πεπερασμε'νον, ανάγκη

καΐ τον λοιπόν είναι πεπερασμενον και εχειν αρχήν.

Ει δ' δ χρο'νος δ της βαδίσεως έχει αρχήν, εστίν αρχή

ιυ κα\ της κινήσεως, ώστε και τοΰ μεγέθους 3 βεβάδικεν.

Όμοίοις δέ τοΰτο και έπΐ τών άλλοιν. Εστω δή γραμμή

άπειρος, Ιφ' % ΑΓΕ, Ιπ\ θάτερα, ^ τό Ε- ή δ' ε'φ' ή τα

Υεπιηι ιιήί Ιιιεε 53ΐίδ ρΓθί)ϊ(3, (Ιο Γείίφιίδ εοηδίιίει-επιιΐδ

οροιΊει. Αε ρι ίιιιιι (υιΐδί(1εΓ3ηοΊιηι βδΐ, ιιίπιιη δίΐ εοι-ριΐδ ο,ιιοϋ•

ρί.ιιιι ίηΠηίΙιιιη, ιιΐ εοηιρίυι-εδ ηηΐίιμιοπιιη ριιίαπιηΐ, βη ίιΙ

ίρίΐιιη ιιιπιιιι ψιΜ «ί( εοπιιιι ΐ|ΐ).τ Ιιπ ι ηεςιιεηηι : Ιιοε εηϊηι

3η ίΙΙο ηιο<1ο Γε8 8ε*ε ΙιοΙμήΙ, ηηιι ρηπιιιι, 8Ρι1 ΙοΙιιιη 3(1

νιτίΐαίι'δ εοηίειηρίβΐίοιιεηι ηΐίψιο ΓεΓεΓί. Κίοηϊιη Ιιοε Γογρ

εΐ)ΐι1ι•.ιπιΊ;ι1ιιιιι οιιιηίιπιι, Ιιί5 (|υί ιΐε η;ιΙιΐΓα Ιοία »1ί(|ΐιίι|

ι1ί\ΡΓΐιηΙ, ρπηείρίιιιη εΐ ΓοΊΙ, ρΐ Ιίεπ 83ηε ρυ1ε*1 : δίίριίιίειη

εΐ ρ»Γνιι$ εχίΐιΐί 3 νεπΙ;ι1ε ΠΙ Ιιί^εε, ο,υί εχοΛίΙανεπιηΙ , 8ί

Ιοηι;ε ρΓομηΗΐϊηηΙιΐΓ, (Ιεείε* ιηίΙΙίε$ ιηβ)0Γ. νείιιΐί δι ψιί$-

ρί.ιιιι ηι.ι^ηϊΙιιιΙιπίΊΜ α1ί•]ΐιαηι ηιίηιιη:ιηι (ΙίχειίΙ ε$8ε : Ιιίε

ειιίιιι ηιίηίιηη ιη.ιμιιίΐιιιΐίηΐ' ίιιΐπκΐιιΐ'ΐα, ηΐ3\ϊιη»δ πτιιιη ηΐ3-

ΙΙΐριιΐ3ΐΊε3Γυιιι ιιϋι)ΐιε (ΙίιηονευίΙ. (2) ΑΙψιε Ιιυ]ϋ5 εΗΐΐί» βδΐ,

ρΓίηείρϊιηη νί ιιι,φΐί ηιΐ3ΐιι ηι.ίβηίΐιΐιΐίηε εδββ. ΙιΙιίγρο ιριοιΙ

ίιι |ΐΓΐηοί[ιίο ραΓνιιιη εδί, ί<1 ϊιι Πηε ναΚΙο ηια^ηηηι ειηεΓ§εΙ.

ΙηίίηΚυιη βιιίειη, εΐ ρΓΪηείρπ νίιη εί ηϋαιιϋΐΛΐϊδ πκιχίηιαιιι

ΙκιΙκΊ. ΟπαΓε ηιιιι εδί 3ΐ)δυηΙιιιιι , ηειριε ε^ΓειΙίΙιΐΓ Γ3(ίοηειη,

3(ΙιηΪΓ»ϋϊΙειη ιϋΠΊτεηΙίηπι εϋ« εχ ίιιΐΐηίΐί ροδίΐίοηε, δϊ η,ιιίδ-

ρίαηι δΐιιηρδειίΐ ίιιΐίηίίπιη εοι-ρυδ ίιι Γ3(ιοιιε ηπιηι ηιιούρίβιη

855ε. 0ιΐ3ΐηο1)Γειη, αρΓΪηείρίο τερείρηίεβ, (1ε ίρβο (Ιίε,ιιηιυ

0|>0Γΐε(. Οπιηε ίΐ3(ΐιιε εθΓριΐ8 3ΐι( δίηιρίεχ ;ιιι! εοίηροδίΐυιη

εβ&ε ηεεείββ εδί. (^ιιαΓβ ει ίηϋηίΐυιη ίρκΛηι, αιιΐ δίηιρίεχ,

.■ι•!) εοηιροείΐιιηι οιίΐ. Α1ΐ]ΐιί ρ;ι!ι-1 , δϊ δίιηρΙίεί3 «ίηΐ ΙίιιίΙ,ι ,

εοπιροδίΐιιηι ηεεεεδβηο (ίηίΐιιιη εδδε. Οικχΐ εηίιη εχ ηιπίϋ-

Ιπϋίηε ΓιηΐΙίβ βε ηιαρηίίικίίιιε εοη$ΐ3[, ϊι! εί ηιυ11ίΙυ(1ίηε εί

ηΐθ^ηίίικίίηβ εδί ΙίηίΙιιηι. ΤαηΙιιιη εηίιη επ( , ψι;ιη1;ι μιιι! εα

εχηηϋιιΐδ (ΌηιροηίΙιίΓαΙιριε εοιίδίαΐ. (3) ΠεκΙηΙ ϊμϋηΓνίιΙεΓε

ιι(Γΐιηι δίιηρίίείηηι (]ΐιο(]ρί3ΐιι εοΓροηιιη ίηΐίιιϊΐιιιη ιηβ^ηϋη-

((ίηε 855ε ροδχίΐ ; αη Ιιοε Πεπ ηειριε»!. ΑΙ(]ΐιε ρΓίιιβ Ιιοε ο*β

ρπηιοεοΓροΓενϊδοαερειΙταεΙβΙο, (1ε τεϋςηίδ (Ιείηεερβ εοη«ί-

(ΙεΓειηιΐδ. ΟοΓριΐδ ί^ίΙιΐΓ, ςυοϋ νεΓδβΙιΐΓ, ηεεε$•<3ΐϊο οπιηε Γιηί-

Ιιιιη εβδε, εχ Ιιίδεε ρ»ΙεΓε ροίεβί. Νοηι δι εοΓριΐδ , ςιιοίΐ νρΓ<>3•

ΙϋΓ, ε*1 ίηΐ'ιηίΐυιη, ίηϋιιίΙ.τ ρΓοΓεεΙο επιηΐ εί τεε(»ί Ιίηείκ <|ΐιη*

ε ιηεάΊο ρΓοίΓαΙιιιηΙιΐΓ. ΙηΓιηίΙαπιηι ηιιίειη ίηΙεΓνηΙΙιιηι εΐί.ιιη

ϊηΓιηίΙηιιι εδί. Αΐηιιε ίηΙΟΓναΙΙηηι Ιίηεαπιηι ίιΙ ιΐίεο, εχΐι.ι

ςιιοιΐ ιιιιΙΙ.ι ιιι,ι :ΐιί1ικ1ο (ΐΐιςεηδ Πηεΐδ δΐιιηί ροίεβί. Ηοε

ί§ίΙιΐΓ ίιιΓιιιϋιιιιι ε«δβ ηεεεδδε εβί. ΓίηίΐΒΓυηι εηίηι ΐη(επ3ΐ-

Ιιιηι δεπιρεΓ (ίιιίΐιιιιι επί. Ρίεπ ρΓοεΙεΓε» ροΐεδί ηΐ εο ηΐ3-

]ιΐ8 δρπιρει• δΐιηιαΙιΐΓ, ηιιοιΐ (Ι.ιΙιιιιι εδί. 0ιΐ3Γε εβιίεηι Γ3ΐίο

εδί εί (1ε δρΒίίο , (ριεηιβο'ηιοΛιιηι ηιιιηεπιιη εχ εο θίείηιιΐί

ίηΐίιιίΐιιιη, (ριί3 ιιΐ3χίηιιΐδ ηοη ε»1. 8ί ϊ^ΊΙιιγ Πεπ ηεηιιϋ ιιΐ ίη

ίηΓίηίίο (ΓίΠίίΙηδ Ιί;ιΙ , ϋΐιριε ε]ιι$ ιριιιιΐ ε$1 ίηίίηίΐιιιη , ίιιΐιτ-

νηΙΙιιιη ρ|ί;ιπι ίιιΐίηίΐιιιη ε«ε ηεεείβο εδί; ΓιεΓΪ ρΓοΓεεΙο ηοη

ροΐεδί υΐ Ιιοε εΪΓειιιιινεΓδεΙυΓ. ΑΙ νεΓδβΓί εβϊίπιη νίίΐεηιηδ ,

ΓβΙίοηεηιιε ]3ηι (ΙεΙίιιίνίιιιικ, εοηνεΓδίοπεηι εοΓροπκ ηιο(ίο•

ηεηι ειι]ιΐδρί3Πΐ εδδε. (4) Ρι-χΙεΓε^ δι 3 ΓιηίΙο ΙεηιροΓε ΓιηϊΙιιιιι

(εηιρυδ30δ(υΙεΓΪ8,εΙ ι•ι•1ί•ριιιιη ΓιηϊΙιιιιι εδδε, ρπηείρίπηιο,ιιε

ηβηεΓε ηεοεδδε εβί. 8ϊ Ιειηρυδ 3ΐι1εηι 3ΐηηυΐ3ΐίοηί$ ρπιιεί-

Ι'ΐιπιι Ιι,ιΙμΊ , ηιοΐίοηίί εΐϊαηι ρι•ίιΐ(•ίρίιιηι εδ(. ΟπίΓε ρπηεϊ-

ρίιιιιι πι.ι^ιιίΐιΐιΐίηίδ ηιιοα,ιιε ε]ιΐ8 επί, Μίριτ ΐ|ΐι;ι ιιιιιΐιιιίαΐίο

Γιιίΐ. Εβ(1ειη εβί εί ίη εεΙεΓίδ γλΙϊο. 8ίΙ ΐΐβςηβ αγε Ιίηε», »1-

Ιιτα εχ ρ«Γΐε ίπΐίηίΐη, ηιιία ίρδηιη ββΐ ε : βΐ ι ιΐΜΐί αΐία ίηΓιηίΙπ
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ΒΒ, έπ' αμφότερα άπειρος. Ει οή γράψει κΰκλον ή το

ΛΐΈ άπό του Γ κέντρου, τέμνουσα ποτέ οίσΟησεται

κύκλω τήν ΒΒ ή το ΑΙΈ πεπερασμένον χρόνον 6 γαρ

πα; /ρόνος εν ό'σω κύκλω ήνεχΟη 6 ουρανός, πεπερα-

•:. σμένος. Και δ αφηρημένος άρα, δν ή τέμνουσα έφε-

ρετο. Έσται άρα τις αρχή ή πρώτον ή τα Α ΙΈ την

τα ΒΒ ετεμεν. Άλλ' αδύνατον. Ούκ άρα εστί χΰχλω

στραφήναι το άπειρον. "Ωστ' ουδέ τον χο'σμον, εϊ ην

άπειρος.

ι» 6. Έτι δέ καΐ εκ τίονδε φανερόν, #τι το άπειρον

άοΰνατον χινηΟήναι. Εστω γαρ ή το Α φερομένη

παρά τήν Β, πεπερασμένη παρά πεπερασμένην. Ανάγκη

δη άμα την τε Α της Β άπολελΰσθαι χαι την Β της

Α• ό'σον γαρ ή έτε'ρα επιβάλλει της έτε'ρας, και ή ετέρα

ιγ. εκείνης τοσούτον. Κι μεν ούν άμφω κινοϊντο εϊς τουν

αντίον, Οαττον αν άπολΰοιντο , ει δέ πάρα μένουσαν

παοαϋε'ροιτο, βραδΰτερον, τω αυτί) τά/ει κινουμε'νου

τοϋ παραφερομένου. (β) Άλλ' εκεΤνο' γε φανερόν, ότι

άοΰνατον την άπειρον διελΟεΐν εν πεπερασμένοι χρόνιο.

ίιι Έν άπείριυ άρα• δέοεικται γαρ τοΰτο πρότερον εν τοις

περί κινησειυς. Διαφέρει δε' γε ούΟέν ή τήν πεπερα

σμένην φέρεσΟαι πάρα την άπειρον ή τήν άπειρον παρ'

έχείνην ■ ό'ταν γαρ εκείνη παρ' έχείνην, κάκείνη παρ'

έχείνην, δμοίοις χινουμε'νη χαι ακίνητος• πλην Οαττον,

ϊι> έάν κινώνται άμφότεραι, άπολυΟήσονται. Καίτοι ένίοτ'

οΰΟέν κο)λύει τήν κινουμε'νην παρ' ηρεμούσαν Οαττον

παρελΟεϊν ή τήν άντικινουμένην, έαντις ποίηση τάς μέν

άντιχινουμένας άμφοτέρας φερομένας βραδέως, τήν δέ

πάρα τήν ηρεμούσαν πολλω εκείνων Οαττον φερομένην.

3υ Οϋοίν ουν ποός τον λόγον ε'μπόδιον ό'τι παρ' ηρεμούσαν,

έπείπερ κινουμένην ενδέχεται τήν Α πάρα κινουμένην

τήν Β βραδύτερον παρελΟεϊν. Ο οϋν άπειρος ό χρόνος δν

ή πεπερασμε'νη απολύεται χινουμε'νη, χαι έν ώ ή άπει

ρος τήν πεπερασμένην έκινήΟη, ανάγκη άπειρον είναι.

3ί Αδύνατον άρα τό άπειρον κινεϊσΟαι 5λως• εάν γαρ χαι

τούλά/ιστον χινηΟϊ;, ανάγκη άπειρον γίγνεσθαι χρόνον.

Άλλα μήν 6' γ' ουρανός περιέρχεται καί στρέφεται δόλιος

κΰκλω έν πεπερασμένο) χρόνιο , ώστε περίεισιν άπασαν

τήν έντο'ς, οίον τήν ΑΒ πεπερασμένην. Άοΰνατον άρα

4» άπειρον εΐναι το κύκλιο. (7) "Ετι ώσπερ γραμμήν ^ς

πέρας εστίν άδΰνατον είναι άπειρον, άλλ' ειπερ, έπι

μήκος , και έπίπεδον ωσαύτως ^ πέρας οϋχ ενδέχεται ■

ο'ταν δ' δρισθή , ούΟαμή, οίον τετράγωνον άπειρον ή κύ-

κλον ή σφαϊραν, ώσπερ ουδέ ποοιαίαν άπειρον. Ει ούν

45 μήτε σφαίρα μήτε τετράγο)νον μήτε κΰκλος εστίν άπει

ρος, μή οντος δέ κύκλου ούο' αν ή κύκλω ειη φορά,

δμοίως δέ μηδ' απείρου οντος ουκ αν εΐη άπειρος, ει μηδ'

ό κΰκλος άπειρος έστιν, ούκ αν χινοϊτο χυκλικώς άπειρον

σώμα. (β) Ετι ει τό Γ κέντρον, ή δέ τό ΑΒ άπειρος και

60 ή τό Ε προς δρΟήν άπειρος καί ή τό ΓΔ χινουμε'νη, ού-

όέποτ' άπολυΟήσεται της Ε, άλλ' άεί έςει ώσπερ ή ΓΕ"

τέμνει γαρ ή τό Ζ. Ούχ άρα περίεισι χΰχλω ή άπειρος,

(ο) Έτι ειπερ άπειρος δ ουρανός, κινείται δέ κύκλο),

εν πεπερασμε'νω χρόνο) άπειρον έ'σται διεληλυΟιος. "Εστω

υίπιιριε εχ ρβι-Ίβ β β. 5ί Ϊ8ίΙϋΓ αϊ) γ (τιιΙγο είι-ουΐυιη 1ίηε•ι

αγε, ι!β50ΓΪ1>αΙ , β» 1ίιιΐ'»ιιι β β 800ϊΐΐδ ίιι ογΙ)6πι αΐίαυαηαο

Ιαΐα ΠιιίΙο ίη ΙεηιροΓε επί. ΤοΙυηι ειιίπι Ιεπηριΐδ, ςυο νει--

δβΐυη) εϋΐ εαΊιιηι, (ΐηίΐιιιη ο*1 : εϊ ίιΐ ει•βο Ιεηιρυδ ΓιηίΙηιη

ι-•Ι , «μι•. Ι εβί αοΐαίιιηι , ίη (μιο &εε3ΐ)δ Ιίηεα ΓεΓευαΙυΓ. ΚιίΙ

ΪΒΪΙιΐΓ ριίηείρίιιπι αυοοΊΙαηι, ψιο ρπιηηηι αγε Ιίιιι-α Ιίηειιιη

β β δεεηίΐ. ΑΙ Ιιοε 8558 ηοη ροΐεδί. Νοη ει-^ο (ϊετί ροΐβδί

υί ίη(ΐηί1υιιι νετδεΙϋΓ : ψι»Γβ ηεαυε ιιηιικ1ιι> , δίίηΐίιιίίιΐδ

88581.

5. ΡγοΊοπ» , εχ 1ιϊ5 εΐίαηι ραΐεΐ , Γιετί ηοπ ρο$8β υΐ ίηΐϊ-

ηί(ιιιΐ) ιηοΐπ 8ΪΙ ΒςίΙϊΙιιιη. δίΐ εηίιη Ιίηε» α, ςιίδε ρι•ορ!εΓ β

Ιίηεαηι 1'εΓαΙυΓ, ΠηϊΙ», ίικριηπι, ρΓορΙβΓ ΠηϊΐΒπι. δϊιηιιΐ ϊ^ϊΙιιγ

α 1ίικ'3ΐιι α β, εϊ β βΐ) α α1)5θ1υΙίΐη ΓοΓε , ηεεβ»8ε εβί. «.) ιι,ι ιι-

Ιυιη ειιϊηι αΐΐεπυδ βΙΙεΓϊ οεειιρ3ΐ)ίΙ, ΙιιπΙηι» ίΙΙίυ3 οΐ αΙΙβΓβ

οεειιραίιίΐ. ϋί ϊ;;ίΙιΐΓ βηιϋ.Έ ίη εοηΐΓΐΓίυηι ιηονεαηΙιΐΓ, είΐίιΐί

»1)3ο1νρηΙΐ)Γ : 5ίη βΙΙιτΒ ρΓορο ηοηεηίειη αΙΙοιαιη υιονεαίιιτ,

(3Γ(1ίιΐ8 : 5Ϊ πιοϋο εη(Ιειΐ), αιιοϋ ρπιρε ϋΐϊηι ηιυνεΐιπ*, εείε-

ιϊ!3ΐε ΓοΓΒΐυΓ. (β) ΥβΓυιη ϋίικί ε$1 ηΐΐηϊΓείΙιιιη , Ιίειί ηυιι

ροδίε ιιΐ Γιηίίο ίη ΙεηιροΓβ ιμπειμιαιη (Γ&ηβεαΙ ίηΓιπίΙιιηι :

Ιταη5ί1)ί[ ει-^ο ίη (ειηροΓβ ίηΠιιίΙο. ΙΙοε εηίιη εκί ϋειηοα-

8ΐΐ'3ΐυιη ρι-ίιιβ ίη ίί3 ([ΐϋΒ (Ιε ηιοΐυ $ηηΙ ρεΓίΓαεΙαΙβ. ΝίΙιίΙ

αηίειη ϊη(8Γβ5(, ίίηίΐα ρΓορε ιιι(ίιιίΙ;ιιη ΓεΓβΙιΐΓ, βη ίηΓίπϊΙα

ρΓορε ΠιιιΙίΐιιι. Νβηι ςιιυιη Ιιεεε ρΓορβ ΠΙβπι ηιονεΙϋΓ, εϊ ΪΙΙ.ι

ρβΓ Ιιβιιο 4Γ3ΐΐ5ίΓε νίϋεΐυτ; δίηιίϋΙεΓ, εϊ 8ί ηιονεαΙυΓ, εϊ 8ΐ

ηοη ηιονεαΙυΓ. ν'επιιηδί ιιιο\ ιηηίιιι• αιιιΐι;)•, εί!ίιΐ8 3ΐ)8θΙνεη-

Ιιιγ. (}ιι,ιιιΐ|ΐΐ3ΐιι ιιϊΙιίΙ ρΓοΙιίϋεΙ, εαηι ίπίεηίηιη, ι|ιμ• ρΓορβ

(ΐηίεβεεηΐβιη ηιονεΙιΐΓ, είΐίυβ, (ριαπι εαιη•ηυ33 ΓεΓίϋΓεοηΐΓβ^

(Γ3ΐΐ3ίΓ8 , 8ί (ριί>ρίιιιη 835 ψιίιίειη , ιρι.ι; εοηίΓ3 ηιονεηΙιΐΓ,

ηΐΓβδίιυε Γεπ•ί (3π1β ροδυεπί, εαηι νεΓΟ, ςηα; ρΓορβ (]ΐιίε-

8ΐτηΙεηι ηιονεΙιΐΓ, ιηυΙΙο εείβηυ» ίΙΙίδ ίβΓΓΪ. ΝιιΙΙιιιιι ίμϋιΐΓ

Γ3(ίυηί ρΓοΐ'ϊΐΐ8 ίηιρειίίηιεηίυηι βΠΊ'πΊιιι•, 5ί ρΓορε ςιιίε5εεη•

(ειη ,ίΙΙοι'λ ηιονεαΙιΐΓ : ηυηιη ΓιεΓΪ ρυ88ϋ υΐ α, δι ρΓορε β 1ί-

ηείηι ηιονεαΙηΓ, ιηοΐίοηεηι εϊ ί[>5αιη εΐίαιη δΐιήεηηίειη ,

Ι,ιιιϋιΐ'. Ιγ.::ρ-ι'.•ιΙ , ■ ιί ϊ ιΐίχίιηϋί. δι ί-ΪΙιΐΓ ίι! ίηΐίιιίΐιιιη ει>(

Ιειιιρυ8, ηιιο ΓιηίΙα δυόίεηδ ωοΐιιηι 3ΐ»ο1νίίυΓ : εϊ ίιΐ δ»ηε,

ο,ιιο ίιιΗηίΙβ Γιηί(3η) ΐΓβηδϊνίΙ, ίηΠηίΙιιηι 8558 ρ3π ΓβΙίοηο

ηεεεδδε εδί. Ι_τι ϊηΐιηίίπιιι ειβο ηιονεβΙυΓ, ηιίηίιιιε ίΐοΓΪ

ροΐβδί. Νβηι Ιειηριΐί ΓιβΙ ίιιΐίιιίΐιιιη ηεεεβδβ 88ΐ,βΙί3Γηδί ρεΓ

ηιϊιιίιηιιιη ΓυεΓίΙ ηιοίηηι. ΑΙ εοοίυιη Ιβηΐ|>0Γ8 Γιηίίο νει-χβΙιΐΓ

ΙοΙιιιιιιριε Ιοί Ιιιγ ίη οιΊ)εη). (^ιυιι ο ΙοΙαιη βαιη Ιι•«ιι>ίΙ είΓ-'

(ΐπηΙ.Ί.ΊΐΙί,ιπι, ςιια; εβί ίηίοδ, εειι α β ίίηίίαιη. 1ηΐ|>θ58ί1)ίΙο

ο>1 ει•μο , ίιΐ ίιιϋιιίΐιιιη 8888 , ιριικΙ 8ΐιί)ί( εοηνεΓδίοιιεπι.

(7) Ρι•8βΙεΓε3 , υΐ 885β ηοη ροΐεϊΐ Ιίηεβ ίηΐίηίΐβ, ο,ιια Γιιιίδ ει

8ϊΙ , δειΐ 6ί ΓοΓίε , ίοηβίΐυάίηε : βίο εϊ δΐιρεηϋείεδ ίηΠηϋα

εβδβ ηοη ροΐβδί, ο,αα εί Πηίβ εδί. (,ίπιηιι νεΓΟ ΓιιεπΙ (ργ•

ηιίηηία, ιιηΙΙαεν ρ3Γ(ε 851 ίηΓιηίΙα. (,π.,ιιΐι.ιίιπιι εηίιη, άιιΙ

('ίΐ'ειιΐιιιη , αιιΐ ΕρΙΐίεΓαηι ίη(ίηί(3ηι 8888 ηοη ιΐίχεπβ,ςυεηι-

αιΐιιιοιίιιηι ηεςπβ Ιίηεαιη ΙιίρειίίΐΙεηι. 5ί ίμίΐιιΐ' ιιε<|υε δρΐιχ-

ι.ι, ηβφΐε ι-ίι-ειιΐΐϋ, ηεα,υε ιρκίιΐΐ'αίιιιιι εδί ίηίϊηίίιιηι , 3(α»β

είΓευΙοδ ηοη 85( , εοηνεΓίίο ηοη ειίΐ : εϊ 5ί ίηΰηίίυδ ηοη

851, ίηΠηί(3 ηοη επί : δι ίρδο εΪΓευΙιΐδ ίηβηίΐηβ ηοη 85(,

νεΓ&αΓί ριοΓεοΙο εοΓριΐδ ίηίϊηίΐιιιη ηοη ροίοδί. (8) ΡΓ3β-

ίεΓεα, 5Ϊ γ δίΐ εοηίΓηηι, αβ νεΓΟ δίΐ ίηΓιηίΙα, εϊ ε 5ίΙ

ΡΓεεΙα •ΐ(1 τεείοδ αηςιιΐοδ ίηΐίηίία , εϊ ίηδυρεΓ ίηΓιηίΙα δϊ( γ δ

8υΙ)ίεηί ιηοΐιιηι, ιιιιηηιιηιη ίρ83 γ δ αοε Ιίηεα 3ΐ)5θΙνε(ηΓ,

38(1 δεηιρεΓ ρεΓίηιΙε αίο,ηε γ ε Ιίηεα , 8858 ΙιηΙμΊμΙ . ΝεεαΙ εηίιη

ίη ίρδο ζ ρηηείο. Νοη ει•μο ίηΓιηίΙα μτ«ιΙ ιιι•. (9) ΙηδηρεΓ 8ί

εαΊιιηι 85ΐ ίιιΓιηίΙιιιιι , 3(η,ιιε τβΓδαΙιΐΓ ίιιΐίηίΐυιη ρΓοΓεεΙο
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γάρ δ μέν μένων ουρανής άπειρος, δ δ' έν τούτοι κινού

μενος ίσος. "Ωστ' ει περιελήλυθε κύκλω άπειρος ών,

άπειρον το ίσον αυτώ διελήλυθεν εν πεπερασμένοι

/ ρόνω. 'Λλλά τοϋτ' ^ν αδύνατον, (ιο) "Εστί δέ καΐ

Β άντεστραμμένως ειπείν, δτι ει πεπερασμένος δ χρόνος

εν ω περιεστράφη, χα! τό μέγεθος 8 διελήλυθεν ανάγκη

είναι πεπερασμένον ϊσβν δ' αυτώ διεληλυβεν πεπέραν-

ται άρα χαι αυτός. (ιι)"Οτι μέν ουν το χύχλω χινού-

μενον ούκ εστίν άτελεύτητον ούδ* άπειρον, αλλ* έχει

10 τέλος, φανερόν.

Άλλα μήν ούίέ το έπι τό μέσον ουδέ το άπό τοΰ μέ

σου φερο'μενον άπειρον έσται• έναντίαι γάρ αί φορα\

ή άνω και ή κάτω, αί δ' έναντίαι εις εναντίους τόπους.

Ίων δ' εναντίων ε! θάτερον ωρισται, χαι Οάτερον ώρι-

15 σμένον έσται. Τό δέ μέσον ωρισται• ει γαρ δποθενοΰν

φέροιτο χάτωτο ΰφιστάμενον, ούχ ενδέχεται πορροιτέρω

οιελΟεϊν τοΰ μέσου. Ώρισμένου οϋν τοΰ μέσου και

τον άνω τόπον ανάγκη ώρίσΟαι. Ει δ' οί τόποι ώρι-

σμένοι και πεπερασμένοι, και τα σιοματα έσται πεπε-

2υ ρασμίνα. (2) "Ετι ε! τό άνω καΐ χάτω ωρισται, και

τό μεταςΰ ανάγκη ώρίσΟαι. Ει γαρ μή ωρισται, άπει

ρος αν είη χίνησις- τοΰτο δ' δτι αδύνατον, δέδεικται

πρότερον. "Ωρισται άρα τό μέσον, ώστε και τό έν τούτω

σώμα ή δν η γενέσθαι δυνατόν. Άλλα μήν τό άνω και

25 χάτο) φερόμενον σώμα δύναται έν τούτω γενέσθαι• πέ-

φυχε γαρ τό μέν άπό τοΰ μέσου χινεΤσθαι , τό δ' έπι τό

μέσον. (3) "Εκ τε δή τούτων φανερόν ό'τι ουκ ενδέχε

ται σώμα είναι άπειρον, και προς τούτοις εϊ ρ^άρος μή

έστιν άπειρον, ούδ' αν τούτιον των σωμάτων ούθέν είη

*0 άπειρον ανάγκη γαρ τοΰ απείρου σιόματος άπειρον εΤναι

και τό βάρος. Ό δ' αυτός λόγος έσται και έπι τοΰ κού

φου- ε! γάρ Ιστιν άπειρος βαρύτης, εστί καΐ χουφότης,

αν άπειρον η τό έπιπολάζον. (4) Δήλον δ' έκ τώνδε.

"Εστω γάρ πεπερασμένον, χαΐ είλήφθω τό μεν άπειρον

15 σώμα έφ' ώ τό ΑΒ, τό δέ βάρος αΰτοΰ έφ' ώ τό Γ.

Άφηρησθοι οϋν άπό τοΰ απείρου πεπερασμένον μέγε

θος έφ' ω τό ΒΑ- χαΐ τό βάρος αύτοΰ εστιο έφ' ?)

τό Ε. Τό δή Ε τοΰ Γ ελαττον έσται • τό γαρ τοΰ έλάτ-

τονος βάρος έλαττον. Καταμετρείτωδή τό ελαττον δπο•

«' σακισοΰν, καΐ ως τό βάρος τουλαττον προς τό μείζον,

τό ΒΑ προς τό ΒΖ γεγενήσθω• ενδέχεται γάρ άφελεϊν

τοΰ απείρου δποσονοΰν. (β) Ει τοίνυν άνάλογον τα με

γέθη τοις βάρεσι , τό δ' ελαττον βάρος τοΰ έλάττονός

έστι μεγέθους , και τό μείζον αν είη τοΰ μείζονος. "Ισον

*:> άρα έσται τό τοΰ πεπερασμένου και τό τοΰ απείρου

βάρος. Ετι ει τοΰ μείζονος σώματος μείζον τό βάρος,

το τοΰ ΗΒ μείζον έσται βάρος ή τό τοΰ ΖΒ , ώστε τό

τοΰ πεπερασμένου βάρος μείζον ή τό τοΰ απείρου. Και

των άνισων δέ μεγεθών ταύτόν βάρος εσται• άνισον γάρ

5» τω πεπερασμένο) τό άπειρον. Ούθέν δέ διαφέρει τά

βάρη σύμμετρα είναι ή ασύμμετρα• και γάρ άσυμμέ-

τροιν Οντων δ αυτός εσται λόγος οΤον ει τό Ε τρίτον

ΓιιιίΙυ (ειηροΓΰ ρ«ΓΐΓ3Π8Ϊ*οϊΙ. 5ίΙ εηίιη ο.τΐιιηι ςιικίοηι , ςιιοιΐ

ηι,ιιιιιΐ , ϊιιΐί ιι 1 1 ιιιιι : ίιΐ .ιιι! ηιι , ψιοι] ίη Ιιοο ηιονεΐυτ, ίοαυβίε.

<}ιΐ8Γ0 81 μί>;ιΙπιιι ΓιιοπΙ , <|ΐιιιιη $ίι ίιιΐίιιίΐιιιη , κηυβίε κίΐιί

ίιιϋηίΐιιιιι ΙοιηροΓβ ΙίιιίΙο ΙπιιιμΙηΙ. ΑΙ Ιιοε 6886 ίπιροδδίΐιίΐβ

ιΐίοοίκιΐιιι•. (10) ΑΙςυί (Ιίοοιο οοιιΙγβ οϋ,Ίπι ΙϊοεΙ. (}ιιιιηι Ιί-

ιιίΐιιιιι δϋ ίιΙ Ιειηρυδ ίη <|ΐιο βχΐ υοιμιΙιιιιι , ιιιιιμιιίΐιιιΐίηοΐιι

ςιιοςυβ Γιηίίαιη ε*58 ηεεε&ε βδί εαηι (51111111 οοηνβΓδίοηε

ΐΓ3ϋ$ίνί(. ΑΙ εοαηβίε ίϋιί οοηνβΓδίοηβ ΐΓβηδίνίΙ : εϊ ίρβυηι

(Τ^ο ο.τΐιιιη ΙίιιίΙ ιιιιι. (II) ΟοΓρυδ ίφχΐΓ ί«1 <]ΐιο<1 νθΓ83-

Ιιιγ, βχίΐυ ΙίιιίΙ \;ιο.ίιο ηεο ίιιΐίηίΐιιπι 8888, &β<1 Ιίηειιι ΙιαΙιβΓβ .

ρβίεΐ.

ΟΑΡ. VI.

ΑΙ ϊθγο ηοφιο ίι! ςηοά" ε ηιειίίο, ηοη™ ϊ<1 ςηοιΐ αι) ιηοιίί ιιιιι

ΓγΙ'(ΙΙ) , ι Π Π II II Ι! II Ι 8Πί. Ι,ϋΙίιιΝΟδ 8111111 0115, φΐί1)|18 8111>|111ι ΪΙΐΙΓ

βίςηβ (](ΌΓΜΙΙ1Ι, 0ΟΙ11Γ3Π33 8588 0ΟΠ8ΐ3ΐ. (.Ίιηίΐ'ίΙΙ'ϋδ ηΐιΙΐΊΙΙ

ΓοιιΙηιπα Ιοοϊ ρβΐυηΐυι•. ΛΙπ,ιιε εοηΙπιποΓηπι βϊ αΐίοπιηι άε-

Ιίιιίΐιιιιι εβί , βΐίϊΐη ηΙΙογιιιιι (ϊοΐίηίΐυιη επ'1. Μειίΐυηι νεΓοεβΙ

(ΙοΓιιιίΙιιηι. Νηιιι 81 υη(ΙενΪ8 ιΙεοΓβυιη ΓοιόΙιιγ 6ΐι1)]οοΙιιηι , Ιίεπ

ηοη ροΐείΐ ιιΐ ιιΙΙιιι ιιιοιϋιιιη ίρ?ιιιιι ρηι^ΓΟιΙίαΙιιΐ'. Οππιιι ί^Ί-

Ιιιγ ιιιοιϋιιιη &ϋ (ΙιΊϊηίΙιιιη , οΐί,ιιιι Μΐροπιπι Ιμιίιιιι ιΙγΙϊπϊΙιιιιι

888ε ηεεεβ$ε εβ(. (^ιιοιΚί Ιοοα μιιιΙ ιΙοΓιιιίΙη ηίψιο ΙίιιίΙ,ι , εοΓ-

ρθΓ3 <|1ιιιιριο βΓΗΠΐ ΙπΐίΙ,ι. (2) ΡΓ8318Γ83, 81 8υρθΠ18 30 ίη-

Γογιιϊ Ιοοιΐ8 881 (ΙιΊίιιίΙιΐ8 , οΐί,ιηι ί(| ιριηιΐ 081 ίηΙβΓ Ιιχε, (ΙεΙΐ-

ηίΐιιιη 8888 ηοοεββε 051 : ικιιιι βί ιΚΊίηίΙιιιιι ηοη 88(, ιιιιιΙιη

ίηΓιηί(ιΐ8 οπί ; (|ΐκκ1 ίηιρο88ίΙ)ϋε 8880 βηίοιι (1ι>ιιιοιΐ8ΐΓ.'ΐλίιιιιΐ8.

Κΐ'ί,'η ιιιΐ'ιϋιηιι ε$1 ιΐοΐίηίΐιιιη. Ριιαιο οΐίϋΐι: οοΓρη; (ΙοΙίιιίΙιιηι

βίί, ςηοιΐ ίη Ιιοο βδί,βυΐββδβ ροΐβδί. ΑΙ Μ οοΓρηβ, αηοιΐ

81ΙΓ811Π1 εϊ (ίοοΓδυηι ΓοΓίυΓ, ίη Ιιοο ε8«ε ροίεβί. ΑΙϊικΙ εηίηι ε

ηιεάίο, αΐΐικί 3(1 ιηοιίίιιιη Γβγγϊ βιιβρίε ιιαΙιΐΓ,ι ροίοδί. (3) Εχ

Ιιίβ ίβίΙηΓ ρβίβΐ, εοι-ρυβ ίηΐίηίΐιηη ίη ιβϋοιιο τεπηΐ) βδδο

ηοη ροδ8ε. ΕΙ ίηδηροΓ, 8ί ροηιΐιικ ηοη δίΐ ίηΐιηϋιιιη , ηεςιιο

(ΐπίιηηηιη Ιιοπιηι οοιροπηιι ίηΐίηϊίπιιι 8888 ρπιΓοοΙο ρο(88|.

ΙηΓιηίΙί ικιπιγ|ιιο οοΓροιίί ροηιΐιι», εϊ ίρ-ιιιιι ίηϋηίΐιιηι 8888

ηεεεδβοεδί. Κβϋεηι ΓιιογιΙ τβΐίο οί (Ιο οοΓροΓε Ιενί : η3ηι δι

εβί ι;ι;ινίΙ.ΐ5 ίηΠηίΙα, ε.8( εϊ ΙβνϊΙαβ ίηΠιπΙη, δι Μ εδί ίηίίιιίΐιιηι,

(]ΐιο(1 8ΐιρεπΐ3ΐαΙ. (4) Ουοιΐ (ριίιίοιη εχ Ιιίδοο ρβΙΟΓβ ρο(88(. 5ί(

οιιίιιι ίΐηίίπιη, 3((]ΐιε8ΐιιιΐ3ΐιΐΓ ίηΐίηϋιιηι ({ΐιίιΐοηι οοΓριΐδ α β,

ροικΙΐΗ 3ΐιΙοιη ίρδίυ3γ : 31) ίηΠηϋο ίρϋιπ' ιιια^ιιϊΐυιΐο ΙίηίΙα

3ΐιΓοι π1ΐ)Γ [ίο, 3(ιριο ρυικ1ιΐ8 ίρίίιικ 8ίΙ ε : ίρ8ΐιιη ί^ίΙιΐΓ ε ροιι-

άιΐδ, ηιίηιΐδ οι ί( ίρδο ροηϋοΓε γ. ΜίηυΓίδ οιιίιιι ηκιμηίίικίίηίδ

ροηιΙιΐ8 ΠΜ11Π8 ιιίιιιίπιιιι εδί. Μ ίιιιΐ8 ίΙ,Ίίριο ροικΙιΐ5, ιιια]ιΐ8ηιοη•

8ΙΙΠ-Ι ηιπιιοπι 3ίίςηο ΓοροΙίΙιι ιιι. ΙΙικριε ιι Ι ιηίηυδ ροηιίιΐδ 8888

ΙιλΙιοΙ 3(1 ιιιη] ιΐ8, ίΐ3 β δ 8888 Ιΐ3()οΙ 3ΐΙβζηΐ3ξηίΙη<1ίηεπ). Κίεπ

οηίιη ρηίοδί ιιΐ (]υ3η(3νίδ ;ι1> ΐηΠηϊΙα 3ιιΓοι'3Ιιιγ. (Α) 5ί ί^ίΙιΐΓ

ιιΐ3^ιιίΙιιιϋιιο8 δίηιίΐϊΐιιιΐίηοιιι ΓαΙϊοηιιιιι 8ΐι1ιοιιιιΙ οπηι ροη-

(ίεπϋιΐδ, οί ιηίηυδ ροηιΐιΐδ πιίηοπ3 εδί πΐ3§ηϊ(υ(1ίηϊδ, ηΐ3]υδ

οΙί3ΐη πΐϋ^ηίΐιΐιϋηίδ οιίΐ ηΐ3](>Γί>. ,ΈςυϊΙβ βΓ{;ο ΙΐηίΙί ροηϋυβ

οι Μ , 30 ΙΙΙΙΪιιίΙί. δί ΙΙΙ.ηιΙΓίβ ρΓΟθΙβΓβ3 ΟΟΓρΟΓΪδ ηΐ3]ιΐδ 88(

ροηιΐιΐδ, ίρδίυδ η β ροηιΐυδ ηκι]ιΐ8 οιί! ρο ιιι Ντο εοΓροπδ ίρδϊυδ

ζ β. ς)ιιηιο Ιίιιίΐί ροηιΐιΐί, ηΐ3]υ8εη( ροικΙβΓε ίηΐίιιίΐί. Ιιιλ-

((ΐιαίίαιη οϋαιη ιιιαςηίΐιιιΐίηιιιιι ίιΐοηι Γιιοιϋ ροικίιΐδ. ΚίιιίΙιιιιι

οηίιη βε ίηΐΐιιίΐιιιιι ίη.πιιι.ιΐί.ι 888β εοηδίβΐ. ΝίΙιίί βιιΐοηι ίη-

ΙΟΓΟδΙ , οοηιηιοη8ΗΓ3ΐ)ίΙί3 ίρ83 ροιιιΐοΐ'3 , 3η ίιιι ιιιιιηιοιυιιπι-

Ιιίΐίιι δίη(. ΐ;(οηίιιι (•3ι1οιη οπί γηΙιο, 81 ίιιουιιιιιιοιΐ8ΐιι:ιίιίΙίΛ
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υπερβάλλει μετροϋν το Γ βάρος" τών γάρ ΒΔ μεγεθών

τριών ίίλο>ν ληφθέντοιν μείζον εσται τ6 βάρος ή το έφ'

ω Γ. "ίίστε το αυτό εσται αδύνατον. "Ετι δέ κκΐ

έγχωρεΐ σύμμετρα λαβείν οϋθένγάρ διαφέρει άρχεσθαι

5 από τοϋ βάρους ή άπό τοϋ μεγέθους, οίον αν ληφθη

σύμμετρον βάρος τώ Γ το έφ' ω το Ε, και από τοϋ

απείρου άφαιρεθή το ε/οντό έφ' ω τι) Ε βάρος, οίον τό

βΔ, είτα ώς το βάρος προς τι) βάρος , το βΔ προς άλλο

γένηται μέγεθος, οΤον πρόςτόΒΖ- ενδέχεται γάρ απείρου

ι» όντος τοϋ μεγέθους δποσονοϋν άφαιρεθηναι• τούτων γαρ

ληφθέντων σύμμετρα εσται και τα μεγέθη και τα βάρη

άλληλοις. (β) Ουδέ δή τό μέγεθος δμοιοβαρές είναι

$ί άνομοιοβαρές ουδέν διοίσει προς την άπόδειςιν άει

γάρ εσται λαβείν ισοβαρή σώματα τώ ΒΛ, άπό τοϋ' άπεί-

15 ρου δποσαοΰν η1 άφαιροϋντας η προστιθε'ντας. (7) ϋστε

δήλον εκ τών είρημένων δτι ουκ εσται τοΰ απείρου σώ

ματος πεπερασμένον τό βάρος. Απειρον «ρα. Ει

τοίνυν τοϋτ' άοΰνατον, κα'ι τό άπειρον τι είναι σώμα

αδύνατον. (»} Αλλα μην οτι γ' άπειρον τι είναι βάρος

20 αδύνατον, έκ τώνδε φανερόν. Εϊ γάρ τό τοσονδ'ι βάρος

τήν τοσηνδε εν τώδε τώ χρόνω κινείται, τό τοσούτον

χα'ι έτι εν έλάττονι, και τήν άναλογίαν ήν τά βάρη ε/ει,

οί χρόνοι άνάπαλιν έ™ουσιν, οίον ε! τό ήμισυ βάρος εν

τώδε, τό διπλάσιον έν ήμίσει τούτου. (») "Ετι τό

•25 πεπερασμένον βάρος άπασαν πεπερασμένην δίεισιν έν

τινι ^ ρόνω πεπερασμένο). Ανάγκη άρα εκ τούτιον, εϊ

τι εστίν άπειρον βάρος , κινεϊσθαι μεν ^ τοσο'νδε ίσον

τό πεπερασμένον, κα'ι έτι μή κινεϊσθαι δε', ή άνάλογον

μεν δεϊ κατά τάς ύπεροχάς κινεϊσθαι, έναντίως δέ τό

30 μείζον έν τώ έλάττονι. Λόγος δ' ούθείς έστι τοΰ απεί

ρου προς τό πεπερασμένον, τοΰ δ' έλάττονος χρόνου

προς τον μείζω πεπερασμένον ■ άλλ' άει έν έλάττονι.

Ελάχιστος δ' ουκ εστίν, (ιο) Ούδ' ει ν,ν, Οφελος τι αν

ην άλλο γάρ άν τι πεπερασμένον ελήφθη έν τω αϋτώ

3:. λόγω, έν ω τό άπειρον προς Ιτερον μείζον, ωστ' έν ίσω

χρόνω τήν ίσην αν έκινεΐτο τό άπειρον τώ πεπερα

σμένο). Αλλ' αδύνατον. 'Αλλά μήν ανάγκη γε, είπερ έν

δπηλικωοΰν χρόνιο πεπερασμένω δέ κινείται τό άπειρον,

και άλλο έν τω αϋτώ τούτο> πεπερασμένον βάρος κινεΐ-

40 σΟαί τίνα πεπερασμένην. (ι ι) Αδύνατον άρα άπειρον

είναι βάρος, όμοίο>ς δέ κα'ι κουφότητα. Και σώματα

άρ' άπειρον βάρος έ/οντα κα'ι κουφότητα αδύνατον.

Οτι μεν ουν ουκ έστιν άπειρον σώμα, δήλον διά

τε τών κατά μέρος θεοιροϋσι τούτον τον τρόπον, και

45 καθόλου σκοπουμένοις μή μόνον κατά τους λόγους τους

έν τοις περί τάς αρχάς είρημένους ήμϊν (διο)ρίσθη γάρ

κάκεΐ καθόλου πρότερον περ'ι άπείοου πώς εστί καί πώς

ουκ εστίν), άλλα κα'ι νΰν άλλον τρόπον. (π) Μετά δέ

ταυτ' έπισκεπτε'ον καν ει μή άπειρον μέν τό σώμα τό

■,ο παν, ου μην άλλα τοσοΰτόν γε ωστ' είναι πλείους ου

ρανούς• τάχα γάρ άν τις τοϋτ' άπορήσειεν, δ'τι καθάπερ

δ περ'ι ήμας κόσμος συνέστηκεν, ούθέν κιυλύει κα'ι Ιτέ-

ρους είναι πλειους μεν ενός, μη μεντοι γε άπειρους.

Πρώτον δ' είπωμεν καθόλου περί τοΰ απείρου.

ΜΐιΙ : νεΙοΜ μ ε ροικίιιβ ηιειίίΐΐϊίΐιΐί γ ροιιιΐιι*, ΙεΓ ι-ερεΙίΙυιιι

εχδυρεΓεΙ. Λ.ιιιι βί Ιην> ΙοΙ,ιε ιιΐίΐμιιίΙιΐ(1ίηε«ι β 3 κυηΐϊΐιΐυι•,

Ι»>ιιι1ιι.-> ί|κιι ιιιιι ιιΐϊ]ιΐ5 ειϊΐ ροηεΙεΓε γ. (^ιιιιι-ε ίιίειη ενεηίεΐ

■ ιι>1>< 1---.Ϊ1 ιϊ 1«•. Γι',γΙιίίμ, Ιιιίί ροΙι*1 υΐ εοιηηιεη8ΐΐΓ3|)ίΙί3 ίρ$3

δΙΙ1113ηΙι1Γ. ΝίΙιίΙεηίκι ί|ΐΙ(Τ6*1, 3 |ιηΙ1ι1ιΤ<• 311 α ιιΐίΐμπίΐιιιΐιιιε

ίιιίΐίιιηι ΙίίΐΙ. \ΌΙιιΙ μ ε ροικίυϋ <Ίΐιιιιηειι*ιιι,•ιΙιϊΙο Μΐιιΐίΐΐιιι•

ίρίί ροηιίεπ γ, ειΙ(]ΐιβ αΙ> ϊιιίΐϊο 63 ιιι.'ΐΐϋΐί Ι ιιιΐιι ;ιιι1Ί-ι ;ι1ιι ι-, φΐιε

Ιΐ3ΐ)ΐ•1 ίρκυπι ε ροηϋυβ, οειι βδ. 1 > ι - ϊ 1 1 < 1 ο ιιΙΙ.ιΙ,ι ΓικτίΙ 3ΐί3

ΙΙ13μηίΙιιϋο , ιοιι β ζ, 3(1 ΐ|ΐΐ3ΐιι ί!;ι β 3 ιιΐίίμιιϋιιιΐο 96 Ικιΐιεί ,

πΙ ροηοΊι* 80 Ιι;ιΙμΊ 8ΐ1 ροηιΐυϋ. Γίιτί εηϊιη ροίεβΐ ιιΙ, μ ιιι.ι-

μηίΐυϋο μΙ ιιιΙπιίΙ.ι, <|ΐι ιιιΐ.ιχ ϊ-ν 31) ΐ'Λ ιιι,ιμιιίίικίο ίΐιιΓιτιι-

Ιι:γ. Πι-, εηίιη βιιιηρίίδ, Ι.ιιιι ιιιημιιίίικίίηεβ ιμηιηι ροηύΥΐ'3

ίιιΐι'ΐ' 5856 ν;ιιιι' (Ίΐιηιπι-ιι»ιιΐ',-ιΙιιΙί;ι ιί ιιιιΐ. (6) ΑΙ νκΐΌ ηϋιΙΙ 3|1

ιΙεηκιη-,ΐΓίΐΙίοηειη 8[ί3ΐιι Ιιοε ιί Ί«-ι Ι , ^ίιιιίΐίϊ ίρ53 ιιΐίΐμηίίικίο

ΙιηιιιΙΐΜ-, 3η ϋί&ϋίιιιίΜ» 8ίΙ. δεπιρει- εηίιη ΐοιυβίϊ^ εοι•-

ροΓβ ροηιίεπ» , ιιι,ιμιιίίικίίιιί•; ίρίίιΐδ β 3 ροηϋειϊ Μΐιιιειν Ιί-

οεηίΐ, ηυοίςιιοΐνίβ .ιΙι ϊιιΐίηίΐο 3υΙ ϋηΟιτικΙο 3ΐι( ίκΜοιιιΙιι.

(7; (,Μΐ.ιι,• ρ.ιΐιΊ εχ Ιιί.ι ψι;ι• (Ιίχίιιιυ*, (ΌΓρθΓΪ$ ίιιΓιηίϋ

|Η>ηι1ιΐ8 ΙίιιιΙιιιιι ηοη ι•>ν. 1. 1 ιί ίμϋιΐΓ ίηΠηίΙυηι. (,ιιι..«!μ

1|Ι)ε 0886 0011 ριι|ι•^|, ΙΙΙΙ' ίΐΐΙίΐΐίΙ ΙΙΙΙΙ (|ϋίθΙ)03Ι11 III Γ3(10Ι16

Γοηιιη εοΓριΐδ ε«ο ροΙο,^Ι. (8) ΛΙιριί ροηαΊι» ίηΠιιΚοηι

Γ"<• ιιοη ι'ιιλ-ι' , εχ Ιιίβίο ρ•ι!ι•ι•.• ρο(ε$1. 8ί ειιίιιι ΙίιιιΙιιιιι

ροηι1ιΐ8 ρρι- ΙίιιιΙιιιιι 6ρ»(ίιιιη Ιιοε ίιι (επιροΓε ιιιοΐιι είεΙΟΓ,

Ι,ΙΙΙΙ 11111 ι•1 ΪΙΙΜίρΐ'Ι', III ΙΙΐίΐΙΟΙΌ Κ1Ι10 ΙΙΙΟνεΟϋυΓ. Λ1ι|1|ι• ((Ί11-

ροΐ'.ι ΓΒΐ'ιοηεπι ε3ΐη ιρι.ιιη ΙιιιΙηίιΙ ροιιι]εΓ3 , εοη(Γ3 88ηε Ιια-

1>ε1)ΐιιι1 : νείιιϋ μ (Ιίιιιίϋίυιη ροηι]υ9 Ιιοε ίη ΙεηιροΓε ιηονε-

Ιιιΐ', ιΐιιρίιιιιι ίη ιΐίιιιίιΐίο Ιιιι]ιι>ιί' ιιιομΊιιγ. (9) ΙΊ ίΐΊιτί'ίΐ ,

ροικΙιΐ8 ΙϊιιϊΙιιιιι οιιιιιΐ', ΙίιιιΙιιιιι 8ρ3ΐίυηι ΓιηίΙο (ριυιΐίΐηι ίιι

ΙεηιροΓβ Ιπυι>ίΙ. (^ιιηι ιριιιιιι ίΙ.ι •>ίπΙ , 81 ιριοιίρίβηι ροιιιΐιΐκ

8ίΙ ΗίΓιιιίΙιιιιι , ιιιονοίΐΙιΐΓ ίρδίιιη , εϊ ηοη ηιονοίΐΐιιι-, ικ-εβίδο

γίΙ : ιιιιιμ',ιΙιιγ εηίιη Ιΐεεεβ36 ε$(, ηοο ΙίιιιΙιιιιι εε( , ΐ|ΐΐίΐιιΙιιιιι

ΙίιιιΙιιιιι ; ι•1 ίιι ■■.ιιρπ• ηοη ιιπινείΐΐιιΐ' ιίιι ίΐΐί ηεοβίδβ ε$( , ιριιι

εχοεδβυιιιιι ο,ιιίιίπιι Γ3ΐίοηε ίρ^υιη ηιονεη οροΓίεΙ : γμιιΙγ,ι ■

<ριε ιικι]ιι$ ίη ηιίηΟΓε ιηονεή. Ρ.3(ίο \ι.το ίιιΐίιιίΐί , ιιιιΙΙη εβί*

3(1 ΙίηΊΙυιιι : Ιειηροήβ αυίειη ιηϊηοΓίί ε$( 3(1 ηιβ]υ$ 1ειηριΐ8

ΙίιιιΙιιιιι , μ,ίΙ ίη ιηίηοΓβ μ•ιιι|μ.•ι•. Μιιιίιιιιιιιι βυίειιι ηοη εδί.

(10) Γίεςοε 81 εβϋεΐ, ιαίΐίΐίΐβ ιιΙΙαείίεΙ. 5ιιιηρ(ιιιιι εηίιη Γυί$-

μ•Ι ΐ|ΐιίρρί;ιιιι ΙίιιιΙιιιιι ιιΐ3]08 ίη (ίκίοιπ ΓβΙίυηε, ίη (|ΐι:ι τε-

βρεείο 1ειηροΓί8ΪιιΓιιιίΙιιιη 3ΐ1 Ηΐίιιιΐ ιηίηυ8 ι•>μΊ. (^ιιητο ;ΐ'<}ΐΐ3ΐϊ

ίη ΙεηιροΓε, ρεΓ8ρ3(ίιιιιι ιειρκιΐε, ΙίιιιΙιιιιι 3ε ίιιΐίιιίΐιιηι ιιΐίιμιιί

ηιονεΓεΙιΐΓ : βΐ ΠβΓΪ ηοη ροΐεϊΐ. ΑΙιριί ηεεεΝβε εδί, 8ί ίπΐίιιί-

Ιιιιιι ιρίίΐηίονί» , ΓιηίΙο Ιίΐιιιοη (επιροΓε πιονε3(ιΐΓ, ιιΙιιΐιΙ ει ίίΐιιι

ριιηιΐιΐϋ ΙίιιιΙιιιιι ίη Ιιοε εοιίεηι , ριτ βρβίίυιη ΙίιιιΙιιιιι (μιικΙ-

(Ιίΐιη ηιονεη. (II) Ιιηρθ88ίΙ)ίΙε ε»1 ιτμο , ροηιΐηβ ίιιΓιιιίΙιιιιι

«856, εϊ ίίπιϊΐίΐιτ ΙενίΙίΐΙειιι. £1 εοΓροΓ3 ΐΊ-<ι ίιιΐιιιίΐιιιιι

ριιιιιίιι- Ιΐί)Ι)επΙΐίΐ, ΙενίΙβΙβηινε, ϊη*Τ3(ίοηβ ιεπιιιι ε^ε ηοη

ροββηηΐ.

ΡίΐΙιΊ ίμίΙιΐΓ εοΓριπ ίιιΐίηίΐιιιη ηοη εββε, ε( 8Ϊ Ιιοε ηιοιίο

(ΟΐιΙειιιρΙίΐΙίιι (1ε ίρ$ο Ιίίΐ! ριτ πιΐίιιιιεδ ρβιΊίΐΊΐΙ,ιιε-,, εϊ μ

ιιιιϊν ΐ'Γ«ιΙίΙιτ ('υιΐΝίιΙεπΊιΐΓ, ηοη βοΐοηι ρβΓ ΓβΙίοιιεβ ε3$ ςιΐίϋ

ίη 5ΐΊ'ηιοηίΙ>ιΐ8 ϋε ρηηείρίίβ 3 ηουίβ 8οηΙ Οίεΐα; ((ΙεΙεπιιίη;ι-

Ιιιηι 681 εηίιη εϊ ίΙΙο ίη Ιοεο (1β ίιιΓιιιιΙο ιιηίνει'^ιΐιίει- ρηιΐ5 ,

(ριοιιιθ(Ιυ ε8ΐ, εϊ ςιιοηκκίο ηοη ε«1) , 8ει1 ιΊί.ιπι ηηηε, βΐίυ

ιικκίο. (12; Ροβΐ Ιΐ3?ε βιιίειιι εοιΐΜ(Ι( ι,ιιιΊιιιιι ε:.1, 51 ίηΓιηί-

Ιιιιιι ιριίιίειιι υηίνεΓβιιηι εοΓριιβ ηοη *ίΙ, 1;ιη(ιιιη Ι.ιιιιπι βίι,

ιιΙ ρΙυΓεβ 8ίηι ε;ι•Ιί. ΓθΓ8Ϊ(3η εηίιη Ιιοε (ριί^ρίηηι ιΙιι1)ίΙίΐ\ειίΙ ,

ηίΙιίΙ 00813Γ6 , ιιΙ Ιιίε , ηυϊ ηο: ( ίιειιιιιιΙίΐΙ , ιηηη(1ιΐ8 εβί εοιι-

8ΐί1η(υ8, 8ϊο εϊ ρίοι-ειίβΐίυ* ε$8β εχΙοβ, ρΙιιη•Η ςυίύεηι ιιικι ,

ηοη Ιίΐιιιεη ίηΐίπίίοδ. Ρπιι» αιιίεηι ιπιίνεΓϋαΙίΙει- ϋε ίοηιιίΐο

(Ιίοβιηαβ.
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Ανάγκη δη σώμα παν ήτοι άπειρον είναι ή πεπερα

σμένον, και εϊ άπειρον, ήτοι άνομοιομερές άπαν ή όμοιο-

μερές, κάν ει άνομοιομερές, ήτοι εκ πεπερασμένων

ειδών ή ές άπείροιν. (2) "Οτι μέν τοίνυν οΰγ οίόντε εξ

ι> απείρων, φανερόν, εϊ τις ήμΐν έάσει μενειν τας πρώτας

υποθέσεις ■ πεπερασμένιον γαρ των πρώτιον κινήσεων

οϋσών ανάγκη και τας ιδέας τών απλών σωμάτων είναι

πεπεοασμένας. Απλή μέν γαρ ή του άπλοϋ σώματος

κίνησις, α? δ' απλαϊ πεπερασμένοι κινήσεις ε'.σίν

ιιι ανάγκη δέ άει κίνησιν εχειν σώμα παν φυσικόν. Άλλα

μήν είγε έκ πεπερασμένων εσται το άπειρον, ανάγκη

και τών μορίιον έ'καστον είναι άπειρον, λε'γω ο' οίον το

δοοιρ ή τι) πϋρ. Άλλ' αδύνατον ■ δέδεικται γαρ δτι

ούτε βάρος οίτε κουφότης έστιν άπειρος, (χ) Ετι

15 άναγκαΐον απείρους τω μεγέΟει είναι και του; το'πους

αυτών, ώστε και τας κινήσεις άπειρους ιι/αι πάντων.

Τοϋτο δ' αδύνατον, ει Οησομεν αληθείς είναι τας πρώ-

τας υποθέσεις και μήτε το κάτω φερόμενον εις άπειρον

ένδέχεσΟαι φέρεσΟαι μήτε το άνιο κατά τον αϋτον λο-

2» γον. Αδύνατον γαρ γίνεσΟαι ο μή ενδέχεται γενέσθαι,

δμοίως έπι τοϋ τοιόνοε καΐ τοσόνδε και τοϋ που. Λέγω

ο', ει αδύνατον γενέσθαι λευκον ή πηχυαϊον ή εν Αι

γύπτιο, κα\ γίνεσΟαί τι τούτων αδύνατον. Αδύνατον

άρα και φέρεσΟαι Ικεΐ ου μηθεν',δυνατον άφικέσδαι φε-

. 2* ρο'μενον. (4) Ετι ει χα'ι διεσπασμένον εστίν, ουδέν

ήττον Ινδέχοιτ' άν το ε; απάντων πυρ άπειρον είναι,

(δ) Άλλα σώμα ήν το πάντη διάστασιν ε/ον ώστε πώς

- *ίο'ντε πλείω μέν ανόμοια , έ'καστον δ' αυτών άπειρον

είναι; πάντη γαρ έ'καστον δει άπειρον είναι, (β) Άλλα

:ιο μήν ουδέ παν δμοιομερές ενδέχεται τι) άπειρον είναι.

Πρώτον μέν γαρ ούκ εστίν άλλη πάρα ταύτας κίνησις.

'Έςει οΰν μίαν τούτιον. Έϊ δέ τοϋτο, συμβήσεται

η βάρος άπειρον ή κουφότητα είναι άπειρον. Άλλα

μήν ούδ' οίόντε το κύκλω σώμα φερο'μενον άπειρον.

;ν> Αδύνατον γάρ το άπειρον φέρεσθαι κύκλω • οΰΟέν γαρ

διαφέρει τοϋτο λέγειν ή το τον ούρανόν φάναι άπειρον

είναι, τοϋτο δέ δέδεικται ότι αδύνατον. (7) Άλλα μήν

ούδ' δλως γε το άπειρον ενδέχεται κινεϊσΟαι. *Ι1 γαρ

κατά φύσιν κινηΟήσετάι, ή βία• και εί βία, εστίν αύτώ

4" και ή κατά φύσιν, ώστε καΐ το'πος άλλος ίδιος εις 8ν

οίσΟήσεται. Τοΰτο δ' αδύνατον.

8. "Οτι δ' ό'λως αδύνατον άπειρον ΰπί> πεπερασμένου

παΟεϊν τι ή ποιησαι το πεπερασμένον, έκ τώνδε φανε-

ρόν. "Εστω γαρ άπειρον έφ' ου Α , πεπερασμένον έφ'

45 ου Β, χρόνος εν ω ε'κινΥ,σέ τι η έκινήΟη Γ. Εϊ δη ϋπο

τοϋ Β το Α έΟερμανΟη η ώ:0η η άλλο τι ΙπαΟεν ή και

6τιοϋν έκΛνήΟη εν τώ 'χρόνω έφ' ου Γ, έστω τι) Δ τοϋ

Β ελαττον, και το ε)>αττον έν τω ΐσω χρόνω ελαττον

κινειτιο• έστω δέ το έφ' ώ Ε ίιπί) τοϋ Δ ήλλοιωμένον.

6» Ο δη Ιστι το Δ προς το Β, το Ε εσται προς πεπερα

σμένον τι. (ο) "Εστω δή το μέν ίσον έν ίσω χρόνω ίσον

άλλοιοϋν, το δ' ελαττον ε'ν τώ ίσω ελαττον, το δέ μείζον

Οηιηο ίΐβφίο εοΓριι; ηυΐ ΐηΠηίΙιιπι 3ηΙ ΠηίΙιιιη βίϋϊβ ηε-

<τ-μ• ι-!. ΕΙ μ ίιιΐίιιϋιιηι Ρ51, 3ΐιΙ δίηήΐίυιη :ιιιΙ ιΐί^ίιηίΐίυιιι

ρ3Γΐίιιιιι β58β. ΚΙ 81 άΊδδίιηίΙίυη) |ιιΐ1ίΐ1||1 ΡδΙ, 3111 οχ ΙίηίΙίϋ

δρεείο,3υΙ ρχ ίηϋηίΐίδ εοηδίβι-ε. (2) 1>»ΙρΙ ί^ίΐιιι• ρχ ίηΗηίΙίδ

ΟΟΠδΙβΓΡ ΠΟΠ ροδδβ, δί φΐίίφίβηΐ 11θΙι« ρΓΙΙΙίαβ ϊϋρρΟϋίΙίοηεβ

ηιαηοΓΐ; δίηβΐ. Νβπι ί,ί ρπηιί ηιοΐυδ ΙίηίΙί 5υηΙ, δρεείεδ φΐοφίβ

βίΐΤίρΙίΐ'ίΐΙΙΙ) 1•()Γ|)(ιΙΊΙΙΙ1 ΙίηίΙβδ 0888 ΙΙΟΟβίδβ βδΐ ΚΙοηίιη ίίιη-ν

ρΐίείδ ψιίιΐοηι οοΓροΓίδίηοϋο, δίπιρίβχ ε«1. δίηιρϋοβδ αυΐβιη

ηιοΐίοηοδ , ΙΐηίΙ»! ευηΐ. ΑΙςυε οιηηε ηηΙιΐΓβΙρ ο>Γρυ$ ιηοΐίο-

ηβηι 1ΐ3ΐ)ΐτβ ηβεεβββ ββΐ. ΑΙ νβΓΟ *ί ίηϋηίΐυιη εχ ΙίηίΙίδ ρπΐ ,

ηυαηιηιιο ραΓίίιιπι ίηίίηίίαιη ρβ*β ηβΡί•85β β«1 : ιϋοο αηίειιι

αηιιβηι , τοί ί^ηοιη. ΑΙ Ιιοο 088β ηοη ροΐεδί : (ΙοιιιοιίδίΓΟΙππι

081 εηίιη , ηοφίο ροη<1ιΐ3 ηβιριβ Ι(•νίΐ3ΐοηι ίη Γ3ΐίυηβ ΓβΓυιιι

ίηΠιιίΐ3ΐιι βίδβ. (3) ΡγλΊκγο», Ιοο3 ιριοςυο ίρ83Γυιη, ιιι ι^ηί-

ΙικΙίηβ ίιιΓιηίΐ3 εβδβ ηεεεδδν εδί : <|ΐι;ιιν <•( ιηοΐυδ οιηηίιιιτι

ίηΐίηίΐοβ 08.0. Ηοο 3»1βιη 08&0 ηβιριίΐ , 81 ρηιηβδ .ΜίρρυδίΙίο-

ηοδ ροδπιτίιηιΐδ Υ0Γ3Λ βίδβ , εϊ ηεφίε ί(Ι (]υοϋ ιΙεοΓδυιη , ηβ•

ςιιβ ϊιΙ ςποϋ 6ΠΓδΐιιιι ΓειΊιΐΓ, ίη ίιιΐίηϋιιιη ηιονειί ροδδίΙ.

]παρο8δί1)ίίε εβί εηίιη Γιεπ ίιί ςοοι] οιΐιιιη δΐιίιίΓΟ ηοη ροΙεκΙ,

Ιηιη ίη ΐ|π.ιϋΙ,ιΙι•, ιριαηι ίη (|ΐΐ3ηΙί(ηΙ«, (]ΐΐ3ΐη ι•ΙΪ,ιΐιι ίη ι ί,ί.

ϋίοο βυΐεηι Ιιοο ρβείο : 8ί ίιηρο>5ίΙ)Ί1ε βδΐ, ηΙΙιιιιιι ςυίρρίβιη

ΓοΓΟ,αιιΙ ρειίβίε, βιιΐ ίη ^Ε^'ρΙο 0550, εϊ Γιεπ φΐί('φΐ3π)

Ιιοηιηι ίπιροδδίΐήΐβ εδί. Ιιηροβδίϋίΐε ι»1 ίβίΙϋΓ, εϊ ι'ΙΙιιε εΐίϊηι

>1ιιί(Ί|ΐκιιιι ΓεΓΠ, ιρκι ιιιιΙΙιιιιι εοΓριΐδ ρεΓνεηίη' ρο(β^Ι 8υ|>-

ίεη* ΐ3ΐίοηεηι. (4) ΡΓαΊβΓεα , εϊ δι 8ε]ιιηεΐ3 δΐιηΐ , ηοη ηιίηΐϋ

(αηιεη Ιιίδεκ, ()ΐιί εδί εχ οηιηίίιυδ ίβηίδ, ίηίίηίΐιΐδ εδβο ρο-

Ιε$1. (5) ΑΙ (ΟΓριιβ εδί ίιί ςιιού οηιηί οχ ρβΓίε (Ιίηιρηδίοηεηι

Ιι,ίΙιιΊ. (.Μίαπ' φΐΐ Γιεπ ροΐβδί ιιΐ ρΐιιτα ςυίιίοιη δίηΐ (Ιί.ν,ί-

ιιιίϋ.ι, ιιιιιιιιιι|ΐιιιιΙ•|ΐκ.' ΐΐηΐΐ'ΐιι ίρδοΓυπι δί( ίηϋηίΙυηιΡ Οηιηί

εηίιη εχ ρβΓ(ε ({ΐιοιίιιυε ίηϋηΚιιιιι κ«5β οροΓίεΙ. (6) ΑΙ νεΓο

ηεφίε δίιηίΐίυιη ρπιΐίυιιι οηιηε, ίηΓιιιίΙιιηιεδίβ ροΐεδ). ΙΊίιικι

εηίιη ηοη εβί ;ιϋιιχ, ρΓΧίβΓ Ιιοδ , ιιιοΙιια : Ιιοπιιιι ί«ϊΐιΐΓ ιιηιιιη

Ιι,ιΙιιΊιίΙ. ψιιχίΜ Ιιοο εοηοεάείϋΓ, ενεηίεΐ 83ΐιε, 3ΐιΙ ^ΓανϊΙη-

Ιειιι, »ιι( Ιί•νί1:ιΙι•ιιι ίιιΐιηίΐ.ιιιι ίη ι αΐίοηο ΓεΓυηι 888β. ΑΙςιιί ίιη-

ρο8δίΙ)ίΙε βδ(, νεΙ ίιί φΐο<1 \ ι.-ι ν.ιΙιιγ, ίιιΐίηίΐιιιη εδδε. 1'ίιτί εηίηι

ηοη |ΐι ιΐι -Ι ιι( ίηΓιη'ιΙιιηι ίρδυηι νεΓδεΙηΓ : ηίΐιίί εηίιη ίηΙβΓβδΙ,

Ιιοο , 3η εκίηιη ίηΐίηίΐυηι εδδε ιΙιΊ-;ι1ιιγ. 1 Ιοι: ;ιιι|ι ιιι (Ιεηιοη-

~ΐι . ι ιΐίιι εδί ίηιροδδίοίΐβ ε&50. (7) ΑΙ νεΓΟ Πιτί οιιιηίηο ηοη

ροΐεδί υΐ ίηΓιηϋιιιη μιΙιιίιΙ ηιοΐυιη. ΛιιΙ εηίιη δεευηιΐιιιιι

ιιιιΐιιηιιιι ;ιιιΙ νί ιικιΐιι είεηίΙιΐΓ. ΑΙφίί 8Ϊ νί ιιιιιμ-ηΙιιι-, ι•>1

ίρδίυδ ρΓοΓεεΙο εϊ μί ιιικίιιι» ηα! ιιγ.ιιιι ηιοίοδ. «,ΐιι.ιπ• ιΊ Ιοευδ

ρΓορΓίυδ ,.Ι ϊιι • ι ιι 1 , 3(1 φιοιη ίρδίιιη δυ3ρ(ε η;ιΙιΐΓ3 ΓιτεΙιΐΓ.

ΑΙ Ιιοο ίιηροδιίΐιίΐε ε$δε εοηβίαΐ.

8. Οιιιηίηο 30ΐεηι !ι•ιί ηοη ρο$$ε ιιΐ ίηΐίηϋιιηι 3 ΓιηίΙο

1«.ιΐί;ι1ιΐΓ, βηΐ ίη φΐίρρΪ3ηι ηηίΐυιη η^ιΐ , εχ ΙιΪ8εε ρβΙεΓε ρο-

(68(. δί( εηίηι ίηΐίιιίΐιιιη (μιίιίοιι α, Ιίιιίΐιιιη ηιιίειη β, ιΊ

(εηιρυδ , ίη ιριο ΓιηίΙιιιη ηιονίΐ , ηηΐ ϊιιΐίιιίΐιιηι ε$1 ιηοΐιιιιι , γ.

5ί ϊ^ΊΙιιι• ίρδυπι α εβίείβεΐυιη ΟδΙ 3η( ριιίδυηι α β, ηιι! αΐίιπί

φΐίρρΪΑηι ραδδΐιιιι ίη ίεηιροΓβ γ, δίΐ δ ίρβο ρ ιιιίηιυ, βίςιιο

ηιίηιΐδ ίκφίβΐί ίη (εηιροΓε ηιονεβΐ ηιίηιΐδ : 8ίΙ ιΊιιΙιίιι ε ,ίΙι

ίρδο θ 3ΐΙεΓβ(υιη. Οιιοιΐ ί;»ίΙυΓ δ εβί 3ΐΙ β, ίιί ίρδηηι ε 3(1 ΐη-

ΓιηίΙιιπι βΐίςηοο! επί (ριι(3 ζ). (9) ΛΙφίο αΙΙοιηΓβ ροη3(ιΐΓ,

Η'<ρΐ3ΐρ α,ιιίο'εΐΗ ίβιιυβίί ίη ΙειιιροΓβ Εεςηβΐβ , πιίηιΐδ βυίειη
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μείζον, τοσούτον δέ δ'σον άνάλογον ίσται #περ το μείζον

προς το ελαττον. Ούκ άρα τδ άπειρον ύπ' ούδενδς

πεπερασμένου κινησεται εν ούΟενι χρόνιο• ίλαττον γ4ρ

άλλο εν τώ ίσω•ύπό έλάττονος κινηΟη'σεται , προς 8 τδ

!• άνάλογον πεπερασμένον εσται• τδ γαρ άπειρον προς τδ

πεπερασμένον εν ούΟενι λόγο) εστίν, (ιο) Άλλα μήν

ουδέ τδ άπειρον εν ούΟενι χρόνω κινήσει τδ πεπερασμέ-

νον. 'Κστω γαρ έφ' ιΤι τδ Α άπειρον, τδ 81 Β πεπε

ρασμένον, χρόνος εν ω τδ 1". Ούκοΰν τδ Δ εν τω

κι Γ ελαττον τοΰ Β χινησει • έστω τδ Ζ. βΟ δη έστι τδ

ΒΖ ό'λον πρδς τδ Ζ , τδ Ε έχον τδν λόγον τούτον έστο)

πρδς τδ Δ. Κινήσει άρα τδ Ε τδ ΒΖ εν τω Γ. Τδ πε-

περασμε'νον τοίνυν χαι τδ άπειρον ε'ν ΐσω χρόνιο αλλοιώ

σει. Άλλ' αδύνατον έν ελάττονι γαρ τδ μείζον ύπέ-

ΐ!, χειτο. ι Άλλ' άει δ ληφθείς χρόνος ταύτδ ποιήσει, ωστ

ούχ εσται χρόνος ούΟεις εν ω χινησει. Άλλα μήν εν

άπειροι γε ούχ εστί χινησαι ούίέ χινηΟηναι• πε'ρας γαρ

ούχ έχει, ή δέ ποίησις κα\ τδ πάθος ε/ει. (ι ι) Ούδ'

άπειρον 3η ΰπ' απείρου ενδέχεται ούΟέν παΟεΐν. "Εστω

2ο γαρ τδ Α άπειρον χαι τδ Β, χρόνος δ' εν ω έπαθε τδ

Β ύπδ του Α , έφ' ω 1'Δ. Τδ δή έφ' ω το Ε τοΰ απείρου

μέρος , έπε! ό'λον πέπονΟε τδ Β, ούχ εν ίσο) χοο'νω τδ

αυτό• ΰποχείσΟω γάρ έν ελάττονι χινεϊσΟαι τδ ελαττον

χρόνιο. "Εστοι τδ Ε κεχινημε'νον ύπδ τοΰ Α εν τίο

ϊί, Δ. *0 δη τδ Δ πρδς τδ ΓΔ, τδ Ε εστί προς τι τοϋ'

Β πεπερασμε'νον. Τοϋτο τοίνυν άνάγχη υπδ τοΰ Α χι

νηΟηναι εν τίο ΓΔ /ρόνω • ΰπδ γαρ τοΰ αύτοΰ ύποκείσθο)

εν τω πλείονι χαι ελάττονι χ ρόνω τδ μεΤζον χαι τδ ελατ

τον πάσχειν, οσα άνάλογον τω χρόνιο διηρηται. (ιι) Έν

:(ιι ούϊενι άρα χρόνω δυνατδν πεπερασμένοι άπειρον ύπ'

απείρου κινηθηναι• έν άπείριο άρα. Άλλ' δ μεν άπει

ρος χρόνος ούχ έχει τέλος, τδ δι κεχινημε'νον έχει.

(|3) 'ΕΪ τοίνυν παν σώμα α'ισΟητδν έχει ίύναμιν ποιη

τικών ή παΟητιχήν ?, άμφο>, αδύνατον σώμα άπειρον

31 αϊσθητδν είναι, (η) Άλλα μην και δ*σαγε σώματα έν

τοπω, πάντα αισθητά. Ούκ εστίν άρα σώμα άπειρον

έςω τοΰ ούρανοΰ ούΟέν. Άλλα μήν ουδέ μέχοι τινός.

ΟύΟέν άρα δΟ>ως σώμα εςιο τοΰ ούρανοΰ. Ε! μέν γαρ

νοτ^ον, εσται έν τόποι• τδ γαρ £;ο> και εσιο τόπον σημαί-

«ιι νει. 12στ' εσται αϊσΟητόν αϊσΟητδν δ' ούΟέν μή έν

τόπω.

16. Λογικώτερον δ' έστιν έπιχειρεΐν και ωδ«. Ούτε

γαρ κύκλω οίόντε κινεϊσΟαι τδ άπειρον δμοιομερές ον•

μέσον μέν γάρ τοΰ απείρου ούκ εστί, τδ δέ κύκλω περί

ί!> τδ μέσον κινείται. Άλλα μή* ούδ' έπ' ευθείας οΐόντε

φερεσΟαι τδ άπειρον ■ δεήσει γαρ έτερον είναι τοσοΰτον

τόπον άπειρον εις δν οϊσθησεται κατά φύσιν, και άλλον

τοσούτον εις δν παρά φύσιν. (ιο) Έτι είτε φύσει έχει

κινησιν τοΰ εϊς ευθύ είτε βία κινείται, άμοοτέροις δεη-

ι,ο σει άπειρον είναι τήν κινούσαν ϊσχύν ή* τε γάρ άπειρος

απείρου καΐ τοΰ απείρου άπειρος ή ισχύς, "ίΐστ' εσται

και τδ κινούν άπειρον, λόγος δ' έν τοΤς περί κινησειος

ό'τι ούθέν έχει άπειρον δύναμιν τών πεπερασμένων,

ουδέ τών απείρων πεπερασμένην. Ει ούν τδ κατά

ίη ΛφΐίΙί ιιιίηιυ, εΐ ηια]ιΐ8 εΐίηιιι ιιιι<)Ίι? , 3(φΐε (αηΐιιιΐι

ί.ιικ•, ςιι,ΐπΐιιιιι πιΐίο Ι1;ι^ί|;ι|)ί|, ΐ|ΐι.ιιιι ΙιαΙιιΊ ιιι.ι'|Μν 3(1 ιιιι-

ιιικ. Λ ηιιΙΙο εΓβΟ ΓιηίΙυ, ιιΙΙυ ίιι ΙβιηροΓβ ιηονεΙιίΙιΐΓ ίιιΐίηί-

(ιιιιι. Μίηιΐδ οηίηι ηΐϊπιΐ :ιί|ιι»Ιϊ ίη (βηιροΓβ α ιηϊηοΓβ ηιονο-

1)ΙΙιιγ;3<1 φίοχΐ ί<1 ψιθ(1 πιΐίυηρπι δυΐιίΐ, Γιηίΐιιιη ηίπιίπιηι

βΓΪΙ. ΙηΙΐιιϊΙυηι εηίηι , 3(1 Ιίηιΐοηι ηιιΙΙιιιιι Γ3(ίοηεηι Μΐΐιίπ:

ροΐεδί. (10) ΛΙ νεΓΟ ιιι'ι|ΐιι• ίιιΓιιπΙιιιη , ιιΙΙο ίη ΙεπιροΓε Ιΐιιί-

Ιιιιιι ηιονεηίί. δίΐ εηίπι ίηϋηίΐυηι (ΐυίιίοιη α, ΓιηίΙιιηι νεπ>

β , Ιεηιριΐδ βιιίοιη γ. Ι^ίΙιΐΓ δ ίη γ ΙεωροΓΡ , ηιίηιι» β ίρβο

πμιμ Ι.ί! 5ίΙ ϋΐιιιΐ ζ : 3((]ΐιε ςυ3ΐιι ΓίΐΙίοηεηι βζίοΐυηι Ιωυι-Ι

3(1 ζ, ι•3ΐιι ΙκιΝ'.ίΙ ε 3(1 δ. Κι-ςο ε Γηονεί)ί( ίρδίπη β ζ ίη Ιΐ'ΐη-

ροι•ΐ' γ. Ι 'ΊιιίΙιιπι ι•ι•ι^«• ε( ίηΓιηίΙιιιη ;<-<(ΐΐίιΙί ίη Ιι'ΐηροΓβ ;ιΙΙι•ι ;ι-

ΙιιιιιΙ. ΛΙ ΙΊεΓΪ ηοη ρυίεβί. 8υρρυηε1ΐ3ΐιΐΓ εηίιιι ηΐ3]ιΐ8, πιίικιη:

ίη ΙΐΊΐιροη: :ιΙ(.-[ίιγι• : <ι1ΐ]ΐιι' (ειιιριΐί Μΐιιιρίιιιιι ίιίειη Γ.ιοίιΊ

βεηιρεΓ. ρικιπ; ηιιΙΙιιιιι ιτϊΐ (εηιριΐί ίη ςυο πιονεΐιίΐ. ΛΙ

νεΓΟ ίϊβΓΪ ηοη ροίεβΐ , ιιΐ ΙεηιροΓβ ίηΐίηίΐυ ιιιυ νι.ιι 1 , 3ΐιΙ εΐίηιιι

ιικινί'ίΐΙιΐΓ : Πηεπι εηίιιι ηοη ΙΐίΐυιΊ; 3ςΙίο αυίειη βΐφΐε ρβ&χίο

1ι, ίϋ'ΐιΙ. (II) Λ1ΐ|ΐπ ηεηυε Ιίιτί ρο(ε$1 ιιΐ ίιιΐίιιίΐιιιιι .ιΐι ίηΓιηίΙο

ιιΙίιριίιΙ ρ»Ιί3(ιΐΓ. δί( εηίηι Ιιιη α ιρι;ιιιι β ίηΐίιιίΐιιιη , γϊ 3ΐι-

(ειυ ΙΐΊΐιριι-ί, ίη (]ΐιο ρ,ι^ιιιιι <•»1 β ηΐι α. Ι'λι'5 ίμίΐιιι- ίηΓιηϊΙ.ΐ,

(Ι»»! βλΙ ε, (ριοιιίαιη (οΐυιη β ΙυιΙ ρΐδίΐιιη , ηοη 3>φΐ3ΐί (εηι-

ροΓε ρ3$$α ε$1 ίιΚιιι. δυρροηβΙηΓ εηίιιι ιηίηυ» ΙεπιροΓε ηιί-

ηοΓβ ιηονει-ί . 5ίΙ ε ιηοΐιιιιι αϊ) α , ίη (ειηροΓε δ. ί^ιιοιΐ ί^ίΙυΓ

ΐ"-1 ίρΗίιιι δ 3(1 γ δ, ίο! ββΐ ίρΜίιιι ε 3(1 ςιιίρρίαιη ΙίιιίΙιιιιι

ίρβίυ» β. Ι Ιο»; ί^ίΙιΐΓ 3υ α ίη γ δ Ιοηιροιε ηκιΐιιιη ε&$ε , ηεεε&ο

εδί. δυρροιιαΙυΓ εηίηι , 31) εοϋεηι ίη ιη3]θΓ8 Ιοιηροι-ε , βίο,ιιε

ηιίηοΓε ιιι;ψι; πιίηυ$νε ραΐί, οιι.ιι ςυί(Ιειΐ) (Ιίνί&ϋ ϋΐιιιΐ |μ>γ

ίεοιροΓίί ΓαΙίοηεηι. (12) λυΐΐο 8Γ§ο ΙεπιροΓε ΓιηίΙο , ίηΠηίΙυιιι

3υ ίηΓιηίΙο ιιιοϊογι ρο(ε£( : ίη ίηΐίοίΐο εΓ^ο. 5β(1 ίηΐίηίΐιιιιι

ι|ΐιϊ(Ιι•ιιι Ιΐ'ηιρίΗ, Πηεπι ηοη Ιι,ιΙκΊ; ί(1 αιιίοιιι (]υο(1 βϋΐ

πιοΐιιιη, ΙΐΒϋεΙ. (13) δι ίβίΙιΐΓ ηιηηο δοηχΠιΜεΓοι-ριι* βεΐίνβιη,

3υΙ ραβϋίναηι, :ιιιΙ ιιίπιιιιιριο ροΙίΊΐΙίιιιιι ΙιιιΙκΊ, ίηιροίίίϋίΐϋ

ι•»1 εοΓρυ$ ίηΐίιιίΐιιηι δι η.-.ί1ιίΙ« ε$$ε. (14) ΛΙ νεΓΟ ο,υχ

(■οιροΓίΐ μιιιΙ ίη Ιικίι, οιηηί» 5εηιίΙ)ί1ϊ3 κηηΐ. Νοη ργ^ο

εοΓρυδ ιιΙΙιιηι , ε\1πι εχΐιιηι , ίπΐίιιίΐιιιιι επί : »! ηεηυε «Ίϊαιιι

ΙιιιιΙ ιιιιι. Ν ι ιΙΙπιιι ι•ι•μι ευΓρυ$ οιηηίιιο εβ( οχΙγ,ί εχΐιιη). Ν.ιιιι

$ί ίηΙεΙΙί^ίϋίΙε 9ί(, επ( 83ηε ίη Ιοεο. ί ΛΙιμ εηίηι , ιΊ ίη(υ$,

ΙΐΗ'ΐιιη 8ί(;ηίΙίι•3ΐ. Οικιΐ'ε δεηδίΐιίΐε ('οι°ριΐδ ι•ιίΙ : δεη8Ϊ1>ί1ε ;ιιι-

Ιιίιι ηιιΙΙιιιιι , ε»( ηοη ίη Ιοεο.

15. Ι.ίιιΙ νεΓΟ ιΐΐίΐιιι Γ3(ίοηεδ αΓΓιτπ• πΐ3§ί8 Ιομίεαδ Ιιυ-

ίιΐΜΐιιιιΙί. ΪΝ < •< { 1 1 < • εηίηι ν< ι>;ιι ι ροΐοΐ ίιιΐίηϊΐιιιιι $ί δί( βίηιί-

Ιί ιι ίιι ρ,ΊΐΊίιιηι , ιριίρρι• ηυιιιη ηοη μΙ Γηειίίυηι ίηΐίηίιί : ΐ < 1

νεΓΟ, ο,υοίΐ νοΓδαΙιΐΓ, είΓεα Γηειίίιιπι ηιονεΙιΐΓ. Νεςυβ τεοί»

ηιονεΓί ροΙ(•>1 ίηΓιηίΙιιιη : οροΓ(ε1)ίΙ εηίηι ηΐίιιιη Ι,ιιιΙιιιιι

ίηίίηί! ιιιιι ββ&ε Ιοοιιιι, »ά φΐεπι κιιαρίο ηβΙιΐΓ,ι ηιονεΙιίΙιΐΓ;

ε( ηΐίιιιιι ίίειη ΙηιιΙιιιιι , Άύ ψιεηι ργλΙογ Π3(υΓ3ηι ΓεΓεΙιΐΓ.

(16) ΡπιΊιτι'.ι, δίνε ιιιιΙιιγΛ ιιιοΐιιιη Ι)»1)ε3ΐ γρι 1:1 [ΐΐ'Γ:;(Ίΐι1ί ,

δίνε νί ηιονεβΙυΓ, υίΓοςιιε ρΓοΓεεΙο ιικκίο ιηονεηΐρδ νίΓεβ

ίηΓιηί(3δ εδβε οροΗεΙ. Υίηϋ εηίιιι ίιιίίιιίΐίε νιιιιΙ ίηΐΐηίΐί, εΐ

ίηΐίηίΐί νΪΓβδ 5•ιη( ίιιΙίηίΙ,ΐ'. (^ιι.ιπ' ι•( ί>1 ιριυ<1 ιιιονιΊ, ίιιΓιπίΙ ιιιιι

8δ$ε ηεεείβο ε«1. Κι>1 βιιίειη ίη Ιιίδεβ, φΐβ! (1ε ηιοΐιι μιηΙ

ιΙιγΙιι, ιιιΐίιι (|π;.ίΙ;ιιιι , 1 1 ίιι (Κίιιοιι.-ΙπιΙιιγ, ηίΙιίΙ ΓιηίΙοΜπιι

ροίβηΐίβηι ίηΐίηίΐαηι, ηεςυε φΐίεα,ιιαηι ίιιΐ'ιηίίοπιιη ΙίηίΙαιιι

ΙηιΙηι ε. δι ι^ιΙιιγ ίϋ (ριοιΐ ^ιιιικίυιιι ι:;ιΙιΐΓ»ιη ιηονοΙιΐΓ, ρΐίιπιι



378 (Ϊ75,ϊ7β.)
πι•:ι»ι ουρανόν λ, η.

φύσιν και παρά φύσιν ενδέχεται κινηϋήναι, εσται δύο

άπειρα, τό τε κινοΰν ούτο) και τι) κινούμενον. (π) Έτι

τό κινοΰν τό άπειρον τί εστίν; ει μεν γαρ αυτό εαυτό,

έμψυ/ον εσται. Τοΰτο δέ πω; δυνατόν άπειρον είναι

5 ζώον ; ε'ι δ' άλλο τι τό χινοϋν, δύο εσται άπειρα, τό τε

χινοϋν χαι τό κινούμενον, διαφέροντα τήν μορφήν και

τήν δύναμιν. (ιη) Ει δέ μή συνεχές τό πδν, άλλ'

ωσπερ λέγει Δημόκριτος χαι Λεύκιππος, διορισμένα

τω κενώ, μίαν άναγκαϊον είναι πάντων την κίνησιν.

ιιι Διωρισται μεν γαρ τοις σ/η'μασιν την δε φύσιν είναι

φασιν αυτών μίαν, ώσπερ αν ε! /ρυσός έ'καστον είη χε-

χωρισμένον. Τούτυιν δε', καΟάπερ λε'γομίν, άναγκαϊον

ίίνα' την αυτήν χίνησιν 4που γάρ μία βώλος , και

Γι σύμπασα γη φε'ρεται , και τό τε παν πΰρ χαι σπινΟήρ

ι . εις τον αυτόν τόπον, "ίίστ' ούτε χοΰφον απλώς ούΟέν

έ'σται τών σωμάτων, ει πάντ' ί/ίΐ βάρος- ει δε κουφό

τητα, βαρύ οΰδεν. (ΐί>) Ετι ει βάρος ϊ/ιι ή κουφότητα,

εσται η έσ/ατόν τι τοϋ παντός η με'σον. Τοΰτο δ' αδύ

νατον απείρου γ' όντος. "Ολοις τε , ού μη έστι με'σον

ϊυ μηδ' εσ/ατον, μηδέ τό μεν άνω τό δέ κάτιο, τόπος

οϋΟεις εσται τοις σιόμασι της φοράς. Τούτου δε μη όντος

κίνησις οϋκ εσται• άνάγχη γαρ χινεϊσΟαι ήτοι κατά

φύσιν η παρά ούσιν, ταΰτα δ' ώρισται τοις τόποις

τοις τ οίκείοις καΐ τοις άλλοτρίοις. (2<ι) "Ετι εϊ

25 ου παρά φύσιν τι μένει ή φέρεται, ανάγκη τινός άλλου

είναι τοΰτον τον τόπον κατά φύσιν ( τοΰτο δέ πιστον εκ

της επαγωγής), ανάγκη δη μή πάντα η βάρος ε/ειν

η κουφότητα, άλλα τά μέν τα δ' ου. "Οτι μεν τοί-

νυν ουκ εστί τό σώαα του παντός άπειρον, εκ τούτων

'Μ> φανερόν.

Διότι δ' ουδέ πλείους οιόντ' ουρανούς είναι, λέγιο-

μεν τοΰτο γάρ £φαμεν έπισκεπτέον, εϊ τις μή νομίζει

καθόλου δεδεϊ^θαι περί τών σιομάτυιν ότι αδύνατον

έκτος είναι τοϋ κόσμου τοϋδε δτιοΰν αυτών, αλλά μόνον

35 έπ'ι τών αορίστως κειμένων είρησΟαι τον λόγον. "Απαντα

γάρ και μένει και κινείται βία και κατά φύσιν, και

κατά φύσιν μέν, έν ω μένει μή βία, και φέρεται, χαϊ

εις 8ν φε'ρεται, χαι μένει, έν ω δε βία, χα'ι φέρεται βία,

και εις 8ν βία φέρεται, βία καΐ μένει. "Ετι εϊ βία

ιιι ή'δε ή φορά, ή εναντία κατά φύσιν. (ί) Έτύ δε τό

μέσον τό ένταΰθα ει βία οίσΟησεται ή γη εκείθεν, εντεύ

θεν ο'ισθησεται έχει κατά φύσιν και ει μένει ενταύθα

ή εκείθεν μή βία, και ο'ισθησεται κατά φύσιν δεΰρο.

Μία δ' ή κατά φυσιν. (3) "Ετι ανάγκη πάντας τους

46 κόσμους έκ τών αυτών είναι σωμάτων, δμοίους γ' Οντας

την φύσιν. Άλλα μήν και τών σωμάτων έ'καστον

άναγκαϊον τήν αυτήν έ^ειν δύναμιν, οίον λε'γιο πυρ και

γην και τά μεταξΰ τούτων εϊ γάρ δμώνυμα ταϋτα και

μή κατά τήν αυτήν Ίδέαν λέγονται τάκεΐ τοις παρ'

ι.» ήμϊν, χαι τό παν όμωνύμως αν λε'γοιτο κόσμος. Δήλον

τοίνυν δτι τό μέν από τοΰ μέσου φέρεσθαι πέφυκε, τό

δ έπι το μέσον αυτών , εϊπερ παν δμοιοειδές τό πΰρ τώ

|ιι;ιΊιτ ιιιιΐιιπιιιι ηιονεπ ροίεβι; βπιηΐ ίιιΓιιιίΙ» <1ιιο, Μ, ίιι-

ηιιαιιι, ((ΐιοιΐ δίο ηιονοί, εϊ ίϋ ηυοι! ιηονεΙιΐΓ. (17) ΡΓ3εΙβι•63,

ιριίιΙ (•λ1 ίϋ (ριοιΐ ίιιΐίιιίΐιιιιι πιονεΙ ? Νβηι δι ίρδϋΐη 56 ίρΜίιιι

ηιονοί, 3ΐιίηΐ3ΐιιιη βιϊΐ ρπιΓβοΙο; Ηοε αιιίεηι , ιριοικιιιι ρβοΐο

ίιιΙίπΊΙιιιη βηίιηαΙ 6856 ροΙβ5ΐ? 8ίη βΐϊυιΐ (ριίρρίΛπι β»1 ιριι,χΙ

ιηονεΐ, (Ιυο π ιιπί ίιιϋιιίΐιι ρΓοΓροΙο : ίιΙ, ίιυρι.ιιιι, ψιιχΐ ηιονεΐ,

(•( ίιΐ (ΐαοιΐ ιιιονοΙυΓ, ΓοΓΠία ροΐεηΐκκριι- (ΙίνβΓ&β. (18) ίϋ πιιί-

νεΓδίιηι βυΐεπι ηοη δίΐ ιοπϋιιιηιηι, δει), ιι[ ϋοπιοοπίυδ ιϋπι

30 Ι,ΟΙΙοίρρίΙδ , ΙΌΓρυΐίΙ λ.ΙΙΊΙΙΙ δίηΐ ιΙΜίΐΜ'ΙίΙ, II II 11 111 οιιιιιίιιιη

6556 ιικιΙ ιιιη πεηε&δβ β*1. 8ιιηΙ εηίιη Ιι^ιιπα (Ιί5ΐϊηε(3 : ηαΙιίΓαπι

αιιίειη ίρβοΓυιη ιιηαιη ίηςιιίιιηΐ ε$56 , ρεπηύε ιιΐιρίι- 5Ϊ ιριικΙ-

ιριΐ' Μ•ρηιαΙιιιιι μιιπιιιι 65561. ΙΙιιηιιιι αιιΐΐ'ΐη, ιιϋ ιΐιρϊιηιι^,

πιηϋεηι ε$$ε πιοΐυιη ιιεεεκε 651. Οιιο ηαιυηιιε μΙι-Ιιη Γετ-

Ιπγ, εο ι•1 υηίνεΓ53 Ιιτι•;ι ιηονβΐπτ; εϊ ίοΐιιβ ίμιι.κ, ;ι1ιρκ-

5'ίηϋΙΙα, (ΊΐιιιΙΐΊΐι 3(1 Ιικίιιιι ΓιίίιιιΙιιγ. ΟιιβΓε Μ ειιιιεΙ» ροη-

ι!ιι> ΙκιΙκίιΙ, ηιιΙΙιιιη εοΓριΐ5 Ιβνβ ίίπιρΙί(:ί(0Γ ιίϊΙ : 5Ϊ ειιηιΐβ

δΐιηΐ Ιονίβ, ιιπΙΙιιιιι 8γιΙ ρ3ΐ-1ίι•ερ* βΓανίΙβΙϊί. (19) Ργ.•β-

(ι•ι γ. ι , 5ί ροπιΐυβ Ι ι.ιΙ.ι-ιιί , νεί Ιενίΐ3(εηι , ηιιΐ ιιΚίιιιιιιιι ηιιίιΙ

ιιηίνεΓβί , 3ΐιΙ πιειίίυιη βπΐ. ΙΙοο ,ιιιΐιπι ρ«56 ηεηιιίΐ ; ςιιίρρβ

ιριιιιιι 5ΐΊ ίιιΐίιιίΐιιιη. Οηιηίηο .ίιιΙιίιι ιιΐιί ηιιιΐίιιιιι ηοη ι>|

βιι( ιιΙΙίιηιιιιι , ιιπριι' Ιιι»•. (ριίιίεηι ι•ίΙ 5ΐιρπι, Ιιοε οιιΙρπι ίη-

Γι.ι : ιιιιΙΙικ |3(ίοηί8 Ιοοΐ5 ι•οΐ'ριιπΙιιι••ι ιτίΐ. ΑΙ Ηίε 5Ϊ ηοη

δίΐ, ιικιΐιι^ ηοη επί. ΜονεβηΙυΓεηϊηι, 3ΐιΙ βεοιηιΐιιιη η,ιΐιι-

πιιη , ;ιιι) ρι,τΐιτ ιι.ιΐιιι :ιιπ , ηεεββδε οκΐ : Ιιατ »ιιΙ<ίιι (Ιι'ΙϊιιιΙλ

δυηΐ ρΓορΓΪϊβ αϋεηίϋηιιε Ιοοίδ. (2η) Ρι-ίΊοι-εβ βϊ , ιιΐιι ρΓδβΙεΓ

η.ιΐιιπιιιι ιπ,ίιιιΊ (|ΐιϊρ])ί3ΐη , ;ιιι( (ριο ΓιτΙιιγ, ίΙΙυηι ,-ιΙϋ Ιοειιηι

(■ΙΐίρϊϋΙΙΙ εθ!ΙΙ|ΧΊεΓ6 Π3(|1Γ3 1161*586 «Ι ( φ10<1 ιρίίιίΓΙΙΙ 6Χ

ίιιιΙιΐΓΐίιιΐκ• ρ;ιΙι•π• ροΐοβΐ ) ; ηοη ιιιιιιιί.ι 53ηε ρηηιΙιι> ;ιιι( 1β-

μ! ιιΙιίιι Ιι;ι!«•Γΐ' , 8ιίΙ (|ΐι;ΐ'ι1ίΐιη 1ι31ιγπ> , (|υ».•ιΐ3ηι ηοη ΙιηΙμτι'

ηεεεβδβ 65(. υηίνβΓίί ι^ιΙιιγ εοΓρυ5 ίιιΙίηι'Ιιιιιι ηοη 6886, εχ

ϋί ιριιΐ' ϋί\ϊηιιΐ8, ριιΚΊ.

ϋΑΡ. VIII.

Νηηε ηιιίπη ιΐίι'ηπιιι•;, επΓ ρ1ιΐΓβ3 εδϊβ 6*1ί ηοη ροβ-

ίΐιιιΐ. ]|ικ: ΐ'ΐιίηι ΐ'οι^ίιΙΐΊΊΐηιΙιιιιι (Ιίχίηηΐ8 βίίε , >ί ιριί-ρί.ιηι

ΐΙι'ΙΙΙιιΙΙΝίΓαΙίΙΐη 6556 (Ιΐ' 60Γ[Η)ΓΪηΐ18 11ηίΥ6Γ83ΐί(6Γ ΙΙΟΙΙ ριιΙιΊ

ΐ'\ΐΓαιηιιηιΙιιιη ΙιυηεηϊΙιίΙ ϊρ80Γυηΐ6&5ε ρο58β, βε<1 βεπηοηεηι

ιϋι Ι ιιιιι 658ε ιΐιιπίιιχηΐ ι•\ί>1ίιιιι•1 (Ιι• ΙιΪμι: 0θΓμ0ΓΪΙ)ΐΐ8 , <ρι;ι•

ϊηιΙεΓιηίΙε ροηιιηΙιΐΓ. Οηιιιία ίΐβςιιε εοΓροΓα «( νί, εϊ ιιι

Ιιιι.'ΐ, ι•1 ηι;ιιιι'ΐιΙ, ιΊ ιιιομίιΙιιγ. Λΐυ,υε ςιιο ϊη Ιορο ηοη νί

ιιι.ίιιιίι(, 3ΐ1 ειιηι 86ουικΙυιιι ιι;ιΙιιι.ιιιι ΓειυηΙυΓ, εϊ 3(1 ςυεηι

ηοη νί ΓεπιηΙϋΓ, ίη οο ηιαιιοηΐ η3ΐυΓ3. Οιιο νεΓΟ ϊιι Ιοοο νί

ηΐ3ηεη(, 3(1 βιιιη εϊ νί δβιιε ΓοπιιιΙιιγ; εϊ 8(1 (ΐιι«ηι νί ΓεΓοη-

Ιογ, ϊη εο νί ηυο(ριε ηιαηβηΐ. ΡΓκΊεΓεβ 5ί Ιιαεο ΙδΙίο νί ΓιΙ ,

οοηΐΓ3ΓΪ3 οοιηρείίΐ 5εοιιηάΊιπι η;ι(ιΐΓ3πι. (2) Α1(]υρ 5ί 3(1 Ιιοο

ιιιι'ιΙίιιιηίΙΙίιιι• ίί ΙοτλΙΊίτΙιιγ, Ιιίηι: ίΙΙιιο κεοιηϋιιηι ηηΐιιηιιιι

ΓοΓβΙιΐΓ. ΚΙ βί ΙιΙο Ιειτβ ηοη νί ηΐ3ΐιεΙ, εϊ Ιπιο ιιβΙιιγλ 8βηβ

ΓβΓεΙυΓ. ϋηυβ 3θ(ειη εΓίΙ ίΐΐο ιηοΐοβ , ςιιί 651 ββουηϋυηι ηβ-

ΙιίΓαιιι. (3) ΡΓΧίβΓΜ, ηιιιιΐ(1ο5 ιιηίνεΓ&05 εχ εί5(1ειη οοΓρο-

Γίουδ οοη8ΐ3Γβ , ςιιυηι δίηΐ ^ιι»*.1θιϊι ηβΙιιπΕ , ηεοββδβ εβί.

ΰοΓροπιηι <Ίϊ3ΐιι ιιιιιιηκριοι1ι|υο ροΙειιΙίΛΐιι εαηιίεηι ΙΐΛϋοπ'

ηεο6586 851 : υΐ ΙεΓΓβηι, ίςηβηι, εϊ β» ςυ.τε ίηΙβΓ Ιι»χ οοΙΙοολπ-

ΙυΓ. Νβηι δ'ι η»ίο 5θ1ο οοηνεηίυηΐ ηοπιίηε, 61 ηοη Γογπι» 63ϋβηι

ββ (ϊη»; ίΙΙίο εϊ Ιιίο βηηΐ, (ΙίουηΙϋΓ, υηίνεΓδυηι π,υοα,ιιε ηο

πιίηε ρΓοίεοΙο ΙίΐιιΙιιηι Μιιικ1ιΐ5 (ΙίοεΙιΐΓ. ΡβΙεΙ ίίίΙηΓ, ϊρίΟΓυπι

.ιΙπι.Ι ε ηιεάίο , βΐίϋϋ 3(1 ιικ•(Ιίιιιιι βρίυπι 6886 δϋβρίβ ικιΐυπι

ΓβΓΓί, βί ίβηίδ οηιηίδ ε]ϋ8αειη 6δΙ ΓοΓΠία!, είυηυιικιιιοιίςυε, «ι

Χ
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πυρι και τών άλλων ίκαστον, ώσπερ και τα έν τούτω

μόριο τοϋ πυρός. "Οτι δ' ανάγκη ούτως έ*χειν, έκ των

περ'ι τας κινήσεις ύποθέσεο)ν φανερόν • αΐ τε γαρ κινή

σεις πεπερασμένοι, εχαστόν τε των στοιχείων λέγεται

5 καθ' ίκάστην των κινήσεων, (ί) "ίΐστ' είπερ καϊ αί

κινήσεις αί αύταί , χαι τα στοιχεία ανάγκη είναι παν

ταχού ταύτα. Ηέφυχεν άρα φέρεσΟαι χαι έ-'ι τόδε

το μέσον τα εν άλλω κόσμω της γης μο'ρια , καϊ προς

τόδε το εσχατον το έκέϊ πϋρ. Άλλ' αδύνατον τού-

ιο του γαρ συμβαίνοντος άνάγχη φέρεσΟαι άνω μέν την

γήν εν τω οϊχείω κόσμω, το δε πϋρ έπ'ι το μέσον, δμοιως

δε χαι την εντεύθεν γην άπο τοΰ μέσου φέρεσΟαι κατά

φύσιν, προς το έχει φερομένην μέσον δια τι) τους κόσμους

ούτω κεΐσθαι προς αλλήλους, (δ) *Η γαρ ου θετέον

|[> την αυτήν είναι φύσιν τών άπλ,ών σωμάτων εν τοις

πλείοσιν ούρανοΐς,ή' λέγοντας ουτο)ς το μέσον εν ποιεϊν

άνάγχη χα\ το εσχατον τούτου δ' όντος άτοπου αδύ

νατον είναι κόσμους πλείους Ινός. (β) Το δ' άξιοϋν

άλλην είναι φύσιν των απλών σοιμάτων, αν άποσχώσιν

ϊθ έλαττον ή πλεϊον των οικείων τόπων, άλογον • τί γαρ

διαφέρει τοσονδι φάναι μήκος άποσχεϊν ή τοσονδί;

διοίσει γαρ κατά λόγον, δ'σω πλεϊον μάλλον, τί) δ' είδος

το αυτό. (7) Άλλα μήν ανάγκη γ' είναί τίνα κίνησιν

αυτών οτι μέν γαρ κινούνται, φανερόν. Πότερον ουν

» βία πάσας έροϋμεν κινεϊσΟαι και τάς εναντίας ; άλλ'

6 μή πέφυκεν ίλο)ς κινεϊσΟαι , αδύνατον τοϋτο κινεϊσΟαι

βία. ΕΙ τοίνυν εστί τις κίνησις αυτών κατά ι&ύσιν,

άνάγχη τών όμοιοειδών χαι τών χαΟ έ'χαστον προς ένα

αριθμώ τόπον υπάρχειν την κίνησιν, οίον προς τόδε τι

30 μέσον και προς τόδε τι εσχατον. (β) Κι δε προς είδει

ταύτα , πλείω δέ, διότι καϊ τά καΟ' έκαστα πλείω μέν,

είδει δ' ίκαστον άδιάφορον, ού τώ μέν τώ δ' ου τοιούτον

έσται τών μορίων, άλλ' δμοίως πασιν δμοίως γαρ άπαντα

κατ' είδος αδιάφορα αλλήλων, αριθμώ δ' έτερον δτιοϋν

35 ότουοΰν. (ο) Λέγο> δέ τοϋτο, δ'τι ε! τά ένταϋΟα μόρια

προς άλληλα και τα έν ετέρω κόσμω ομοίιος έχει, και το

ληφθέν εντεύθεν ουδέν διαφερόντως προς τών έν άλλω τινι

κόσμο) μορίων και προς τών έν τώ αύτώ, άλλ' άσαύτο>ς •

διαφέρουσι γαρούθέν είδει άλληλο)ν. (ίο) "ίίστ' άναγκαϊον

4ο ή κινεϊν ταύτας τας υποθέσεις, η το μέσον £ν είναι και

το εσχατον. Τούτου δ' όντος ανάγκη και τον ούρανον

ένα μόνον είναι και μή πλείους, τοις αύτοϊς τεκμηρίοις

τούτοις καϊ ταϊς αύταϊς άνάγκαις. (π) "Οτι δ' εστί τι

οζ πέφυκεν ή γη φέρεσΟαι καϊ το πϋρ, δήλον και έκ

«5 τών ίλλων. "Ολως γαρ το κινούμενον εκ τίνος εϊς τι

μεταβάλλει, χαι ταϋτα ίξ οδ χαι εις 8 είδει διαφέρει.

Ηασα δέ πεπερασμένη μεταβολή , οίον το ΰγιαζόμενον

έχ νόσου εις ίιγίειαν καί το αύξανόμενον έκ μικρότητος

εις μέγεθος. Καί το φερόμενον άρα• χαι γαρ τοϋτο

60 γίνεται πόθεν ποϊ. Δει άρα εΐδει διαφέρειν ές ου χα'ι

εις ο πεφυκε φέρεσΟαι, ωσπερ το ΰγιαζόμενον, ούχ ου

ετυχεν, οΰδ' ού βούλεται ό κινών. Καϊ το πϋρ άρα καϊ

ή γη οΰκ εις άπειρον φέρονται, άλλ' εις αντικείμενα.

Αντίκειται δέ κατά τόπον το άνω τω κάτι»), ώστε ταϋτα

οείβτοπιηι ρ.τ εΐίαπι ρβι-Ιεδ ί§ηί8 , ςυχ Ιιοο ίη πιυικίο δυηΐ.

Ιΐίΐι• ,ιιιίοιιι ί(;ι 8636 Ιι.ι1>»τ«> πεε«δ83Γίο, εχ $υρρο&ϊΐϊοηϊ Ιιιι » ρ3•

ΙεΙ ψιη* (1ε ηιοΐίΐιιι* ρπιΐδ αΙΙηΙίηηιβ. Νβπι εΐ ηιοΐϊοηε* ΩηίΙα;

μιιιΙ, βΐ ιιηΐ]ΐη<ιυο(1ςιιβ (-ΙεηιεηΙοπιιη ρεΓ ιιιιιιιικριΐ'ίικριι:

πιο(υηη) όΊείιητ. (4) <}ιιαπ! δι ιηηΐίοηε* ρβμΙοιιι δΐιηΐ, οι

εΐεηιβηΐλ βϊηΐ κκίειη ιιοίςυε, ηεεβ&δβ ε$1. ΡβΗεβ ίβίΙηΓ 1»•γγ;ι•

αη*3 ίη ΐΐϊο ιηιιιιιΐο βηηΐ, ιΊϊαιη βά Ιιοο ιηοιϋιιιη ηρΙ,τ βιιηΐ

Γειτί : εΐ ίριίδ εΐίβηι ο,υί εβί ϋ>ί , 3(1 Ιιοο υΚίηιιιηι Γιτιί ίΐκιρίρ

ηηΐυπι ροΐεβ). Λ Ι ίηιροδδίυίΐβ ββΐ. 8ϊ εηίπι Ιιοε βνεηίιιΙ , μιγ-

80Π1 ςιιίίΐοηι ΙεΓΓΒΐη βιιο ίη ηηιηπΌ , ΐςηεπι βιιίεηι 3<1 ιηιχίίιιιιι

ΓβΓΓΐ ηεοεβδε εϋΐ : βίηιίϋ ιηοάο βΐ ΙβΓΡβηι , ςιιββ ε»1 ΙιΙε , ε πιε

ιΐίο 86('ΐιικΙιιηι ιίΒΐυτβηι ΓεΓΠ,^ποιΙίιιπι ίΙΙίυβ πίιιπ<1ϊ ρείεη-

Ιιίιι , ηεεε&εβ εε( , ρΓορ(εΓ63 ιριοιΐ ιηιιικίϊ ϊιιΙογ 8686 ΙβΙειη

ΙΐίΐΙ>εη( ροίίΐίοηεηι. (5) ΛπΙ εηίιη ροηεηιΐιιηι ηοη εεΐ, εβη-

(Ιεηι (Ί)ΐ'ρ(ΐΐ'ΐιιιι ηηΐιιιηιη βϊπιρίϊείυηι ίη ει-Ιί» ρΙιΐΓί!)ΐΐ8 6886 :

ηιιΐ 5Ϊ β3Π(1εηι εβδβ ροηβιηιικ , ί|>>ιιιη ιηηΐίιιηι ιιηιιιη , ε( υΐ-

Ιίιηιιηι ίΐίιΐΐ'ηι υηιιηι Γ;κ ί.'ΐιπιι- , ηεεο$8ε 6β(. ι,ιικμΝι Ιιηβ ;ι!ι~

μιγιΙιμιι ενεηίβΐ, ιιηο ρΐιιπ'8 (•8«ε ιηιιηιΐικ ίη)ρο85ΪϋϊΙε εβ(.

(6) Οεηςπ-ε αιιίειιι ηΐίαιιι είηιρίίείυπι 653ε η;ι(ιιι-ηιτ>, 8Ϊ ηιί-

ηιΐ8 Ηΐι( ρ!υ$ 3 ρΓορτϋβ Ιοείί ιϋ-Ι-ιι! . ηιείβδ ε^ΓβίΙίεΙιΐΓ Γ3-

I ί"ΐιί<. ΟιιίιΙ εηίιη η ΓιτΙ , Ιηιιΐη ΙοιικίΙιιιϋηε , 3η (αη(3 ιΐί-

8(εηΙ? Ι)ίΓΓ(τεηΙ εηίπι (αηίο ηϋοηο ηιη^Ν, ηπαιιΐο ρ1ιι$

(ΙΚΙπιΙ : Ιηπικιηι 3ΐι(εηι εαη(1εηι Ιΐ3ΐ)βΙ)ΐιη(. (7) ΑΙ τβτο

ιιιιιΐιιιη ιρςοπιηι Ηΐίιριειη ε$8ε, ηεεε8$ε «8( : ρηΐεΐ οηϊιιι, ί|ΐ-η

πκινιτί. ΟιηηίΙιιΐΜΚ' ί^ίίιΐΓ ιηοΐίΐιιΐϋ τί ιηονιτί, εοη(Γ»ΓίΪ8ςυε

(1ίεεηιιΐδ? ΑΙ «ιιηχΙ οηιηίηο ηιοτβΓί 3ρ(υηι ηοη ε$1, ί(1 ιι( νί

ηιοτείΐΙυΓ ΠεΓί ηεςυίΐ. 8ί ίκίΙιΐΓ 681 ςυίβρίβη) ηιοίπκ ί|κοπιηι

8εειιη(1ιιηι ικιΐυπιιη, εΐ εοηιηι 83ηβ, <]ΐΐ30 ΒυηΙ είϋ5(1βιη

Γοηιι.τ, ε( κϊη^ιιΙοΓυιη 3(1 ιιηιιιη ηηηιιτο Ιοειιπι, 3(1 Ιιοε,

ίηιριοιιι , ιικ'ιΐίηηι , εΐ 3(1 Ιιοο ιιΐΐίιηιιιη , ιηοΐίοηπη εκββ ηε-

ε688β 681. (8) 8ί Λ6Γ0 3(ΐ83(ΐ6ηΐ δρβείο, ρΙϋΓ3 :ιιι («III ΙιιιηπΤ",

ιηηΙ ιικ ίρϊηπιιη δί( , ρπιρίίτΐ'» ιριοιΐ <Ί 8Ϊη<;υΐ3 ρΐιιπι ιριίιίειη

μιιιΙ , κρετίε τεΓΟ ηοη (ΓιΓΓοπιηΙ : ηοη Ιιιιίε ςιιία'επι ραΓίίιιηι

(.ίΙι' , Ιιιιίι• ηιιίειυ ηοη ΙηΙι.•, 86(1 ςίιηίΙίΙεΓ οιηηίΐιιΐί ίιΐι-ιιι ;»•-

(Όηιιηο(1β1)ίΙιΐΓ. ΕβΟεηι εηίπι ηεο (1ίΓΓβΓεηΙβοηιηε8 ίηΙει- 8β8β

βρβοίε εοηβίβΐ ββββ, ηπηιβΓΟ νβρο ςηβηινίδ 3 ηιιβνίδ όϋΙΓειτβ.

(θ) Ηοε βυΐεηι ίθεο άίεο, ςηία -ί ρ3Γ(ε8, ιριιι• 1ι!ε 8ΐιη(, ε(

ρ.ΐΓίΓίί, (ριιι- ίη η1Ι(τη ηιιιηιΐο 8ΐιη(, ϊη(6Γ8ε.>ε δίηηΊίΙοΓ ΙιηΙιοπΙ,

(Ίίηιη (•η (ρΐί<• Ιιίικ• 681 ι-ιιηιρίβ , ηιιΐΐιιιη (ΙίΓΓοι ΐΊΐΙί.ιιιι 3(1 63-

ηιηι ρ»ί(ίιιιιι ιιΙΙ.ίιιι ΙιηΙιιΊ, ςυχ ίηβΐίο, ε( ίη εο(1εηι 8ΐιη(

ηιιιικίιι , Μ'<1 (ίμΙιίιι 8ε ΙιιιΙιιΊ ιιιΐ οιιιηΐΝ : ο,υίρρε ιριιιιη ίιιΐιτ

86 ηοη (ΙίΙΤοΓΒηΙ Γοπηα. (10) ΟιΐϊΓββιιΙ 1ΐ3δεε δΐιρρο^ίΐίοηεδ

ιηοτβΓβ, 8ΐιί ιηειίίυηι ιιηιιιη, βΐ ιιΜίιηιιιη υηυηι 688(•, ηρ-

εε$8β 68(. ΟποιΙ 8Ϊ δίΐ, ε( πιΊ ιιιη Ιιίκ είβίΐεηι ρΓοΓεεΙο Μ»ιιίδ ε(

εί8(1εηι ηοοο8δί(αΙί1)ΐΐ5 ιιηιιιη βοΐιιπι ηεε ρΙιίΓεε ε$ίε ηεεε&ε

881. (11) Ε858 ,ίιιΙιίιι ιριίρρίηιη , ηυο Γβγγι Ιργγβ εδί βρίβ, αο

ί^ηίδ, εχ εεΙοΓίβ βΐίβπι ρβίεΐ. Οιηηίηο εηίπι ί(1 ςοοϋ ηιο-

νεΙυΓ, εχ (ριορίΑίιι ίη ιριίρρί.'ΐιη ηιηΙβΙιΐΓ : βίςηο Ιιακ;, ε^ ςιιο,

ιιιι ρ ι -ιιιι , ι•Ι ίη ηιιοιΐ, δρεοίε άίΩεπιηΙ. Οπιηίδ αυΐβιη ηι ιι Ι;ιΙ ίυ,

Ιίηίΐιι ε$( 83Π6 : νείιιΐ ίιΐ ιριοιΐ δ3η&1ιΐΓ, εχ ηιηι-Ιιο ΪΙ 3(1 «ιηί•

Ι.ίΙιίιι ; εΐ ϊ(1 (ρκκΙ .κίίΟΜΪΙ , 6 ιριαιιΐϊΐ.ιΐο ρ3ΓΤ3 3(1 ηιβ£η3Πΐ

ικΌΐιΙίΙ. 1(1 6Γβο ςποίΐ ΓεΓίηΓ, Ιε^επι εβηα'επι δΐιηίΐ : ει-

('ΐιίηι Ιιοε εχ Ιοοο ίη Ιοειιιη ευικίο ΙιΙ. Μ ογ^ο, εχ ςυο, ε(

ίι! , 3(1 ιρκκΙ βρίιιιη 681 ΓβΓΓΪ, δρεείβ <1ϊΠ«-ι-ι-«• οροΓ(ε(, ςυεπι-

ικΐιικιιΐιιιιι ί(1 ηηο(1 8βη3(υΓ, ηοη ςυονίδ δίηε υΙΙο (Ιίδεπ-

■ 11(11•- ρεΓ^ίΙ, ηεςυε ηιιο νιιΐΐ 13 ιριί οιονεί. Κ( ί^ηϊδ εΓ§ο, εΙ

ίι•ΓΓ3, ηοη ίη ίηΠηίΙυηι, 5ο1 ίη ορροδί(3 βοηβ ΓιτιιιιΙιιγ.

8ηρΐ'3 ηιιίειιι , εΙ ίηΓπι μιιιΙ ε» ςιΐϊο ίη Ιοοο ηΐιπιιιΐ ορρα
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εσται πέρατα της φοράς, (12) Ιπει και ή κύκλω έχει

πως αντικείμενα τα κατά διάμετρον • τη δ' όλη ουκ

εστίν εναντίον ουδέν. "Ωστε και τούτοις τρόπον τίνα

ή κίνησις εις τα αντικείμενα και πεπερασμένα. Ανάγκη

& άρα είναί τι τέλος και μη εις άπειρον φέρεσθαι. (|3) Τε-

κμήρι»ν δε τοϋ μή εις άπειρον φέρεσθαι κα\ τι) την γήν

μέν, 6'σω αν εγγύτερο) ή τοϋ μέσου , θαττον φέρεσΟαι ,

τδ δε πϋρ, δσω άν τοϋ άνω. Ει δ' άπειρον ην, άπει

ρος αν ήν και ή ταχυτής και τδ βάρος και ή κουφο

ί" της ■ ώς γαρ το κατωτέρω ταχυτήτι έτερου τω βαρεί

αν ήν ταχύ, οδτως ε'ι άπειρος ην ή τούτου έπιδοσις,

και ή της ταχυτήτος έπίδοσις άπειρος άν ήν. (|4) Άλλα

μην ούδ' υπ' άλλου φέρεται αυτών το μεν άνω το δέ

κάτιο' ούοέ βία, άσπερ τινές φασι τη εκθλίψει, βρα-

ι& δύτερον γαρ άν έκινεϊτο το πλεϊον πΰρ άνω και

ή πλείων γη κάτο>• νϋν 2έ τουναντίον άει το πλεΤον

πΰρ θαττον φέρεται καί ή πλείων γη εις τον αυτής

τόπον. Ουδέ θαττον άν προς τω τέλει έφέρετο , ει τη

βία καϊ τή εκθλίψει- πάντα γαρ του βιασαμένου πορρω-

2υ τε'ρω γιγνόμενα βραδύτερον φέρεται, και όθεν βία, εκεί

φέρεται οϋ βία. (ι&) "ίΐστ' εκ τούτο>ν Οειοροΰσιν εστί

λαβείν την πίστιν περ'ι ών λέγομεν Ίκανώς. Ετι δέ

και δια των εκ της πρώτης φιλοσοφίας λόγιον δειχθείη

άν, και εκ της κύκλω κινήσεως ήν άναγκαΐον άιδιον

25 διχοίοις ένταϋθά τ' είναι και εν τοις άλλοις κόσμοις.

(ΐϋ) Δήλον δέ κάν ωδε γένοιτο σκοπουμένοις δ'τι ανάγκη

ενα είναι τον οΰρανο'ν. Τριών γαρ όντων των σωματι

κών στοιχείων, τρεις έσονται και οί τόποι τών στοιχείων,

εις μέν δ τοϋ υφισταμένου σώματος ο περί το μέσον,

30 άλλος δέ δ τοϋ κύκλω φερομένου, δ'σπερ εστίν έσχα

τος, τρίτος δ' δ μεταξΰ τούτων δ τοϋ μέσου σώματος.

Ανάγκη γαρ έν τούτω είναι το έπιπολάζον ει γαρ μή εν

τούτω, έξω εσται. 'Αλλ' αδύνατον έξω• το μέν γαρ

άβαρές το δ' έχον βάρος , κατοιτέρω δέ δ τοϋ βάρος

3ΐ> έχοντος σώματος τόπος, ειπερ δ προς τω με'σω τοϋ βα-

ρέος. 'Αλλά μην ουδέ παρά φύσιν άλλω γάρ εσται

κατά φύσιν, άλλο δ' ουκ ήν. Ανάγκη άρα έν τω με

ταξύ είναι. Τούτου δ' αύτοϋ τίνες είσι διαφοραί, ύστε

ρον έροΰμεν. Περί μέν ουν των σοιματικών στοιχείων,

4« ποϊά τ' έστ\ καί πόσα , και τίς έκαστου τόπος , έτι

δ' δλως πόσοι τδ πλήθος οί τόποι, δήλον ήμϊν έκ των

είρημένων.

δίΐίοιιειη. ΟιιίΙιιι^ (ΊΙίπΙιιπιΙ Ιι33(ιΐβΐίοιιίδ *ίη1 Πηεδ. (12) Ν.ίιιι

ίΙ οοηνίΊ'ίίο, ορροίί(3 φκχΐϊηιιηυιΐο ΙιαΙκ,Ί εα φι»• ρεΓ (Ιίβ-

ιιιγΙιίιιιι (ΗδΙβιιΙ : Ιοίί νειυ ηοη ο>1 οοηΐΓ3Γίυηι φΐίοψιβιη.

Οιι.ίγι: Η Ιιίδοε ηιοΐίο ςιιοιίβηιιηυιΐυ ίπ ορροδΐΐα (ίΐ, βίςυε

ΙίιιίΙ,ι. 5ίΙ ϊ^ϊίιΐΓ φΐίβρίβιη εχίΐιΐί, εΐ ηοιι δίηε Πηβ Γρι-ηη•

Ιμγ, ηεοεβδε εβί. (13) Νοη ίεπϊ 3ΐιΙειη Ιια?ο ίη ίηΐίηίΐιιιη,

5Ϊ^ηυπι οΐίαιτι Ιιοο εβδε νίιίεΐιιι-. Τεπ-β ηαηιςιιβ, εΐ ίρηϊδ,

ιριο ρΐ'ορίιιιριίοΓΗ δυηΙ ΙοοΪ8 δΐιίδ , Η 1 1 ιριίιΙιΊιΐ ηιειίίο, ϊ^ηΪ8

υργο 8ϋ|)βΓ0 Ιοεο, εο οείει-ίιΐδ ροΓΓΟ ΓβΓϋηΙυΓ. (^υούδί ίηΐί-

ηϊΐιΐδ εδδεί 1οοιΐ3, ίηϋηίΙ.ι ηίιηίπιπι εΐ οείει-ίΐ»* βκ>οΙ, <Ί βΐ•3-

νίΐβδεί ΙονίΙαδ. Ν3ηι υΐ ϊιΐ <|υο<1 ίηίει-ίυδ βΙΙείΌ ρβι•{;ει•βΙ, οε-

ΙοπΙ»Ιβ (ΙίΠΊτεηδ, ^ηνϋαΐβ οεΙεΓε ε55εΙ : δια 51 ίηίίηίΐΛ εδδεί

Ιιΐφΐδ .•κ•< τεΙ ίο, εϋαηι ίικι οιιιι-ηΐιιιιι 53ηβ οείεπίβΐίδ ίηΐίιιίΐιιιιι

ΡδδβΙ. (14) ΑΙ νείΌ ηειρ»! 31) βΐίο, ηβφίο νί, υΐ φΐίϋηιη ίιι-

ςιιίιιηΐ, εχ(π)5ΐιιη, δΐΐΓϊΐιιη βΙΙεπιιη ίρεοπιπι , (Ιεοΐίίπιι 31-

ίεπιπι ΓιτΙυΓ. Τβπΐίιΐδ βηίπ), ιηβ]θΓ ίςηϊδ διίΓδαπι , <Ί ιηη]οΓ

Ιογγ3 (ΙβοΓδυηι υΐίηυβ ηιονβι-βΐυι•. Νυηο οιιίριιι εοηΐΓβπυηι

πι : ϊ^ηίδ αιίηι ιβ3]ογ, εΐ 1βΓΓ3 εΐίίΐη ιηη]οΓ εεΙβΓίυδ δβηιρει-

ρΓορΓίυηι Ιοουιιι ρβΐίΐ. Κε<]υε ροιτο εεΙεΓίιΐδ ρΓορβ Ιΐηριη

ρβΓ88ΓεηΙ, δϊ νί εχΐΓυ8ίοιιεΐ|υε ηιονεΓειιΙιΐΓ. Οιιιηί<ι πβιιι-

ΐ)ΐΐ8(ΐιι« ίΐ3 ιηονεηΙυΓ, ιριιιιιι Ιοιιμίιΐδ 3ΐ> εη ηικχΙ νϊιΐ] ,ιί-

ΙιιΙίΙ, (1ίδ(3ηΙ, ΐ3Γ<Ιίιΐδ δαπε Γ<πιηΙιιι• : αΙ(|υε υηιΐε νί ριιΙδ3

δΐιηΐ, ίΙΙιιο ηοιι νί κει! δΐιορίε ιπιΐιι ΓοΓυηΙιιτ. (15) ρυβτβ

(Μεδ εχ Ιιίβεο δΐιιηί ιίε Ιιίδεε ιίε (|ΐιϋ)ΐΐδ Ιο(]ΐιίιηιΐΓ, δίΐΐίδ ρο-

ΙεδΙ. Ι'ηιΊεΓΟβ ρεΓ Γ3(ίοηεδ οΐίαηι, ςιι» εχ ρΓίιηα ρΐιϋοίο-

ρΙιί.Ί ΗΐΙιΙικ.'ί ροδδΐιηΐ , εΐ εχ ίρδ3 εοηνει-δίοηβ ( ηιιηιη ηυίιίειη

ΙιΙο δίηιίΙίΙεΓ, εΐ ίη εβίεπδ ιηιιηιΐίδ ρεΓρβΙιιβιη εδβε , ηεεεδδε

εδί ) Ιιοο ίιίειη (ΙεηιοηδίΓαιϊ ρΓοΓεοΙο ρυΐεδί. (16) ΡοεΓίΙ ίη-

Μΐρΐ'Γ ΙΙΙίΙΙΐίΐΟ'-ΐΝΙΙΙ, (ΊΐΊΐΙΙΙΙ Πεα'δδ3Γίυ ΙΙΙ1Ι1111 εδδΡ, ι ! Ι.'ιιιι κί 1)110

οοηδί(]εΐ'3ΐ)ίιΐ)ΐ)δ ηιοϋο. ΙΝαιιι ιριιιηι Ιιία δίηΐ είειηεηία «ογ-

ροΓβα, Ιγι3 ηίιιππιιη εΐ Ιοω εΙεηιεηΙοΓυιη επιη(. ΑΙφίβ

ιιηΐ)3 φΐίιίεηι Ιοοιίδ εοΓροΓίδ ε]ιΐδ επί φίοιΙ δυΐι οιιιηίόυί

('πΙΙοοηΙπγ, (ριί ψιϊιίειη οιγο3 ηιοιίίπιη εδί. ΑΙίιΐδ ϊυίριιι ι]υδ

ιΐιιοιΐ ογΙιρ ΓογΙιιγ, ηυΐ φΐίιΐοηι ιιΚίιηιΐδ εδί. ΕΙ ΙεΓίίιΐδ, ε^1I5

ψιοά εδί ηιειίίιιιη οοΓριΐδ, φΐί φΐκίειη ίηίει- Ι)3>ο 1οο« ηιε-

(Ιίιΐ3 βδΐ. Ιη Ιιοο εηίιη ίιΐ εδδε ευΓριΐδ ηεεεδδε εδί, (ριοϋ

εηιίιιεί ΙενίΙβΙε. Ν'.ίιιι δι ίη Ιιοο ηοη βδΐ, εχΐΓ3 οο1Ιυο3ΐ)ίΙιΐΓ

δβηο. ΑΙΙιοε (ίβπ ηοη ροίε*!. ΑΙίιιιΙ εηίηι ροηοΈι-ε ΟΜκί, 3ΐϊιι<1

|χ>η(Ιιΐ3 Ιι.ίΙκ 1 : 1υοιΐ3 αιιίεηι ε]ιΐδ εοΓροπβ, φιοϋ ροηιΐυδ

ΙιαΙιεΙ , ΐηΓιτίοΓ ε»1, βϊ ίδ φΐί εδί ίη ιηειίίο , βΓβνίδ εβί οογ|Κ)-

τίδ Ιοοιι». ΑΙ ηεαυε ρι•α?ΙεΓ ιιβΙιιγλπι ίρ Ιιοο εδί Ιοεο : εοιη-

ριΊιΊ ειιίιη 3ϋί 1ιοοδεοιιη(1ηιΐ) ηιιΐιιπιιιι. ΑΙ ηιιΙΙιιηι εδί αϋικί

εοΓριΐδ. Ιη ίρδο ει-^ο ηιειϋο ίηΙεΓ (1ίο(3 Ιοι-3 Ιιοο εδδο ηεοεδίβ

βδΐ. Ηιι]ϋ3 ;ιιι Ι. ιιι ίρδίιΐδ <|ΐιη-ιι;ιιιι δίηΐ (ΙίΓΤεΓΡηΙίη;, ροδίεπιΐδ

ε\ρίίι-ίΐ1ιίιηιΐδ. Ι)ο εοΓροΓείδ ίμίΙ ιιι- εΐεηιεηΐίκ φΐα?η3ΐη , «Ί

< ] 1 1 ο Ι δίη(, εΐ (|υίδ ευ]η3(|ΐιε Ιυουδ, ιΊ ιρκι! ίηδυρεΓ δίηΐ ιιιιι!-

ΙίΙιΐιΙίΐΊ• ΐρδ3ΐοο3,εχ Ιιίδ ιρκε (Ιίχίιικίδ, ρβΐιιίΐ.

0Μ>. IX.

"Οτι δ' ου μόνον εις έστιν ουρανός, αλλά και αδύνα

τον γενέσθαι πλείους, ετι δ' ώς άϊδιος άφθαρτος ών και

*5 άγένητος, λεγωμεν, πρώτον οιαπορήσαντες περ'ι αύτοϋ.

(ϊ) Δόςειε γάρ άν ώδ'ι σκοπουμένοις αδύνατον ένα καΐ

μόνον είναι αυτόν έν άπασι γάρ καϊ τοΤς φύσει καΐ

τοΤς άπδ τέχνης συνεστώσι και γεγενημένοις έτερον

έστιν αυτή καθ' αυτήν ή μορφή καϊ μεμιγμένη μετά

60 της ίίλης , οίον της σφαίρας έτερον τδ είδος και ή χρυσή

και ή χαλκή σφαίρα, καϊ πάλιν τοϋ κύκλου έτερα

ή μορφή και δ χα/κοϋς και δ ξύλινος κύκλος• τδ γαρ τι

Πκ'3ΐιιιΐ3 ΒυΙοιη ιίπηπ'ρ* οροΓίεΙ, ηιυηοΊιηι ηοη δοΐιιιη

1Ι111ΙΙ» εδδε, μίΙ εΐί;ι:η ρΙυΓεδ εβδβ ηοηροδδε, εΐ ίηδυρβΓ

ρεΓρεΙηηηι εδβε, φΐυηι ηβφΐε εοΓπιρΙίοηεηι , ηεφίε βεηβ-

ΓβΙίοηεηι δΐ:Ι)'ιι•ο ροδδίΐ : ρΐ'ίηιο (ΙιιΙιίΙ.ιΙίοηε (1ε ίρδο ;ι1Ι;ι(<ι.

(ϊ) λαιιι δι Ιιοο ρ;κΊο (■ΐ)ΐ^ίιΙι'ΐ•;ι1)ίιηιΐ8, ίηιροδδίΐιίΐε εδδενί-

(Ιιΐ)ϊίιιι•, υηυηι ίρδίιηι αο δοΐηηι ε**ε. υηίνεΓδίδ ΐ'ΐιίιη π•1ιιι>,

φΐ03 3ΐι( 3 ικιΐπΐ',ι , ,ιι ι ;ι1ι 3Γΐε βιιηΐ ΓβεΙχ, βΐίικί εδ( ίρδ3

ρεΓ δε ίρδβηι Γοηηα, ιΊ φΐχ εδί ιίιιιι πιαΙιτία ιιιί\ΐ.ι, εειι

δρΐι.τπε Γιιπη» 3ΐί3 εδί , εΐ 31) Γ('» αίςυε 3?ηε3 δρΙ)86Γ3 : <Ί

ι ϊκιιΐί ΓΐίΓδυδ ΐΙία εδ( ίρδα Γοηηα , εΐ κηειίδ είΓουΙιΐδ , Η
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ην είναι λέγοντες σφαίρα ή κύκλω ούχ έροϋμόΐι εν τώ

λόγοι προσόν ή χαλκόν, ως ούχ οντά ταΰτα της ούσιας'

έάν ίέ τήν χαλκήν ή νρυσην, έροϋμεν, και έάν μή δυνο')-

μεθα νοήσαι μηδέ λαβείν άλλο τι πάρα το καΟ' έ'καστον.

5 Ενίοτε γαρ ούθέν κωλύει τοϋτο συμβαίνειν, οίον ει μο

νός είς ληφθείη κύχλος ■ ούθέν γαρ ήττον άλλο εσται τό

κύκλω είναι χα'ι τώδε τω κύχλω, χα'ι το μεν ε.ίδος , το

δ' είδος εν τη ύλη χα'ι των καθ' έ'καστον. Επεί ούν

έστιν δ ουρανός αισθητός, των καΟ' έ'καστον άν ειη• τό

ιιι γαρ αίσθητόν άπαν εν τη ύλη υπήρχεν. Ε! δέ τών

καΟ' έ'χαστον, έτερον άν είη τώδε τω ούρανω είναι και

ούρανω απλώς. Ετερον άρα Οδε ο ουρανός και ουρα

νός απλώς, και το μεν ώς είδος και μοριή, το δ' ώς τη

ύλη μεμιγμε'νον. Ων δ' έστ'ι μοροη τις και είδος,

16 ήτοι εστίν η ενδέχεται πλείω γενέσθαι τα καΟ' έκαστα.

Είτε γαρ εστίν είδη, καθάπερ φασί τίνες, ανάγκη τοϋτο

συμβαίνειν, είτε και νιοριστόν μηθέν τών τοιούτιον,

ούθεν ήττον ■ επί πάντων γαρ ούτο)ς δρώμεν, δ'σων

ή ουσία εν ύλη εστίν, πλείιο και άπειρα όντα τα δμοιο-

αιι είδη. 12στε ήτοι είσί πλείους οί ουρανοί η ενδέχεται

πλείους είναι. (3) Έκ μεν ουν τούτυιν ΰπολάβοι τις

άν και είναι και ένόέχεσθαι πλείους είναι ουρανούς• σκε-

πτεον δέ πάλιν τί τούτιον λέγεται καλώς χα'ι τί ού κα-

λώς. Τό μεν ούν έτερον είναι τον λόγον τον άνευ της

25 ύλης και τον έν τη ύλη της μορφής καλώς τε λέγεται,

και έστω τοΰτ' αληθές. Άλλ' ουδέν η\τον ουδεμία

ανάγκη δια τοϋτο πλείους είναι κο'σμους, ούο' ενδέχεται

γενέσθαι πλείους , ειπερ ούτος ε; άπάσης έστ'ι της ύλης,

όισπερ εστίν. (,ι) ΏδΊ δε μάλλον ίσως το λεγο'μενον

3» εσται δήλον. Ει γάρ έστιν ή γρυπο'της καμπυλότης εν

διν'ι ή σαρκί, και εστίν ύλη τη γρυπότητι ή σαρξ, ει

έξ άπασών τών σαρκών μία γένοιτο σαρξ και ύπάρξειεν

ταύτη το γρυπο'ν, ούΟΙν άν άλλ' ούτ' είη γρν*πόν ούτ'

ένδέχοιτο γενέσθαι. Όμοίως δέ και ει τώ άνθρώπιο

:ί6 έστ'ιν ύλη σάρκες και όστα, ει έκ πάσης της σαρκός κα'ι

πάντων τών οστών άνθρωπος γένοιτο άδυνάτοιν όντων

διαλυΟήναι, ούκ άν ένδέχοιτο είναι άλλον άνθρωπον.

12σαυτο)ς δε κα'ι έπ'ι τών άλλων δ'λως γαρ Οσων έστ'ιν

ή ούσια εν υποκείμενη τινι ύση, τούτων ουδέν ένδένεται

ιιι γενέσθαι μη ύπαρνούσης τινός ύλης. (ο) Ό δ' ουρανός

εστί μέν τών καΟ' έ'καστα κα'ι τών έκ της ύλης • άλλ' ει

μή έκ μορίου αυτής συνέστηκεν άλλ' έζ άπάσης, το οιέν

είναι αύτώ ούρανω και τώδε τώ ούρανω έτερον έστιν,

ού μέντοι ουτ' άν είη άλλος ούτ' άν ένδέχοιτο γενέσθαι

»ο πλειους διά τό πασαν τί]ν ΰλην περιειληφέναι τούτον.

Λειπεται άρα τοϋτο δείξαι, ό'τι έξ άπαντος τοΰ Φυσικού

και του αισθητού συνε'στηκε σώματος, (β) Είπυ>αεν

δε πρώτον τί λέγομεν είναι τον ούρανόν κα'ι ποσαχώς,

Ινα μάλλον ήμΐν δηλον γένηται τό ζητούμενον. "Ενα

50 μεν ουν τρόπον ούρανόν λέγομεν την οϋσίαν τήν της

έσχατης τοΰ παντός περιφοράς, ή σώμα φυσικόν τό εν

τη έσχατη περιφορά τοΰ παντός• είώθαμεν γάρ τό έσχα-

τον καΐ τό άνω μάλιστα καλεϊν ούρανόν, έν ω και τό

θείον παν ίδρϋσθαί φαμεν. Άλλον δ' αυ τρόπον τό

ι βηεοδνε. 8ρ!ΐΛτ,τ ιι,ιιικ|ιιο ο,ιιϊ.Ι.ΙίΙηΙοηι , αιιΐ οίΓοιιΙο 3881-

^ηαη(ο$, ι μ ιιι λιιπιιιι , ηοη α?8 ίη οιηΙϊοιι.' ιΐίοειηυδ : (|ΐιίρρε

ιΐιιιιιιι Ιι;ιτ δΐιΐΒίβηΙί»; ιΐ"ΐι 8ίηΙ : $ί νπ ■ ι ίεηεαιη αυΐ αιπν ιιιι

! Ι '] ι ΙΊ.ΙΙΙΙ ίΐ]ι|ίΐ'311111.<, 818 ΐΙίπΊΙΙΙΐΝ, (ΊίκΐΙΙ 81 Ι ιΐ;ι1 ί-1 ίίιΐϋΐιΐιιιν

ι|ΐιϊ(Ί)ΐι;ιιιι αϋιιιΐ ίηΙιΊΙί^ιτο ;ιιιί 8υηιβΓ£ ηοη ροδ5ΐιπιυ8 : ( ίη-

, ΙιίίΙ ιιηι εηίιη ιιΐ Ιιοι' ;ιιχίι1:ι| , ιιίΙιϊΙ οίκΐβΐ ; νβΐυΐί δι 8θΙιΐ5 υηιΐί

είιευΐυδ ΓϋβΓΪΙ δΐιπιρίιΐδ : ) ηοη ηιίηιΐί εηίιη αϋυι] ει-ίΐ εδδε

ππιιΐιιηι, εΐ Ιιιι ιι< ■ 1-ϊι-ι-ι ιΐ ιιιιι 6556, βΐ ίΙΙιιι! ηυίιίειη Γοηιια, Ιιοε

βιιίεηι ιιι η)3ΐεπ3 Γοηιια οι! ;η ■ -ίιι^πΙ;ιη.•. ριιυιη ί^ϊΙιΐΓ οα?1ιιιτι

δεηδίϋϋβ δίΐ, Μΐΐϊΐι1;ιπιιιιι.Ίΐκ|ΐιί.Ι(•πΙ ρΓοΓει Ιο.8< ιηδίοίΐεευίπι

οηιηε, ίη ηιαΐ6Γί3 εδί. 5ί δίη^υΙβΓβ ;ιιιΙιίιι βδί, 3ίίιιιΙ βπΐ 6886

Ιιοιτ;ιΊιιιιι,<•Ιι-ιι•Ιιιιιι δίηιρϋι ίΐιτ. ΕδΙεΓβΟ βΐίιΐιΐ, Ιι.ιγ ι',ί-Ιιιιιι

βΐ δίηιρίίείίει- ι-ιιΊιιιη : 3ΐο;υβ Ιιοε 681 ιιι «ρεοίεδ ϊίςιιε Γογπιϊ ;

ίΙΙιΐιΙ ιι! οιιιη ηιβΙεΓί» πιίχΐιιηι. Ουοπιιη αιιίεηι ΓοΓίτια <ιιΐίκ-

(Ιαιη εΐ 8ρεεί63 68(, εοΓυιη 3ΐιΙ βυηΐ, 3υΙ Θ88« ροδδυηΐ ρΙιΐΓβ

8ίηί;ιι1«πΙεΓ. Νβιη δι δίηΐ, υΐ ο,ιπιΐηπι ϊηςυϊυηΐ, Γογπκβ;

Ιιοε ,'κιί(ΙΐΊτ δαηε ηεεεδδε οβΙ : δίη ηίΐιϋ μΙ (βΐίιηη 8εραΓ3-

Ιιιηι , ηοη ιηίηιΐδ κίειη ενεηΐΓβ ηεοεβδε βδΐ. Ιιι οηιηίϋιΐδ βηίηι

Ιιίδοε, ςιιοΓυιη δΐι1)δΐ3ΐιί:3 ίη ηιβίειίϊ εδί, ρΙιΐΓβ εδ«ε, εΐ

ίηΠηίΙϊ ε3 ςΐϋΒ δΐιηΐ ε]ιΐδ(1επι δροιίεί, νίϋεπιιΐδ. ΟιιαΓε βυΐ

δυηΐ ρΙιΐΓβδ 6Η'Ιί , αιιΐ ρΙυΓεδ εδδε ρΓοΓβεΙο ροββυηΐ. (3) Εχ

Ιιίδ ΐ^ϊΙιΐΓ α,υϊδρίαιη εχϊδίίαιβτβηΐ, εΐ εβδβ ρΙιίΓΡδαεΙοδ, εΐ

ροδδε βΐίβηι εδδβ. ΟοηδίιΙεΓΗηϋυιη ηυΐιτη πίΓδυδ οβί, (ΐιικί-

ηϊηι Ιιοηιηι ιΙίοαΙιΐΓ τεοίε, βΐ ιριίιΙ ηοη τεείβ. ΑΠβη) ίι;ίΙηΓ

εδδκ Γογπιο! ΓϊΙίοηΐ'ΐιι, 6αιη ([υιέ δϊηο ιπ.ιΙΐ'ΐί;ι εδί, Βΐίβιη, εαπ» .

(ριΐΕ ίη ιικιΐιτί,ι βδΐ, ΓΡεΙκ ρΓοίβεΙο ιϋείΙηΓ : βία,υο νβπιιη βδδβ

ροηβΙηΓ. Νυΐΐβ Ι.ιιικίι οί) ίιΐ ϊρδηηι , ηιιιηϋοδ »ηΙ ρΙυΓεδ

εδδε', «ιιί ρΙϋΓΟδ ϋδδε ροδίε , ηεοε««ί(38 βδΐ : 8ί Ιιίε ιιηίνεΓ83

ι•\ ιιι;ιΙι•ΐ'Ϊ3 (-οιΐίΐιιΐ, ιι( εΐ εοηδίΒΓε νίϋεΙϋΓ. (4) Ηοο βηΐεηι

πιοιίο Ιιιΐ'-ίι,-ιιι ίιΐ ςιιοιΐ (ΙίείΙιΐΓ, ηΐΐ^ίδ ραΐεϋίΐ. 8ί γιιιμι 51-

πιϊ(3δ, εοηεανίΐαδ ε8( ίη 11380, ;ιιι( ίη γ:ιι•ιιι>, εβΓου,ηο ηι,ι-

Ιεΐ'ίοδ εδί δίηιίΐβΐίδ ; δι οηιηίΐιηδ εχ 03Γηί1)ΐΐδ ιιηα ΓίεΓεΙ οβγο ,

αΐιριε ίη Ιι.ίγ. δίηιίΐαδ εδ8ε( ογΙ.ί : ηιιΙΙηηι βΐίικ] δίιηιιηι ,ίιιΙ

εδδε(, ιιιιΙ ΓοΓβ οηηιίηο ρο58β(. δίιηίίί ηοοφίο ιηοιίο δι ιηα-

ΙβΓίε» ίη Ιιοηιίηε 03γο εδί .ιΐ£(ΐΐ6 0583, δι ηηίνεΓ83 εχ εβπιβ

ηΐιριι- 08δίΙ)υ8 ΙίοηΊ Ιιοιηο, ηΐιρίι: ίΙΙ.Ί ιϋ.οΙ'. ϊ ηοη ροδβεηΐ :

ηΐίιΐδ Ιιοιηο ρΓοΓεεΙο ε88ε ηοη ροδδεί. Εαϋειιι ΓιιεπΙ εΐ ίη

εείεπβ ταΐίο. Οηιηίηο εηίιη ιριοηιιη μιΚΙ;ιιιΙ ϊ,ι ίη κοί^οοΐ»

ιΐϋΐΙι-ΐΊ.ι ιρι,'ΐιίαιιι εδί, ..ιιιι ιιι ιιίΐιϋ ΟΓΪπ ροΐεδί, δι ηοη βΙ'ςιιβ

ιηβίεπ,-ι δίΐ. (δ) (•;ιΊιιιη βυΐεηι , εδί σ,υκίεηι δίηβυΙβΓε ςυίιΙ-

(Ι»ηι, εΐ εχ ιιιηΐιτία εοηδίαΐ : δει] δι ηοη εχ ϊρδίυβ ιηΒίεηεί

ραΓίε, δειί εχ ηηίνεΓ53 ιιιπΙιίίλ εοηβίβΐ, 855β ςιιίιίεηι ϊρδηηι

ρεΓ 88 ΟΗΐΙυηι , βΙΐ)ηε Ιιοε εοβίυηι 6856, αΐίιιι] β«1; ηοη Ιαηιεη

βυΐ :ιΙίιι.Ι επί, 3ϋΙ ρΙϋΓββ Πεπ ροδδυηΐ , ρΓορΙεΓββ ςιιοι] ηηί-

νεΓ53ηι Ιιοε ιιιαίιτίαιη εδί εοπΊρΙεχυιη. Κε5ΐ»1 8Γ§ο ιιί Ιιοε

(ΙειηοιίδίΓβΙυΓ : εχ ηηίνεΓδο ϊρδηηι ηαΙιίΓαϋ οοι-ροι-ε δρηδίήί-

Ιίο,ιιε εοηβΙαΓβ. (6) Όίεαηιιΐδ βηίειη ρηηιιιηι ί|ΐιίι!ιπιιιι εχΐιιηι

8856 ι1ί••;ιηιιΐ8 , 3ΐ(]ΐΐ8 ο,υοΐ ηιοάίβ : ςιιο ΠΊΒ^ίδίι! ηοΐιίβ ηι»ηϊ-

ΓεδΙυηι, (]ΐιοιΙ α,υ»>ΓίΙυΓ, ΠαΙ. ΙΙηο ί^ΙηΓ ιηοιίο εϊ>1ηηι ϋίείηιηδ,

8υ1)δΐ3ηΙί3ηι ιιΙΙίιιιι»; υηίνεΓδΐ εοηνβΓδίοηίβ , βηΐ ίϋ η3[ιΐΓ3ΐβ

εοΓριΐδ, ςηοιΐ εδί ίη υ!1ίηΐ3 οαίτβηϊ εοηνβΓδίοηβ. υΐΐίπιυπι

εηίιη δυρεΓυηιςυβ εοΓρηβ , «•;•-ΐιιιιι πΐΐχίπιε εοηδυβνίαιυδ βρ-

|Η>1ΐ3Γβ, ίη α,υο ει ιιιιίνρΐ'δΐιιη άίτίηυηι ιΐϊε.ϊηιιΐδ βδββ. Αϋο
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συνεχές σώμα τ9) έσχατη περιφορά τοΰ παντός, έν

ω σελήνη και ή'λιος και ένια των άστρων • και γαρ

ταΰτα εν τώ ούρανώ είναί φαμεν. "Ετι δ' άλλως λέγο-

μεν ούρανόν τι) περιεχόμενον σώμα ΰπδ της εσχάτης

β περιφοράς • τδ γαρ δ'λον χαι το παν είοιθαμεν λε'γειν

ούρανόν. (7) Τριχώς δή λεγομένου του ούρανοΰ , το

δλον τδ ΰπδ της Ιβχάτης περιεχόμενον περιφοράς ε;

άπαντος ανάγκη συνεστάναι τοΰ φυσικοΰ χαι τοϋ αισθη

τού σώματος δια τδ μητ' είναι μηδέν έξω σώμα τοϋ

ιυ ούρανοΰ μητ' ένδέχεσθαι γενέσθαι. Ει γαρ εστίν έξω της

εσχάτης περιφοράς σώμα φυσιχόν, άνάγχη αύτδ ήτοι

τών απλών είναι σι>)μάτων ή τών συνθέτων, χαι ή κατά

φΰσιν ή πάρα φΰσιν έχειν. Τών μέν ουν απλών ούθέν

αν είη. Τδ μέν γαρ κΰχλω φερόμενον δέοεικται δτι

15 ουκ ενδέχεται μεταλλάξαι τον αυτοϋ τόπον, (β) Άλλα

μήν ούοέ τδ άπδ τοϋ μέσου δυνατόν, ουδέ τδ ΰφιστάμε-

νον. Κατά φΰσιν μέν γαρ ούκ αν είησαν (άλλοι γαρ

αυτών οικείοι τόποι), πάρα φΰσιν δ' είπερ είσίν, άλλο;

τινί έσται χατα φΰσιν δ έξω τόπος• τον γαρ τοΰτω πάρα

20 φΰσιν άναγχαΐον άλλω είναι χατα φΰσιν. Άλ.λ' οΰχ ην

άλλο σώμα πάρα ταϋτα. Ούκ άρ' έστι δυνατόν ούΟέν

τών απλών έξο) είναι τοϋ ούρανοΰ σώμα. Ει δέ μή

τών απλών, ουδέ τών μικτών • άνάγχη γαρ είναι και τα

άπλα τοϋ μιχτοϋ οντος. Άλλα μήν ουδέ γενέσθαι δυ-

25 νατόν ήτοι γαρ χατα φΰσιν εσται ή παρά φΰσιν, χαι

ή άπλοϋν η μιχτόν, ώστε πάλιν δ αύτδς ή'ξει λόγος•

ούΟέν γάρ διαφέρει σκοπεϊν ει εστίν η1 ει γενέσθαι δυνα

τόν. Φανερδν τοίνυν εκ τών είρημένων δτι ούτ' έστιν

εξω ουτ' έγ/ιορεΐ γενέσθαι σώματος ογκον ούθενός• έξ

*ι άπάσηςγάρ έστι της οικείας ύλης δ πδς κόσμος• ΰλη γαρ

ην αύτώ τδ φυσικδν σώμα και αϊσθητόν. "ίΐστ' ούτε

νυν είσί πλει'ους ουρανοί ουτ' έγένοντο, οΰτ' ενδέχεται

γενέσθαι πλείους• άλλ' εΐς και μόνος και τέλειος ούτος

ουρανός έστιν. (β) Αμα δέ δήλον δ*τι ουδέ τόπος ουδέ

35 κενόν ουδέ χρόνος έστιν έξω τοϋ ούρανοΰ• εν δπαντι γαρ

τόπο) δυνατόν υπάρξαι σώμα• κενδν δ' είναι φασιν εν

ω μή ενυπάρχει σώμα, δυνατόν δ" έστι γενέσθαι, (ίο) Χρό

νος δέ άριθμδς κινήσεως- κίνησις δ' άνευ φυσικοϋ σώμα

τος ούκ εστίν. "Εξω δέ τοϋ ούρανοΰ δέδιικται ότι ουτ'

4ο έστιν οΰτ' ενδέχεται γενέσθαι σώμα. Φανερδν άρα

δτι ούτε τόπος οΰτε κενδν ούτε χρόνος εστίν έξωθεν

διόπερ οΰτ' έν τόπω τάκεϊ πέφυκεν, οΰτε χρόνος αυτά

ποιεί γηράσκειν, ούδ' έστιν ούδενδς ουδεμία μεταβολή

τών υπέρ τήν έξωτάτο) τεταγμένων φοράν, άλλ' άναλ-

«5 λοίωτα και απαθή" τήν άρίστην έχοντα ζοοήν χαι τήν

αύταρκεστάτην διατελεί τδν άπαντα αϊώνα. Καίγάρ

τοΰτο τοΰνομα θείως έφθεγχται παρά τών αρχαίων. Τδ

γαρ τέλος τδ περιέχον τδν της έκαστου ζωής χρόνον, ου

μηΟέν έξι» κατά φΰσιν, αιών έκαστου χέκληται. (ιι) Κατά

50 τδν αύτδν δέ λόγον και τδ τοϋ παντός ούρανοΰ τέλος χαι

τδ τδν πάντα χρόνον και τήν άπειρίαν περιέχον τέλος

αιών έστιν, άπδ τοΰ άεί είναι είληφώς τήν έπωνυμίαν,

αθάνατος και θείος. Όθεν καΐ τοις άλλοις έξήρτηται,

τοις ιιέν άκριβέστερον τοΤς δ' άμαυρώς, τδ είναί τε κα'ι

πιοίΐο οαίιιηι ίιΐ εοι-ριΐδ ύίοίιηιι*, ηυοοΙ ΟδΙ ρΓοχϊηιυηι πΙΙίιη,ι•

ιιιιϊ\ «τ.-,ί οοηνοι-δϊοηί , ίη ηυο Ιυη3 εΐ 8ο1 , βΐ ιιοιιηιιΙΙ.ο δΙβΙΙβ-

ι πι» μιιιΙ οοΙΙοι ,ιΐιο : |ι;ι•ΐ' οηϊιη ίη οίοΙι ι ιΐίοίηιυδ 6956. ΙηευροΓ

;ιΙί» ιΐ)οι1ο ιΐίάΐυι• εχΐυιη , ί(1 οοτρυδ φκχΐ 3 οοηνοΓδίυηο

ιιΙΙίιιια οοηΐίηοΐυτ : (ιιΐιιιιι εηίπι ;κ• ιιιιίνοΐΜΐιη, οιιΊιιιιι ιΐί-

οογο ι (ΐΐΐΜΐι•\ ΪΙΙΙΜ8. (7) Οοιιηι ϊβίΙϋΓ πιΊιιιιι Ιπϋυδ ιιιοιΜν

ιϋι-ιιΐιιι-, ίοΐυηι ϊι! ουοϋ 30 εχίΓεηιβ εοηνΟΓδίοηε εοηΙίηεΙυΓ,

οχ υηίνοΓδΟ ιΐΛΐυπιϋ βοηδίοίΐίαυο ι•οι ροΓβ οοηδίαι-ε ηεοε&εε

081, ρΓθρΐ6Γ63 ςυοά1 εχΐΓβ οιιΊιιιιι ηοο,υε 681 ΐ|ΐιίΐ'<|υαιιι οογ-

ρυδ , ιιοίΐιιο οδίο οηιηίηο ροίθ8ΐ. >Ί»ιιι δϊ οχΙγβ ιιΐϋηκιιιι ι οιι-

νβι-δίοηβιη οοι-ριΐδ βϊΐ η;ιΙιιι;ιΙι>, ίρδυιη 3υΙ «ίηιρίίοίιιιιι ςιιο<1-

ρϊαηι οοι•ροι•υιη, βυΐ εοιηροδίίΟΓυηι οδ&β, εΐ 3ΐιΙ δοουικίιιπι

Π3ΐυΓ31Ι1, .111 1 ρΓίΒίοΓ ηίΐΙΐιΙ'.ΊΙΙΙ 8680 1ΐ3ΐ)0Γ0 , 11000880 6δΙ.

δίιιιρίίι 'ίιιιιι >§ίΙυι• οοι-ροπιιη ςιιοιΜαηι οηιηίηο ηοη θγϊΙ.

Οεηιοη8ΐΐ'3(ιιηι β>1 εηίιη, ί(1 ςυο(1 οιΊιο Γοι-Ιιιγ, ηιυΐ3Γββυυηι

Ιυπίΐιι ηοη ροϊδο. (8) ΑΙ ηβιριβ ίϋ β55β ροΐοβΐ, ςηοο! β

ιηοϋίο ΓογΙιιγ, ηοςιιο εΐίβιη ίιΙ ηυοιΐ 8υϋ οιιιηίΙ)ΐΐ8 οοΙΙοο3(ιιγ.

Εΐοηίιη ιι,ιΐιΐϋ'ι ςυί(1οηι ϋιί ηοη οπιιιΐ : »1Ϊ3 ηβιηηυο μιιιΙ

ΐ[ι•.. ιι ίιιιι |ιι ι ιρι ί.ι Ιοο3. 8ί υογο ρΓβεΙεΓ ηαίιιπιιιι &ιιηΙ , 3ΐϋ

αιίρώιιι (Ίΐΐ'ροπιιη εχΙΟΓυβ ίΐΐβ 1οευ8 εοιηρο(ο( μ>πιικ1ιιιιι

ιι;ιΙιΐΓ3ΐη. ί^ιιί ιΐ3ΐιιιριε Ιιυίο ρΓκΙοΓ ηΛίυπιιη (ηηυΚιΐΓ, ϊβ

3ΐϋ εοηιρο(3[ 8εευηϋυηι ιι,-ιΐκιαιη , ηβοοβεο ε&1. ΑΙ ηυΙΙυηι

■■ 1 1 1 < 1 1 1 ρΐϋΊοΓ Ιι.ιτ. ε$80 νίιΐϊηιυβ βίηιρίεχ οοΓρυβ. Ιιηροβ-

8ίϋί1β οίΐ οι-μο, ('υΐροι ιιιιι οχ(Γ3 οαΊυηι ηιιϊε(]υ3ΐη δίηιρίί-

οίυηι 0880. Ουο(1»ί (ΟΓριΐδ είηιρίοχ ηιιριοβΐ ιιΙΙυιη ε&βο,

ηοιριο (|υίε(|ΐΐ3ΐη ηιΐχίοηιιη οΐιαιη ε$8β ροΐοίΐ. 8ίη( βηίιη εΐ

8ίηιρΙίοί3, 8ί μΙ ηιϊχΐυιη, ηοοε88θ β$Ι. ΑΙ ϊογο ηοο,υο Ιΐβη

οΐίϊΐη ρο(θ8(. ΛιιΙ οιιίιιι ρηι-Ιιτ ηαΙιίΓοηι, βυ( χοιυιιιΐυίη

π,ιΐιιπιιιι , οΐ 3υ( βίηιρίοχ αυΐ ηιίχΐυιη ίιΐοηΐίιίβηι βτϊί. 0υ3Γ«

03(1οιιι Γ3ΐίο £8ηο ΓοιΙϋιίΙ : ιιίΐιϊΐ οηίηι γοΓογΙ, 81 μΙ, 3η ΓοΓβ

ρ088ί(, ΟΟΙ151(]θΓ3ΓΟ. Ι'.ιΙιΊ ίμίΙΐΙΓ ΟΧ θΊθΙΪ8, 1100 0886 ΠΟΟ ρ088β

ε$5β υΙΙίιιβ οχ(Γ3 οιιΊιιιιι οοΓροπβ ηκιίοιιι. υηίνοΓ8υ8 οιιίιιι

ΙΙΙΠΙΙιΙΐί-. ΟΧ 5113 ΙοΙ,'Ι 1113(0113 εοη5(3(. Μ,ιΐιτί,ι ικιηιιριο

Ϊρ8ίιΐ8 8880 νίιϋιιιιΐ8 ιι;ι1ιιγ;ιΙο οΐ 8βη8ίϋίΙε οοΓριυ. Οιιβγο ηο-

(]ΐιο ηυηο ρΙυΓοβ δΐιηΐ (<τ1ί, ηοίπιι• Γοογο, ηοηυε ιΊίιιιιι ροβ-

8ηη( 0350 : μίΙ ιιιιίοιιηι οκΐ Ιιοε οιιΊιιιιι 3(ηυο )ιοΓΓοε(υιη.

(9) ΡηΙοΙ ίηδίιροΓ, ηοηπε Ιοουιιι οχΙγ» ΟΗ-Ιυιη ο&βε , ηοο,υο

νβευυιη , ηοο,υο (οηιρυ8. Ιη οηιηί ηβιηςυε Ιοοο εοΓρυβ

68$ε ρΓοίεοΙο ρο(ο8(. Υβουυιη αυΐοηι ίιΙ 6886 ϋίουηΐ , Ιη ηυο

οοΓρηδ ηοη ΟδΙ , &βο' 6880 ρο(ο3(. (10) Τβπιρυβ νβτο , πιο(ΰ8

ηιιηιεπιιτι 0886 οοη&(3(, οΐ ηιο(υβ βίηε ιιαίπιαίί εοΓροΓβ

ηιιΙΙυβ οίΐ. ΑΙ <1οιιιοη$1ι•α1ιιιη εβ( , εχ(Γ3 οχΐιιιη ηεε βϋ>β

οοΓρυδ , ηβο εΐΐβηι ροδδε 0880. ΡβΙεΙ 6Γβθ ηοςυο Ιοουιη εχΐΓ3

ι :ι Ιιιηι 0886 , ηοςυο νβεηυηι , ηβςυο (βηιρυβ. ΟυοείΓεβ ηο-

ιΐηο ηρΐ» 8υη[ 03 ςυχ ϊΙΙϊο κιιηΙ , 0886 ίη Ιοοο , ηεςυο (επιρυβ

8βη0800Γε Ϊρ83 ΓαοίΙ, ηοιριο ιιΙΙϊικ οοπιιη οδ( υ1ΐ3 η»ι(3(ίο,

ς«30 8ΐιροΓ οχΐίηιβ $υη( αΊβροβϊΙβ Ι;ιϋοιιο : 8β(Ι ηυΐϋβ ηΙΙογ.ι-

Ιίοηίοιίί, ηυΙΙίί ρ355ίοηίΙ)ϋδ ρΓΟΓδοβ βιιΙ)]βοΙα, ορίίιηαηι ίη

υηίνεΓ83 δοιηρίΐοηιίΐίΐΐο. νί[3ΐιι οΐ 8υΓΓιείεηΙί88ίηΐ3ηι Ιι.-ιΙιοηΙ.

Ιΐινίηο η3ηκ|ΐΐ(! ηοιιιοη Ιιοε ρπ)πιπι1κιίιιιη ΟδΙ βυ αηϋςυίδ.

Ρίηίδ εηίιη, αυί νίΐ,τ ιιπίιι«ιι]ιΐΜ|ΐιο εοηϋηοΐ (οηιριΐδ, οιι]υδ

ηίίιίΐ 0δ( εχ(Γ3 δβευηοΌηι πηΙιιγ.ιιιι , βοηιρίΙΟΓηϊΙβδ ιΐϋίιΐδοι-

]υδηυε 63( ηυηουρβίυι. (1 1) ΡβΓ ο,ηηιίοιη οΐίαηι ΓβΙίοηεηι

Πηίδ υηίνβΓδί οα.•Ιί, 30 Γιηίδ ίδ, ςιιί Ιβηιριΐδ ΙοΙυηι ίηΐΐηί-

Ιιιηκριβ εοηΐίηεΐ, εοπιρϊΐιτιιίΐαδ ο«1, ηκοιηροι• οκοηιΐο ,ιρ-

ριΊΙ»(ίΐ)ΐιο 8υηιρ(3 : ίιηιικιιΊ;ι1ί8 83ηβ, αΐιριο <1ίνίη3. : ιιη(Ιο οΐ

εοίοι-ίδ, 3ΐίΪ8 οχ;ιι•Ιίιΐδ, α1ίΪ5 οίΤυδεβΙίυδ, ίρδίιηι 6886 νί νοΓοηπο
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ζην. ΚαΙ γαρ καθάπερ έν τοις Ιγκυκλίοις φιλοσοφή-

μασι περί τά θεία πολλάκις προφαίνεται τοις λόγοις δτι

το βεϊον άμετάβλητον άναγκαίον είναι παν το πρώτον

και άκρότατον 8 οίτως ε/ον μαρτυρεί τοις ειρημένοις.

* Ούτε γάρ άλλο χρεΤττο'ν εστίν ό τι κινήσει (εκείνο γάρ

άν είη Οειότερον) ουτ' έχει φαϋλον οΰΟε'ν, ουτ' ενδεές

τών αΰτοϋ καλών οΰδενός εστί. Και άπαυστον δη

κίνησιν κινείται ευλόγως• πάντα γαρ παύεται χινούαενα,

δταν ίλΟη είς τον οίκεϊον τόπον τοΰ δε κύκλω σο)μα-

ιιι τος δ αύτδς τόπος δΌεν ήρςατο και εις 8ν τελευτα.

(Ιεροηιίεΐ. Ι.Ιι ιιίιιι ιιΙ ιιι δείιοΐβδίΐείδ (ίιτβ (Ιίνίηα ίηδίίΐυΐίοηί-

Ιϋΐδ, ρεη»τρε Γ3ΐίοηίυυ5,αΊνίηυη>οιηηεηεεε8δ3πΌ Ιιιιιΐ.ϊΐίοηι•

17303Γ0 (ΙοεεΙυΓ, Ι'Ι |Ι1 ίιηιιιιι ίρδίιηι 30 ΜΙΠΙΙΙΙΙΙΙ1Ι , Ιιοε ίΐα δβ

Ιιβίίοηδ ίεδίίί «>1 άίοΐίδ. ϊίεα,ιιε ΐ'ΠΪηι αΐϊικί [ιι-;ι•>1;ιΙμ !ιπ>. βϊί,

((ΐιοΟ ΐ|ΐιίιΙ•.'ΐη ιιιονοι-εΐ ( ί ΙΙιιιΙ εηίηι ρογγο ιϋ\ ίιι ϊιι-, εδδεί ) ; ηε-

ηιιβ ρΓϊνίΙϊίίδ ΐΊψΐϋΐ|ΐΐίΐιιι εδί ραιίίεερδ, ηεαυε Ιιυιιοπιιη βιιο-

ιιηη (Ίΐ]πίΐ|ΐι:ιιη ίηιΐίβεΐ. £( ίιιεεδδβοίΐί ηιυΐιι ηοη 3ϋ$φι«

Γ.ΐΙίθΤ161Ι10\(•Ιΐ1Γ. Ι,ΊΐίνιΤ*!! Ι-ηίΐΙΙ εο&δΒηΙϋεδίηυηΙφιειηονεΐΊ,

«,υυηι νεηεπηΐ βιιιιγπ ίιι Ιοοιιπι : β^ιιβ αιιΐβιη εοι•ροπ8, αηοιΐ

τβΓδβΙιΐΓ, ίϋεηι βδΐ Ιοειίδ, ίη ςιιο ίηεερίΐ , ει ίη αυο ΠηίΙ.

ΟΑΡ. Χ.

Τούτοιν δε διωρισμε'νων λέγωμεν μετά ταΰτα πότε-

ρον άγένητος ή γενητός και άφθαρτος η φθαρτός, διες-

ελΟόντες πρότερον τάς των άλλο>ν υπολήψεις• αί γαρ

τών εναντίων αποδείξεις άπορίαι περί τών εναντίων

16 είσίν. "Αιιαδέ και μάλλον άν είη πιστά τά μέλλοντα

λε^Οήσεσθαι προ'ακηκοόσι τά τών αμφισβητούντων

λόγων δικαιώματα• το γάρ ερήμην καταδικάζεσΟαι

δοκεΐν ήττον άν ήμΤν ύπαρχοι ' και γάρ δει διαιτητάς

άλλ' ουκ αντιδίκους είναι τους με'λλοντας τάληθές κρί-

2" νειν Ίκανώς. (2) Γενομενον μεν όυν άπαντες είναι

φασιν, αλλά γενομενον οί μεν άίδιον, οι δε φΟαρτον

ώσπερ δτιοϋν άλλο τών φύσει συνισταμε'νων, ο'ι δ' εναλ

λάξ δτέ μεν ούτως δτέ δέ άλλοις εχειν φΟειρόμενον,

και τούτο αεί διατελείν ουτοις , ώσπερ Εμπεδοκλής

2ΐ> δ Άκραγαντϊνος και Ίΐράχλειτος δ Έφε'σιος. Το μέν

ουν γενέσθαι μέν άίδιον δ' δ'μως είναι φάναι των αδυ

νάτων. Μόνα γάρ ταΰτα Οετέον ευλόγως δσα έπι

πολλών ή πάντων δρώμεν υπάρχοντα, περί δέ τούτου

συμβαίνει τουναντίον άπαντα γάρ τά γινόμενα και

80 φθειρόμενα φαίνεται. (3) Έτι δέ το μή ίχον αρχήν

τοΰ ώδ\ έ/ειν, άλλ' αδύνατον άλλοις εχειν πρότερον

τον άπαντα αιώνα, αδύνατον και μεταβάλλειν εσται

γάρ τι αίτιον, δ ει υπήρχε πρότερον, δυνατόν αν ήν

άλλοις εχειν το αδύνατον άλλως εχειν. Ει δέ πρότερον

55 £ξ άλλως Ιχόντο>ν συνέστη δ κόσμος, ει μέν αεί ουτο>ς

εχόντων και άδυνάτοιν άλλοις εχειν, ούκ άν έγένετο. ΕΙ

δέ γέγονεν, ανάγκη δηλονότι κάκεΐνα δυνατά είναι άλ

λοις εχειν και μή άει ούτως εχειν, ώστε και συνεστώτα

διαλυθήσεται και διαλελυμένα συνέστη έμπροσθεν, καΐ

40 τοΰτ' άπειράκις ή οΰτο>ς ειχεν ΐ, δυνατόν ήν. ΕΙ δέ

τοϋτ', ουκ άν είη άφθαρτος , ουτ' ει άλλως είχε ποτέ

ουτ' ει δυνατόν άλλο>ς εχειν. (4) °Ην δέ τίνες βοήΟειαν

έπιχειροΰσι φέρειν έαυτοϊς τών λεγόντων άφΟαρτονμέν

είναι γενομενον δέ , ουκ εστίν αληθής ■ δμοιως γάρ φασι

45 τοις τά διαγράμματα γράφουσι και σφας είρηκέναι περί

της γενέσεοις , ούχ ώς γενομένου ποτέ , αλλά διδασκα

λίας χάριν ώς μάλλον γνο>ριζόντων, ωσπερ το διά

γραμμα γιγνόμενον Οεασαμένους. (δ) Τοϋτο δ' εστίν,

ώσπερ λε'γομεν, ου το αυτό • εν μέν γάρ τη ποιήσει

60 τών διαγραμμάτοιν πάντο>ν τεθέντων είναι άμα το

ούτδ συμβαίνει , Ιν δέ ταϊς τούτο>ν άποο:ίςεσιν ου ταΰ•

τόν. Άλλ' αδύνατον τά γάρ λαμβανόμενα πρότερον

ΙΙίδεε ΓΐβΐοΓηιϊπαΙϊβ , εοηβίυ'εΓεηιυδ (Ιείηερρδ οροιίοΐ,

ιιίΓυηι ιιιιιικίιι* ίη<;οηει•3ΐ>ίΙίδ δίΐ , οη ^οηβΓβΙιίΙΐβ , εΐ ίηεοι•-

Γϋρ1ί1)ίϋδ, 3η οοΓπιρΙίυϊΙίδ : ρπιΐδ οεΙοΓοπιιη ορίιιίοηίΐηΐδ

ΓβείΙβΙίδ. Ι)ΐ'ηιοη5ΐΓ3ΐί(ΐηΐΝ οηίιη οοηίΓαΓίοπιιη, (Ιιιϋίΐ3ΐίυη«3

ϋβ ΰοηΐΓ»ΓΠ5 δΐιηΙ. Ιη•>υρβΓ οί ι1ίορικΐ3 ιηβ^ίδ οΓΡίΙιίηΙυΓ, $ϊ

Μ•ηΙι'ΓιΙί;ιπιιιι ΐ'ίΐιιιιιι ιρια: ίη εοηίΓονβΓδϊϊΐιι νΐ'ΐιίυηΐ, ]ιιι•α

ΐιπιι. ϊιιοπηΐ Βΐιιϋΐα. ΑΙ^ΐ'ηΙιί; ι•ιιϊιιι εοηιΙειηηαΓί «ΙεΙιτίιι.•*

ιιΙιι|μι' ηοΐιίί νίιΙεΙιΐΓ. Ι',ίπιίιπ βοδ <|ΐιί Ικίιι' ]ιιιΙιι•:ί•(• νο-

ΙιιιιΙ (1β μί'ΊΙ:ι(ο , ηοη ;ΐι1\ ιτ&ιπυί , μιΙ ;ιιΙιί1ι <>> ϋδδβ οροΓίεΐ.

(2) Οιιιιιΐ'» ί^ίΙιΐΓ ΓίκΊιιιη (]υί(1οπι 3δδ6ΓυηΙ οβίβ, δειΐ ΙϊιβΙιιπι

(]ΐιίιΐ3ηι ρίΓρβΙιιιιηι, ΐ|ΐιίιΙ;ιιη ι,ίιΙιιιιιιιπ, ρπ-ίιΐιΐε ιιΐ ηυοιίτίδ

.ίΙιιιιΙ ι ίιι ιι ιιι ιρι:•• ιι,ιΐιιι,ι πιιι.Λ,ιιι! , ίηςυίιιηΐ βδίε : ιιιιι.Ι,ίιιι

νϊείδδίιη ίιιΐιτιΐιιιιι Ιιιιι;, ϊπΙιίίΙιιιιι αΐίο ηιοιίο δβ&β Ιι.ιΙιιίτ δυο-

(ΜΐιιΙπιι εηιτιιρίίοηΐ'ΐιι , ίιΐιριε δεπιρβΓ Ιιοο ΓιεΓί ηιοιίο Αι-

οιιιιΐ, ιι( Λ^ιί^ΊΐΙίιηΐί Ι-Ιιπρί'ΐίικ-Ιι'δ (Ι Ερίιεδίυδ ΗεΓβεΙίΙιΐδ.

ΙμίΙιιι• ΙΉιΊυηι ιριίιΚΊΐι εδδβ, ρεΓρεΙιιυπ) 1;ιιιιι•ιι εδ$ε, 3$δβ-

ΓβΓε, οχ ϋδ οδ( ρπιΓιΊ'Ιΐ) ΐ[ΐκι; ικ'ίριι-ιιηΐ βδδε. £3 ηβηιςυε

μιΙ:ι ΐ'οηι'ΐιιία δΐιηΐ , ιρκι• ίη ηιιιΚΊδ αιιΐ ίη οηιηίοιιβ εβδε νϊ-

ιΙιίιιικ. 1 ΐι' Ιιοε ίΐιιΐΐ'ΐιι γιιιιΙγλι ίιιιιι βπ'ϊιΙίΙ : υηίνεΓβα εηίιη

ςυα; ΓιυηΙ , εΐ εοΓπιρΙΐοηεηι δηόίΓε νίιΙεηΙιΐΓ. (3) ΡΓ^ΙεΓ-

εη, ιριοιΐ ηοη Ιιιιΐιοί ρΐ'ϊηείρϊιιιιι Ιιοο ηιοιίο Ιΐ3Πεηάί, μ•<1

αΙϊΙβΓ Ιι.-ιΙιιτε ρι-ϊιΐΛ ιιηίν<τ«ι ίι•1('πιί1ιι(ι• ηοη ροΙεδί , Μ <•(

πιιιΐίΐιί ρΓοίεεΙο ηι-ιριίΐ : 6ΓΪΙ εηίηι ηΐίιρια εβιΐδβ , ιρια• α,ηϊ-

οίεηι δϊ ρΓίυβ εβδεί , βΙίΙεΓ Μ δεβε ηβΙιβΓε ρο&δει , ο,υο<1 αΜΙΡΓ

δεβε ΙΐίΐΙιιτι; ηοη ροΙεδί. Οιιο(1ίί ιιιπιιιΙιιη εχ ίΐΐίΐπ• ρπιΐδ Ιΐ3-

ΙιεηΐίΙηΐδ εοηδΐ3Γε( , δί δεπιρεΓ δίε δε 1ΐ3ΐ>εη(ίηυ9 , εΐ ηοη ρο-

ΙιίιΙ ί Ιιιι•. λΙ ί Ιη- μ! Ιι,ιΙιοι ο , Ι'ηι Ι ιΐ5 ϊρββ ρΓΟίεεΙο ηοη ε&δτΐ : δί

νιτο εδ[ Γ;κ•1 π*, ηίιηί πι ιιι ί ΙΙ;ι εΐ ίαιι ι ιιΙ ίΐιτ βοδι' 1ιηΙ>βΓβ ροββε, εΐ

ηοη δεπιρεΓ Ϊ1;ι μ•* ΙιιιΙιιμτ, ηεεείβε εβί. ΟυΐΓε οί εοηείϋυΐα

άίδδοΙνεηΙηΓ, ιΊ ϋίδβοίυΐβ 3η1ε εοικίίΐεπιιιΐ : αΐιριε Ιιοο ίηΐί-

ηίΐίεδ, 3υ1 δίεβε ΙιηΙιιιίΙ, .ιυΐ ροΐιταΐ βίε ΙιβΙημό. Οιιικί δί

ί1;ιι•>1, ηοη Λ.ιε;ι1ιίΙ κιικ' ΐ'.οΓπιρΙίυηο, ηπιριε 5ϊ οΐίιη ;ιΙί-

Ιργ δεδε Ιιη1«•1)ΐιΙ, ηεςιιε δί «ΙίΙει- δε$ε Ιιιιΐιβπ• ροδδί(. (4) 8ιιΙι-

δίιΐίιιιιι .ιιιίπιι , ςυοι! ιριίι!;ιιιι πί ιιιιι φιί .Πι ιιιι! ιΐιΐιικίιιιιι

ϊηεΟΓπίρΙίοίΙεηΐ ςυίιίεη) βδβε , ;ι(Ι.ιιιιιίι Ι;κ Ιιιιιι γνμ' , νίΐιί

ϊρδίδ εηίΙιιηΙυΓ ΓεΓΓε, νεπιπι ηοη οδΐ. Ιηηιιίυηι εηίηι, βε

. Ι ρΐι' , ρρπηϋο οί βεοηιεΐΓ83 , αυϊ ΟεδίβηβΙίοηεβ άεβεπ-

ηιιηΐ, (1ε βεηβπιΐίοηε ηιυηιΐί άίχίεβε : ηοη ςυί3 αΐίηυβηάο

ιηιιηιΙΐΗ εδί ΟΓΐυδ, δε<1 βΓβΓι» (ΙοεΙπηίΒ, ςαΪ3 ι!ιμί•ιι1γ> ηΐ3-

βί» οο^ηοδουηΐ, δί υΐ (Ιεβίβηβίίοηετη νιϋεπηΐ ΓίΐιΊυηι. (5)Ηοε

βιιίεηι ηοη ίιίεηι ββΐ , υΐί (Ιϊεϊηιυδ. Νβη ίη (1('.•>ίμη<ιΙίοηιιηι

(|ΐιί(1ι'ΐη είίεείίοηε, οηιηίΐηικ ροδϊΐίδ βδββ δίηαυΐ, βεείόίί ίιίεηι ;

ίη Ιιοπιιη »πίεηι «ΙεηιοηδίΓβΙίοηίοϋδ , ηοη ίιίειη. δβίΐϊηι-

ρθδβϊ1>ί1ε δ»ηε βεοίάΊΙ : ηβιη ε» ςυ»3 ρτίιΐδ ροδίοπυδνβ δυ
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χαϊ ύστερον ΰπεναντία ε'στίν (β) εξ άτακτων γαίρ ποτέ

τεταγμένα γενέσθαι φασίν, άμα δέ τό αυτό άταχτον

είναι και τεταγμένον αδύνατον, άλλ' ανάγκη γε'νεσιν

είναι τήν νωρίζουσαν και χρόνον εν δε τοις όιαγράμ-

6 μασιν ουδέν τώ χρόνω κε/ώρισται. Οτι μεν ουν

αδύνατον αυτόν άα' άιδιον είναι και γενε'σθαι, φανε-

ρο'ν. (7) Ίο δ' εναλλάξ συνιστάναι και διαλύειν οΰ-

Οέν άλλοιο'τερον ποιεϊν εστίν ή τό χατασκευάζειν αυτόν

άιδιον μεν άλλα μεταβάλλοντα τήν μορν/,ν, ώσπερ εί

ίο τις Ικ παιδός άνδρα γινόμενον και ε; ανδρός παϊδα ότέ

μεν φθείρεσΟαι δτέ δ' είναι οΐοιτο• (β) δήλον γαρυτικαΐ

εις άλληλα των στοι'/είων συνιόντων οϋ/ ή τυνοΰσα τά

ξις γίγνεται και σύστασις, άλλ' ή αύτη, άλλοις τε χαϊ

κατά τους τοΰτον τόν λόγον είρηκότας , οΐ της διαΟε'-

15 σεως έχατέρας αίτιώνται το εναντίον, ίϊστ' ε'ι το όλον

σώμα συνε/ές ον δτέ μεν ούτως δτέ δ' έκείνως διατίθεται

και όιακεχόσμηται, ή δέ τοΰ όλου σύστασίς εστί κόσμος

χαι ουρανός, οϋκ αν ό κόσμος γίγνοιτο και φθείροιτο,

άλλ' α'ι διαθέσεις αύτοΰ. (θ) Το δέ όλως γενόμενον φΟα-

ϊ» ρήναι καΐ μή άνακάμπτειν όντος μεν £νός αδύνατον

έστιν πριν γαρ γενέσθαι άει ύπήρχεν ή προ αύτοΰ σύ-

στασις, ήν μή γενομένην ού/ οίόντ' είναί ϋαμεν μετα-

βάλλειν άπειρων δ' όντιον ενδέχεται μάλλον. Άλλα μην

χαϊ τοϋτο πότερον αδύνατον ή δυνατόν, εσται δήλον εκ

ϊ5 των ύστερον • (ιο) είσί γαρ τίνες οίς ένδέχεσθαι δοκεϊ και

άγενητόν τι 3ν φθαρήναι χαι γενόμενον άφθαρτον διατε-

λεϊν, ωσπερ εν τώ Τιμαίω• έκεϊ γάρ φησι τον ούρανόν

γενέσθαι μεν, ού μήν άλλ' εσεσθαί γε τόν άει ^ρόνον.

Προς ους φυσικώς μέν περί του ουρανού μόνον είρηται,

Κ) καθόλου δέ περί άπαντος σκεψαμένοις εσται χαϊ περί

τούτου δήλον.

ιιιιιπΙμγ, >ιιΙι(•οιιΙι•.ίπλ '-ιιπΙ. (0) Εχ ίιιοπίίηηΐίί ιηίιιι οΐϊη) ,

ίηφίίιιηΐ, οπίίικιΐ.» Γυίδβε. Ι." Ι ίΐιιΐι-ιη ίιίριη οηΐίιΐίΐΐιιιιι δίΐ βι•

πιιιΐ,αΐφΐε ίηοηΐίηηΐιιιιι , Πρη ηοφίίΐ, ν<1 ςρηοι-αΐίοηρηι

Ρδδο ςυβ; 8Ρρ3Γ3ΐ , Ιβιηριΐ8(|ΐιο , ηεορ&δβ ΟδΙ : ίη ιΐβϋϊμηαΐϊοιιί-

Ιϊϋδ νοΓΟ, ηίΙιίΐΡίΙΐρηΐ|Η)Γε8<>ρ,ΐΓ3ΐυη). Εδβε ϊςϋυΓ ϊηιρο5<>ί-

ΙιίΙο , ροΓροΙιιιιιη ϊρΜίιιι δϊηιιιΐ , αο ΓκΙιιιιι ρ&80 , οχ Ιιίϊςικυ

άίχίιηυδ, ρ;ιΙι•1. (7) Οοη«(ί(υΡΓΡ υπ ο ιηίιιι. Ιιιιιι νίοίδδίηι

βΐφιε οΊδδοΙνει-ε , ηίΙ αΐίιιιΐ εδδβ \ ΜιΊιιι φΐ;ιιιι ίρδίιηι ί-βπιρί-

(οπιιιιη φΐίιΐρπι , Γοι ιηαιιι αυίρηι ηιυΐηηίρηι οχδΙπιΡΓΡ : ρει•-

ϊιΐιΐΐ' ;ι!ι|ΐιι• μ ()■■■>. ίηΐΐ'ΐ'ιΐιιιιι (ίιί ιιιιιρί , ίιιΐιπ Ιιιιιι Θ55β ρυ-

ΙλγρΙ ςιιΐΊΐιρίαιιι , φΐί νΪΓ «χ ριιρι-ο , ρί οχ νϊι-ο ΠργοΙ ρηβι•.

(8) •Ε*1 ριιϊηι ρρΓίρίιιιιιηι , δι ρΙριιιρπΙβ ιιιΙργ δβδβ οοηνοηίιιηΐ,

ηοη φίριηνίδ, δΡ(1 οιιηυΌιη οπίίηριη ραηιίριηιριρ. Γιρπ οοη^ίϊ-

Ιιιΐίοηεηι : ργ,-γμί Ιίιιι δοειιηαΊιιη βοδ <ριί Ιιηηο δρηίοηΐίβπι

ιϋιΊΐηΙ, φΐί φΐίιΐηιι υίπυδφΐε (ΙϊβροβίΙϊοηΪΒ ι ιίιΙπιι ιιιιιι

ίρ«υηι οαιίδαηι ίικριίιιηΐ οδ8ο. Οιιαι-ε ϋί ΙοΙιιηι ςυ'κίριη ρογ-

ριι$ ι-ηιιΙ ίιιιπιιιι ρρηιιαηρηδ, ϊιιΙβΓίΙιιτη Ιιοε, ϊηΐΡΓίΙιιηι ίΐΐο (1ί&•

ριιιιΊΙιιΐ' ιιιικίο 30 ρρΜιΐ'ΐΐίΐΙιιΐ', (οηδίίΐηΐίο νιτο ΙοΙίυδ ηιυπ-

«Ιιΐ8 ο$( ρ( ('.ιΊυηι; ηοη υιίςιιε ιηυηιΐιΐϋ, 86(1 άΊίροδίΙίοηρς

ίρ»ίι>8 Ιιιιιι Ι ;ιι• οοΓΠΐιηριιηΙυΓ. (9) Ηοο ιιιιΙριιι , ιιιΊιιιιι ,

ϊιιι|ιι.ίιιι , ιιηιηιΐιιιιι , οιηηϊηο οοΓΓυρΙυιη ίπ , εί ηοη γριΙιγρ ,

81 8ί[ φΐίιΐΐ'111 11Ι1Ι1> , ί]|φ08$ί|)ί|ρ Ρ8(. Ν3Π1 .ΙΙΐΙι'.Ί 1)11,-1111 ΟΓ-

(ιΐ8 088ΡΙ , οοηβΐίΐυΐίο ρΓχοριΙρη; ίρίυιη, εοηιρρι- ηίιηίηιιη

ι'πιΐ : <|ΐΐίΐηι ςιιίιίοιη Ιιιιιιιΐ Γ.ι«Ί;ι:ιι , ιιιι.Ι.ιιί.ηοιι ρο&&ο ιΐίιί-

ιηηβ. δϊη νρ™ δίηΐ ίηΠιιίΙί , ιιΐ3(;Ϊ5 ΙΐβΓί ροίβεΐ. ΑΙ νβΓΟ Ιιοο

ιΊί.ιΐΝ 8ΐ Ιίι'ΐί ρο88ίΙ ηοοηβ, ρρΓ8ρίουυιη οχ ϋ$ ςιιχ ροδίο-

πϋ8 (ΗορηΙιΐΓ, ρυβΟρΙ. (10) ΚιιηΙ ρηίιη ο,υίΐιιι* ϋοπ ρο58β

νίιΙοΙιΐΓ, υΐ οΐ ίημοηΡΓϊΙιίΙο ηυίρρίαιη οοΓΓίιπιρηΙιΐΓ, οΐ ογ•

Ιιιτη νϊορί οοΓΓυρΙίιιηο : ιιΐ ϊη Τίιηίκο ϊί«ρ[ϊ(υΓ. ΙΙΙϊοοηϊιη

ΡΙαΙο οτΐιιιη Ρ58β ςιιίιΐοηι ογΙιιιιι , ηοη (αιηοη β880 οβοΊι-

ρ.υπι , 5βι1 Γρίίςηο ίοπιρρΓ Γογο ΙβηιροΓΡ «ΙίοίΙ •. 3<] ςποί , πη-

ΙιιγλΜΙργ (^ίίίοπι (Ιο ραΊο ΜιΙιιηι Ρ8ΐ ιΐίρΐιιηι ; δι νότο οΌ

οιιιηίΐιιΐίί υηίνβΓ&αΙίΙοΓ οοη;ίυΌΓ3νεΓίηια$, <1ο Ιιοο ςυοςυε

ργιΙ ηιαηίΓρίΙυιη.

€ΛΡ. XI.

Πρώτον δέ διαιρετέον πώς άγένητα και γενητά φα-

μεν χαι φθαρτά χαϊ άφθαρτα ■ πολλα-/ώς γαρ λεγο

μένων, καν μηδέν διαφέρη προς τόν λόγον, ανάγκη τήν

36 διάνοιαν αορίστως ε^ειν, άν τιςτώ οιαιρουμένω πολλα-

χώς ώς άδιαιρέτω ^ρήται• άδηλον γαρ κατά ποίαν

φυσιν αύτώ συμβαίνει τό λε^θέν. (ϊ) Λέγεται δ' άγε'-

νητον ένα μεν τρόπον εάν ή τι νϋν πρότερον μή ον άνευ

γενέσεως και μεταβολής, καθάπερ έ'νιοι τό ά'πτεσθαι

«υ χαι τό χινείσθαι λέγουσιν • ού γαρ είναι γίνεσθαί φασιν

άπτομενον, ουδέ χινούμενον. "Ενα δ' εί τι ενδεν^όμε-

νον γίνεσθαί ή γενέσθαι μή έστιν • δμοίως γαρ και τοϋτο

άγένητον, ότι ένδένεται γενέσθαι. "Ενα δ' εί τι δλοις

αδύνατον γενέσθαι, ώσθ' δτέ μέν είναι δτέ δέ μή. Τό

46 δ' αδύνατον λέγεται διχώς• ή γαρ τω μή αληθές είναι

ειπείν δ'τι γένοιτ' άν, ή τώ μή ^αδίως μηδέ ταχύ ή κα

λώς. (3) Τόν αυτόν δέ τρόπον και τό γενητόν ενα μέν εί

μή 2ν πρότερον ϋστερον έ*στιν, είτε γενόμενον είτ' άνευ

του γίνεσθαί, δτέ μέν μή ον, πάλιν δ' ίν ενα δ' εί

Γιο δυνατόν, είτε τω άληθεΐ διορισθέντος τοϋ δυνατού είτε

τω ^αδίως • ένα δ' !αν ή γένεσις αύτοΰ έκ τοΰ μή ίντος

εις τό όν, είτ' ήδη όντος, διά τοΰ γίνεσθαί δ' ίντος ,

Ρι-ίπιυηι ηπίρηι ίϋδΐϊημιιαηιιΐδ οροΓίοΙ, ο,ιιοηιοιίο ρ•ηΡΓ3-

ΙιίΙι.ι οΐ ίιιμριίρΜίΙΓιΙί.-ι , (Ί ΡΟΓΓυρίίΙιίΙία εί ίηοοΓΓίιρΙίηίΙία

ι1ίρ;ιιηιι .. >"•ιιη «(Ιπιμι ηιηΙΙΐρΙίοϊΙβΓ ι1ίρ;ιηίιΐΓ, οΙμ ηίΙιίΙ 3(1

Γαΐίοηοιη γρΓργΙ , ηιεηίρηι ίηιΙεΓιηίΙο 8Ρ80 ΙιβΙιργο ηεορίίΐρ

0δ( , δι φι^ρκιιιι π( ίηιΐίνίδίΐιίΐί οο ιιΐηΐιιι-, ηυο<1 ηιυΚίδ (Μτΐ-

(ΙίΙιΐΓ ηιοιίίί. Νοη οίΐ εηίπι ηιβηίίοδίιιιη, ροΓςιιβηι ίρβοηιηι

ιΐίΐΙιΐΓ.'ΐιη ϊ(Ι ;»:ρίι1;ιΙ, ςυοιΐ εδί (ΙίοΙιιηι. (?.) ΙΙίιίΙιΐΓ ί(ιιι|ΐιρ ιη-

ςεηεΓ3ΐ)ίΙε ηηο ιηοοΌ , δϊ δίΐ ηυίρρίαηι ιηίιιι• φιοιΐ ηηίοίΐ ηοη

ρι;ιΙ , δίηε μι-ικτηϋοηρ ιΊ ηιιι(3(ίοηο : ίιί ίρ$ιιηι Ιαημί φΐί-

ιΐβιιι ίιιΐ]ΐιίιιιιΙ αίφΐε ηιονεΓί ; (ΙίοιιηΙ εηίιη , ηοη ροδδβ Ιβη-

μΐ'ΐΐί μριιρπιιϊ , ηεηυε δΐιυίεηδ ιικιΐιιιιι. Αΐίο ηιυιΐο, δι Ιίι-ιί μ Ι

οι•|ιιιιΐρ>5ΐΊ|ΐιίρρί;ιηι ριρ.-Μ|, γ! ΠΟΠδίΙ : ιιηιιι Ιιορ .-ίηιίΐίίρι- <^[

ίιι-.;<Ίΐι•ι,ι1ιιΙι- ( ίηρύΠΡΓαΙηη ) , ςιιΪ3 οι Ιιιιιι δΐιοΪΓε ροίοδί.

Λ Ι ίο ηιικίο, δι (]ΐιί|ΐ|ΐί.ιιιι οιιιιιίιιιι ΙΊκΊιιιιι Οδδε ίηιροδ.<ηΙ>ϊΙβ

8ΪΙ, υΙ ίηΐρπίιιιη δίΐ, ίιιιρηίιιιη ηοη δίΐ. ΙηιροίίϊΙιίΙοαιιΙοιυ

άιιρΙϊοίΙεΓ ιΙ ίιί (ιιγ. Λ ιι! εηίιη ΐ|ΐι ί;ι ηοη ν.τιιιιι βδΐ ιΙϊριτρ ογΙιι ιιι

08δβ ροδδο, 3ϋΙ ςυί3 ηοη ΓβοίΙε, ηοο οίΐο, ηεο Ιιεηε οπγι |>οΐΡδΙ.

(3) ΕοοΌηι ηιοιίο ρΐ ^εηΟΓβοϋο ιιηο οΊοΚιιγ ηιοοΌ, 81 δίΐ φΐίρ•

ρίβηι ροβΙβΓίιΐδ, ψιοά ρπιΐ1! ηοη ΡΓ31, δϊνβ ροΓ μΐηει•3ΐίοηειη,

δίνε δϊπο κοηρΓβΙίοηβ. Αΐίο ηιοιίο , δϊ ρο&δίΐιίΐε δίΐ , δίνε νε-

γΗηΙρ, δίνε Γ8θΠί(3(ε ροδδίΐιίΐε ίρδίιπι δϊΐ ιΙιΊίηίΙπιη. Αΐίο

πιο,] ο, δι μι'ΐκ'ΐ ,ίΙ ίο δίΐ ίρδίυδ εχ βο φίοιΐ ηοη εδ(, 8(1 ίιί φιοιΙ

βδΐ , δίνρ^βαι 8Ϊ(, ροΓ βΡίΐΡΓϊΙίοηοιιι ϊυίοιιι &ίί , δίνβ εί ηοη-

"Ν
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είτε και μήπω οντος, άλλ' ενδεχομένου, (ι) Και

φθαρτδν δέ και άφθαρτον ωσαύτως• είτε γαρ πρότερόν

τι ον ύστερον ή μη εστίν ή ενδέχεται μή εΐναι, φθαρτδν

εΐναί φαμεν, είτε φθειρόμενόν ποτέ καί μεταβάλλον,

γ, είτε μη. "Εστί δ' ίίτε και το διά τοϋ φθείρεσθαι £ν-

δεχόμενον μη είναι φθαρτδν είναί φαμεν, και έτι άλ

λως τδ ^αοίως φΟειρόμενον, δ είποι άν τις ευφθαρτον.

(δ) Και περί τοΰ άφθαρτου δ αύτδς λόγος• ή γαρ το

άνευ φθοράς δτε μεν δν δτέ δέ μή ον, οίον τάς άφα'ς,

ιυ ό'τι άνευ τοΰ φθείρεσΟαι πρότερόν ουσαι ύστερον ουκ

είσίν, ή το ον μέν δυνατόν δέ μή είναι, ή οΰκ έσόμε-

νόν ποτέ, νυν δ' ον συ γαρ εί, καί ή άφή νϋν άλλ'

δ'μως φθαρτός 8τι έσται ποτέ δτε οΰκ άληΟε'ς σε ειπείν

δτι ει, ουδέ ταϋτα άπτεσθαι. Το δέ μάλιστα κυρίιος,

16 τι) ον με'ν, αδύνατον δέ φθαρήναι ούτως ώστε νυν ον

ύστερον μή είναι ή ένδέχεσθαι μή είναι, ή κα\ τδ

μήπω έφθαρμένον, ον δέ, ένδεχόμενον δ' ύστερον μή

είναι, (β) Λέγεται δ' άφΟαρτ•ν και το μή ραδίως

φΟειρόμενον. Εί δή ταΰθ' ουτοις έχει, σκεπτέον πίος

ϊυ λεγομεν το δυνατόν και αδύνατον • τό τε γαρ κυριώ-

τατα λεγόμενον άφΟαρτον τω μή δύνασθαι φθαρήναι

άν, μηδ' ότέ μέν είναι δτέ δέ μή• λέγεται δέ καί το

άγενητον το αδύνατον, και το μή δυνάμενον γενέσθαι

ούτως ώστε πρότερόν μέν μή είναι ύστερον δέ είναι, οΐον

26 τήν διάμετρον σύμμετρον. (7) ΕΊ δη' τι δύναται κινηθή-

ναι στάδια εκατόν ή άραι βάρος, άει προς το πλείστον

λέγομεν, οίον τάλαντα άραι Ικατδν ή στάδια βαδίσαι

εκατόν ( καίτοι και τα μόρια δύναται τα εντός, εΐπερ

κα'ι τήν ύπεροχήν ), ύ)ς δέον δρίζεσθαι προς τδ τέλος και

:ίο την &περοχήν τήν δύναμιν. Ανάγκη μένουν τδ δυνατόν

καθ' όπερο/ήν τοσαδ'ι καί τά έντδς δύνασθαι, οΐον εί

τάλαντα Ικατδν άραι, και δύο, καν εί στάδια εκατόν,

και δύο δύνασθαι βαδίσαι. Ή δέ δύναμις της υπέρο

χης ε'στίν κάν εί τι αδύνατον τοσονδί καθ' ϋπερβολήν

35 είπόντιον, και τά πλείω αδύνατον, οΐον δ χίλια βαδί

σαι στάδια μή δυνάμενος δήλον δτι και χίλια καί έν.

(β) ΜηΟέν δ' ήμας παρενοχλείτω• διωρίσθοι γαρ κατά

της υπέροχης τδ τέλος λεγόμενον τδ κυρίως δυνατόν.

Τάχα γάρ ε'νσταίη τις άν ώς ούκ ανάγκη τδ λεχθέν •

<ν δ γαρ δρών στάδιον ου καί τα έντδς όψεται μεγέθη ,

αλλά τουναντίον μάλλον δ δυνάμενος ίδεϊν στιγαήν

ή άκοϋσαι μικροϋ ψόφου καί των μειζόνο>ν £ςει αίσθη-

σιν. Άλλ' ούθέν διαφέρει πρδς τον λόγον διιβρίσθιο

γαρ ήτοι επί της δυνάμεως ή έπι τοϋ πράγματος ή δπερ-

46 βολή. Τδ γαρ λεγόμενον δήλον ή μέν γάρ δψις ή τοϋ

ελάττονος υπερέχει , ή δέ ταχυτής ή τοΰ πλείονος.

άΊιπι ίίΐ, οβδβ βιιίειη ροδδίΐ. (4) Οοη-ηρΙίϋίΙβ βΐίβιη βΐ ίη-

ΠΙΙΠίρΙΊΙιίΙι' ίίΐΙΐίΙίΙι'Γ οΊοίΙΐΙΓ. Ν31Π8Ϊ ψ|ί|>|)ί;ιιη |)Γίυ8 6Γ3(,

ροδίεα νει-οηοηβδί, βιιΐ β8ΐ ςιιίιίβηι, ηοη βδδβ βιιίοπι ρο-

[β8ΐ, δίνβ ρεΓ ςοΓπιρΙίοηβπι βι ηπιΙ;ιΙίοηοπι , δίνβ δίηε Ιιί*,

ΓθΓΓϋρΙϊ1)ίΙο ϊΙΙικΙ (Ιίαιηιΐδ εδδε. ΙιιΙιτιΙιιιη εί Μ ςιιοιΐ ρεΓ

ϋΟΓΓυρΙίοηεηι ηοη εδββροίεβΐ, εοτπιρίίηίΐβ 8550 (Ιίεϊιηιι*.

ΕΙ ίηδίιρβΓ 3ϋο ιηοϋο , ία ςυοιΐ Γαείΐε εοΓΓυηιρίΙιΐΓ, ςιιοιΙ

<|ΐιίι1ι•ηι ι|ΐιί>|ΐί;ιιιι <ι ΓβαΙοοοΓΠίρΙίοίΙε » αΊχεπΙ. (5) ϋε ίη-

οοΓΓυρϋϋίΙί ηυοςιιβ εβιΐβιη εδί ΓίΙίο. ΑιιΙ εηίιη ίιΐ ςιιο<1 δίηβ

εοη-υρίίοηβ ίηΐεπίυηι εδί, ίηίει-ϋυηι ηοη 65ΐ, ίηουπ-ηρίίϋίΐβ

(Ιίείιηηβ : <|ΐιο ρβείο Ιαοΐιΐδ ίηεοΓπιρΙίϋίΙεδ εδδβ (ϋοιιηΐιιτ,

ρΓορΙΟΓβα ςιιοιΙ ρπι» εΓβηΙ, εί ροδίεα ηοη δυηΐ δίηοεοΓπι-

ρΐϊοηβ. ΑυΙ ϊιΐ ηυοιΐ αυίύβιη βδΐ, ηοη εδίε αυίειη ρυΐεδί :

3υΙ ηοη βδΐ ΓπΙιιπιηι υη^ιιαιη , ηιιηο βυίειιι εδί. ΐυ ηειηρβ

88 ηυηο , εί ΙηοΙυβ βίΐ εϋίΐιη ηυηο : εοπΊΐρ(ίΙ>ί1ε8 Ιαιηειι

βδΐϊβ, (|ΐιί3 επί ϋΐϊιρι.ιιιιΐιι (επιριΐδ ςυβηιΐυ ηεο Ιε εδ&ε, ιιεε

1ΐ3Εε Ιβη^ΟΓε νεΓΟ ιϋοοίυτ. ΙιΙ νεΓο ηιαχίιιιβ ρΓορΓΪβ ίη-

οοι•πιρΙϋ)ίΙβ (ΙίοϊΙυΓ, ςιιοϋ εδί ηυίϋεηι , ηοη ροΐεδί βυίειη

δϊο εοΓΓυρΙυηι ε^ε, υΐ ηυηο <|ιιι<Ι<ίιι βΛ, ροδίεα νεπ> ηοη

δΗ , ΗυΙ ηοη 658ε ροδδίΐ : ηιι( εί ίϋ ((ϋοιΐ ηοηιΐιιιη οοΓΓυρίυηι

εδί, 3ΐ(]ΐιε 081, ηοη εδδβ βιιίεηι ροδΙεΓίιΐδ ροΐεδί. (ϋ) ϋίοί-

Ιυι• ε1ϊ»ιη ίηοοΓΓυρΙίϋίΙε ίϋ ςυο(1 ηοη ΓααΙε οοΓΓυπιρϊΙιΐΓ. 8ί

ϊ^ίΙιΐΓ 1ια•ο ϋ,Ί δυηΐ , π ιη-.ίίΐ.-πιιιιΐιιηι εδί (]ΐιοιηθ(Ιυ ροδδίϋϋε

61 ϊηιροήδίΐήΐβ ιΙίΓϋΐιιιι•,. ΙΝβιη εί ο,ιιοιΙ ρι-ορπίδδίιηβ ίηεοΓΓυρ<

ΙίΙ)ίΙε(1ίεί(υΓ, εχ εοαΊαΙυΓδβηε, ςιιΐ» οοΓπιαιρΙ ηοη ρο(εβ(,

ιιΐΊρι%(|ΐι.ιη.Ιο([ΐιι• βδ8β, φιαηυΌο,υε ηοη Ρ8δ6. ΚΙ ρΓΟΓδίιβ

ίηςοηει-αίιίΐε ία ρΓορΓϋδδίιηε άϊείιυΓ, ςηοιΐ δίο ^βηβΓβπ ηοη

ροΐβδί, υΐ μπυδ ιρικίππ ηοη βϊΐ , ροδίειϊοδ νεΓΟ δίΐ : ςιιβίπ

681 ιϋηιιιιΊ ι'ΐ- εοιηηιεηδυπιϋίΐϊδ ΙβΙιτι. (7) 8ί ϊ^ϊϊογ ηυίρρϊβηι

ρεπίεεοηι ιηίΙΙίβ ρβδδυιιιη ηιονεΓΪ ροΐβδί, 3υΙ ροηιΐιΐδ ΙεναΓρ,

ίϋ πηο<1 ηΐΐχίιηυηι ροΐεδί, <1ίοεΓ6 βεηιρβΓ βοίειηηδ : νβΐυΐί

Π'ΐιΐιιιη Ιβτ3Γβ ΙίΙιηΐΛ , ;ιιι| ριτ ,], ■(!■!, , ιιιίΙΙ ίϋ ρ388ΐιυηι .-ιπιΐιΐι-

Ι3|•ε : ΐ|ΐΐ3ΐι<ρΐ3ηι βΐ ρβΓίεδ <|ΐι;ι• < ϊ(ι-:ι δυηΐ, ρο(68ΐ, μ εί

εχεεδίυπι ροίεβί. ΟυορβΙεΙ, 3(1 Γιηεπι 3(<)υβ εχοοδδηιη

ιΙεΠιιίΓί ροΐεηΐίβηι οροΓίεΓε. ΙιΙ ϊ^ίΙιΐΓ (}ΐιοιΙ ροΐβδί Ιοί ρβΓ

εχεεβδυιη, εί ε» ςιΐ33 μιιιΙ οιΙγ», ηεοεβ&β β8ΐ : οειι δι εβη-

Ιιιπι Ιί1)Γ33 1βν3Γβ ροΐεδί, εί ι1ιΐ38 ρο88ε; εί δι ρβΓίΙεεειη

ηιί11ί3 ρβδδυιιηι 8ΐηΙ>υΐ3ΓεροΙε8ΐ,ε1 ρεηΐηο βηιΙ)υΐ3Γ6 ροβββ.

ΡοΙεηϋβ νει•ο , ϊρδίιιβ εχοεδδίοηίδ εδί : Η βί ςυίρρίβιη Ιβη-

Ιηιη ηοη ροίεδί, βο ρεΓ εχδΐιρεΓαϋοηβηι ίίείο , εΐίβηι ρΐιιτα

ηοηροΐβδί. Ουί ηβηιο,υε εεηΐυηι ρβδβυδ Ιταηδίτε ηοη ρυΐβϋΐ,

18 εί εεηίυηι ει υηιιιη ηοη ροΐββί. (8) ΝίΙιίΙ βιιίεηι ηοδ"

εοηΙυΓοβΙ; ίιΙ εηίηι ςηοα" ρι-ορπβ ροΐβδί, ρεΓ Πηβηι εχοεδ-

δίοηίδ δίΐ ιΐΓΐίιιϋιπη. ΚοΓδϋαη εηίηι ςυίδρίβιη ά'κΐΐ , ίϋ ςυ0(Ι

ιΐίείιιηι βδΐ, ηοη ηεοεδδβπο ίΐβ 6886. (}πί ηβηια,υε ιιΐ3^ηί-

Ιιΐιΐίιιπιι ιΐιτοιιι ρβδδΐιυηι νίιΐβΐ, ίβηοη εί ηιββηίίικίίηεδ ι•ϋδ

<1ιια!8υηΙείΐΓ3, Λί(1ε1)ίΙ : 86(1 εοη{Γ3 ροΐίυδ, ςυί ριιηοΐυιη

νίιΙβΓε ροΐεδί , βυΐ ρβΓνυιη βικΙίΓβ δοηιιηι , ίδ εί η1Β^ο^ιιιι1

δεηδίιηι Ιιβηεοίΐ. νεπιηι ηίΐιϋ 3(1 τβΐίοηεπι ΓβΓει-Ι : ϊρββ

εηίηι εχ8υρβΓ3(ίο, βυΐ ίηροΐεηΐίβ, βηΐ ίη τβ ϊρβαβϊΐ ϋεΐϊηίΐβ.

ΙιΙ βηίηι ςηοίΐ άΊοίίιιι•, ρβίεΐ : ηβηι νίδΐΐδςυί βδΐ πιίηοπδ,

εχεεϋίΐ; εεΙεΓίΙβδ νβΓο ςιι* 651 ηΐ3]οπ3.

ΟΑΡ. XII.

Διοιρισμένοιν δέ τούτο)ν λεκτέον τδ ε'φεςής. Εί δή

έστιν ενια δυνατά και εΐναι καί μη, ανάγκη χρόνον

τίνα ώρίσθαι τον πλείστον καί τόϋ είναι και τοΰ μή,

6υ λέγοι^δ' 3ν δυνατόν τδ πράγμα είναι καί δν δυνατόν

μη είναι καθ' δποιανουν κατηγορίαν, οΐον άνθρυιπον

ή λευκδν ή τρίπηχυ ή άλλ' δτιοΰν τών τοιούτων. Εί

ΑΒΙ8ΤΟΐείΙ£8. II.

ΗΪ8 ,ίιιΙιίιι ι1(Ί(Ί•ιιιϊη3ΐίδ, (Ιίΐ'οιιιΐ» δΐιιιΐ 63 ηυοβ ϋείπρερδ

δβφΐηηΙυΓ. 8ί ί§ί(ϋΓ 3ΐία,ϋ3 δυηΐ, ςη»! βδδβ εί ηοη βδββ ρο5-

βυηΐ, ιιυοιίίίαιη Ιρηιριΐδ ηυχίηπιιη εί εδδβηϋϊ, εί ηοη 68-

δεηιΐί, (ΙείίηίΙιιηι 8886 ηεεεβββ ε&Ι. ΑΙςυε άκο τβηι β88β ροδδε,

εί ηοη εβ>β ροβδβ, ίη υηοςυοαιιβ ρΓ,τοΊεηηιεηΙο : υΐ Ιιοιιιί-

ηειη, 3ϋ1 βίουιη, ηιιΐ ίιίουΙ)ίΙυηι, ;ιιιΙ 3\\φι\ά βΐίικί ΙβΙβ.
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γαρ μή έσται ποσός τις, αλλ" άει πλείων του προτε-

Οέντος και ούκ εστίν ο2 έλάττων, άπειρον εσται χρόνον

το αυτό δυνατόν είναι και μή είναι άλλον άπειρον.

Άλλα τοΰτ' αδύνατον. (•2) Αρχή δ' έστω εντεύθεν

ι το γαρ αδύνατον και τό ψευδός ού ταΰτό σημαίνει.

"Έστι δε τι) αδύνατον και τι) δυνατόν και το ψεΰοος

και το αληθές το μέν εξ υποθέσεως ( λέγω δ', οίον το

τρίγωνον αδύνατον δύο όρΟας εχειν, ε'ι τάδε, και ή διά

μετρος σύμμετρος , ει τάδε), εστί δ' απλώς και δυνατά

ιιι και αδύνατα και ψευδή και αληθή. Ού δη ταύτον

ε'στι ψευδός τε τι εΤναι απλώς και αδύνατον απλώς -

τι) γάρ σε μή έστώτα φάναι έστάναι ψεΰδος με'ν, ούκ

αδύνατον δε'. Όμοίϋ>ς δε και τ6 τόν κιΟαρίζοντα μεν μή

άδοντα δ! άδειν φάναι ψευδός, άλλ' ουκ αδύνατον. Το

Ιο δ' άμα έστάναι και καθήσΟαι, και τήν διάμετρον συμ-

μετρον είναι, ού μόνον ψεΰδος άλλα και αδύνατον. Ού δη

ταΰτο'ν εστίν ΰποΟέσθαι ψεΰδος και αδύνατον. Συμβαί

νει δ' αδύνατον ες αδυνάτου. Τοΰ μεν ουν καΟησΟαι

και έστάναι άμα ε/ει τήν δύναμιν, δ'τι ό'τε έχει έκεί-

ϊο νην, και τήν έτε'ραν • άλλ' ούχ ώστε άμα καΟησΟαι και

έστάναι, άλλ' εν άλλω χρόνω. (ί) Κι δή τι άπειρον

χρόνον έχει πλειόνοιν δύναμιν, οΰκ εστίν εν άλλω

χρόνω, άλλα τοΰύ' άμα. "Ωστ' εί τι άπειρον νρόνον

ον φΟαρτόν έστι, δύναμιν έχοι αν τοΰ μή είναι. Εί

■25 δή άπειρον χρόνον εστίν, έστω υπάρ/ον δ δύναται μή

είναι. "Αμα άρ' εσται τε και ουκ εσται κατ' ένέργειαν.

Μ'εΰδος μεν ουν συμβαίνοι άν, ό"τι ψεΰδος έτε'Οη.

Άλλ' εί μή αδύνατον ήν, ούκ αν και αδύνατον ην το

συμβαίνον. "Απαν άρα το άει ον απλώς άφΟαρτον.

ίο Όμοίως δε και άγένητον εί γαρ γενητόν, εσται δυνα

τόν χρόνον τίνα μή είναι. {*) Φ6αρτί>ν μέν γάρ έστι

το πρότερον μεν όν, νΰν δε μή ον ή ένδεχόμενόν ποτέ

ύστερον μή είναι ■ γενητόν δε 3 ένδε'χεται πρότερον μή

είναι, άλλ' ούκ εστίν έν ω χρόνω δυνατόν τι) άει ον.

:<5 "Ωστε μή ειν,αι οΰτ' άπειρον ούτε πεπερασμένον ■ καΐ

γαρ τον πεπερασμε'νον χρόνον δύναται είναι, εϊπερ και

τον άπειρον. Ούκ άρα ένδε'χεται το αυτό και £ν αεί

τε δύνασΟαι είναι και μή είναι. Άλλα μήν ουδέ τήν

άπό^ασιν, οίον λίγω μή άει είναι. Αδύνατον άρα και

»ο άει μεν τι είναι, φΟαρτόν δ' είναι. Όμοίως δ' ουδέ

γενητόν. ΔυοΤν γαρ οροιν εί αδύνατον το ύστερον

άνευ τοΰ προτε'ρου ύπάρξαι , εκείνο δ' αδύνατον ύπάρ

ξαι , και το ύστερον. "Ωστ' εί το άει ον μή ένδε'χεται

ποτέ μή είναι, αδύνατον και γενητον είναι, (δ) Επεί

45 δ' ή άπόφασις τοΰ μέν άει δυναμένου είναι τό μή άει

δυνάμενον εΤναι,,τό δ' άει δυνάμενον μή είναι εναν

τίον, ου άπόφασις το μή άει δυνάμενον μή είναι, ανάγκη

τας αποφάσεις άμφοϊν τω αύτώ ΰπάρχειν, και είναι

μέσον τοΰ άει όντος και τοΰ άει μή οντος τό δυνάμενον

40 είναι και μή είναι• ή γαρ έκατε'ρου άπόφασίς ποτέ

υπάρξει, εί μή εΐη άεί. "Ωστε και τό μή άει μή ον

εσται ποτέ και ούκ εσται , και τό μή άει δυνάμενον

είναι δηλονότι, άλλα ποτέ όν ώστε και μή είναι. Τό

αυτό άρ' έσται δυνατόν εΐναι και μή, κα'ι τοϋτ' εστίν

Ν;ιιιι 31 ιιοη ('ΐίΐ (ΙοΠιιίΙιιιιι ΐ(ΐιί(Μ;ιιιι , 6β<1 δπιφιτ ρι-οροδίΐο

■ηπ]ιΐ3 , εί <]ΐιο ιιοη 6δΙ ηιίηιΐδ : ίιΐοηι επί ρΓοΓεοΙο ροδδίΐιίΐβ

6886 ΙβηιροΓβ ίηΠηίΙο , εί ηοη βδδε ηΙϊο ΙειηροΓβ ϊιιΙίηΗο.

ΛΙ Ιιοο £856 ιιΐ'«|ΐιίΙ. (2) ΙΊ ίικίρίηιιι αιιίοιη Ιιίηε -ιπιιιιΙιιγ.

ΙηιροδδίϋίΙο ειιίιη, εί ΓαΙδυιη, ηοη ίιίειη δϊςηϊΓιεαηΙ. Ι :-Ι αυίειη

ίηιρο8δίΙ>ίΙβ (Ι ρο&δίϋίΐε, εί ΓαΐΜΐιιι ;ΐ(•. μίίιιιι, εχ δΐιρροϋί-

Ιίοιιΐ' : μΊιιΙι Ιΐ'ίίΐιιμιιΙιιιη ίιιιροδδίΐηΐο 6δΙ δηοδ |Γ63 3ΐΐ£ΐι1θ8

«1υο1)ΐΐ8 ΓεοΙίδ «Είμιαίεδ Ιΐϊυειε, δι Ιι.τεο δίηΐ ; ει (ΙίβιηεΙΟΓ εοιη-

ιηοιίδυπιοϋίδ 881, δι Ιιοο >ΪΙ . διιηΐ ;ιπ Ιοιη βϊιιιρίίιΊΙογ εί ροβ-

Λ'ΙηΙία εί ίηιρο5δί1>ίΙί;ι , ε( νι.•ι ,ι εί ΓαΙδα. Νοη 081 ιλιΙιιγ ίιίεηι ,

Γαΐδΐιηι :ιϋι|ΐιίι| »■ δίιηρίίοίίοι , εί βίπιρΙϊοίΙβΓ ίπιροδίίΐιιίε. Τβ

ιιαιικριο ιϋοεΓε ϋΙίίΓε , ιμιαηιΐο ηοη δΙ»3 , Γ»1>ιιιη εδί ςυίιίοιη ,

δοϋ ηοη ίπιροδδ ίΐιίΐο. δϊηιίϋΐι ι Η ευηι <ριί ιϊΙΙι.ιι.ιιιι φΐίοΌηι

Ι'ίιΚ.ιΙ , ηοη αιιίεηι ι:ιιι1.ι1 , ε:ιιι1;ιΐ'(• (Ιίεειε Ι. .1• ιι ιιι ε-<1, 8ε<1

ηοη ίιιιριΐ»ί1)ί1>: εβί. 8ίπιιι1 αυίειη >.1:ιι ι; α(ΐ|ΐιε $εϋει-ε , ε(

(Ιί;ιιιιι•1πιηι εοηιιηεηδυΓαΙιίΙιπι ε&ίβ, ηοη ><>|ιιιιι ι^Ι Ι.ιΚιιιη ,

μίΙ ιΊί.1111 ίηιριΐί-ίΙιΊΙε. ?>οιι ί^ίΙιΐΓ ίιΐι'ΐη ι••-1 δυρροηιτε ΓηΙ-

δΐιηι , βε ίηιροδΜίιίΙε. 1ιη|Η)ί8ίϋίΙο αιι1ι•ιη εχ ίηιιιΟΝβίΙιίΙί

ίΐΐΊΊΐΙϋ. δειίεηιΐί ίΐαηιιε ηιιίρρίίΐιη ϊΐαηιΐίι^ιιε δίηιιιΐ ρο-

[(■ιιϋίιιη ΙΐϋΙιιΊ ; ηυία ιριαηιΐο Ιι;ι|ιι-1 ΠΙ.ιιιι , <•Ι ,ιΙΙι'Πΐιιι ΙιαυεΙ :

αϊ ηοη υΐ δίιηυΙ ϊΐεΐ «Ιι^ιιε δβιΙοαΙ, 8β(1 ϊη αΐίο ΙεηιρυΓβ.

(3) δι νειο ςιιίρρίηιη ρΐιιι-ίιιιιι ροΐεηΐϊαιη ΙΐΗυεαΙ (ειηροΓε

ϊηΠηίΙο , ηοη οΐ ιιι ιιΐίο (εηιροΓε , 5βι1 δίιιιιιΙ. ΟιιαΓε βί ιριίρ-

ρΪΗΐη , (ριοιΐ ΡδΙ ΙειηρΟΓε ίηΐίιιίΐο , οβί ΓΟΓΠιρΙίϋίΙε , ίΐΐιιιΐ, ιιΐ

ηοη δίΐ , ρυΐεηΐίαιη ΙιαϋεΙ. 8ί ίμίΐιιι• εβί ΙεηιροΓβ ιιιΐίηίΐο , »ί(

ί^ ([ηοο1 ηοη ροΐεδί. διιηιιΐ ϊγ&ο εΓίΙ Ηΐο,ιιο ηοη εΓΐΙ αείιι.

Γιιΐίΐιηι ίςίΙιΐΓ βοείιϊίΐ, ι\ιιϊ:ι ίαΐδηηι 8υρρθ8ί1υιη ε$1. 8ε<ΐ8ί

ίιιιρο88ίύί1ε ηοη ε88ε(, ηοη ίο! υΐία,ιιε , <ι•ιοι1 3<χκ1ίΙ, εΐϊίΐηι

ίιιηροδδίόίΐο οίβεΐ. Οιηηε βΓ^ο, ο,ιιοιΐ δεηιρβΓ βδΐ ίηοοΓπι-

ρΐίυίΐε , βϊηιρΙίείΙεΓ εβ(. δίηιίΗΙοΓ εί ϊιι^ι-ηίΐιιιιι εβί. Ν,ιιιι 3ί

μι•ιΐ6ΓαΙ)ί1«; έ8(, βΓΪΙ ρο88ίΙ)ίΙε ίιΐίιριο ίη Ιπηροι•»• ηοη εβ8β.

(-Ί; ('οΓίιιρΙίυϊΙε (Ίΐίιη Μ ι•8ΐ ιριοιΐ ριΊιΐδ ιριίιίεηι ιτ:ι(, ηιιιΐι:

νεΓΟ ηοη ι•»Ι : απ[ ςηοά ηιιηε ςηίιίεηι εβί, ροΐοΐ αιιίεηι

;ιΙίΐ|ΐι:ιικ1ο ρο8(εΓΪυ8 ηοη ε88ε. Οιίιιί ;»Ι•ί Ιο νεΓΟ ίιΐ ιριοιΐ [ιιίιη

ηοη 88δε ροΐεδί : ϊΐ ηοη εδί ίη αηο ΙεηιροΓε ϊ(1 ςιιοιΐ βειηρει•

εδί, 8888 ροίεβι. ^Ιιι,ιιι' ηοη 8888 ηεε ίηΐίιιίΐηιη, ηεε ΙίιιίΙιιιιι.

ΕΙεηίιη ΙίιιίΙο (εηιροΓβ 6888 ρο(ε^Ι, 81 εί ίηΐίηίΐο ρο88ΪΙ. Νοιι

8Γβθ οοηΐίη^ίΐ ίΊειη βε ιιηιιιη, εί 8εηι|)6Γ 8888 , εί ίειηρβΓ ηοη

ε58ε ρο88β. ΑΙ ηεςιιε ηοη δεηιρεΓ 6888 : ςιια; εδί ηεμίΐίο. Ιηι-

ροδδίυίΐε εδί ργ§ο, εί δεηιρεΓ αυίρρίαπι βδδβ , εί 00ΓπιρΙί1)ίΙε

εδδε. Ι '.ιιί ηιοιίο ηεε ςεηεΓαυΊΙε. Ν.ίιιι δι άυο δίηΐ (βιηιίηί,

ροέΐεηοπμιυ δίηορΓΪοιε ίηβ888ηοη ροδδίΐ, δι ί Ι Ιο εοηιρείεΐΰ

ηοη ρυΐεδί, ροίΙεπυΓ οΐίαηι εοπιρεΙεΓβ ηεςιιίΐ. ρ«3Γε δι ίιΐ

(]ΐιοι! εδί δεηιρεΓ, ηοη βδβε βΐίίριαηιΐο ηοη ροίεβί, ϊιηροβκιΐιϊΐο

εδί εί 8εηεπιΙ>ϋε ε4&ε. (5) Οιιυηι αιιίεηι ηι•(;»Ιίο ηυίϋειη

^ιιβ , οϋοϋ" δεηιρεΓ 6888 ροΐεδί , δίΐ ϊ(Ι ςιιοιΐ ηοη δεηιρεΓ 6886

ροίεβΐ , εοη(ΓΛΓΪιιηι αιιίειη ί<1 ηιιοιΐ ηοη δεηιρεΓ είδε [ΐοΐοϋΐ ,

εί ηο^ηΐίο εδί ία" πποιΙ ηοη δειηρει• ηοη 6888 ροΐεδί : ηερι-

(ίοηο8 Βηι1)οι•ιιιη οοιηρεΙεΓΟ βίοΌηι ηοοεδδο 681, εί 6836 ιιιε-

ϋίιιιη 8)ϋδ ςιιοιΐ δεηιρεΓ εδί εί ε]ιΐ3 (]ΐιοι1 δοηιρβΓ ηοη ββΐ ,

ίιΐ αηοιΐ 8880, εί ηοη ε88β ροίοδί. υΐΓίιΐδο,υο η.ιηι ςιιβ ηε-

βαΙίο οιιβηίίοιιιιβ εοηιρείοΐ, δι ηοη δεηιρεΓ δίί. ΟυίΓβ

εί ί(1 ςποά ηοη δβηιρεΓ ηοη 681, επί ςιιβηίΐοφιε, Ηΐο,υε

ηοηβτίί; εΐίιΐ ςιιοιίηοη εβιηρεΓ 6886 ροίοδί, βεύ ο,ηβπιΙο-

ςιιο 081, ειίΐ δηηβ βίο,υβ ηοη επί. Ιιίοπι 6Γβθ ροδδίηϋο

ειίΐ 0880 βΐηυο ηοη 6886. ΕΙ Ιιοε βδΐ ιιιοιίίιιιη υίΓΟΓυιηα,ιιβ.

"Ν
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άμφοϊν μέσον, (β; Λόγος & καθόλου δοε. "Εστω

γαρ το Α και τι) Β μηδενί τω αύτω δυνάμενα οπάρ-

/ειν, απαντι δέ το Α ή τι) Γ και το Β ή τό Δ. Ανάγκη

*ή φ μήτε τι) Α υπάρχει μήτε το Β , παντί ύπάρ/ειν τά

& ΓΑ. "Εστω δή το Ε το μεταξύ τών ΑΒ• εναντίων

γαρ το μηθε'τερον μέσον. Τούτω δή ανάγκη άμφω

ύπαρχε ιν το τε Γ και το Δ. Παντί γαρ ν) το Λ ή το

Γ, άστε και τω Ε ■ έπε'ι ουν το Α αδύνατον, το Γ υπάρ

ξει. Ό 4' αυτός λόγος και επί τοϋ Δ. (7) Ούτε δή τι)

κι αεί 2ν γενητόν ουδέ φθαρτόν, ούτε το αεί μή όν. Δηλον

ο' δτι και ει γενητον ί| φθαρτόν, ούκ άΐδιον. "Λ μα γαρ

εσται όυνάμενον αεί είναι και δυνάμενον μή άίΐ εΤναι-

τούτο δ' δτι αδύνατον, δε'δεικται πρότερον. (β) ~Αρ'

ουν ύ και άγε'νητον, 3ν δε, τοΰτ' ανάγκη άΐδιον είναι;

ιβ δμοίως δέ και εϊ άφΟαρτον, 3ν δε. Λέγω οέ το άγε'

νητον και άφΟαρτον τ& Χυρ(0)ς λεγόμενα, άγε'νητον

μέν 5 εστί νϋν, και πρότερον ούκ αληθές ην ειπείν τι)

υ.ή είναι, άφΟαρτον δέ 8 νυν 3ν ύστερον μή αληθές εσται

ειπείν μή είναι. *Η ει μέν ταϋτα άλλήλοις άκολου-

20 Οεΐ και τό τε άγε'νητον άφΟαρτον κα'ι το άφΟαρτον άγε'

νητον, ανάγκη και το άΐδιον ίκατε'ρω άκόλουΟεϊν, και

είτε τι άγε'νητον, άΐδιον, είτε τι άφΟαρτον, άΐδιον.

(β) Δηλον δέ και ε'κ τοΰ όρισμοΰ αύτίον ■ και γαρ ανάγ

κη, εΐ^ φθαρτόν, γενητόν. *ΙΙ γαρ άγε'νητον ή γενη-

2»τόν• ει δέ άγε'νητον, άφΟαρτον υπόκειται. Και ει

γενητον δη , φθαρτόν ανάγκη ■ ή γαρ φθαρτόν ή αφθαρ.

τον άλλ'εί αφθαρτον, άγε'νητον ύπε'κειτο. ((ο) Ει δέ

μή άκολουθοΰσιν άλληλοις το άφΟαρτον και το άγε'νητον,

ουκ ανάγκη ούτε τό άγε'νητον οΰτε τι) άφΟαρτον άΐδιον

30 είναι. "Οτι δ' ανάγκη άκολουΟεΐν, εκ τωνόε φανερόν.

Τό γαρ γενητον και τό φθαρτόν άκολουΟοΰσιν άλλή-

λοις. Δηλον δέ και τοΰτο εκ των πρότερον ■ τοϋ γαρ

άεί όντος και τοΰ αεί μή οντος ε'στί μετάξι) ώ μηθε'τερον

ακολουθεί, τοΰτο δ' ε'στί τό γενητόν και φθαρτόν. Δυ-

»5 νατόν γαρ και είναι και μή είναι ώρισμε'νο'ν χρόνον Ιχά-

τερον ■ λε'γω δ' Ικάτερον και εΤναι ποσόν τίνα '/ρόνον και

μή είναι, (ιι) Ει τοίνυν ε'στί τι γενητόν ή φθαρτόν,

ανάγκη τοΰτο μετάξι) εΐναι. "Εστω γαρ τό Α τό άεί

όν, ™ δέ Β τό άεί μή ίν, τό δέ Γ γενητόν, τό δέ Δ

10 φθαρτόν. Ανάγκη δή τό Γ μετάξι) εΐναι τοΰ Α και

τοΰ Β. Των μέν γάρ ουκ εστί χρόνος «V ούδε'τερον τό

πε'ρας ε'ν ω ή τό Α ουκ ην ή τό Β ην τω δέ γενητΰ

ανάγκη ή ενεργεία εΤναι ή δυνάμει, τοΤς δ'έ ΑΒοϋδε'-

τε'ρως. Ποσόν άρα τινά και ώρισμε'νον χρόνον και

'.:. εσται και πάλιν ούκ εσται τό Γ. 'Ομοίως δέ και επί

τοΰ Δ φθαρτού. Γενητόν άρα και φθαρτόν έκάτερον.

Άκολουθοΰσιν άρα άλλη'λοις τό γενητόν και τό φθαρτόν.

{νή "Εστω δή τό έφ' φ Ε άγε'νητον, τό δ' έφ' δ Ζ γε

νητόν, τό δ' έφ' ω II άφθαρτον, τό δ' εφ' ώ Θ φθαρτόν.

«ι Τα^δή ΖΟ δε'δεικται Οτι ακολουθεί άλ'ληλοις. "Οταν

δ' ή ούτω κείμενα ως ταΰτα, οΐον τό μέν Ζ και τό θ

άκολουθοΰντα , τό δέ Ε και τό Ζ μηθενί τω αύτω ,

απαντι δέ Οάτερον, ομοίως δέ και τα Μθ, ανάγκη και

τα ΕΗ άκολουθεΐν άλλη'λοις. "Εστω γαρ τω II τό Ε

587

(6) Κβΐίο 3υΙοηι αοϊτβΓΗύΙβ Ιιορο <*|. Λβπι αεί β ηυΙΙί βίιίοιη

ίηΡδδβροδδίηΙ: α νοι-οηυΐ γ, βΙβΒίιΙ δ, ουίΐίυοΐ ϊηβίηΐ. Οιιί

ί§ίΙιιι• ηβςιιο α ηοφιο β ϊηοβΐ, ει γ δ ευίΙΪΜ ίηδίηΐ ηο-

06550 βδΐ. δίΐ αυίριη ίϋ «υοιΙ ίιιίοι- α βΐ β ηιοοΊυιη εδί ,

ε : ί<1 οηίπι , ουο(1 ηβυίπιιιι οοηΐΓβποπιαι εβί, εοπιηκίριιι

πιοίΐϊιιιη οδδβ οοηείβΐ. Αιιιϋο ίρΐυτ, γ ίη^ιιαη• ει δ, Ιιυίο

ίηδίηΐ Ηίοοδίβ β5ΐ. Ν3ΐη 3υΙ α ...ιι γ ουϊϋοβΐ ίηβδί; Φΐ3ΐ•ο

ΡΙ ίρδί ε. Οιιιιηι ί8ϊΙυΓ α ίιιιρυδδίοίΐβ 8ΪΙ 055β, ίποπΐ ίρ8ιιιη γ.

Κβίΐβιη 081 οι ί„ (ρ,,ο δ ι•3ΐίο. (7) Νοριο ίκίιυΓ ,α φιο,|

ίβηιροΓ ΟδΙ , ηοιριβ ίιΙ «ιιιο,Ι ββΐΗρβΓ ηοη ο»1 , 8βοβΓ»6ί|β 8υι

οοΓΠίρΙίϋίΙββδΙ. ΙΉΙεΙ αιιίοιη οΙ 8Ϊ 8βηοιβ1)Ηο 3υΙ οοΓπιρΙί-

όίΐε 8ί(, ηοπ ροΓρβΙιΐϋπι β88β. δίιηυΐ εηίιη ροίοχίΐ 8ρη]ροΓ

6550,01 ηοιίδβιηρβΓ β880. Ηοο αιιίοιη ρπυβ ιΐοηιοιιβίπιΐυηι

051 ίηιρο85ϋ)ίΙε Ρ88β. (8) δι ί8ίΙυΓ ϊη8εηεΓϊΙ)ίΙε (|υίρρΐ3ιη Ρ8ΐ,

αία,υο ε»1 εηβ, ί(1ιιο ίρηιρίίοπιυιη 0556 ηοοβ556 05ΐ? εϊ ρ»ι•ί

ιηοϋο , 8ί ίηεοΓΓυρΙϊϋϊΙε ο*ί, εϊ οι«. ϋϊοο αυίειιι ίιιβεηιτ&ϋίΙϋ

εΙίηοθΓΓΐιρΙίΙ)ίΙρ, εα ψιχ ρΓοριίβ ϋίοιιηΙιΐΓ : ίιι8ρηεΓ3ϋίΙ«

ςυί.Ιοηι ία <ιυοα ηιιηο 651 , εϊ ΡΓΐυ8 ι.οη ρΓαΐ νοπιηι <1ίοβΓο

Ι)3υ<1 088β; ίηοοΓπιρΙίΐΜΐε υργο, ψ,οά πιιηο ρ5ι, β( ρ0Μρ.

Γίιιβ νρπιηι ηοη ριίΐ ϋίρρΓο |,3ϋϋ 658β. ΑΙίΐ Ιιιεο ιιιυΐιιο 5ο

δεςιιυηΙυΓ, αΐπ,υο ίη8εηεΓ35ί1β εβί ίηοοΓΓυρΙίΙιϋβ,οΙ ϊικογ-

ηιρίι'οϋβ, ίΐ)8ριΐρΓ;ιΙ)ίΙβ ; ίρ8υιη οΐίϊΐιι ροιρείιιιιιι, υιπιωςυβ

δοιίυϋΙιΐΓ, 11000550 651; οι 8ί Ρ5ΐ (ΐιιίρρίαιιι ίιι-οηοΓαΙιίΙρ, ρΐ

δίρδί «ίΐιίρρίαηι ίηοοΓΓυρΙίυίΙβ, 8ίΙ εοηΐίηυο βΡίηρίΙρΓηυιιι

ηοοοί^ο εβί. (9) Ηοο ίΐ3 εβδο , οΙ οχ (ΙοΠηϊΙιοηε ίρδοΓυιη ρη-

ΙβΙ. ΕΙοιιίιη δϊ οοπιιρίίοϋο βδΐ , 8οηριαί)ίΙβ Ρ8δο ιιοοο,^ο ΡδΙ :

ίΐυΐ βηίιιι ίη8ρηοΓ3ΐ)ίΙο,αυΙ «ρηοΓα^ϋβ οδΐ : 31 βί ίιΐββηρΓβΙιίΙι:

ΟδΙ, ίηοοιτυρίίηίΐβ 6556 δΐιρροηίΙιΐΓ : βΐ 8ί ^οηοΓαΙιϋο ρ$1 , ρΐ

οοι-πιρΙΠιΜβ 0550 Ι100Ρ&80 ΡδΙ : 3υΙ ριιίιιι οοΓπιρΙϊΙιίΙε, 3υΙ ίιι•

οοΓπιρΙίΙιϋο ρδΐ. ΑΙ δϋηοοΓπιρΙίΙ)ϋο οδ( , ίιι8ο!:οι•3ΐιΊΙβ 6ίδρ

53116 5»ρροηε1)3ΐιΐΓ. (ίο) 8ίιι υργο ηιιιίυο δο ηοη δρο,ιιυιι .

Ιογ ϊηοοΓπιρίί1)ίΙβ 3ΐ(]υε ίηϊβηβΓβΙιίΙο , ηοη ηροοκο 051 βιιΐ

ίρδίιηι ίη!?οηοΓ3ΐ)ί1ε, βυΐ ίηοοΓΓυρΙίυίΙβ , ρβΓρβΙηυιη οδδο.

βοςιιί Βΐιίριη Ιΐδοο 5050 ιιιυΐιιο ηοοβδ&βπο, οχ Ιιίί ριιιργ8ργρ ρο-

ΙββΙ. ΟβηοΓΒΜε βηϊηι βΐ οοΓηιρΙίόίΙε ηιιιίυο 80 δοιιυυιιΙιΐΓ.

ΜβηίΓοδΙυιη ΟδΙ βιιίρηι Ιιοο (ΐιιο(ριβ βχ 3η(ρ3<1ίοΙίδ. Εδί οηίηι

ίά ηιοιϋυιη ϊιιΙογ ίιΙ ο,ιιοίΐ δβιηροΓ βίΐ, οΙ ίϋ ΐ]ΐιοο( δοιηρβΓ η»ιι

Ρδί, ςυοι) ιιγιιΙιίιιιι 8ε(ριίΙιΐΓ : Ιιοο 3ΐι1οιιι ΡδΙ 8οΐιεΓ3ΐ)ίΙρ

ίρδίιιη , 30 οοιτυρίίηίΐε. υίΓυηαςυβ βηίηι, <1ρΙΐιιίΙο Ιβηιροιο

«ΐυοίίβηι, εϊ Ρδδε, εϊ ηοη Ρ85ο ροΐοβί. (ι ι) 8ί ί^ίΙιΐΓ αοϊρρίβηι

3ηΙ 8οηβΓ3ΐ)ίΐ6, βυΐ οοΓΓυρΙί1)ϋβ δίΐ, ϊϋ ηιβιΐίιιηι ρδδβ ηο-

08858 εβί. δίΐ οηίηι ίιΐ ΐ]ηί(Ιοιη <]ΐΐικ] δΡΐηροΓ ΟδΙ, α, ίιΙ βπ-

Ιοιη €{ΐιο(1 δεηιρβΓ ηοη ε$ί, β : γ νβΓΟ δίΐ βΡηοΓβΙιϋβ, οΙ ο

5ίΙ οοιιυρίίΐιίΐρ : γ ί8ίΙιΐΓ, ίηΙοΓ α βΐ β ιηοαΊυΊΐι οδδο ηοοοίίρ

εβί. ΙΜογιιιιι οηίιη 3(1 ηειιίπιηι υΚίηιηιη (επιρυδ βδΐ, ίιι

ςιιο α ίρδυηι ηοη 0Γ31, 3ΐιΙ β ϊρδηηι ογβΙ. αεηοΐ'3ϋϋ« βυίοιη

3ϋ Ι Βοία .ιιίί ρυΙίΊΐΙίΛ ηοορδδε 65ΐ 6886 : ϊρ58 νεΓΟ α β ηοηΐι-ο

ηιοιίο. ϊοηιροΓβ ί8ϊΙυΓ ψιη<Ι;ιηι οΌΓιηϋο, γ ίρδυηι βΐ ογιΙ ρΙ

ΓϋΓδυδ ηοη ογϊΙ. δίιηίϋΙοΓ βδΐ ιΐίοεηιίιιιη οΙ ϋο ίρβο οοΓΓυρΙί-

1)ϋί δ. ΟβηβΓ3ΐ)ϋο οι•8ο οί οοΓπιρ[ίΙ)ίΙβ ηΐηιιηςιιο βδΐ. Οε-

ηρι•3ΐ)ίΐ6 ογ8ο οΙ 0θΓπιρΙί1)ί1ε ιηιιΐιιο 80 8Ρ«]ΐιιιιιΙιΐΓ. (12) 8ίΙ

ϋβιριο ίιι8ριΐ6ΐ•3ΐ)ίΙο ε, 8οηβΓβϋίΙβ ζ : ίηαθΓΓυρΙί1)ϋο η, ρ(

οοΓπιρΙϊοίΙο 9. Ιί5ί !8ί(υΓ <1ειιιοηδ(Γ3ΐυηι , ζ βίςιιο θ δΡδο

ιηιιΐιιο δΡφίί. ΟυβηοΌ 30ΐβιη δίο 3ϋ(ΐιΐ3 ιιΐ η,χο ίίοΐηΐ ,

νοίπΐ ζ (|ΐιϊιΙοιη βΐ Ο δοδβ ηιιιΐηο δοο,ϋΐιηΐυι-, ε ϊογο ρΙ

ζηιιΙΙί είιίρηι οοηιροΐιιηΐ, 80(1 3ΐ|ΡΓηιη οηιηί οοηιρρίϋ,ρΐ

δίιηίϋ ηιο(1ο ίρ.53 η βίο,ιιε 9 : (ιιηο βΐ ε η ηιιιίυο 50 5θο;υ3ΐι

2Γ,.
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μή ακολουθούν. Το άρα Ζ ακολουθήσει* παντ'ι γαρ

τό Ε ή τό Ζ. Άλλα μην ω τό Ζ , χαι το θ. Τώ άρα

II το θ ακολουθήσει. 'Αλλ' ΰπε'χειτο αδύνατον είναι.

Ό δ' αυτό; λόγος και δτι τό II τώ Ε. Άλλα μην ουτοις

*> έχει τό άγέ/ητον, εο' ιό Κ, προς τό γενητόν, εφ' ψ Ζ,

χα'ι τό άφθαρτον, εφ' ω Η , προς τό φθαρτόν, ε*ρ' ω (■>.

(13) Τό δή φάναι μηδέν κωλύειν γινόμενον τι άφθαρτον

είναι χαι άγενητον ον φθαρήναι , άπας υπαρχουσης τω

μεν της γϊνε'σεως τώ 5ε της φθοράς, άναιρεϊν έστι των

"' δεδομένων τι. *Η γαρ άπειρον ή ποσόν τίνα ώρισμέ-

νονχρόνον δύναται άπαντα η ποιεϊν ή πάσχειν,ή είναι

η μή είναι, χα'ι τον άπειρον δια τοϋτο, 6'τι ώρισταί

πι.>ς δ άπειρος χρόνος , ου ούχ εστί πλείων. Τό δέ πη

άπειρον ουτ' άπειρον οΰθ' ώρισμένον. (|4) "Ετι τί μαλ-

ι* λον έπ'ιτώδετώ σημείω αεί 3ν προτερον εΊρθάρη ή μή

ον άπειρον εγε'νετο ; εϊ γαρ μηθέν μάλλον, άπειρα δέ

τα σημεία, δήλον 6'τι άπειρον χ ρόνον ην τι γενητόν χαι

οΟαρτόν. Δύναται άρα μή είναι τον άπειρον χρόνον*

άμα γαρ έ'ςει δύναμιν τοϋ μή είναι χαι είναι, τό μέν

'-ίΐ', προτερον, ει φθαρτόν, τόο' ύστερον, εϊ γενητόν. "Ωστ' έαν

ΰπάρχειν Οώμεν αδύνατα, τα αντικείμενα άμα υπάρχει.

(15) "Ετι δέ χαι τοΰΟ' δμοίως εν άπαντι σημείι» υπάρ-

,ι,ι ι < τ \ ' ~ 7

;ει, οιστ άπειρον χρονον του υ.η είναι χαι του είναι

έ'ςει δύναμιν * άλλα δέδεικται δτι αδύνατον τοϋτο. Ετι

35 εϊ προτερον ή δΰναμις υπάρξει της ενεργείας, άπανΟ'

όπάρςει τόν χρόνον, και 3ν άγενητον ην, χαι μή ον τον

άπε'ρον -/ρόνον, γίγνεσθαι δε δυνάμενον. Αμα δή ούχ

ήν χαι τοΰ είναι δύναμιν είχε, χαι τοϋ τότε μή είναι

και ύστερον άπειρον άρα χρόνον. (ιβ) Φανερόν δε χαι

»« άλλως 6'τι αδύνατον φθαρτόν ον μή ψθαρήναί ποτέ • άε'ι

γαρ εσται άμα και φΟαρτόν χαι άφθαρτον εντελέχεια ,

ώστε άμα εσται δυνατόν αεί τε είναι και μή αεί.

Φθείρεται άρα ποτέ τό φθαρτόν, και εϊ γενητόν, γε'γο-

νεν δυνατόν γαρ γεγονέναι, χα\ μή αεί άρα είναι.

16 (ι~) "Εστι δε χα'ι ώδε θεωρήσαι δτι αδύνατον ή γενό-

μενόν ποτέ άφθαρτόν τι διατελεϊν, ή άγενητον ον χα'ι

άε'ι προτερον 3ν φθαρήναι. Ουδέν γαρ από τοϋ αυτο

μάτου ουτ' άφΟαρτον ουτ' άγενητον οΐόντ' είναι,

(ιβ) Τό μέν γαρ αύτόματόν Ιστι χα'ι τό από τύχης πάρα

«" τό άε'ι χα'ι τό ώς έπ'ι το πολύ ή 3ν ή γινόμενον • τό

δ' άπειρον -/ρόνον ή απλώς ή από τίνος χρόνου ή άε'ι

ή ώς επί τό πολίι υπάρχει όν. (19) Ανάγκη τοίνυν

ιφύσει τα τοιαύτα δτέ μέν είναι δτέ δέ μή. Τών δέ

τοιούτων ή αυτή δύναμις της αντιφάσεως , και ή υλη

»*> αιτία τοΰ είναι χα'ι μή. "ίΐστ' ανάγκη άμα ΰπάρχειν

ενεργεία αντικείμενα. (•2θ) Άλλα μήν ουδέν γ' αληθές

ειπείν νϋν 6'τι εστι πε'ρυσιν, οΰοε περυσιν δτι νϋν εστίν.

Αδύνατον άρα μή ίν ποτέ ύστερον άίδιον είναι- εξει

γαρ ύστερον χα'ι τήν τοϋ μή είναι δύναμιν. (21) Πλην

50 ου τοϋ τότε μή είναι δτε εστίν ( υπάρχει γαρ ενερ

γεία ον ), άλλα τοϋ πε'ρυσιν χα'ι Ιν τώ παρελθόντι χρό

νιο. Έστο) δή ου έχει τήν δύναμιν υπάρχον ένερ

νεία- εσται άρα αληθές ειπείν νϋν δτι ούχ εστι πε'ρυσιν.

Αλλ αδύνατον ■ ουδεμία γαρ δύναμις τοϋ γεγονε'ναι

Ιιιγ η('(Ό55β εδί. Ι'οιιβΙιΐΓ Γΐιιιιι ε ιρΜίιιι η ιιιιιι δΡφίί : 6Γ^ο

ζ ί ι >.-. υ « • ι δεφιεΙιΐΓ, ηιιίρρε ιριιιιιι κιιίΙίΙκΊ ίρβυιιι ε ιιιιΙ ζ εοιιι-

|»-μΙ|. ΑΙ β ι ΙΙΙΙΙΙ Μ Μ'ιρΐΙ•1|ΙΓ, φ|(ι<] Μ'ιρίίΙιΙΓ ίρΜΙΙΙΙ ζ :

0Γί*υ β δεφίεΙιΐΓ η ίρδυι». ΑΙ ίηιρο&δίΐιίΐε εδδε δΐιρροηευβΙιΐΓ.

Εβιίεηι ΓαΙίυιιε εΐηδεςιιί ίρδίιιιι ε, (ΙρπιοιίδίΓαΙιίΙιΐΓ. ΑΙ δίο

δε ΙιαΙιεΙ ίιι<;ειΐ(•Γ»Ι>ίΙβ ε 3(1 ("οηοΓ.ιυίΙβ ζ , βΐ ίηεοπ-υρίίυίΐε

η αιΙ εοπΊίρΙίϋίΙβ 0. (13) 1)ίεΒΓβ βυΐεπι ιιιΙιιΙ ρΓυΙιίΙκτβ.

ΚΡίιβΓβΙυηι ψιίρρίαιη ίπεοΓΓυρϋοίΙε βδββ, εϊ ίη^επεΓηοϋο

ιριίρρίαηι οοιτυρίυιη βϋκο , δειιιεί ίΙΙο (-ρηρΓβΙο , ίιοε ρογ-

πιρίο , ΙοΙΙεΓΡ ε$1 αΙίφΐΉΙ εοΓυη* ([υ, .• ιΙ.ιΙιι δΐιπί. ΑυΙ ρηίιιι

ίηΐίηϋο, 3ΐιΙ ςυοιίαιη (ΙιΊίιιίΙιι ΙριιιροΓβ, υιιιηϊϋ 3ΐιΙ β^βΓε,

ηιιΐ ραΐί , αυΐ οίββ , ιιιιΐ ηοη Ρίϋβ ριι-κιιηΐ : βΐ ίηΠιιίΙο , ρΓο-

ρΙΟΓβ» ςιιυϋ 1ι•ιιΐ|ΐυ$ ίιιϋηίΐυιη αϋΐ]ΐιο ηιοιίο ε»1 (ΙιΊίηϋιιιη ,

()ΐιο ποη ε«1 ηι.^ιΐδ. Ιι] νεΓΟ, ςιιιχ] ,ιΐίςϋί εχ ρ«Γΐβ εβί ίηΐί-

ιιϊΐυιη, ηειμιε ίηΐίηίΐυιη ε*1 , ηε<|υε εΐϊβηι (ΙεΙίιιίΙυιιι.

( 1 4) ΡΓΒ,ΊεΓε» ιιιγ ηι.Ί-ζϊϋ Ιιοο ίη δί^ηο ι μι ι ιι ρ| ιιιιι εδί 1. 1 ιριιχΙ

ΙΙΙΐΙι'ίΙΜΊΙΐρΐ'Ι- ιτιιΐ, ίιιιΐ Η'ΊΚ'Γ.ΐΙΐΙΙΙΙ είΐ 1(1 ηυοιΙ ρΓΠΐδ 11(111

ΡΓβΙΙειηροΓΟ ϊιιΐϊιιϊΐο ? Νιιηι δι ηοη ηι;ιι;ίδ ίη Ιιοο ψ-απι ίη

βΐϊο, εϊ ϊρδβ δίί*ιΐ3 δΐιηΐ ίηΐίηϋβ, ργβΙ ηυίρρίιιη, ηΐ ριιίεΐ,

6βηεΓ3ΐ)ίΙβ εϊ (ΌΓπιρίίΙιίΙο (εηιροι-ε ίιιΐίηίΐο : εΓ}•ο ηοη ε««ϊ

ΙειηροΓε ίιιΐίιιϋιι ροΐεδί. δίηιιι! εηίηι , υΐ ηοη δίι , εϊ δίΐ ,

ρ»1ι ιιΐιιιιιι δβηε Ικώι-οίΙ, ίρκυπι >ριί(Ιι>ιη ριίιΐδ, δι οΟΓΓυρΙϊ-

1)ϋβ εδί ; ΐ|κιιιη βυΐβπι ροδίεπιΐδ, δι ςεηεηΗίΙε εδί. ςηΒΓβ

δ! |Κ)μιι•ιίιιιιι> Οδδο (ρι<ε ηοη ροδ'ΐιπί, ορι>οδίΐ3 δίιηιιΙ επιηΐ.

(15) ΑΙο,ιΐρ Ιιοο ίηδυρβτ ίη οιιιηί ίίμηο δίιηίϋΙεΓ επί. ριιβΓβ

πι ηοη δίΐ , εϊ δίΐ Ιειιιροι-ε ίηϋηίΐο, ιιοίβηΐίβιη δβηε ΙιαΙκΊιιΐ.

ΑΙ (ΙοιιΐΊΐνΙπιΙ ιιιιι οδΐ, Ιιοο ίιηροδδίΙ)ίΙε ε&58. Ι'Γ-κΙεΓΟΛ μ

.■κΊιιιιι ροΐεηϋβ 3ΐι1ει•<•(ΙίΙ , υηίνει-δο ΙειηροΓ; επί, εϊ α,υοιΐ

ίη^εηεπιυίΐΐ' εΓαΙ, βΐηιιβ ηοη εη» ΙεοαροΓβ ίιιΐίηϋο , ϋει-ί βυ-

Ιειη ροΐεηδ. δίιηυΐ ϊμίΙϋΓ ηοη εΓ3ΐ, εϊ π) βίΐ ροΙεη1ί3ΐη

Ιι.ίΙχΊι,ιΙ , εϊ υΐ Ιυηο δΐΐ, εϊ ροείεβ ΙειηροΓε ίηΐίηίΐο. (16) Ρ3-

ΙεΙ 3ΐι1ειη εϊ »Ιίο ηιοιίο ίηιροδ$ϊ))ϊΙε εδδε , ψιίρρίαιη οογπι-

ρϋ1)ίΙε ηοη αΙί<ιιι;ιικΙο Γ.οΓΓυηιρί. 5επιρεΓ εηίηι δίιηιιΙ ε(

(■(ιπ ιιρίίΐιϋι• εϊ ίηεοΓΓυρΙϊοίΙβ βΓΪΙ αοΐιι. ΟυβΓε δίιηυΐ 8γϊι

ροδδίοίΐε , δε-ηρει- βδ$ο, εϊ ηοη δοηιροι- βΛδε. ΟοΓΓυρΙίηϊΙβ

εΓβο ιιΐί'ριαικίο (ΌΐΊ'ΐιιιιρίΙιΐΓ : εϊ δι βεη6Γα1)ίΙεε«1 οιΊιιιιι ι-δ(.

Ροδδίΐιίΐε εηίηι βδΐ ΟΓΐυιη ε?δε, εϊ ηοηδεηιρεΓει>δβ.(Ι7) Ροβ•

δυηιυβ .ιιιίι•ιιι εϊ Ιιοο εοηΐεηιρίίΐπ' ηιοιίο ίηιροδβίοϊΐε βδδε, ηιιΐ

δι οι Ιιιιιι ηΐίιριηικίυ ςηίρρίβιη εδί, ίηεοΓΓυρΙίηίΙε εκδε, :ιηΙ

δι ίιΐί-ουει-ηΐιίΐε ε«1 , εϊ 3ηΙβ3 κεπιριτ εΓβΙ , ϋοιτυρίϊοηειη

5υΙ)ΪΓβ. ΜΙιίΙ οιίιιι γ.ί<>ιι, ηιιΐ ι'ηι-οΓπιρΙίΙιίΙε, 3ΐι( ίη^εηε-

ΓβΙϊίΙβ εκδε ροΐεδί. (18) Ουοιΐ εηίσι οβδυ βδΐ βίςιιε Γογ

Ιιιηα, βδί ρι-α-ίει- Μ ςυοιΐ δεηιρεΓ ιιιιΐ ρίβηιηκ-υε, ;ιυ( ε* ι,

3ΐιΙ ΠΙ. Οιιοά νεΓΟ ίηΠηϋο ΙειηροΓε 3ΐιΙ «ιηρϋείιει*, βυΐ

«Ι) Ηΐίςιιο Ιεηιροι-ε βδί, ίι) βιιΐ δεηιρεΓ βηΐ ρΙεΓυηιηιιε εβι

εηδ. (19) Τβΐίβ ί^ίΙυΓ ίηΐεηΐυηι βδβε, ίιιίεηΐιιιη ηοη βδδβ

ιι,ίΙνι.Ί. ηεεεδδε ε$(. Ί,ιΐιιιιη .-ιιιΙριιι εηιίοιιι ροΐεηΐί» βδί

(■οιιΐΓ.-κΙίεΙίοιιϊΛ, (Ί ιιΐ δΐηΐ, εϊ ηοη δίη(, ε3ϋδ3 ιηβίεηβδ

βδί. ΟυβΓε ορροδίΐβ δίιηιιΙ βδδε αοΐιι ηεεεδδε εδί. (20) ΑΙ

νεΓΟ ηειρ^ε νεπιηι εδί άίοκΓβ ηυηε , Ιι ,ιιΐϋΐκίο ίη βηηο εδδε,

ηεα,ιιε Ιπιιι>;κίο ίη 3ηηο ηιιηε εδδε. Ιηιροδδίΐιίίε βδ( ει-ςο, δί

ηΐΐφΐ,ιιΐίΐο ηοη εδί, ροδίεπηδ ρεΓρεΙαπηι 8588 : ΙκιΙητιΊ εηίηι

ροδΙεΓίηδ εΐίαιη [ΐοΐΐ'ηΐίηηι ηοη ρ.ΐδειιοΊ'. (21) \'επιιη ηοηιιΐ

Ι ιιικ• ηοη δίΙ,ςπβηοΌ εδί ( 6δ( εηίηι εηδ 3γ(ιι), ββιΐ ίη βηηο

ρΓ*ιΊεΓί1ο, ΙεπιροΓεφίε ΙγλικικΊο. 8ίΙ ί^ίΙυΓ ίιΙ βεΐιι, ειφιβ

[ιοΙίΊΐΙίίΐηι ΙιιιΙιιΊ. ΛΌπιπι ίί'ίΙιίΓεπΙ, δί 1ηιιι.<;ΐ( Ι" ίη βηηο ηοη

εδδε (Ιίαιίυΐ' ηυηε. ΑΙ ίιιιρι κϊϋιίΐΐ' εδ( : ηιιΙΙα ηεπιρε ρηΐεηΐία
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Ιστιν, άλλα τοϋ είναι η έσεσθαι. (η) Όμοίως δέ και

τό προτέρων δν άιίιον ύστερον μη έστιν • έςει γαρ δύνα-

μιν ού ενεργεία ούκ εστίν. °12στ' αν θώμεν τό δυνα

τόν, αληθές εσται ειπείν νϋν 5τι τοϋτ εστί περυσιν και

6 δλως εν τω παρελθόντι χρόνιο. (23) Και φυσικώς δέ

καΐ μή καθόλου σκοποϋσιν αδύνατον ή άΐδιον 3ν προ'-

τερον φθαρηναι ύστερον, ή πρότερον μή ον ύστερον άΐ

διον είναι. Τά γαρ φθαρτά καϊ γενητά και αλλόκοτα

πάντα• άλλοιοϋται δε τοΐς έναντίοις και ε; ο>ν συνίστα-

ιο ται τα φύσει όντα , και υπό των αυτών τούτων φθεί

ρεται.

ρβΐ ΓΡδρεεΙη ϊρδίϋβ ΓϋΊίίο , βεο) εδδε νεΙ Γι>Γβ. (22) ϋίιιιϊϋ-

Ιγγ εΐ δι ρπι» μ•ιιι|>ΊΙιί'ιιιιιιι ιί,ι! , εΐ ροίίειϊιΐδ ηοη <>δΐ : Ιιη-

βεΐιίΐ βηίπι ροΙι•ιιΐί;ιιιι η)υδ ςιιοιΙ βοΐυ ηοη ββί. Οιιατε κί

ριΐΜΐΐΊΊΐιηι.ί ίιΙ ςυοϋ ροΐείΐ, ?ει•ε ιΙίοοΙιΐΓ ηυηε Ιιοε εδδε

Ιι•3ηδ3ε(ο ίη βηηο, ϊη ΙεηιροΓεηιιε οιηηίηο εχαείο. (2.1) Ν»

ΙυπιΙϊΙβΓ εΐίίΐηι εΐ ηοη ιιηίνρίΜΐΙίΐρτ δί εοιΐδίιίειτιη»* , ίιη-

ροδδίΐιίΐε ί.ιπί' νϊ(1εΙ)ίΙιΐΓ, ;ιιιΙ εοιτιιηιρΐ ροδίβπιΐδ, (ριοιΙ ρεΓ-

ρείιιηιη ρπυβ εΓβΙ, 3οΙ ροδίει ίιι- δοηιρίΙεΓηιιηι εδδο, ηιιο(1

ρι-ίιΐδ ηοη ιτ;ιΙ. (Ίρπ'ιιρΙίΙιίϋιι εηίηι, εΐ §εηρι•3θΠί3 εΐ οΐ-

[ιταίιιϋϋ ΜίπΙ ιιηϊνει-δ3 : »Ι1ργ31ιΙιιγ αιιίειη ι ι•ιιΙι.ιπι-, εΐ

εχ (]ΐιϋηΐ5 εοιίδίβηΐ 83 ιρι;υ δΐιιιΐ η,ιΐιι πι , «■! ;ι!ι ϋδ ίρδίδ οογ-

ΓυηιρυηΙϋΓ.

ΙΛΒΕΚ II.

οαρ. ι.

"Οτι μέν ουν ούτε γέγονεν δ πας ουρανός ούτ' ενδέ

χεται φθαρηναι, καθάπερ τίνες φασιν αύτο'ν, άλλ' έστιν

εις και άίοιος, αρχήν μέν και τελευτήν ούκ ε/ων τοϋ

■ 6 παντός αιώνος , έ/υιν δέ και περιέχων Ιν αύτώ τον

άπειρον χρόνον , εκ τε τών εϊρημένων έ'ςεστι λαβείν τήν

πίστιν , και δια της δόςης της παρά τών άλλως λεγόν

των καϊ γεννώντων αυτόν ει γαρ ούτως μέν εχειν έν-

δέ/εται , καΟ' δ"ν δέ τρόπον έκεΐνοι γενέσθαι λε'γουσιν

ϊο ούκ ενδέχεται, μεγάλην αν εχοι καϊ τοϋτο £οπήν εϊς

πίστιν περί της αθανασίας αύτοϋ και της άϊδιότητος.

(2) Διόπερ καλώς ε/ει συμπείθειν εαυτόν τους αρχαίους

και μάλιστα πατρίους ημών αληθείς είναι λόγους , ώς

εστίν άθάνατόν τι και θείον τών εχόντων μέν κίνησιν ,

25 εχόντων δέ τοιαύτην ώστε μηθέν είναι πε'ρας αυτής,

άλλα μάλλον ταύτην τών άλλων πέρας• τό τε γάρ πέ

ρας τών περιεχόντων εστί , και αυτή ή κυκλοφορία

τέλειος ούσα περιέχει τάς ατελείς και τάς έχουσας πέρας

και παΰλαν, αυτή μέν ούδεμίαν ουτ' αρχήν έχουσα

3ΐι ούτε τελευτήν, άλλ' άπαυστοςοϋσα τον άπειρον χρόνον,

τών δ' άλλων τών μέν αιτία της αρχής , τών δέ δεχό

μενη τήν παΰλαν. ϊόν δ' ούρανόν κα\ τον άνο) τόπον

οί μεν αρχαίοι τοις Οεοΐς απένειμαν ώς Οντα μόνον άθά

νατόν (3) δ δέ νϋν μαρτυρεί λόγος ώς άφθαρτος καϊ

;ΐί> άγένητος, έτι ο' απαθής πάσης θνητής δυσχερείας εστίν,

προς δέ τούτοις άπονος διά τό μηδεμιας προσδεΐσθαι

βιαίας ανάγκης, ή κατέχει κωλύουσα φέρεσθαι πεφυ-

κότα αυτόν άλλως• παν γάρ τό τοιοϋτον Ιπίπονον , δσω-

περ άν άϊοιώτερον η, καϊ διαθέσεως της αρίστης άμοι-

4ο ρον. (β) Διόπερ ούτε κατά τον τών παλαιών μϋθον

ΰποληπτέον εχειν , οί' φασιν Άτλαντας τίνος αύτώ

προσδεΐσθαι τήν σωτηρίαν έοί/.ασι γάρ κα\ τοϋτον οί

συστησαντες τον λόγον τήν αυτήν εχειν υπόληψιν τοις

ύστερον ώς γάρ περί βάρος εχόντων και γεηρών άπαν-

4!• τοιντώνανω σωμάτων υπέστησαν αύτώ μυθικώς ανάγ

κην έμψυχον. (ο) Ούτε δή τοϋτον τον τρόπον ΰπο

ληπτέον, ούτε διά τήν δίνησιν Οάττονος τυγχάνοντα

φοράς της οικείας ροπής ετι σώζεσθαι τοσοΰτον χρόνον ,

καθάπερ Εμπεδοκλής φησίν. (ιι) Άλλα μήν οΰδ' Οπό

Οΐιιιιι ί^ίΙιΐΓ υηίνοΓίΐιηι ηεςιιε ογΙιιιπ εβ$ο, ηε(μιε εοι-

πιιιιρί ρθ356, ιιΐ ΐ]ΐιϊ(1:ιπι ίηηιιίυηΐ, μίΙ ιιπιιμι ε*8ε »ε βειη-

ρϊΐεηιιιηι, ρηηείρίιιιη ςυίιίεηι ι•ί εχϋυηι αΙεηιΚίΐΙί» υηί-

νεΓίϋΐ; ηοη ΙιηΙκίιϊ , ιηΓιυίΙιιιιι :ιιιΙιίιι ΙΐΐΙ)ερρ> ε( εοηΐϊιιεη»

ίη »ε ίρίο (οιηριΐρ; : ιΊ εχ Ιιΐβορ <(ΐι;ι• ϋίε(» ίΗηΙ, εΐ ρει- ορί-

πίοηοηι εοηπη ςυί «ΜΙει- ιΙμίπιΙ, αΙΗεΓςυε ίιΙ ςεηεΓβηΙ, Ιίιίεηι

δπηιεΓε Ιίεεί. Νβιη δι δίο α,υκίεηι 8ε«ε Ιΐίΐ1>ΡΓε ροίε»! , ρο

.ιιιΐι'ΐη ηιιιιϊο, ςυεηιίΐΐί «ΙίιηηΙ, ηοη ρο(εδΙ, ιιι.ιμιιιιιιι ε| Ιιοε

\ι|ιΐ|ΐΐ(• ηιοιηεηΐιιιη 3(1 ΓίκΊΐ'ΐκΙίΐηι νΊΙγιιι (Ιε ί[ηιιιοι(α1ίΐ3(β

ίι•1ΐ'πιί1,•ιΙΐ'(|ΐιρ ίρδίιΐδ ΙιβυεΙ. (2) ΟυίίΓε 1)εηε δεδο ΙΐΗϋεΙ ,

ιριππιρκ! δΐοί |ίΐ'!-,π;ΐ(1ΐ'ΐι', νεΙεΓεδ ιΊ ιη3]οηιηι ηΐΒχίιιιε

ηοδίΓΟΓυηι 8εη(εη(Ϊ3δ νεΓΟδ εδδε , ςιΐίΕ ψικίοιυ ΑδδεηιηΙ, εδδε

(]ΐιίρρί;πιι ροΐ'ΐιιιι ίιιιιηοιί,ιΐΐ' βίςιιβ ιΐίνίηιιιιι , ί|ΐιηι ηιοΐυιη

([ΐικΙΐΊΐι δΐιϋευηΐ, ΙίΐΙυιη Ι.ιιικίι ιιΐ ηιιΙΙιΐδ ίρδίυδ δί( Γιηίδ, μίΙ

ροΐίαδ ίρ.Μ• ιιΙΐΊ οι-ιιιιι 8)1 Γιηίδ. Ε( Ιίηειη ειιϊιη βχ Ιιίδ εδδε

εοηδίαΐ, ςυχ ευηΐΐηεηΐ : ε( Ιι ίο ψ'ιιιιη ίί( ρεΓΓεεΙιι», ίιη-

ρεΓΓεεΙοδ εοηΐίηεΐ , εΐ εοδ ιριί Γιηειιι 1ι;»Ι)εηΙ ιιΐιριο 0*853-

Ιίοηβιη : ίρδε η3ΐηςυβ ηεςυο ρπηοίρίοιη , ηεφιε εχϋπηι

ιιΙΙιιιιι Ιι»ΙιεΙ , δει! ίηεεδδβΐιίΐίδ εδί (ειιιροΓε ίιιϋηίΐο ; εε(ε-

ηιπιιη ηιιΐΐ'ΐιι αιιΐ εδί ρΓΪηοίρϋ ε3Η83 , 3ΐιΙ δΐΐδοίρϊΐ εχίΐηηι

εεδδΒΐίοηεηινβ. Μφκ βιιρεΓοηι Ιοοοιτι ΟΛ,Ίαηιιιυε νεΙεΓεδ

ςιιίϋεηι (Ιϋδ (πουεΓυηΙ, ρΓορ(εΓ8Λ ςιιοιΐ δοΐυηι εδί ίηιηιοΓ-

Ιίΐΐε. (3) ΡΓ3?δεηδ βυΐεπι ΟΓβΙίο ΙεδΙίδ ε&1 , ίηεοΓΓυρΙί1)ϋο 30

ίη^εηεΓβΗίΙο εδδε, νβεβΓεςιιε ρΓίεΙεΓεβ οηιηί ύίΓΙί(•.πΙΐ3ΐβ

ηιοι-Ιαϋ ; εΐ ϊηδϋροΓ εδδε δίηε Ιβηοιε , ρΓθρ(εΓ83 φιυιΐ ιιυΙ-

Ηιΐδ πκ1ί>»εΙ νίηι ίηΓεΓεηϋδηεεβδδίΙβΙίδ, ςικκ ςιιίϋειη ριυΐιί-

Ιιεηδ ϋεΙίηεΓεΙ ΐρδυηι ηρΐιιηι αϋο πιοϋο Γεγγι. Οιιιηε ηίΐιι-

ςηε ΙαΙβ ΙβυοΓίοδίιιη είΐ, ο,ιιο ηΐ3•;ί8 ρεΓρεΙυιιηι β8ΐκ εΐ

ορΙίΠΊίΕ οϋδροδίΐίοηίδ εχρεΓδ. (4) ΙιΙείπο ηεςιιβ ρυΐαηάυιη

εδί, ίρδηηι ίΐιι δεδβ ΙιαΙιοΓβ , υΐ τείεηιηι ΓαυυΙα άίάΐ, ψιί

ΐ]ΐπι1(•ηι εβίιιίεηι ίρδϊυδ ΛΙΙίΐηΙβ ςυοάβηι ϊιι•|ΐιϊιιιιί ϊηα'ίμεΓε.

ΕΙ ίί ιι.ιηιφίρ , (]ΐιί Ιιβηε δεηΐεηΐϊβιυ αΙΙϋΚτυηΙ , ίιίειιι ςυοιΐ

ροδίεπ , νία"βηΙυΓ εχίδΐίηιβ&δε. Νβηι ςυβδΐ ροηϋυβ ΙιβΙχ;•

τεηί δΐιρβΓ3 0βΓροΓ3 οιηιιία , Ιοιτεβο,υβ βδδεηΐ, ηβεεβδίΐΗίειιι

3ΐιίΒΐ»; ρθΓΐίοϊρεπι ίρδί Γβϋυίοδε δΐιρ|)05υεΓβ. (1>) Νεηιιε ί};ί-

ΙυΓ Ιιοε ηιοοΌ, ηεο,ηβ οί) οοηνεΓδίοηεηι, ( ρι•ορίει•εβ ιριοεί 13-

Ιίοηειη ΙιβοεΙ ηιοΐα δυορίε εΐΙοΓίοΓεηι ) , εοηδεινΒΓΪ ρυ-

(πηιΐιιιη εδί 3(11ιυε ϊρδίιηι ΙοιηροΓε ΙβηΙο βίςιιε ίηεοΐυιηριιι

εββί, ίιΙ Ειηρρ(Ι<κΙεδ (Ιίεϋ. (β) Λ» νειο ηεε »1ι »ιιίπΐ3 οοερπΙ»
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ψυχής ευλογον άναγκαζούσης μένειν άΐδιον ουδέ γ4ρ

της ψυχής οΐόν τ' είναι τήν τοιαύτην ζυ)ήν άλυπον και

μακαρίαν ανάγκη γαρ και την κίνησιν μετά βίας ού-

σαν, είπερ κινεϊσΟαι πεφυκότος τοΰ πρώτου σώματος

άλλως κινεί συνεχώς , άσχολον είναι και πάσης άπηλ-

λαγμε'νην ^αστώνης εμφρονος, εϊ γε μηδ' ώσπερ τη

ψυχή τη τών θνητών ζώων εστίν άνάπαυσις ή περί τον

ίπνον γινομε'νη τοΰ σώματος άνεσις, άλλ' άναγκαΐον

Ίςίονός τίνος μοΐραν κατε'χειν αυτήν άίδιον και ατρυ-

τον. Ει δη , καΟάπερ εϊπομεν , ένδε'χεται τον ειρη-

με'νον ε/ειν τρόπον περί της πρώτης φοράς, ου μόνον

αύτοΰ περί της άϊδιότητος ούτως Οπολαοεϊν εμμελε-

στερον , άλλα και τη μαντεία τη περί τον Οεον μονως

άν εχοιμεν ούτως δμολογουμε'νως άποφαίνεσΟαι συμ-

φώνους λόγους. Άλλα τών μεν τοιούτων λόγοιν άλις

έστω τα νϋν.

ΟΑΡ.

Επειδή δέ τίνες είσιν οΐ φασιν ειναί τι δεςιόν και

άριστερον τοΰ ούρανοΰ, καΟάπερ οί καλούμενοι Πυθα

γόρειοι (εκείνων γαρ ούτος δ λόγος εστίν), σκεπτε'ον

ι πότερον τοΰτον ε/ει τον τρόπον ως εκείνοι λ,έγουσιν ,

ή μάλλον έτερως, είπερ δει προσάπτειν τω τοΰ παντός

σώματι ταύτας τάς αρχάς. ΕύΟυς γαρ πρώτον, είτο

οεξιόν υπάρ/ει και το άριστερον, ετι πρότερον τας

προτε'ρας ΰποληπτε'ον ΰπάρχειν αρχάς εν αΰτώ. Διώ-

ρισται μέν ουν περί τούτων εν τοις περί τας τών ζωών

κινήσεις δια το της φύσεως οικεία της εκείνων είναι-

φανερώς γαρ εν γε τοις ζώοις υπάρχοντα φαίνεται τοις

μέν πάντα τα τοιαύτα μόρια, λέγιο δ' οίον τό τε δεςιόν

και τό άριστερον, τοις δ' ένια , τοις δε φυτοϊς τι) άνω

και τό κάτιο μόνον. (•2) Ει δέ δεϊ και τω οΰρανώ προσ

άπτειν τι τών τοιούτων , και τό πρώτον , καΟάπερ εϊ

πομεν, εν τοις ζώοις 'ύτ.ίρ/ΟΊ ευλογον ΰπάρχειν εν

αΰτώ- τριών γαρ Οντων έ'καστον οίον αρχή τις εστίν

λε'γω δέ τα τρία τό άνω και τό κάτω , και τό πρόσΟεν

καΐ τό άντικείμενον , και τό δεςιόν και τό άριστερον

ταύτας γαρ τας διαστάσεις ευλογον ΰπάρχειν τοις σιό-

μασι τοις τελείοις πάσας. "Εστί δέ τό μέν άνω τοΰ

μήκους αρχή, τό δέ δεξιόν τοΰ πλάτους, τό δέ πρόσΟεν

τοΰ Βάθους. "Ετι δ' άλλως κατά τας κινήσεις• αρχάς

γάρ ταύτας λε'γω όθεν άρχονται πρώτον αί κινήσεις

τοις εχουσιν, Εστί δέ άπό μέν τοΰ άνω ήαυςησις,

άπό δέ τών δεςιών ή κατά τόπον , άπό δέ τών έμπρο

σθεν ή κατά την αΐσΟησιν έμπροσθεν γάρ λέγω εφ'

δ αί αισθήσεις, (β) Διό και ουκ εν ά'παντι σώματι τό

. ανιο και κάτω και τό δεςιόν και άριστερον και τό έμ

προσθεν και Οπισθεν ζητητέον, άλλ' ο"σα έχει κινήσεως

αρχήν εν αυτοΐς έμψυχα Οντα• τών γάρ άψυχων εν οΰ-

Οενί δρώμεν δΟεν ή άρχη της κινήσεως. Τά μέν γάρ

ό'λως ού κινείται , τά δέ κινείται μέν άλλ' ου παντα-

) χοΟεν δμοίως, οίον τό πΰρ άνιο μόνον και ή γη έπι τό

μέσον, (ί) 'Λλλ' εν μέν τούτοις λε'γομεν τό άνω και

κάτω κα'ι τό οεξιόν και άριστερον προς ήμας επαναφέ-

βειιιρίΐεηιιιιιι ιηαηΡΓο , εοηδεηίβηευιη εβί Γ3(ίοηί Νβιιιιβ

(ΊΐίΐΙΙ ΙβΙίδ ίρίίΐΐδ ίΙΙΠΙΙΙΛ• Λ ϊ Ι ι» δΙΠβ ΐ]θ1θΓ6 ΙΐΡϋΙβ(]ϋβ 6680

ρυΐββί. ΕΙ ιιιοΐιιιιι εηίηι , φΐί εδ( ειιηι νϊ , δι οιονεί εοι-ρυδ

ρπιιιιιιη ηΐίΐιτ αρίιιιιι Γιτπ , εοηίίηηεςιιβ ιηονεΐ, ηβ^οΐϊο-

ςιιιιι αΐιριι- «1> οηιηί νοίυρίβΐβ ηιεοΛίδ δβιηοίυηι εβδβ ηβ-

εείδβ ε$(, &ί ηεριε ιι( ιιιιίιπιε ιιιοιΙ;ι1ίιιιιι ,ιηίιιιαϋιιιιι ινιμιί..•*

ίικ'ϋΐ ε» ιρι:ι' είι-εβ εβηιιιυιη δίΐ εοι-ροιϊδ Γείβχβίίο; εε(Ι

ΙΧΪ0Ι1Ϊ3 Γ;ι1 ιιιιι ειι]υ$ιΙαηι ίρ>;ιιιι ριτριΊιιιιιη ίηδυρει-βΐιίΐεςιιε

(ΙεΙίηεΓο ηεεεδδε ε&ί. δι ϊβίΙιΐΓ, ιιΐΐ (Ιίχίιηυδ, Γεί (ΙίεΙο

ιιιοιίο «Κ• ρΐ'ίιιι;ι ΐ3(ίοηε μ» Ιι.ιΐιοτε ροΐεδί, ηοη βοΐιιιη εοιι-

είηηϊΒδ 081 ί(α ιΐε ϋΐιιιιϊ Ι;ι1(• ίρπιι> εχΊ$Ιίπΐ3Γβ, &εά εΐίβηι

Ιιι>(• ιιιοιίο (1πιμ1;ι\η1 ι ηιΐϋΜΐΙιιηΐ'ίΐ* ιη.ι^ί» ει νηϋοίπβΙΙοηί ,

υ,ιΐ3πι (1ε ιϋίϊ 1ΐ3ΐ)εηιυδ, $οη1εηΙί39 ρο&υηιυβ ι -ειΊο ριο-

Γιτιν. 5ε(1 (Ιι' 1ιί5 ςυίΟειη Ιΐ3ε1εηυβ.

II.

ριιιηιι αιιίειη $ίη( ςιιϊ (Ιε\Ιηιιη ίρδίιιβ εηΊί ηιιϊρρϊβιη, εΐ

Ιοϊνυηι ίικριίιιιιΐ β55β, υΐ π ςυ'ι ΡνΙΙιβ^οπεί ηιιιιειιραηΐιιι

(ε$( βηίηι Ιια?ε ίΙΙοηιηι βεηίβηΐίβ), εοικίιΙεΓλίκΙυιη ε&(,

ιιΙιίιιπ ι ι-ί βίε 8ε$ε ΙΐίΐΙιεαΙ, ιιΐ ίΙΙί (1ίευη( , αη αΐϊο ροΐίιι^

ιηιιιΐο, 8ί Ιικο ρπηαρί» εοΓροη ϊρίίιιβ υηίνεΓδί >π:ι( ,ιΊιιιιι

βεηιΐί. ΟοηΙίηαο ηβηκριε , 8Ϊ •1<-χ1ι ιιιιι ίηεβΐ ει |,ι•\ ιιηιιριε,

ρι•ίθΓ3 ρΓΪπείρί3 ]»ιπ ΡΓΪ113 ίπ ίρ&ο 058β ενίδΙίηιαικΙιιιιι β8(.

υεΐιτηιίιΐίΐΐιιηι ϊ^ΊΙπι• <1ε 1)18 ε-Ι ϊη ίί$ (]ΐια! ϋε ιιιιίιικιϋιιιιι

ιηοΙίΙιυΒ -ιιιιΙ ΙταιΊαΙα, ρΓορ1εΓε3 ηικχΐ Ιπιτ ριορικι βυηΐ ίΐΐο-

πιιιι ιι;ι| ιιγ;ι' εΐ 3(-εοιιιιιιοιΙίΐΙίΐ. .Μ.ιιιίΙιτΙι' ιΐΐΐιΐιριε ϋηίιηα-

Ιίϋιΐ9 ίηες&ε νί(1εηΙυΓ (ριϋιιΐΛΐ;ιιη οιιιηεκ ίΜίυίΐηοιΙΐ ρβΓίεβ,

(ΙεχΙπιιη, ϊικρι,ιιιι, βΐφιε είιιίϋΐηιηι, <]ΐιϊ1>υβϋαιιι ηοηημΙΙίΡ;

ρΐ3ΐιΙί5 νειο !>ιιρι.Ί•.ι ηΐιριε ίιιΓει-α $ο1υιη. (2) ρ»ιιιΙ.-ι εαΊο

Ιαΐϊυιη (ριίρρίκιη 681 3(]]ιιη§εηΊιιπι, εΐϊηιιι ί(1 ίρβί εοηιρεΙεΓε,

<ρΐ()(Ι ρι-ίιιιιιιΐ), ιιΐ (1ίείιηιΐ8, ίη 3ΐιίιιΐ3ΐί1)ΐΐ3 ϊηο>1, -γιιΙ.ι-

ηι'11111 ε5( Γ3ΐίοηί. υιιιιιηα,ιιοίίςιιε εηίιιι Ιιίίιιι ( »1ϊοο 3ΐι•

Ιιιιι Ιιίιιιιι, Μΐροΐ'ΐιιιι ί η Γειυ χη<\ α ε , ίρβιιιη Λπΐε «Ιιριε ορρο-

βίΐυπι, εΐ (!ι'\Ιιίιιιι Ι»ι". πιικρκ') ιιΐ ρι ίηείρίιιηι <|υο(1ϋ3πι

εδίε νίϋεΙυΓ. Η33 ειιίιυ οιηιιεβ (Ιίιιιειίδϊοηεβ ρεΓΓεεΙίβ ιογ-

ροι ί!)ΐΐ5 ίηε886 εοηδοηιιηι ε&( ΓαΙΐοηϊ : ιιΐρΐι• -πρπ ιιιιι ςυί-

(Ιειιι Ιηιιι;Ί1ικ1ίιιί5 ,ι1ε\ΐΓυιιι 3υ1εηι ΙαΙίΙοίίηϊβ , ϊρ&ιιιη νειο

ΑηΙο, αΚίΙικΙίηίί ρπικίρίπηι οήΐ. 1η5υρεΓ 3|ίο ιιιοιίο ιηοΐιιυηι

πιΐίοικ'. \\:\•(: εηίιη ρΓΪηείρίβ ϋίεο , ιιιΐιΐε ηιοΐυβ ϋ.ι ίηείρίυηΐ

ο,υ,τε Ι)*ε ΙοΙιεηι. ΕδΙ ηυΐεηι 31) ίρδο ηυίϋεηι βιιρεΓΟ βοεΓε-

Ιίο; 3(1εχ1πδ αιιΐΐ'ΐπ 63 ηιοΐίο, ςυα3 Ιοοο 3εεοηιηιο(ΐ3ΐυΓ;

31) Ιιΐδοβ υογο, ςυα; βιιίεευηΐ, 63 ηιοΐϊο ςυα; Γι( βειίδυ. ΑΙ-

φιε κΐ Αηΐε ιΐϊιο , ςυο δρεείβηΐ δεηδυδ. (3) ΟυβρΓορΙεΓ εΐ

ηοη οιιιηϊ ίη εοΓροΓΟ (μιιεινικίιιιιι 6δΙ δΐιρεπιηι βίςυε ίιιΓετ

γοπι , εΐ (ΙεχΙπιιη 1οενυηιΐ]ΐΐ6 , βίςοε βηΐε , οΐ γρΙγο; δβο" ίη

Ιιίδεε ιρι.τ ψπιιιι 3ΐιίηΐ3(3 δίη(, ιιιο(»8 ίη £β ί(ΐ5Ϊδ ρΓΪηείρίυιη

|ι;.ίιιΊΐΙ. Ιη ηιιΐΐο ειιίιιι εοΓυιη (]ΐι;ι' νοι,ιηί ίηαηίιηπ,

(Ί'Γΐιίιιιιΐδ ιιηιΐε δϊ( [ιΐ'ίιιείρΤιιιιι ιηοΐιΐδ. Οιι;ηΙηιη εηίιη

οηιηίηο ηοη ηιονεπίοτ : ιριιειίίΐηι πιονεηίοΓ ςυΙ(Ιεηι, δειΐ

οηιηί εχ ρ3Γ(β δίιηίΐί ιιιοιίο , νείιιίί ίςηίδ δΐίΓδίιιη .-οΐιιιιι , εΐ

Ιϋΐτ3 3(1 πιεϋίιιηι. (4) δεο1 ίιι Ιιίδ ίυρεηιηι εΐ ίηΓεπιιη,

(ΙεχίΓΐιιηΙίρνυιικμιεο'ίείιιιυδ, βιΐ ηοδίρδοδ ΓείεΓεηΙεβ. Νβιιι
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ροντες• ή γλρ κατά τλ ημέτερα δεξιά, ωσπερ οί μάν

τεις, ή καβ' δμοιότητα τοις ήμετέροις, οίον τά τοΰ

άνδριάντος, η τά Ιναντίως έχοντα τη θέσει, δεξιδν μέν

το κατά τδ ήμέτερον άριστερόν, άριστερδν δε το χατά

6 τδ ήμέτερον δεξιόν , [ χαι όπισθεν τδ χατα τδ ήμέτερον

έμπροσθεν ]. Έν αϋτοϊς δε τούτοις ούδεμίαν όρίομεν

όιαφοράν εάν γαρ άνάπαλιν στραφή, τα εναντία έροΰ-

μεν δεξιά και αριστερά και άνω και κάτω και έμπρο

σθεν και Οπισθεν. (&) Διό χαι των Πυθαγορείων αν

ίο τις θαυμάσειεν δτι δυο μάνας ταύτας άρνάς έλεγον , τδ

δεξιόν και τδ άριστερόν , τάς δε τέτταρας παρέλιπον

ούΟέν ήττον κυρίας ούσας• ούΟέν γαρ έλάττω διαφοράν

ε/ει τά άνω προς τα κάτω χα'ι τα έμπροσθεν προς τά

όπισθεν ή τά δεξιά προς τά αριστερά εν άπασι τοϊς ζώοις.

16 Τά μεν γάρ τη δυνάμει διαφέρει μόνον, τά δ! χα'ι τοις

σχημασι ■ (ο) και τδ μέν άνω χα'ι τδ χάτω πασι τοις

έμψύχοις εστ'ιν ομοίως ζώοις και ουτοΐς, τδ δέ δεξιδν

και τδ άριστερδν ουκ ενυπάρχει τοις φυτοϊς. Ετι δ' ώς

τδ μήκος του πλάτους πρότερον , ει τδ μέν άνο) τοΰ

2» μήκους αρχή, τδ δε δεξιδν του πλάτους, ή δέ τοΰ προ

τέρου αρχή πρότερα , πρότερον αν εΐη τδ άνω τοΰ δεξιοΰ

κατά γένεσιν , επειδή πολλαχώς λέγεται τδ πρότερον.

Πρδς δε τούτοις, ει τδ μέν άνω έστ\ τδ όθεν ή κίνησις,

τδ δέ δεξιδν άφ' ου , τδ δ' είς τδ πρόσΟεν έφ' 8, χ.λ\

•ί:> ούτως αν εχοι τινά δύναμιν αρχής τδ άνω πρδς τάς

άλλας ίοέας. Διά τε δη τδ παραλιπεΐν τάς κυριωτέρας

αρχάς δίκαιον αύτόϊς έπιτιμαν , καΐ διότι ταύτας εν

απασιν ομοίως ένόμιζον ΰπάρχειν. 'ΙΙμΐν δ' επειδή

ώρισται πρότερον δ'τι έν τοις εχουσιν αρχήν κινήσεως

;ιο α'ι τοιαϋται δυνάμεις ένυπάρχουσιν, δ δ'ούρανδς έμψυ

χος και έχει κινήσεως αρχήν, δήλον δ'τι έχει και

τδ άνω και τδ κάτω και τδ δεξιδν και τδ άριστερόν.

(") Ου δεϊ γάρ άπορεΤν διά τδ σφαιροειδές εΤναι τδ

σχήμα τοΰ παντός , όπως έσται τούτου τδ μέν δεξιδν τδ

•!'> δέ άριστερδν δμοίων γ' όντυιν των μορίυιν άπάντοιν και

χινουμένιον τδν άπαντα χρόνον, αλλά νοεϊν ωσπερ

αν ει τις, έν οίς ε/ει τδ δεξιδν πρδς τδ άριστερδν δια-

φοράν και τοις σχήμασιν, είτα περιΟείη σφαϊραν £ξει

μέν γάρ τήν δύναμιν όιαφέρουσαν , δόξει δ' ού διά τήν

ιυ ομοιότητα τοΰ σχήματος. Τδν αύτδν δέ τρόπον καΐ

περ\ της αρχής τοΰ κινεΐσΟαι• καϊ γάρ εί μηδέποτ' ήρ-

ξατο, ίίμως εχειν άναγκαϊον αρχήν, δΟεν αν ήρξατο ,

είήρχετοκινούμενον, καν εϊ σταίη, χινηΟείη αν πάλιν.

(η) Λέγιο δέ μήκος μέν αύτοΰ τδ κατά τους πόλους

ν. διάστημα, και των πόλων τδν μέν άνιο τδν δέ κάτο>•

οιαφοράν γάρ έν τούτοις μόνοις όρώμεν των ημισφαι

ρίων, τω μή κινεΐσΟαι τους πόλους. "Αμα δέ χαι

ειωΟαμεν λέγειν τά πλάγια έν τω κοσμώ ού τδ άνω και

το κάτω, άλλα τά περί τους πόλους , ως τούτου μήκους

οντος• το γαρ εις τδ πλάγιόν έστι τδ περ'ι τδ άνω και

το κάτω. Ιων οέ πόλων δ μέν υπέρ ήμας φαινό

μενος τδ κάτω μέρος εστίν , δ δ' ί,μϊν άδηλος τδ άνω.

(») Δεξιόν γάρ ε/.άστου λέγομεν , όθεν ή άρ/ή τής κατά

τόπον κινήσεως• τοϋ δ' ούρανοΰ αρχήν τής περιφορά;,

αυΐ ι-«ϋί]ΜΊ-.Ιιι ιιυδίιϊ , ιίοχίιϊ Ι.•-> ΐιριο, υΐ αυ^ιι-εδ (Ιίοιιηΐ;

3υΙ ΜηιίΙίΙιιιϋιιο ηοδΙιΊ, ιιΐ 63 φΐοο δΐιιιΐ ϊ,1;ιΙιι<γ; ;ιιιΙ να

φΐ;>' οοηΙι-.Ίπο ηιυιΐυ δθδθ Ιι;ι1ιοιι( ροδίΐίυηβ : οίοιιϊιιι ιίοχίιίιιιι

φπιΐι'ΐιι ίιΐ ύΊοϊηιιΐδ, ηιιοιΐ ορροηϊΐιιι• ηοδίπ) δίηίδίΓΟ, Ι&νιιιιι

3ΐιΙοιη, ϊιΐ φΐοά ποβΙγο ϋεχίιο, οί γοΙιό, ίιΐ φίοι) ιιοδίΓΟ ΑηΙε.

Ιιι Ιιίδ ;ηι[ΐΊπ ίρ»ίδ ηυΙΙίΐηι (ΙίΓΓοΓοηΙίαιη οει•ηίιηιΐδ. δι οοιιΙ.α

ικιιικριο νιτΙαηΙιΐΓ, οοηΐΓβπα αΥχΙι-3 Ιχνβφίο, βιιρει-α ηο

ϊιιΓρΓα , οί αηΐο ιοίΓοφίοδΗηε άίοειηυβ. (5) Οηαρι-ορΙβί' οί

ΡνΙΙΐ3»οιϊεοδ (|υί$ρίαηι ιιιίι.ιΐιίΐιιι , βυΐβ Ιιιοο ιΐιιο ρπηαρία

ι1ίχί?δε, ϋεχίπιιη, ίηφίαιη , ;ιΐ<]ΐιι; δίηυίπιιη; οοΙοΓαβ βιι-

Ιιιη (]ΐι;ι!Ιιΐ(]Γ άίΓΓοι•οηΙί38οηιί8ί;>3θ, ηοη ηιϊηιΐδ ΓβΙίοηοηι ρπη•

οϊρϋ δυυουηίοδ. Μοη οηίηι ηιίηοι-βιη βιΙ ίηΓβι-3 , 8ΐΐ|ΐ<τβ, «?1

3(1 03 φ10! ΜΠίΙ ΓΟίΓΟ , £3 ψ Ι II" 8111)1 3Ιΐ1(• , (|Μ3Ι11 3(1 ΙιΧ'νβ ,

ι1βχΐΓ3 , υηϊνρΓδίί ϊη 3ηίηια1ί1)ΐΐί (ΙίΠ'ιτί'ηΙίβιη ΙιβυοηΙ. Ηα?ι-

εηϊηι νίδυΐιιιιι, ϊΙΙ,ι Ιί.^ιιΐίΐ οΐϊαιιι (ΙίίΤβηιηΙ. (6) ΚΙ βυρβηιπι

ιριίιΐΐ'ΐιι 3ε ίιιΐι -πιιιι ιιιιιιιϋ)ΐΐί ;ιιιίιΐ],•ιηΙί1ιιι•ί ϊικ^Ι, Ι.ιηι ηιιί-

ιιιιιΐϋιιΐϋ ιρίΗΐη ρΐαηΐίϋ : ιΐεχίπιιιι αιιίειιι 1ίΐνιιιιΐ(|υε ρΙοηΙΙς

ηοη ϊιιε$(. Ι'ΓοΊεΓεβ ιιΐ Ιοη^,ίΙυϋο ΙβΙΗικΙίιιεηι αιιΙεΓεϋίΙ,

8Ϊε ΐϊΓΪιΐδ ειίΐ βεηοΓηΙίοηε δΐιρεπιηι (ΙοχΙγο, ιριπιη ηιιιΚί-

ρϋι ίΐι'ΐ ρηιΐ8 άίεβΙυΓ : $ί ΙοιιμίΙικΙίιιίί ηιιίιίεηι 8ΐιρεπιηι ,

Ιϋΐίίικίίηίί νεπι ιΙιλΙπιιιι ρΓΐιιείρίυιη ι•-1 , 3(φΐε ρΓίΟΓΪδ

ρπηείρϊιιιη βηΐεοειίίΐ. ΙΐΗυρει* 81 Μίριτιπ» (|ϋϊ(1εη) 081 ί(1

υηιΐε 68ΐ ηιοΐίο , (ΙοχΙιίιιιι ηιι1<-ιιι 3 ιρκι , εί 3ΐιΙ», 3(1 .ριο Ι :

Ιιοΐ' ςυοςιιε ιιιυιΐο νίιη ςυβηιΐβιη ρΓΪηοϊρϋ δυρρπ.ιηι 3(1 οβ•

(εΓ38 8ρεείε8 ΙιαοβΙ. 1 ικ•ι < -ρ :> ικ Ιϊ βιιηΐ ϊ^ΗυΓ ΡνΙΙιβ^οιίει , εί

ςιιϊα ιιιιιχίιηε ρΓορη3 ρπηείρίβ οηιίϋεπιιιΐ , οί ιριί.ι ίη ιιηϊ-

νεΓ8ΐ8 Ιι.ι (: κϊηιίΐίΐοΐ' ίηεδδε ρηΐβϋηηΐ. (ν)ιιιιιη αυΙοπι 3 ηοΙ>ί$

δίΐ βηΐ63 (ΙεΟηΚυπι, Ιβίεβ ρυΐι'πϋ.ι* ϋ» ιιιολο, ιρκο [ιγιικί-

ρίιιιιι ιιιο(ιΐ8 ΙιαΙιοηΙ ; εί οα,Ί ιι ιιι δίΐ οηίιιι,ιΐιιιη , ϋΐιριο ρπηοί-

ρίυιιι Ιι;ι1κ•:ιΙ ηιοΐιΐί : ρβίεΐ, ίρδϊ δΐιροηιηι ϊηΓεπιηιςιιι; εί <1εχ•

ΐΓυιη β^αβ Ιιβνυηι ίηεδβε. (") λοη ειιίιη (ΙυΙ)ίΙαΓθ οροΓίεΙ

οί) ιιηϊνοΓδϊ πιΐιιηιΐίΐιη Ιί^πΐίΐιιι , ιριοιιιιιιι ρβείο βΜικΙ ίρδίιΐδ

ιΙο\ΙΐΊΐιιι,3ΐίιιι11<«!νιιιηεπ1>(ΐιΐΛηι1οιριϊ.Κ'ΐιιρ;ιι•|ο•.!.ίιι1>ΜΐιίΙι -;

υηίνεΓδοε ρβΓρεΙυοςιιβ ηιοΐυ οίοαηΙϋΓ: δοϋ ίπΙοΠί^οΓΟ ρεΓίηιΙο

(ιριιι-ΙιΊ , 3ΐ(]ΐιε 81 φΐίφίίΐηι ίη Ιιί«οο (ρΐίβ (ΙεχΙη .ι•Ι Ιίενυιη

Ιίϊΐιιίί ιιιιοιριείΙίΙΊΌΓοιιΙίίΐιιι Ιΐ3ΐ)εηΙ , αιχιιιηροδίιεπί δρΐιη;-

! .11" : Ιι.ιΙιι-ΙιιιπΙ οιιίιιι ριιΙοιιΙ ι,ίιιι (ΙίΚιτοπΙοιη , 3( οί) Ιΐ^ιιΐ'ΐυ

δίιηίΐϋυιΐίηειη Ιι.ιΐιοιο ηοη νίιΐοΐιιιηΐιιι•. ΕοιΙειη ηιο^ο Ίο

ρπηείρίο φ,ιοφαε πιοΐυδ ίη(εΙ1ί§3ΐηυ3 οροΓίεΙ. ΚΙοιιίηι εΙδί

ηυηΐ[ΐΐ3ΐιι ιηονεπ εχΐιιηι ίηεορίΐ , ρπιιο.ίρίιιιη ΐ3ηιοη 1ι;ιΙμ•.ιΙ

ίρδηηι ηεεεβδε 6δΙ, ιιηιΐε ίηεερίδδεί . >ί ίηείρεΓο! ιηονεπ; εί

πίΓδίΐδ οιοιόΙιιγ ιηοΐυ , 81 »1;ι1ιϋ. (8) Οίου αιιίοιιι , Ιοη^ίίικίί-

ηοιιι ίρδϊυβ (|ΐιίιΙοιη ε3ΐηε8δε, φϋΐ! ίηΙΐΊ' ροΙοί , (ΙίδΙαηΙίαιη :

εί ροΐοηιιη βΙΙειιιηι, δυρεΓ3ηι, ηΚοιίιιιι ίηΓθΓ3ΐη ρηιΊοηι.

ϋίΐΓ(ΐοιιΐϊ3ΐιι εηίιη ίη δοΐίδ Ιιίβ ΙιειηίδρΙιατίοπιηι οοπιίιυιΐδ,

οχ 0θ(]ΐιΪ3 ροΐί ηοη ιηονοηΙιΐΓ. ΙηβυροΓ βΐίβηι ιμίιιιιιηΙο ιιοιι

ίρδυιη >ιι|μ-ιίιιν , ϋΐιριο ίηΓοπιιη , δοϋ εβ «ρι;ι• δυηΐ ρι.τΐιτ

ροΐοδ, 1βΙθΓ3 (Ιιοογο εοιίδυοϊίιηυδ. (^ικι ραίι-ΐ, Ιικιρ- ίρδίιιε

Οίχΐί Ιοπ^ίίικίίηβηι 0886. ΚΙ ΟλΙ οιιίιιι ΙβΙιΐ8, ςιιοιΙ οδΙ ρΓΟ!-

ίοι- δΐιρεΓυιη ίηΓοηιηκριο. Ροΐοηιηι ηυίοιιι ίδ ιριίιίοιη ιριί

ιιρικΙ ηοδ \ ίιΐοΐιιΐ', ρ;ιΐΜ ίιιΙ'ιτα ΟδΙ; ί$ ιιυίοιη ιμιί ηοΐιίδ ιιι.ι-

ηίΓοβΙιΐδ ηοη ΟδΙ, ρβΓίίδ Γ3ΐίοηοιη βιιρεπκ δΐιΐιίΐ. (9) ΟοχΙηιι».

οιιίιιι ιιηίιι.-ι Ίΐ]ιι Μ|ΐΐι' ίιΐ 0880 (Ιίοίιηιΐδ , ιιιιιΐι' ριίιιοίρίυιιι 3(1

Ιοοιιιιι »οοοιιιιιιθ(ΐ3ΐ3.• ηιοΐίυιιίί οιηοΓ^' Ί. ΟηηννΗοηΐβ ϊογο
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ύΟεν αϊ άνατολα* των άστροιν, ώστε τοΰτ' αν είη δεςιόν ,

ου δ' αϊ ούσεις', άριστερόν. ΕΙ ουν άρχεται τε άπδ

των δεςιών χα'ι επί τα δεξιά περιφέρεται, ανάγκη το

άνω είναι τον αφανή πόλον ει γαρ εσται δ φανερός ,

ι• έπ' αριστερά εσται ή κίνησις, δπερ ου φαμεν. (ιιι) Δήλον

τοίνυν δτι δ αφανής πόλος Ιστί τι) άνω. Και οί μεν

έχει οίκοΰντες εν τω άνω είσίν ημισφαίριο) και προς

τοις οεξιοΐς , ήμεΐς δ' εν τω χάτω και προς τοις άριστε-

ροϊς, έναντίοις ή ώς οί Πυθαγόρειοι λέγουσιν εκείνοι

ιυ γαρ ήμας άνο> τε ποιοϋσι και έν τω δεςιώ μέρει, τους

5" έχεΤ κάτω χαι εν τω άριστερω. Συμβαίνει δε τουν

αντίον. Άλλα της μεν δευτε'ρας περιφοράς, οίον της

τών πλανήτων , ήμεΐς μέν εν τοις άνω και εν τοις δεςιοϊς

έσμέν, εκείνοι δέ έν τοϊς κάτω και £ν τοις άριστεροϊς•

Γι άνάπαλιν γαρ τούτοις ή άρ/ή της χινήσειός εστί δια το

ε'ναντίας είναι τάς φοράς, άστε συμβαίνει ήμας μέν

είναι προς τη αρχή, εκείνους δε προς τω τε'λει. Περί

μέν ουν τών κατά τας διαστάσεις μορίων και των κατά

τόπον ώρισμένοιν τοσαϋτα ειρήσθω

οα•Ιί μι ίιιι ίρίιιιιι ί(1 βδί ιιικίε οΐ'ίιιιιΐιιΐ' ΒίεΙΙοε. «Οιιηη' Ιιοε

βΓΪΙ (ΙβχΙηιιη : ίιΐ νβΓΟ, ιιΐ/ι ΠιιηΙ οεεβδηβ, Ιχνιιιη. δϊ Ϊ8Ϊ-

Ιυτ 3 (ΙεχΙπδ ίηείρίΐ εΐ είι•ουηιΓει•ΙιΐΓ 3(1 ΛαΛτ» , ροΐυιη βιιιη

ςιιί ηοη νίάεΐυι-, δυρβπιηι εδδε ηβεεβδε βδί. 5ϊ ειιίιη επί ϊ-,

ΐ)ΐπ ΜιΙιΊιιι', ηιοΐΐΐδ 8(1 ρβΓίεβ ειϊΙ 8ίηί8ΐΓ38 : ι|ΐ:ηιΙ <|ΐιίύιΊΐι

ηοη (Ιίαπιιΐδ. (10) ΡβΙβΙ ί^ίΙιΐΓ, βιιιη ροΐιιιη, ςιιί ηοη νί-

(ΜιΐΓ α ηο1)ί8, αυΐί ρ3Γΐεηι δυροΓβπι εδδε. ΑΙιριε π φιίύειιι ,

ιμιί ϊΐΐΐο 1ΐ3ΐ)ϋ3ΐιΙ , ϊιι Ιιεηιϊβρίιατϊο βιιρείΌ δυιιΐ βΐιριε ίη

(1εχ(ΓΪ8, ηο8 3ΐι(εηι ίη ίηΓεΓΟ 3ε δίηίδίπδ, ιοιιΙι;ι 3ΐ(|ΐιε Ρν-

ΙΙιββΟποί ιΙίΐ'ΐιηΙ. 111ί εηίιη ηοί ευρΓβ ΓηαιιηΙ, (1εχ(Γ3ΐ|υβ

ίη ρβι-Ιΐ', ί1Ιθ8ίηίτ3 3ΐ(]υε ίη Ιοενίδ. 0οη(Γ3Γίυιη βυίειιι βε-

οίίΐίΐ. Υοι ιιιιι δεευηάΌί εοηνεΓδίοηίβ, νείυΐί ν;ιμ:ιπι πι 8ΐεΙΐ3-

ιίιιιι , 1)1)8 ([ΐιίιίοιη ίη δΐιρει-ί* ιΐεχίπδα,υρ 8υηιυ8, ίΙΙί νιτυ ίιι

ίπΓειΊδ μιιιΙ αΐψκ; δίηίδίΓίδ. ΕδΙ εηίηι Ιιίβεβ ρπηείρίυιη ιηο•

Ιίοηίδ ι-υηΐΐ'3, ριορίιτοα ιμιυιΐ ΙβΙίοηεβ ίοηίΓΛΐ ί.ι• δυιιΐ.

Οιι.ίγο ΙιΙε ΠΙ υΐ ηο8 ίη ρι-ίηείρίο δίπιυδ, ίΙΙί ίη (ίηε βίηΐ ουΙΙη-

οαΐί. 1)β ρ;ιι Ιίΐιιΐί ϊ^ϊΙιιγ ριτ (Ιίιηεηδίοηεδ Ιοοονε (ΙεΠηίΙίδ ΙυΙ

3 ηο1>Ϊ8 δίηΐ (ΙίεΙβ.

ΟΑΡ. III.

20 ΈπεΊ δ' ουκ εστίν εναντία κίνησις ή κύκλιο τή κύκλω,

σχεπτε'ον δια τί πλείους είσί φοραί , καίπερ πόρροιΟεν

πειρωμε'νοις ποιεΐσδαι την ζήτησιν, πόρριο δ' ούχ ουτο)

τί) τόπο), πολΰ δέ μάλλον τω τών συμβεβηκότο>ν αύ-

τοϊς πέρι πάμπαν όλίγην εχειν αίσΟησιν. "Ομως δέ

2!> λένωμεν, ΊΙ δ' αιτία περί αυτών ένΟενδε ληπτε'α.

"Εκαστόν έστιν, ων έστιν έργον, ένεκα τοϋ έργου. Θεοΰ

δ' ενέργεια αθανασία- τοϋτο δ' έστι ζωή άϊδιος. "Ωστ'

ανάγκη τω Οείω κίνησιν άίδιον ΰπάρχειν. Έπείδ' δ ου

ρανός τοιούτος ( σώμα γαρ τι θείον ), δια τοϋτο έχει το

:<" έγκύκλιον σώμα, 8 φύσει κινείται κύκλω αεί. Διά τί

οΰν ούχ δ"λον τί) σώμα τοϋ ούρανοϋ τοιοϋτον ; δτι ανάγκη

αένειν τι του σώματος τοϋ φερομένου κύκλω το Ιπι τοϋ

μέσου, τούτου δ' ούΟέν οίόντε μένειν μόριον, ουΟ' δλως

ούτ' έπ'ι τοϋ μέσου. Και γαρ αν ή χατά φύσιν χίνησις

3ί> ην αύτοϋ έπι το μέσον φύσει δέ κύκλο) κινείται• ού

γαρ αν ην άί'οιος ή χίνησις• ούΟένγαρ πάρα φύσιν άιδιον.

"Υστερον δέ τδ πάρα φύσιν τοϋ κατά φύσιν, και εχστα-

είς τίς έστιν έν τή γενέσει τδ πάρα φύσιν τοϋ κατά

φύσιν. (2) Ανάγκη τοίνυν γήν είναι• τοϋτο γαρ ηρεμεί

Ι" επί τοϋ μέσου. Νϋν μέν ουν υποκείσθο) τοϋτο, ύστερον

δέ λεχθήσεται περί αύτοϋ. Άλλα μην ε? γήν, ανάγκη

και πϋρ είναι• τών γαρ εναντίων ει Οάτερον φύσει,

ανάγκη και Οατερον είναι φύσει , εαν περ η εναντίον ,

χαι εΤναί τίνα αύτοϋ φύσιν ή γαρ αυτή ύλη τών

45 έναντίο>ν , καΐ της στερήσειος πρότερον ή κατάφασις ,

λέγω δ' οίον τδ θερμδν τοϋ ψυν_ροϋ. Ή δ' ηρεμία

χαι τδ βαρύ λέγονται χατά στέρησιν κουφότητος και

χινήσεως. (3) Άλλα μην εΐπερ εστί πϋρ και γή,

ανάγκη χαι τα μεταξύ αυτών είναι σοιματα- έναντιο)-

νιι σιν γάρ ε/ει έ'χαστον τών στοιχείων προς έ*καστον.

'νποκείσΟο) δέ χαι τοϋτο νϋν , ύστερον δε πειρατεον

δεΐςαι. Τούτο« δ' υπάρχοντος φανερδν δτι ανάγκη

ριι ιιιιι αιιίπιι εοηνεηίίο ηοηβίΐ εοη(Γ3Π3 εοηνβΓίίοηί, εοη-

8ί(1(.Ί'3ΐΐ(1ιιηι είΐΓ ρΐιιιτ» μιιιΙ Ι3ΐίυηβ8 : ιρίΒηηιιαηι βηιίηη8 (λ-

εεΓΡ ίηςηίδίΐίοηειη εοηβιηιΐΓ, εηιίηιιβςηε ηοη ηιίευ Ιοεο, 86(1

ΠΗΐΙΙΟ Π)3§Ϊ8 ΙΐΟε ίρ»0 ιρίοΐΐ Η('('ί>Ι(ΊΐΙί|ΙΙΙ1 ίρβίβ είΐΊί> ροιρ.ιιι-

(:υι ιιιιι 5ΐ'ΐι.•.ιιιιι Ιιαηειηυβ. 1)ί('<ιηιιΐ8 Ι.ίιιιιίι , βίςηε (1ε ίρίίβ

('3ΐΐ83ΐιι Ιιίηε 8ΐιηι:ιιηιΐ8 ορυιΊιΊ. Κυπιιη (ριιιιΐιρκ', ςυοπιπι

ί&1 οριΐδ, ορεΓίβ ίρδίη8 εδδε (?Γ3ΐΪ3 εοηδ(3(. ϋβί νβΓΟ ορεΓ3ΐίο,

ίιηιηοΓΐ3ΐί(38 εδί, Ιιοε βυΐεηι εδ| ρβΓρεΙυ3 νϋα. (^ικιη• 1)ι•»

ριτροΐιιιηη ίηεδδε πιοίηιη ηεεεδδε εδ(. (^ιιιιιιι βυΐεηι οαΊιιιπ

δί( Ι.ιΙγ (ι•.1 ειιίιη εοΓριΐδ ςυυάιίβηι (Ιίνίηηηι), ίιίεο εοΓρη»

ΓυΙυηιΙυιη ΙιαΙκΊ , ((ΐιυιΐ 8υ3ρ1ε ηαΙιΐΓ3 δεηιρεΓ εοηνεΓίίΙιΐΓ.

Ι'μγ ϊμίΐιιι - ΙιιΙιιιιι ευΐ'ριΐΜ'ίιΊί Ι.ιΙι.• ηοη οΙ? ψιικι εοΓροΓίδ

('ί»ί>, ιριοιΐ νοοβΙιΐΓ, ϋΙίφιί(Ι, Μ ίιιΐ|ΐΐ3ΐιιςιιθ(1 εδί ίη ηιείΐίο,

ηΐ3ηεΓβ ηεεεδββε»!. Ηη]υ8 ιιιιΐιηι ηιβηεΓε ιιιιΙΙα ρ3Γ8, ηιιΐ

οιηηίηο, ιιιι! ίη ηιειίίο ροΐεδί. >:ιΙιιγ;ι1ια εηίηι ίρδίυδ ηιοΐυδ,

αά ίρδηηι ηιοιίίιιιιι 088εΙ. ΑΙ ίρδίιηι δΐιβρίε ιΐίιΐιιπι νεΓ83ΐιΐΓ.

ΜοΙυδ εηίηι δεηιρίίεΓηιΐδ ηοη εδδεί, ηηίρρε ςιιυηι ηίΙιίΙ ρΐ'.ν-

Ιΐ'Γ ικιΐιιπιιιι δί( Μ•ιιΐ|)ί1(τιιιιιιι. 1(1 εηίηι ηιιοιΐ ι•>1 ρι ,ιΐ.ΐ'

η.Ί(ιιΐ'3ΐη, ροδίεπηδ βδΐ εο ιριοιΐ εδί μτιιικΙιιιιι ιιηΙιιιίιιιι .

3ΐ(|ΐιε ίιΐ «ριικΙ εδί ρπιΊΐ'ΐ' ηβΙιΐΓβηι , εχεεδδηδ (]αίι1αιιι <'.-.! ίη

ίρ83 βι-ικτϋΐίοηε, ε]ιΐ8 ςιιοιΐ ΡδΙ δεευικίηιη ιι.ιΙιιιμιιι. (2) 5ί(

ι'ίίίΙυΓ Ιειτβ ηεεεδδβ εδί : 1ια:ε εηίηι ίη ηι«1ίο 83ηε ηυίεδείΐ.

Αΐιριε ηυηε (|ΐιί(1(•ηι Ιιοε δυρροιιαΙηΓ : ροδΙβΓίυδ ΒυΙειη (1<•

ίρδο (ΙίεεΙϋΓ. ΑΙ δι Κτγβιπ «»δε ηεεεδδβ ββΐ, ί^ηεηι εΐίβιη 888Ρ.

ηεεεδδε εβί. 0οηΐΓ3ποπιηι εηίηι δι βΙΙεηιηι βδΐ ηιιΐιιηι , εΐ

βΚβηιιη 0886 ηα1υΓ3 ηεεεδβο εδί, 8Ϊ δίΐ εοηΐι-βπυιη , 3ΐςιιε

3ΐί()ΐΐ3ΐη ίρδίυδβδβεηβΙυΓβηι. ΙίδΙ εηίιη οβϋειη εοηΐΓβποπιηι

ηιβίιτίεδ : εΐ 3Πίπιι<ιΙίο ρΓίνΒΐίυηε 8δΙ ρΓίοΓ, νείυΐί εβίίιΐιιιιι

ΓΐΊκίϋΌ. Οιιίεδ τβΓυ,αε βΓβνβ, ροΓ ΙενίΙβΙίδ ηιοΐϋδνβ ρΓίνβ-

Ιίοηειη (ϋεηηΙυΓ. (3) ΑΙο,ιιί «ί ΙεΓΓ3 εβί βΐιιυβ ί^ηίδ , ε3

(|υο>)ΐιε οοΓροΓ3 εδββ , ςυπ! δΐιηΐ ϊπΙργ Ιρδί, ηεοβδδο εδί.

ΕΙειηεηΙοΓϋΐη εηίηι υηυιηιριυιΐιΐϋε εοηΐΓ3Γίεΐ3ΐεηι 3(1 (ΐυοιί-

(ΐιιο ηίηιίηιηι ΙιαΙιεΙ. ΑΙι^ιιε Ιιικ' εΐίαιη ηυηε δυρρυηβΐιιι- :

ροϊ,ΐι ιίιΐί αιιίειη ευηαΙιίηιιΐΓ (1εηιοηδ(Γ3Γε. ΙΙ.ι.χ ιριιιιη δίηΙ ,

Χ
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393ΌΕ ΟΛΪΕΟ ΙΙΒ. II. ΟΑΡ. IV.

γένεσιν είναι διά το μηδέν οΐόντ' αυτών είναι άίδιον

πάσχει γάρ και ποιεί τάναντίαίιπ' αλλήλων, και φΟαρ-

τικά αλλήλων εστίν, (ί) "Ετι δ' ουκ ευλογον ειναί τι

κινητον άιδιον, ου μή ενδέχεται είναι κατά φύσιν την

6 κίνησιν άιδιον τούτων δ' έστι κίνησις. "Οτι μεν τοίνυν

άναγκαϊον είναι γένεσιν, εκ τούτων δηλον. Εϊ δέ

γένεσιν , άναγκαϊον και άλλην εΤναι φοράν , ή μίαν

η πλείους• κατά γαρ τήν τοϋ δλου ωσαύτως άναγκαϊον

ίχειν τα στοιχεία τών σο>μάτο)ν προς άλληλα. Λεχθή-

ιυ σεται δε κα\ περί τούτου έν τοις έπομένοις σαφέστερον.

(δ) Νϋν δε τοσούτον εστί δήλον , δια τίνα αΐτίαν πλείω

τά έγκύκλιά έστι σώματα , δτι ανάγκη γένεσιν είναι ,

γένεσιν δ', εϊπερ και πϋρ, τοΰτο δέ και τάλλα, εϊπερ

καΐ γην ταύτην δ' δτι ανάγκη μένειν τι άεί , εϊπερ

■6 κινεϊσθαί τι άεί.

Ρ«ΙρΙ ηβι:658;ΐΓίο μρη6Γ»Ιίοηβιτι βδ•>β, ρι-ορίβτεα (μιοιΐ ηίΙιίΙ

ί|κοηιηι ρρι-ρείιιιιηι 68δ« ροΜ. Λμιιιιι <>ηίιη ίηΐΡΓ βεδίι

οοηίΓαπ» ίρδ», ηιυΐιιοψιε α £Ρ$ε ρ»Ιίιιη(ιΐΓ ,•»■. ι•οι•πιιηριιιι-

Ιιιγ. (4) Νοη 681 ρΓ8ϋΐ6Γε3 εοηδβηίβηευπι ΓβΙίοηί , πιοοίΐε

ψιίρρίβιη ρει-ρείιιηηι Ρδ5Ρ. , εο]υ8 ηιοΐιΐδ κβοιιιιιΐυιιι ιιηΐιιηηι

ρει•ρρΙιιιΐ8 0880 ηοη ροΐεδί; ;ιΙ Ιιοπιπι 681 πιοΐιΐδ. Κχ Ιιΐδ

ίβϊιιιι• ριιΐΡΐ , ηροβ983πΌ μριιΡΓΜίοιιρπι βδίο. ριιοιίδί μρηΡΓη-

ΙίιΙΙΙΡΙΙΙ ΡίιϋΡ ΠΡΟΡδδε βδΐ , Ι'ΙίΛΙΙΙ .ΐΙΐΙΙΙΙΙ ΙϊΙίοηεΠ), 3Ι|( III). ΙΊ

3ΐα( ρΙυΓΡδ, Ρϊδβ ηεεεωε ΡβΙ. Νβηι ιιΐδεβε Ιι»ηρι 1ο(ίιΐ9 ηιοΐϊο

08.ΊΪ, «ε βΐυηιβη!» εοΓροπιηι ίηΐρι-8696 Γο^ρβεΙη μβηεπιΐίο-

ηί$ Ιι,ιΙκτο. ηρεεεδε ΟίΙ. ΕΙ Ιιοε ρΙμιιι ιιι <«ί|ικ-ιιΙϊΙ>ιιη ιΙΪΙικ ί-

ιΐιιι•, ιΙγ( Ι.ιι ,ιΐιιΐιιΐ', (5) Ν ιιιιι- Ι.ιιιΙιιιιι ρ»1ρ(, ηιιαιη οΐ) ΡΛΙΐδβηι

ρΙΐΙΓΐ 9|η| εΟΓρΟΓΪ 0,113! \Ι•Ι'-:11|!||Ι : -ι ■ 1 1 . 1 .1 ί ί< >Ι>. 1 1 1 8886

εηίηι ηεο.6888 βδΐ ; εϊ μΐ'ΐιρπιϋιιιιριπ , μ ρΙ ίμτιρηι Ρ88β ιιεεβδδε

681; εϊ Ιιυηο , εείΡΓβυ,ιιε , δίεΐ Ιργγβιτι : εϊ Ιιβηο, ρΓορΙΡΓεα

(ριυιΐ πιιινΜ;ιΙ Λΐίΐ|ΐιίι1 πΐ3Π63ΐΐ)ΐιε ββηιρει* ηεεεβδε 681, δι

ιιιυ\εΐ'ί ςυίρρίβιη δεηιρβΓ οροιίεΐ.

ΟΑΡ. IV.

Σχήμα δ' ανάγκη σφαιροειδές Ιχειν το ουρανόν

τοΰτο γαρ οΐκειότατόν τε τη ουσία και τη φύσει πρώ

τον. Είπο^μεν δέ καθόλου περί των σχημάτιυν, το

ποίον εστί πρώτον , καΐ έν έπιπέδοις και έν στερεοΐς.

30 "Απαν δή σχήμα έπίπεδον η1 εύΟύγραμμόν έστιν η πε-

ριφερόγραμμον. ΚαΙ τι) μέν εύθύγραμμον υπο πλειό

νων περιέχεται γραμμών , τι) δέ περιφερόγραμμον ΰπδ

μιας. Επει δέ πρότερον τη φύσει έν έκάστω γένει το

ίν τών πολλών και τι) άπλοϋν τών συνδέτοιν , πρώτον

ϊ•"> αν είη τών επιπέδων σχημάτων δ κύκλος. (2) "Ετι

δέ είπερ τέλειόν έστιν ου μηδέν εξω λαβείν αϋτοΰ δυ

νατόν , ώσπερ ώρισται πρότερον , καΐ τη μέν ευθεία

πρόσθεσίς έστιν άεί, τ^ δέ τοϋ κύχλου ουδέποτε, φανε-

ρον δτι τέλειος άν είη ή περιέχουσα τον κύκλον • ώστ'

30 ε! το τέλειον πρότερον του ατελούς , και δια ταΰτα πρό

τερον αν είη τών σχημάτοιν δ κύκλος. Ωσαύτως δέ

και ή σφαίρα τών στερεών μόνη γαρ περιέχεται μιδ

επιφάνεια, τα δ' ευθύγραμμα πλείοσιν ώς γαρ έχει

δ κύκλος έν τοις έπιπέδοις , ούτως "ή σφαίρα έν τοις

35 στεροϊς. (») "Ετι δέ και ο'ι οιαιροϋντες εϊς επίπεδα καΐ

ε; επίπεδων τά σιόματα γεννώντες μεμαρτυρηκέναι

φαίνονται τούτοις• μόνην γάρ τών στερεών ού διαιροΰσι

τήν σφαϊραν ώς ουκ έχουσαν πλείους επιφανείας ί) μίαν

ή γαρ εις τα επίπεδα διαίρεσις οϋχ_ ώς αν τέμνοιν τις

40 εις τα μέρη διέλοι το δ'λον, τούτον διαιρείται τον τρό

πον, αλλ ώς εις έτερα τω είοει. Οτι μέν ούν πρώ

τον έστιν ή σφαίρα τών στερεών σχημάτων, δηλον.

(«) Εστί δέ και κατά τον άριδμον τήν τάςιν άποδιδοΰσιν

οϋτιο τιΟεμένοις εύλογώτατον , τον μέν κύκλον κατά το

45 εν, το δέ τρίγοινον κατά,τήν δυάδα, επειδή δύο δρΟαί•

έαν δέ το £ν κατά το τρίγοινον , δ κύκλος ούκέτι εσται

σχήμα, (ο) Έπε'ι δέ το μέν πρώτον σχήμα του πρώτου

σοιματος, πρώτον δέ σώμα το έν τη εσχάτη περιφορά,

σφαιροειοες αν ειη το τήν κύκλοι περιφερόμενον φοράν.

μι Και το συνεχές αραέκεΐνω' το γάρ τώ σφαιροειδεϊ συν

εχές σφαιροειοες. ί2σαυτο)ς δέ και τά προς τδ μέσον

τουτοιν τά γάρ Οπό τοΰ σφαιροειδοΰς περιεχόμενα καί

Ρί^ιΐΓΒπι ίΐιΐβπι ε.χΙιιηι γοΙοικΙλπι ΙιαΙίΡΓΡ ηεεείβε 031.

Η,ιι: εηίηι ε8ΐ 3εεοιηηιο(ΐ3ΐί88ίηΐ3 8ΐιο8(3ΐι1ίχ ίρ&ίιιβ , εϊ η.ι-

ΙιιγΛ εΐϊηιιι ρπιηβ. Ι)ίθ3ΐηιΐ8 βιιίρηι ιιηί νεπ^ιΐίΐιτ (ρι,Ί'ΐι.ιιιι

61 ίη ρΐ3ηΪ8 ε( ίη δοΐίιΐίί ΠςθΓ3 $ϊ( ρηηΐ3. Οηιηκ ί(3(|ΐιε

ΙίμιΐΓ.Ί ρΙ.ιη,Ί, 3ΐι( 3 ΐΊ.'ιΙίκ 110619, ,ίιιΙ 3 εϊιτιΐιιιΓΐ'ΐ'ριιΙί3 εοη-

ΙίηεΙηΓ : ε( ί!ΐ3 (|ΐιίιΙριιι 3 ρΐυπου», Ιι,ποε 3η ιιπ.ι Ιϊηεβ κοίυηι.

Οιιιιηι μίό 1Η11ΙΙ11 ίιι υηοςηοηυε ι:••ιιρι•« ρΓΪιιβ μ Ι ιιιιιΐΐϊϋ

παΙιΐΓ.ι, εοηιρο8Ϊ(οςυε βΐιηρίεχ, Γι§ιΐΓ3πιηι ρΙβηβΓυηι ργο-

ΓεεΙο είι ιιιιΙιμ επί ρΓΪιηα. (2) ΡΓ3;ΙεΓΡ3 , $ί ρεΓ(εε(ιιηι ίϋ

ε$(, κχΐΓίΐ (|ΐκ.κ1 ηίΐιιΐ εοΓυιηςυ3!8ΐιη(ϊρ8ίο8, βεοίρί ροΐεδί,

(1ιιοηια(1ηιοι1ιιιιι ρΓίιΐ3 69( ϋεΠηίΙοηι , εϊ Ιίιιρ.τ ηιιίϋεηι πίΊ;ι'

«επιρβΓ ιιιΐιΐίΐίυ ΓιεΓΪ ροίεβΐ, Πικ'ίΐ' νει°ο (ίποίηπ πιιιιΐ|π3ΐιι :

ρβΙιΊ, ρρΓίΊΐΙηιιι ρ,ιιιι Ιίηριιιη 6996, ςιι.ΐ ίρδίιπι (ίιτπΐιιιιι

(υιιϋικΊ. ςίικιι ο δϊ ρεΓίεεΙιιηι ρΓΐιΐ9 εβί ίηηιΟΓΓεεΙο, ο1) Ιιιεο

γΙ ί;ιπι είΓειιΙιΐδ ρι ίηι» επί Π^ογλ. ΕοιΙεηι ι•1 >ρ|ι,•ι?ηι ηιοιίο

«ιΙίιΙιΐΜίηι Ιϊμιιΐ'ίΐΐ'ΐιιη ρι ίιιι.ι επί ίί^ιιια. 5οΐ3 ιι;ιιιι•|ΐι<• ,ιΐι

ίηι» δυρειΏείε ευηΙίηεΙιΐΓ : γρι Ι.ίπιιπ μίο Ηιιρηγιιιιι Ιίμιιηι:

3 ρΙιιπΙ)ΐΐ8 εοηΙϊηβηΙιΐΓ. III εηίιη ίη ρ|»ηϊ8 είΓειιΙηδ δβδβ

Ιΐ3ηε( , δϊε ίη δοίίιΐίδ 8ρίΐ86Γ3. (3) Ο» ί ρπιΊργρ» 8θΙίϋ3 ϋίνΙ-

(ΙιιηΙ ίη ρΙ»η» , βΐυ,υε εχ ρ1»ηϊκ εοΓροΓ3 μριιοπιηΐ , Ιιί,ι (ρ$(63

Γυίδδε νίιΙεηΙιΐΓ. δοΐαπι εηίηι (ϊμοΓαπιπι »ιι]ίιΙ»πιιη <-|ΐΙι;ι•-

Γίΐηι ηοη ιΐίνίιίιιηΐ, ιι! ηοη ρΙυΓβδ 8υρεΓΓιεϊΡ8 ςιιβιη ιιη»ηι

η»1ιριι(ειιι. υϊνϊδϊο εηίηι ίη ρ!»ηη ηοη ρρΐ'ϊικίρ εΠίείΙιΐΓ, ιι(

(ΐπί.-ρί.ιιιι ιϋνίιίρπβ ίη ρ3Γ(ε$ «Ιϊνϊιΐβΐ ΙοΙιιιη , δοο" ηΐ ίη φε-

ιίβ 0"ίν6Γδ3. ΡαΙοΙ ί^ίΙιΐΓ, 8ρΙΐΒΡΓ3Γη Ιίμιιπιπιηι 09δε δοί»]«-

τηηι ρπ'ιηβηι. (4) ΕδΙ ίιΐ8ΐιροΓ ηιαχϊιηο εοηδοηιιιη 1 3(ίοηί ,

8ί (ΐπίο ρρΓ ηιιηιεΓυιη οΐίβιιι βδίϊβηεΙυΓ, Ιιοε ίρίαιη ιηοιίο

(1ί;ροη6Γε, ιιηϋ»(ριιι ιριίιΐιιη <•ίιτιιΙο, ι1ιι»|ί|»(πιι ,ίνΙιίιι

1ΐ'ί»ιιμιιΙ» ΐΓίΙιυρηιΙο : ςιιιιηι (Ιυοϋυ; <ρηιι»|ρδ 8ΐιο$ »ημιι|ιι«

Ιι»1κ',ιΙ Γ6ε1ί9. 5ί νιτο ιιηί(»5 Ιπ»ημιιΙο ΙγιοιιβΙιιγ, ρίπ 1 1 1 1 1 »

ηοη ]»ιη επί ΓιμιΐΓ». (5) (}ιμιιιι »ιι1εηι ρπιη» Ιίμπι» ριίιιιί

8ί( ΟΟΓρΟΓΪδ, ρΐ'ίΐΙΙΙΙΙΙΙ νΡΓΟ (ΟΓρϋϋ ΙιΙ 91[ , ηυο<1 ρ>| ίη ιιΙΙίπι»

οοηνεΓδίοηβ, ηιΐιιικίπιιι ίιΐ ι-ιϊΐ μιιιρ, φίοιΐ ΓργΙογ οοηνεΓ-

8'θηε. ΕΙ ίιΙ 6Γμο ςοοιΐ ιΙΙί Ιια?Γ6ΐ : ιριιιιΙ εηίιη ΙκιτρΙ ιιιΐιιιι -

(Ιο , ίϋ μιΙιιιιιΙιιιιι ιΊίιιηι 6δ(. 5ίιηίΙί(βΓ ρΙϊμιιι 68 ΐ|ΐι.ι• ίη ηιε-

(Ιίο Ιιμι ιιιιι γοΙΙ'Κ ιιιιΐιιι : ε» ηαπιηιιε ί)ΐια5 3 Γοΐιιπιΐο οοΓροΓβ
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άπτόμενα δ'λα σφαιροειδή ανάγκη είναι- τα δέ κάτι•) της

των πλανήτων άπτεται της επάνω σφαίρας, Ώστε

σφαιροειδής αν είη πάσα• πάντα γαρ άπτεται κα\ συν

εχή ε'στ'ι ταίς σφαίραις. (β) Κτι δέ «"πει φαίνεται

ί, και υπόκειται κύκλω περιφε'ρεσΟαι τι) παν, δε'δ;ικται

δ" όΊι της εσχάτης περιφοράς ούτε κενόν εστίν έξωθεν

ούτε τόπος, ανάγκη και οια ταύτα σφαιροειοη είναι

αυτόν. Κι γάρ εσται ευθύγραμμος, συμβήσεται και

τόπον εξω εΤναι και σώμα και κε'νον. Κύκλω γαρ

ιυ στρεφόμενον το εύΟύγραμμον οΰδε'ποτε τήν αυτήν έφε'-

ςει χώραν, άλλ' δπου πρότερον ην σώμα , νυν ουκ εσται,

και ου νΰν οΰκ εστί, πάλιν εσται οια τήν παράλλαςιν

τών γωνιών. Όμοίως δέ καν εί τι άλλο σχήμα γένοιτο

μη ΐσας έχον τας έκ του με'σου γραμμάς, οίον φακοει-

ι.ί δές ή ωοειδές• εν άπασι γαρ συμβήσεται και τόπον ε;ω

και κενόν είναι της φοράς οια το μη τήν αυτήν χώραν

κατέχειν τό ίίλον. (") Κτι δ' ει τών μέν κινήσειον τι»

μέτρον ή του ούρανοΰ φορά δια τι) είναι μόνη συνεπής

και δμαλής και άίδιος, εν έκαστοι δέ μέτρον τι) έλάχι-

ϋ' στον, ελαχίστη δέ κίνησις ή ταχίστη, δήλον δ'τι ταχίστη

αν είη πασών τών κινήσεων ή τοϋ' ούρανοΰ κίνησις.

(«) Άλλα μήν τών άπό του αύτοΰ έπι τι) αυτό ελαχίστη

εστίν ή του κύκλου γραμμή• κατά δ; την έλαχίστην

ταχίστη ή κίνησις• ώστ' ει ό ουρανός κύκλω τε φε'ρεται

2.% και τάχιστα κινείται, σφαιροειοη αυτόν ανάγκη είναι.

(ο) Λάίοι δ' αν τις και εκ τών περ'ι τι) με'σον ίδρυμε'νιον

σωμάτοιν ταύτην τήν πίστιν. Ει γαρ το μεν ύδωρ

έστ'ι περί τήν γην, δ δ' άήρ περί το ΰδυ>ρ, το δί πϋρ

περί τον άε'ρα , και τα άνω σώματα κατά τον αύτον

'Μ λόγον συνεχή μέν γαρ ουκ εστίν, άπτεται δέ τούτων.

ΊΙ δέ του ύδατος επιφάνεια σφαιροειδής έστιν , το δε

τώ σφαιροειδεΐ συνεχές η κείμενον περί τό σφαιροειοές

καΐ αυτό τοιούτον άναγκαϊον είναι. "Ωστε καν δια

τούτου φανερόν είη δ'τι σφαιροειδής Ιστιν δ ουρανός.

3ΐ. (ιο) Άλλα μήν δ'τι γε ή τοϋ ύδατος επιφάνεια τοιαύτη,

φανερόν ΟπόΟεσιν λαβοΰσιν δ'τι πέφυκεν άει συρρεϊν τό

ύδωρ εις τό κοιλότερον κοιλότερον δε εστί τό τοϋ κε'ν-

τρου έγγύτερον. ΊΙχΟωσαν ούν εκ τοΰ κε'ντρου ή ΑΒ

και ή ΑΓ, και ΙπεζεύχΟω εφ' ής ΒΓ. ΊΙ ουν άχΟεΐσα

νι επι τήν βάσιν, εφ' ης ΑΛ , έλάττιον εστί τών ε'κ τοΰ

κε'ντρου• κοιλότερος άρα δ τόπος. "Ωστε πεοιρρεύσεται

τό ύίωρ , έ'ως αν ϊσασΟή. "Ίση δέ ταΐς εκ τοΰ κε'ντρου

ή Λ Ε. "Ωστ' ανάγκη προς ταϊς έ'κ τοΰ κε'ντρου είναι

τό ύδωρ- τότε γαρ ηρεμήσει. ΊΙ δέ τών εκ τοΰ κε'ντρου

♦γ, άπτομε'νη περιφερής• σφαιροειοής άρα ή τοΰ ύδατος

επιφάνεια, εφ' ής ΒΕΓ. (ιι) "Οτι μέν ούν σφαιροει-

δής έστιν δ κόσμος, δήλον εκ τούτων , και δτι κατ' άκρί-

βιιαν έντορνος ούτιος ώστε μηΟέν μήτε χειρόκμητον

εχειν παραπλησιως μήτ' άλλο μηΟέν τών παρ' ήμΐν έν

ιυ όφΟαλμοΐς φαινομένιον. Ές ων γάρ τήν σύστασιν εί-

ληφεν, ουδέν ούτο) δυνατόν δμαλότητα δεςαοΟαι και

άκρίβειαν ώς ή τοΰ πε'ρι; σώματος φύσις• δήλον γαρ

ό>ς άνάλογον έχει, καΟάπερ ύδωρ προς γην, και τα

πλεΐον άει άπε'χοντα τών στοιχείων.

Γ,οιιΙίηριιΙιΐΓ, »γ, ΙαημιιιιΙ, ιυΐιιηιία οδδο ευηεία ιιεοΡϋο είΐ. ΑΙ

(|ικε δΐιηΐ 8ΐιΙ) να^βηιιιι ερ1ι.ττ3, Μΐ|Μταιη δρΙϋβΓβηι Ιαη•>ΐ]η1.

ι,ΐιι,ιπ' ίρδίιιη ιιιιϊνοΓ»ιιιη ΓυΙιιηιΙιιηι ιτίΐ : υηιηϊ» 1 1 . > 1 1 1 >| 1 1 >

(αημιιιιΐ , ΙιορτβηΙιμιο δρίια:πδ. (6) 1>ι•»?1ει•03 ψιυηι (ίίικιΙιιι

30 δΐιρροηβΐιιι•, ιιιιίνρι'ίΐιιιι ίρ*ιιηι ΥΡΓ83Π , (Ιπηυη&ΙπιΙιιηι-

•!'ΐι• δίΐ ρ\ΐΓ3 οοηνοΓδίοιιβηι οχ(ίηΐ3ηι ηοςιιε Ιοαιπι ηο<]ηο

νθοιιιιηι βδίβ, ιοί ιιιΐι ! ιι ιιι ίρδίιιη βδ&ο ο1) Ιικο. βΙΙαιιι ηβ-

ερ*δ« ο»!. Νβηι δι ΓοοΙβπιπι ΙίιιΐΜΐΊΐηι ριϊ! Γι^ιΐΓβ , ενοηϊεΐ Ρΐ

Ιοειιιη ε*ίβ, εΐ οοτριΐί, οΐ νβρυηηι, ε\(ίηΐ3 : ηβιη ηιιιιιιι

ΓοιΊίΐΓΐιιη Ιίηοαπιιη Ιι^ιιγλ νρι-δβΙιΐΓ, ηιιηιμΐ3ηιρυη(1ρπι οοευ-

Ι'.ίΙι.Ι Ιικ ΊΜ11 , 80(1 ιι!)ί ρΓίιυ ιτϋΐ (»ΐ|ιιι•, ιμιιιγ ηυη επί, ιΊ

ιιί'ί ηιιικ' ηοιι • >| , ιιΐΓβυ,ί υϋ ηη^ιιΐυπιηι (Γβιΐδίΐίοηειη ργϊΙ.

ΕαιΙοηι ενεηϊοιιΐ ι•1ί;ιιιι 5ί ιμιί5|ΐί;ιιιι ,ιΐι ρκιιη Ιί,ιιίΓαιη αΐίαιη ίρίϊ

Ιΐ'ίΙιιιπ'ίΙ ιιιιιι Ιι.ιΙιιιιΙΐΊΐι 038 Ιίιΐ038, ΐ|ΐιη οχ ηιοιίίο ρΓΟ^Γβ-

(ΙίιιιιΙιιι ,.'πριιιΙι'>) Μ'ΙιιΙί Ι.ιιΙί-, Γι^ιιγ»; δίηΐίΐοΐη, 31)1 ΟΤΙ. 1η

ιινιιΓιΙιιιλ (ίιιιιι ενοηίεΙ εΐ ]<>< ιιιιι εδβε ι•1 ναοιιιιιιι ο\(γα 1η-

(ίοηειη, ρΓορ(0Γθ3 ιριοιΐ ΙοΙιιιιι ηοιι πιιι,Ιπιι οοοιιραΐ Ιυειιιη.

(7) Ρι•3β1βι•ε3 81 ( Η:1ί ΙίΙίο ςυίιίοιιι πιιίιμιγ;ι εδί ηιοΐιιιπη ,

[ΐΐΊίρΙι-ιν.-ι «ριοιΙ διιΙ,ι οηηΐίηιιιΐδ εδί εΐ υηϊΓοηιιίδ δειιιρίΐΡΓ-

11115(1110 ηιυΐιΐδ, ίη ιιιι•ι•|ΐιιιΐ|ΐΐι> ;ιιι!ι•ιιι ςρηοΓΟ ιιιιίιμιιμ ίιΙ

ρ,-1, ιριικΙ εδ( ηιιιιιπιίΜιι , ιιιίιιίιιιιΐκ υογο ιιιοΐυδ , ίδ εδί ι γΙιί -

Γίηιιΐδ : Ι'ίΐΐι'1 , Οίου ιηιιΐιιιιι οιηιιίιιιη ιιιοίπιιιη οιΊιτι ίιηιιιιι

ΟΚΟ. (•< ΛΙ οονιιιι (|ΐι;ε ;ιΙ) βοιίειπ 3(1 ίϋοηι ρβΓβΐιηΙ , ιηί-

ηίηιη ίρδϊυδ ιίΓΐιιΙί Ιίηΐ',ι θδ(, ροΓ ιιιιπιπι.ιπι ηιιΙιΊιι γ>Ι ιιιο-

Ιιιβ οβΙεΓΓίηιιΐδ. Οιιβί'ε δί εαίιιηι εοηνεΓίίΙυΓ, εοΙοΓΓίιιιε-

πυε ηιονοΙυΓ, ιίιΙιιιιιΙιιμι ϊρδίιιη εβββ ηεο«*δβ ε$1. ('.)) διιιικτβ

οΐίθιιι <|ΐιί>|ΐί.ιιιι ι•\ Ιιίδεε εοΓροπΙιιΐδ , <\ιιχ άπΛ ιιιι'ιΐίιιιιι

ι-ιιΙΙιιΐΉΐιΙιιΐ', Ιιιιικ- Ιίιίειιι ροΐεδί. δί ιιιίιιι ;κ[ΐι:ι ιριίιΙΐΊΐι »1

είπ'ίΐ Ιι'ΐταιη , ηιτ βυΐεηι εΪΓΟβ ;»|υ;ιιιι , εΐ ί^ηϊδ ιίτοα .ίογιίιι

εοΙΙοεβΙυΓ, οΐίβπι δΐιροτα 0ϋΓρθΓ3 ρεΓ ι ηΐίυιιΐ'ΐιι εβη. 1<•ιιι ίΙ,ι δε

Ιι..Ι κίιΙ . Ι Ιιίιϊιιι ('.ιπίίιιιι,ι ι|ΐιίΊιΊΐι ηοιι δΐηιΐ, Ιιαι^ιιιιΙ ,ιιιΙιίιι

1 1 ■: • ί • ν ■ 1 1 1 .• - υογο βυρΟΓίίείεδ ιυΐιιιιιΐιι 0*1 8»ηε : 3(ΐ|υε ηιιυιΙ

ι ο! ιι 1 1. 1 1 1 1 ιι ΙιιιιμίΙ, είιε3ΐ|ΐιε ΓυΙυηιΙπιιι εδ( δίΐυηι, εΐίαιιι ϊρ»υιιι

ΙβΙε εδδο ηοΓΟδδΰ ο>1. Ι',ιΙιΊ ίμίΐιιΐ' Ιι.ιΐ' οΐίαιιι ΓϋΙΪΟΙΚ', ι ιιΊιιιιι

ΓοΙυηιΙυιη ο»8β. (10) ΑΙ νειο δΐιροΓϋΐ'ίοιη β([ΐΐ3; Ιΐίειιιοδδο

ρίΐΙιΊιίΙ , δί δΐιρροδίΐίυηοιιι δΐιηιρδΟΓίιηυδ, 3ΐ|ΐΐ3ΐη δυαρίε η.ι

Ιιιι.ι >ιίιι]τιί ιιιΙ ιηίΐμίί ί'οικ'ηνιιιιι Ιοιίιιιι (χιηΠιιοτε, ε( ευιιι

Ιοειιιιι ιιΐ3;;ί3 εοηεβνιιιη 088ο , ΐ]ΐιί εδί ρΓυρίηιριίυΓ εοιιΐιο.

ΙΐιιπιιιΙιΐΓ ίμίΙιΐΓ οχ α (ιίιΙιο ΓΟΟίββ Ιιιιγ.ι: α β, εΐ α γ, ο( οχ

β ίη γ 1ίηβ3 ρΓυιΙιιοβΙυΓ β γ : αιΐ ςυαηι 31) α ρρι-ροηιΐίοιιΐίίπι;

ίΙυι-ηΙϋΓ αδ [ρ! ρΓοίΓαΙιαΙιιτ ίη ε ] : (\\ιχ ηιίηοΓ ογιΙ Ιίηοίδ ρ χ

ρ.οηίΓΟ (ΙιιρΙίδ. Κγ(;ο Ιιίο Ιοειίδ ηια^ίδ ευηοανικοδί : (ιιιβγο 31-

ΠυεΙ ;ιΐ|ΐι;ι, (]υοιΐδΐ]ΐιε ΓιιετίΙ ίη ;ι-.ρι.ι1ι1:ί 1>ιιι ιειΐ3ε1α. ΑΙ Ιί-

ιιρ3 α ε ιΐ'ΐρΐίΐΐί.ι εδ( Ιιϊμί• <ρι.ι• 3 ερηίΓυ δΐιηΐ (ΙυοΙίΒ. (,ΐιι.ο .

ί1(]ΙΙ311Ι ίρ8311) ιιι ΙΐίδΡΟ 0880, ςΐΙιΊΟ ΙίΙΙΙΐΙ ΟΧ ΟΟΠΙΓΟ ιΐιΐι Ι.ι' . Ι1Ρ-

εοκδβ εδί; Ιιιηο εηίηι ςιιϊεβεοΐ. ΑΙ 03 φΐα; Ιβη^ίΙ ρ»δ ιριη;

5ΐιιιΙ ρχ οεηίΓΟ Ίιι• !;•• . αιτυιιιΓίΓοηΙί» ΡδΙ. Κοίιιηιΐη ρ$1 ριμυ

βηρεΓϋείεδίηυο!, ηπα; >|ΐιίι1ειιι ε8ΐ β ε γ. (11) Ι'βΙεΙίμίΙιΐΓ οχ

ΙιίδΡΡ, ιιιιιικίιιιιι ε$8β Γοΐιιηιΐιιιη , ηίςιιε 3(Ιρο εχβείε, ιιΙ ηίίιίΙ

ροηηη ψιχ ηιβηιι εοηΠρίυηΙϋΓ, ήρε αϋιιιΐ ηυίεαιΐ3ΐη ρυπιιιι

ι|ΐι.ι• αρικί ηυδ οοιιΐίδ εεηιιιηΐιιΐ', δίΐ Ιιιιιι εχβοΐο γοΙιιικΙιιιιι.

ΚίΙιίΙ ρηίιη οοΓυιη εχ ΐ)ΐιί1)ϋ8 εοηδίαΐ , Άύρο υηίΓοΓπιίΙβΙεηι

ρΐ ρχβείβηι Γοΐυηιΐίΐαίριη δπδείροΓε ροΐι^ΐ , ιιΙ ίρδίιΐδ οοτ-

ροΓΪδ οΐιουηΐίδ ηβΙιΐΓβ. Μ.ιηίΓι-.|ιιιιι ρδ! ρηίιη, πιΐίοικ'ΐιι Ρ3ΐιι

ΙιαΙιρΓο, ([ΐι/ιηι ηιρι.ι ΙιηΙιιΙ ,κΙ ΙιΜτηιιι, ρ( ρΙρηκηΙυΓυηι β»

*1 υ £»^ ρΐιΐδ ίοιηρΡΓ ιτηιοΐα δΐιιιΐ.

X
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39.1
ΏΕ Ο.ΈΙΟ ΕΙΒ. II. ΟΑΡ. V. VI.

ϋΑΡ. V.

ΈπεΊ δ' εστί διχώς έπι τοϋ χυκλοϋ κινηθήναι, οίον

άπο τοϋ Α την μεν έπ'ι τό Β, τήν δ' επί το Γ, ότι μέν

ουν ούκ εισιν εναντίαι αύται, πρότερον ειρηται. Άλλ' εϊ

μηοεν ως έτυχε μηδ' άπο ταύτομάτου ενδέχεται εν τοις

6 άϊόίοις είναι , δ ϊ' ουρανί»; άίδιος και ή κύκλω φορά, διά

τίνα ποτ' αϊτίαν έπ'ι θάτερα φε'ρεται, άλλ' ούχ επι θά-

τερα; ανάγκη γαρ και τοϋτο ή αρχήν εΤναι ή είναι αυ

τού αρχήν. (•2) "Ισιος μέν ουν το περί ένίων άποφαί-

νεσΟαι τι πειρασθαι και το περ'ι πάντων και τδ παριε'ναι

Ι" μηθέν τάχ' άν δόξειεν εΤναι σημεΐον ή πολλής εύηθείας

ή πολλής προθυμίας. Ου μήν δίκαιο'ν γε πασιν δμοίως

επιτιμαν, άλλ' δραν δει την αϊτίαν τοϋ λέγειν τίς έστιν,

ετι δε πώς έχων τώ πιστεύειν, πο'τερον ανθρωπίνως

η καρτερικωτερον. Ταΐς μεν ουν άκριβεστε'ραις άνάγχαις

ίο όταν τις έπιτύχη, το'τε χάριν εχειν δει τοΤς εΰρίσκουσι,

νυν οε -ο φαινόμενον ρ'ητε'ον. (:)) Ει γαρ ή φύσις άε'ι ποιεί

των ενδεχομένων τό βε'λτιστον, εστί δε χαβάπερ των

επι της ευθείας φορών ή προς τον άνω το'πον τιμιωτε'ρα

( Οειοτερος γαρ δ άνω τόπος του κάτω), τον αϋτδν τρό-

2υ πον χαΐ ή ε'ις τδ προ'σΟεν της εις τούπισθεν έχει, εΐπερ

και το δεξιόν και τό άριστερο'ν, καθάπερ ε'λε'χθη πρότε

ρον. ΚαΙ μαρτυρεί δ' ή δηθεΐσα απορία , 5τι έχει τό

πρότερον και ύστερον • αυτή γαρ ή αιτία λύει τήν άπο-

ρίαν. Ε! γαρ έχει ώς ενδέχεται βε'λτιστα , αύτη άν ;ίη

;•'• αιτία χαι τοϋ ειρημε'νου ■ βε'λτιστον γάρ χινεϊσΟαι

άπλήν τε κίνησιν χαι άπαυστον, και ταύτην έπι τό τι-

μιοίτερον.

Οιίυηι βυΐεηι Ιιι ιίΓουΙο <]υο ηιοΐϋδ Γιεπ ροδδίηΐ, ηΐ αϊ) α

ηηοδ οι] β, αΙΙκι• 3(1 γ : ηυη β85β <|υί(1εηι.ηοδ εοηίπιηυδ,

ρπυβ εδί οΊεΙυιη. 5ε<1 δι ιιϊΐιϊΐ ίιι ι«1ει•ηί8 εδδε ΓοιΐιιίΙο ηιιι α

εβδυ ροΐεδί, ο&ΐιιιη νβΐΌ ρει-ρείιιυιη ββΐ, βίο,υο ίρββΰοηνβΓ-

δίο;ί)υ3ηιο1) οβιΐδβιη 3(1 βΙΙοΓβ,ηοη 3(1 αΙΙβΓαΓβΓΐιΐΓ?ΝηηιοΙ

Ιιοο 3ΐιΙ ρπηοψίιιηι εδ$ε, βυΐ ίρδίυβ ριίηείρίυηι είδε, ηεε«δδε

«Ι. (2) Ι >εηοηηιι1Ιίδ ί§ίΙυΓ, 3ΐα,υε3(1εο ϋεοηιηίοιίδ εηίΐί α,ηίρ-

ρϊ3ηι <1ίεει•ε, ηίΐιίίςυε ρΓδεΙβΓίηίΙΙβΓβ, 3υΙ ίη8>£ηίδ δΐυΐΐίΐία:

ΓοΓδίΙβη, αηΐ ναΙάερβΓαΙίβηϊηιί νκίευίΐυι- 8586. Νοη Ιβηιειι

οηιηεδ δϊηιίϋΙεΓ δυηΐ ίηειτραηϋΊ : 5βϋ άίεβηάΊ εβυδβηι, ςηορ-

ηαη) 8ί1 , νκίει-ε ο|Κ)ΓΐβΙ ; βΐ ςιιο ρπΊει-εβ ηιοιίο 88 ΙιβοεβΙ ίιι

ΟΓβάεηϋΌ, υίπιιη Ιιυιηβηε, αιι ίΐβ υΐ 3580Γ3* βΐφιβ ρβιβϊδίΒΐ.

ςυυηι ι'§ιΙιιγ ςιιΐδρΪΒηι εχαοΐίοι-βδ ηεοεδδίΐβίβδ ΙηειίΙ ικιείυδ,

Ιυηε ηίδεεα,υί ΊηνεηϊυηΙ, βΓ3ίί38 α^τε οροι-Ιε! : ηαηοαίεηι

ίιΐ ο,ιιοί νίάεΙιΐΓ, ύϊεεηϋΊιιη οδΐ. (3) Νβιιι δι πβΙιιγϊ δριηρει

ί(1 Γ30ΪΙ, ςυοιΐ ε«1 υρΐίιηιιιιι εοηιπι ςαα; Ιίεπ ροβδυηΐ; ιιΐ

3ϋΐ8ΠΙ Ι.ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ 1(1 1.11 ■ 83 ρΓΪ'δ(8ΐ)ίΙίθΓ «Ι , (]113 Ιοοιι.ν

βυρεΓϋδ ρεϋΙιΐΓ (οβί εηίηι (ΙίνίυίοΓ Ιοευδ δΐιρεΓϋδ ϊιιΓθγο ) :

βϊε εϊ 83 ςυ3 ϊΙογ νβΓδίΐδ 3η(εΓΐ0Γ3 , ρΓ.ΐδΙβοίΙίοΓ εδί 83 ()υ3

ιΙιιγ ΓβίΓΟΓδυιη : δϊΐ|υί(1εηι ίΐβ 8888 Ιιβ^εηΙ εϊ ιΐβχίπιηι 3ΐ((υε

βίηίδίπιηι , υ( ρι-ίικ εδί ιΐίοΐιπιι. ΑΙ()υε<1υ1ιίΐ3ΐι"ο ιΐίεΐβ <1εεΙ»-

Γ3ΐ, ρπϋδ ροδίεπυδνε οκΐυηι ΙιαϋεΓε : Ιμοο εηίπι 03ΐΐδ3 ϋυ-

1)ί(3(ϊοηειη βοΐνίΐ. Ν3ΐη δι 688β ΙιβϋεΙ ιιΙ ροΐεδί ορίίιιιε,

ηα;ε επί ρΓΟίβεΙο 03υ53 ε]υδ ςποϋ ϋϊχίιιιιΐδ. ΕίΙ εηίιη ορίί-

ηιυιη δβηε 8ίηιρ1ίεί αε ίηεεδδβυίΐί πιοΐυ είεπ, αΐηιιβ Ιιοε βιΐ

ίιΐ φιοιΐ ρηιΐΐβϋίΐίυδ 8δ(.

ΟΑΡ. VI.

Περί δέ της χινήσεοις αύτοϋ, δ*τι δμαλης Ιστι καϊ

ουκ ανώμαλος , εφεξής άν είη τών εϊρημε'νοιν διελβεϊν.

3υ Αεγω οε τοϋτο περί τοϋ προΊτου ούρανοΰ και περί της

πρώτης φοράς • εν γαρ τοις ί,ποκάτω πλείους ήδη α'ι

φοραι συνεληλύΟασιν εις έ'ν. Εί γαρ άνιομάλως κινήσε-

ται, δήλον δτι έπίτασις εσται και ακμή και άνεσις της

φοράς• άπασα γαρ ή ανώμαλος φορά και άνεσιν έχει

3ο και ε'πίτασιν και άκμήν. Ακμή δ' εστίν ή όΌεν φε'ρεται

4 _? Α » 1 1 7ν -ΐ ■ \ ι ? ,
ι\ οι η ανα μέσον, οίον ίσως τοις μεν κατά φυσιν οι φέ

ρονται, τοις δε πάρα φυσιν ό'Οεν, τοις δε διπτουμενοις

άνα με'σον. Της δέ κύκλω φοράς ουκ εστίν ούτε ό'Οεν ούτε

οί ούτε μέσον • ούτε γαρ αρχή ούτε πε'ρας ούτε με'σον

*ι> εστίν αυτής απλώς• τω τε γάρ χρόνω άίδιος και τώ μή-

κει συνηγμε'νη και άκλαστος. "ίίστ' εϊ μη ε'στιν ακμή

αύτοϋ της φοράς, ούδ' αν ανωμαλία εΐη • ή γαρ ανω

μαλία γίγνεται δια τήν άνεσιν καϊ ε'πίτασιν. [ή "Ετι

επει παν τό κινούμενον υπό τίνος κινείται , ανάγκη τήν

«5 άνωμαλίαν γίγνεσθαι της κινήσεως ή δια τό κινοϋν ή δια

τό κινούμενον ή δι' άμφω • είτε γαρ τό κινοϋν μή τη

αυτή ουνάμει χινοί , είτε τό κινούμενον άλλοιόϊτο και

μή διαμένοι τό αυτό, είτε άμφοι μεταβάλλοι, ούθεν κω-

Λύει ανωμαλίας κινεϊσΟαι τό κινούαενον. Ούθεν δε τού-

ΡοδΙ 1ι«ΐθ ιιιοΐιιιιι ίρδίϋδ υιιίΓοπιιειιι, (■[ ικιιι ϋίΓΓοπηειη

εδδε, ιΙειηοιίδίΓεηιυδ οροΓίε!. ΑΙςιιο Ιιοο ιΐίεο ϋε ρπ'ηιο

οαΊο, <1ε ΙβΙίοηειιιιβ ριίιηα : ίη ϋδ εηίηι (]η,χ• δηηΐ δηΐ) ΠΙο,

ρΙιίΓεδ ΐ3ΐίοηβδ ϊη υηυηι ]3ΐη ουηνεηβΓβ. Νβιιΐδϊ ιϋΓΓοπηίΙπ-

ιηονεοίΙυΓ, ραΐεΐ , ίηίειίδίοηβιιι ΐΒΐίοηϊδ, δ(3ΐυιη, Γοιιιίίδίο•

ηεηιςυε ΓοΓβ : οηιηίδ βιιίηι (ΙίΓΓοπηίδ ΙβΙϊο Γεηιϊδδίοηειη , ίιι-

(εηδίοηειη 3ε δίβΐιιιη ΙιβΙιεΙ. δίβΐηδ αηΐεηι ββΐ, αιι( ιιηιΐο

ιηυυϋε ΓιίΙιιι', ,ίιΗ (]ΐιο ΙΊ.ίΊιιι•, ,ίιιΙ ίη ιηειίίο : νείιιΐί ίοι

8'ιΙαη Ιιίδεβ ςυίιίειη ςηχ ιιαΙιΐΓίΐ ΐπ ■ιιιιίπι•, ίη εο 3(1 ηιιοιΐ

ιηονεηΙιΐΓ; ίη Ιιίδ βυίειη ηυβ; ρι-αΗεΓ ιι,ιΐιπ.κπ ΓεπιηΙιΐΓ, ίιι

εο υη(1β ηιονεηΙυΓ; Ιιίδοε νεΓΟ ι\αχ ρι•υ]ίοϊυηΙυι•, ίη ηιείΐίυ.

ΑΙ εοηνεΓδίοηίδ , ηε((υε ιιηιΐε, ιιειριε ΐ|ΐκι, ηεηυε ηιειίίυιη

θβ(. Νεΐ)υε εηίιη ίρδίϋδ ρπηείρίυηι, ηεςυβ Ιίηίδ, ηε(|υε ηιε-

(Ιίιιιη ι'δΙ;ι1)5(>ΙυΙε; ηβιη βΐ Ιεηΐ|>0Γε βδΐ δβιηρίΐεπια , εϊ Ιοη-

8ίΙυϋίηεεο3θΐ3,ηεοΓΓ3ηί;εΙιΐΓ. ()ιΐ3Γεδί Ιβίίοηίδ εα•|ί δίβίικ

ηυιιεδΙ,ηεςυεϋίΠυΓΜίΐΒδΟΓίΙ. ΟίΠΌηηίΙαδ εηίιη ο6 Γεπιίδ-

δίοηειη ίηΐεηδίυηβιηυ,υε Γιειί δοΐεί. (2) ΡΐίεΙβΓεβ , δι οιιιικ;

ςυοιΐ ιηονεΙϋΓ, βυ Βΐίςυο ηιονεΙιΐΓ, (ΙίΓΓοπιιίΙβδ ηιοΐίοηί»

οο ί(1 ςυυϋ ηιονεΐ, βοΐ οο ίιΐ ςυοο" ιηονεΐιιι•, 3ΐιΙ ο!) ιιΐηιηι-

ςυε ΗαΙ, ηεεβδδβ εδί. Λ'βιη δίνε ϊιΐ ο,ιηχΙ ηιονεΐ, ηοη είδϋεηι

νίπ1)ΐΐδΐηονε3ΐ; δίνε ϊ<1 (ΐιιοιΐ ιηονεΙιΐΓ, βΙΙοΓεΙυι•, ηει; ίιίειιι

|ΗΤηΐ3ΐιβαΙ ; δίνβ ιιΐι ηιηο,ιιβ ιιιιιΙ.Ιιιγ : ηϋιίΐ ριοΐιίηεΐ Ίά ςηο(1

ιηονεΙϋΓ, (ΙίΠΌηηί ιηοΐυ <:ίιτί. ΝίΙιίΙ 3ΐι1οιιι ΙιοΓυιη οιγολ ι•»ι-
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τοιν δυνατόν περί τον ούρανον γενέσθαι • το μέν γαρ

χινούμενον δέδειχται δτι πρώτον και άτιλοΰν και άγέ-

νητονκαι άφθαρτον χαι όλως άμετάβλητον, το οι κινούν

πολύ μάλλον ευλογον είναι τοιούτον το γαρ πρώτον τοϋ

6 πρώτου χαι τι) άπλοϋν τοϋ άπλοϋ χα'ι τι) άφθαρτον καΐ

άγένητον τοϋ άφθαρτου και άγενήτου κινητικόν. 'Επει

ουν το χινούμενον ού μεταβάλλει σώμα όν, ούδ' αν το κι

νούν μεταβάλλοι άσυΊματον όν. (3) ϋστε κα\ την φοράν

αδύνατον άνώμαλον είναι. Και γαρ ει γίνεται άνώμα-

10 λος, ήτοι δ"λη μεταβάλλει και δτέ μεν γίνεται Οάττων

δτέ δέ βραδύτερα πάλιν, ή τα μέρη αυτής. Τα μεν ουν

με'ρη δτι ουκ ευτιν άνο'ιμαλα, φανερόν • ήδη γαρ αν γε•

γόνει διάστασις των άστροιν εν τω άπείρω /ρόνω, τοϋ

μεν Οαττον κινουμένου τοϋ δε βραδύτερον ■ ού οαίνεται

Ιί> δ οΰθέν άλλοις ε/ον τοις όιαστήμασιν. Άλλα μήν ουδέ

τήν δ'λην έγ/ωρεϊ μεταβάλλειν ■ ή γαρ άνεσις έκαστου

γίνεται δι' άδυναμίαν, ή δ' αδυναμία πάρα φΰσιν. Και

γαρ α'ι έν τοΤς ζώοις άδυναμίαι πασαι παρά φυσιν είσίν,

οίον γήρας χαι φΟίσις. "Ολη γαρ ίσως ή σΰστασις των

•2ΐι ζωών εκ τοιοΰτο)ν συνέστηκεν & διαφέρει τοις οΐκείοις'

τόποις • ούΟέν γαρ των μέρων ε/ει τήν αΰτοϋ /ώραν.

Κι ουν εν τοϊς πρώτοις μη Ιστι το πάρα φΰσιν ( άπλ3

γαρ και άμιχτα χα'ι έν τη οικεία /ώρα, και ούΟέν αϋτοϊς

εναντίον ) , ούδ' αν αδυναμία είη , ωστ' ούδ' άνεσις

■ι•., ούδ' έπίτασις• ει γαρ έπίτασις, και άνεσις. (ι) Έτι

■ δε και άλογον άπειρον /ρόνον αδύνατον είναι το κινοϋν,

και πάλιν άλλον άπειρον δυνατόν ούΟέν γαρ φαίνεται

ον άπειρον /ρόνον παρά φΰσιν ( ή δ' αδυναμία παρά

φΰσιν), ουδέ τόν ίσον /ρόνον παρά φΰσιν και κατά

:«, φΰσιν, ούδ' ολιος δυνατόν καΐ αδύνατον. Ανάγκη δ', ει

άνίησιν ή κίνησις, άπειρον άνιέναι /ρόνον. Άλλα μήν

ούδ' έπιτείνειν άει ή πάλιν άνιέναι δυνατόν • άπειρος γάρ

αν ειη καΐ αόριστος ή κίνησις, άπασαν δε φαμεν εκ

τίνος είς τι είναι και ώρισμένην. (δ) "Ετι δ' εί τις λά-

36 6οι είναί τίνα /ρόνον έλά/ιστον, ού ούκ ένδέ/εται έν

ίλάττονι κινηΟήναι τον ούρανον ■ ωσπερ γάρ ουδέ 8α-

δίσαι ουδέ κιθαρι'σαι έν δτωοϋν /ρόνω δυνατόν, άλλ' εκά

στης έστι πράςεως ώρισμένος δ ε'λά/ιστος /ρόνος κατά

το μή ύπερβάλλειν, ούτως ουδέ κινηΟήναι τον ούρανον

4υ έν δτωοϋν χρόνω δυνατόν. Ει ουν τοϋτ' αληθές, ούκ αν

ειη άει έπίτασις τής φοράς, εί δέ μή έπίτασις, ούδ' άνε-

σις ■ δμοίως γάρ άμφω και Οάτερον, είπερ τω αύτώ τε

επιτείνεται τά/ει ή μείζονι, και άπειρον /ρόνον.

(β) Λείπεται δή λέγειν εναλλάξ είναι τη κινήσει το Οατ-

<5 τον και το βραδύτερον ■ τοϋτο δέ παντελώς άλογον κα'ι

πλάσματι δ'μοιον. Ετι δέ και τι) μή λανΟάνειν έπι

τούτων εύλογοΊτερον • εύαισΟητότερα γάρ τά παρ' άλ

ληλα τιθέμενα. "Οτι μέν ουν εις τε μόνος έστιν ουρα

νός, και ούτος άγένητος και άΐδιος, ετι δέ κινούμενος

ΙΛ> όμαλώς, έπι τοσούτον ήμΐν ειρήσθω.

Ιυπι βνβηίΓβ ρυΐοβί. Ιι] <ίιιιτι ςυού ηιονρίυι-, οΐ μπιηιιιιι, ρΙ

δίιηρίεχ, εί ϊημβηβΓ3ΐ>ϋο , βΐφιο ίηευπ-ιιρίίϋίΐε, ι•ι οιηηίιιο

ίιιιιιιιιΐ.ιΐιίΐο, ιΙ.ηιηιι-Ιι, ιΐιιιιι βδΐ Ρδβε. Ιϋ νοΓΟ ιριοιΐ ηιονρΐ,

Ιοη«β ηιβ^ίδ ΙαΙβ β8δε, οοηδβηίβηριιιη βδΐ ΓαΙίοηί. Ρπηιί

ηιιιιιψιρ ρπιιπιιη,ρ! δίιηρίϊείβ βϊιηρίεχ , ρΙ ϊηεοΓηιρΙίυίΙί*

ϊηί;βηΡΓ3ΐ)Ί1ί8νβ , ίηεοιτηρίίυίΐβ ίιι-ρηιτηΐιίίρνρ πιοΐίνπη) βδΐ.

<}ηυηι ί#1υι• ίϋ α,υοο' πιονβΙιΐΓ, ηοη πιπΙρΙιιγ, βίδί βδΐ εοι-ρη» :

ΠΡΟ 1(1 <|ϋ(κ1 ΙΙΙΟΥρΙ , ΙϊΠ ροΐεδί, ΟΟΓρΟΓβ ν303Π5. (3) <}|13ΓΡ

ίπφο&δίυίΐε ρβΐ , ΙαΙίοηειη εδββ ιϋΙΤοπηρηΊ. ΐΐεηίιη δι δίΐ <ΙίΓ-

Γυπηίδ, ;ιιιΙ ίρω ΙοΙβ ηιηΐίΐΐιιι-, βΐ ίιιΐιι ιΐιιιη ορΙρπογ, ΐηίρηίιιιη

ΓϋΓ5Π8 (απϋοΓ ΙίΙ, βυΐ ίρίίυυ ρβΓίρβ. ΡβίρΙ ίδϊΙιΐΓ, ρ3ΐ•ΐΡ8 ϋίΓ-

Γυπιιββ ηοιι βδ&β. ^ηι ρηίιιι ιΙί88ί<1ϊυπ) δΙρΙΙβπιιιι ΐη ΙριηροΓβ

ίηΐΐηίΐο Γυί88Ρΐ, 81 αϋα (3Γΐ1ίιΐ8 ϋϋιι ιτΐι'πιι.•. ιηονρΓρηΙυΓ. Λ Ι

ηιιΙΙ.ι ίη ιΐίίΐαηΐϋδ βΙιΙργ 8680 Ιι;ι1ιυη• νίιΙρΙϋΓ. ΑΙ ηβιριο Ιοί»

ηιιιΐΒΓί ριι(ΐ'»1. Κι-ιηί.^ιιι ιιαιικριρ οιι]ιι>(ρκ- οΐ) ίιιιΙιι•ι•ίΙΙίΙ.ι(πιι

ίϊΡΠδΟίβΙ; ιΐηΐι, ι ιΙΙιΙ,ι- \.'ΐη Γβ3 68ΐ ρΓοΓ«ε(ο ρΓίΐΊρΓ Π3ΐυΓ3ΙΙ1.

Γ.Ιγιπιιι οιηηβδ ΐιηΙ)οοίΙΙϋ3ΐΡ8, ιριιη ιιι ;ιηίιπ:ι|ί|ιιι^ ηιμιπΙ ,

Ργ»?Ιργ η.'ΐΙιίΓΜίιι Β850 νίϋρηΙϋΓ; ιιΐ δεηβεΐιι», οΐ ϋβττβηιρο-

Ιιιιιι. Τοΐ3 ιιαιικριρ ΓοΓ(3&8ε ομιΜϊΙιιΙϊο αιιίιιι,ιΐιππι ι•\ 1α-

ΗΙ)ΙΙ8 < ιιΐι^Ι,ι! , ςυίε ρΓορΓϋδ (ΙίΙΙΐΊΊΐιιΙ 1οοΪ8 : ιιιιΙΙ.ι ρηίιιι ρ3Γ-

Ιίυιη 681 δυο ίη Ιογ.0. 8ί ίβίΙιΐΓ ίη ϋ* ςιΐ3ϊ ρπιηη δΐιιιί,

ηοη ΡδΙ ΊΛ ςυοιΐ ργο-Ιργ ικιΐιιι,ιιιι ίηβδί ( δίηιρίίεία ιηιηιιριρ

δΐιηΐ, ρ( ηοη ιιιί\Ι», ρΙ δυίδ ίη Ιοείδ μιιιΙ , 3(<]ΐΐ6 ιιίίιιΙ ρΓΟΓδυδ

βδΐ ροιι1γ3ι'ίιιιιι ίρίίδ ) : ιηίηίηιβ ρΓοίοοΙο ίιιιυορίΙΙίΙιΐδ βΓΪΙ ίη

ίρδίδ : ςυ3ΓΡ ηοιριρ ΓΡηιίδβίο , ιιριριρ ίηΐεηδίυ. Κβηι δϊ ίη-

(ρπδίο ΓυρΓίΙ, Γριηϊδδίο οΐΐαιη ργι[. (4) Ργη,Ίογρϊ οοηίΓα-

ΓΪυιη βδΐ ΓϋΙίιιΐιί, ί<1 (ρ^οά1 ιηονρΐ, νίιίΙιιίΑ ρβΓβΓβ (ριιιροΓβ

ίηΐίηίΐο , ρΙ ιίιι-μι* αϋο (ριηροΓβ ϊιιΐίιιίΐο νΪΓΡ8 Ιια1>ρΓΡ. Νϊ-

ΙιίΙ ρηίιιι (ριηροΓρ ίηΓιηϊΙο ργ.τΚτ ηαΙιίΓαιη .0886 νίιΙβΙηΓ

( ίιη1)βοίΙ1ίΐ38 ίΐιιίριη Ρ5ΐ ρπρίΡΓ ιιαίιιι ιιιιι ) ; ηβο ιΐ'ίρκιΐι ίη

(βπιροΓβ ρκι ί'Γ ιι.ΊΐιιΐΊΐιη εί δεαιηιΐυιη ιι.-ιΙ ιιι-.ιιιι ι— ι ; ηβο

οιηηίηο ροίοιίδ , αο ίηιΐιερίίΐο. 8ί νείΌ ηιοΐυδ η'ΐηίΙ1;ι(ιιι ,

ίηΐίη'ιΐ» ίη (ριηριιιν ΓΡίηίΚβΙηΓ ηρεοβδο βδΐ. ΑΙ μ•ιο ηβ-

ιριρ Ιίρι-ί ροίρδί , ιριίρρίαπι ηΐ δριηρΡΓ ίηΙρικΙϋΙιΐΓ, 3υ(

πιι-δΐΐδ ΓΡίιιίΙΙαΙυΓ. Ι.ιίΙ ρηίιιι ίηΓιηίΙυδ ίηιίείρπιιίηβΐιΐδςιιο

ίρδΰ ηιυΐηδ. Οιιιηριη ιιιιίρηι εχ ιριορίαιιι ίη ςιιίρρίβιη βδδβ

ιΙίΐΊΐιιιΐδ, ιΐβίίηίΐιιπκρ^ο. (5) ΡΓ8εΙεΓ63 Ιιοε ίιίεηι ρηιεΓ^εΙ, δϊ

(|ΐιΐίρίΗΐη δΐιιιιρδριίΐ Ιοιιιρη» ι|η<ιιίι|;ιιιι ιιιίιιίιιιιιιιι βδδε, ίη

ιηίιΐιιΐ'ρ ηηο οίΐΊυπι ηιονοιί ηοη ροΐβδί. ϋΐ οηίηι ηβιιιιο

.ίιιιΙιιι!;ιι-ρ ι ριί -ριαιιι , ιιριριιι ]ΐιιίδ<ιι ε εί(Ιΐ3Γ3ηι ηυονίδ ίη

ΙεηιροΓε ροΐεδί , δει! ιιηίιΐδειι]ηδςηε βεΐίοιιίϋ (ΙρΙίηίΙηηι εδ(

ιιιίιιίιιιιιιιι (ρηιρυδ ίη ηοη ρχδΐιρεπιιΐιΐο ; δίυ ηειριε ρ.τΐιιηι

ιιιιιΚΊ ι ιριονίδ ίη (ειιιροΓΡ ροΙεδ(. 5ί ί^ϋιΐΓ Ιιοε μτιιιιι ββΐ,

ηυη ριϊΙ νιιιιρ ΐ3ΐίοηϊδ δεηιρεΓ ΊηΙεηδίο. ΟυοιΙδί ηοη ογϊΙ ίη

Ιρηδίο, ηεηηε Γρηιίδδίο βπΐ. 8ίιηίΙί|ρι ρηίιιι αιιιΐιο ρπιηΐ »ε

ηΙΙρι ιιιιι , δι ρ;ιι|ι•ιιι εε1ΡΓίΙ»Ιε 3ϋΙ ιιι.^ιιγρ ίιι|ριιιΙί(ιιΐ', αίςιιε

Ιριηροπ; ίιιΐίιιίΐ». (6) ΚρδΙβι ί;;ίΙϋΓ ϋίοβΓβ , ιηοίηί εβίοπ-

ΙίΐΙι'ΐιι νίείδδίιη αε Ι;ιιιΙί1;ι(ριιι ίηβδδε. Ιΐοο 3ΐι(ριη πιΐίυιιρ

[>εηίΙυ8 Λ3ραΙ ρΙ Ιί^πίρηΙο βδΐ δίηιίΐο. ΙηδίιρεΓ εί ΓαΙίοηί

πΐ3μίδ ευηδΡηΙ.Ίηειιιη ρ>1 , ηοδ ί(Ι ίρδίιηι , δι ίΐιι μι, ηοη Ι,ίΙργρ.

Ι .;ι ιι.ιμιι|ιιι' ιρι.ρ ιη\|:ι δε ροηυηΙιΐΓ, Ι,υ ίΐίικ δεηδίι πργ-

είρίιιηΙιΐΓ. Ι'ηίιιιηι ϊε^ϊΙιΐΓ ΡίεΙιιηι Ρίβε,εΙ Ιιοε ίηβΡηρΓ3ί)ίΙβ

30 δεηιρίίβΓηιίΓη, ρΙ ιιηίίοπιιί δρηιρΡΓ ηιοΐη είεπ, ρεΓ ε»

ί3ΐίδ , ιρηι• ]:ιιη ιΐίχίιηυδ , ρ3ΐυί(.
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ΟΑΡ. VII.

Περ'ι δέ των καλουμένυιν άστρων έπόμενον αν είη

λε'γειν, έκ τίνο)ν τε συνεστασι και εν ποιοις σχήμασι

και τίνες αί κινήσεις αυτών. Εΰλογώτατον όή και τοΤς

είρημένοις έπόμενον ήμΐν το έ'καστον τών άστρων ποιεΐν

& εκ τούτου τοϋ σώματος έ'ν ω τυγχάνει τήν φοράν έχον,

επειδή έφαμέν τι είναι δ κύκλω φέρεσθαι πέφυκεν •

ώσπερ γαρ οι πώρινα φάσκοντες είναι διά τοϋτο λεγου-

σιν, δτι το άνο> σώμα πϋρ είναί φασιν, ώς εϋίλογον ον

έ'καστον συνεστάναι εκ τούτων εν οίς έ'καστον εστίν,

Κι δμοίως και ήμεϊς λέγομεν. (ί) Ή δέ Οερμότης άπ' αυ

τών κα'ι τό φώς γίνεται παρεκτριβομένου του αέρος ύπό

της εκείνων φοράς. Πέφυκε γαρ ή κίνησις έκπυροϋν και

ςυλα και λίθους καΐ σίόηρον εύλογώτερον οϋν το έγγύ-

τερον τοΰ πυρός, Ιγγύτερον δε ο αήρ οίον και ε'π\ τών

ΙΓ> φερομένιον βελών ταϋτα γαρ αΰτα έκπυροϋται ούτιος

ώστε τήκεσΟαι τας μολυβόίόας, και έπείπερ αυτά έκ

πυροϋται, ανάγκη και τον κύκλω αυτών αέρα το αυτί»

τοϋτο πάσχειν. Ταΰτα μέν ουν αυτά έκΟερμαίνεται δια

το έν αέρι φέρεσθαι, δς δια τήν πληγήν τη κινήσει γί-

ϋ<> γνεται πϋρ• τών δ= άνω έκαστον έν τη σφαίρα φέρεται,

ώστ' αυτά μέν μή έχπυροϋ'σΟαι , τοϋ δ' αέρος υπο τήν

τοΰ κυκλικού σώματος σφαΐραν όντος ανάγκη φερομένης

εκείνης έκΟερμαίνεσΟαι, και ταύτη μάλιστα ή 6 ήλιος

τετύχηκεν ένδεδεμένος. Διό δή πλησιάζοντο'ς τε αύτοΰ

ϊ:> ίαι άνίσχοντος και υπέρ ήμας οντος γίγνεται ή Οερμό-

της. Οτι μέν ουν ούτε πύρινα έστιν ουτ' έν πυρι φέρε

ται , ταϋΟ' ήμΐν ειρήσθω περί αυτών.

ϋ« Ιιίδ »υ(βιτ> (]Π3β δΙεΙΙίβ νοεβηΙιΐΓ, αΌίηοερδ (ΙίΓοιιιΙιιιη

0£8βνί(]εΙιΐΓ, εχ ςπίΙ)η8 εοηδίεηΐ, φΐββα,ιιε Π»ιιγ38 !ιιι1ιι•.•ιιιΙ ,

ιΊ α,ιυε 8ΪηΙ ηιοΐίοηεδ ίρδβπιιη. Οοηδοηιιιη οδΐ ίίβαυβ

Ι1Ι.Ί\ί|ΙΙι• Γ.ιΙίιιΙΐί , Ι'Ι «3 ιρί,ι' ιΙίι'Ι.ι ΜΙΙιΙ ('0Μ1'Ι.•|1ΐ1|•, ΙΙ113Ι1Ι-

<(ΐΐ3τηΐ]ΐιο 8(ιΊΐ3Γϋΐη εχ Ιιοι; ηδδεΓΡίβ εϋδβ οοΓροΓβ, ϊη ςιιο

|3ΐίοηειιι Ιΐϋΐιεί : ΐ]ΐιιιηι φιίρρίαηι εί«ε «Μοηιηιικ , ςιιοιΐ ηρΐιιηι

εδί δυαρίε πβΙπγβ ΓιτΓί εοηνιτδίοηο. υΐ ειιίηι ο,ιιί ιΐίευηΐ

ί£ηεβ8 β580, ίιΐοο ιΐίεπηΐ, ιμιί3 δΐιροπιηι εοΓριΐδ ί^ηριη ίη•

ψιίιιιιΐ 0886; ηιιίρρβ ιριιιιη εοιΐ8θηιιπι 8ΪΙ ΓΒΐίοηί, εχ ϋδ

ιιηηιηπ,ιιβιικριε οοηβΙβΓβ , ϊη ιριί1)ΐΐ3 ε«1 ηυίτηπβ : δίε εΐ ηοδ

||3€ 111 8(>1ΐΙ«Ιΐ1ίΗ ΠΟβίΓβ άίοίΟΙΙΗ. (2) 03ΐίΐ1ίΐ38 ΜΙιΙιΤΙΙ 8|>

ίρ$ίβ Ιιιηιεηπ,ιιο ίιίεοο,ιιο ΙίΙ, <{ΐιϊα 3<τ 31) Ηΐίίπιιη πιοΐίοηε

ΓπεαΙιΐΓ. Μοίιΐδ εηίιη εΐ Ιί§ηα οΐ ΙβρίιΙβδ εΙ Γειτυηι ίί;ηίι•ε

βοΐβΐ. ΜΛ^ίβ ί}>ί[ιΐΓ εοηαοηίαηειιιη εδί πιΐίοηί, ίιΐ ηιιοιΐ β8ΐ

ρΓορίηςπίιι-ί ίμηί ; ριορίηφίίιΐδ ϊογο οδΐ βογ, ηιιηΐβ (ίΙ <Ί ίιι

δ3£ΪΙΙίδ ι|μ;γ Γι • γ 1 1 1 1 1 1 1 γ . Μα> παιηΐ|ΐκ' βιίεο ί^ηίιιηΙυΓ, ιιΐ

ίρδίιιη ρ1ιιιιι1)ΐιηι ηηοιΐ 0δ[ ίιι ίρδίδ, Ιίιριεκε3ΐ. ΑΙιμιε ιριπηι

ϊη ίρδίδ ΙιιΚ' ΙίιΐΙ, θίΓ011Ι1Η]3115 θΐίαΐΐ) ίρ-.Ίί 36Γ ΙιιΚ' ιιΙγιιι ρ.ι

ΜβΙιιγ ηεεεδββ βδΐ. ΙΙα•ο ίκϋιΐΓ ίιίεο εβΚ'ΓιυηΙ, ιριϊ» :η 36Γ0

ΓεηιηΙυΓ, (|ΐιί ηιιίιίειη οΐι ίι-ΐιιιιι ιηοΐίυηε ΠΙ ίμιιί•.. δηρεΓοηιιη

αιιΐηη οοΓροΓυιη υηΐ]ΐιιιρΐυι.1ιριε ΓιτΙιιγ ίιι δρ!ι<ΤΓ3, υΐ ίρδ3

«ριίιΐι'ΐη ηοη ίριιίαηΙιΐΓ; 8ιί1 38Γ ςυιιιη μιΙι υ(>ειιη(ίδ εοΓ-

ρυιίδ 8ρΙι»!ΐ•3 βίΐ , οΙ) ίΙΙίιιι ιμιιΙπιιι ηεεεδδβιίο εΛίεΙίηΙ, εΙ

ηΐ3χίιηε 1ΐ3ε, ϊη ψ\Ά 8ο1 εδί ίηΠχιΐδ. <3ιιοπιτη ςιιιιιη ρΓΟ-

ρίυβ βοεειϋΐ, 30 οπΙϋΓ, εΙ βιιρεΓ ηοδ Ρ5ΐ, ΠΙ εΙ οβΙογ. ΙΙοοε

ίμίΙιΐΓ 3 ηοΙ)ίδ βίηΐ <1ίε(3 (1ε ίρδίδ , ψιίΐιπ* ρ3(ε( ηει^υο ί§ηε3δ

| ίρ?3δ βδδε, ηεςαβίη ίςηε Γογγι.

ΟΑΡ. VIII.

Έπε\ δΐ φαίνεται και τα άστρα μεΟιστάμενα και 5λος

δ ούρανο'ς, άναγκαΐον ήτοι ήρεμούντων αμφοτέρων γίγνε-

.ιυ σθαι τήν μεταβολήν, ή κινουμένου, ή τοϋ μέν ϊ'ιρεμοϋντος

τοϋ δε κινουμένου. Άμφο'τερα μέν τοίνυν ήρεμεΐν αδύ

νατον ήρεμουσης γε της γης• ού γαρ αν έγίγνετο τα φαι

νόμενα. Τήν δέ γήν υποκείσθω ήρεμεΐν. (ί) Λείπεταιδή

ή άμοότερα κινεϊσθαι, ή το μέν κινεισθαι το δ'ήρεμεΐν.

35 Ει μέν ουν αμφότερα κινήσεται, άλογον το ταύτα τάχη

τών άστρων είναι καΐτών κύκλοιν έ'καστον γαρδμοταχές

εσται τώ κύκλω καθ' 8ν φέρεται. Φαίνεται γαρ άμα τοις

κύκλοις καθιστάμενα πάλιν ε'ις το αυτό. Συμβαίνει ουν

ίίμα τό τε άστρον διεληλυθέναι τον κύκλον και τον κύ-

»" κλον ένηνέχβαι τήν αότοϋ φοράν, διεληλυθότα τήν αΰτοϋ

περιφέρειαν. Ουκ έστι δ' εΰλογον το τον αυτόν λόγον εχειν

τα τάχη τών άστρων καΐ τα μεγέθη τών κύκλων. Τους

μεν γαρ κύκλους ούΟέν άτοπον άλλ' άναγκαΐον άνάλογον

εχειν τα τάχη τοις μεγέΟεσι, τών δ' άστρων έ'καστον

4Β τών έν τούτοις οϋθαμώς εΰλογον. Είτε γάρ ες ανάγκης

το τον μείζιο κύκλον φερόμενον θαττον έσται, δήλον δ'τι

καν μετατεθη τα άστρα εις τους άλλήλο>ν κύκλους, το

μεν εσται θαττον τό δέ βραδύτερον • ούτω δ' ουκ αν

εχοιεν οϊκειαν κίνησιν, άλλα φέροιντ' αν υπό τών κύ-

δ0 κλων. (λ) Είτε από ταύτομάτου συνέπεσεν, ουδ' οΰτο>ς

Οιιιιιιι ηιιίοιιι ει δΙεΙΙϊβ ΐΓΒηδΓεΓΓΪ νίθββηΙιΐΓ, εΙ Ιιιΐιιηι

(■ίιΊιιηι , :ιιιΙ υΐΓίδςιιε (ριί(•Μ•ι•ηΙί1ιιΐ5 , ηιι[ πΙιίμ|ιιο ϋΐιΐιπιιι-

ΙίΙιιΐδ ιηοΐυπι , 3υΙ 3ΐί«Γ0 ςυίεδεεηΐε , βΙΙεΓΟ δυΐιευηΐε ιηο-

(ιιιη , Ιίει-ί ιηιι(3ΐίοηεπι ηεεε^δο ε-,Ι. ΛιπΙηι ί^ίΐιιι- ςυίεδεεΓε,

ΙβΓΓ3 (ΐυίεδεβηΐε , ίιηρο^ίΐιϋρ ε«1. Νοη εηίιη ΑβΓβηΙ ι\\ιΐβ ίη

οαίο («ΓηυηΙυΓ. ΑΙ δυρροηβΙυΓ ΙεΓΓβηι ςυίεβεεΓε. (2) Κε-

δΐ3ΐ ί^ΗπΓ, ιιιιΐ 3Π)1)ο ηιονεη, 3υ( 3ΐ1επιπι (|ΐιίεβεεΓε, βΐίε-

Γαιη ηιονεη. 8ί ί^ίΙιΐΓ βηιηο πιονεηυηΙϋΓ, Γ3(ίοηε ρΓοΓεοΙο

Υ30«1 , 63δ(1επι ί-ΙιΊΙ.ιπιιιι 31)1 είκυΙοΓυπι εδ8β βείεήΐαΐββ.

Γιιαιρια'ΐρκ: ΐ'ΐιίιη χςιιε εεΙοΓίδ θγϊΙ , αίςιιε είΓευΙιΐδ ίη ςυο

ΓογΙογ. δίηιιιΐ εηίιη ειιηι είΓευΙίδ ίη ίι!(•ιιι γ«η3ϊγο .ιρραι γΙ.

Αεείιΐίΐ ίςίΙιΐΓ, δίιηυΐ 8ΐ«|ΐ3ηι ι ίιιπίιιιη (Γβηδίνίδδε, εΙ οϊγ-

ειιΐιιιη ΚιΙίοηεηι Μΐηηι ε§ίδδβ, «ιιηιιιιρ»! Γίΐ'ΠΐιηΓεΓεηΙΐ.ιιη

(Γ&ηίϋβββ. Νοη 8ϋΙ .ιπίπη εοηδεηίβηειιηι Γ3ΐίοιιί , οείεπία-

(63 δΙεΙΙβιυηι , εΙ ιΐ!38ηίΙη<1ίηο5 οίΓειιΙοΓυιη , εβηιίεηι πιΐίο-

πι-ιιι Ιι,ίΙιι'π'. ΰΪΓευΙοδ εηίιη, ηοη ε$( .ίΙ^νι .Ιιπιι, 8β<1 ηεεβδββ-

Γίιιηι , εείεπ'ΐβίεδ Ι)3ΐ)6Γε Γ3ΐίοηειη δϋΐιειιηΐεβ εβηιίειη, ςιιβηι

γ) ηΐ3ί<ηί(ΐ)ιΙίηθ8 δΐιΐιευηΐ : 8ΐοΙΐ3Γΐιιη ;ιιι Ι ιηι ('ηπιιιι ιρκιιικριο,

(ρΐίτ δΐιηΐ ίη ίίίΐί, Ιι::1κίτ, ιιιιΙΙο ιηικίο εοηδεηΐηηειιιη ε$(

Γ3(ίοηί. Νβηι δι ηεεβδδβπο 63 εεΙβΓΪΟΓ θγϊΙ , ηιικ ρβΓ πΐ3]θΓειη

(ίιιίιΙιιιπ ΓειΊιΐΓ, ραΐεΐ ιρκκ!, βί 0ίΓ0υ1θδδΙεΙΐ35 δΐιοδ ιηιιΐη-

ηιιηΙ, αΐϊίΐ πΊιτίυι-, ;ιΙί,•« Ιηπίίιιι- ι•ι-ί! : Ιιοε «πίειιι ιικκίιι ιιιο-

(ίοηεηι ρπιρι ίηηι ηοη Ιιιιΐιεη' ; ί('ι! 31) ίρδίδ οι•1>ίΙ>ιΐδ Γογγι νί-

ιΙοαηΙιΐΓ. (3) δίη (α^ιι 3( ιείιΐίΐ , ηεφιε Ιιοε ρ3ε(ο εοηβοηυηι
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εΰλογον ώστ' έν άπασιν άμα τόν τε κύκλον είναι μείζω

και τήν φοράν Οάττω τοΰ έν αυτί•) άστρου ■ τό μεν γαρ

εν ί, δύο τούτον τον τρόπον έ/ειν ούΟέν άτοπον, τό δε

πάνΟ' δμοίο>ς πλάσαατι έΌικεν. Άμα οϊ και οΰκ εστίν εν

ΐί τοΐς φύσει τό ώς ετυ^εν, ουδέ τό παντα/οΰ και πασιν

ύπάρ/ον τό άπότύ^ης. (4) Άλλα μην πάλιν ει οί μεν

κύκλοι με'νουσιν, αυτά δέ τα άστρα κινείται, ταϋτα και

ομοίως εσται άλογα ■ συμβήσεται γαρ Οαττον κινεϊσΟαι

τα εςω, καΐ τα τά/η είναι κατά τα μεγε'Οη των κύκλων.

ιο Έπε'ι τοίνυν ούτ' άμ.φότερα κινεϊσΟαι εΰλογον ούτε τό

άστρον μο'νον, λείπεται τους μέν κύκλους κινεϊσΟαι, τα

2έ άστρα ήρεμεϊν και ένοεοεμενα τοις κύκλοις φε'ρεσΟαι•

μόνοις γαρ οΰτιος ούΟέν αλογον συμβαίνει- (β) τό τε γαρ

Οαττον είναι τοϋ μείζονος κύκλου τό τά/ος εΰλογον περί

15 τό αυτό κε'ντρον ένδεοεμε'νων (ώσπερ γαρ έν τοΤς άλ

λοις τό μείζον σώμα Οαττον φε'ρεται τήν οίχείαν φοράν,

ούτως και έν τοϊς έγκυκλίοις• μείζον γάρ των αφαιρου

μένων Οπό των έχ τοϋ κέντρου τό τοΰ μείζονος κύκλου

τμήμα, ώστ' ευλόγως έν τώ ϊσω '/ράνο> ό μείζιον

■20 περιοισΟήσεται κύκλος), τό τε μή διασπασΟαι τόν ού-

ρανόν διά τε τοΰτο συμβήσεται και οτι δε'οεικται συνε

πές ον τό όΟ,ον. (β) 'Κτι δ' επει σφαιροειδή τα άστρα,

καΟάπερ οι τ' άλλοι φασι και ήμΐν όμολογούμενον ει

πείν, έ; εκείνου γε τοΰ σώματος γεννώσιν ■ τοϋ δι σφαι-

25 ροειδοΰς δύο κινήσεις είσι καΟ' αυτό, κύλισιςκα'ι δίνησις•

είπερ οΰν κινοϊτο τά άστρα δι' αυτών, τήν έτε'ραν αν

κινοϊτο τούτων ■ άλλ' ούδετέραν φαίνεται. Δινούμενα

μέν γαρ εμενεν αν έν ταϋτω και ού μετε'δαλλε τόν τό

πον, ό'περ φαίνεται τε και πάντες φασίν. "Έτι δε πάντα

30 μέν εύλογον την αυτήν κι'νησιν κινεϊσΟαι, μόνος δέ δο-

κεϊ των άστρων 6 ήλιος τοΰτο δραν, άνατε'λλων ή δύνοιν,

και ούτος οϋ δι' αυτόν αλλά δια τήν άπόστασιν της ήαε-

τέρας όψεως • ή γάρ όψις άποτεινομε'νη μακοάν ελίσσε

ται δια τήν άσΟενειαν. "Οπερ αίτιον ίσιος και τοΰ στίλ-

.15 6ειν φαίνεσΟαι τους άστε'ρας τους ένίεδεμε'νους, τους δέ

πλάνητας μή στίλβειν οί μέν γάρ πλανήτες εγγύς εί-

σιν, ώστ' εγκρατής ούσα προς αυτούς άφικνεϊται ή οψις-

προς δε τους με'νοντας κραδαίνεται διά τό μήκος, άπο-

τεινομένη πόρρω λίαν. Ο δέ τρόμος αυτής ποιεί τοΰ

40 άστρου δοκεΐν είναι τήν κίνησιν • ούΟέν γάρ διαφεοει

κινεϊν τήν όψιν ή τό δρώμενον. (7) Άλλα μήν Οτι ουδέ

κυλίεται τα άστρα, φανερόν • τό μέν γάρ κυλιόμενον

στρε'φεσθαι ανάγκη, της δέ σελήνης άεϊ δήλόν έστι τό

καλούμενον πρόσωπον, "ίίστ' έπε'ι κινούμενα μέν

»ό δι' αυτών τάς οικείας κινεϊσΟαι κινήσεις εΰλογον, ταύ

τας δ' ού φαίνεται κινούμενα, δήλόν οτι ούκ αν κινοϊτο

δι' αυτών, (β) Προς δέ τούτοις άλογον τό μηΟέν Οργα

νον αύτοΐς άποδοϋναι τήν ούσιν προς τήν κίνησιν ούΟέν

γάρ ώς ετυ/ε ποιεί ή φύσις, ουδέ τών μέν ζοκυν φρον-

60 τίσαι, τών δ' ούτω τιμίων ύπεριδειν, άλλ' εοικεν ώσπερ

επίτηδες άφελεϊν πάντα δι' ών ένεδε'/ετο προϊεναι

καΟ' αυτά , και δτι πλείστον άποστήσαι τών έ/όντων

Οργανα προς κίνησιν. (ο) Διό και ευλόγως αν δόξειεν

3 τε όΟ,ος ουρανός σφαιροειοής είναι και έ'καστον τών

ι••.! ιβΐϊοηί , »1 ίιι ιιΐιιηίΐιιικ δίηιιιΙ ρΐ «'ίη-ιιΐικ δίΐ ιιι,ί]ογ, εΐ

ΙβΙίο >1(Ί1η• , ςιιιτεδί ίη ϊρβο, οοΙοιϊογ. Γιιαιιι «ίιϊιιι , νρΐ (1ιι;ι•,

Ιιοε ιιιοιίΐ) 8660 ΙιαυβΓΟ , ηυη ΡίΙ ιιΙιμιπΙιιιιι : ιιηίνεΓ$8£ υργο

-ιιπίΐί ιηοιίο δεδε Ιΐ3ΐ)ΡΐΡ, Γι^ηιβηΐο ΡδΙ δϊηιϊΐβ. ΕΙ ιιιμιιμτ ίη

ίί3 οιιαι δοηΐ ιιιιΐιιπι , ηοη ρ?| ίιΐ φίοιΙ ΙιΙ ιιιμι ; ιιρψιι• ί(Ι

ιιιιίιΙ ιι1)ίψιε ι 1 πι οιηιιϋηκ εδί, |•ι <>1ϊ< Ί5< ΪΙιιγ 3 (ιμΙμιιιι.

(Ί) ΑΙ υργο δι ΟΓΟΡί «μιίεδραηΐ, 5(ι•1ΙίΕ οιιίβηι ηιονεαηΙυΓ,

εαιίί'ΐη 3ΐ)5ΐιηΐ3 οί δίηιϊΙϊΙκΓ βπιηΐ. ΚνρηϊοΙεηίηι εείεπιΐδρηί

πιουρπ (]ϋ3Β δοηΐ ρχΐΓ3, εΐ εε1ειϊΐ3ΐΡ8 ροΓ ΟΓΐιίυηι ιιιη^ιιϊ-

Ιιιιΐίηβδ εδδο. (} υ ιιιιι ί^ϊΐιιι• ηεηαβ ιιΐιβφιε, ηειμιρ δΙεΙΙβιη

δοΐοιη ιηονειϊ εοηδεηίβηευηι δίΐ πιΐίοηί , ΓΡδΙβΙ , οι-οεϋ ςιιί-

ϋοιη ηιονβπ , 8ΐεΙΐ38 υογο ηιιϊι^οοΓε εΐ ϊηίΐχας ΐπ ίρ*Ϊ8 ογΙιϊ-

1)08 ΓεΓΓΐ : Ιιοε εηίιι) ιιιοιίο ιΙιιιιι(;ιν;ιΙ ιιίΙιιΙ απ-ίιΙίΙ <]ΐιο<1 ι;ι-

Ιϊοιιϊδ Ιίηβ5 β§Γβ<1ϊ»ίιΐΓ. (5) ΕΙ νεΙΐ)πΐ3(>Ίΐι εηίηι ογ1)Ϊ8 ηΐ3Ϊ0ΓΪ3

εεΙεΓίοΓεηι εβκε, εοηκοηίβηειιηι ε»1 Γ3ΐίοηί , οιγολ ίιΐΐίΐη ιτη-

Ιηιιιι ίη 0Γΐ>ί1)08 8ΐε11ί8 ίηΙΊχϊδ. Π εηίηι ίη εείεηΐ ιιι.ψι-

εοΓροδ εοΐεπηδ ΙαΙϊοηο ρΓβρπα ΓεΓίϋΓ, κϊο εΐίη 0Γΐ)ίΙ)η8ίρ8ίί.

Ρ&Γ8 «ΊΙΪΙΙΙ 0Γ0Ι8 Π13]θΓΪ8 Ι)13]θΓ 681 Η8 ρ3Γΐί1)113 ΐ|Ι1ίΓ βϋΓρ-

πιηΐυι• 31) εο ρΐαηο αυοιΐ ρβΓ εεηίπιιη βχΙεηιΙίΙϋΓ. Οιιβη•

εοηΐζΓΐιε »?(]ΐΐ3ΐί ΙειηροΓε η13^0Γ ογ!)Ϊ8 είΓοιιηιίίΓοΙιΐΓ. ϋείηιΐε

βεείιίεΐ ηεε ϋϊνεΙΙί <-.ι Ιιιιη, οι ρΓορΙοΓ Ιιοε ίρβηιη, εΐ ο,υί3 <1ε•

ηιοη8(Γ3(ιιιη ο«1, ΙοΙιιηι ίρβοιη εοηΐϊηιιιιηι εδ5«. (6) Ρηε-

1<•ι < •ι ψιιιιη 8ΐε1ΐ33 δΐηΐ ΓοΙηηιΙίε, ςυεηιβαΊικκΙιιπι εΐ οβίβτϊ

ιΐίπιιιΐ , εΐ ηοδ εΐίηηι ιιΐ ηοδίΓίδ εοπδοηιιηι δεηΐεηΐίίδ ιΐίεί-

ιιιιΐ5 , εχ ίΐΐο εοΓροΓβ ίρ538 ρεηεΓ3ΐιΙο8 ; ΐΌΐυηϋία,υε ίρίίιυ

<1ιι<ι? δΐηΐ ρει• 8ε ηιοΐίοηεί, νοίυΐίο, εΐ εοηνοΓδίο ; 8Ϊ δΙεΙΙ» ρ<τ

50 ηιονεΓεηΙϋΓ, Ιι.ιι ιιιιι 3ΙΙ6Γ3 ηιοΐίοηε ηηονεΓεηΙιΐΓ : βΐ ηειι-

Ιγ3 ιηονβπ 638 ηρρ,ίΓεΙ. 8ί νεΓδϊΓεηΙϋΓ εηίηι , εοιίεηι ίη Ιογο

83Π6 ηΐΗΐιι'ΐί ιιΙ , ΙικΊΐιιιψίι' ικιπ ηπιΐηι γπΙ. νίιΙπιΙιΐΓ ηιιΐΐ'ΐη

Ιιιειιιιι ηιυΙβΓΡ, ΐΜίοϋοπιηεδίΙίιυηΙ. ΡΓ.τΙεΓΡ3,οηιηε8 0,ιιί(Ιρηι

ροηδρηίβηευηι εδί ΓβΙίοηί εοιΙεπι ηιοΐυ οίοι-ί. 8οΙ αιιίριη 8ΐε1•

ΐ3Γΐιηι δοΐυδ Ιιοε Γαιοιρ νίϋεΙιΐΓ, ςυιιιη οηΐιιι- ;ι1.|ΐκ• ικ τίιΐϊί :

οί Ιιίο ηοη ρεΓ 8ε, 5ρΟ οί) ηοδίΓΐ δεη^οβ ΓειηοΙίοηρηι. \'ίδΐΐ8

εηίηι Ιοη^ε βεί.ρ εχίρηιίεηδ, νρΓδβΙιΐΓ οί) ίιη1)ρεί1ΙίΙ;ιΙοιη : ο,ολ•

ΐ|ηί.Ιιΐιι Γοιΐ3856 ε3ΐι&α βδΐ, υΐ δίεΐΐίβ <|ΐιίϋεηι Πχ» ιηκαΓΡ.

να"3η(ε8 βιιίρηι ηοη ηιίεαΓε νΐΛββηΙηΓ. \'α>;»3 ηηιιιψιρ 8ΐε1Ι.τ

δΐιηΐ ρΓορε;ςιΐ3Γβ νϊδϋδ μιϊ εοιηροδ α>1 ίρ>«8 βεεειίίΐ : β<1

Γιχ35 ,-ιιιΙιίιι Ιοη^β Υ3ΐιΙε 5886 εχίεηιίεηδ , ου 1οη§ί(ικ1ίιΐρηι

(ΓΡΠίίΙ. ΤΓειηοΓ βηίριη ίρδίοδ Γ»είΙ ηΐ Ιι»'ε ηιοΐίο 81ρΙΙ.τ

ίρδίιΐ5 ι'"ΐ• '. ίιΙιΜίιΐΓ. ΜΙιίΙ εηίιι) ίηίει-εδί, νίδοβ, 3ΐι ϊιΐ α,ιιοιΐ

εεΓηϊΙοΓ, ηιονεβΙηΓ. (7) ΑΙ νιτο ηεε νοίνϊ δίεΐΐβδ ρβΓβρί-

ευιιηι ββδε νίο'ρΙηΓ. Ιϋ ρηίηι ςυοιΐ νοΙνίΙϋΓ, νετδεΙυΓ ηεορίδΡ

681 : .ίΙ ί<1, Ιιιιι;.• ηηοιΐ Γβείεβ ηπηιηρβΙυΓ, δεηιρΡΓ νίιΐρΐιιι-.

(>)ιι;ιπ', α,ιιηηι εοηδοηυιη δίΐ ταΐίοηί , δίοΐΐαδ ϋδ ηιοΙί1)ΐΐ5, ςιιί

3ιΙ ϊ|)838 80Πΐ 3ΐ:Π)Ι11Ι110(Ι;ΐΙί , 1111 1\ ΡΙ'ί , 51 ]«Τ 86 Ι1ΙΙΛ ιΜΠί 111" ; Ιιί^

3ο(βιη Ρ35 ηοη ηιονεΓΐ ηρρα ιρ.ι Ι : ραίο! , ίρ838 ρ6Γ 86 ηοη ηο-

νεπ. (8) ΙιίδυρεΓ ιιιιϋιιηι ίρίίδ ίΐΗίπιιιιΐΊΐΙιιιιι 3<1 ηιοΐιιηι

Ιι ίΐιιιίίίι• ικιΙιιγ.ιπι, πιΐίοηί ηοη Ρ8( οοικριιΙμπριιιιι. ΜΙιίΙ εηίηι

εβδυ Λ.ιΙιμ-,ί Γίΐι-ίΙ : ιιΐ'φίο ,ιιιιιιιιιϋΛ ΐ|ΐιίι|ριη ίρδί (Ίΐηΐ' Γοργρ,

3(1βο νεΓΟ ρΓβ35ΐ3ϋϋε8 Γβ« ιΐρδρβχίΐ : 8βϋ ιιηίνΡΓ83 τίιίεΐυτ,

Ιαιιι|ΐι:ιιη <1ε ίιιι1ϋδΐΓί3, 3ΐ)δΙιι1ί8δΡ , ςηί1)08 ρεΓ 86 ρΓοεειΙεπ'

ίρδ» ροδδεηΐ, 3((|ηρ 3)> ϋδ α.1133 ίη>1πιιιιι•ιι1;ι ;ΐιΙ ιηο(ιηΐ) 1ι;ιΙιοπ ι .

ιρι.'ΐηιρΙιΐΓΪιηιιηι, τεηιονϊδ&ε. (9) ΟηβρΓορΙεΓ ει ΙοΙυπι εκίιιηι

Γπΐιιικίιιιΐ) ίιϊιιι Γ3ΐίοηε ε88β νίιίεΐιίΐιιτ, εΐ ιιιιιιΐ|ΐι.τίμιε 8ΐ«1-



(ΐβΟ,2βΙ.) 390ϋΕ ολχο ιλβ. π. οαρ. ιχ.

άστοοιν. Προ; μέν γαρ τήν Ιν τίο αυτί) κίνησιν ή σφαίρα

τίον σ/ημάτων /ρησιμώτατον ( ούτω γαρ άν και τά

χιστα κινοϊτο και μάλιστα κατε/οι τόν αυτόν τόπον),

προς οέ την εις το πρόσΟεν ά/ρηστότατον • ή'κιστα γαρ

& ό'μοιον τοις οι' αυτών κινητικοί;• ουδέν γαρ άπηρτημέ-

νον ε/ει ουδέ προε'/ον, ώσπερ τι) εΰΟύγραμμον, οϊλλα

πλείστον άφεστηκε τω σ/ήματι τίον πορευτικιον σω-

μάτο>ν. Έπει ουν δει τόν μεν ούρανόν χινεϊσΟαι την

εν αυτω χίνησιν, τα άλλα δ' άστρα μη προϊε'ναι οι' αΰ-

ιη των, ευλόγως αν εχάτερον είη σφαιροειόε'ς • ούτω γαρ

μάλιστα το μεν κινησεται τι) δ' ηρεμήσει.

|»ηιη). δρΙι.Γτβ ριιΐηι ΓιςιίΓηηιηι ηιηχίηιο ιιΐίΐίδ ρδΐ «<1 ρηηι

ιιιοΐιιιιι, α,υί εοιίειη ίιι Ιυου ΠΙ (<>ίοι•ηίιι>ρΙορ1ρι•πηιοιιιονΐ'π,

ρΐ ριιηυΥηι ηιηχίιηε Ιυειιιιι οοουρίΐΓβ ροΙε«1 ) ; ;ιιΙ ηιοΐιιηι

αιιίεηι οιιιη ιμιο ;ι<1 ρϊι ρεηηΊιΐΓ 1ος•β ιιιι.ν δΐιηΐ αηΐο, ηΐ3χίηι<-

ΐηιιΐϊΐϊβ ρ«1. Ε*1 ('ΐιίιιι ιηίηίηιβ δίιηίίίδ Ιιίδιρ <ρια? ρρΓ δρ ίρίπ

ιηοτεηΙιΐΓ. ΝίΙιίΙ εηίιη ϋερεπιίεηβ, ηίΙιίΙ εηιίηεηδ ΙιβΙιοΙ, ηΐ

ΓΡοΙαπιιη Ιϊιμμπιιιι ιί_ιιι-.ι ; δοΐ ρΐιιιίηιιιιιι » οοΓροποιίδ Ιιϊμί-

φΐα> ρΓο^ΓβιΙίιιηΙιΐΓ, Ιί^ιίΓα δειηοΐα ρδΐ. Οιιυηι ίμϋιΐΓ εα-Ιιιιη

ιμιίιίρηι ίη 8« ίρίο πιονρι-ί ορυι•(«ιΙ , δίρΐίβδ βιιΙριιι ηοη ρβΓ μι

ίρ?3δ ργοοριΙργο, οιιιη Γ,ιΙίοηο ιιίιιιίιιιιιι ΠΙ υίπιηι^ιιρ ιιΐ

Α^υπΕ γοΙιηκκβ «Ι. δίο ρηϊηι ηΙΙοπιιη ψιί<Ι(•ηι ηιοΐυ οίρΐιί-

Ιυτ, αΙΙεηιιη υργο αηίοδοοί.

ΟΑΡ. IX.

Φανερόν δ' ίχ. τούτων δτι χαί το φάναι γίνεσΟαι φε

ρομένων άρμονίαν, ώ; συμφιόνων γινομε'νων τών ψόφων,

κομψώς μεν είρηται χαι περιττώ; υπό των είπόντων,

16 οΰ μήν ουτο>; ε/ει τάληθες. Λοχεΐ γαρ τισιν άναγχαϊον

είναι τηλιχούτων φερομένων σωμάτο)ν γίγνεσθαι ψό-

φον, επ=ι χαι των παρ' ήμϊν ούτε το»; όγκους έ/οντων

ίσους ούτε τοιούτω τά/ει φερομένων • ηλίου οέ και σε

λήνης , ετι τε τοσούτων το πλήθος άστροιν χα'ι το μεγε-

20 Οος φερομε'νοιν τω τά/ει τοιαύτην φοράν αδύνατον μή

γίγνεσθαι ψόφον άμή/ανόν τίνα τό με'γεΟος. ΥποΟε'μενοι

δέ ταϋτα χαι τα; τα/υτήτα; εχ των αποστάσεων ε/ειν

τους τίον συμί>υ)νιών λόγους, έναρμόνιόν φασι γίνεσΟαι

τήν φωνήν φερομε'νιον χύκλω τίον άστρων. Επε!

26 δ' άλογον εδόκει τό μή συνακούειν ήμας τής^ωνη; ταύ

της, αίτιον τούτου οασιν είναι τό γιγνομενοις εύΟυς

ύπάρ/ειν τόν ψόφον, ώστε μή διάίηλον είναι προς τήν

έναντίαν σιγή ν • προς άλληλα γαρ φωνής χαι σιγής είναι

τήν οιάγνιυσιν, ώστε χαΟάπερ τοις /αλκοτύποι; δια

3ο συνη'Οειαν ούθέν δοκεΐ διαφε'ρειν, και τοις άνθρωποι;

ταύτό συμζαίνειν. Ταϋτα δη, χαΟάπερ είρηται πρότε-

ρον, έμμελώς μέν λέγεται και μουσιχώς, αδύνατον δέ

τούτον ε/ειν τόν τρόπον. (ϊ) Ού γαρ μόνον τό μηΟέν

άκούειν άτοπον, περί ου λύειν έγ/ειροϋσι την αίτίαν,

.11 άλλα και τό μηδέν πάσ/ειν /ο>ρ\; αίσΟησεοις. Οί γαρ

υπερβάλλοντες ψόφοι διακναίουσι και τίον άψύ/ων σω-

μάτοιν τους ογ/.ους, οίον ό της βροντής διίστησι λίθους

καϊ τα καρτερώτατα των σωμάτων. Τοσούτο)ν οέ φερο-

μενοιν, κα'ι τοΰ ψόφου διιόντος προς τό φερόμενον με'-

4» γεΟος, πολλαπλάσιον μέγεθος άναγκαΐον άφικνεϊσθαί τε

δεϋρο και τήν ϊσ/ΰν άμή/ανον είναι της βίας. (ά) 'Λλλ'

εύλόγΐι)ς οΰτ' άχούομεν ούτε πάσ/οντα φαίνεται τα σώ

ματα βίαιον ουδέν πάθος, δια τό μή ψοφεϊν άμα δ' έστι

το τ' αίτιον τούτοιν δήλον, και μαρτύριον των εΐρημε'-

(ί νων ήμϊν λόγων, ώς εϊσιν αληθείς• τό γαρ άπορηΟέν και

ποίησαν τους Πυθαγορείους φάναι γίγνεσθαι συμφωνίαν

των φερομένων ήμϊν Ιστ'ι τεκμήριον. "Οσα μέν γαρ

αϋτα φε'ρεται , ποιεί ψόφον και πληγην • δσα δ' εν φε

ρόμενο) έ\>όε'δεται ή Ινυπάρ/ει,καΟάπερ ίν τωπλοίω τα

60 μόρια , οΰ/_ οΐόντε ψοφεϊν, οϋδ' αυ τό πλοϊον, ε! φέροιτο

έν ποταμω. (») Καίτοι τους αύτοΰς λόγους άν εςείη

λίγειν, ό>ς άτοπον ει μή φερόμενος δ Ιστός και ή πρύμνα

Εχ Ιιίδ ΒΐιΙοηι ρβΙεΙ , ϊ<1 «ιποο" ιΙ ίι Ι ιιιιι βίί 3 (|ιιϊΙιμμ1.ιιιι ,

Ιιογοπι, ϊπψιηιιι, Ι»Ιίοηε εοηεεηΐυηι ίϊοτί , δοηίί ρπητ^οιι-

ΙΠ>1)3 ΙΙΙιΙβ Γ3|ίθΙ)Ρ Γ3(3 (ΙίδΙίηοϋδ, Ιρρίιΐε (]Ιΐί(1ρΠ1 εδδβ ιΐί•

οΐιιιη βΐηιιο εοηείηηε, ηοη Ιηιηρη ρβϊρ υργηπι, ηρε ιΙ,-ι γριπ

ίβ ΙιβϋεΓΡ. διιηΐ ριιίιη ηιιίηιΐδ ηρρρ$$3Γίιιιη Ρδββ νί()ρ3ΐιΐΓ,

δοηιιηι Πεγι ΙαπΙοι πιιι οοΓροΓυηι 1»(ίοηε , ψιίρρρ (|ΐπιιη ρΐ

εοπιηι οοΓροπιιιι ιηοΐιι , ηιι,το βρυιΐ ηο8 8υηΙ , ηοιριρ ιηοΙρι»

Ιΐ3ΐ)ριι(ίιιιη οειριαίοιη, η('(|υβ (3ΐειη πιοΐίοηίδ ορΙριϊΙβΙριιι,

(|Η3ΐί8 ΡδΙ δοϋδ Ρΐ ΙιιπίΡ , δοηιΐδ ρΠίΓΐίΐΙιΐΓ : εΐ ίηβυρρΓ ί]ΐιιιιη

Ιοί ηιυΙΙίΙιιιΠηο, (βηΐχςηε ιιια^ηίΙυ(1ίη(' είρΐΐίρ ΙαηΙα ορΙρ-

πΐβΐρ ηιοΐιΐδ ΓιτβηΙιΐΓ, ίιηροβδίΐιίΐβ ΟδΙ, δοηπιη ηοη ΟβτΙ

ίη^ΡηΙεπι. Η.τε βιιΙριιι δΐιρροηρηίΡδ, ρΙ ορΙθΓί1»(Ρδ ίηίυριτ

εοιιοοηΐιιυηι Γαΐϊοιιεβ ι1 χ ίιιΙρτνηΙΙίδ Ιι31)ριρ, νβΓΪοδ »)ΐιηΙί|ρι•

δοηοδ δΐρ|ΐ3πιηι ίοηνκΓδϊοηβ Πργι (ΙίοαηΙ. Οιιοηϊαιη νειο γ«•

ΙΙοηίδ ϋαρδ ρ^ΓΡίϋ νί(Ιρ|)αΙΐ)Γ, ηοδ Ιιιιηο. δοηϋυιη ηοη 3π<1ιγρ,

0311831)1 Ιιιΐ|ΐι> ϊιΐ(}ΐιίιιηΙ ρδδο , οοηΙίηΗΟ δοηπιη Ιιηηε ρλ80

(ριιιηι < ιγ ί ιιιιιι-, πΙ ηοη δίΐ α<1 βίίριιΐίιιιιι εοη(Γ3ΓΪηηι ιιιιιιιϋ'•-

6(υηι. ΥυπΜ ('ΐιι'ιη δΠρηΙίίηυε ρρΓερρϋοηειη νίοίίδίίικϋηβ

Γιρπ άϊευηΐ. Οπ»γο υΐ ϋδ ςιιϊ ιιιιιΙιιίιΙ Γογγοιπ, οί) εοη-

δΐιείυιΐΐηρηι ιιίΐιίΐ ϊηΙβΓβδβε νίιΙεΙιΐΓ, δίο εΐ ΙιοιιιίηίΙιικ ίιίριη

βαίϋρΓβ βίυηΐ. ΙΙοο., υΐϊ ιΐίιΐιιιη ρΓίυβ εβί, εοηείηηε ςυϊοΌιη

ιιιιιμι ••• |ΐ:•- (ΙηίιιιΙ : ίηιροδδίΐιίΐε ΡδΙ ;ιιιΙπιι ίΐ3 δβδβ Ιΐ3ΐ)ΡΓ('.

(2) Χυιι ιίιμι) δοΐυηι 1>οο Ρδ( ηΙιμιιίΙιιιιι , ηίΙιίΙ , ίηςηβηι, ηοδ

βυιΙίΓΟ, (]Π0(1 ιριίιΐΐ'ΐη, δοΙνρΓβ α^Γειϋεηιεβ ιϋοίβηι εβιΐδβιΐ) ,

,ιΙίΐΊίπιΙ : 8Ρ<1 •-ΙΪ.ΙΜ) ΪΙΙιιιΙ, δίηβ δεηδυ ιιίΐιϋ οηιηίηο ρβΐι.

Εχ.8ΐιρΡΓ3ηΙΡδ ΐ'ΐιίιιι δοηί ιΊίίΐιιι ίηαηίηΐ3ΐοηιιη ι οι-ροππη ιιιο -

1ρ$ οΙΓι ιιιΐιιπί : (οηίΐπΐ! η3ηΐφΐβ δοηιΐδ Ι3ρίι1ι•8 οί ΓοΙιυδΙϊδ-

δίίηα ΓΟΓροΓα δείηι)ί(. ΟιιοιΚί (οί ΓιίιιιιΙιιγ εοΓροΓ3, 3(ηηρ

γ;ιιι) ιιι.•ι^ιιίΙιΐ(Ιίιιι•ηι , ςιι.ηο ΓργΙιιγ, βεευηϋυηι δοηίΐυ» (Γ3Π8-

ίΐ : 1 1 1 1 €- ργοΓρεΙο ρρΓνεηί»! ιηυΚίρΙεχ ρ]υδ ηιβ^ηίΐηιΐο, .ίο

ίρδίυβ νίοΐεηΐίφ ηιβςηα; δίηΐ ;κΙιιιικΙιιιιι νίτρδ, ηεεε8δεε8ΐ.

(3) 8β(Ι ηοη δίηβ ΓβΙίοηο ηρο,υο ηο« «ικΐίιηυδ, ηρο,ιιε εοΓροΓ»

ριιΐί ιριίΐ'ΐιιιιιιι νίοίρηίυαι νίιΙρηΙιΐΓ : ρΓορΙβΓΡβ ιριοιΐ ηυΙΙΐ)ηι

δ(ρ1Ι<ε μκι ιηοΐίοηε δοηιιηι ρΠΊΐ'ίιιηΙ; 3(ι|υρ -ίιιιιιΙ εΐίδίο-

Π1Ι11 (31153 ρ3ίθ( , Ι'Ι (ΟδΙίδ Ρ8ΐ ||ίδ('β ιρίΐΐ' 3 ΙΙιιΙΐΝ 8ΙΙΙ)( ιΙίΐ'ΙΐΙ ,

νεΓ3φΐεε8δε (1ειΊ»Γ3(. 1 < 1 εηίιηίρδυπι ηιιοίΐ ιΐιιΐοΐιιΐιιιιι ρ$Ιρι

Ι'γΙΙιβ^οΓΪοοΑ εοηιριιΐίΐ Ιιβηε 8εη1ρη1ί8ΐιι Γργγρ, «Ιρίίαπιιη,

ίιιηιΐ3ΐη, ΐ3ΐίοηε εοηορηίιιηι (ίοιί , ίη<1ίαιιιη ρΓΠείΙιΐΓ ηοοίδ.

Οπα; η3ηιηιιρ ρεΓ δε ΓρπιηΙυι•, Ρ3 δοηίΐυιη ίοΐιιπινρ ϋιπιιπΙ ;

ιριιΐ' νεΓΟ ίη ροςυοιΐ ΓιίΙιιγ, ίηΙίχ3 δΐιιιΐ ηυΐ ιιιμιιιΙ, υΙ ίη ηη•

νϊι^ϊο ρβΓίΡδ, ρ» δοηιιηι οΙίεΡΓε ηρςιιειιηΙ, ηβφιρ εΐίβπι ίρδυηι

ηϊνί§ίυηι , δι ίη Πηνίο ΓιτβΙηΓ. (4) ΕΙ Ι3ΐηρη Ρ3(|ρπι (ΙίεοΓΡ

ΙίιτΙιίΙ , 3|ιμιιίΙιιιιι οεδε δι ΙαιιΙ.Γ Π3νίδ ηιβίυδ :ιΙι[ηι' ριιρ-



400 ΠΚΡ1 ΟΥΡΑΝΟΥ Β, ι, ια. («ι.)

ποιεί ψόφον πολΰν τηλικαύτης νεώς, ή πάλιν αύτο τι)

πλοϊον κινούμενον. Το δ' εν μή φερομένω φερόμενον

ποιεί ψοφον • έν φερομένω δέ συνεχές και μη ποιοϋντι

πληγήν αδύνατον ψοφεϊν. ίίστ' ένταϋθα λεκτέον ώς

.' είπερ έφέρετο τα σώματα τούτων είτ' ε'ν άερος πλάθει

κεχυμένω κατά τι) πδν είτε πυρός, ώσπερ πάντες φα-

σίν, άναγκαΐον ποιεΐν ΰπερφυα τώ μεγε'Οει τον ψόφον,

τούτου οέ γινομένου και δεϋρ' άφιχνεΐσΟαι και διακναίειν.

"ίίστ' έπείπερ οΰ φαίνεται τοϋτο συμβαίνον, οΰτ' άν

ιιι εμψυχον ούτε βίαιον φέροιτο φοράν ούΟίν αυτών, ώσπερ

το με'λλον έσεσθαι προνοούσης της φύσεως, δτι μη τού

τον τον. τρόπον έχούσης της κινήσεως ούΟέν αν ην τών

περί τον δεϋρο τόπον ομοίως έχον. Οτι μέν ούν σοαι-

ροειδή τα άστρα και δτι οϋ κινείται δι' αυτών, είρηται.

ρ», »ιιΙ ίρδίιιη πίΓδυίηηνί^ίιιπι, νείιεηιεηΐεηι ηοη ΓβείεΙ δο-

ηιιιη ηιοΐίιιπί" δπα. Ουοιΐ νετο ΙριΙπγ, ίη βο ηυοιΐ ηοη ΓβιΊυι-,

ϊιΐ Γ»οίΙ δοηιιιη : βΐ ηυοιΐ ββΐ ίη εο ςιιοιΐ ΓβΓίιΐΓ εΐ ίεΐιιπι ηοη

ΓαοίΙ, Μ εΓΠεΡΓε δοηυιη ίηιροδδίηίΐε εδί. (}ϋ3Γβ (ΙίιτηιΙιιιη βδΐ

Ιιίε , δι Μΐ•!Ι;ιπιιιι εοι-ροΓβ ρΡΓβΡΓΡίη Ι'ιΐΜΐιη ρβΓ υηίνβΓδυιη,

βιιΐ ί^ηεπι, υΐ οιηηοδ βίιιηΐ, ΓεΓβηΙιιι•, υεΐ'ε*δ3ΐϊο Υΐ-ΙιριτιεηΙεηι

ίίεπ δοηιιιη , 3ΐΐ]υβ Ιιιιο ρεΓΥεηίΓε , εΙ Ιικο ΟιΙίΒ»Γβ εοΓροΓβ.

(}υο(Ι ιριιιιιι ηοη Γιεη ιηαηίΓεδΙυηι $ίΙ, ηεουε αηίιιιηηΐί» ιηοΐιι,

ηεψιε νίοΐεηΐο, οΐίβηι δΐρΙΐ3Πΐηι Γοπί ;ι[ι[>;ιγοΙ , (|Π3δϊ ΓιιΙυηδ

ίρ&3 ρΓονίιΙεηΙε π,ιΐιπ.ι : 1 1 1 1 1 1 δι Ιιοε ιηοιίο ηοη δεδε 1ι;ι1ι<•ι<Ί

ιηοΐυδ δΙεΙΙΐΓυιη, ηΊΙιίΙ ρΓΟΓδυδεοΓυιη ΡδδοΙ, η,ιΐΒ; Ιιοε ίη Ιοεο

δΐιηΐ, ([ποιΐ δίιηίΐί ιηοιίο δεδε ΙιαυΡΓεΙ. 51ε1ΐ3δ ίμϊΙιΐΓ εδδε ιυ-

I ιιιΐι Ι;ι•> , εΐ ρπ δε ίρδ3δ ηοη ηιονεπ , δθΐίδ ]»ηι ιΐί χίηιηβ .

ΟΑ Ρ. Χ.

ΐί. Περί δέ της τάξεοις αυτών, 8ν μεν τρόπον έ*καστον

κείται τω τα μέν είναι πρότερα τά δ' υστέρα , και πώς

έχει -προς άλληλα τοις άποστήμασιν, εκ τών περί

άστρολογίαν θειορείσθο)• λε'γεται γαρ Ίκανώς, (ϊ) Συμ

βαίνει οέ κατά λόγον γίγνεσθαι τας εκάστου κινήσεις

2ιι τοις άποστημασι τω τας μέν είναι θάττους τας δέ βρα-

δυτερας• έπεί γαρ υπόκειται την μέν έσχάτην του ου

ρανού περιφοραν άπλήν τ' είναι και ταχίστην, τας δέ

τών άλλων βραδυτέρας τε και πλείους ( έ'καστον γαρ

άντιφερεται τω ουρανώ κατά τον αίιτοΰ κύκλονί, εύ-

'•'•> λογον ήδη τι) μέν εγγυτάτω της απλής καί πρώτης

περιφοράς έν πλείστω χρόνος διιε'ναι τον αυτοΰ κύκλον,

πορριωτατιο εν έλαχιστω, των ο άλλων αεί το

έγγύτερον εν πλείονι, το δέ πορρώτερον έν έλάττονι.

Το μέν γαρ έγγυτάτι» μάλιστα κρατείται, τι) δέ πορ-

30 ρωτάτω πάντων ήκιστα διά τήν άπόστασιν • τα δέ με

ταξύ κατά λόγον ήδη της αποστάσεως , ώσπερ καϊ

οεικνύουσιν οί μαθηματικοί.

Πΐ' οπίίιιο νιτο ίρδ,ΊΓΐιιιι , (|ΐΐι>ιιιθ{1ο ςυκςιιε (1ϊδροδί<3 δί( ,

ιιΐ ςιιχώιπι δϊηΐ ρΓίοΓεβ, ςυχ(ΐ3ΐη ροδΙεποΓΡδ, εΐ ςιιοηιοιίο

ίΐ'Μ' ΙΐίΐΙιιΐΐηΙ ίηΙεΓΥβΙΙίδ, εχ ίίδ φΐ;ι• ίιι 3δ(ΓθΙθ£ί3 (ΙίειιηΙυΓ,

οοη1εηιρΙειηυΓοροΓΐβΙ:ι1ίοίΙιΐΓεηίπιί1)ίδυΓΠοΪ8ηΙεΓ. (2) Αο

ι ίιΙΪΙ 3ΐι(εηι |κτ Γ3ΐίοηειη δίη£ΐιΐ3ΓΗΐη Ιίεη ηιοΐίοηεδ, ίρδίδ

ηίιιιίπιηι ίηΙ(τν;ιΙ1ί«, ιιΐ ηΙιλ• μιιΙ εεΙεΓίοΓεδ, ηΐί.τ Ι,-ιπΙίιιπ'.•..

>'αιη ςιιυηι δΐιρροπβΙιΐΓ, εχΐίιιι.ιιιι ΐ|ΐιίιΙΐ'ΐη «■«Ίϊ Ιβΐίοηεπι

δίιηρίίεεπι 3(ςυε ΐ'ΐΊιτΓίηριιι εδδε, εεΙεΓ3δ μίο ΐ3Γ^ΐ0Γεδ

3ε ρΙιίΓεδ ( ιρκηριε ιι:ιιιιι|ιιγ δ(ε1ΐ3 ιιιοΐιι ΓιίΙπγ εοη(Γ3Γίο

.Ίΐιριε (ΐιΊιιιιι , δηο ίη ΟΓυε ) , εοηδεηίβηειιηι ]3ΐιι εδί Γ3(ίοηί ,

ι•ίΐιη ΐ|ΐιίιΙ('ΐιι , ιρκΐ! ρΓορίη(|υίδ$ίηΐ3 εδ( δίιηρίίεί ρΓίηικςυβ

εοηνεΓδίοηί , ρΙιΐΓίηιο ίη ΙεηιρΟΓε δΐιηιη οιΊκίπ ΐΓ3ηδίΓε ; ινιιιι

νοΓο ςιΐ33 ΓειηοΙίδδίη>3 εβί, ίη ιιιϊιιϊιιιο : <•γΙιτ;ιμιιιι ηιιΙιίιι

βεηιρεΓ 03ΐη ςυ:ί ε»1 ρπιρίηηιιίοΓ, ίη ηΐ3]οΓί; ε3ηι νεΓΟ

((ηοο εδί ΓοπιοΙίοΓ, ίη ηιίηοΓΟ. ΡΓορίηιιιιίδδίηια ηαιηο,ιιε

ηι.-ιχίιιι•• Μΐρ.πιΙαΓ, Γειηοΐίδδίηια νεΓΟ ηιίηίιηε οιιιιιϊιιιιι, οΐι

π-ηιοΐίοιιεηι : ;ιΙ ιηο•1ϊ.ι ρεΓ ιΙι>1.ιη1ίιΐ' ]:ιπι Γ3ΐίοηεηι , ηΐ ιη,ι-

11ιεηΐ3ΐία ςυοηυε ϋειηοιίδίΓαηΙ.

ΟΑΡ. XI.

Το δέ σχήμα τών οίστρων έκαστου σφαιροειδές μά-

λιστ' άν τις ευλόγως όπολάβοι. ΈπεΊ γαρ δέδεικται

35 δτι ου πεφύκασι κινεϊσθαι δι' αυτών, ή δέ φύσις ουδέν

άλογως ουδέ μάτην ποιεί, δηλον δ'τι και σχήμα τοιούτον

άπεδωκε τοις άκινητοις 8 ήκιστά έστι κινητικόν.

"Ηκιστα δέ κινητικόν ή σφαίρα δια το μηδέν έ'χειν

όργανον προς τήν κίνησιν. "Ωστε δήλον δτι σφαι-

40 ροειοή άν εΐη τόν όγκον. "Ετι δ' δμοιως μέν άπαντα

κα\ εν, ή δέ σελήνη δείκνυται δια τών περί τήν Οψιν

δτι σφαιροειδής ■ ού γαρ άν έγίνετο αυξανομένη κα'ι

φθίνουσα τα μέν πλείστα μηνοειδής ή άμφίκυρτος,

άπας δε διχοτόμος. Και πάλιν διά τών άστρολογι-

«6 κών, δτι ουκ αν ήσαν αί του ηλίου εκλείψεις μηνοει-

δεϊς. "ίΐστ' είπερ £ν τοιούτον, δήλον δτι κα\ τάλλα

άν εϊη σφαιροειδή.

ΑΙςυί ΙίμιΐΓ3ΐη ιιηίιυπφΐίφίο ίΐοΐΐ.ιπιηι ΓοΙιιηιΙ,ιιη

ε$δβ, ηιαχίηιε ηοη οΐ^ιριο ΓβΙίοηε ςυίδρίβηι εχίδ(ίηΐ3ΐ)ί(.

Ν:ιιιι ιριιιιη (1ιΊηιιη>Ιΐ'Μΐιιηι εϊΐ, δίεΐΐβδ 1ΐ3ϋι1 3ρ(8δ εδδε ρβΓ

δε ηιονιτί ; ηβΙοΓβςυβ ηίΙιίΙ 3ϋδ()υε Γβΐίοηε ΓΓυδ(Γ3ςυε Ι'.ι-

(ί;ιΙ : ρ;ι1(Ί , «ηπι (ίι;ΐΗ':ιηι ίρδβηι ίηιηιουίΐίουδ (Γίουίδδε, ψιη.•

ιηίηίηιε εδ( ιηοΐίτβ. ΤβΙίδ 3ΐι(εσι εδί ιίιΙιμιιΙ,ί , ρΓορΙεΓεβ

ιρίιιιΙ ίι^Ιι ιιιιιΐΊΐΙππι ηιιΙΙιιιιι Ιι,ίΙκΊ ηι| ηιοΐιιηι. Οιι;ιπ' ρβίεΐ ,

δίεΐΐαηιιη ηιοΐεηι Γοΐιιικίαηι εδδε. Ι'γοΊργθ:! , δίηιίϋΙεΓ δε

Ιι.'ΐΐιΐ'ΐιΐ οηιηεδ βίςυε ιιιιη. ΑΙ Ιιιηα ριτ εβ ςυχ ιίιχη νίδυηι

αι.τί(ΙιιιιΙ , πιΐιιικίιι εδδε οίΙεηϋίΙΟΓ. Νιιη εηίιη βεεΓβδεεηδ 31-

ςιιε (ΙεοΓΟδεεηβ ρΙυΓίεβ α,ηίϋεηι ;ιΙ(οι η εχ ρ&Γ(ε γιιγυ.ί , ;«11<τ;ι

εοηεανβ ΙίοπΊ, αιι! η(Γ3(]ΐιεβχ ρ3Γ(ε οιγυη, μίικΊ αυίειη

(ΙΐΙ.Ίδ ίη ρ3Γ(βδ Λ'ΐρίαίι'δ Ι)ίρ3ΓΐίΐΗ \ ί(1(Ί'(Ί 11Γ. ΕΙ ΓϋΓδυδ 3|ΐρ.ΊΙ'ΚΙ

ριτ 33(ΓθΙθ§ί3ΠΊ. ΝθΠ (ΊΙιιιι δοΐ ■|ΙΙΙ1!ΙΙ (ΜίιϊΙ, εοΠ03νοδ Ρ3

εχ ρ3Γ(ε ιρι,ι (ΙεΓιείΙ, νϊιΙει-εΙιΐΓ. ^ιι3^ε δι δίεΐΐα υηα εδί («Ιίδ,

ρ3(ε( εΐ εε(0Γ3δ οιηηεδ εδβε ιυΐιιικί.ΐί.



(201,205.) ϋΕ α*ΧΟ ίΙΒ. II. ΟΑΡ. XII.

ΟΑΡ.

Δυοΐν δ' άπορίαιν ουσαιν,περί ων είκότως αν δστισ-

οϋν άπορησειε, πειρατεον λέγειν τι) φαινόμενον, αίδοϋς

άξίαν είναι νομίζοντας την προθυμίαν μάλλον ί) θρά

σους, εί τις δια το φιλοσοφίας διψην και μικράς εύπο-

5 ρίας άγαπα περί ων τας μεγίστας ε/ομεν απορίας.

"Εστί δε πολλών όντων τοιούτων ου/ ί^χιστα θαυμαστόν,

δια τίνα ποτ' αίτίαν ουκ άει τα πλεΐον απέχοντα της

πριότης φοράς κινείται πλείους κινήσεις , άλλα τα μεταξΰ

πλείστας. Εύλογον γαρ άν δόξειεν είναι τοϋ πρώτου

ιο σώματος μίαν κινουμένου φοράν το πλησιαίτατον έλα-

χίστας κινεϊσθαι κινήσεις, οίον δυο, το δ' έχόμενον

τρεΤς η τίνα άλλην τοιαύτην τάξιν. Νΰν δέ συμβαίνει

τουναντίον έλάττους γαρ ήλιος και σελήνη κινούνται

κινήσεις η των πλανωμένοιν άστρων ενια ■ καίτοι πορ-

ιΐι ριότερον τοϋ με'σου και πλησιαίτερον τοϋ προιτου σώ

ματος είσιν αυτών. Δήλον δέ τοϋτο περί ένίων και

τη όψει γέγονεν • την γαρ σεληνην έυιράκαμεν διχότομον

μέν ουσαν, ΰπελθοΰσαν δέ τον άστε'ρα τον "Αρεος, και

άποκρυφΟέντα μεν κατά το με'λαν αΰτης , εξελθόντα δέ

ίο κατά το φανόν και λαμπρόν. Όμοίως δέ και περί

τους άλλους άστε'ρας λέγουσιν οί πάλαι τετηρηκότες έκ

πλείστων ετών Αιγύπτιοι και Βαβυλώνιοι, παρ' ων

πολλας πίστεις έχομεν περί έκαστου τών άστρων.

(ί) Τοϋτό τε ?ή δικαίοις άπορησειεν άν τις, και δια

26 τίνα ποτ' αίτίαν έν μέν τη πρώτη φορά τοσοϋτόν εστίν

άστρων πλήθος ώστε τών αναρίθμητων είναι δοκεϊν τήν

πασαν τάξιν , τών δ' άλλων εν χωρίς έκαστον , δυο

δ' ?, πλείω ου φαίνεται έν τη αύτη ένδεδεμένα φορά.

Περί δη τούτοιν ζητεΐν μέν καλώς έχει και τήν επί

30 πλεΐον σύνεσιν , καίπερ μικράς έχοντας άφορμάς και

τοσαύτην άπόστασιν απέχοντας τών περί αυτά συμ

βαινόντων ■ δμως δ' έκ τών τοιούτων θεωροϋσιν ουδέν

άλογον αν δόξειεν είναι το νΰν άπορούμενον. Άλλ' ήμεϊς

ώς περί υ-ωαά-.ων αυτών μόνον , και μονάδοιν τάξιν

35 μέν εχόντων, αψύχων δέ πάμπαν, διανοούμεΟα" δεϊ

δ' ώς μετε/όντων ΰπολαμβάνΐιν πράξεως και ζωής"

ούτω γαρ ούΟέν δόξει παράλογον είναι τό συμβαίνον.

(3) "Εοικε γαρ τω μέν άριστα εχοντι ύπάρχειν τι) εϋ

άνευ πράξεως, τω δ' εγγύτατα δια δλίγης και μιας,

40 τοΐς δέ πορρωτάτω δια πλειόνων, ώσπερ έπι σώματος

το μέν ουδέ γυμναζόμενον ευ έχει, το δέ μικρά περιπά

τησαν, τω δέ και δρόμου δει καΙ πάλης και κονίσειος,

πάλιν δ' έτέρω ούδ' δποσαοϋν πονοϋντι τοϋτό γ' αν έτι

ΰπάρξαι τάγαθόν , άλλ' έτερον τι. (ί) Εστί δέ τό κα-

45 τορθοϋν χαλεπόν η το πολλά ή το πολλάκις), οίον μύ

ριους αστραγάλους Χίους βαλεΐν άμήχανον , άλλ' ένα

η1 δύο ρ^αον. Και πάλιν όταν τοδί μέν δέη τοϋδ' έ*νεκα

ποιησαι , τοϋτο δ' άλλου και τοϋτο έτερου , έν μέν ένι

η δυσι £αον έπιτυχεϊν , 4'σω δ' άν διά πλειόνων χαλε-

60 πώτερον. Διο δεϊ νομίζειν κα\ την τών άστρων πραξιν

είναι τοιαύτην οία περ ή τών ζώων και φυτών • και γάρ

ενταύθα αί τοϋ άνθρωπου πλεΐσται πράξεις ■ πολλών

ΑΒ18Τ0ΤΠ.Κ. II.

XII.

ίιηπιεπίυ ύοοίΐανεπί, μιιΙβπιι» Μ <1* ι*,•\ν/ι **&« >.«*»*,

Αίαυε ΙίΒηονοΙυηΐΒίεππ ηΛ»\νΧ\& ρ>>Ιί»« Λγμ,Λΐι. .•.«* •>λα

(ΙεηΙίϋ βγ&ιΙγβπ οροιΊεΙ, μ <\αη <Α> $>\\ΐΜΐ&ά* Μΐι» Ι-—.-»

εΐίβηι (ϋ1υοί<]αΙίοηβηι ηοη «*« οαΙαοηοιΛίΜ μΛΗ μ ><4

ΓίΙιιΐί, (ΙρςυίΙιπδ ιηβχίπΐϊί <]υ1ιί(3ΐίυιιε< Ιιίί*-ίΒβ», ϊΜιμΙομ

ίη Ι3ϋ1)ΐΐ5, ({υββ ηιυ1ΐ3 «υηΐ, ηοη ροΜπΊΐιυιη *Λ\ιήχ%\λ\τ,ιγκα*

οΐιοαυ^ιιηηοη δεηιρειΊιχώεΙΙίΐ-,ο,υχερΙιη ι |.πιη* Ι,ίΙΐ',ο»

<1ί>1αη1, ρΙιΐΓΪΙιιΐΗ ιιΐ'ΐΙίοιΐ5,8«1 ιηειίίίΐ ρΙιιππιΐΛ ιηονεβπΙιΐΓ

ΟοηδεηΙβηευηι εηίηι Γβΐίοηί νίιίείΐιιι-, ρι-ίιηο εοι-ροΓ* υηΜι

ΐΒΐίοηεπι 8υΙ>ευη(6 , ρΓθ|ιίηΐ|ΐιίΜ>ίιηιιιη πιίηίιηη ιηοΐίΐ/υ» πο-

νειΐ, εειι (1υο1)ΐΐ5; ί(1 3ΐι|επι , ςυοιΙ Ιιιει-εΙ ίΙΙί , ΙπΙ<ιι•;3ΐιΐ

ϊΐίφίο ίΐΐίο οηΐίϋβ Ιαϋ. Νυηε νεΓΟ εοηΐΓβΓίοιη άιλμΧΑ ■ («ιι-

ε4οΠου3 εηίιη βοΐ εί Ιυηα ιηοτοηΙιΐΓ, ψιαιη »|«11>ηιπι ηοιι •

ηυΙΙαί να^ΐΐ-υι» , ψΐ33 Ιαπιεη Κιη^ίο» ι ιηειίίοιίίϋΐΐΐιΐ, εί ρη.

ρίηο,οίοΓββ ρπιηο εοτροπ βυηΐ. ΜΐηίΓε8ΐιιιιι »»1ειη Ιιι* ά«

ιιοιιιιιιΙΙη εΙί.Ίηι ίρβο νίβυ ΓιιΊΙ : Ιιιιιιιιιι ιηίιιι νίιΐΐ'ΐηυπ (Ιιιιιί-

.1ί;ι ρϊΓίεΙιΚ'ίιΙαιπ , ΜηγΙι» 8ΐιΊ1;ιιιι 6υ1)ϋί)>ε , ΐ|ΐι;ι• π Ι,.ι.ι (ριι.

(Ιειιι ΓιιϊΙ πι ρβι-Ιε οΙιϊοιιγβ ε]υ5, εβΓεδδϊ βιιίειη ρει- ΙικίιΙ,ιιη

ρβΓίοιη. 8ϊπιί1ίΙεΓεΙ ϋε εείεπδ δίκΐϋδ Λϋϊρΐϋ εί 1!^1)\Ιυηίί

ϋίουηΐ, ςυϊ ρΐιιπηιίϋ 3βπι βηηίδ βηΐε Ιιβεο ο1)δΡΓϊ3νεπιηΙ, εί

α 1 1 1 1 ί ί < 1 1 ^ ιιιιιΐΐ,ι ΙίιΙε <1ίμιι;ι (Ιι' ίίη^ιιΐί» κίεΐΐίί βεεερίιηιι».

(2) Ι1οι•. ιΊϊαιιι ηοη ίη|ιιη3 ψιΐϋρι.'ΐη) (ΙιιΙιίΙ,ΐΜτίΙ, ςυβηι ο!,

Γ.;ιιΐΛ»ιιι ε1ί3ΐη ϊη ρΓίηΐ3 ιριΜοιι εοηνεΓβϊοηε ΙβηΙβ ε«1 ηιιιΙ-

Ιίίικίιι 8(ε1ΐ3Γυπι, ο ι υηίνεΓ$ιΐ5 ογιΙο 5ΐι1)ίπ' ηοη ροϋϋε ηυ-

ηιεΓυηι νίιΐΒ3ΐιΐΓ : ϊη οείεπδ ιιιιίεηι υηβ δβΟΓίϋΐη β»1 ίΙεΙΙϊ,

οΌβ3 νεΓΟ 301 ρΙιΐΓββ εο(1εηι ϊη 0Γΐ)ε ηοη νίιΙεηΙιΐΓ εδδε ΐιι•

Ιίχ;ε. ϋο Ιπ5 ίμίΙυΓ Ι>εηο 8ε5β ΙιϊΙιρΙ «Ιίαπι ηιιι]οΓ6ηι ((υ,-ικ-ιι-

εημηίΙίοιιιΊΐι, ι:1ίί ρ3Γνββ οεεβίίοηεβ ΙιηΙκηΙιΐΓ, ΙβηΐΒςυε ε&(

(•οι-ιιιη ι-ριηοΐΐο , ο,ιΐίΕ 3(χί(1ιιη( ι-.ίΓΟ» ίρ«ι ; »ί (ίΐιπεη εχ Ι,ιΙϊ•

Ιιιι-• εοηΙεηιρΙεηιυΓ, ηοη εμι-ειίί Ιίτιε* Γ3ΐϊοηΐ8 νϊ(1ε1ιί(ηΓ ί<1

(ρϋ ιι 1 π ιι ιιο ιΗιΙιΗϊΙιΐΓ. 8εϋ ηοδ ιΐβ ίρ«ί9 , υΐ »1ε οογ|ιογϊ[>ιια ,

3(ςυε ιιηίΐιιΐίΐιιι.•; οηΐίιιειη ψιίιίεηι Ικι'.ΐ'-ηΙίΙιΐϋ, ίηιιυίιηαΐίί

ίιιιίιιιι ρεηϊίιΐδ, οομϊίβηιυδ. ΟροΓίεΙ αηΐεηι ίρ -;» νίνεηΐί» ε5$ε

εχί»1ϊιιΐ3π• ιιΐιριε βοΐίοηειη ΙιϊΙκίό : βίο εηίηι ίιΐ ι[ΐιυ.|.•ιι-ι ίιϋι,

ηοη νίϋεΙιϋιΐΓ β ΓβΙίοηε εχοΓϋίΙβΓε. (3) Νβηι ει (ριίιίεηι

ιριπι! ορίίιιιε »05ε Ιι.ιΙιιΊ , ϊηεδβε ίρ^υπι Ιιοηιιιη βίιιε αοΐίυηε

υκΙοΙογ; εί νει-ο ςιιοιΙ ίΙΙί ε»1 ρΓορϊηφίίδδίηιυπι , ρει- ραηϋΐιι

εί ιιιΐίΐιιι; Άΐ Ιιίδοε ςυχ 5ΐιιιΙ π'ΐηοΐίδβίιηβ , ρεΓ ρίπιε*,

(|ΐιεηΐ3ι1ηιυ(]Νΐιι εί ίη οογ|ιον!ιιι5 Πεη δοΐεΐ : «ΙϊιιγΙ εηίιη Ιχ-ηι-

$ε$ε Ιιιιΐιι-Ι ηιιΙΙυιη εχεπ-ίΐίιιηι ϋυβίεηβ, βΐίυιΐ Ιετί (ΙεβηιΙιηΐΒ-

Ιίοηε Γηοΐα , ιιΐίικί εί οοΓδα ίιιιΙϊμ.Ί ε( Ιιιγ' ιιΓιοιιι; 3ο ρυΙνεΓε ;

αΐϋ ΓΟΓ309 ιιπ]ΐΐι• ςυονίβ εχειχεηιΐί ηιοϋο, Ιιοο οηΐ)ΐι;ιιιι ίηει-ίΐ

Ιιιιΐιιιιιι , Μ•(Ι αίίικΙ ςυίρρίαηι εοη^εηυϋυΓ. (4) Ιίπ-Ιβ αιιίεηι

β^οΓε, ΒυΙ ηιυίΐΒ, 3υΙ 8α•ρε, (ΙίΓΙΊοίΙε εδί , νε1υΙίΐ3ΐθ5 ϋηίοβ

ί Λ•/ιτ /ιιιίιι/Λ Ι'μι» Ι ιιιίΙΙι' ρι•ο]ίοει•ε, Ϊιιιρ099ί1ιί1ε ο->( ; βεϋ

ιιηηηι , νεΙ ϋυο9, Γβοίϋοδ 8*1. ΚΙ ΓϋΓδυί ςιιυω Ιιοο ςιιίιίεηι

ίΙΙίιΐΛ μι-ιιΐίϋ, ίΙΙιιιΙ Βΐιίειη ο!ι .-ιΙίιιιΙ , ε( ίΙΙυά ίίειιι οΙ> αϋιιιΐ

ε-Ι Γ.κ-ίι'ΐκΙιΐιιι : ίη υηο ιρικίειπ άιιο1)ΐΐ9νε Γ;ιπϋιι • ιριί-ριιιιιι

(ϊηεπι 3ΠίημεΙ ; βο ςιιο ρεΓ μΙϋΓΒ ρΓοοειΙίί , εο ίΙΙικί (ΙίΓΓιοί-

Ιίθ9 385βςιιεΙυΓ. ΟυαρπιρΙεΓ εί ίΙεΙίΗπιιη ΒΟΐίοηειιι (βίειη

ι-χίϊΙίιιΐϋΓΒ οροΓίεΙ, ιμιαίί» Βΐιΐιιιαίίυηι ε&( 3ο ρΙ.ιιιΙιιπιιιι.

ΕΙβηίηι ηΐο Ιιοιιιίιιίί βεϋοηεβ ρΐιιιίηιιε μιιι(. ΜυΙ(3 εηίιη,

50



•100 (μι.)ΠΙΙΡΙ ΟΥΡΑΝΟΥ Β, ι, ια.

ποιεΐ ψόφον πολΰν τηλιχαΰτης νεώς, ή πάλιν αυτό το

πλοϊον κινουμενον. Τό δ' εν μη φερομε'νω φερόμενον

ποιεί ψόφον ε"ν φερομε'νω δέ συνεπές και μη ποιοϋντι

πληγήν «δυνατόν ψοφεϊν. "ϋστ' ενταύθα λεχτε'ον ώς

ι είπερ έφε'ρετο τα σώματα τοΰτιον είτ' εν άε'ρος πλήθει

κεχυμε'νω κατά το παν είτε πυρός, ώσπερ πάντες αια-

σίν, άναγκαϊον ποιεΐν ΰπερφυα τω μεγε'Οει τον ψόφον,

τούτον δέ γινομε'νου χαι όεϋρ' άφικνεΐσΟαι χαι διακναίειν.

"ίίστ' έπείπερ οΰ φαίνεται τοϋτο συμβαίνον, ουτ' αν

Ι" εμψυχον ούτε βίαιον φε'ροιτο φοράν ούΟέν αυτών, ώσπερ

το με'λλον εσεσθαι προνοοϋσης της φύσεοις, δτι μή τού

τον τόν. τρόπον ε'/ούσης της κινήσεως ούΟέν αν ην τών

περί τον δεϋρο τόπον ίμοίοις ε/ον. "Οτι μεν ουν σϋαι-

ροειδη τα άστρα χαι #τι οϋ χινεϊται οι' αυτών, είρηται.

ρίδ, 8ΐιΙ ίρδίιιη ΐ'ΐΐΓϋΐκηίΐνί^ϊιιπι, νοίιοηιοηΐιηι ηοη ΓβοίεΙ 5ο-

ιιιιιιι ηιοΐίοηο 8113. 1)ιιηι1 νεΓΟ ΓιτΙιιγ, ίιι βο φίοιΐ ιιοιι ΓιτΙιιγ,

ίιΐ ΓαοίΙ Μΐηιιιη : Βΐ (]υο<1 ο&Ι ίιι οο ςιιοίΐ ΓιτΙιιγ ιΊ ίι Ιιιιιι ηοη

ΓαοίΙ , ίιΐ εΓΠοοΓε δοηιιιη ίηιροδδίηϋε εδί. (}ιΐ3Γβ ιΐίινηιΐιιιη εδί

ΙιΙο , δι νΙιΊΙ;ιιίιιιι εοτροΓβ ροΓββΓΟηι Γυδίιηι ρβΓ ιιηίνεΓδυιη,

3ΐιΙ ϊ^ηεοι, υΐ οηιηοβ ιιίπιιΐ , ΓοΓαηΙιΐΓ, ηοΓε*δ3Γίο νιΊιΐ'ηιεηΙειη

ΙίβΓΪ μ. ιι ιι ηι, αΐιριε Ιιιιο ρεΓνεηίΓΟ, ο11ια:ο ΓάΙί^αΓΟ οογρογβ.

Ουο<1 <|ΐιιιηι ηοη Ηβη ιη3ηίΓε$(υπι ϊίΐ, ηεφιε αηίηιαηΐίδ ιιιιιΐιι,

ηοΊυε νίοΐοηΐο , υ1|;ιη> δΙοΙΙβπιηι Γογπ αρρ3Γ0ΐ , φΐβδί ΓιιΙυηδ

ϊ | >>α ρΓονίιΙεηΙε ιιιιΐιιι η : ιιιιιη δι Ιιοο ηιοιίυ ηοη δεδε ΙιβΙχτιΊ

ιηοΐυδ δΙεΙΙΐΓΐιηι, ηίΙιίΙ ρΓΟΓδυδ εοΓυηι οδδΐΊ, (μιχ Ιιοο ίη Ιοοο

δυηΐ, Ηυο(1 δίιηίΐί ιιιυιΐο 50δβ Ικιΐιιτοΐ. δίεΐΐβδ ίμϊΐιιτ ε«&ε γο-

Ιυηιίαδ , εΐ ρεΓ δε ίρδ3$ ηοη ηιονεη , δβΐίδ ]ιιιιι ϋϊχίιιιυ».

ΟΑΡ. Χ.

ιγ> Περί δέ της τάξεως αυτών, 8ν μεν τρόπον ίχαστον

χεϊταΐ τω τα μεν είναι πρότερα τα δ' υστέρα , χαι πώς

ε/ει προς άλληλα τοις άποστήμασιν, εκ τών περί

άστρολογίαν Οεωρείσθω• λε'γεται γαρ Ίχανώς, (2) Συμ

βαίνει δέ χατα λόγον γίγνεσθαι τάς έχάστου κινήσεις

•2ΐ) τοις άποστήμασι τω τας μεν είναι Οάττους τας δε βρα

δύτερος- επε'ι γαρ υπόκειται την μέν ε'σ/άτην του ου

ρανού περιφοραν άπλην τ' είναι και τα/ίστην, τας δέ

τών άλλων [ίραδυτε'ρας τε και πλείους ( έ'χαστον γαρ

αντιφερεται τω ούρανώ κατά τον αΰτοϋ κΰκλον), εί-

'*> λογον ήδη τό μεν εγγύτατο) της απλής και πριότης

περιφοράς εν πλείστοι νρονω διιε'ναι τον α&τοΰ κΰκλον,

τό δέ πορρωτάτω εν έλα/ίστω, τών δ' άλλ&)ν άει τό

έγγΰτερον έν πλείονι, τό δέ πορρώτερον έν έλάττονι.

Τό μέν γαρ ε'γγυτάτο) μάλιστα κρατείται, τό δέ πορ-

3ΐι ροιτάτω πάντων ηκιστα δια τήν άπόστασιν • τά δέ με

ταξύ χατα λόγον ήδη της αποστάσεως, ώσπερ χαΐ

δειχνυουσιν οί μαθηματικοί.

Ι)ο οπίίηο νεΓΟ ϊρβπηιιη , ([υοΓηοόΌ ςυκφΐε (]ίδροδί(3 δί(,

ιι Ι φΐ,ηΐίΐηι *ίιιΙ ρπυΓΟδ, φΐιπίηιιι ροδΙοποΓΟδ, εΐ ςιιοηιοιίο

$εδΰ Ιΐίΐίκνιιιΐ ίηΐΡΓνβΙΙίδ, εχ ϋδ <|ΐΐίΐ' ίη 3$|ΓθΙοςί3 ιϋι ππίπι ,

εοηΙεπιρΙειηυΓοροΓίεΐ :(1ϊεί[ιΐΓεηϊηιίΙ)ίδυΓΠεϊεη(εΓ. (2) Αο•

οίιϋΐ «ιιΙριιι ρεΓ Γαϋοηεηι δίη^υΙαΓΟίη ΙΊιτί ηιοΐίοηεδ, ίρδίδ

11ΪΙ1ΙΪΠ1Ι11 ίη(6ΓΤ3ΐ1ίδ, υΐ .ίΙνγ δίη( οεΙιτίοΓεδ, .'ΐΐί,ν Ιηπίίιιπ•.-;.

Ναηι ςιιυιη δηρροη3(υΓ, ΐ'\1ίιιι,»ιη (|ΐιΐϋβηι ι.τΐί ΙβΙίοηεηι

δίιιιρίίεοηι ιιΐιριο κΊιτιίιιι.ιιιι εβ$ε, κΊι'ΐαδ νιτο (3Γ(1ΐ0Γβ8

3ε ρΙιίΓεδ ( ςιιχςιιε ικιιηιριε δΙεΙΚι ηιοΐιι ΓιτΙιιγ οοπΙγηγιο

βΐιριε ('ηΊιιιπ , δπο ίη 0ΓΟε ) , (•οιι>ειιΙ;ιηι.•ιι ιιι ]»ηι ΟδΙ ΓβΙίοηί ,

03πι (ριίιΐι'ΐη , φΐιΐ! ρΓορίη(|ΐιϊδδϊηΐ3 εδί δίιηρίίεί ρΓίηιχςυε

εοηνεΓδίοηί , ρΙυΓίπιο ίη ΙεηιροΓβ δΐιιιηι ΟΓϋεπι ΐΓβη.ιίη• ; ο.ιηι

\•ογο (|ΐΐ3ε ΓεηιοΙϊδδϊιιιβ εδί, ίη ιηϊηίιιιιι : εεΙεΓβπιηι ,ίιιΙιίιι

δεηιροΓ εβηι ηυιε εβί ρΓορίηςιιίοΓ, ίη ηΐ3]θΓε ; εβηι τεΓΟ

(ρΐίιί εδί ΓΟΠΊΟΐίΟΓ, ί II ΙΙΠΠΙΜΙ'. Γι ο]ι1!1.|Ιιί-,ιιια η,ιιιιιριΐ'

II 1.1 VI III•- ΜΙ|ΐΓΠιΙΐ1Γ, ΙΊΊ1Ι(ΐ1ίΛ»ίΐ1Ι3 νπ'ιι ΙΙΙΪΙΐίΐΙΙι' (111111111111, οΐι

η'ΐηοΐίοηοηι : α( ιηοιίί.ι [κτ <1ί-.1;ιιι1 ί.ί- ]3ΐη ι .ιΙ ιοικίιι , ιιΐ ιπ,ι-

ιΙπΊΐιιιΐΊοί ςυοηυε (1επιοηδΐΓ3η(.

ΟΑΡ. XI.

Τό δέ σχήμα τών άστρων έχάστου σφαιροειδές μά-

λιστ' αν τις εύλόγ&ις ΰπολάβοι. 'ΚπεΊ γαρ δέδειχται

35 ό'τι ου πεφΰχασι κινεϊσΟαι δι' αυτών , ή δέ φύσις ουδέν

άλόγως ουδέ μάτην ποιεί, δηλον ό'τι και σ/ημα τοιούτον

άπε'δωχε τοις άκινητοις 8 ήκιστά έστι χινητικόν.

"Ηκιστα δέ κινητικόν ή σφαίρα δια τό μηδέν ε/ειν

Οργανον προς τήν κίνησιν. "Ωστε δήλον δτι σφαι-

4υ ροειδή άν εΐη τον όγχον. "Ετι δ' δμοιως μέν άπαντα

και έν, ή δέ σελήνη δείκνυται δια τών περί τήν Οψιν

ότι σφαιροειδής ■ οϋ γαρ αν έγίνετο αύξανομε'νη και

φθίνουσα τα μέν πλείστα μηνοειδής ή άμφίκυρτος ,

άπας δέ διχοτόμος. Και πάλιν δια τών άστρολογι-

45 κών , ότι ουκ άν ήσαν αί του ηλίου εκλείψεις μηνοει-

δεΐς. "ϋστ' είπερ Ιν τοιούτον, δήλον ό'τι χαΐ ταλλα

αν είη σφαιροειοή.

ΑΙςυί (ί^ιΐΓΠΐη υηίυδο^υδηυε δίοΐΐβπιπι πιΐιιιιιϊηιη

εδδε, ηιαχίηιο ηοη 3ΐ)δ()ΐιε Γ3ΐίοηε ςιιίδρίβηι ε\ίδ(ίη)3ΐ)ί(.

Νβηι (]ΐιυηι (Ιι'ηιοηδίΓβΙυηι δίΐ, δίεΐΐβδ ΙιαικΙ 3ρΐ3δ βδδο ρεΓ

δε ηιονεπ ; ηβΙιΐΓβςυε ηίΙιίΙ 3ΐ)δ(]υβ ΓηΙίοηε ίηίδΐι-ιιρ»" Γβ-

οί.ιΐ : ριιΐοΐ , ('ηιιι (1^ιιγ:ιιιι ίρδ3ΐη ι'ιιιηιιι1.ιίΙίΙ)ΐΐί (ΓίΙ)υίδδε, ςηββ

ιιιίιιίιιιΐ' εδ( ιηυΐίνη. Τβΐίδ ηιιίεηι εδ( ΐ'»(υηιΙ•ι, |)Γορ(εΓε3

ιριυιΙ ίη~1ι ιιιιιγιιΙιπιι ιιιιΙΙιιιιι Ι ιηΐιοί 3(1 ιιιοΐυιιι. Οιιιιγο ριιΐοΐ ,

δίεΐΐαηιηι ιιιοΙιίιι ηιΐιιιιιίαιη εδδε. ΡγπρΙργοό , δίηιϋίΙεΓ δε

ΙκιΙκ'πΙ οηιηβδ 3(0,1)0 ιιιι.ι. ΑΙ Ιιιιΐίΐ ρεΓ ε3 (|υ;Γ είΓοβ νίδυιη

αοοίϋιιηί , ΓοΙιιηϋα εδδε οδΙεηιΙίΙυΓ. Νοη εηίηι βοοΓεδοεηδ 31-

ςιιο (ΙοΟΓΟδοοηβ ρΐυποβ ςηίϋεπ) βΙΙεΓβ εχ ρβΓίε ΟϋΓνβ, βΙΙοπι

οοηθ3ν3 ΓιογοΙ, ,ιιιΐ ιιΐι'3ΐριοε\ ρ,ιιΐο (ιιιλλ, δεηιε! βυίειιι

ιΐιι.ιί; ίη ρ3Γ(βδ ;ΐ'φΐα1οδ υίρβΓίίί» νίιΙοΓοΙυΓ. ΕΙ ΓυΓδυδ3ρρ3Γε(

ριτ :ιδ(ΓοΙοι;ίιιιη. Νοη οηίιη δο! ιριιιιη »!■ ιίιίΙ , εοηεανυδ 03

εχ ρ3Γΐβ ηιΐ3 (ΙεΓιείΙ, νίιΙοΓΡίιΐΓ. Οπηιο δι δ(εΙΐ3 ιηια εδί 1<ι1ϊ.•>,

ρβίβΐ οί οοΙοΓβδ οηιηεδ ε&βε η ιΐ ιιιηΙ,η.
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ΟΑΡ. XII.

Δυοΐν δ' άπορίαιν ουσαιν, περ\ ων εικότως αν δστισ-

οΰν άπορησειε, πειρατέον λε'γειν το φαινόμενον, αϊδοΰς

άξίαν είναι νομίζοντας την προθυμίαν μάλλον ή θρά

σους, εί τις διά το φιλοσοφίας διψην και μικρας ευπο-

6 ρίας άγαπα περ'ι ων τάς μεγίστας εχομεν απορίας.

"Εστί δέ πολλών όντων τοιούτων ούν ηχιστα θαυμαστόν,

δια τίνα ποτ' αίτίαν ούχ άε'ι τα πλεΐον άπε'χοντα της

πρώτης φοράς κινείται πλείους κινήσεις , αλλά τα μεταξύ

πλει'στας. Ευλογον γαρ άν δόξειεν είναι τοΰ προΊτου

ίο σώματος μίαν κινουμε'νου φοράν το πλησιαίτατον έλα-

χίστας κινεΐσθαι κινήσεις, οίον δΰο , το δ' Ιχόμενον

τρεΤς η τίνα άλλην τοιαυτην τάξιν. Νΰν 2έ συμβαίνει

τουναντίον έλάττους γαρ ήλιος χαι σελήνη κινούνται

κινήσεις ή των πλανωμενιυν αστροιν ενια ■ καίτοι πορ-

15 ρώτερον τοΰ με'σου και πλησιαίτερον του πριότου σώ

ματος εϊσιν αυτών. Δηλον δε τοΰτο περί ένίων χαι

τη όψει γε'γονεν • την γαρ σεληνην έωράχαμεν διχότομον

μέν ουσαν, ΰπελθοϋσαν δε τον άστε'ρα τον "Αρεος, χαι

άποχρυφθέντα μεν χατά το μέλαν αΰτης , Ιξελθόντα δε

Κ κατά το φανον και λαμπρόν. Όμοίως δέ και περί

τους άλλους άστε'ρας λέγουσιν οί πάλαι τετηρηκότες έκ

πλείστων ετών Αιγύπτιοι και Βαβυλώνιοι, παρ' ων

πολλας πίστεις εχομεν περ'ι έκαστου των άστρων,

(ί) Τοϋτό τε δή δικαίως άπορησειεν άν τις, και δια

46 τίνα ποτ' αϊτίαν εν μέν τη πρώτη φορά τοσοϋτο'ν ε'στιν

άστροιν πλήθος ώστε τών αναρίθμητων είναι δοκεΐν την

πασαν τάξιν, τών δ' άλλων εν χωρίς έκαστον, δΰο

δ' ή πλείω ου φαίνεται εν τη αύτη ένοεδεμένα φορά.

Περί δή τούτιον ζητεϊν μεν καλώς έχει χαι την επί

30 πλεΐον σύνεσιν, χαίπερ μιχράς ε/οντας άφορμάς χαι

τοσαΰτην άπόστασιν απέχοντας τών περί αυτά συμ

βαινόντων όμως δ' εκ τών τοιούτοίν θεωροΰσιν ουδέν

άλογον άν δόξειεν είναι το νΰν άπορούμενον. Άλλ' ήμεϊς

ώς περί σωμάτοιν αυτών μόνον , και μονάδων τάξιν

35 μέν εχόντων, άψυχων δέ πάμπαν, διανοούυ.εθα• δει

δ' ως μετεχόντων ΰπολαμβάνΐιν πράξεως και ζωής"

ούτω γαρ οϋΟέν δόξει παράλογον είναι το συμβαίνον.

(3) Έοιχε γαρ τώ μέν άριστα εχοντι ύπάρχειν το εϋ

άνευ πράξεως, τω δ' εγγύτατα διά ολίγης και μιας,

40 τοις δέ πορροιτάτω δια πλειόνων, ώσπερ έπι σώματος

τό μϊν ουδέ γυμναζόμενον ευ έχει, τό δέ μικρά περιπά

τησαν , τω δέ και δρόμου δει καΐ πάλης και κονίσειος ,

πάλιν δ' έτε'ρω ούδ' δποσαοΰν πονοϋντι τοΰτο γ' άν έτι

ίιπάρξαι τάγαθόν , άλλ' έτερον τι. (ί) "Εστί δέ το κα-

45 τορΟοΰν χαλεπον η το πολλά ή το πολλάκις!, οίον μύ

ριους αστραγάλους Χίους βαλεϊν άμηχανον , άλλ' ένα

?) δύο ^αον. Και πάλιν όταν τοδί μέν δέη τοΰδ' ένεκα

ποιησαι , τοΰτο δ' άλλου και τοΰτο έτε'ρου , εν μέν ένι

ή δυσι £αον έπιτυχεϊν, έσω δ' άν διά πλειόνων χαλε-

6ο πώτερον. Διο δει νομίζειν κα\ την τών άστρων πραξιν

είναι τοιαυτην οία περ ή τών ζώων και φυτών ■ και γαρ

ένταΰθα αί τοΰ ανθρώπου πλεΐσται πράξεις • πολλών

ΛΗΙδΤΟΤΕΙΧβ. II.

Οιιιιηι αιιίοιη άαχ δίηΐ «3υΙ)ίΙαΙϊοηο8 , (1β (]υϊ1>υ5 <|ΐιΐνΪ8 ποιι

ίπιπιοπίο ιΐιιΐιίΐανοπΐ, εηί(3ΐηιΐΓ ία <Ιί«τε, αυοιΐ ηοοίβ νίιΙεΙϋΓ.

ΑΙςυε Ιιιιιιγ \ οΙιιπ1;ιΙγιιι ιιιηιΐοΐι.ι ροΐίιΐδ (Ιί^ηϋιη ιρι,ιιιι ι οηΓι-

ιΐΐ'ΐιΐίίΐ ηιΐιίΐΐ'ίΐπ οροΓίεΙ, δι ςυίδ οΐι ρηίίοδορίιί» δίΐίιη (εηυειη

εΐϊβηι (ΙίΙυαιΙαΙίοηβιιι ηοη οδδβ ι < >ιι Ν ιιιιι.ιι. Ι,ιιιι ρυΐεΐ ϊη Ιιίί

πΊ)ΐι>, ιΐΐ' ψιϋιιι* ιηίχίηιβδ ιΐυηίΐβΐίοηεδ Ιΐ3ΐ)Ρπιιΐ5. ΕδΙ ,-ιιιΙπιιι

ϊη ΙβΙίΙιιΐδ, (ρι,ι• ηιιι Ι Ι;ι μιιι Ι , ηοη | ιοδί πίιιιιιιι αιΐηιϊΐίΐΐιίΐβ, <ρι;ιηι

00 Ι'»0ίί3ΐη ηοη δεηιροΓ Ιιιο δίεΐΐοε , «|ΐι;ι? |)Ιιΐ5 3 ρι•ίιιι,•ι Ι.ιΐίοπε

(1ί>ΐ3ηί, ρΐιιπίιιΐδ ηιο(ί1>ιι» , κοιΐ ιηειίίκ ρΐιιηηιί» ηιονε;ιηΙιΐΓ.

Οοη^ι'πΙίΐιιειιιιι εηίηι Γβΐϊοηί νίιΙεβΙιΐΓ, | ■ ■ ί 1 1 > > > εοΓροΓε ιιιι,ιιιι

ΙίΐΙίυηειη 5ΐιηειιη(ε , ρΐ'υρίιιΐ|ΐιίΜίιηιιιη ηιϊηίιηίβ ηιυΐίΐιιΐδ ηιο-

νεπ, (τα ιΙιηιΙιιιν; ϊ < 1 αιιίεηι , ςυοιΙ ΙΐίΒΓβΙ ίΙΙί , Ιπου»; αιιΐ

;ι1ί•|ΐιο αϋο ΟΓάίηε Ι:ιΙί. Νυηε νεΓΟ ιοηίΓηιίιιιη ;κ:ι•ίιΙίΙ : ρ,ιιι•

είοηυυ.8 εηίιη 8θ1 εί Ιιιιιιι πιονεηΐιιι-, ςυβιη δΙεΙΙαπιιη ηοη -

ηιιΙΙΐί να^ίίπιιιι , α,ιια; (αηιεη ΙυημΊιι^ & πι. ιϋο ιϋ>(,ιιιί, ε( ρι•ι>-

ρίηηυίοΓεβ ρπιηο εοΓροΓΐ μιιιΙ. ΜλιπΓι ΐΐιιιη ίΐιιίειιι Ιιοβ άα

ηοηηυΐΐϊί ι !ί:πιι ϊρβο νί.-ιι Ιιπί : Ιιιιι,ιπι εηίηι νίιίειηο» ιΐϊιιιί-

.Π.ι ρ;π 1ι• ϊ 1 1 1 1 . [ . 1 1 1 1 , ΛΙ.ι ι ί ί- βίεΐΐΐη) 5υϋϋ$$ε , ιριχ εεΐαΐΐ ιρπ-

ιΐϊ'ΐη ΓιιίΙ ίη ρβΓίε υΐιίιιπ;! ε]η$, ε§Γε$»α αιιίειη ριτ Ιιιιίιΐ.ιιη

ρβΚειη. ΜηιίΙίΙεΓ εί <1ε εείεπδ δίεΐΐίϊ ΛΙμνρΙϋ εί 1ί;ιΙ>> Ιοηϋ

■ Ιίπιιιΐ, ςυί ρΙυΓίιηϊδ ]αηι &ηηίί 8η(ε Ιιιι•(' οΙιμί ν;ΐΜ?πιιι(, εί

α ιμιίΙιΐΗ ιιιιιΙΙ,ι ίί(1ε όίςηα άβ ύαζυ\\5 &ΜΙΊ& 3εεερίιηιΐ8.

(2) Ηοε ι.Ίί3ΐιι ηοη ίπ]ιιιίϋ ιρπϋρί;ιιιι ιΙπ1η!.ι\γιί| , ηυαηι οί)

εήΐιΐϊαιη ι•1ί;«η ίη ριίιιια ιριίιΙΐΊΐι εοηνεΓδίοηε Ιαιιία ε>1 ιιιιιΙ-

ΙίΙπιΙιι 8(εΙΐ3Γυηι , υΐ υηίνεΓδίι; ογοΌ μι1ι;γι• ηοη ρο$$ε ηιι-

ιηεηιιη νϊι1ΐ'3ΐιΐΓ : ίη εείεηδ .ιιιΐι'ΐιι ιιιι.ι βι-ομιιιι ε$( δΙεΙΙα,

οΐυίβ νεΓΟ 3υΙ ρΙιίΓεβ εοιίεηι ίη ογοο ηοη νίιΙοηΙϋΓ 8850 ίη-

Άχί£. 1)ο Ιιίβ ίςϊΙιΐΓ Ιιεηε 8088 Ιΐ3υεΙ ιΊϊίΐιιι ιη.ηιίΓΡίη ιρκίΜ ι.τε

εουηίΐίοηεηι , είδί ρ3Γνα• οεεβδίοηεβ 1ΐ3υεη(ιΐΓ, (3ΐιΐ3>ριε ε«ΐ

εοΓυιη τειηοΐίο , ςθ86 αεοίιΐιιηΐ είΓΟβ ίρβ» ; δι (βηιεη βχ ΙβΙϊ-

1>υδ εοηΙεηιρΙεηιηΓ, ηοη εμΓειϋ Γιηεδ ι•αΙίοηί> νί(1εΙ>ίΙιΐΓ ί<1

φιοίΙ ιιιιιιο (1ιιΙιίΙ:ι1ιΐΓ. 8ε(1 ηοδϋβίρδίδ, ιι! ιΐε οΟΓροιΉηΐΗ ,

3ΐ(|υε ιιιιϋϋΐίΐιιΐϋ οιιΐίιιοιιι ηιιίϋεηι Ιι.ιΙιεηΙϋιιΐδ, ϊηΗη'ιιη3ΐίδ

;ιιιίι ηι ρεηίΐιιδ, εο^ίίβηιη». ΟροΓίεΙ βυίειη ίρ*3 νίνβηϋϊ εβδβ

ΐ'\ί>Ιίιιι.ιι ι• ηΐιριε ίΐι-.Ιίιιηειη Ιιϊοογο : δίε εηίηι ίιΐ ιριοϋ αι< ϊιΐίΐ,

ηοη νίιΙοΙιϋιΐΓ α Γ3ΐϊοηε ιαιιι Ιιίΐϋη•. (3) Ναιη εί ηιιίιίεηι

α,υοϋ ορίίηιε δε>ε ΙκιΙιγΙ , ίηεδδε ίρ-ιιιη 1>οηιιιη δϊιιε αείίοηε

\ ίιΐι ίιιι- ; εί νεΓΟ ψιοιΙ ίΐΐί ε*1 ρΓορίηςιιίδδίηιυηι , ρεΓ ρ;ιιν αιιι

εί ιιικιιη; ;ιί Ιιίδεε ιρι.ι; δυηΐ Γειηο(ί$δίιη3 , ριτ ρΐυιεδ,

ιριι•ΐιι«ι]ιηοόΊιιη οί ίη εοΓρΟΓίυυδ Γιεή δοΐεΐ : αΜιΐιΙ εηίιη 1>εηβ

μ-ι.' ΙιπΙιιΊ ίιιι 1 1 ιι ιιι εχεπιίΐίυηι «υοίεηδ, ιιΐίιιιΐ Ιενί ιΐεαηιΐιυίΐ-

Ιίοηε Ι.ι<Ί;ι , ιιϋιιιΐ εί ευΓδυ ίηιϋμεί ε( 1ηε(3ΐίοηβ 3ε ριιΙνβΓβ ;

;ιΙϋ πιΐ'ίΐι.ί ιΐι'ίριε ο,υονίδεχεΓεεηιΙί ηιοιίο, Ιιοε ιιιιιρι,ιπι ιιιγγιΙ

Ιιοιμιιιι , δΐ'ιί ιιΐίικί ιριίρρίιιιιι (Ίΐιι-Ι'ίριίΙιΐΓ. (<Ί) Γιγι'Ιι' ηιιίειη

.ιμΠΓ, ιιιιΙ ιιιιιΙΙ,ι, ;ι»Ι δ»'ρε, (ΙίΠΊείΙεεδΙ, νείυΐίΐαΐοδ ιΊιίοί

[ ύνε ροϋυ.$ Οοοδ ] ΓηίΙΙε ρΐΌ^ίεβΓβ, ίιιιροδδΐοίΐε ε,•>1; δβο"

ιιιιιιηι , νεί (1οο8, ΓαοίΙίυδ ι>>1. ΚΙ ΓϋΓδυδ ςιιυηι Ιιοε ςιιίιίεηι

ίΐΐίϋδ §Γ3ΐί3 , ίΙΙικΙ ΗΐιΙειη οΐιιιϋιΐιΐ, εί ϊΙΙηά ίίειιι οί) 3ϋιΐ(1

6δ( Γ,ιιίγπιΙιιιιι : ίη ιιηο (ριίιίειιι (Ιιιουιΐδνε ίϋείΐίιι • ιριί-ρίιιιιι

Ιίηεηι α(1ίη^ε(; 3εςυο ρει■ ρΙιιι-3 ρΓοεοιϋΙ,εο ίΙΙικΙ ιΐίΐ'ίίεί-

Γιηδ 3δδεςιιε(υΓ. ΟυβρΓορίεΓ εί .-,ΙιΊΙ.ιι ιιιιι 3εΙίοηεηι ΙαΙειη

εχίε(ίιη3Γ8 οροΓίεΙ, ςυάΐίδ αιιϊιιιαίϊυηι εδ( &ε ρΐϋΐιίαπιιιι.

ΕΙεηίσι ηΐε Ιιοπιίηίί βεΐϊοηεβ ρΐιιι ίιη,υ ίΐιηΐ. ιΜιιΙΙα εηίιη,

2β
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γάρ τών ευ δύναται τυχεϊν, ώστε πολλά πράττει, και

άλλων ενεχα. 'Γώ δ' ώς άριστα έχοντι οΰΟέν δει πρά

ξεως- εστί γαρ αύτο το ου έ'νεχα• ή δέ πραζις αεί εστίν

εν δυσίν, όταν χαι ου έ'νεχα η και το τούτου έ'νεχα.

ο (&) Των δ' άλλων ζωών έλάττους, των δέ φυτών μικρά

τις χαί μία ίσως" ή γαρ έν τί έστιν ο& τύχοι άν , ώσπερ

χαι άνθροιπος, ή χαι τά πολλά πάντα προ δδοϋ έστ'ι

προς τί) άριστον. Τί) μέν ουν ε/ει χαι μετέχει τοϋ

αρίστου , τί) δ' άφιχνεΤται εγγύς δι' ολίγων, τί) δέ δια

ίο πολλών, τί) δ' οΰδ' εγχειρεί, άλλ' ίκανίιν εις τί) εγγύς

τοϋ εσχάτου έλθεΐν, οΤον ει υγίεια τέλος ■ το μεν δή

αεί υγιαίνει, τί> δ' ίσχνανΟέν, τί) δέ δραμόν χα!

ΐσννανΟέν, τί) δέ χαι άλλο τι πραξαν του δραμεϊν

έ'νεχα, ώστε πλείους αί κινήσεις, (β) "Ετερον δ' άδυ-

ιλ νατεϊ προς τί) υγιαναι έλΟεϊν, αλλά προς το δραμεϊν

μο'νον ή ίσχνανθήναι- και τούτων Οάτερον τέλος αύτοϊς.

(7) Μάλιστα μέν γαρ εκείνου τυχεϊν άριστον πασι τοϋ

τε'λους • ει δέ μη , αεί άμεινο'ν έστιν δσω αν έγγύτερον

ή τοϋ αρίστου. Και δια τοϋτο ή μέν γη ό*λως οΰ κι-

20 νεϊται, τα δ' έγγΰς ολίγας κινήσεις ■ ου γαρ άφικνεϊται

προς τί) έσχατον, άλλα μέ/ρι δ'του δύναται τυ/εΐν της

θειοτάτης αρχής. Ό δέ πρώτος ουρανός εύΟΰς τυγ

χάνει δια μιας κινήσεως. Τά δ' έν μέσω τοϋ πρώτου

και των εσχάτων άφικνεϊται μέν, δια πλειόνο>ν δ' άφι-

•.!"> χνεϊται κινήσειον. (β) Περί δέ της απορίας ό'τι χατά

μέν τήν πρώτην μίαν ουσαν φοράν πολύ πλήθος συν-

έστηχεν άστρων , τών δ' άλλων χωρίς έχαστον εϊληφεν

ιδίας κινήσεις, δι' έν μέν άν τις πρώτον ευλόγως

οίηΟείη τοϋΟ' ύπάρχειν νοησαι γαρ δει της ζο>ής και

30 της αρχής εκάστης πολλήν ύπεροχήν είναι της πρώτης

προς τάς άλλας, (») εϊη δ' άν ήδε συμβαίνουσα χατα

λόγον ή μέν γάρ πρώτη μία ούσα πολλά χινεΐ τών

σωμάτων τών Οείοιν, αί δέ πολλαϊ ούσαι έν μόνον

εκάστη• τών γάρ πλανυιμένων έν δτιοϋν πλ.είους φέρε-

35 ται φοράς, (ιο) Ταύτη τε ούν άνισάζει ή φύσις και ποιεί

τινά τάςιν , τη μέν μια φορά πολλά άποδοϋσα σώματα ,

τώ δ' ένί σώματι πολλάς φοράς- (]ΐ) και ετι διά τόδε

£ν έχουσι σώμα αί άλλαι φοραί, δτι πολλά σώματα χι-

νοΰσιν αί προ της τελευταίας κα\ της εν άστρον έχού-

4ΐ> σης- έν πολλαϊς γάρ σφαίραις ή τελευταία σφαίρα έν-

δεδεμένη φέρεται, έκαστη δέ σφαίρα σώμα τυγχάνει όν.

(|2) Εκείνης αν ουν κοινον ειη τί) έργον αυτή μεν γάρ

έκαστη ή ιοιος φύσει φορά, αδτη δέ οίον πρόσκειται.

Παντός δέ πεπερασμένου σο'ιματος προς πεπερασμένον

♦5 ή δύναμίς έστιν. Άλλα περί μέν τών τήν έγχύκλιον

φερομένοιν κίνησιν άστρων είρηται ποϊ' άττα χατά τε

τήν ούσίαν εστί χα'ι χατά το οχήμα , Χ*ΐ πεΡ' τήί φοράς

και της τάςεως αυτών.

Ι η ιιι.» ι ΌΠδΟΟ,ιιί ροίοδί. <}ιιλι•ο ΙΙΙΙΐΙΙΐΙ ,Ιμί Ι , (•1 αΐίοπιπι 1111)111 1111 1

ΒΜΐίβ. Ει \ ογο ςυοά π,ιιβπι ορίίηιε δβδε ΙιβββΙ ,•ηοη εβί οριι*

3θ(ίυηο. Εβί βηίιη Μ, οιι]υ$ μΐΉΐί» εο(βΓ3 βςιιηΐ. Αοΐίο νβπι

ίϋ'ΐιιρ«τ ίη ύυοηυδ οοηβίβΐϊΐ , ψι.ιικίυ εΐ ιιΙ πι] ιη ςτΐΐίβ 3ςί(ιιι°,

«Ι, εΐ ί(1 ο,ικκΐ 1ιυ)ϋ8 £Γ3Γΐ3 3|ξί(. (5) ΑΙ οείβΓοπιιιι .ιιιιιιι,ι-

1ϊ ιι ιιι, ραιιπίΐιο. ΜΐιιΙ ; ρΐιιιιΐιιπιιιι υογο ρ,ιι-νβ ηηχιΐ,ιιη βΜ 30

ιιιΐίΐ Γογ(3$86. ΛιιΙ βηίιη ιιηιιηι (ριίιίειιι ι•>1, φΐθ(1 ουη&οιμιί ροβ•

βιιπί , ΐ]ΐκ'ηΐ3(Ιιηυ(Ιιιηι εΐ Ιιοηιο : ηιιΐ εΐ ίρδ» ρΙβΓΐςυε οηιηί,ι

ρπινιΐιιιηΐ 3(1 ίρ*ιιιιι ομίίιιιιιπι οοηδεφιοηύυηΊ. ΛΐίιιιΙ ίβί(ιΙΓ

ΙιιιΙμΊ ορίίιηιιπι ίρβιιπι , β( ρ;ιι Ιίινρ* β8( ίρδίιιβ : ηΐίπιΐ ρρι•

ρ3υε3 ρΓορε 3Γθο<1ίΙ, &\\υά ροι- πιιιΙΙα •. βΐίυιΐ ηβ β^ΓοιϋΙιΐΓ

ΐ|ΐιίιΙ«'ΐιι, βοά 83ΐί8 βϊ βδΐ ρΓορε 3(1 ίρβυιιι ιιΙΙίιιιιιΐΜ ρεΓνεηίΓε ;

νιΊιιϋ 8ί 83ηί(33 081 Ιιιιίδ, .'ΐΐίπι] ΜΊΐιριτ 08( ΜΗπιπη, ;ιϋικ1 πιβοίβ

:ιΜΐ'(Ιιιπι, :ιΜικ1(ΐΐΓ>ιιΓ;ιι Ι(ππιιι.ΐ(ίριιΐ(1ι>(Ιικ(ιιηι,3ΐίιΐ(1οΙηΙϊιι

ηυορίβιη 3εΙο ίρβίιιβ ^πιϋ.ι οογ808 : ςιΐ3Γε ρίοτεβ ίρ8ίιΐ8 $ιιηΙ

Ι110(ίοηθ8. (6) Ε5ΐ ι•| ί(Ι ιριικΙ 3(1 κιιιί(;ι1ι•ιιι ίρ83ΠΊ ;ιιι:«'<|.ι .•

ικ'ίριίΐ, 86(1 αιΙ 0Ι1Ι8Ι1Π1 8οΙιιιιι , ίιιιΐ 3(1 ιικκ'ϊοηι : ;ι|ΐ|ΐιι• Ιιο-

Γυιη .ιΙΙιτιιιη οϊΐ ίρδϊβ Γιηί». (7) Νβηι ηιβχϊηιε <]ιιϊ<Ι<ίιι (»1

ορίίιηυιη οιιιηίΐιιιβ, ϋΐιιηι οοηβεςηί Ιίηεηι : (]υο(ΐ8ί Ιιοε ηοη

Ιί»1, ίΐΊΐιριτ ιικ•1ίιι> γνΙ, (]ιι:ιιι(ο ρΓορίηςυϊικε»! ορίίιηο. II

ίιΙ(:ϊκ(ΐ ΙΐΊπι (ριίιΐΐ'ΐιι ηοη πιονεΙυΓ οηιηΐηο, ρι-ορίπιριη νιτο

ραιιΐΊΛ ιιιοΙϋιιΐΝ ιιιονι-ηΙιΐΓ. Νοη ΐ'ΐιίιη 3(1 ιιΙΙίιηιιηι ίρδίιιιι ρίτ-

νβιιϊυηΐ, £0(1 (ΐϋϋίπιριο οοη^οηυϊ «Ιίνϊηϊββϊπιιιητ ιρκιιηι ρηη-

('ίρίιιιιι [Η)88υη(. Ι'πιιιιιηι βιιίοιη ΟίοΙιιηι οοηΐϊηιιο ρΐ'ΐ' ιιιιιιιιι

1111)111111 ί|||1(1 388('(]1ΐίΙ|1Γ. ΑΙ 63 ίμΐ,Ί! 8Ι11|( ίη ΙΙΚ'ιΙΪΟ ρΐ'ίΐηϊ 30

ιιΚίιικιηιηι , ροΓνοηίπηΙ ιριίιίοιη , ρβΓ ρΙιΐΓβκ Ιηιιιοιι π)θ(ίοηβ8

ρΐΊΜΊΐίιιιιΙ. (8) ΙΙΙιμΙ ιιιιΙιίιι ίη ρπιη,ι ιριίιΐι'ΐιι Ιβΐίοηε ιιι,ι-

^ιΐ3ΐιι οορϊαηι ββδβ 8ΐεΙΐ3Γυιη , (οΐιτηπιιιι υογο >>1(•ΙΙ:ιπιιιι

(|11311ΐςΐ10 &0ΟΓ81ΐηΐ ρΓ0ρΓ13ϋ ΙΙΙΟΐίοΐΙΟδ ΙκΐΙΐΟΓΟ (0,110(1 ()1ΐίι1ι>Ι11

(Ιιιυίΐαΐίο 881 μί ιιπΊ;ι), ο!ι ιιιιιιιιι ςυία'εηι ριιιιιιιιη ιριϊί-

ρίαιη ουιιι ΓβΙίοηβ β88β ριιΐ,-ιΐιίΐ. Ργϊπι,'Β ηβηςηο νΙΙίβ 61

ρηηοίρϋ (ΐι]ιΐδο,ιιβ ρπηιί ιηα^ηαιη 3ϋ οεΐ6Γ3 ίπΙρΙϋβΟΓΟ

εχοοδϋίοηοιη («βο οροΓίοΙ. (9) Ηοο 3ΐι(ειη βοείιΙοΓβ ρρι•

ΓίΐΙίοηοηι νκίοΙυΓ. 1'ιϊηκι η,'ΐιιΐιριο ιιιι,ί (ριίιίοιη ο>( , ιιιιιΙΙ.ί

βιιίοιη ιΐίνίηιιΐ'ΐιιιι οοΓροπιιη ιηονοί; οβΙοΓβϊ νεΓΟ ηιυΙΙ.τ

ΐ|ΐιίιΙι•ιη μιιιΙ , ιιιιιιιιι Ιιιιιιιιι ιρίίΐ'ιριι• ΙιιιιΙιιπιιικκΙιι ιηονοί :

νιι^ιιπιιιι οιιίηι ΜιΊΙ,-ιπιιιι ςιιχηιιο ρίιΐΓίΙιιΐδ Ι,ιΙίοηϋιιΐδ ΓογΙιιγ.

(10) Ηοο ίμϋιΐΓ ρικΊοηϋΙιιΐΜ ίρδ» ίη 3Λςυ3ΐί(3(6Πΐ Ιιιΐ'ο ΓοιΙίμίΙ

3(0,00 ΟΓϋίιιΐ'ΐη ι|ιιι•πι1λιιι Γ.κίΙ , ιιηί ηιιίϋοπ) Ιαίιοηϊ ηιιιΙΙ»

(•ιι|'ρηΐ•,•1, 1Ι1ΙΪ ΟΐιΙ'ροΐΊ ΐ3(ίθηβ8 00ΙΙΐρ1(ΙΓ08 ΓΟχΙοΌηδ. (11) ΚΙ

ίιΐΜίριτ "Ιι Ιιοο ιιηιιηι οείβπβ δρΙιΧΓΟΒ οοΓρυδ ΙιβΙμίιΙ, ςιιοιΐ

ιτιιιΙΙ» ι ικριιι ;ι ηιονοηΐ 03; ο,ιια; 8υη( ιιιιΐο ιιΙΙίιιι,ιιιι δρΙι»τ3ΐιι,

φΐ;ι' ιιιι,ιιιι ρο88ί(1ο( δΙεΙΙβηι. Ιη ηιοΚίδ οιιίηι βρΙιατί» υΚίιιι.ι

8ρΙΐΟΤ3 1ί§3(3 ί. ΓίΐΙΓ. δ|)1)0ΐΓ3 ,1111(111 (|ΙΙ!ι'ιρΐΟ ΟΟΓρίΙδ Οδ(.

(12) ΙΙΓιιΐ8 ί^ϊΙιΐΓ ίρΜίιν οριΐδ οοηιηιιιηο οπ(. Ηαχ οηϊηι

οιϊΐ]ΐιβ ρΓορΓίβ η.Ί(ιΐΓ3 Ιβΐίο ; ίΙΙ.'ΐ βιιίεηι ςικίδί »(1]3οο(. ΑιΙ

(ΊηίΙιιπι υογο, ΓιηίΙί οΟΓροπβ οπιηίδ ροΐοηΐία οβί. δ<κ1 (Ιο &(ι•Ι-

Ιίδ (ρι'κίοηι , (|033 οοηνοΓδϊοηο ΓβπιηΙυΓ, ο,ιΐΒίββηβηι δΐιηδίβηΐί»

8ίη( «Ιππε Π^υι-ϊ, ε( ϋε ΐ3(ίοηε ϊρδβηιηι βΐηυε οηϋηβ, «κι*

].ιιιι ιϋ\ίηιιΐ5.
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ΟΛΡ.

Λοιπόν δέ περί τη; γής ειπείν , ου τε τυγχάνει κει

μένη , και πότερον των ήρεμούντιον εστίν ή των κι

νουμένων, και περί τοΰ σχήματος αυτής. ΠερΊ μέν

ουν της θέσεως ού τήν αυτήν άπαντες έχουσι δοξαν ,

5 άλλα των πλείστων επί τοϋ μέσου χεϊσδαι λεγόντων,

όσοι τόν δλον ούρανόν πεπερασμένον είναί φασιν, έναν-

τίως οί περί την Ίταλίαν, καλούμενοι δέ ΠυΟαγο'ρειοι

λέγουσιν επί μέν γαρ τοΰ μέσου πϋρ είναι φασι, την

δέ γην εν των άστρων ουσαν, κύκλω φερομένην περί τό

ιο με'σον νύκτα τε και ήμε'ραν ποιεϊν. "Ετι δ' ίναντίαν

άλλην ταύτη κατασκευάζουσι γην, ήν άντι'χθονα όνομα

καλοϋσιν, οϋ προς τα φαινόμενα τους λόγους και τάς

αιτίας ζητοΰντες, άλλα προς τινας λόγους και δό;ας

αυτών τα φαινόμενα προσέλκοντες και πειρώμενοι συγ-

15 κοσμεϊν. (ϊ) Πολλοίς δ' αν και έτέροις συνοόςειε μή

δεϊν τη γη την τοΰ μέσου χώραν άποδιδόναι , το πιστόν

ουκ εκ τών ι.αινομένο>ν άΟροΰσιν άλλα μάλλον εκ των

λόγων. Τω γαρ τιμιιοτάτω οίονται προσηκειν την

τιμιωτάτην ΰπάρνειν νώραν, είναι δέ πΰρ μέν γης τι-

20 μιώτερον, τό δέ πέρας τών μεταξύ, τό δ' έσχατον και

τό μέσον πέίας • ώστ' εκ τούτων αναλογιζόμενοι ούκ

οίονται επί τοΰ μέσου κεΐσΟαι της σφαίρας αυτήν , άλλα

μίλλον τό πΰρ. "Έτι δ' οί γε Πυθαγόρειοι και δια τό

μάλιστα προσηκειν φυλάττεσΟαι τό κυριώτατον τοΰ

25 παντός ■ τό δέ με'σον είναι τοιούτον • 8 Διός φυλακήν

όνομάζουσι , τό ταύτην έ/ον τήν χοιραν πΰρ, ώσπερ τό

μέσον απλώς λεγόμενον , και τό τοΰ μεγέθους με'σον και

τοΰ πράγματος ον μέσον και της φύσεως, (β) Καίτοι

χαθάπερ έν τοις ζώοις ού ταυτόν τοΰ ζώου και τοΰ σώ-

30 ματος μέσον, ούτως ίιποληπτέον μάλλον και περί τον

δ'λον ούρανόν. Δια μεν ούν ταύτην τήν αίτίαν ούΟέν

αύτοΰς δει Οορυβεΐσθαι περί τό παν , ούδ' εισάγειν φυ-

λακήν Ιπί τό κέντρον , άλλ' εκείνο ζητεΤν τό μέσον,

ποίον τε και ποΰ πέφυχεν. Εκείνο μεν γαρ άρ/ή τό

35 μέσον και τίμιον, τό δέ τοΰ τόπου μέσον εοιχε τελευτη

μαλ.λον ή αρχή• τό μέν γαρ δριζόμενον τό μέσον, τό

δ* δρίζον τό πέρας. Τιμιώτερον δέ τό περιέχον και

τό πέρας ή τό περαινόμενον τό μεν γάρ ύλη τό δ' ου

σία της συστάσεως έστιν. (<) Περί μέν ουν τοΰ τόπου

«ο της γης ταύτην ενουσί τίνες τήν δόςαν, ομοίως δέ και

περί μονής και κινήσεως• ού γαρ τόν αυτόν τρόπον

άπαντες Οπολαμβάνουσιν , άλλ' δσοι μέν μηδ' επί τοΰ

μέσου κεΐσθαί φασιν αυτήν , κινεΐσΟαι κύκλο) περί τό

με'σον , ού μόνον δέ ταύτην, άλλα και τήν άντίχθονα,

41 καθάπερ είπομεν πρότερον. Ένίοις δέ δοκεϊ και πλείο)

σιυματα τοιαύτα ένδέχεσΟαι φέρεσθαι περί τό με'σον,

ήμϊν δέ άδηλα δια τήν ε'πιπρόσθησιν της γης. Διό

και τας της σελήνης εκλείψεις πλείους ή τάς τοΰ ηλίου

γίγνεσθαι φασιν τών γαρ φερομένων έ'καστον άντι-

60 φράττειν αύτην, άλλ' ού μόνον τήν γην. Έπεί γάρ

ούκ έστιν ή γη κέντρον, άλλ' απέχει τό ήμισφαίριον

αυτής δ'λον, ούθέν χωλύειν οίονται τα φαινόμενα συμ-

XIII.

Κεδ(3ΐ ιιιιΐοηι «Ιο ΙειτΒ <1κ:βτβ , ιιΐιίιι.-νιι ροδίΐβ δι Ι , εΐ ιιΐι ιιιη

οχ ίΪ4 δίΐ ςιΐ3β φΐίβδουιιΐ, ;ιη εχ ϋδ ςιιχ πιονεηΐυτ, εΐ

υε ίρδίιΐδ ψιοςιιβ Γι^υΓίΐ. ΙΊ'μΙιι ί(αΐ|υε ίρ»ίυ8 ηοη ι•;ιιι<Ιι ιιι

υιιιηβί ορίηίοηεηι ΙιαυεηΙ : κοιΐ ρΙυΓΪηαι ςιιϊιίεπι ϊη ηιοιίίο

ροδίΐΒΐη ιΐίπιιιΐ, φΐί ΙυΙιιιιι ιιγΙιιιιι ίιιΐίιιίΐιιιιι ίηΐ|ΐιίιιηΙ 8550 :

ϊΙΠ νει•ο ςυί ΙΙαΙία; ρ3ΐΊεηι ΙιβΙμΙβιιΙ , Ρ>ΙΙιαε»θΓΪοϊςυβ νο-

οβηίοτ, γοιιΙιήμιιιιι «ίΜτυιιΙ. Ναη» ίη ηιειίίο ςιιίιίοιη ϊ§ηεηι

ε$5β ίΐίιιιι! , Ιοιτ&ηι αιιΐοηι υηασι εδ&β ΜεΙΙαηιιιι , Γβιτίφΐβ

οΪΓΟβ ηιοιίίιιιιι , αΙφίε Ιιοε ρβείο ηοείοιη ίο οΊειη εΓΠορίΌ.

Ι'ΓΟΟίετκη ϊΐίαιη Ιιυίο ι οιιΐι-απηηι Ιειτβιτι οοηΓιοίυηΙ , φϋιιιι

ΙειτΒπι ΒΐΙνεΓβΒηι νοοαηΐ ; ηοη »Λ οβ φικ νίοΌηΙϋΓ, ΓΒΐίοιιο.ΐ

|-,ΙΠ-;ιν'|ΙΙ.' 00311 . πΙ.-- , διχΐ 3(] φ138θ"3ΐη $035 ΓΒΙΪΟΙ108 ορί-

ηίοηε&φΐβ εαφία: νίϋεηΐυι•, ΐΓΒΐιεηΙεε βιιριβ ΒαΟΓΠΒΓε ι•ο•

ηβηΐεδ. (2) Οοπιρίυιϊυιΐδ (Ίί,ιιιι Βΐίιβ, ηοη εχ ίίδ ςυχ 3ρ-

ρΒΓεηΙ, 8ε(1 εχ Γ3ΐίοηίΙ)ΐι$ ροΐίυδ δυηιειιΐίΐιυ.8 Γιΰοηι, Ιοευιιι

π'<1ϋει•ε Ιϊττβρ. ιιιοιίίιιιη ηοη οροιΙεΓε νίϋεπ ροΙε&(. Ργο.•-

8ΐ3ΐ)ϋί88ίπιοηι εηϊιη ιοιρυ . Ιοιυιη οοοιιρβΓε |ΐΓα'»ΐ3ΐ)ίΙί.^ί•

ιηιιιιι οροΓίοΓΟ ριιίΒηΙ : Βΐφίο ϊ^ηβηι ςυϊϋοιπ ρΓΒ25ΐ3ϋίΙίθΓεηι

(ογγβ, Γιηειιι ΒηΙεπι ιιιεϋϋ5 ρΓ«;5(3ΐιίΙίοΓ0ΐη 088ο; οχΙγο-

ηιυιη ι1«ηί<ιιι« εΐ ηιειϋιιπι 8«&β Ιμκίιι. Οικιιρ εχ Ιιί.ι γ;ι-

Ιίοιίηβηΐεδ ηοιι ίρ53ηι ίη ηιεΟίο 8ρΙι»τ32 ]3θεΓβ, 80(1 ροΐίιυ

ίβηεηι ριιΐιιπί. ΡγϊοΙογοβ Ρ}ΙΙΐ38θΓΪοί, εΐ ο,οιβ ΠΜχίηιβ

οοηίεΓνΒΓί οροΓίεβ! ίιΙ ςοοο! εβί ιιι,ιχιιηο ρι;ΐ'( ίριιυηι υηί-

τεη>ί, ιιιοΐίιιιιι νεΓΟ ε$( 1;ιΙ<-, ίιίεο ειιιιι ϊ^ηοη), φΐί Ιοοιιη

Ιιιιηο οοεορ:ι(, ι ι^ΙοιΙίαιη ^ον^8 βρρεΙίΒηΙ : ςυΒ&ί ηιεϋίυιη

βίηιρΙϊοίΙεΓ ίΙίοιτιΊιΐΓ, εΐ ιηπίίιιιιι ιιιββίιίίικίϊηίί , εΐ ινί ηιε-

ιΐιιιιη ε&βε( , 3ΐφΐε ιιηΐ πια•. (3) ΕηίηινεΓΟ ιιΐ ϊη 3ηίιιΐ3ΐί1)ΐΐ5

ηοη ίιΐΐ'ΐη ο>1 Βΐιίηιβίί» Βΐφΐε εοΓροήβ ιιιι•<Ιίιιιη , δίο ε8( ηι;ι-

§18 ι:1 γιγοβ ϊρίΐιιη ΙοΙυηι εχΐυη) εχίίΐίιιι,ιηιΐιιιιι. Ι^ιΙπγ

ρΓορΙεΓ Ιιαηο οβιι^βιιι ηοη οροιΊεΙ ίρ$θ8 ι•ίι•ο» υηίνεΓ8υηι

ΙιιιΊαη , ηεφιε ιιΐδίοϋίαιη α<1 εεηΐηιιη βϋϋυοεΓε, βεϋ ιΙΙυιΙ

ίρΐιίτοπ:, ιικίΙμιιιι ίρΜίιιι φΐΒίε ιριίιΙ ε$1 , εΐ υ))ί (••.! βρίυιιι

ε&ε. ΙΙΙυιΙ εηίπι ιικίΜιιιιι, ρΓίηεϊρίυιη ε$1, 80 ρπ-ιίυίοιιι :

ιηοιίίοπι νοΓο Ιοοί δϊηιίΐβ ο'βΐ ιιΐΒμίδ εχΐι-οηιο , ()ΐΐ3ηι ρπη-

είρίο. Μΐ'ιΐίιιιη εηίιη 1ιτιιπιι»Ιιιγ; (εηιιίηιΐ5 ιυίοιη ε&( ΐρ*β

ΓΐΙ1Ϊ8. Ι':ι•Ι:π,ίιι> ,μιΙγμι ιν| ίιΙ φΐοϋ ι ίιιιΙιιιγΙ , ι•| Ιιιιιλ , ιρι.Ίΐι

ίϋ φίοι) ΠηίΙιΐΓ. Ηοο εηίιη ηιηΙιτίι>5 , ίΐΐιιιΐ 5ΐι1κΐ3ΐιΙίπ οοηβϋ-

(ιιΐίοηίδ ε$(. (4) ϋε Ιοοο ί-ϋιΐΓ Ιιτιίι' Ιιβιιο ΙιβΙηίιΙ ι|ΐιίι!;ιηι

ορίηίοηεηι, οί 5ίιηίΙί(εΓ ιΊίίΐιιι ιΐΐ' ηυίείε βίςυο ηιοΐιι. Κοη

γιιϊιιι εουειη ηιοϋο οιηηεβ εχίδΐίηιαηΐ, μί! ιμιί ίη ιηοιίίυ

ίρ$3ΐη ηοη η.-χ• ριΐίίΙ.ιηι ρυ(8η(, ιϊιοβ ιιιοιίίιιιη ηιονεπ (Π-

ι-μιιΙ : 3(φΐε ηοη βοΐυηι Ιιιιικ- , 8ου οΐίϋΐιι 3(]νθΓ8ϋπι (ογγβπο ,

υΐί ρπυδ »•>1 ιΐίι Ιιιιη. (^ιπΙιιιμΙβιιι ιΊϊ.ιιη ρΐιιηι Ι,ιϋίΐ οοΓροΓα

(■ίΐ'Γ.Ί ιιιιίΙ ίιιιιι ΙΊ'ΐΐί ρο880 νίϋεΐυι•, ικιΐιί^ ίιηιιΐ3ηίΓβ5ΐΒ οί) (ογγο;

οΐ^εείίοηεπι. Οιιοοιγοβ ει Ιιιιι;ι• (ΙεΓειΊίοηεδ ρΙηΓε», ςυΒίιι

8ο1ΐ8, Ιιιιί (ΙίοιιηΙ : ηηυηΐφίοϋιριε εηίπι εοΓοιιι ι|ΐι,<• Γεηιιι-

111Γ, Οΐ^ΙΟΟΓβ 8050 ||1Π83 ί||φ|ίΐ11|(, 11(111 »ο Ιιιιιι |<| 1 .1111. Λ. 11.1

ιριιιιη (ογγβ ΐΊ π! ιιιιιι ηοη δίΐ , δει! ροΓ ίρδίιιβ (οΐΐιΐιι Ιιειηί-

δρΐιατίυιη ϋίδίοΐ, ηίΐιι! ρΓοΙιίϋΟΓε ρυΐΒΐιΙοΒ βοοιοΌγο, υ,υχ
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άπτόμενα δ'λα σα)ΐιροειδή ανάγκη εϊναι• τά δέ κάτω της

των πλανήτων άπτεται της επάνω σφαίρας, "Ωστε

σφαιροειδής αν είη πάσα- πάντα γαρ άπτεται και συν

έβη έστι ταϊς σφαίραις. (β) Ετι δε έπεί φαίνεται

ϊ, και υπόκειται κύκλω περιφέρεσθαι το παν, δέδεικται

δ' 3τι της εσχάτης περιφοράς ούτε κενόν εστίν έξωθεν

Ουτε τόπος, ανάγκη κα'ι δια ταϋτα σφαιροειδη είναι

αυτόν. ΕΙ γαρ εσται ευθύγραμμος, συμβήσεται και

τόπον εςω είναι και σώμα και κένον. Κύκλω γαρ

κι στρεφόμενον το εύβύγραμμον ουδέποτε τήν αυτήν έφέ-

ξει χώραν, άλλ' δπου πρότερον ην σώμα , νϋν ούκ εσται,

και ου νϋν ούκ εστί, πάλιν εσται δια τήν παράλλαξιν

τών γιυνιών. Όμοίιυς δέ καν ει τι άλλο σχήμα γένοιτο

μη ΐσας έ^ον τας έκ τοΰ μέσου γραμμάς, οΐον φακοει-

ι:> δες ή ωοειδές• εν άπασι γαρ συμδήσεται και τόπον έςω

κα'ι κενόν είναι της φοράς δια τι) μη τήν αυτήν χώραν

κατέχειν το έίλον. (7) Ετι δ' ει των μέν κινήσεων το

με'τρον ή τοΰ ουρανού φορά δια το είναι μόνη συνεχής

κα'ι δμαλής και άίδιος, εν έκάστω δε μέτρον τό έλάχι-

311 στον, ελαχίστη δε κίνησις ή ταχίστη, δήλον δτι ταχίστη

αν είη πασών τών κινήσεων ή του ουρανού κίνησις.

(κ) Άλλα μήν τών άπο τοΰ αύτοΰ έπί το αυτό ελαχίστη

έστιν ή τοϋ κύκλου γραμμή• κατά δε τήν έλαχίστην

ταχίστη ή κίνησις• ωστ' ει δ ουρανός κύκλω τε Φέρεται

2ί> και τάχιστα κινείται , σφαιροειδη αυτόν ανάγκη είναι.

(ο) Λάβοι δ' άν τις και εκ τών περί τό με'σον Ιδρυμένων

σωμάτων ταύτην τήν πίστιν. Ει γαρ τό μεν ύδωρ

έστι περί τήν γήν, δ δ' άήρ περί τό ύδο>ρ, τό δέ πϋρ

περί τον άε'ρα , και τα άνω σώματα κατά τον αυτόν

ω λόγον συνεχή μέν γαρ ούκ εστίν, άπτεται δε τούτων.

Ή δέ τοϋ ύδατος επιφάνεια σφαιροειδής έστιν , τό δέ

τω σφαιροειδεϊ συνεχές ή κείμενον περί τό σιαιροειδές

καΐ αυτό τοιούτον άναγκαΐον είναι. "Ωστε καν δια

τούτου φανερόν είη ότι σφαιροειδής έστιν δ ουρανός.

3;, (ιο) Άλλα μήν ότι γε ή τοϋ ύδατος επιφάνεια τοιαύτη,

φανερόν ΟπόΟεσιν λαβοΰσιν δτι πε'φυκεν άε'ι συρρεϊν τό

ύδωρ εις τό κοιλότερον κοιλότερον δέ έστι τό τοϋ κε'ν-

τρου έγγύτερον. ΊΙχΟ<ι>σαν ούν έκ τοϋ κέντρου ή ΑΒ

και ή ΑΓ, και έπεζεύχΟω έφ' ής Β Γ. Ή ούν άχΟεΐσα

V) επί τήν βάσιν, έφ' ης Α Α , έλάττων έστι τών έκ τοϋ

κέντρου• κοιλότερος άρα δ τόπος. "Ωστε περιρρεύσεται

τό ύδωρ , έ'ως αν ίσασβή. Ίση δέ ταΐς έκ τοϋ κέντρου

ή ΛΕ. "Ωστ' ανάγκη προς ταϊς έκ τοϋ κέντρου είναι

τό ύδωρ• τότε γαρ ηρεμήσει. Ή δέ τών έκ τοϋ κέντρου

45 άπτομένη περιφερής• σφαιροειδής άρα ή τοΰ ύδατος

επιφάνεια, έφ' ή*ς ΒΕΓ. (ιι) "Οτι μέν ουν σφαιροει-

δής έστιν δ κόσμος, δήλον έκ τούτων , και δτι κατ' άκρί-

βιιαν έντορνος ούτως ώστε μηΟέν μήτε χειρόκμητον

εχειν παραπλήσιας μήτ' άλλο μηΟέν τών παρ' ήμϊν έν

κι όφβαλμοΐς φαινομένων. Ές ων γαρ τήν σύστασιν εί-

ληφεν, ουδέν ούτω δυνατόν δμαλότητα δέςασθαι και

άκρίβειαν ώς ή τοϋ πέρι; σώματος φύσις• δήλον γαρ

ώς άνάλογον έχει, καΟάπερ ύδωρ ποός γήν, καΐ τα

πλεϊον αεί απέχοντα τών στοι/είων.

ουιιΐίηειιΐυΐ', 3ο |»η§υι>1, ιοίιιηιία εδβε οιιηοΐα ηεοεϋο βϊΐ. ΑΙ

φΐα: δΐιηΐ δΐιΐ) νη"3ΐιιπι δρΐιηπι, βιιροΓαιη 8ρ1ια9Γ3ΐη ΙαηςυηΙ.

(,ΐιι.ιΐί' ίρδυιη ιιιιϊ νΟΓ.^ιι ιιι ιηΐιιιιιΐιιηι βπΐ : οιηηία ηηηΐφΐε

ΙαημιιηΙ , Ιι,ΊτοηΙφίο δμΐΐίοπδ. (6) 1'Γ.τΙβΓ04 ψιυιη ατηβΐητ

30 8ΐιρροηαΙυΓ, υιιίνεΓδίιπι ίρδίιηι νεΓδαπ, ύεηιοηβίπιιιιιιι-

φΙΟ δίΐ 6ΧΐΓ3 Οι|Ι\ ι•1 -ίθΙΗ'111 ('ΝΐίΐΙΙΗΙΙΙ ΙΜ'φΐε Ιυι'ΙΙΙΙΙ Ι1ι-}11<'

υηοιιπιη βδίβ, ΓοΙιιηιΙιιπι ίηβιιιη ε&δο οΐ) Ιι,-<<•. εΐίβιη ηβ-

ορίίο ο>1. Νβηι δϊ γοοΙβπιιιι Ιίηεαηιιη επί Γι^ηγβ, ενειιίείεΐ

Ιοοιιιη ε«>ε, εΐ οοι-ρη», εΐ νβοιιιιηι, ε\(ίπΐ3 : ηαιιι ηιιιιπι

ΓΟίΊβπιιιι Ιίηεαπιηι ΠμιΐΓ» νεηαΐυτ, ιιιιηφίϋΐιιΐΊΐιΐιΙπη οοοιι-

|ι;ι1.ι| Ιοοιιιη , 8β(1 ιιυί ρπιΐδ οπιΐ οοΓριΐί, ηιιηο ηυη επί, εΙ

ιιΐιί ηιιηο ηυη εϊΐ, ηίΓΜίί οΟ αη^ιιΐοηιιιι ΐΓαιΐδίΙίοηβιη βτίΐ.

Κ.ιι Ιΐ'ΐιι ενεηίβιιΐ οΐϊαιη δι φΐϊδρί«ιη αϋφίαιιι Πμιιι-αηι αΐίαιη ίρ.ι

Ιπΐιυβπΐ ηυη ΙιιιυειιΙειιι 838 Ιίηο38, (|ΐΐ32 οχ ιιιοιίίυ ρΓομιε-

ιΐιιιηΐιιι ;ι ψΐίΐΐι'.-ί, \ΗιιΙί Ιι•ηΙίΛ Γιμιιηι: δίπιίίειη, 3ΐιΙ ΟΤΙ. Ι»

οηιηίΐιυβ εηίιη ενεηίεΐ οΐ Ιυουιη ε«88 εΐ Υ3ουυιη εχίτη 1α-

Ιίυηβηι, ρι•ορΙει•6α ςυο<1 ΙοΙιιιη ηοιι ιίιιιιΙιίιι ΟΓειιρβΙ Ιοουιτι.

(7) ΡΓίΕίεΐ'εα 8Ϊ <:<Εΐί ΙϊΙίο φπιίοιιι ιικίιλιιπι 081 ηιοΐιιιιιη ,

ρΓορΙει•03 <]ϋοιΙ κοία οοηΐίηιπιβ εδί εΐ υηΊΓοπηίδ δοιτιρϋεΓ-

ηιΐ8(μιε ηιο(ιΐ8, ίιι υηοςυοιριε αιιίειιι μΐΊΐΐΊΊ! ιιιΐΊΐ-ιιηι ί<1

ε.•>1 , ςυοϋ εβί ηιιιιιιιιιιιιι , ιιιίηίιηπβ νεΓο ιιιυΐιΐί , ίδ εκί οείετ-

ΐ'ίηιιι.•, : ρηΙιΊ , εκΗ ηιυΐιιηι οπιηϊιιπι ηιο(ιηιη) οείεηίιιιυιιι

οββ. (8) ΑΙ εοΓυιη <ιιι»! 3ΐ>βοιΙειιι βιΐ ϊιΙεπι ρεΓ^υπΙ, ιηί-

ηίιηι ί|ΐ.-.ίιΐΛ ιίΐΊΊΐΙϊ Ιίηι•;ι ρ<ι , ]«']■ ιηιιιίιιι.ιπ] ηυίειη εβί ηιο-

Ιιιβ οεΙεΓΓίιηϋί. Οιΐ3ΐ•ε δϊ οαΊιιηι οοηνεΓίϋυΓ, οεΙεΓΓίηιβ-

ςιιε ηιονβΙυΓ, τοίιιηιΐυιη ϊρςυιη ε«5ε ηεοεδϋε 081. (>.)) διιιιιοΓβ

ι•Ιί;ιηι φίΝρκιιιι εχ Ιιίβοε οιιι•ροι•ίΙιιΐί , ιμι.ν οΪΓοβ ιηειίίιιιη

οιιΙΙοι-αηΙιΐΓ, Ιυηο ΙιιΙειιι ροΙε8(. δι εηίηι »(|ΐια <|υί<1ι>ηι ε8ΐ

οϊγολ ΐΡΓΓαιη , αιτ βυΐεηι οϊγο3 Ηΐμϋΐιη , εΐ ίμηϊ> ειιτη αειειιι

εοΙΙοοβΙυΓ, εΐίβηι βπρεΓα ουΓροΓβ ρ«Γ ΓαΙίοηοηι εαηιίειη ίΐί 50

ΙμΙιοιιΙ. ΐ:(ΐΊΐίιη οοηΐίηυα ιμιί•Κ•ιιι ηυη 8ΐιηΙ, Ι.ιπμιιιιΐ βυίειιι

ΙιβϊΟ. Λιμια; νεΓυ δΐιρεΓίίοίοϋ ΓθΙυηιΐ3 ε*1 8αηε : αίφΐε φΐυ<1

πι| ιιικίιιηι Ι.ιιιμϊΙ, 0ΐΓ08(]υε ιόΙιι ιιιίπιιι ε$1 βίΐυιη, εΐίαιη ί|)»ιπιι

(βίε ε$8ε ηΐ'ΐ'ΐ'δίε ε>1. Γ.ιΙιΊ ίμίΐιιι• Ιΐ30 εΐίβηι πιΐϊυιιι', ι-ίΐΊιιιιι

ΓοΙυιΐ(Ιυιΐ) 0850. (10) ΑΙ νοιο δΐιμεΓΓκίοιη Ηφία: 1»1ειηε88«

ρ3ΐε1»ίΙ, 8ί βυρροίίΐίυηειΐ) δΐιηιρϋοππιιυ, 3ΐμΐ3ΐη βυαρίο ιΐ3-

ίυΓ3 δεηιρεΓ αά ιηα^ϊβευικανυιιι Ιυουιη ουιιΙΙιιεΓε, εΐ ειιηι

Ιοοιιιη ιηαμΐ3 οοηοΛνιιιη ε.•>δε , φΐί εβί ρΓορίικμιίυΓ οειιΐιο.

Ιΐικ ν,ιιΐπΐ' ί{;ίΙυΓ εχ α ιεπίτο γοοΙη; Ιίηε* α β, εΐ α γ, εΐ εχ

β ίιι γ 1ίιιε;ι ρΓιπΙιιπιΙιΐΓ β γ : αιΐ ιμι.ιιιι 3ϋ α ροιρεηϋίοιιΙβΓίϋ

(ΙυοΗΐυΐ' α δ [ε[ ρι•υ1ι•;ιΙι;ιΙιΐΓ ίη ε ] : φιιι: ιιιίηοΓ ιτίΐ Ιίηεί$ εχ

οοηίΓΟ (ΙιιοΙίβ. Ετ^,ο Ιιίο Ιοειίδ ηιαμί* οοηοΒνυϊεόΙ : ςπ3Γ8 3Ι'•

ΙΙικΊ ιιιμκι , «μιοιι^μιε ΓιιεηΊ ίη ηιμι.ιΜΙαΙπιι ΐ'ι•ι1;ιοΙα. ΑΙ Ιί-

ηε3 α ε β!(ΐιΐ3ΐίδ «Ι Ιιίβεε <]υ33 3 οεηίΓΟ δΐιηΐ ιΐιιοΐίκ. Οικιγο

ίκμιαιιι ίρδΐΐη ίη Ιιίςοε ε$ββ, <μι;»: δΐιιιΐ εχ οεηίΓΟ ι1ιιοΙ;ι•, ηε-

οεδ9ε ΟδΙ; Ιιιηο βηίιιι ςιιϊοδοεί. ΑΙ εα φΐχ' ΙαιίβίΙ ε;ΐ8 <)ΐΐ3;

δΐιηΐ εχ οεηΐιο ΟηοΙίε, οίΓοηιηΓοΓβηΙίΗ βδΐ. ΙίυΙιιηιΙα ε«Ι ειμυ

8ΐιμεΓΓιοΪΡ8 3ηυ3Γ!,(μιαι ιμιί(1ειη εβί β ε γ. (II) Ι*3ΐοΙίμί1ιΐΓεχ

Ιιίδοβ, ιηυικίυηι ε«5β Γοίιιηιΐιιιη , Ηΐφίοβιίεο οχβοίε, ιιΐ ιιιΙιιΙ

ΐ'ΟΓίιιη φι;ι• ηΐ3ΐιυ οοηΙϊοϊυηΙυΓ, ηεο αΙίικΙ (]υίο(]ΐΐ3ΐιι ρυπιιιι

(|Η!Ε ηρικί ηοδοοηΐίδ ιοπιιιηΐιιΐ', δίΐ Ιβηι εχΗοΙε ΓοΙιιηιΙυηι.

ΝίΙιϋ εηίιη εοΓυιη εχ ηιιίϋυβ οοηδίαί , 3(1οο ιιηίΓοΓηιίΙθΙειη

εΐ εχ3ο(3ΐη ΓοΙαικΙϊΙαΙηη δΐΐδοίρβιε ροΙονΙ , ιιΐ ίρβίιΐδ οογ-

ροΓΪδ ο1)ειιηΙίδ ηβΙιΐΓβ. ΜαηίΓ«δ(ιιιιι οδ( εηίιη, ΓβΙίοηβιη εαιη

ΙιαόεΓΟ, ςιιηηι ,ιιμια Ιι»1>εΙ αιΐ ΙβΓΓαιη, οΐ είειηεηίοηιιη εα

(μια• ρ|ιΐ8 ίοιημεΐ' π'ηιοΐβ δΐιιιΙ.
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ΟΑΡ. V.

Έπει δ' εστί διχώς έπι τοΰ κυκλοΰ κινηθήναι, οίον

οπό του Α την μέν επί τι) 1$, την δ' έπι το Γ, δ'τι μεν

ουν οΰκ είσ'ιν έναντίαι αύται, πρότερον εϊρηται. Άλλ' ει

μηδέν ώς έτυ/ε μηδ' άπό ταύτομάτου ενδέχεται εν τοις

^ άϊδίοις είναι , 6 δ' ουρανός άΐδιος και ή κύκλω φορά, διά

τίνα ποτ' αίτίαν έπι θάτερα φέρεται, άλλ' ούκ επι θά-

τερα; ανάγκη γάρ και τοΰτο ή αρχήν είναι ή είναι αυ

τού άρ/ήν. (2) Ισως μέν ουν τι) περί ένίων άποφαί-

νεσθαί τι πειρασθαι κα\ το περί πάντων και τό παριέναι

ι» μηθέν τάχ' αν δόξειεν είναι σημεΐον ή πολλής εύηθείας

?, πολλής προθυμίας. Οϋ μήν δίκαιον γε πασιν δμοίως

έπιτιμαν, άλλ' δραν δει την αίτίαν τοΰ λέγειν τις έστιν,

ετι δέ πώς έχυιν τω πιστεύειν, πότερον άνΟροιπίνως

η καρτερικώτερον. Ταϊς μεν ουν άκριβεστέραις άνάγκαις

15 όταν τις έπιτύχη, τότε χάριν εχειν δει τοις ευρισκουσι,

νυν 2έ τό φαινόμενον βητέον. (;ι) Ει γαρ ή φύσις άεϊ ποιεΤ

των ενδεχομένων τό βέλτιστον, εστί δέ καθάπερ των

επι της ευθείας φορών ή προς τον άνω το'πον τιμιωτε'ρα

(Οειότερος γαρ δ άνω τόπος τοΰ κάτω), τον αυτόν τρό-

■:» πον και ή εις τό πρόσΟεν της εις τούπισθεν έχει, είπερ

και τό δεξιόν χαιτό άριστερόν, καθάπερ ελέχθη πρότε

ρον. ΚαΙ μαρτυρεί δ' ή δηθεϊσα απορία , δ'τι έχει τό

πρότερον και ύστερον • αύτη γαρ ή αιτία λύει την άπο-

ρίαν. Ε: γαρ ε/ει ώς ενδέχεται βέλτιστα , αύτη αν είη

2.•> αιτία και τοΰ ειρημένου • βέλτιστον γαρ κινεϊσΟαι

άπλην τε κίνησιν και άπαυστον, και ταΰτην έπι τό τι-

μιώτερον.

Οιιιιιιι ίΐιιΐΐ'ΐιι ίιι ( ίιπιΐο ιΐιιο ιηυΐυί Ιϊεη ροβδίηί, ιιΐ λΙι α

υηυ$ β<1 β, αΙΙίΓ 3(1 γ : ηοη εβδε ΐ|υίιΙοιη.Ιιο5 εοη(Γ3ΐϊυδ ,

ριϊυβ εδί ιΐίεΐυιιι. δειΙ δι ιιϋιίΙ ίιι ΕΒίεΓηΐδ 6886 ΓογΙιιϊΙο ηιιΐ α

035υ ροΐεδί , < αΊιιπι νεπι [χτιιοίπυηι εδί, 3ίΐ]ΐιε ϊρ&α ©οηνει•-

8ΪΟ ; (|ΐι.:ιιιι οΙ) ε3Πδ3ΐη 3(1 ιιΙΙιτλ, ηοη ,ιιΐ ιιΙΙιτ.ι ΓειίιΐΓ? Ν.ίιιι εί

Ιιι »' 31ΐ( |ι| ι ΙΙι Ι| ιί Ι1ΙΙΙ (-»(.', ίΙΙΐΙ ίρδίϋδ [ΙΓΪΙΙοίρίϋΐη 6586, ηεεεδδε

6*1. (2)ϋεηοηηυΙΙίδί£ί[ιΐ(•, 3((πιε3ΐ1εοι1εοηιιιίυιΐ8εηίΙί<|ΐιίρ•

Ι'ϊ.ιιιι (Ιίεειο, ηϋιίίςυε ρπι•1ιτηη1Ιΐ'Π', κιιΐ ϊιι>ϊμιιί< ι-ΙιιΙΙίΙι,ι•

ΓθΓ8ΐΐ3η , :ιιιΙ ΜΐΙιΙι- ]ι;ιγ;ιΙι ,ιιιίιιιι νήίευίΐυι• εδδε. Νοη Ιαιιιπι

οηιηεδ δίηιίΐίΐιτ δΐιηί ίικ ι ι-ρ;ιιι<1 ί : δει! ιΐίεεηιΐί 03υ*αηι, ςαα•-

ηαιη ώΐ, νϊιΙβΓβ οροι-Ιεί ; «Ι ςιιο μπΕίεκα ιηοιίο 80 1)3ΐ)Ρ3ΐ ίη

ει-ειίεικίο, υίπιιη Ιιηιιΐ3ΐιε, βηίΐα η[ 388ΐταί βΐιριε ρεΓδίδίϋί.

ς>ιιπΐ[ΐ ί^ίίιΐΓ ψιίδριαιη εχοοίίοι-εδ ηεεεβδίίβίεδ ΓυοπΙ η3εΙιι$,

(ιιηείιίδεεφίί ίηνεηίυηΐ, (;Γ3ΐί38 βχιτε οροΓίοί : ιιιιιη βιιίει ι

ί(1 φΐοά νϊιΙοΙιΐΓ, (ΙίοεηιΙιιιη ε*1. (3) Νβπι 8ϊ πιιΐιιι ,ι βεηιρει-

ί(Ι Ι.» ϋ , φίπιΙ ι•>1 υρϋιιιιιιη ιιιη ΐ[Μα• Ιίεπ |>υ$8υηΙ; ιιΐ

βιιίεηι Ι,ιΐίοιιιιπι Γεείβηιιη ρά ρΓ,τδΐ3ΐ)ίΗοΓ ε5ΐ , ΐ|.ι,ι Ιοειικ

κυρεΓυδ ρεϋΙιΐΓ (βδΐ εηϊηι ίϋνίηϊοΓ Ιοευί βιιρεΓϋί ίηΓεΓΟ ) :

βίο εΐ ε3 ςιΐ3 ϋϋΓ Λίτδυί 3ΐιΙεηοΓ3 , ρηνβΙαΙιϊΙϊοΓ εδί 03 «μια

ίΙιΐΓ ΓείΓΟΓίϋΐιι : δί<|υϊ(1εηι ίΐ3 &εδκ Ιιβίιεηΐ εΐ ιΐεχίπιιη αίφΐε

8ίηίδ(Γυιη, υίρηυβ ιν,ΐιΐίεΐιιιιι. Λ((|υε(1υ1)ί(3ΐίο ιΙιγΙ.ί <ΙβοΙ;»-

ι.•ιΙ , ρηυδ ρυδίεπυδνε εα,Ίυηι ΙιιιΙιιίι' : Ιιιγο εηίιη ί-.ιιΐΜΐ ϋυ-

ΙιίΙιιΙίοηι-ιιι βοΐνίΐ. Νβιη δι μ'μ• ΙιιιΙι.Ί ιι( ροΐεδί ορϋιικ',

Ιιχο βπΐ ρΓοΙεοΙο ι•αιι^ι ε]ιΐ8ςιιοι1 ϋίχίιιιιΐδ. Γ. -Ι εηίιη ορίί-

■ηιιιιι 83ηε δίπιρϋεί βε ίιιιι>^ι1ιίΠ ιιιοΐιι είεπ , 3ΐιριε Ιιοε 3ιΙ

ί(1 (ριυιΐ ρΐίι'ίΐΒΐιίΙίιΐδ εδί.

ΟΑΡ. VI.

ΠερΊ δέ της κινήσεως αυτοΰ, δτι δμαλης έστι και

οΰκ ανώμαλος , εφεξής αν είη τών είρημένοιν διελβεΐν.

3ιι Λέγω δέ τοΰτο περί τοΰ πρώτου ουρανού και περ\ της

πρώτης φοράς• εν γαρ τοις ίποχάτω πλείους ήδη αϊ

βοραι συνεληλόΟασιν εις εν. Ει γαρ άνωμάλως κίνησε -

ται , δήλον δτι έπίτασις έσται και ακμή και άνεσις της

οορας• άπασα γαρ ή ανώμαλος φορά χαι άνεσιν έχει

3Ό και έπίτασιν και άχμήν. Ακμή δ' έστιν ή ό'Οεν φέρεται

ή οί ή άνα μέσον, οίον ίσοις τοΤς μεν χατα φΰσιν οι φέ

ρονται , τοις δε παρά φύσιν ό'Οεν, τοις δέ διπτουμένοις

άνα μέσον. Της δέ κύκλω φοράς ουκ εστίν ούτε όθεν ούτε

οί ούτε μέσον • ούτε γαρ άρ/ή ούτε πέρας ούτε με'σον

*υ έστιν αυτής απλώς• τω τε γαρ χρόνω άιδιος και τώ μη-

κει συνηγμένη και άκλαστος. "ίίστ' ει μη έστιν άκαή

αΰτοΰ της φοράς, οΰδ' αν άνοιμαλία είη • ή γαρ ανω

μαλία γίγνεται δια την άνεσιν και έπίτασιν. (ι) Ετι

έπε'ι παν τό κινούμενον ΰπό τίνος κινείται , άνάγχη τήν

4!> άνωμαλίαν γίγνεσθαι της κινήσεως ή δια τό κινοΰν ή διά

τό κινούμενον ή δι' άμφοι • είτε γάρ τό κινοΰν μή τη

αύτη δυνάμει κινοϊ, εΐτε τό κινούμενον άλλοιοϊτο χαι

μή διαμένοι τό αυτό, εΐτε άμφοι μεταβάλλοι, ούΟέν χω-

Αύί•. άνωαάλοχ χινεϊσθαι τό κινούαενον. ϋΰθέν δέ τού-

1Ό>( Ιιπη ιιιοΐυιη ίρδίυδ ιιηϊΓοπηειιι , ει ηοη ϋίΓΓυηηειη

εδ&ε, ιΙεηιοιίίίΓεηιυ» οροι-ΙεΙ. ΑΙςιιε Ιιοο ϋίεο ιΐε μιϊηιο

εΐϊΊυ , (1ε ΙβΙίυηεηυβ ριίιιΐ3 : ϊη ϋδ εηίιη ηυ.-κ δυη( Μΐϋ ίΜο ,

ρΐιιη-δ ΙβΙίοηεδ ίη ιιηιιιιι ];ιιιι εοηνεηεΓε. λπιιΐδί «ΙίίΓυπηίΙιτ

ηιονεΙιίΙιΐΓ, ραΐεΐ, ίηίειίδίοιιβιη ΙαΙίοηϊβ , Μ;ιΙιιηι, Γεηιίδδίο-

ηεηΐ(|υε Γογο : οηιηίδ εηίιη «ΙϊΙΤοπηίϋ ΙαΙϊο Γεηιίδδϊοηειη , ίιι-

(εηδίοηειη ;ιι•. δ(3(ιιιη Ιΐ3ΐιε(. δ(3ΐη8 βιιίεηι εδί , ;ιιιΙ ιιηιΐο

πιοΐιίΐε ΓεΓίηΓ, 3ηΙ ςηο ΓεΓίϋΓ, 3υΙ ίη ιηεϋίο : νείιιΐί Γοι-

δί(3ΐι Ιιίίοε α,ιιίιΚ'ΐη ςιιπ; ιιβΙιιγβ ΓεΓϋηΙυΓ, ίη εο 3(1 <]ΐιο<Ι

ηιονεηΙϋΓ; ίη Ιιϊδ 3ϋ(ειη (]υ£ϋ ρΓΚίΟΓ ηβίυιαιη ΓεπιηΙιΐΓ, ίιι

ευ ηηιΐε ηιονεηΐυτ; Ιιίδεε νρΓο ι^υχ ριυ)ίιίιιιιΙιιι , ίιι ιικμΙιο.

ΑΙ εοητεΓδίοηίβ , ηειιιιε ιιηιΐε, ηειριε ςυο, ηι-ιιυε ηιεϋίιιηι

ββί. Νε^υε εηϊηι ϊρδίϋδ ρΓίηείρίηπι , ηε<]υε Ιίηίδ, ιιειιυε ιιιο-

άΊιιηι εδί βΐΐδοΐυίε ; ιΐ3ΐη ιί (εηΐ|)0Γε εβί δεηιρίΙεπίΒ , ιΊ Ιυη-

βίΐυιΐίηε εο30(3 , ηεε Γγ3π^<•Ιιιγ. ίίιιιικ- δι ΙιιΙίοιιί-. ι.ΐΐί δ(3(ιΐδ

ηοη εδ( , ικ•(|ΐιε ιΙίΓΓοΐΊΐιίΙ;ι> επί. ϋίΠΌπιιί(3δ εηίιη υΐ) Γεηιίδ

δϊοηειη ίη1εηδίυηεηΐ()υε Γιειί δυΐεΐ. (2) Ρια;(εΓε& , δι οιηηβ

ςυο(1 μκιμΊιιι', ιιΐι ;ι1ίι|ΐιο ηιονεΙιΐΓ, (1ίΓΓυηιιί(38 ηιοΐίοηίδ

"Ιί ίιΙ ΐ|ΐΐιιι1 ηιονεΐ, ιιιιΐ ι•Ιι ■<! ΐ|ΐΐι«Ι ηιονεΐυτ, 3ΐι( οΐι ιιίπιιιι-

(ΐυε ΠβΙ, ηεεεδδβ εδί. Ν3ΐη δίνε ίιΐ (]υο(1 ιιιονοί, ηοη είβιίειη

νίΓίϋΐΐδΐιιονί'ϋί; δίνε ίιΐ (|ΐιο(1 ιηονείυΓ, αΚβΓβΙυΓ, ηεε ίιίειιι

ρεηιιαηεαΙ ; δίνε ιι|ιυηκ[ΐιε ιιπιΙγΙιιγ : ιιίΐιίΐ ρι υΐιϊΐιιΐ ίιΐ ηιιυιΙ

ηιονεΙιΐΓ, ιΙίΠοιιιιί ιικιΐυ ι ϊιίϊ. ΜΙιίΙ 3ΐι(εηι Ιιυηιιη πγ« η»•
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ΠΕΡΙ ΟΥΡΑΝΟΥ Β, ς-.

τιον δυνατόν περί τον ούρανόν γενέσθαι ■ το μέν γαρ

χινούμενον δέδεικται δτι πρώτον και άπλοϋν και άγέ-

νητον και άφθαρτον και όλως άμετάβλητον, το δε κινοϋν

πολΰ μάλλον εύλογον είναι τοιούτον το γαρ πρώτον του

6 πρώτου και τι) άπλοΰν τοϋ άπλοϋ και το άφβαρτον και

άγένητον τοϋ άφθαρτου και άγενήτου κινητικόν. Έπει

ουν το χινούμενον οΰ μεταβάλλει σώμα όν, ούδ' αν τι) κι

νούν μεταβάλλοι άσιόματον όν. (ί) "ίίστε καΐ την φοράν

αδύνατον άνώμαλον είναι. Και γαρ εϊ γίνεται άνώμα-

ιυ λος, ήτοι δλη μεταβάλλει και δτέ μεν γίνεται Οάττων

δτέ δέ βραδύτερα πάλιν, ή τα μέρη αυτής. Τά μέν ουν

μέρη ό*τι ουκ εστίν ανώμαλα, φανερο'ν ■ ήδη γαρ αν γε•

γονει διάστασις των άστρων εν τώ άπείρω χρόνω, του

μέν Οαττον κινουμένου τοϋ δε βραδύτερον ■ ού Φαίνεται

15 δ οΰΟέν άλλ,ως έχον τοις διαστήμασιν. Άλλα μήν ουδέ

τήν ολην έγχωρεϊ μεταβάλλειν • ή γάρ άνεσις έκαστου

γίνεται δι' άουναμίαν, ή δ' αδυναμία παρά φύσιν. Και

γαρ αι εν τοις ζωοις άδυναμίαι πασαι παρά φυσιν εΐσίν,

οίον γήρας και φθίσις. "Ολη γάρ ίσιος ή σύστασις τών

ϊιι ζωών ε'κ τοιούτων συνέστηκεν ά διαφέρει τοις οίκείοις'

τόποις • ούΟεν γάρ τών μερών ε/ει τήν αυτοϋ χώραν.

Ε! ούν έν τοις πρώτοις μη έστι τι) παρά φύσιν ( άπλα

γάρ και άμικτα και εν τή οικεία /ώρα, και ούΟέν αύτοϊς

εναντίον ) , ούδ' αν αδυναμία είη , ώστ' ούδ' άνεσις

2ΐ, ούδ' έπίτασις• ει γάρ έπίτασις, και άνεσις. (ί) "Ετι

• δέ και άλογον άπειρον χρόνον αδύνατον είναι το κινοϋν,

και πάλιν άλλον άπειρον δυνατόν • ούβέν γάρ φαίνεται

ον άπειρον χρόνον παρά φύσιν ( ή δ' αδυναμία παρά

φυσιν), ουδέ τον ίσον χρόνον παρά φύσιν και κατά

:ιΐι φύσιν, ούδ' όλως δυνατόν καΐ αδύνατον. Ανάγκη δ', εϊ

άνίησιν ή κίνησις, άπειρον άνιέναι χρόνον. Άλλα μήν

οϋδ έπιτεινειν άει ή πάλιν άνιέναι δυνατόν ■ άπειρος γάρ

άν είη και αόριστος ή κίνησις, άπασαν δέ φαμεν εκ

τίνος είς τι είναι και ώρισμένην. (δ) "Ετι δ' εί τις λά-

36 βοι είναί τίνα χρόνον ελάχιστον, ου ουκ ενδέχεται ΐν

ε'λάττονι κινηΟήναι τον ούρανόν ■ ώσπερ γάρ ουδέ βα-

δισαι ουδέ κιβαρίσαι έν δτωοϋν χρόνω δυνατόν, άλλ' εκά

στης έστ'ι πράξεως ωρισμένος δ ελάχιστος χρόνος κατά

το μή υπερβάλλειν, ούτυ>ς ουδέ κινηΟήναι τον ούρανόν

4υ έν δτωοϋν χρόνω δυνατόν. ΕΊ ούν τοϋτ' αληθές, ουκ άν

ειη άει έπίτασις τής φοράς, εί δέ μή έπίτασις, ούδ' άν•-

σις ■ δμοίως γάρ άμφω και Οάτερον, είπερ τώ αύτώ τε

επιτείνεται τάχει ή μείζονι, και άπειρον χρόνον.

(β) Λείπεται δή λέγειν έναλλάς είναι τή κινήσει το Οατ-

45 τον και το βραδύτερον ■ τοΰτο δέ παντελώς άλογον και

πλασματι ίμοιον. Ετι δέ και τό μή λανΟάνειν έπι

τούτων εύλογώτερον • εύαισΟητότερα γάρ τά παρ' άλ

ληλα τιθέμενα. "Οτι μέν ουν είς τε μόνος έστ'ιν ουρα

νός, καΐ ούτος άγένητος και άίδιος, έτι δέ κινούμενος

μι όμαλώς , έπι τοσοϋτον ήμϊν ειρήσθω.

Ιιιηι ενεηίΓβ ροΐοβί. 1(1 βηιπι ςιιοϋ ηιονεΐυι•, βΐ ρππιυηι , οΙ

δίπ)ρΙβχ, εί ίηβεηοΓΒΐιϊΙο, 3ΐ(|υβ ίηεοπ-υρίίοίΐε, εί οιιιηίιιο

ίιιιιηιιΐΗΟΪΙε, ιΙι•ιιιΐΜΐ..|ι•;ι!ιιηι οβί Ρ88β. υ γβΓ0 ουοϋ πιονεΐ,

Ιοη«ε ηΐΗ^ίδ ίαΐβ β«δε, οοηδεηίβηειιπι εδί ΓβΙίοηί. Ριϊιηί

ηβηιψιε ρΓίιηυηι,εΙ δΐηιρίίείδ δίηιρίβχ, εί ίηεοΓΓυρΙίυίΙί*

ίηκεηει-ΒοίΙίδνε , ίηοοΓΓυμΙίοίΙε ίιΐ;;εηει•3ΐ)ί1ενβ πιοΐίνιιηι βδΐ.

<}υυηι ί»ί!υΓ ίϋ ςυοϋ πιΟΥεΙιιρ, ηοη ι»ιιΙοΙιιγ, βίδί εδί εοΓρυδ :

ηεο ίϋ ςιιοιΙ ηιονεΐ, ηιιιίαπ ροίεβΐ, εοι-ροΓε νβοαηδ. (3) ΟιιηΓε

ίηαροδδίυϋο βδΐ , ΙβΙίοηειη βδββ (ΙϊΓΓοηηειη. ϋΐεηίιιι μ δίΐ <1ίΓ-

ίοΓηιίδ, αιιΐ ϊρ&3 ΙοΙβ ηιυΐβΐυι•, βΐ ίηΙεΓ<1υιη οείβποι•, ϊηΐεπίιιιη

ΓϋΓδίΐϋ ΐΆΓάίοτ ΙίΙ, αυΐ ίχκίυβ ρβι-Ιεβ. ΙΈΙβΙ ί»ίΙιιι-, ραι-Ιεδ υίΓ-

Γοπηεβ ηοη 8888. .Ια™ εηίιη άίδβκΐίυηι δίοΐΐαηιιη ίη Ιοιηροι-ε

ίηϋηίΐο ΓυίδδβΙ, δι αϋα ΙβΓυΊυδ ;ι!ί;ι εείει-ίιΐδ ιηονει-εηΐυι•. ΑΙ

πιιΙΙλ ίη ιϋίΐαηΐϋβ αΙΊΙεΓ 8880 ΙηιΙιοιι: νίοΌΙυΓ. ΑΙ ηε(|υε Ιοί»

ηιυΐαπ ροΐεδί. ΚειηίδδίοηΒΐηα,υεευίυδυυεοοίιηΙιεείΙΙίώΙειιι

ΓιεπβοΙεΙ; ίιη1)οοίΙ1ίΐ3δνει•ο ΓΟββδΙρΓοΓεοΙορΓβίΙει-ηβΙυΐϊΐιη.

1'Ίΐ'ΐιίιιι οιιιηεδ Ϊιηϋεεί11ί!3ΐε8, ςυβε ϊιι .ίιιπιιιιΙιΙηι-. ίηδηηΐ,

ρι-χΐβτ ηβΙιΐΓίηι «88ε νίϋεηΙϋΓ; υΐ δϊηεείυβ, εί (ΙοΓ,Γβηιειι-

Ιυηι. ΤοΙβ ηβηιυ,υε ΓοΓίβδβε εοηίΐϊΐυΐίο 3ΐιίιιι;ιΙίιιιη οχ 13-

Ιίϋιΐδ οοηβίβί , ςυ•Ε ρΓορπίδ ιϋΙΓυιιιιιΙ Ιοάβ : ηυΙΙα εηίιη ρ3Γ-

ϋυιη β8ΐ δυο ίη Ιοεο. 8ί ί^ίΙιΐΓ ίη ϋδ ςυοε ρΓίιηβ δηηΐ,

ηοη θδί ίιΐ ςυοιΐ ρΓχ•ΙεΓ η;ιΙιιαιιιι ίηεδί ( βίηιρΙΙοϊβ ηβιηο,ιιε

δΐιηΐ, εί ηοη ηιίχΐ», εί δυίδ ίη Ιοοίδ δΐιηΐ, βΐφιε ηίΐιίΐ ρΓοίΐϋδ

881 «ηιΐι-αι ϊιιιιι ίρδίδ ) : ιηίηίηιε ρΓοΓεεΙο ίηιοεοίΐΐίΐαδ ειϊΐ ίη

ίρδίδ : ηυ3Γε ηευ,υε Γειηί&δίο, ηεςιιε ϊηΐεηδίυ. Νβηι 8Ϊ ίη-

Ιειίδίο ΓϋΟΓίΙ, τεπιίδδίο εΐΐβιη επί. (4) ΡΓΗΐΐεΓε» εοηίΓα-

Γίυπι 881 ΓβΙίοηί, ίο" ςυοο" ιιιονεΐ, νΪΓίουδ ΐ'3Γ8Γβ Ιεηΐ[Η)Γε

ίηΠηίΙο , εί ΓϋΓδίΐδ βϋο ΙειηροΓβ ίηΠιιϊΙο νίΓΟδ !ι;ι!ιπν. Νί-

Ιιϋ εηίιη (ειηροΓβ ίηίίηίΐο ρΓβίΙΟΓ ιιβΙιΐΓβπι ,ε&δε νί(Ι«ΙυΓ

( ίηιΐιεείΐίίΐβδ βοίειη εδί ρπκΙεΓ ιΐϋΐιιπιηι ) ; ηεο α'φΐϋΐί ίη

ΙειηροΓε ργοβΙογ ηβΙυΓβηι εί δεπιικίιιηι ιι»(ιιγ»ιιι ε§1 ; ηεο

οιηηίηο ροίειίδ, 30 ίηιΐιοοϋΐε. δι \ογο ηιοΐυβ Γ(:ιηί11α(υΓ,

ίηίίηίΐο ίη ΙεηιροΓε ΓειηίΚαίυΓ ηεοβδδε ε«1. ΑΙ νεΓΟ ηε-

ςυε Πεπ ροΐΐδΐ, (ΐιιί]ΐρΪ3ΐη ιιΐ δειηρεΓ ίιιΙ(Ίΐ«Ι;ιΙιιι•, ;ιιιΙ

1111811-ί Μ'ΐιιίΙΙ,-ιΐιιι•. ΚιίΙ ειιίηι ίηΐίηίΐιΐδ ίιΐ(ΙιΊΐΊΊΐιίη»Ιιΐδΐ]ΐιο

ίρδβ ηιοίηδ. Οιηηεπι 3υ(ειη εχ ςυορίβιη ίη ψιίρρίβιη βδδβ

ιΐίοίιηυδ, ϋεΠηίΙυιη(|υε. (5) Ρι•«Εΐει•ε3 Ιιοο ίϋειη επιΟΓ^βΙ, δι

ψιιχρί3ΐη δΐιηιρδοι-ίΐ 1ΐΊΐιριι.< ι|ιι(ιιΙιΙηιιι ιιιίηίη ϊιιιιι βδδε, ίη

ιη'ιηοΓΟ ςιιο ΟΗίΙυπι ίηονοιί ηοη ροΐεδί. υΐ ειιίηι ηευ,υε

;ιιιιΙιιιΙαιι' (|ΐιί>|ΐϊ;ιιιι, ηεΐ|υο ριιΙ^ιπ; ιίΙΙι,ίι,ίιιι ηυονίί ίη

ΙεηιροΓε ροΐβδί , 80(1 ιιηίιΐ8ευ]υ5<]υο 3εΙίοηϊδ ϋεΓιιιίΙυηι β«1

ιιιίιιίιιιυυι (ΐ'ΐιιριΐδ ίη ηοη εχδυρειαηϋο ; βίο ηεςυε γ,γΙιιιπ

ι«ιιιμ.•ι ι ςυονίδ ίη ΙεηιροΓε ροΐεδί. 5ί ί^ίΙιΐΓ Ιιορ νεΓυηι εβί,

ηοη γιϊΙ μιιι' ΙβΙίοηϊδ βοηιρεΓ ίηΙεηΜο. Ουοϋδί ηοη επί ίη-

Ιεηδίο , ηε(|υε τεηιίβδίο ογιΙ. δίιηίϋΙοΓ εηίηι ηιιιΐκι εΓυηΙ »ο

αΚεΓυιη , δι εαϋεηι εεΙεΓΪΙηΙο 3υΙ ηια]θΓ8 ίηΙεικΙΚυι-, βίςυε

ΙεηιροΐΌ ίηίίηίΐο. (6) ΚεϋΐΒΐ ϊ§Η«Γ ϋίοειε , ιηοΐυί οείοπ-

Ι3ΐεηι νίείδδίιη 30 ΙβηΙίΙαΙεηι ίηεδδο. Ιΐοο ϊΐιίειη ΓβΙίοηο

1>εηίΙιΐ8 \3ε;ιΙ εί Ιί^ιηεηΙο εδί δίηιϋβ. Ιιι*ιιριτ εί Γαΐίοηί

Πΐ3ίρ8 εοηδεηΐηιιειιιιι 08ΐ, ηοδ ίιΐ ίρβιιηι, κι ίΐ» δίΙ, ηοη ΙβΙεπ•.

Κ3 ηβιικιιιε ςυο! ^ιιχία 80 [ιιιιιιιηΐιιι , Γαοϋίαβ δοηκυ ροΓ-

είρίιιηΙιΐΓ. 1!ηίαιπι ί^ίΙϋΓ εκίιιιη εβδο, εί Ιιοο ίης«η(Τ3ΐ)Μβ

30 «ειηρϋθΓηυπι , εί υιιίΓοπηϊ βεηιρεΓ ιηοΐυ είεπ , ροΓ 83

ίίΐίβ, ιιικι•].ιιιι (Ιίχίπιυδ, ρ:ι|ιιί[.
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ΟΑΡ. VII.

Περ'ι δέ των καλουμένοιν άστροιν έπομενον αν εΐ-η

λέγειν, έχ τίνοιν τε συνεστασι χαι εν ποίοις σχημασι

καϊ τίνες αϊ κινήσεις αυτών. Εϋλογιότατον δή και τοις

είρημένοις έπομενον ήμΐν τι) έκαστον των άστρων ποιεΐν

& εκ τούτου του σώματος εν ω τυγχάνει τήν φοράν ε/ον,

επειδή εφαμέν τι είναι 6 κύκλο) φέρεσθαι πέφυκεν •

ώσπερ γαρ οΊ πύρινα φάσκοντες είναι δια τοΰτο λεγου-

σιν, 6τι το άνυ> σώμα πυρ ειναι' φασιν, ως ευλογον ον

έ'καστον συνεστάναι εκ τουτο>ν εν οίς έκαστον εστίν,

ιυ δμοίιυς και ημείς λέγομεν. (2) ΊΙ δέ Οερμοτης άπ' αυ

τών και τί) φως γίνεται παρεχτριβομε'νου τοϋ άε'ρος ΰπό

της εκείνων φοράς. Πε'φυκε γαρ ή κίνησις έκπυροΰν και

ςυλα και λίθους χαΐ σίδηρον εύλογιότερον ούν τί) έγγύ-

τερον τοϋ πυρός, εγγύτερον δέ δ αήρ οίον χαι επί των

15 φερομε'νο» βελών ταΰτα γαρ αυτά έκπυροΰται ούτως

ώστε τηχεσΟαι τάς μολυβδίδας, και έπείπερ αυτά έκ

πυροΰται, ανάγκη χαι τον κύκλο) αυτών άε'ρα το αυτί)

τοΰτο πάσ/ειν. Ταΰτα μεν ουν αυτά έκθερμαίνεται δια

τί) εν αέρι φε'ρεσΟαι, δς διά τήν πληγήν τϊ) κινήσει γί-

•2ΐ> γνεται πΰρ• τών 21 άνω εκαστον εν τη σφαίρα φε'ρεται,

ώστ' αυτά μεν μή έ/.πυροΰσΟαι, τοΰ δ' άε'ρος υπό τήν

του κυκλ.ικοΰ σώματος σφαΐραν όντος ανάγκη φερομε'νης

εκείνης έκΟερμαίνεσΟαι , και ταύτη μάλιστα ή δ ή'λιος

τετύχηκεν ε'νδεδεμένος. Διί) δή πλησιάζοντος τε αύτοΰ

ΐΐ> «α! άνίσχοντος και υπέρ ήμας όντος γίγνεται ή θερμό-

της. Οτι μεν ουν ούτε πύρινα έστιν ουτ' εν πυρΐ φέρε

ται , ταΰΟ' "ήμϊν ειρήσθω περί αυτών.

!)<• Ιη8 ηιιίοιιι (]ΐΐ9Β δΙοΙΙίβ νοοηηΙιΐΓ, άοίπεορδ ιΐϊοοκίιιιη

('-■.(■ \ ιιΙιΊιιγ, ΟΧ φΐϋιιι* ΟΟΙΙβΙοΐΐΙ, φΐβδφΐε Π^11Γ38 ΙιΜιιμιιΙ ,

οΙ ςη3β δίηΐ πιοΐίοιιε* ίρ*3πιιη. Οοιίδοηιιπι εδί ίΐαςυβ

ηιβχίιηε ΓΒΐίοηί , εί 63 φι* άιεία δπηΙ εοηιίΐ3ΐιιρ, υηηιιι-

φίβηΐφίο *1ι•11ηπιιη οχ Ιιοο 3*5βΓ0ΐε ε**ε εοτροτβ , ίη ηπο

Ιβϋοηοιη Ιιαίιοί : ηιπιιη φΐίρρίαηι Ρδ*ε ιΐίοηηιιΐδ , φΐθ(Ι πρίιιηι

β8) δυορίε ιιηΐυι-β Γργγι οοηνιτδίοηε. υΐ ρηίιη (|πϊ ιΐίουηΐ

Ϊ£ηεβ8 β**ο, ίιΐΐ'ο «ΜοιιηΙ, φΐία *ιιρρπιιη εοι-ριι* ϊμηοιη ίη-

φΐίΐΐΐΐΐ 0580; φΐίρρΟ Ι|1ΙΙΙΙΙΙ 0011*01111111 δίΐ ΓΜΐίΠΙΐί, εχ ϋ*

ιιηηηΐφίαηΐφΐε οοη*ΐ3ΓΡ , ίη φΐίΐιιΐδ ε*( ο,ιιορφίε : *ίε ο( ηοδ

Ιι»ε ίιι δοιιΐοηΐίβ ηο*ΐΓΗ (Ιίοίιιιιι*. (2) Οηϋ(1ίΐ3* βιιίεηι βΐ)

ίρ*ίβ Ιιιιηρπφίο κίοοφίρ ΠΙ, φΐίβ ειτ ηΐ) ίΐΐηπιιη ιηηΐίοηο

ΓιίοηΙιιι•. ΜοΙιι* εηϊπα εΐ Ιί§ιΐ3 εί ΙηρϊιΙβ* οΙ Γριτυηι ϊ§ηϊι-β

εοΙο(. Μ,ιμί* ί^ΙιΐΓ οοιίδοιιίβηειιιη ε*1 πιΐϊοπί, ίιΙ φΐο<1 οβί

ρΓορίηφίίυ* ίριί; ρη.ιρίιΐφΐίιι* νβΓΟββΙ 30Γ, (|ΐιηΙε ΠΙ οΙ ίη

*3μί11ί* ιρί.ι' Γ< ■ γ 1 1 1 1 1 1 1 Γ . ΙΙϋ' Π3Ι11φΐε 3(1θΟ ίμΐΐίιΐΐΐΐιη', 1Ι(.

ίρ.*πιιι ρ1πιιιΙ)ΐιηι ιριοιΐ ο*1 ίη ίρεί*, Ιίφΐε*οβ(. ΑΙφίε φΐιιιη

ΠΙ ίρβ)3 1)00 ήίΐ, 0'ΐΓ011Ι11(ΐ311* 0113111 ίρ*3* 30Γ ΙΐΟΟ 1(16111 ρΛ-

ΙίηΙιΐΓ ηεοΡ8.*ο ε*1. ΙΙ,έο ϊκίΙιΐΓ ί(1εοο3ΐοΓιιιιιΙ, <ριία ίη «ογο

ΓιτπιιΙπγ, <|ΐιί ι|ΐιίιΙιΊΐι ιιΐι ιιΊιιμι πιοΐίοηο ΙιΙ ίμηί-. δηροΓοηιιη

ηιιΙιίιι οοΓροΓυηι ιιηιιιη<]\ιοι1(|ΐιο Γπ ι ιηϊιι ερΙιατα, ιι( ϊρεα

([ΐιίιΙΐΊΐι ηοη ίμιιΐίΐηΐιιΐ'; ί-ι'ιΐ 30Γ φΐιιηι μιΙρ οβοιιιιΐϊ* οογ-

ροιίβ δρΐιιβΐ'3 8ΪΙ , οϋ Ϊ11ίιΐ8 ιηοΐυιη ηβοθδ83πο εβίεϋαΐ, οΙ

ηκιχίιηε Ιιβο, ίη φΐϊ 8θΙ ε*1 ίηΓιχιι*. 0υοοΪΓ03 (]ΐιπηι ρΓΟ-

ρίυβ βοοειίίΐ, βε οπΙυΓ, εί δΐιρεΓ ηο8 βδΐ, ΠΙ βΐ οηΙογ. ΙΙα?ο

ίμίΐιπ' 3 ικιΐιί* *ίη( ι1ίοΐ;ι ιΐε ίρδίδ , ΐ|ΐιί1)π* ρ3(εΙ ηεηιιε ίμιιΐ'3,*

ίρ538 0888, ηοφίείη ί^ηε ΓεΓΓΪ.

ΟΑΡ. VIII.

Έπε\ δέ φαίνεται και τά άστρα μεΟιστάμενα και δ^ος

δ ούρανο'ς, άναγχαΐον ήτοι ήρεμούνχων αμφοτέρων γίγνε-

3υ σβαι την μεταβολήν,τ| χινουμένοιν, ί, τοϋ μεν ήρεμοΰντος

τοΰ δε κινουμένου. Αμφότερα μεν τοίνυν ήρεμεΐν αδύ

νατον ήρεμούσης γε της γής• οϋ γάρ αν ίγίγνετο τά φαι

νόμενα. Τήν δέ γήν ΰποκείσΟω ήρεμεϊν. (-2) Λείπεται δή

ή αμφότερα κινεϊσβαι, ή το μεν κινεΐσθαι το δ'ήρεμεΐν.

ϊ& Εί μεν ούν αμφότερα χινήσεται, άλογον τό ταύτα τάχη

τών άστρων είναι καϊ τών κύκλων έ'καστον γάρ δμοταχές

ίσταιτώ κύκλω καθ'βν φέρεται. Φαίνεται γάρ άμα τοις

κύκλοις καθιστάμενα πάλιν ε'ις τό αυτό. Συμβαίνει ουν

ίίμα τό τε άστρον διεληλυθέναι τον χύχλον και τον κύ-

•" κλον Ινηνέχθαι τήν αυτοΰ φοράν, διεληλυθότα τήν αυτοΰ

περιφέρειαν. Ούκ εστί δ' ευλογον τό τον αυτόν λόγον εχειν

τά τάχη τών άστρων και τά μεγέθη τών κύκλων. Τους

μεν γάρ κύκλους ουδέν άτοπον άλλ' άναγκαϊον άνάλογον

εχειν τά τάχη τοις μεγέΟεσι, τών δ' άστρο>ν έ'καστον

45 τών έν τούτοις ούΟαμώς ευλογον. Είτε γάρ έ; ανάγκης

το τον μείζο) κύκλον φερόμενον θαττον εσται, δήλον ότι

καν μετατεθΫ) τά άστρα εις τους άλλήλυ>ν κύκλους, τό

μεν εσται θαττον τό δέ βραδύτερον ■ οίίτο) δ' ούκ αν

έχοιεν οίκείαν κίνησιν, αλλά φέροινι' αν υπό τών χύ-

&0 κλων. (.λ) Είτε από ταύτομάτου συνέπεσεν, οΰο' οΰτιος

ςΐιιιιιιι ,ίιιΙοιιι οΙ δΙοΙΙκ |Γ3η*ΓεΓΓΪ νίι]ι•;ιιι(ιπ•, οΙ ΙιιΙιιπι

(,-ιΊιιπι, ;ιιι1 ιιΐΜΜριι> φΐίθ8θεηΙί()υδ , 3υ( υΙΗδφΐβ μιΙιιμμι-

I ιΐιιι* ιιιιιΙ ιιιιι , ;ιπΙ ίΐΙΙΐΊ'υ φΐίοδεοηΐο , 3ΐ(εΓ0 δΐΐϋευηΐε ιιιιι-

Ιπμι , Γιειί ιηιι(.Ίΐίιιΐΐ(•ιιι ηεο«*86 ε*(. Λ ιιιΐχι ίμι Ι ιιι• ςυίοβεεΓε ,

ΙεΓΓ3 (ΐυίβδοεηΐε , ίπιροδδίΐιίΐε εβί. Νοη οηίιη ΓιογοπΙ ςυα; ίη

οα•1ο (ΟΓηυηΙιΐΓ. ΑΙ δυρροηίΙιΐΓ ίεΓΓβηι ςηίεδΟΟΓΟ. (2) Βε-

*Ι.ιΙ ίμίΐπΐ', λπΙ ,ίμιΙιιι ηιονοπ, ηιιΐ βΙΙεπιηι φΐίε*00Γ0, αΐΐο-

Γυηι ηιονοΓί. 8ί ί^ίΙιΐΓ 3ηι1>ο ηιονεουηΙϋΓ, πιΐίοιιι- ρΓοΓοεΙο

υ'βοηΙ , ε38(1οπι 8(εΙΐ3Γΐιιη 3ϋΙ οίτουΙοπιπι εδ?ε Γ.εΙεΓΪΐ3ΐεδ.

ΓΐΜφΜ'φΐι• Γΐιίιιι χςιιο εεΙΟΓίδ π ί( , 3ΐφΐε οίΓουΙιι* ίη ςυο

ΓογΙιιγ. 8ίπιιι| οηίιη <•ιιηι οΪΓουΙίδ ίη ί•Ιι•ηι γοιΙιγο ηρρηπΊ.

Λίίίιϋί ιμίΙπΓ, δίηιυΐ *1(•11ίΐηι είΓοιιΙιπη ΐΓβηίίνίκδε , εί οιγ-

(ίιΙιιιιι Ι.ιϋιιηΐ'ΐπ μι.ίιιι ε^ίδδΟ, 8ΐΐ3ηιςιΐ(! Γ.ίι-οιιηιΓοΓοηΙί3ηι

(Γ3ΐΐδϋ**ο. Νοη 0-1 :ιιιΙιίιι οοη*εη(3ηευπι πιΐίοιπ , εεΙεΓίΙα-

1ε* *Ιο1ΐ3ΐ•υπι, εί Ιΐΐ38ηί1ικ1ίηβ5 οίΓΟίιΙοΓυιτι, εηηιίεηι Γ3ΐίο-

ιιΐ'ΐη Ιι;ι1ιι•ΐ'(•. ΟίτπιΙο* εηίιη, ηοη ε*1 ηΐ^ιιηΐιιιη, 80(1 ιιΐ'(Ρ8*ιι-

Γίιιηι , εεΙεΓίΙηΙβδ Ιΐ306Γβ Γ3ΐίοηοιη δϋΐιοιιηΐεδ ιμικΙοιιι, φίβηι

(Ί ιιΐίίμιιίΐιιιϋιιι.'* δίφευηΐ : 8ΐιΊ Ιηπιιιι .ίιιΙριιι ο.ιηιιιι φΐβιηφίβ,

φΐίο βιιηΐ ίη ίίϋί, ΙιβηεΓε, ηυΙΙο πιο(1ο οοη8οη(3ηειιηι εδ(

ΓβΙίοηί. Κβπι 8ί ηεε6883Γίο 83 εεΙβΓίοΓ θγϊΙ , φΐα? ρεΓηΐ3ίθΓεηίΐ

('ίιηιΐιιιη ΓογΙιιγ, ραΙιΊ ιριοι!, 8ί οίΓουΙο* 8ΐεΙΙ% *ιΐ08 ιιιιιΐη-

I I ιι η Ι , ηΙΊη οεΙεπΟΓ, .ιΐί,ι ΙηηΙίηι- οι ίΙ : Ιιιιγ ;ιιι(ιίιι ηιιιιΐο ηιο-

Ιίιιποιιι ρηιρι-ίιιιη ηοη Ιι.ιίκτί'; ίΐ'ΐΙ ;ιΙ> ίρδίδ ογΙηΙιιι* Γοιτί νί-

ι1(';ιηΙιΐΓ. (3) 5ίη 038υ αιχίιϋΙ , ηεςιιε Ιιυε ρ,ιοΐο οοιιμιιιιιιιι
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ευλογον ώστ' εν άπασιν άμα τόν τε κύκλον είναι μείζω

και τήν φοράν Οάττω του εν αύτώ άστρου • το μεν γαρ

£ν ή δύο τοϋτον τον τρόπον ε/ειν ούΟέν άτοπον, το δε

πάνΟ' ομοίως πλάσματι ε'οικεν. Αμα δέ και ουκ εστίν εν

5 τοις φύσει τι) ώς ετυχεν, ουδέ τό πανταχού και πασιν

υπάρχον το από τύχης, (ι) Άλλα μην πάλιν ει οι μεν

κύκλοι με'νουσιν, αύτα δέ τα άστρα κινεΤται, ταΰτα και

ομοίως εσται άλογα • συμβήσεται γαρ Οαττον κινεϊσΟαι

τα έξω, και τα τάχη είναι κατά τα μεγέθη των κύκλων.

ιο Έπεί τοίνυν ούτ' αμφότερα κινεϊσΟαι ευλογον ούτε το

άστρον μόνον, λείπεται τους μέν κύκλους κινεϊσΟαι, τα

δέ άστρα ήρεμεϊν και ένδεδεμένα τοις κύκλοις φέρεσΟαι•

μόνως γαρ ούτως οΰΟέν άλογον συμβαίνει- (5) τό τε γαρ

Οαττον είναι του μείζονος κύκλου τό τάχος ευλογον περί

ιγ> το αυτό κε'ντρον ένδεοεμένο>ν (ώσπερ γαρ έν τοις άλ

λοις το μείζον σώμα Οαττον φέρεται τήν οίκείαν φοράν,

οϋτως και έν τοις έγκυκλίοις• μείζον γαρ τών αφαιρου

μένων υπό τών ε'κ του κέντρου τό του μείζονος κύκλου

τμήμα, ώστ' Ευλόγως έν τώ ίσω χρόνω 6 μείζων

■:ο περιοισΟήσεται κύκλος), τό τε μή διασπασΟαι τον ού-

ρανον δια τε τοΰτο συμβησεται και οτι δέδεικται συνε

χές ον τό όλον. (ο) "Ετι δ' έπε'ι σφαιροειδή τα άστρα,

καΟάπερ οι τ' άλλοι φασι και ήμϊν δμολογούμενον ει

πείν, έ; εκείνου γε του σιόματος γεννώσιν • του δε σοαι-

55 ροειδοΰς δύο κινήσεις εϊσ'ι καΟ' αυτό, κύλισιςκα'ι δίνησις•

ειπερ ούν κινοΐτο τα άστρα δι' αυτών, τήν ετέραν αν

κινοΐτο τούτων ■ άλλ' ούοετέραν φαίνεται. Δινούμενα

μεν γαρ ίμενεν αν έν ταύτώ και οϋ μετε'βαλλε τον τό

πον, όπερ φαίνεται τε και πάντες φασίν. "Ετι δέ πάντα

30 μεν ευλογον τήν αυτήν κίνησιν κινεϊσΟαι, μόνος δε δο-

κεΐ των άστρων δ ήλιος τοΰτο δραν, άνατέλλοιν ή δύνιον,

και ούτος οϋ δι' αυτόν άλλα δια τήν άπόστασιν της ήαε-

τέρας όψεως ■ ή γαρ όψις άποτεινομένη μακράν ελίσσε

ται δια τήν άσΟένειαν. "Οπερ αίτιον ίσως και του στίλ-

35 βειν φαίνεσΟαι τους αστέρας τους ένδεδεμένους, τους δέ

πλάνητας μή στίλβειν οί μεν γαρ πλανήτες εγγύς εί•

σιν, ώστ' εγκρατής ούσα προς αϋτοΰς άφικνεϊται ή οψις•

προς δε τους μένον-.ας κραοαίνεται δια τό μήκος, άπο

τεινομένη πόρρω λίαν. Ό δέ τρόμος αυτής ποιεί τοΰ

4ο άστρου δοκεΐν είναι τήν κίνησιν • ούΟέν γαρ διαφέρει

κινεϊν τήν Οψιν ή τό δρώμενον. (7) Άλλα μήν #τι ούίέ

κυλίεται τα άστρα, φανερόν • τό μέν γαρ κυλιόμενον

στρέφεσθαι ανάγκη , της δέ σελήνης άει δήλόν έστι τό

καλούμενον πρόσωπον. "ίίστ' έπει κινούμενα μέν

43 δι' αυτών τάς οικείας κινεϊσΟαι κινήσεις ευλογον, ταύ

τας δ ου φαίνεται κινούμενα, δήλον οτι οΰκ αν κινοΐτο

δι αυτών, (β) Προς δέ τούτοις άλογον τό μηΟέν Οργα

νον αύτοϊς άποδοϋναι τήν ούσιν προς τήν κίνησιν ούΟέν

γαρ ώς έτυχε ποιεΤ ή φύσις , ουδέ των μέν ζωιυν φρον-

60 τίσαι , τών δ' ούτω τιμίων ΰπεριδεϊν, άλλ' έ"οικεν ώσπερ

επίτηδες άφελεϊν πάντα δι' ων ένεδέχετο προϊέναι

καΟ' αυτά , και δτι πλείστον άποστήσαι τών έ/όντων

Οργανα προς κίνησιν. (9) Διό και ευλόγως αν δόξειεν

3 τε δΟ,ος ουρανός σφαιροειδής εΤναι και έ'καστον τών

ΡδΙ ι ,ίΙ ί< ιΐιί , ιιΐ ίιι οιιιιιίΙιιΐΒ δίιιιυΙ «Ι ρίι-ριιΐυδ $ί( πΐ3]οι•, εΐ

ΙβΙίοίΙοΙΙα!, ςιικβίΐ ίιι ϊρδο, εεΙβιϊοΓ. υηβηι ρηίιη, νρ| (1ιΐ3?

Ιιοο πιοιίο δε&ε ΙιηβΡΓΡ , ηυιι ΡδΙ 3ΐ)δηΓ(1υηι : υηίνει-δββ υργο

•ίιηίΐί ηιο<1ο 8ΡδΡ Ιιβϋρι-ρ, ΓιβηίρηΙο ρβΐ δίηιίΐρ. ΕΙ ίιίδυρρι- ϊη

ϊϊβ Φ•» ΒΐιηΙ ηαΙιΐΓΒ, ηοη ε$1 ίιΐ φίοιΙ ΙίΙ οβδίι ; ηρφίε ί(Ι

φκχΐ ιιΐιίιριΐ' ρΙ ίη οιηηίΐηΐδ ΡδΙ, ρι•οηπί(;ί(θΓ 3 ΙιιιΊιιιιη.

('<) ΑΙ υργο 8Ϊ 0ΓΟΡ8 ςιιϊΡ5Ρ3ΐιΙ, δΙρΙΙ.χ ιιιιίριη ιιιομήιιΙιιγ,

ρ.ιϋριη 3ΐ)8ΐΐΓ(ΐ3 Ρΐ δίηιίΐίίρι- ρπιηΐ. ΕνρηίεΙ ρηίηι οείεπιΐδ ρ»1!

ιηονρπ ηυορ δυηΐ ρχΙγβ, ρΙ ορίοιϊΐβίρδ ρρι• οιΊιίυηι ηΐ3;>ηί-

Ιιιιϋηρβ Ρ88Ρ. Οιιιιιιι ί§ί(πι• ηρφίρ ιιΐι-αφίε, ηρφίρ δΙρΙΙβιη

δοΐυηι ιηονρπ οοηίοπίιιηβιιιη δϊΐ Γ,ιΙίοηί , ιρδίβΐ , ογΙ>ρ8 αυί-

(Ιρηι ηιονρπ , 8(ρ1ΐ3δ νρι-ο φΐίρδατε ρΙ ίιιΠ\»8 ίιι ίρδίδ οΗ)ί-

Ι)θδ Γργγϊ : Ιιογ ρηίιη ιηοιίο ■Ιιιιιι(;ι\;ιΙ ηϋιίΐ ίΚΊ-ίιΙίΙ ιμιοιΙ ινι-

Ιίοηϊδ ίίηρδ 0!;ΓΡ(1ίαΙιΐΓ. (5) ΕΙ νρίοάΐαίρηι ριιίηιοΓίιίδ ιηη]οπί

ορΙΡΓΪοΓρηι ρδδο, οοηίριι(3ΐιριιηι ΡδΙ ΓΒΐίοηί , οιγολ ι<]«•ηι ρριι-

Ιι-υπι ίη ΟΓΐιίϋΐΐδ δΙρΙΙίδ ίηϋχίβ. 1,'ί ρηίηι ίιι ερίρπδ ηι»]ιΐδ

οοΓρυβ ορΙεΓίιΐδ ΙαΙίοηρ ρΓορΓίι ΓργΙιιγ, δίο ρΙ ίη ΟΓϋίπυδ ϊρβίβ.

ΡηΓδ εηίιη ογΙ>ϊ& ηια]θΓίδ ιιι3]ογ ΡδΙ ίίδ ρ»Γ(ί1)ΐΐ3 (]ΐι«! ηιιΓρ-

ΙΊΙΙΐΙΐΙΓ 30 ΡΟ ρΚίΠΟ Ι|ΙΙΟΐΙ ρΡΓ ΓΓΙΙΙΜΙΙΙΙ (ΛίρΐΙιΙίΙΐΙΙ . Ι.Ιιι,Ίί ι-

ίοη^πιβ Βρηιιαίί ΙρηιροΓΡ ηιβ]οΓ ογ1)Ϊ8 οίΓοιιηιίεΓοΙιΐΓ. ΙΚ'ίικΙι

30Γί«ΙρΙ ικΌ (ΙίνιΊΙί ι,τΐιιιη, ρΙ ρΓορίΟΓ Ιιοο ίρβιιηι, εΐ ηυίαιίρ-

ηιοηδ(Γ3(ιιπι βδΐ , ΙοΙιιηι ίρΜίιη εοηΐίηιιιιπι ρβδκ. (6) Ρι•8Ρ-

1ργρ3 ηιιιιηι δίεΐΐα; δϊηΐ Γοΐιιηίΐίο , ςιιεηΐ3(1ηιουΊιπι ρΙ ορΙργι

(ΙίαιηΙ, ρΙ ηοδ εΐίβιη ιι! ηοδΙΗδ Γοηβοηιιπι δεηίρηϋίδ ιΐίιϊ-

ΙΙΙΙΙδ,ΡΧ ΪΙΙιι ΡΟΓρΟΓΡ ί ρ8.Ί5 ^ΡΙΙΡΓ3ΙΐΙρ3 ; ΙΌΐυΐ1(1ίι|ΙΙ0 ί|,.ίιι-

(Ιιι.τ δίηΐ ρΡΓ 8ε ηιοΙίοηΡ8, νοίιιΐίο, ρΙ ΡοηνβΓδίο ; δι δίβΐΐίρ ριτ

δε ιηονρΓρηΙυι•, Ιιβπιιιι βΙΙργβ ηιοΐίοηο ηιονεΓΡπΙιΐΓ : βΐ ηριι-

Ιγ» ιηονεΓί Ρ38 βρρ.ΊΓΡί. 8ί νρΓ83ΓΡηίικ «ηίηι , ροιίρηι ίη Ιοοο

83Ι1Ρ ιμ.ίπγιμιΙ , 1οριιηκ]ΐιρ ηοη ηιπίηπηί. νίιΙρηΙιΐΓ βοίρηι

Ιοριιπι πιηΐ3ΓΡ, ([ποι! οηιηρδ (ΙίουηΙ. ΡΓ«•ΐΡΓΡ3,οηιηε8 ηιιίιίρηι

οοηδεηίβηριιιη ΡδΙ ΓΐΙίοηί εοιίρπι ηιοΐυ οιργι. 5οΙ ίΐιιίριιι 8ΐε1•

Ιβπιιη δοΐυδ Ιιοο Γαοειε νίιΙρΙιΐΓ, ςιιιιιη ογϊΙιιγ 3ΐι]ΐιε οεείιΐίΐ :

ρΙ Ιιίο ηοη ρβΓ δβ, 5Ρΐ1 οϋ ηοβΙτί βρηϋΐΐδ ΓΡηιοΙίοηρηι. Λ'ίδΐιβ

ρηίηι 1οη§ε δρδρρχίρηιΐοηδ, τΡΓ&αΙηΓοΙ) ίιιιΙιι•ι:ίΙ1ίΐ3ΐι'ηι : ψΐίυ

(]υίοΌιη ΓοΓίβδβε ρηιι83 εδί, υΐ δΙε1Ι<β ςιιίϋειιι (ΐχα; ηιϊοβΓΡ,

νβ^αηΐρδ βηίρηι ηοη ιιποίΓΡ νίίΙβηηΙιΐΓ. Λ'ά^χ ηβηιηυρ βΙεΙΙ,ν

δΐιηΐ ρΓορρ; π,ιιβγρ νίδιίδ δϋί οοηιροδ βιΐ ίρ53δ βοοοΟίΙ : .ι<1

Γιχηδ βυίοσι Ιοη^ρ ναΐιΐο ίβδβ ρχίρηιίρηδ , οί) 1οη{;ίΙιιι1ίιιριη

(ΓρηιίΙ. Τγρπιογ αιιίειιι ίρδίιΐδ Οκίΐ ιιΐ Ιιϊρο ηιοΐίο δίρΐΐη'

ίρδίιΐδ Ρδβο \ί(3ρ3ΐϋΓ. ΝϋιίΙ εηίϋΐ ίηΐΡΓΡδΙ, νίδυδ, 3ΐι ϊ<1 (]υοι!

οεπιϊΙυΓ, ηιονρβΙυΓ. (7) ΑΙ υργο ηεο νοίνί δίεΐΐβδ ρβι-βρί-

οιιιιιη ρβδΟ νίιΙρΙϋΓ. Ιύ εηίηι ςιιοιΐ νοΙνίΙϋΓ, νοΓ8ΡΐυΓ ηρορδβρ

ΡδΙ : .11 ί(Ι, ΙΐΙΙΙΙΡ φΙΟΐΙ Ι'3θίΡδ ΙΙΙΙΙΙιΊΐρ,-ΐΙΐΙΙ', δΡΠφΡΓ νίιΐρΐιιΐ'.

ι.);;. π ν , ςυιιηι οοηδοηυηι δίΐ ΓαΙίοηί , 8(ρ1ΐ3δ ίίδ ηιοΐίοιίδ, ςιιί

3(1 ί|>83δ δυη( 3(το[ΐιηΐ(Μΐ3ΐί, ιηονρπ, δι ρΡΓ 8ε ηιονεαηΙυΓ ; ΙιΚ

ηοίοιη Ρ38 ηοη ηιονβπ ΒρρβΓεαΙ : ρ3ΐρ[, ίρ83δ ρβτ 8β ηοη ηιο-

νρπ. (Α) Ιιΐδΐιρρί' ηιιΙΙιιιη ίρδίδ ίιι>[ΐ'ΐιιηρη(ιιηι ηιΐ ηιοίηηι

Ιποηίδδο ηβΐηηιιη, πιΐίοηί ηοη Ρδ( εοηδρηίβηευηι. ΝίΙιίΙ εηίηι

Ρ3δυ Ν3ΐιΐΓ3 ϋκίΐ : ηεςιιε βηίηιαϋα ςυίιίεηι ίρδί ριιγ,ί' Γικτρ ,

3(180 ΤΡΓΟ ρΓ805ΐ3ΐ)ίΙρδ Γβδ ^βδΟΡχί! : 5Ρ(ί ΙΙΙΐίνιΤΛΛ ΤΪίΙεΙΟΓ,

(3ηιρΐ3ηι (Ιο ϊηϋηδίπα, 3ΐ)δΙιι1ί8δβ , φΐίοιίδ ρει• &ε ρΓορριΙρπ

ίρδ3 ρο•ί«'ΐιΙ.3ΐιρΐρ ;ι!ι ίίδφΐ.ΐ' ίηδ(Γηηιρηΐ3 3(1 ιηιιΐιιιιιΐιηΐιριιΐ,

ιμηιιιρΙιΐΓΪηιιιηι, ιτιηονί.-ίί•. (9) 0ιΐ3|ΐΓθρ1ρηΊ1ο1ηηι ιαΊιιηι

ΓοΙυιιοΊιιη οηιη ιαΐίοηε ε$86 νί(1β1>ί(ιΐΓ, ιΊ υηαφίχςηε &(εΙ
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άστρων. Προ; μεν γοιρ τήν εν τω αΰτώ κίνησιν ή σφαίρα

των σνημάτιυν χρησιμώτατον ( ούτω γαρ άν και τά

χιστα κινοϊτο και μάλιστα κατέ/οι τον αυτόν τόπον),

προς δέ την εις το πρόσΟεν άνρηστότατον • ήκιστα γαρ

6 δ'μοιον τοις οι' αυτών κινητικοϊς• ουδέν γαρ άπηρτημε'-

νον ε/ιι ουδέ προέχον, ωσπερ τι) εύΟύγραμμον, άλλα

πλείστον άφεστηκε τω σ/ήματι τών πορευτικών σω-

μάτο>ν. 'Κπει ουν δει τον μεν οΰρανόν χινεϊσΟαι την

εν αΰτίο κίνησιν, τα άλλα δ' άστρα μή προϊε'ναι ίι' αό-

ΐ" των, ευλόγως αν εκάτερον είη σ^αιροειδε'ς ■ ούτω γαρ

μάλιστα τι) μεν χινη'σεται τι) δ' ηρεμήσει.

Ι.ιμιιιι. δρΙι.ΤΓα οη Ι ιιι ΠριΐΓ.ιηιη] ιηαχίιηρ ιιΐίΐίδ ι•ν( ,»1 εηηι

ιιιοΐιιηι, <ρ.ιί ροιΙριιι ίιι Ιοοο ΠΙ (δίε ρηίιιι ρ( ορίριτίηιο ηιονιτί,

οΐ ευιιύειη ηιηχίιηρ Ιογιιιιι οεευηαι-ο ρ<>1ρ>|); »ι1 ηιοΐιιηι

αυίειιι ριπή (μιοικίρη ρρι^ίΙιΐΓ Ιοοβ (]υ,τ μιιιΙ βηΐβ, ηιβχίπιε

ΙΙ1ΙΙΙ ΙΙίδ βίΐ. Ι >1 ΙΊΙΙΙΙ) ΙΙΐίΐΐίΐΙΗ' δίΐΐΐίΐίδ ΙΐίδΟΡ Ι)ΠίΡ ρβΓ δΡ ϊρ>η

ιιιονρηίιιι•. ΚίΙιίΙ ρηίηι ιίρρρικίρη», ηϋιίΙ οιηίηρηδ ΙιβΙιεΙ, ιι(

ΐ'ιτΙ.ΊΠιιιι ΙίηβΟΓυιη Ιιμιπ.ι ; μί! ρΐυηιηπηι α εοΓροηηυδ ΙιίδΓΟ

ψιαι ρΓ0ΐ;Γβ(ϋπηΙιΐΓ, Κςυη δειηοΐβ ρι>1. Οιιιιηι ίμίΐιιι• οα-Ιυηι

ηηίιίρηι ίιι δβ ίρ>ο πιονοπ οροιΊρ;ιΙ , 8ΐρ|Ια$ αιιίριη ηοη ρρι- μι

ίρ8Η5 ρι•οοε<Ιρι•ε , οιιιη ΓαΙίοηε ηίηηηιηι ΠΙ ιιίπιιηιριρ ιιΐ

ίϊίζΐΐΓΐϊ» ΓϋΙιπκΙ,τρ βίι. 8ϊο ρπϊιη βΚεηιιη ςυίϋεηι ηιοΐιι οίρΙ>ί-

ΙϋΓ, αΐίρηιιιι υργο ψιίεδεοΐ.

ΟΑΡ. IX.

Φανερόν δ' Ιχ τούτων δτι χαι το φάναι γίνεσΟαι φε

ρομένου άρμονίαν, ώς συμφο')νο>ν γινομένων τίον ψόφων,

χομψώς μεν είρηται χαι περιττώς ΰπό τών ειπόντων,

κ ου μήν ουτυις ε/ει τάληθες. Δοχεΐ γάρ τισιν άναγχαΤον

είναι ττ,λιχούτιον φερομένων σωμάτων γίγνεσθαι ψό-

φον, έπει χα'ι των παρ' ήμϊν ούτε τοβς όγκους ε/όντων

ίσους ούτε τοιούτω νί/ει φερομένο)ν• ήλιου δε χαι σε

λήνης, ετι τε τοσούτιον το πλήθος άστρων χαι το με'γε-

20 Οος «.ερομενιον τω τά"/ει τοιαύτην φοράν αδύνατον μή

γίγνεσθαι ψόφον άμή^ανόν τίνα το με'γεΟος. ΎποΟε'μενοι

δέ ταΰτα χαι τας τα/υτήτας εχ τών άποστάσεο)ν ε/_ειν

τους τών συμφωνιών λόγους, έναρμόνιον φασι γίνεσΟαι

τήν φωνήν φερομένων κύκλω τών άστρο)ν. ΚπεΊ

4β δ' άλογον έδο'χει το μή συναχοΰειν ήμα; τήςΐίωνής ταύ

της, αίτιον τούτου φασιν είναι το γιγνομένοις εάφΰς

ύπάρ/ειν τόν ψόφον, ώστε μή διάδηλον είναι προς τήν

εναντίαν σιγήν • προς άλληλα γαρ φωνής χαι σιγής είναι

τήν διάγνο)σιν, ώστε χαθάπερ τοις ναλκοτύποις δια

3ο συνήΟειαν ούΟέν δοχεΐ διαφε'ρειν, χαι τοις άνΟρώποις

ταύτό συμβαίνειν. Ταϋτα δη, χαθάπερ εϊρηται πρότε-

ρον, έμμελώς μέν λε'γεται χαι μουσιχώς, αδύνατον δέ

τοΰτον ε^ειν τον τρόπον. (ϊ) Ού γαρ μόνον τό μηΟέν

άκούειν άτοπον, περί ου λύειν έγχειροϋσι τήν αιτίαν,

3ί άλλα χαι τι) μηδέν πάσ/ειν "/ι»ρις αίσΟήσεως. Οί γαρ

υπερβάλλοντες ψόφοι διαχναίουσι χα'ι τών άψόχο)ν σω

μάτων τους όγκους, οίον δ της βροντής οιίστησι λίθους

χαι τα χαρτερο')τατα τών σωμάτο)ν. Τοσοΰτο)ν δέ φερο

μένων, χα'ι τοΰ ψόφου διιόντος προς το φερόμενον μέ-

4» γεΟος, πολλαπλάσιον με'γεΟος άναγχαϊον άφιχνεϊσΟαί τε

δεΰρο χα'ι τήν ϊο~/ΰν άμή/ανον είναι της βίας. (ά) Άλλ'

εύλόγοις ουτ' άκούομεν ούτε πάσχοντα φαίνεται τα σώ

ματα βίαιον ουδέν πάθος, δια τό μή ψοφεΐν άμα δ' έστ'ι

τό τ' αίτιον τούτο)ν δήλον, και μαρτύριον τών ε'ιρημέ-

45 νων ήμϊν λόγων, ώς είσ'ιν αληθείς• τό γαρ άπορηΟέν και

ποίησαν τους Πυθαγορείους φάναι γίγνεσθαι συμφωνίαν

τών φερομενο« ήμϊν ε'στι τεκμήριον. "Οσα μέν γαρ

αύτα φε'ρεται, ποιεί ψόφον και πληγήν ■ 5σα δ' εν φε-

ρομενω ένδέδεται ή ένυπάρ/ει,καΟάπερ εν τώπλοίω τα

60 μόρια , οϋ/_ οΐο'ντε ψοφεΐν, οϋο' αυ τό πλοΐον, ει φέροιτο

έν ποταμώ. (») Καίτοι τους αύτους λόγους άν έςείη

λέγειν, ώς άτοπον ε'ι μή φερόμενος δ ίστός και ή πρύμνα

Εχ ΙιΪ3 3ΐι(ριη ρ.ιΙοΙ , ίι| ηιιοιΐ ΗίοΙπηι Ρ5ΐ α (]ΐιί1)ΐι«ΐ3ΐιι,

Ιιοπιηι , ίηψιηπι, Ιίΐΐίοηβ ροηορηίιιηι (Ίριί , ίοηίί ριηργ^ριι-

Ιί!)ΐΐ5 ι'ιΐιΐρ ταΜοηρ Γ»1α (1ΐ8ΐιη(:ϋδ, 1ορί(1ρ ο,ιΠ(1ρηι ρ«δο <1ί•

εΐιιιη »1(]ΐιο εοηείηηε, ηοη Ιηιηι-η 6550 νρηιιη, ηβε ί(» γριιι

5β 1ΐ3ΐ)ΡΓΡ. 8ηηΙ ρηίιη ηπίΐηΐδ ηει&ίδΛΓίυιη Ρδδβ νίΗρβΙπι-,

δοηιιηι Ιίοιί Ιαηίοπιηι ΓΟΓρυΓυηι Κιϋοηβ , ςιιίρρβ ςιιιιιη ει

εοπιηι ΓΟΓροπιιιι ιηοΐιι , ςυ«3 αρυιΐ ηοδ δυηΐ , ηριριο ιηοίριη

1ΐ3ΐ)εηΙίιιιη 8Ρΐ|ΐΐ3ΐριιι, ηριμιρ, ΙιιΙειη ιηοΐίοηίδ εείεηΐϋΐεηι ,

<1ιΐ3ΐίδ ΡδΙ δοϋδ εΙ Ιιιηη; , δοηιΐδ ρΓΙίιίηΙιΐΓ : εΐ ϊπδυρρΓ ηιιιιηι

Ιοί ηιυΐϋίικϋηε , ί3ΐιΙ«'(|πβ ιηηρηίΙικΓιηρ δΙεΙΙίΕ (αηία ορΙρ-

π(3ΐρ ηιοΐιΐδ ΓρΓβηΙιΐΓ, Μηροδδϊ1)Μβ ΡδΙ, δοηιιιη ηοη Πργι

ϊιΐξρηίεηι. ΗβΌ βιιίριη βιιρροηεηΐεβ, βΐ εε1εηΐ3(Ρδ ίηίυρρΓ

εοηερηίιιιιηι ΓβΙίοηεδ ρχ ΝΐΙρι-νηΙϋί Ιι3ηειο, νβΓΪοδ Η?4υηΙί|ρΓ

βοηοδ ίΐρΐίαπιιη εοηνεΐδίοηε Πργι (ΙίεαηΙ. Οποπΐαιη νει-ο Γ3•

Ιίοηίδ ϋηρδ ΡίΓΡίΙί νί<|ρ|>3ΐιιι•, ηοδ Ιιιιηο δοηίΐιιηι ηοη λιηΙιγρ,

Ρβιΐδβιιι 1ιιι;ιΐδ ίηςιιίιιηΐ Ρδδβ, οοηΐίηηο δοηιιιη Ιιιιηο ρ^ε

ιριιιηι υηηιιιι-, ιι! ηοη >ί| »ι) δίίριιΐίιιπι οοη(Γ3ηηηι πίΒηϊΓβ-

δΐηπ. νοείβ ρηίηι δϊΐεηΐϋιιηε ιΐΡΓοερϋοηεηι νϊ^ΐ^δίίαιίϊη•^

Γιργϊ (ΙίπιηΙ. Οιιλγρ υΐϋδ ςιιϊ ιιι ιιΐι • ιι( ΓεΓΓηιη, ου οοη-

δΐιρίιιιΐίηριιι ηϊΐιϊΐ ϊηΙεΓΡδδβ νϊαβΙιΐΓ, δίε εΙ ΙιοιηίηίΙιιΐΝ ίιίριη

.ίρ.ιίιΙργρ ιιίιιηΙ. ΙΙοι-, ιι(ί ιΙϊιΊιιιη ριίιΐδ ΡδΙ, εοηείηηρ ςυϊιίριη

τηυδίοειριε οΊειιηΙ : ϊηιρο&δί1)Πε ΡδΙ ιιιιΙιίπ ίΐβ δβδΡ Ιι3|)ργρ.

(7) Νοη ι-ιιϊιιι δοΐυπι Ιιοε ΡδΙ .ίΙι»ιιγι1ιιιιι , ιιϊΙιιΙ , ϊηηυ3ηι, Π08

βυιΙΐΓΡ, ηηοιΐ (|υί(Ιειη, δοΐνοΓε »?μΓΡ(1ίρηΐΡδ ιΐίοΐίηι ι•;ιιι•.ίιιι ,

βΓΓρπιηΙ : δριΐ ιΊί.ιιιι ίΙΙιιιΙ , δίηβ δεηδυ ηίΐιϋ οηιηϊηο ρβΐί.

ΚχδηρεΓ3ηΙρ$ ριιίιιι δοηϊ ιΊίιιηι ίηιιιιίηιηίοΐ'ΐιιιι ι οΓροπιιη ηιο-

Ιεδ ο ί 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 : ΙοιιίΙιηί ικιηιιριρ δοηιιβ ΙβρίιΙεδ εΙ ΓθΙ)υδ(ίδ-

δίηυι οογρογβ δείηίϋΙ. Οιιοιίδϊ Ιοί ΓοιηηΙηΓ εοΓροΓα, βίο,ηρ

ιμιιι ιιι;ιμιιίΙιιιΙίηριιι , ιρι.ν Γρι Ιιιι , δρουηιΐηηι δοηίΐυδ (Γαιίδ-

ίΐ : Ιιηο ρΓοΓρρΙο ρΡΓνριιίαΙ ιηυΙΙίρΙεχ ρ]υδ ιηκμηίΐιιιΐο, αε

ίρίίυδ Λ'ίοΙρηΙίαι ιηαςηα; κίηΙ αϋιηοιίηηι νίΓΡδ, ηροεϋδρ ρλΙ.

(3) 8ρι1 ηοη δίηε ΓβΓιοηο ηριιιιο ηοδ βικίίιηιΐδ, ηρηιιρ οοΓροΓίΐ

ρηΐί (ρΗΐ-ιρι,-ΐΜΐ ΛίοΙριιΙιιηι νίιΙρηΙιΐΓ : ρπ)ρΙΡΓΡ3 (μιοιΐ ιιιι Ι Ιιι μι

δίεΐΐχ δηα ιηοϋοηε δοηιιιη ρΠ'μίιιιιΙ; 3ΐ<|ηε δίηιιιΐ 1 1 ί-1ο-

τυηι οβυδβ ρβίοΐ , εΙ ΙεδΙίδ Ρ5ΐ Ιιίδοο ψκε 3 ηοΐιίδ βιιιιΐ (Ιίεΐα ,

τβΓαηιιβ οδδε (]6(Ίβγ3(. 1(1 εηίηι ίρδηηι ψιοιΐ ιΙυΙιΊίαΙιιιη ε«1 ίΙ

Ρ5 11)38ΟΓίεοδ εοηιρηΝΙ Ιιβηε δεηίρηίίβηι Γργγρ, δίεΐίαπιιη ,

ίηηηαιη, ΙβΙίοηε εοηεβηΐυηι Ποπ , ίηιΐίείιιηι εΓΠείΙιΐΓ ηοοη.

ρηο3 η3ηκ|ΐιρ ρρΓδε ΓρΓϋηΙϋΓ, β<< δοηϋυιη ϊοίηηινε Γ«οίυηΙ;

< ] < Ι .- τ • νει-ο ίιι εο ιριοιΐ ΓριΙιιι , ίη(ίχ3 $||||( ΙΙΙΐΙ ϊιιμιιιΙ. ιι! ίη η»-

νί);ίο ρβΓίεδ, 03 μιιιιιιιι εϋοριε ηεςιιειιηΙ, ηοο;ιιε εΐίβπι ίρδυηι

ηινίβίυηι,δί ίη Πηνίο ΓργβΙηγ. (4) ΕΙ (βιηρη εαιΙεπι ιϋεει-ε

ΙίοευίΙ, ϊΟδίιπΙηιη ρεδβ δι ΙβπΙθρ η3νίβ πιαίιΐδ 3ΐ<ιυρ ριιρ
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ποιεί <]/όφον πολύν τηλικαύτης νεώς, ή πάλιν αυτί) το

πλοϊον κινούμενον. Το δ' εν μή φερόμενο) φερόμενον

ποιεί ψόφον εν φερομένω δέ συνεπές και μη ποιοΰντι

πληγήν αδύνατον ψοφεϊν. "Ιίστ' ενταύθα λεκτε'ον ως

ι εΐπερ έφε'ρετο τα σώματα τούτων είτ' εν αέρος πλήΟει

κεχυμένω κατά το παν είτε πυρός, ώσπερ πάντες α>α-

σίν, άναγκαϊον ποιεΐν ΰπερφυα τώ μεγε'θει τον ψόφον,

τούτου δέ γινομε'νου και δεϋρ' άφικνεΐσΟαι και διακναίειν.

"£2στ' επείπερ ου φαίνεται τοΰτο συμβαίνον, ουτ' αν

Ι" εμψυ/ον ούτε βίαιον φε'ροιτο φοράν ούΟέν αυτών, ώσπερ

το με'λλον έσεσΟαι προνοούσες της φύσεως, δτι μη τού

τον τον. τρόπον έ/ούσης της κινήσεως οϋΟέν αν ην των

περί τον δεϋρο τόπον όμοιω; ε/ον. Οτι μέν οϋν σφαι-

ροειδή τα άστρα χα'ι ό'τι οϋ κινείται δι' αυτών, εΐρηται.

ρίδ, »ιιΙ ίρδίιιη πιι•*ιΐ4ΐι.ι\ί-'μιιιι, νείιεηιεηΐεηι ηοη Γ&είεΙ δο-

ηιιιη ηιοΐίυηε βιια. <3υοιΙ υϊγο ΓβΓίιΐΓ, ϊη βο ςυοιΐ ηοη ΓβΓίηΓ,

ί(1 ίιιείΐ δοηιιπι : ιιΐ ςυο<1 8δΙ ϊη <•ο φΐο<1 ΓιΉιιγ εΐ ί( ίιιιιι ηοη

ΓβείΙ , ί<1 είϊίεεΓε βοηιιιη ίηιροδδίηίΐβ ββΐ. (}ιΐ3Γ8 όίεεηιΐιιπι εδί

Ιιΐε , δϊ δΙεΙΙαι-υιη εοι-ροτΑ ρεΓ βεΓειτι (Ίΐδΐιηι ρεΓ υηίνεΓβυιη,

3ΐι( ϊμ,ικ'ΐιι, ιιΐ οηιηεδ αίιιιιΐ, Γει•»ηΙιιι•, ιη•<ί••;.;ιι ίο \ γΙιγιικίιΙιίιι

ίϊβΓΪ δοηιιπι, βΐ^υε Ιιυε ρεηεηίΓε, ι•1 Ιιηϊο Γ<ιΙί£3Γε εοΓρΟΓ».

ΟιιοΊ ιρπιιιι ηοη Ι'ιοιί ιιΐ3ηίίε$1υηι $ίΙ, ηε((ΐΐ6 3ηίιιΐ3ηΙί$ηιοΙυ,

ηεηιιε νίοΐεηΐο, ιι1|;ιιιι 8ΐε1ΐ3Γΐιηι ΓβΓΓΪ ηρρ,-ιπ-Ι , <]ΐια&Ί ΓιιΙυηδ

ί|ΐΝΐ ρΓονίιΙειιΙε η.ιΐ ιιι.ι : ιιαιη &ί Ιιοο ηιοιίο ηοη δεδε ΙιιιΙιιίγΙ

ηιοΐυϋ δ1ε1ΐ3ηιιη, ηίΐιϋ ρΓΟΓδηδεοπισι ε&δεί, (|ΐιχ 1ι<><- ϊη Ιοεο

κιιιιΙ , «ιιιιχΐ ΜΐιιίΙί ιηοιίο δεδε Ικιΐιιτυΐ. 51εΙΙ»δ ίμϋιΐΓ εδδε γο-

(υηιΐ3δ , εΐ ρεΓ δε ίρδβδ ηοη ηιυνεη , δβΐϊδ ]3ΐΐ] «ϋχίηιυδ.

ΟΑΡ. Χ.

16 Περί δέ της τάξεως αυτών , 8ν μέν τρόπον έ*καστον

κείται τώ τα μέν είναι πρότερα τά δ' υστέρα , και πώς

έχει προς άλληλα τοϊς άποστήμασιν, εκ τών περί

άστρολογίαν Οεωρείσβω• λέγεται γάρ Ίκανώς. ίϊ) Συμ

βαίνει δέ κατά λόγον γίγνεσθαι τας έκαστου κινήσεις

2» τοις άποστήμασι τω τας μέν είναι θάττους τας δέ βρα-

δυτε'ρας• έπε'ι γαρ υπόκειται τήν μεν ε'σχάτην τοΰ ου

ρανού περιφοράν απλην τ' είναι και ταχίστην, τας δέ

τών άλλων βραδυτε'ρας τε και πλείους ( έ'καστον γαρ

άντιφέρεται τώ ούρανώ κατά τον αυτοϋ κύκλον), ευ-

ϊΓ> λογον ήδη τό μέν εγγύτατο) της απλής και πριότης

περιφοράς εν πλειστω χρόνιο διιέναι τον αΰτοΰ κύκλον,

το δέ πορρωτατω εν έλαχίστο>, τών δ' άλλων άει το

έγγύτερον έν πλείονι, τό δέ πορροιτερον έν έλάττονι.

Τό μέν γαρ έγγυτάτω μάλιστα κρατείται, τό δέ πορ-

30 ρο>τάτω πάντων ήκιστα δια τήν άπόστασιν • τα δέ με

ταξύ κατά λόγον ήδη της αποστάσεως, ώσπερ καΐ

δεικνύουσιν οΐ μαθηματικοί. -■

1)0 οπίίηε νεΓΟ ίρωηιπι , φίοιηηιΐο φι.τψιο (ΙίδροδίΙΐ δί( ,

ιι( ςιιχιΙβΓη δϊηΐ ρπυι-εδ, φι.ΈΐΙιιιιι ροδΙεποΓεδ, ε( (]ΐιοηιο(1ο

«'«; Ιι;ιΙ>«ιηΙ ίιιΙιηιιΙΙί>, εχ 113 ιριιΐ' ίη ηκΐιοίομία (Ιίι,ιιπΙιΐΓ,

0θηΙεηιρ1ειηϋΓοροΓΐεΐ:(1ίοί1ιΐΓεηίιηί1)ίδυιΤιείεηΐ8Γ. (2) Αο

ι-ΐιΐίι ΒΐιΙεπΊ ρεΓ ΓηΙίιιιιειη δίηβιΐίαπιιη (ίεπ ηιοΐίοηεδ, ϊρδίδ

ηίιηίηίΓη ϊηίει-νβΐΐϊδ, υΐ 3ΐί33 δΐηΐ οεΙεποΓεδ, βΙίίΒ ΙβπΙίΟΓεδ.

>'.•ιιιι φΐιιηι ϋΐιρροη»(ιιΐ', ΐ'Μιιιι,ιιιι φΐίιΐοηι ι .ιΊί ΙαΙίοηεηι

δίιηρίίεεηι βίςιιε ει'.Ιεη'ίηΐίΐιη εδδε, οβίβπκ νεΓΟ |3Γΐ1ΐ0Γεδ

3ε ρΙιίΓεδ ( ηιιχηυε ιιβηιιριε δΙιΊΙη ηιοΐιι ΓιτΙιιγ εοηίπιπυ

;ι 1 1 |ΐιι' ιμ-1 ιιιιι , δηο ίη ■ ιΐΊ«• ) , εοηδεηΙβηειίΓη ί.ιιη εδί Γ3ΐίοηί ,

«ιιιι φιίιίειη , ψιχ ρΐ'ορίιιιριίίΜίηίΐ εδί δίηιρίίεϊ ρΓΪιη•ι>ιριβ

εοηνεΓδϊοηί , ρΙιΐΓίιηο ίη ΙεπιροΓε δΐιυιη υιΊιειη ΙΐΜΠδΪΓε ; εηπι

\8γο ιρι.τ Γεηιυ1ίδδίιη3 βδ(, ίη Γηίηίηιο : εεΙεΓβηιιη :ηι|ι•ιιι

δεηιρεΓ εβηι ςιιΐί εδί ρΓορίηςιιίοΓ, ίη ηΐ3]οΓί ; εαηι νεΓΟ

ςυοο «Ι ΓεηιοΙίΟΓ, ίη ηιίηοΓε. ΡΓ0ρίηΐ|ηίδδίιιΐ3 ιΐΐίηςιιε

ιιΐίιχίιιιε βιιρεΓβΙϋΓ, ΐ'ΐ'ΐιιοΐίδδίιη» νεΓΟ ηιίηίηιε ιιιιιηίιιιιι, ο!)

γιίιιοΙ ίι ιηειιι : 3( Γηειίίβ ρεΓ (ΙίδΙβηΙίΒΒ ]αιιι γαΙϊοικίιι , ιιΐ ηια-

Ιήεπΐ3(ίεί ςυοηυε (1ειηοηδ(Γ3η(.

ΟΑΡ. XI.

Τό δέ σχήμα τών άστροιν έκαστου σφαιροειδές μά-

λιστ' άν τις εΰλόγοις όπολάβοι. 'Κπει γάρ δέδεικται

35 δτι ου πεφύκασι κινεϊσΟαι δι' αυτών , ή δέ φύσις ουδέν

άλόγως ουδέ μάτην ποιεί, δήλον ό'τι και σχήμα τοιούτον

άπέδοικε τοϊς άκητήτοις 8 ήκιστά έστι κινητικόν.

"Ηκιστα δέ κινητικόν ή σφαίρα διά τό μηδέν έχειν

όργανον προς τήν κίνησιν. "Ωστε δήλον δτι σφαι-

4υ ροειδή αν είη τον ογκον. "Ετι δ' ομοίως μέν άπαντα

καΐ έ'ν, ή δέ σελήνη δείκνυται διά τών περί τήν όψιν

δτι σφαιροΕίδής • ου γάρ αν εγίνετο αύςανομε'νη και

φθίνουσα τα μέν πλείστα μηνοειδής ή άμφίκυρτος,

άπας οε διχοτόμος. Και πάλιν διά τών άστρολογι-

4& κών , ό'τι οϋκ άν ήσαν αϊ τοΰ ηλίου ε'κλείψεις μηνοει-

δείς. Ωστ' είπερ έ'ν τοιούτον, δήλον ό'τι καΐ τάλλα

αν είη σφαιροειδή.

Α1<]ΐιί ίί£ι]Γ3ΐη ιιηίιΐ5Πΐ]ιΐίί]ΐιε δίοΐίαπιιιι πιΙπικΙ,ιιιι

εδδε, ιπ:ι\ίπιί• ηοη 3ΐ>δςιιε ΓβΙίοηε ςιιίδρίαηι εχίδΐίιηαίιίΐ.

Λαηι ΐ| ιιιι πι <1εΓηοηδΐΓ3ΐυηΊ δί(, $1ε1ΐ3δ Ιΐ3ΐιι1 3ρί3δ βδδε ρεΓ

δε Γηονεπ ; ηΗΐιιηκριε ιιίΙιίΙ 3ΐ)δ(]υε Γ,ιΙίοιιε ΓΓυδίΓβηυβ Γ&-

γι.ιΙ : ρ,ιΙεΙ , ΐ'3ΐιι ΙίμιΐΓΐιιη ίρδβηι ίιηηιουίΐίυυδ Ιηΐιυίδδε, ιρι.Έ

ιιιίπίιιιΐ' εδί ιηοΐίν». Τβΐίδ .ίιιΙγιιι <-.| κιΐιιιΐιΐη, ρΓορΙεΓεβ

ψιι ίΙ ίιι -1 ΐϋΐιΐΓΐιΙιιηι ιιιιΙ Ιιιηι 1ΐ3ΐ)εΙ 3(1 ηιοΐιιιη. ΟικιΓί' ρ3ΐεΙ ,

δίεΐΐαηιηι ιιιοΙιίιι πιΐιιιιιΐιιιη εδδε. ΡπεΙεΓεβ, δίπιίΙίΙεΓ δε

ΙιαΙκ'ΐιΙ οηιηεδ ηΐιριΐ' υηα. ΑΙ Ιυηβ ρεΓ ε» ςυχ είπ-ιι νίδηηι

αεείϋιιηΐ, ιόΙιιικΙβ εδδε οδΙεηιΙϋυΓ. Νοη εηϊιιι βεεΓεδεεηδ 8(-

ιριε (ΙεεΓεδεεηδ ρΙυΓίεδ ςυίϋεηι »1(εΓ3 εχ ρ3Γ(ε αιτ\3 , ,ιΐΐεπι

εοηΐ'3ν3 Γιογει, ηιιΐ ιι1ιη(]ΐΐ(Μ'χ ριιιΐε ϋΐιΐ'να, ββηιεΙ αυίειη

ι1ιΐ35 ίη ρ3Γΐβδ η'ΐρΐ3ΐι'δ Ι)ίρ»Γΐίΐ3 νίϋει•εΙιΐΓ. ΚΙ ΓυΓδυδβρρβΓεΙ

ρεΓ 3δ(Γθ1ο^Ϊ3Γη. Νοη εηίιη δοΐ ιριιιηι ιΙιΊίι •ίι, εοηεβνϋδ εα

εχ ρ3Γ(ε ΐ|ΐη ιΙιΊ'κίΙ, \Ϊ.ΙιίίΊιιγ. ι^ιι,-ιπ• δι δίεΐΐα υη&βδί Ιβΐίδ,

ρ»ΙιΊ εΐ ιχΗιταί οιηηεδ εδδβ ιοίυηιΐαδ.



(μι,μϊ.) ϋΕ ΟΛΧΟ ΙΙΒ. •401II. ΟΑΡ. XII.

ΟΑΡ.

Δυοϊν δ' άπορίαιν ουσαιν , περί ων εικότως αν δστισ-

οΰν άπορησειε, πειρατέον λέγειν το φαινόμενον, αίδοΰς

άξίαν είναι νομίζοντας την προθυμίαν μάλλον η Θρά

σους, ε* τις δια τι) φιλοσοφίας διψην και μικράς εύπο-

5 ρίας άγαπα περ'ι ων τάς μεγίστας ε/ομεν απορίας.

"Εστί δέ πολλών όντων τοιούτων ου/ ηκιστα θαυμαστόν,

δια τίνα ποτ' αίτίαν ουκ άε'ι τα πλεϊον άπε'χοντα της

πρώτης φοράς κινείται πλείους κινήσεις , αλλά τα μετάξι)

πλείστας. Ιίΰλογον γαρ άν δόξειεν είναι τοϋ πρώτου

ΙΟ σώματος μίαν κινουμένου φοράν τι) πλησιαίτατον έλα-

/ίστας κινεϊσΟαι κινήσεις, οίον δυο, τι) δ' ε/όμενον

τρεις η τίνα άλλην τοιαΰτην τάξιν. Νΰν δέ συμβαίνει

τουναντίον Ιλάττους γαρ ήλιος και σελήνη κινούνται

κινήσεις η των πλανωμένων άστροιν ενια ■ καίτοι πορ-

Κ ρώτερον τοΰ με'σου και πλησιαίτερον τοϋ πρώτου σώ-

ματο'ς είσιν αυτών. Δηλον δέ τοΰτο περί ένίων και

τη όψει γεγονεν • την γαρ σεληνην έωράκαμεν δι/ότομον

μεν ουσαν, ΰπελΟοΰσαν δέ τον άστε'ρα τον Αρεος, και

άποκρυφθέντα μεν κατά τ6 με'λαν αϋτης , εξελθόντα δέ

20 κατά το φανον και λαμπρόν. Όμοίως δέ και περ'ι

τους άλλους άστε'ρας λέγουσιν οί πάλαι τετηρηκότες εκ

πλείστων ετών Αιγύπτιοι και Βαβυλώνιοι, παρ' ών

πολλας πίστεις ε/ομεν περ'ι έκαστου τών άστρων,

(■ι) Τοΰτο' τε δή δικαίοις άπορησειεν άν τις, και διά

45 τίνα ποτ' αίτίαν εν μέν τη πρώτη φορά τοσοΰτόν ε'στιν

άστρων πλήθος ώστε τών αναρίθμητων είναι δοκεΐν την

πασαν τάξιν , τών δ' άλλιον εν /οιρίς έ'καστον , δύο

δ' η1 πλείω ου φαίνεται εν τη αύτη ένδεδεμένα φορά.

Περί δη τούτων ζητεϊν μέν καλώς έχει και τήν επί

30 πλείον σύνεσιν, καίπερ μικράς ε/οντας άφορμάς και

τοσαΰτην άπόστασιν άπε'/οντας τών περί αυτά συμ

βαινόντων δαως δ' ίχ. τών τοιούτων θεωροΰσιν ουδέν

άλογον άν δόξειεν είναι το νΰν άποροΰμενον. Άλλ' ημείς

ώς περί σωμάτοιν αυτών μόνον , και μονάδων τάξιν

:)5 μέν ε/όντων, άΊύ/ων δέ πάμπαν, διανοοΰιιεθα- δεϊ

δ' ώς μετε/όντων ΟπολαμβάνΙΊν πράξεως και ζωής•

οίίτω γάρ οϋΟέν δόξει παράλογον είναι το συμβαίνον.

(3) "Εοικε γάρ τώ μέν άριστα ε/οντι ίιπάρχειν το ευ

άνευ πράξεως, τώ δ' εγγύτατα διά 'δλίγης κα'ι μιας,

40 τοις δέ πορρωτάτω διά πλειόνων, ωσπερ έπι σώματος

το μέν ουδέ γυμνάζόμενον ευ ε/ει, το δέ μικρά περιπά

τησαν , τώ δέ και δρόμου δεΐ και πάλης και κονίσεως ,

πάλιν δ' Ιτε'ρω ούδ' δποσαοϋν πονοΰντι τοϋτό γ' άν ετι

ΰπάρξαι τάγαβόν , άλλ' ετερόν τι. (*) Εστί δέ το κα-

45 τορβοΰν -/αλεπδν η το πολλά η1 το πολλάκιςΙ, οίον μύ

ριους αστραγάλους Χίους βαλεϊν άμη/ανον , άλλ' ένα

ή δυο ^αον. Και πάλιν έίταν τοδί μέν δε'η τοΰδ' ένεκα

ποιησαι , τοΰτο δ' άλλου και τοΰτο έτερου , εν μέν έν'ι

η δυσι ρ^αον 2πιτυ/εΐν, δ'σω δ' άν διά πλειόνων χαλε-

6υ ποίτερον. Διο δει νομίζειν και την τών άστρων πραξιν

είναι τοιαΰτην ο7α περ ή τών ζώων και φυτών • και γάρ

έΝταΰθα αί τοΰ άνθρωπου πλεΐσται πράξεις • πολλών

ΛΒ15Τ0ΤΕΙΕ& II.

XII.

(ί ιι ιι ιιι ;ιιι [ι-ιιι «Ιιιπ1 βίηΐ ι1υ1>ίΐ3ΐίοηεδ , ιΐε ςυίΐιυδ ηοίνίβ ιιοιι

ίιιιηιβπίο ΟιιΙιίΙ&νεπΙ, εηίΙβηιυΓ Μ ιΐίιοπ', ηυοι) ηο1)ίδ νίιΙεΙιΐΓ.

ΑΙα,ϋβ Ιΐ3ηε νοίυηΐβίεπι ηιο<1ε8ΐΪ3 ροΐΐιΐδ (Ιί^ιιιιιιι ιμυιιι εοηϋ-

ιΐυιιΐίϋ :ΐΓΐ)ίΙπιιί οροΓίεΙ, 8Ϊ α,ιιίδ οΐι ρ! 1 1 ΙοδορΙιίίε >ί! ίιιι 1 1 ίι π ιίιι

ιΊίηιη ιΙίίιιπιΙ.Ίΐίοιιειη ηοη εδδο εοη(επ)ηεη(ΐ3ΐη ρυΐεΐ ίιι Ιιί:

ΐ'ιΊιιι-, ι]ΐ'ιμιί1ιιΐ8 ιη&χίπΐ3δ ι]υ1)ίΐ3ΐίοηε8 ΙιβΙιειηιΐδ. ΕδΙβιιΙεηι

ίη ΙϋΙίΙ ιιί-, ι (υ,-ΐ' ιιιιι Ι1:ι μι ιιί , ηοη ροδίιίίιιιιιιι ϋιΐιιιϊ: ιιί ιϊΐι•, ([ΐιιιιη

οΐι ε3083ΐη ηοη δεηιρεΓ Ιιχ δΙεΙΙοε , α,ικε ρΐιΐδ 8 ρπηια ΙβΙίοηε

(Ιί>1;ιηΙ, ρΐιιηΐιιΐδ ηιοΐίΐιιΐδ , δεά ιηειϋχ ρΐιιηηιίδ ιιιονι,ιηΐ ιιγ .

Οοη$εη(βηευπι εηίηα ΐ'ίΐΐίοηί νίά'εαίιιι-, ρι ίιηο εοΓροΓε ιιιιαιιι

ΙαΙίοηειιι ςυοευηΐε, ρΓορίιΐ(|ΐιί.-»ίηιιιιη ιηίηίιιιίι ιιιοΐϋιιΐί ηιο-

νεη, ι•γιι ιΙικιΙιιη; ίιΐ ,•ιιι|('πι, ιρίιιιΙ Ιιΐι ιί•Ι ίΙΙί , ΙιίΙιιι-.; ;ιιι[

3110,110 αΐίο οΓιΙίιιε ΙιιΙί. λιιιιε νοιο (•οηΐΓ;ΐΓίιιιη .κχίιΙΗ : ραιι-

είοηΙ>υ8 (Ίΐίιιι 801 εΐ Ιιιηιι ιιιονειιΙιΐΓ, ΐ|ΐι»ιιι 5|ιΊΙϊγιμιι ηοη •

ηιιϋιΐ' να^ιίΓυιιι , φΐχ Ι.ιηιπη Κ>ηςίυ5 λ ηιειίίο αΊβΙαηΙ, εΐ ρηι

ριηιμιϊΐΗ γη ριίιηο εοΓροΓΙ βυη(. .Μ;ιιιίΙΊ>Ι ιιιιι ιιιιΙιίιι Ιιο« <1 •

ιιοηηιιΐΐΐϊ ε(ί:ιιη ίρβο νίδϋ ΙιιίΙ : Ιιιιι.ιιιι ειιίηι νίιίεπιυβ (Ιίηιϊ-

■ Ιί.ι [ΐιιιΊιΊιιι.Ί.Ι,-ιιη, ΜίΐΓΐίδ 9ΐε1ΐ3Π) ΜΐΙιϋ^ο, ςηχ πΐιιία ιμιι-

ιΙι.ίιι ΓιιίΙ ϊη ριιιΊο υ1ΐΜ:ιιια ι']ιια, ε§Γϋ553 ιιιιΙιίιι ρεΓ ΙυείιΙαιη

ρϊΓίειη. δίπιίΙίΙεΓ οί οΌ εείεπδ δίεΐϋβ £%) ρΐϋ εΐ Β<ιΙ)}Ίοηϋ

■ ϋιιιιι! , ςυί ρΙυΓίιηίβ ]3Πΐ βηηίδ 3ΐι(ε Ιιχε οΙι-γιμιμίιιιιΙ, ι•1

3 <|ΐιίηιι* πιιιΙΙ,ι ϋιΐε ιΙι«ιι;ι οΌ Μη^υΠί ίΐεΐΐίβ 3εεερίιηιΐ8.

(2) Ηοε ιΐι,ιηι ηοη ϊιι]υηα ηιιίβρίβηι (ΙιώΚανεπΙ, ςιιβιιι οΙ>

ε»ιι»3ΐη ιΊίϊΐιι ίη ρηιηα ιριίιίειιι εοηνεΓβίοηε Ι:ιη1;ι <•-ι ιιιιιΐ -

Ιίίικίο κΙιΊΙ,ιΐΊΐηι, ιιί υηίνεΓ8Π8 οπίο ίΐιΐιίπ; ηοη ρο88β ηιι-

ηιεΓϋηι νίιΙεβΙυΓ : ίη εεΙεΓίδ βυίειη ιιη;ι μόι-ιιιιι ε$1 -ΙιΙΙ.ι.

άα& νεΓΟ 3ϋΙ ρ1ιΐΓ88 βοϋειπ ίη ΟΓϋε ηοη νίιΙοηΙοΓ ε8δε ίιι-

Ιίχιι'. 1)ο Ιη8 ϊ^ϊΙιιγ ϋεηε μ•>ο ΙυΙιιΊ (Ίίιιιη ηΐ3]υΓβηι ([οιπιτε

ΐ'ιιμιιίΙι.ιΐΗΊΐι, γ!μ ρ;ιπ;ι' ιιι-ι.λμΊιιιι•8 ΙιιιΙιι-ηΙιιΐ', Ιιιιι1;ιΐ|ΐΐι• 68Ϊ

(ίιι ιιιιι ι πιιοΐίο , (μια; αεείιΐιιηΐ είΓ03 Ϊρ83 ; 8Ϊ (,ίιιιιίι εχ (ι!ι•

Ιιιι-. εοηΙεηιρΙεηιυΓ, ηοη «μιοΐί Γιηε8 Γ3ΐϊοηΪ8 νίϋεΙιίΙιΐΓ ί(1

(μκχΙ ιιιιηε (ΙιιΙιίΙ,ιΙιΐΓ. 8ε(1 ιιοδιίο ϊρ>ίί, υΐ ιΐρ εοΐ'ριιιϋιιι-,

ιιΐιμιο ιιιιίΙιιΙίΙιιΐ8 οηΐίιιεηι (μιίιΐΐ'ΐιι 1ΐ3ΐ)εη1ί1>υ8, ϊπίΐηίιιιαΙΙ^

;ιιι1ιηι ρεηίΐιιβ, ΰθ^ίΐ3ηιιΐ8. ΟροιΊεΙ 3υ1ειη ίμ-;ι νίνεηΐίβ ι>-γ-

εχί8ΐίηΐ3Γε ίΐΐιμιε 3ε1ίυηεηι ΙιβϋεΓε : ίίοεηίιιι ιιί ςυοιίαεοίιΐίΐ,

ηοη νίιΙεΙιϊΙιΐΓ 3 ΐ'ϋΐιοιιε εχοι-ΙιίΐΒΓε. (3) Ν.ίιιι ει ςιιίιίεηι

ιμκκΙ ορϋηιε »ε8ε ΙΐϋΙιοί , ϊηε88ε ίμ>ιιιη οοηιιιΐι Βίηβ βεΐίοηε

νίιΐι Ιυΐ' ; ει νεΓΟ «μιοιΙ ΪΙΙί ε*1 ρΐΌρίικμιίδ.ιίιιιιιηι , ρεΓ ρ;» γ λ α ι υ

εΐ ιιιιιιιιι ; 31 1ιΐ8εε ςυχ βιιιιΐ ΓειηοΙΪ88ίηΐ3 , ρεΓ ρΙπη•-,

<μΐί•ιιι;ΐι)ηΐ()(]ιιιη βΐ ίη εοΓρθΓίΙιυ8 Ιίεπ 8υίεΙ : ηΙίικΙ εηίιη Ιιιίιρ

8ε8ε ΙιιίΙ»•! ηιιΙΙυηι εχεΓεϋίυηι μιΙικίιλ, ηΙπιιΙ Ιενί ιΙι•;ιιι;1ιΐιΙα-

(ϊοηε Γ.ιείιι , ιιΙίιΐιΙ ι•Ι ι υΓΜΐ ίηιΐί^εΐ (Ί Ιιιεΐ3ΐϊοηε 3ε ρπίνιτε ;

;ιΙϋ ι-ιιι•» ιΐί ικ'ίμιε α,υονίβ εχεΓεεικΙϊ ιιιοάΌ, Ιιοε ιιηιμιιιιιι ίιιειίΐ

Ιιοιιιιιιι , μί! ιιΐίικί ιμιίρρίίΐιη εοιΐ8βςιιίΙιΐΓ. (4) βεείε ,ίιιΙιμιι

βββΓε, 3υΙιηοΙΐ3, 3υΙ 83φε, (ΙίΠΊείΙεεδΙ, νείυϋ Ιβίοδ Οιϊο»

[ίί»β ροίίηί Οοοδ ] ιηίΙΙε ρΓθ]ίεβΓε, ϊιιιροδβίΐιίΐβ 881; δεϋ

ιιιιιιιιι , νεί ύυοβ, ΓαοιΙΐιιβ βκΐ. 1.1 ΓΟΓδυδ ςηυιη Ιιοε ςιιίιίεηι

ίΙΙίυδ §Γ3ΐί3, ιΊΙιιι! ιιιιΙ' ιιι 00 3ΐίυϋ, ιΊ ϋίικί ίΐεηι ιιΐι .'ιϋικί

εδί Γϋείεικίιιιιι : ίη ιιιιο (μιίιίπιι όιιοουβνε ΓηιΊΙίιι - ιπιί-ρι.πιι

Ηηεπι βΙΙίηβεΙ; 30 ςιιο ρβΓ ρΙυΓβ ρΓοεβιΙίΙ, βο ίΙΙικΙ ιΐιΐΐιεί-

Γιυδ 388εςιιεΙυΓ. (,πι,ιμπιρίεΐ' ει 8(ε1ΐ3Γυηι βειίοηειη (βίειη

εχίδΙίηΐ3Γβ οροΓίεΙ, ςυ3ΐίδ αηίιιΐϋΐίιιηι εδί 30 ρΐιιιιΐιιπιιιι.

ΕΙεηίπι ηΐε Ιιοηιίηϊδ βεΐίοηεδ ρΙιιιϊηιΐΕ $υη(. Μιι1Ι;ι εηίιη,

16
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γάρ των £υ δύναται τυχεΐν, ώστε πολλά πράττει, και

άλλων ένεκα. Τώ δ' ώς άριστα έχοντι οϋΟέν 3εΤ πρά

ξεως• εστί γαρ αύτδ το ο£ι ένεκα• ή δε πραξις αεί έστιν

εν δυσίν, όταν και ου ίνεχα η και το τούτου ένεχα.

& (&) Των ο' άλλων ζοίων έλάττους, των δε φυτών μικρά

τις και μία ίσως• ή γαρ έν τί εστίν ου τύχοι αν , ώσπερ

χαι άνβριυπος, ή χαι τά πολλά πάντα πρό όδοϋ Ιστ'ι

προς τί) άριστον. Το μέν ουν Ι/ει χαι μετέχει τοϋ

αρίστου , το 3' άφικνεΐται εγγύς δι' ολίγων, το δέ δια

ι» πολλών, το δ' οϋδ' εγχειρεί, άλλ' ίχανον εις το εγγύς

τοΰ εσχάτου έλθείν, οίον ει ΰγίεια τέλος • το μέν δή

άει υγιαίνει, το δ' ίσχνανΟέν , το δέ δραμόν χαι

ισχνανθέν, το δε χαι άλλο τι πραςαν τοϋ δραμεΐν

Ινεχα, ώστε πλείους αί κινήσεις, (β) "Ετερον δ' άδυ-

16 νατεϊ προς τί) ύγιαναι έλΟεϊν, άλλα προς τί) δραμεΐν

μόνον ή ίσχνανΟηναι• χαι τούτων Οάτερον τέλος αύτοϊς.

(7) Μάλιστα μέν γαρ εκείνου τυχεΐν άριστον πασι τοϋ

τε'λους• ει δέ μη, άει άμεινόν εστίν όσω αν εγγύτερον

ή τοϋ αρίστου. Και δια τοϋτο ή μέν γη δ'λιος ου χι-

;υ νεΐται, τα δ' έγγυς ολίγας κινήσεις ■ ου γαρ άφικνεΐται

προς τί) εσχατ&ν, άλλα μέχρι ότου δύναται τυχεΐν της

θειοτάτης άρχης. "Ο δέ πρώτος ουρανός εύθυς τυγ

χάνει δια μιας κινήσεως. Τ4 δ' εν μέσω τοϋ πριότου

χαιτών έσχατων άφικνεΐται μέν, δια πλειόνιον δ' άφι-

■.!'> χνεϊται κινήσεων, (β) Ηερι δέ της απορίας δ'τι κατά

μέν τήν πρώτην μίαν ουσαν φοράν πολύ πλήθος συν-

έστηκεν άστρο>ν , των δ' άλλων χωρίς έκαστον εΐληφεν

ιδίας κινήσεις, δι' £ν μέν άν τις πρώτον εύλο'γιος

οίηΟείη τοϋΟ' ΰπάρχειν νοησαι γαρ δεϊ της ζωής και

31) της άρχης εκάστης πολλήν ΰπεροχήν είναι της πριότης

προς τάς άλλας, (9) εΐη δ' άν ηδε συμβαίνουσα κατά

λόγον ή μέν γαρ πρώτη μία ούσα πολλά χινεΐ των

σωμάτων των θειων , α'ι δέ πολλαι ουσαι εν μόνον

έκαστη" τών γαρ πλανωμε'νων Εν δτιοϋν πλείους φέρε-

35 ται φοράς, (ιυ) Ταύτη τε οΰν άνισάζει ή φύσις και ποιεί

τινά τάςιν, τη μέν μια φορά πολλά άποδοΰσα σιόματα ,

τω δ' ένι σώματι πολλάς φοράς• (ι ι) και ετι διά τόδε

£ν εχουσι σώμα αί άλλαι φοραί, ότι πολλά σιόματα κι-

νοΰσιν αί προ της τελευταίας καΐ της έν άστρον έχού-

4(ΐ σης ■ έν πολλαϊς γάρ σφαίραις ή τελευταία σφαίρα έν-

δεδεμένη φε'ρεται, έκαστη δέ σφαίρα σώμα τυγχάνει Ον.

(|2) Εκείνης άν ουν κοινόν είη τό έργον αυτή μέν γάρ

έχάστη ή ίδιος φύσει φορά, αδτη δέ οίον πρόσκειται.

Παντός δέ πεπερασμένου σώματος προς πεπερασμένον

45 ή δύναμίς έστιν. Άλλα περί μέν τών την έγκύκλιον

φερομένων κίνησιν άστρων εΐρηται ποΐ' άττα κατά τε

τήν οϋσίαν εστί και κατά τί) σχήμα , και περί της φοράς

και της τάςειος αυτών.

Ι>οη3 οοηδοο,υί ροίοδί. Οιι3γο πιυΙΙα »φί, οΐ αΐίοπιηι ηίιτιίπιιιι

Ε,πιΙίβ. Κι νοΓο ςηοο" α,υβηι ορίίιιιο 8β5β Ιΐ3ΐ>οΙ ,-ηοη ε*1 οριι*

30ΐίοηβ. Κδ( (Ίΐίιιι ίιΙ, πφι» βΓβΙίβ οιΊιτ.ι η^ιιηΐ. ΑοΙίο ν.-ι ■>

ϋΐ'ΐιιριτ ίη ϋιιοηυβ οοηβίδΐίΐ , ςιΐ3ηάΌ βΐ ίιΙ οιι]ιΐ8 £Γ3ΐΪ3 3£ί(ιΐΓ,

Ρ8ΐ, ε( ίιΐ «ριοιΙ Ιιιη'ηβ μΐ',Ίΐκι 32,ίΙ. (5) ΑΙ ΟβΙείΌηιιη ηηίιικι-

Ιίυηι, ρβυείοΓΰβ 8υη( ; ρΐ.ιηΐηπιιιι νιτο ραι-νβ <ιυ8;<1,Ίΐη ε$ΐ 3Γ,

ιιη.ι Γογ(3£&6. ΑιιΙ εηϊηι ιιηιιιη ιμιίιΐβπι 681, ψκκΐ οοηβοο,υί ροβ-

8ΐιηΙ, φΐεηυκίιηοάυιη ε( Ιιιιιιιιι : .ιιιΐ «Ι ϊρεβ ρΙοΐΏφίο οηιπίιι

ρΐ'πνιΊιιιηΙ 3(] ίρΜίιιι ορίϊηιιιπι οοηβοφίοηαΊιηι. Λΐίιιιΐ ί^ίΐιιι-

ΙιβηβΙ ορίίιιιιιπι ϊρδίιηι , βΐ ρίΐΊίοορδ 681 ϊρβΐιιβ : ,ιΐίιιιΐ ροι•

ρ.Ίΐκ,ι ρΓορε ;ΐ(('('(Ιί(, ιιΙίιιιΙ ροΓ ιιιπίι» : βΐίυϋ ιΐ6 β^ΓΰΐίΚιΐΓ

(ρηιΙιΊΙΙ, 50(1 $3(ί$ εϊ ε&( ρΓ0ρ6 3(1 ίρΜΙΙΙΙ ΙΐΚίΐΙΙΙΙΙΙΙ ρι'ΓΜΜίίί Ι' ;

\ ι•1η| ί 81 83ηί(33 081 ΓιηΪ8, ιιΐίικί ΜΊΐιριτ 08( «ιιιιπιι, βΐίυό ιιι.κ•ίι.•

αΠίΊΐιιπι, .ίΙ ίικί οιίΓδυ ΓβοΙο ίη ηωείεηι (ΙηΙιιιΊ ιιιιι, ηΐίιιιΐ ο 1 3ϋο

(μιορΊαπι 3εΙο ίρ«ίιΐ5 ι>ΓαΙϊ;ι ιίιι'*ιι* : ςιΐ3Γ6 ρΙιίΓεβ ίρβίιιβ 8ΐιηΙ

1110(ΐθηε8. (6) Εδ( εΙ ί(1 «ρίοιΙ 3(1 83Πί(3(εΐ11 ίρ83Ι11 .Ί(Χ(•ι1ι•ι •(>

ιιι-ιριίΐ, 80(1 αιΐ (ίιι 8111Π μιΙιιιιι , ιιιιΐ 3(1 ιιΐΗΐΊοηι : 3(ςιιε Ιιο-

1(111) ιιΙΙΐ'Πΐιιι 08( Ϊρ8ΐ8 Πηί8. (7) Λ";ιιιι ιιι.ιχϊιικ• < ρι ί< 1<ι < ι ι-Ι

(ΐρΐίιιιιιιιι οπιηϋιιιβ, ιΙΙαηα εοηβεςιιϊ Ιίηειιι : (]ΐΐ0(ΐ5ί Ιιοο ηυη

Ιί.ιΙ, ΜΊΐιρβΓ Ηΐεΐίϋίεκΐ, (ριηιιΐο ρι-ορίηηαίιιβ 08( ορίίιιιο. ΚΙ

Ϊι1(:ίι ■(■(• Ιογγ3 ΐ|ΐιί(Ιΐ'ΐιι ιΐιιιι ιιιονιΙ ιιι• οιιιηΐηο, ρκιρίικριη νιτιι

Ρ3Ι10Ϊ8 Π1θΙΪ1)Ι15 ΙΙΙΓΙΜ'ΙΐΙΐΙΓ. >ΙΙ1Ι (ΊΙΙΙ11 3(1 υΙΙί|1111Ι)Ι ίρΜΙΙΙΙ ρΠ'-

νεηϊυηΐ, «ριΐ ([υου^υε εοη<Ρ()υί (1ί\ίιιί^ίιιιιιιιι ίρδϋηι ριίιι-

('ίρίιιηι ριι.-ΜίηΙ. Ρηιηιιιη 3υΙειιι πιΊιιιιι πιιιΐίιιιιο ριτ ίιιιιιιιι

ιιιιιιιιιιι ίΙΙιιιΙ 388εςυϊ(υΓ. ΛΙ 63 ιριΐΓ «ιιιιΐ ίη ιικνϋο ριίιηί 30

ιιΚίιικιΐ'ΐιιιι , ρρΓνρηίαηί ιριίιΐΐ'ΐιι , ρεΓ ρΙιΐΓβϋ 1;ι ιικίι ιηοίίοπβ»

ρβΓνεηϊυηΙ. (8) ΙΙΙικΙ .ίιιΙιίιι ίη ριίιηιι ςιιίϋβιη ΙβΙίοηε ηι,ι-

§■13111 ι ιιρίαιη 68$ε 5ΐιΊΙηπιηι , ΓοΙεΓβΓϋΐη υογο -Ιι-ΙΙ,π ιιιη

ςιΐ3ΐηςιιο 80θΓ8ΐιηι ριορΓκικ ιιιοΐίοηεβ Ιι3πογο ((ριοιΙ ιριίιΙι•ιιι

(ΙιιϋίΙαΙίο ΟδΙ μπιιιιΙ.ι ), <Λ> ιιηιιιη ςυίιΐοηι ριίιηιιιιι ςυί8-

ρ: .ιιιι ειιηι Γ3(ίυηβ 0.180 ριιΐιιΐιίΐ. Ργιιιιγο ηβοκριε \ίΙ« βΐ

ριίιιιίρϋ ι ιι]ιι>ιρΐ(• ριίιηί ιιι.Ί^ικιιη 3(1 (τΐιτ.ι ίηΙοΙΙίςεΓΟ

οχοΡ8ϋίοη('ΐη ΐ'55θ ορθΓΐι>1. (9) Ηοε αιιίοιη βεοίιΙοΓβ |μτ

πιΐίοηειιι νϊιΙβΙιΐΓ. Ρπιιια π.ιιικριο ιιηα (ριίιΐΐ'ΐη ο,-,ί , πιυΙΙη

ίΐιιΐΐ'ΐιι (Ιίνίηοπιηι οοΓροπιιη ιηονεΐ; εεΙεΓβϊ νεΓΟ ιηυΙΙ.τ

ΐ|ΐιϊιΙι'ΐιι μιιιΙ , ίιιιιιιιι 1,'ιιιιιίι ι|ΐι;ι•ι|ΐΗ' ΙιιηΙιιηιιιιοιΙι» ιιιομΊ :

νιι^ιπιιιι εηίηι δΙοΙΙ.ίΓυιη ηικί'ίριο ρΙιιι-ίΙιικΙϋΙίοηίΙιιΐϋΓοΓίιΐΓ.

(10) Νίΐο ίμίΐιιι• ρ;κ•Ι(ΐΐΐ3ΐ ιιηι ίρ83 ίη .νφΐηΙίΐΗΐι'ΐιι 1ι.χο ΓΡ(1ί»ίΙ

3(ςυο οηΐίιιΐ'ΐιι (|ΐιρικΐ3ΐη ΓβοίΙ, ιιηί ςιιίιΐοηι ΙαΙίοηϊ ιιιιιΙΙ,ί

(■ιιιριιιιι, ιιηϊ (ιιιρυΐΊ ΙαΙίοηι» οοιιιρΙιίΓΟβ Γ0(1(1εη8. (11) ΚΙ

ϊηδίιροΓ ο!) Ιιοο ιιηιιιη οοίοπο κρίιχηκ ιοτραί 1ΐ3θοη(, ηιιοκί

ιιιιιΙΙιι (ΐιιροι;ιιιιιινι•ιιΙ (',-ΐ'ΐρι;ι• ϋΐιπίηιιΐο ιιΙΙίηι.Ίηι κρΙιιιτΛίιι,

ηιΐίο ιιηιιιη ρο88ίι1ο( δΙοΙΙβηι. Ιη ηιιιΚί» οηίηι 8ρΙΐ3?η.<) ιιΙΙίιιι.ι

8ρΙΐ3τα ΙίςαΙα ΓιγΙιιγ. 8ρΙι.ΈΓ3 βιιίοιη (μιινιριο οοΓριιβ βδΐ.

(!'!) ΙΙΙίυ» ιμίΙιΐΓ ίρβυι» οριι» πιΐιιιιιιιιΐι' εη(. II. κ οηίηι

οιιίιριβ ρκιρι ί,ι ηιιΙ ιιιιι Ι.ιΙ ίη ; ίΙΙιι ιιηίπη ςιΐ38ί 3(1]»οο(. Λιΐ

ΙίηίΙιιηι νβτο, ΓιηίΙί οογπ(ιπ8 οιηηίίροΐοηΐίϊ 081. 5οι1 (Ιο ί1(Ί•

Ιϊδ ψικίοπι , (]ΐι»3 οοηνοΓ8ίοηο ΓοηιηΙυΓ, φΐβίββηβηι 8ΐι1)8ΐ3η1ίη

8ίη| βΐφΐβ Ά%ατ&, εΙ (Ιο ΙιιΙίυηο ίρβαπιπι 3ΐηυε οπίίηε, 83ΐίκ

;';ιιη ιϋχίιιηίδ.
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ΟΛΡ. XIII.

Λοιπόν δέ περ'ι της γής ειπείν , ο6 τε τυγχάνει κει

μένη , και πότερον των ήρεμούντων Ιστιν ή των κι

νουμένων, και περί τοΰ σχήματος αυτής. Περί μεν

ούν της θέσεως ου τήν αυτήν άπαντες έχουσι δόςαν ,

5 άλλα των πλείστοιν έπι τοΰ μέσου κεϊσθαι λεγόντων,

όσοι τον ό*λον ούρανον πεπερατμένον ειναί φασιν, έναν-

τίως οί περί τήν 'ΐταλίαν, καλούμενοι δε Πυθαγόρειοι

λέγουσιν έπι μεν γαρ τοΰ μέσου πΰρ είναι φασι, την

δε γήν εν των άστριον ουσαν , κύκλω φερομένην περί τι)

10 μέσον νύκτα τε και ήμέραν ποιεϊν. "Ετι δ' έναντίαν

άλλην ταύτη κατασκευάζουσι γήν, ήν άντίχβονα όνομα

καλοΰσιν, οϋ προς τα φαινόμενα τους λόγους καΐ τας

αιτίας ζητοϋντες, άλλα προς τινας λόγους και δόςας

αυτών τα φαινόμενα προσέλκοντες και πειρώμενοι συγ•

15 κοσμεϊν. {2) Πολλοίς δ' αν και Ιτέροις συνδόξειε μή

δεϊν τη γη την τοΰ μέσου χωράν άποδιδόναι , το πιστόν

ουκ εκ των φαινομένων άθροΰσιν άλλα μάλλον εκ των

λόγων. Τω γαρ τιμιωτάτω οίονται προσηκειν την

τιμιιοτατην υπαρχειν χωράν, είναι Οε πυρ μεν γης τι-

20 μιώτερον, το δε πέρας των μεταξύ, το δ' έσχατον και

το μέσον πέρας • ωστ' έκ τούτων αναλογιζόμενοι ουκ

οίονται έπι τοΰ μέσου κεϊσΟαι της σφαίρας αΰτη'ν, αλλά

μάλλον το πΰρ. Έτι δ' οϊ γε Πυθαγόρειοι και δια το

μάλιστα προσηκειν φυλάττεσβαι το κυριώτατον τοΰ

25 παντός ■ το δέ μέσον είναι τοιοΰτον • 8 Διός φυλακήν

όνομάζουσι , τι) ταύτην έχον τήν χοΊραν πΰρ , ωσπερ τδ

μέσον απλώς λεγόμενον , και το τοΰ μεγέθους μέσον καΐ

τοΰ πράγματος ον μέσον και της φύσεως. (3) Καίτοι

καΟάπερ εν τοις ζωοις ού ταύτδν τοΰ ζώου και τοΰ σώ-

30 ματος μέσον, ουτυ>ς ΰποληπτέον μάλλον και περί τον

δλον οϋρανόν. Δια μεν ούν ταύτην τήν αίτίαν ούθέν

αυτούς δεϊ Οορυέεΐσθαι περί το παν , ούδ' είσάγειν φυ

λακήν ΙπΊ το κέντρον , άλλ' εκείνο ζητεϊν το μέσον,

ποιόν τε και ποΰ πέφυκεν. Εκείνο μίν γαρ αρχή το

35 μέσον και τίμιον, το δέ τοΰ τόπου μέσον έοικε τελευτη

μάλλον ή αρχή• το μέν γαρ δριζόμενον το μέσον, το

δ' δρίζον τι) πέρας. Τιμιώτερον δέ τι) περιέχον και

το πέρας ή το περαινόμενον • τδ μεν γάρ υλη το δ' ου

σία της συστάσεως έστιν. (4) Περί μέν ουν τοΰ τόπου

40 της γης ταύτην εχουσί τίνες τήν ίόξαν, δμοίως δέ και

περί μονής και κινήσεως• ού γαρ τον αύτον τρόπον

άπαντες Οπολαμβάνουσιν, άλλ' δσοι μεν μηδ' ε'π'ι τοΰ

μέσου κεϊσθαι φασιν αυτήν , κινεϊσθαι κύκλοι περί το

μέσον, ού μόνον δέ ταύτην, άλλα και τήν άντίχΟονα,

45 καθάπερ είπομεν πρότερον. Ένίοις δέ δοκεϊ καΐ πλείο)

σώματα τοιαύτα ένδέχεσΟαι φέρεσϋαι περί το μέσον,

ήμΐν δέ άδηλα δια τήν έπιπρόσθησιν της γης. Διδ

και τας της σελήνης εκλείψεις πλείους ή τάς τοΰ ηλίου

γίγνεσθαι φασιν • των γαρ φερομένων έ'καστον άντι-

60 φράττειν αύτην, άλλ' ού μόνον τήν γήν. Έπει γαρ

ούκ έστιν ή γη κέντρον, άλλ' απέχει τό ήμισφαίριον

αυτής όλον , ούθέν κωλύειν οίονται τα φαινόμενα συμ-

ΠοδΙηΙ βυΐεηι άε Ιεπ-3 άϊοβτβ , ιιΐιίιιαοι ρο5ίΙα δίΐ , βΐ ιιίπιπι

ιν ϋ-. ίίΐ ηιΐ56 φΐϊε&ουιιΐ , 3ΐι βχ ίί$ «ριιι- πιονειιΙυΓ, (Ι

<Ιε ί|)$ίυ8 ι[ΐιιχ|ΐιο Ιίμιιι ;ι. |>ε κίΐιι ίΐιιιριε ίρ»ίΐ!6 ηοη εαιιιΐι πι

ιιιιιηεδ ορίηίοηεηι ΙιαΙιεηΙ : >< .! |ι|ιιι ίιπί ιμιίιίειιι ίη ιικμΙ ■••

|ημ(:ιιιι (ΙίοιηΙ , απί ΙοΙιιπι ι,τΐιιιη ίηΐίηίΐιιηι ίιι<|ΐιίιιιι[ 885ε :

ίΙΙί νεΓΟ (|ΐιί ΚαΙίο! ραιΊειη ΙιαΙιϋίΐιιΙ , Ρ)ΙΙια§οπείςυε νο-

οαηΙϋΓ, ι οπΙι-.ιι ίυιιι αδδΡΓυηΙ. λαπι ίη ηιειϋο φικίειη ί§ηΐ'ΐιι

6558 βίυιιί , Ιιτι-αιιι βυΐεηι υηαηι 6556 ίΐεΐΐβπιπι , ΙεπΊφΐε

είι-ε» ιιιειίίιιιιι , αίο,υβ Ιιοο ραείο ηοείεηι 30 οΜεηι είΠεεΓβ.

ΡΓΟϋΙετβα ιιΐί.ιιιι Ιιυίο ευηΐινιι ίιιιιι Ιεπ-Λΐη εοηΠείιιηΙ , ςιΐίΐιιι

Ιειταπι ίΐΙνβΐΉΐη νοεαηΐ ; ηοη βΛ εα ςοβϊ τΜεηΙυΓ, ΓαΙίοιιε.ί

εβυδβ,δφιε αυατεηΐββ, 86(1 α<1 ςυαβϋαιη 5υ38 πιΐίυηεβ ορί-

ηίοηε&ςιιε εα <μΐ2υ νίϋεηΐυτ, ΙπιΙιεηΙεβ β,Ιιμιε ικίοπιαι-ε < ο•

ηαηίεβ. (2) ΟοιηρΙυιίυΐϋ ο! ί.ιιιι αΐίΐδ, ηυη εχ ίίβ ηυχ ;ιρ-

ρ:ιιι•ιιΙ , μίΙ εχ Γαϋυηίοιΐ8 ροϋυ5 βυιυειιΐίΐιυβ Ιίιίειιι, Ιοευιη

π-οΊΙεΓε Ιογγοι ιιιπίίιιηι ηοη οροιΙβΓβ νίϋεΓί ρο(ε5(. 1'γο:-

.-1.'ΐΙ)ϊ1ίν>ίιιιιιιιι (Ίιιιιι (ιιΐ'|ιϋ. Ιιμίιιιι οεειιραΓε ρΓ»'*Ιϋυίϋ»ί•

ιιιιιηι ιι|ΐΐ)ΐ•[(Τ(• ρυΐαηΐ : ίΐΐψκ• ίμη,Ίΐι ςυίιίειη ρι-α; .ΙαΙιϋίοινιιι

(6ΓΓ3, Γιηειη 3υ(εηι η:εϋϋ5 ρΓΧ8(3θίϋθΓειη ε5«ε; υχΐκ-

ιηυιη άεηί(]υ« εΐ ηιεϋίιιηι ε«ϊε Γιηειη. ΟυβΓβ εχ Ιιίβ γ;ι-

Ιιοι-ίιΐίΐηΙεβ ηοη ίρ&αιιι ίη ηιεϋίο 5ρΙιατΐί μιπι•, 5εά ροΐίιιβ

ίβηβηι ριιΐιιιιΐ. 1'π•ΙεΓε3 Ρνΐηαςοπεί, εΐ ςυΐ3 ιυβχίιηβ

εοηίεΓνβΓί οροΓΐε«1 Μ α,υοο" εβί ιηαχίηιε ρΓίεείρυυηι ιιιιί-

νοΓίί , ιιίΓιΙίιιιιι \6γο ι•.<1 (βίε , ίϋεο ευιη ί^ηυιιι, ςυί Ιοειιιη

Ιιιιηο <>(:(. ιιρίΐ! , ειΐίΐοϋίβηι ^ον^5 αρρείίβηΐ : ςυΐ5ί ιιιειίίιιιιι

5ίηιρ1ίείΙεΓ ιΐίι «ίιΊιιγ, εΐ ιιιειίίιιιιι ιιιιιμιιίΐιιιΐίιιί-;, ε Ι ι\•ί ιιιε-

ΐΐίιιπι 655ε( , αΐιριε ικιΙιΐΓ.ε. (3) Ειιίιιη εΐ'ο ιι[ ίη ιιιιίηιαίίυιι»

ηοη ίεΐΐ'ΐιι ε<1 .ιιιϊιικιΠλ αίςυε εοΓρθΓί$ ιηειίίιιιιι , βίε ε$( ιη.ι-

£18 εΐ ι ίιτ;ι ίρ.-ιιιιι ΙυΙιιιιι ιαΊιιιιι 6\Ϊ8(ίιηαηιΙιιιιι. 1@ι(ιιγ

ρπιρίιτ Ιιαηε εΐυ&βηι ηοη οροιΊεΙ ίρ$05 είπ-.ι υηίνεΓ5υηι

ΙιιιίιαΓί , ιιειριε ειΐδίοιϋαιιι αιί εεηΐηιιη ίκΐιΐιιεειε, μίΙ ίΙΙιιϋ

(ριιειειε, ιηε<Ιίιιιιι ίρΜίιιι ςιιαίε φιίά ε$(, εΐ ιιΐιί οί ϊρίοιιι

ε$86. ΙΙΙιιΊ .ίιιιιι ιιιηΐίιιιιι, [ίιιιιι ίρι η ιιι ε$1, 8ε ρΐ'εΐίιιβυιιι :

ιιιειίίιιιιι νεΓο Ιοεί δίιηίίε ε'δΐ πιβ^ίδ εχίΓειηο , ηιιαηι ρΓΐιι-

είρίο. Μειίίυιη εηίιη Ιεπιιίιι.Ίΐιιι•; Ιεπιιίιιιι> ιυίειη εδί ϊρίβ

Ιιιιιι. ΡΓε(ίθ5ίυ5 αυΐεηι ε&Ι ϊ<1 ςυού ευπΙϊιιεΙ , εΐ Γιιιί.ί , ηιιαιιι

ίιί ιριηιΐ ΙίιιίΙιιι•. Ηοε εηίιη ιηιιίειίεί, ίΙΙιιιί Μΐίκΐιιιιΐίιι εοη-,Ιι-

ΙιιΙίιιιιίί 651. (4) ϋε Ιιιειι ίμίΐιιι- Ιεπιε ίι,ιπε Ιι,ιΙμίιΙ ι|ΐιίιΙ,ιι.ι

ορίηίοηεηι, <■[ «,ίιιιίίίίει• εΐίαιιι ιΐε α,υίείε αίςιιε ιιιοΐιι. Κοιι

εηίιη Γ.κίειιι ηιοιίο οιηηεβ εχίίΐίηιαηΐ, 56^ ιριί ίη ιηειίίο

ίρ53ΐη ηοη ε>*ε ροίίΐαηι ρυ(»η(, ιίιεα ιιιειίίυιη ηιονεΓΪ (Η-

( ιιιιΙ : .ιΙιρίΓ ηοη 5θΙηηι Ικιιιε, , 5εϋ εϋιιιιι ιιιΐνει-ωιη Ιεπαιιι ,

πΙ ι ρΓΪιΐϋ γ Ι ιΐίι Ίιιιιι. (^ιιίίιιΐϋιΐίΐιιι εΙ ίιιιιι ρΐιιτα ΙίΐΙίιι εοΓΡΟΓα

εΪΓΟβ ιιιειίίιιιιι Γεπί ρ05$ε ν ίιίεΐιιι-, ιιοΐιί- ίιιιιιιαηίΙ'ε>1ιι οί) Ιεπ ,ε

ιιΙ^εεΙίοιιειιι. Ι,Πκηίιγ.ι ι•( Ιιιιι,ε (ΙεΓει (ίυηεδ ρΐιιπ'», ([ΐκιιιι

5θ1ί5, Ιιιτί «ΙίειιηΙ : ιιηιιιιιΐ|ΐκιιΙι|ΐιε επίηι εοπιιιι ΐ|ΐιιι• Ιεπιπ-

Ιυτ, ο1>|ίοβΓβ 56$β Ιιιηιε ίηςιιίιιηΐ, ηοη βοίιιηι Ιειπιιιι. Νβιιι

ιρ ι π ιιι Ιιί γ,ι ιίίιΙιίιιιι ηοη 5ΪΙ , εεϋ ρε γ ίρβϊυΒ ΙυΙι.ιιι Ιιειιιί-

ίρΐιϋ'ΐίυιη ιΐίϊΐεΐ, ηίίιίΙ ρΓοηίοεΓβ ριι!.ιι:1ε>ι βεείιίειε, ςυα;

2β.
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βαίνειν ομοίως μ.ή κατοιχοϋσιν ήμΐν επί τοϋ κέντρου,

ώσπερ καν ει έπι τοϋ μέσου ην ή γη ■ ούΟέν γαρ ουδέ

νϊίν ποιεΐν έπίδηλον τήν ήμίσειαν απέχοντας ήμας διά-

μετρον. "Ενιοι δέ και κειμένην επ'ι τοϋ κέντρου φασιν

6 αυτήν ϊλλεσΟαι περί τον δια παντός τεταμένον πόλον,

ωσπερ εν τω Τιμαίω γε'γραπται. (ή) ΓΙαραπλησίως

£1 και περί τοϋ σχήματος αμφισβητείται• τοις μεν γαρ

δοκεϊ είναι σφαιροειδής, τοις δε πλατεία και το σχήμα

τυμπανοειδής- ποιοϋνται δε τε*μήριον οτι δύνων και

ιο ανατέλλων δ ήλιος ευθείαν και ού περιφερή τήν απο'-

κρυψιν φαίνεται ποιούμενος ύπό τής γης, ώς δε'ον,

είπερ ην σφαιροειδής , περιφερή γίνεσΟαιτήν άποτομήν,

ού προσλογιζόμενοι το' τε απόστημα τοϋ ηλίου προς τήν

γήν και το τής περιφερείας με'γεΟος, ώς ε'ν τοις φαινο-

15 μένοις μικροϊς κύκλοις εύδεϊα φαίνεται πόρρωΟεν. Διά

μεν οϋν ταύτην τήν φαντασίαν ουδέν αυτούς άπιστεΐν

δεϊ μή κυκλοτερή τον όγκον είναι τής γής • άλλ' έτι

προστιθέασι, και φασί δια την ήρεμίαν άναγκαϊον το

σχήμα τοΰτ' εχειν αυτήν. Και γαρ δη οί περί τής

■ ϊο κινήσεως και τής μονής εΐρημένοι τρόποι πολλοί τυγ-

χάνουσιν. (β) Το μέν ουν άπορήσαι πασιν άναγκαϊον

επελθεΐν τάχα γαρ άλυποτε'ρας διανοίας το μή Οαυ-

μάζειν πώς ποτέ μικρόν μεν μόριον τής γής, αν με-

τεωρισθέν άφεβή, φέρεται και μένειν ούκ εΟέλει , και

2» το πλεΐον άει Οαττον, πασαν δε τήν γήν εΐ τις αφείη

μετεωρίσας, ούκ άν φέροιτο. Νϋν δ' ήρεμεϊ τοσούτον

βάρος. Άλλα μήν και ει τις των φερομένιυν μορίων

αυτής, πριν πεσεΐν, ΰφαιροίη τήν γήν, οΐσΟήσεται κάτω

μηΟενος άντερ;ίσαντος. (7) "ίΐστε το μέν άπορεΐν εϊ-

3» κο'τως έγένετο φιλοσόϊημα πασιν το δε τας περί τούτου

λύσεις μή μΗλλον άτοπους είναι δοκεϊν τής απορίας

θαυμάσειεν άν τις. Οί μέν γαρ δια ταϋτα άπειρον το

χατω της γης είναι φασιν , επ άπειρον αυτήν ερριζω-

σθαι λέγοντες , ωσπερ Ξενοφάνης δ Κολοφώνιος , ϊνα

η μή πράγματ' εχιοσι ζητοϋντες τήν αίτίαν διί) χαΐ

Εμπεδοκλής ούτως επέπληςεν, εΙπών ώς

ι\ περ άπείρονα γη; τε βάθη χα! δαψιλδς αίΟήρ,

ώ; δια πολλών οή γλώσσης δηθεντα ματαίως

ίχκ£/υται στομάτων, ολίγον τοϋ παντός ϊδόντων.

«υ Οί δ' έφ' ύδατος κιΐσθαι. Τοϋτον γαρ άρχαιότατον

παρειλήφαμεν τον λο'γον, έίν φασιν ειπείν Θαλήν τον

Μιλήσιον, ώς δια τι) πλωτήν είναι μένουσαν ωσπερ

ξύλον ή τι τοιούτον έτερον (και γαρ τούτων Ιπ' αέρος

μέν ούΟέν πέφυχε μΐ'νειν, άλλ' έφ' ύδατος), ωσπερ ού

45 τον αυτόν λόγον οντά περί τής γής και τοΰ ύδατος τοϋ

δχοϋντος τήν γήν ουδέ γαρ το ύδωρ πέφυχε μένειν με-

τέωρον, άλλ' ε'πί τινός έστιν. (β) "Έτι δ' ωσπερ αήρ

ύδατος κουφότερον, και γής ύδωρ, ώστε πώς οΐόντε το

χουφότερον χατυιτέρω κεϊσΟαι τοϋ βαρύτερου τήν φυσιν;

Μι "Ετι δ' είπερ όλη πέφυκε μένειν έφ' ύδατος, δήλον δτι

κα\ των μο;ί«•ν έ'χαστον • νϋν δ' ού φαίνεται τοϋτο γι-

γνόμενον, άλλα το τυχδν μόριον φε'ρεται εις βυΟόν, και

βϊττον το μείζον. (9) Άλλ' έοίκασι μέχρι τινδς ζητε'ν,

\ ίιίπιΐιιΐ', ΜΐιιίΙΪΙοί" ηυιι Ιΐ3υί(ΛΐιΙίΙ>ιΐ8 ηουί» ίη οιτιΙγο, δίουΐ αϊ

ίη ιιιιίΙϊο ι.Ίί<ιιιι 68δεΙ Ιογπι. ΝίΙιίΙ εηίιη ηεςυε ηιιηι: οίίειι-

<1ί1, ριτ ιΐίιηϊιΐϊ.ιιιι ι1ί;ιιηι:1ιηιιι ιΙΜηηΙίΙιιΐί ηοΐιίδ. Οιικ1;ιιιι

ηιιΐΐ'ΐιι ϊη οεηΐτο ίρ53πι ϊίκ-ΐΊΐΙι'ΐιι νοΙνί , βΐ άτΐΆ ϊρδίιηι ροΐιιιη

ριτ ιιηίνΐΊΜΐιιι <'\Ιιιιμιιιι πιονεπ (ΙίοιιηΙ, υΐ ϊη Τίιιιιτο β*1

δΟΓΪρΙυιη. (5) δίιιιίΐί ηιοιίο «3ο Γι»ιιγ& ςιιοα,υβ ϊρβίιιβ οοη-

(εηϋΊΙιΐΓ. (}ιιϋ)ιΐ5ΐ1»ιη εηίιη ΓοΙυικΙ» βδβε νϊάΌΙιΐΓ, ςηίυιΐδώιιιι

νιτο ΙιιΙ» , «Ι Ινιηραηιιιη ; οιιί 1)00 ίηΊίιίιιιιι ΓαοίυηΙ : <}υιιιιι

"ι ••;, Ιι! πιίηΐ 3ΐ(|11β ΟΓίΙιΙΙ- 8θΙ , ρβΓ ΓΟΟίΒΙΙΙ 111103111 , 8ι•<1 11011

ρβι• πιι•»;ιιιι οβίβπ \ ίιΙιΊιιι- : (|υίρρε ςυιιηι οροι-ΙεΓεΙ, δι ε85θ(

Ιΐ'π-;ι γοΙιιιιιΙιι, (Ιίίί.-ίιιιιΐΜΐι ΙίεΓί ΐ'ΐιΐΛαιιι : ηοιι ηιιίηκΐι!\ ιί-

ΙεηΙω ΟίβΙβηΙίβπ] $οΙΪ9 αά ΙιτΓβιη , ε( πιτιμιΓογιίιιι.τ ιιιημπί-

Ιικίίικ-ιιι , (ριοιηικίο ία Ιιίίοε οίΓοιιΙίβ, ςυί ρ3Γνί ειηϊηιΐϋ νί-

ιΙι•ιιΙιιι•, Ιίηεα γοι1;ι 3ρρ3Γε(. Ι'ηιρΙεΓ Ιΐ3ηε ϊρΙιΐΓ αρραη-ιι-

Ιίΐΐιι ιιοη οροΓίεΙ ίρ503 Ιεΐ'πο ιιιοίειτι ι,πίΙογο ηιΐιιικίηιη ηοιι

ε$βε. ΛιΙιΙιιηΙ ίιΐΜίριτ, βίςυβ ϊηςυίυηΐ, ΓιςυΓβηι Ιιβιιο ικόι^-

83Γίο ί|ΐί3ΐιι Ιΐ3οεΓβ ρΓορΙεΓ ψπείεπι. ΕΙεηίηι ηιοιίί, ςιιί (Ιε

ιηοΐίηιιε ιΊ ςυίείε 8υη( ιΙίιΊί, εοηιρΙυΓεβ βυηΐ. (6) Οιιιιι•--

ί^',ίΙιΐΓ (1ε Ιιοε άυϋϊ(388ε ηεεβ$83ΓΪυπι οίΐ : ΓοΓ>ί1;ιη εηϊιιι

ιηεη(ΐ8 651 ηίπιίϊ 8οεθΓ(1ί3, ηοη αΟιιιΪΓαπ , ειιηιαηι ρ»ιλ,ι

]ΐια;(ΐ3ηι ρβΓ5 ΙεΓΓΚ, ει εΙεναΙααΊπιίΙΙαΙυι-, ΓβΓβΙϋΓ εΐ ςηίε-

βεεΓε ηοιι νείίΐ, αΐ3]θΓςιΐΒδεηιρεΓοε1επυ8 ΓεΓβΙϋΓ : υηϊνοι-83

.ί•:1ιίιι ΙιΓΓ.Ί, 81 ιριίκρίΗΠ) ί|)5;ιιιι ΜΐΙιΙίιιιεηι ε1εν.ι1;ιιικιιιε ιΐι-

ιηιΚ;ιΙ, ηοη ΓοπιΙιιγ; ηιιηι; νιτο (3η(υπι ροηιΐυβ α,υίεδεϋ.

ΛΙ '.ογο 8Ϊ ςυίφί3ΐη εΐίβηι ρατίι*» ίρ8Ϊιΐ9 ηυυηι ΙΊτιιιιΙιιγ, 3ΐι-

(οιριαιη εαι)3ΐιΙ , ηιιΙΊτιιΙ Ιιίτηιιι , «Ιιόγμιιιι βαηε ΓιτεηΙιιι•, 81

ηιΐιίΐ ιιΙι-ΙιΙιί ιΙ . (7) ί}ιι:ιπ! (ΙιιΙ)ίΙαη! ηυίιίειη ιιιιιηίίιιΐϋ οί)

ρ1ιϋθ8ορ1ιΪ3ηι ενεηίΐ : μ•«1 8ο1υ(ϊοηε8 ηοη ιιιβ^ϊμ ;)1ι>υπ1;ι^,

Γ|<ι.-ιηι ψίΐιιη (1ιι1ιίΙ;ιΙίοηι•ιιι , β$8β νίιΙρΓΪ , 83ηε ςυίβρίαηι ηιΙ-

Γ3ΐιί(ιΐΓ. <^ιιϊι1.ιιιι εηίιη ου Ιιοε ίηΓιιιίΙιιιη ίιιΓιτ.ιιη Ιιίίμ•

ρΐΓίειη ϊηιριιυηΐ 6856, ίη ίηϋηίΐυιιι ίρ83πι ΓβιίίοβΙίΐη 68«β

«ΙίεεηΙεβ, όΙ ΧεηορΙιβηββ Οο1ορΙιοηϊυ$ ιΐϊχϋ, ηε ιιιηΙι^Ιί,ι-<

Ιι;ιΙιι•ιιιι1 εβη838 ςιΐ3!Γίΐ3ηΙβ8. ΟυοείΓΟβ εΐ Επιρείΐοοίεί Ιιϊβ

νεΓϋί* ίηοτβρβτίΐ :

ΙϋΒηίΙϊ 9ί(]αίάεηι εβί ρΓοΓιιηαίϋδ ίειτϊϊ οοριοβίΒςιιο 3Βΐ1ιιτ,

ςιι»; ρβΓ ηιυΚοΓϋΐηοΓί Ιίηιιυ39(]υε <1ίϋΐ3 ΓπιιΙη «ιηΙεΓΓϋΜ,

Ιιιιιπιιιιιιιι ηιΓΙΙΙΜ Ι|ΙΙΙ |ιι•|•ρ:|Π1Ι11 ίρ3ί|18 ΙΙΙιίνιΤΜ ΜιΙιΊ'ΙΙΙιΙ.

0ιιίι)3ΐιι ειιρεΓ 3([ΐΐ3ΐη ]3θεΓβ ϋϊουηΐ. Ηαηε βηΐηι εβηΐεη-

Ιί3ΐιι νι1υ8ΐί8δϊηΐ3ηι 3θοερίηΜΐ8, ςιιαιη ΤΙΐ3ΐεΙεηι ΜίΙεβίιιιη

όίχίίβε ΓεΓυηΙ, (εΓΓαιη, ίηςιΐίπι , ίιίεο ςοίεβεετε, ςυοιΐ ρβτ-

ίπιΐε 8(ςυε 1ίι;ηιιιιι ηιιΐ ιριίρρίαιιι (3ΐβ, ιΐ3ΐεΙ. ΚΙεηίιη ηίΐιίΐ

Ιιηπιηι δυρεΓ 3βΓεηι ηιβηεΓε εβί ιιρίιιιη , ββά βυρεΓ ικ|ΐι;ιιιι.

0υ38ί ηοη εβιίειη $ίΙ ιΐε ΙεΓΓβ τβΐίο , βίςυβ (1ε βςιιβ , ςιΐΒ;

Ιι'γγλιιι νείιίΐ. Νεςυε εηίηι »ο;υ8 ϋηοΐίιηίδ πιβηοΓε βδΐ 3ρ1« ,

δεά δυρεΓ αΐϊςυίϋ δεηιρεΓε$(. (8) Ρι-3εΙει-ε3, ιιΐ 38Γ Ιενίοι-

εδί 3ςυ4, βίο εΐ βςυ» ΙενίοΓ ββΐ ΙεΓΓβ. ΟυβΓε ςυοηβηι ηιοΗο

ίι! ςηοιΐ 6$1 Ιενίϋδ , ίηίει-ίυδ βο ςηο(1 §Γ3νΐϋδ εβί Π3ΐιΐΓ3 , ')&■

06Γ6 ρυΐ3Πΐ? ΡΓΙΒ(βΓβ&, ΒΙ Ιοί» 681 3ρΐ3 δυρεΓ 3(]1Ν1ΙΙΙ 111»-

ηβΓε, ρ»1εί εΐ ςυβιηςιιε ρβΓίβπι ίρβίυδ ιάΌη1ί(1βπι βρΐ3ΐιι

β&δο. ^3η1 βιιίβηι ηοη ββπ βρρατβΐ, δβά ρ3Γδ ϊη ΓυηοΊιιιι ,

εΐ πι3]ογ ΐ[ΐιίι1ι•ιιι οβΙΟΓίιΐδ ΓεΓίϋΓ. (9) ΑΙ βηίπι υδςιιβ 8α
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άλλ' ου μέχρι περ ου δυνατόν της απορίας. Πασι γάρ

ήμΐν τοϋτο σύνηθες, μή προς το πράγμα ποιεϊσθαι τήν

ζήτησιν, άλλα προς τον τάναντία λέγοντα • χαΐ γαρ αυ

τός έν αΰτω ζητέΐ μέχρι περ αν ο2 μηκέτι έχη άντιλέ-

5 γειν αυτός αυτί). Δίο δει τόν μέλλοντα καλώς ζητη-

σειν ένστατικόν εϊναι δια των οικείων ενστάσεων τω

γένει, τοϋτο δ' εστίν έκ του πάσας τεθεοιρηκέναι τάς

διαφοράς, (ιυ) Άναξιμένης δε και Αναξαγόρας καί

Δημόκριτος τό πλάτος αίτιον είναι φασι του μενειν

Ι« αυτήν. Ου γαρ τέμνειν άλλ' έπιπωματίζειν τον άερα

τόν κάτωθεν, όπερ φαίνεται τά πλάτος έχοντα των σω

μάτων ποιεϊν ταϋτα γαρ και προς τους ανέμους έχει

δυσκινήτως δια τήν άντέρεισιν. Ταύτό δή τοϋτο ποιεϊν

τω πλάτει φασ'ι την γην προς τόν Ειποκείμενον άερα"

Ιο τόν δ' οΰκ έχοντα μεταστήναι το'πον ίκανόν άθροον τω

κάτωθεν ήρεμεϊν, ώσπερ τό έν ταϊς κλεψύδραις ύδωρ.

"Οτι δέ δύναται πολΰ βάρος φέρειν άπολαμβανόμενος και

μένων δ άηρ, τεκμήρια πολλά λε'γουσιν. (ιι) ΙΙρώτον

μεν ούν εί μή πλατΰ τό σχήμα της γης εστί , δια τοϋτο

5(| μέν ούκ αν ήρεμοι. Καίτοι της μονής ού τό πλάτος

αίτιον εξ ων λε'γουσιν, αλλά τό μέγεθος μάλλον.

Διά γάρ την στενοχωρίαν ούκ έχιυν τήν πάροδον ό αήρ

μένει διά τό πλήθος• πολύς δ' εστί διά τό υπό μεγέθους

πολλοϋ έναπολαμοάνεσθαι τοϋ της γης. ίίστε τοϋτο

35 μεν όπάρςει, καν σφαιροειδής μεν ή γή ή, τηλικαύτη

81 τό μέγεθος• μενεϊ γάρ κατά τόν εκείνο» λόγον.

(ι 2) "Ολως δέ προ'ς γε τους ούτω λέγοντας περί της κι

νήσεως ού περί μερών εστίν ή άμφισβήτησις, άλλα

περί δλου τινός καί παντός. Ές αρχής γάρ διοριστέον

ίο πότερόν Ιστί τις τοις σώμασι φύσει κίνησις ή ουδεμία,

καί πότερον φύσει μεν ούκ έστι, βία δ' έστιν. Έπεί

δέ περί τούτων διυΊρισται προ'τερον όσα κατά τήν πα-

ροϋσαν δύναμιν είχομεν, χρηστέον ως ίιπάρχουσιν. Ει

γάρ μηδεμία φύσει κίνησίς εστίν αυτών, ουδέ βίαιος

35 εσται- ει δέ μη έστι μήτε φύσει μήτε βία, δλο)ς ουδέν

κινηθήσεται• περί γάρ τούτο)ν δτι άναγκαίον συμβαί-

νειν, διώρισται πρότερον, (ΐί) και προς τούτοις ότι

ούδ' ήρεμεϊν ενδέχεται• ώσπερ γάρ κίνησις υπάρχει

ή βία ή φύσει , ούτο) και ηρεμία. Άλλα μήν εί γε

*υ έστι Λίνησίς τις κατά φύσιν , ούκ αν ή βίαιος είη φορά

μόνον ούδ' ήρέμησις• (ΐί) ώστ' ε'ι βία νϋν ή γή μένει,

καί συνήλθεν επί τό μέσον φερομένη διά τήν δίνησιν •

ταύτην γάρ τήν αίτίαν πάντες λε'γουσιν εκ των έν τοις

υγροΐς καί περί τόν αέρα συμβαινόντων • έν τούτοις γάρ

** αεί φέρεται τά μεΐζιυ καί τά βαρύτερα προς το μέσον

τής δίνης. Διό δή καί τήν γην πάντες δ'σοι τόν ούρανόν

γεννώσιν , επί τό μέσον συνελθεϊν φασίν • ότι δέ μένει ,

ζητοϋσι τήν αίτίαν, καί λέγουσιν οί μέν τοϋτον τόν

τρόπον , δτι τό πλάτος καί τό μέγεθος αυτής αίτιον , οί

&* δ' ωσπερ Εμπεδοκλής , τήν τοϋ ούρανοϋ φοράν κύκλω

περιθέουσαν καί θαττον φερομένην τήν της γης φοράν

κωλύειν , καθάπερ τό έν τοϊς κυάθοις ίίδιορ ■ καί γάρ

τοϋτο κύκλω τοϋ κυάθου φερομένου πολλάκις κάτω τοϋ

χαλκοϋ γινόμενον όμως ού φέρεται κάτω πεφυκός φέ-

φΚΊΚΐ.ιπι Ιβηιιίηυιιι ςιιατει-ε νί<1εη1υΓ, ιειΐ ηοη φίοιίδφίο

(1ιι1)ίΐ3ΐίοηίδ ίηφίίδϊΐϊο Ιίι:π ροΐβδί. Εδί εηίηι ηο1)ίδ Ιιβεγ

οιηηϋιιΐδ εοηδίιείιηΐο , ηοη 3(1 ιτιιι ψ-.ιιιι φΐίβδ! ϊοηοιιι Γ;κ•.ιτι> ,

8βι1 αιΙ ειιιη ι|ΐιί (οιιίπιι ί.ι (ΙίείΙ. Είρηίι» ίη κε ίρ»ο ίο ιΐδφΐβ

<|ΐι;<•! ί) . ιι-ιρι•• (|υοίρ$ε ιοηΐΓΒ 80 ίρδπηι (Ιίοεπ- ηεςυίΐ. <3υ3-

ρι•ορΙθΓ Ιιρηο ψιχβϋιιηιιη , αρίιιιιι ϊι1υηειιιηΐ|ΐιο 6858 3(1

ιιιΙ(Ίι•ιΐιΙ.•ι.-. ΒβηεΓΪ 3αεοηιπιοιΐ3ΐ38 οΙ)]εεΙίοηββ οροι-ΙεΙ. Κ=1

ιπιΙιίι) ίβΐίβ, φΐί υηίνεΓ&ββ <1ϊΓΓθΓεηΙίβ8 ο»1 εοηΙεη)ρ|3ΐιΐδ.

(10) Αηηχίηιεηεδ αιιΐβιη , οί Αη3Χ3(;οι•38, βΐ ΟειηοοπΊυ»,

ΙΐΙΗικΙίικ'ΐιι (•<ιιι«ιιιι ηιηηεηιΐί ίρ83ΐιι ίηφίίιιηΐ 8888. Νοη ριιϊιιι

(ϋνίιΐιτε, 5βϋ ορεπίΌ 3ει•οηι ιΐίπιη! ίηΓβΓυηι : α,υοίΙ φΐίιίεηι

Ι3ΐί1ικ!ίηειη Ιι,ΊΟβηΙία οοι•ροι•3 ΓϋοεΓβ νΜβηΙιΐΓ. Ηηχ εηίηι

εί 3 νεηΐίβ ευιη (ΙίίΠοιιΙΙβΙε πιονεπ ροδδΐιηΙ, ρι-ορίει- τε-

5ΐ"δΙεη(1ί Ι,ΐί'ΐιΙΙ.-ιΙιΊΐι. ΙΙοε ίό>πι ίβίΐηι ΙαΙίΙικΙίιιβ (επ•3Γη ίη-

ΐ|ΐιϊιιηΐΜ(1ίΐι1)]ρ<Ίιιηι ηεη'ΐιι ι'.ιι-•τ <•. Ιιιιηε «πΐοκ ηοη ηαίιεη-

Ιεηι Ιιιπιιιι, 8(1 α.υεηι η)ί§ι•εΙ, δΐιΓΠαεηΙοπι , ίίιηιιΐ ίη(τ3

ςυίεδοει-ο , ροπικίε 3ΐ<]ΐιε 3<ιιΐ3 ίη είερδνάιΐδ. Ρθ556 τογο

ιιιί-ιίιι ιιμιιιΙιι-, ιιι,-ιμιιιιιιι, 8ϊ οοηιρΓεΙιεικίΒΐυτ, Ιβιτβ, γοπι-

ρΙιΐΓίηυί 5Ϊμηϊ& οδίεηιΐιιηΐ. (II) |Ί ίιιιιιιη ϊ^ϊΙιιγ, ρι ηοη ΙιιΙ,ί

ΠβΐίΓαδίΙ ΙεΓΓίΡ, ρΓορΙεΓ Ιιοο ηυίιίεηι ηοη (μιίεβεοί. ΟιιίεΙίι

Ι.ΊΐηΐΊΐ ηοη ΙιιΙΗικΙ» 8οΐ3 εδί εΛ»83 εχ Ιιίκοε φΐ33 (ΙϊοιιηΙ, «ειΐ

ιιι«μηίΙιιιΙο ηιηβίδ : ρτορΙεΓ 3η°ιι$(ί3Γη εηίιη , 3οιε ΐΓβηβίΙιιιη

ηοη Ιι.ιΙ»ίι(ι', ιιΐίΐιιεί οί) ηιπΙιίΙιιιΙίΐΗΊΐι. Αεί• αιιίεηι ε*>( γο-

ρίοδϋδ εχ βο (μη» 3 ιικιμιιίΐιιιΐίιιε ΓΟίηρΓεΙίΓΙΙΠΊΙΐΙΙ' ΙΙΊ.Ί^ΙΙ»

Ινί'ϋΐ'. (^ιΐίΐπί Ιιοι; ϊρδίιηι Ιογιιιιι ΙιιιΙκΊιίΙ, ιΊί,ιιιι-ϊ γοΙπιιιΙ,ι

ςυίιίεπι 6ίΙ ΙεΓΓ3 εί 1αηΐ3 ιηοΙο : βεηΐεηΐϋ εηϊηι ίΙΙοππη

ιιι;ιικ•1)ί(. (12) Οηιηίηο ,ίιιΙιίιι αιΐ εο8 «|ΐιί (ΙίειιηΙ ί(.Ί «Ν• ηιοΐιι ,

ηοη <1ε ραΓΐΐΙ>υ& εδί εοηΐεηΐίο, βε(1 <1« αΐίιριο Ιοίο «ο■ ιιιιί-

νεΓίο. Α ρπ'ηεϊρίο εηίηι εί! ιΙιΊοπιίηιιικΙιιιιι , ιιΐιπιη ϋίΐ

ΐ|ΐη*ρίηηι ηιο(υ« ιιιιΙπγλ εοΓροΓΐΐΗΐδ εοιηρείεηβ, 3η ηηΙΙιη

8ί( ; ε( ιι[π)ΐη η3ΐυΓ3ΐί8 ΐ|ΐιίι!ιιΐ) ιιιιΙΙπί 3ΐ( ρΓΟΓδυδ , \ ϊο1ειιΙιι>

ίΐυΐΐ'ΐη δϊΐ. ΑΙφίε ςυυη ϋε ΙΓιβ ίρ»ί8 ρπιΐδ δίη( (ΙεΓιηίΙα , ηιιχ

ρ>•0 Γ.ιιιιΙΙ,ίΙο ρπΐ'ίεηϋ ροΐιιϊηιιΐδ, ΙιΪ8, ιιΐί Τ8Π8, υίαιηιι.ΐ'

ηιιηε οροΓίεΙ. >τ;ιπι 5ί ηυΙΙηβ ηα1ιιι:ι ιικιΐιι» εοηιρεΙΗ, ηειριο

νίοΐεηΐυβ ιιΙΙικ εη( ρι-οΙΊτίο. δι νβΓΟ ηευΙεΓ εβί, ιιιΊιϋ

οηιηίηο πιονεοίΐιιτ. ΡΗαβ εηίηι ε$1 (ΙιΊίιιϊΙιιιιι , ηΐ'εε8$3Γίο

Ιι.ΐ'ί• ενεηίΓε. (13) £ι ίηίιιρβΓ, ηε<|ΐιβ ςυίε8(•ει•ε (|ΐιία|ΐιαηι

ρο&88 : ιι;ιιιι ιι( ε°( ιηοΐιιι* ιιιιΙιιιμ ϋΐίιι-- εοηιρείίΐ, ;•Ι1ικ ε>1

νίοΐεηΐιΐδ , δίε ιΊί,ιιιι ηηίεδ. ΑΙ δι ιτιοΐυβ ςιιίδρίβιη εδί δει ιιιι-

ιίι ιιιι ιι.ι Ιιι ι.ιιιι, ηοη νίοΙεη(3 Ιαΐίο 8θ1υιη,ηεε ςιιίεδ βπΐ.

(14) (,)ιι;πν δι ΙεΓΓβ ηυηε νί (|ηίε8είΙ, νϊοΙεη(3 φΐοφίε ΙαΙίοιιβ

οί) εοηνεΓδίοηεηι αά ηκ-ιΐίιιιιι ίρδυηι βεεεδδίΐ. Οιηηεδ εηίηι

Ιι.ιικ- γ.ίικ.-ιιιι (Ιίηιιιΐ , εχ Ιιίδεε ςιιοο ίη ΙιυιηίοΊδ ΓιίιιιιΙιιγ εί

πίνα ηειτιιι ίΐΐ'είιΙιιηΙ. Ι η Ιιίδ εηίηι ιικιίυια δεηιρβΓ μΓ3-

\ ίιιΐ';ΐφΐΓ 3(1 ίρ,ιιιιι εοηνεΓδίοηίδ ηιειίίιιιιι Γεηιηΐιιΐ'. ΙιΙιίγοο

εί Ιιιι. ιιιι οηαηεβ, φΐί <■;<•! ιιιη οι Ιιιηι 3δ88ΓυηΙ εδβε, αιΐ

ίρδίιη) 3εοεδ8ίδ$ε ιιιειίίιιιιι ,ιίιιιιΐ. Οιιϊα νιτο ηοηοΐ , 031153111

ι(ιι:ιίίιιιΙ : εί (ΙΐΓΐιιιΙ ραιίϊπι Ιιοε ηιοάο, Ι3ΐί1υι1ίιιει>ι, ίη-

11113111,30 Ι113^1ΐίΙΐΙ(1ίΐΚΊ11 1'311<3|11 ϊρδίϋδ 8588 ; ρ3Γ(ί|11 , 1)1

Επιρειίοείεδ εεηδεί, εαΊιιηι εοηνεΓβϊοηβ 8ΐΐ3 ι-εΙι-ποιν, (μιβηι

εδ( Ιι-ιτ,ι• ιικιΐίιι, ΙβΙίοηειη ίρδίυδ ρΓοΙιίοεΓβ, ιιΐ ιιι ίηβηιι»

ςυα; ίη εχβΙΙιίδ β$1. Ηα;ο εηίηι , (ΐυπιη 0)•3ΐ1ιυδ ΟΓΐιβ ΓβΓίιΐΓ,

είδί 5α•ρε ι ν.ιΙΙιιι•. βίεο ϊεΓίίΙυτ, υΐ βυρΓβ Γιιηι1ιι>, ίηΐι»

ί 3φΐβ Γΐ3( , ηοη ΓργΙιιγ Ιβπιεη (ΙεοΓδυιη , βρ(» (ΙεοΓίΐιιη ίβτπ ,
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ρεσϋαι διά τήν αυτήν αίτίαν. (ι&) Καίτοι μήτε της

δίνης κωλυούσης μήτε τοϋ πλάτους, άλλ' ύπελΟόντος

τοΰ αέρος, ποϊ ποτ' οίσθήσεται; προς μέν γαρ το μέ

σον βία, και μένει βία• κατά φύσιν δέ γε άναγκαϊον

6 εΐναί τίνα αυτής 'ίοράν. Αυτή ούν πο'τερον άνω ή κάτω,

ή ποϋ εστίν ; είναι μεν γα'ρ τίνα άναγχαϊον ει δε μηδέν

μάλλον χάτω ή άνω , δ δ' άνω αήρ μη χιυλύει την άνω

φοράν, ούδ' άν δ υπό τη γη χωλύοι τήν χάτω• τα γαρ

αυτά τών αυτών άναγχαϊον είναι αίτια τοις αύτοϊς.

ιο (ιβ) Έτι δέ προς 'Κμπεδοχλέα καν έχεΐνό τις είπειεν.

"Οτε γαρ τα στοιχεία διειστηκει /ωρις 6πδ τοΰ νείχους ,

τις ή αιτία τη γη της μονής ήν ; οΰ γαρ δή χαι τότε

αϊτιάσεται τήν δίνην. "Ατοπον δε χαι τδ μή συννοεΤν

δτι πρότερον μέν δια τήν δίνησιν έφέρετο τά μόρια της

ιε> γης προς τδ μέσον νυν δέ δια τίν' αίτίαν πάντα τα βά

ρος έ/οντα φέρεται προς αύτην; ού γάρ ή γε δίνη πλη

σιάζει προς ήμας. (17) "Ετι δέ χαι τδ πυρ άνω φέ

ρεται δια τίν' αίτίαν ; οΰ γαρ διά γε τήν δίνην. Ει δε

τοϋτο φέρεσθαι που πέφυκεν, δήλον δτι χαΐ τήν γην

2υ οίητέον. Άλλα μήν ουδέ τη δίνη γε τδ βαρσ χαι τδ

χοΰφον ώρισται , άλλα των πρδτερον υπαρχόντων βα-

ρέιον χαι κούφων τά μέν είς τδ μέσον ερ/εται , τά δ' επι

πολάζει διά τήν χίνησιν. Ην άρα χαι πριν γενέσθαι

τήν δίνην βαρύ τε χαι χοΰφον , & τίνι διώριστο χαι πως

*•' έπεφύκει φέρεσΟαί ή ποϋ; απείρου γαρ όντος αδύνατον

εϊναι άνω ή χάτιο , διώρισται δέ τούτοις τδ βαρύ χαι

χοΰφον. (ΐί>) Οί μέν ουν πλείστοι περ'ι τάς αίτιας

ταύτας διατρίβουσιν εισι δέ τίνες οΐ διά τήν δμοιότητά

φασιν αυτήν μένειν, ώσπερ των αρχαίων 'Αναςίμαν-

*' ορός* μάλλον μέν γαρ ούΟέν άνω ή χάτιο ή είς τά πλά

για φέρεσθαι προσήκει τδ έπι τοΰ μέσου ίδρυμένον καΐ

ομοίως πρδς τά έσχατα ε^ον • άμα δ' αδύνατον είς

τάναντία ποιεϊσΟαι τήν κίνησιν • ωστ' ές ανάγκης μέ

νειν. (ίο) Τοϋτο δέ λέγεται χομψώς μεν, ούχ αληθώς

'5 δέ ■ κατά γάρ τοΰτον τον λόγον άναγκαϊον άπαν , δ τι

άν τεΟή έπι τοΰ μέσου, μένειν, ώστε και τδ πυρ ηρε

μήσει• τδ γάρ εΐρημένον ούκ ίδιο'ν έστι της γης.

(ϊΐ) 'Αλλά μήν ούδ' άναγκαϊον ού γάρ μόνον φαίνεται

μένουσα έπι τοΰ μέσου, αλλά και φερομένη πρδς τδ

ίο μέσον. "Οπου γάρ δτιοΰν φέρεται μέρος αυτής, άναγ

καϊον ένταΰΟα φέρεσθαι καΐ ,τήν ίλην ού δέ φέρεται

κατά φύσιν, και μένει ένταυΟοϊ κατά φύσιν. Ούκ άρα

διά το δμοίως ενειν πρδς τά έσχατα ■ τοϋτο μέν γάρ πασι

κοινόν , τδ δέ φέρεσθαι πρδς τδ μέσον ίδιον της γης.

*"> (22) "Ατοπον δέ και τοϋτο μέν ζητεΐν, διά τί ποτέ μένει

ή γη έπι τοϋ μέσου , τδ δέ πΰρ μή ζητεΐν διά τί έπι τοΰ

έσ/άτου. Ε! μέν γάρ κάκείνω φύσει τόπος δ εσ/ατος,

δήλον δ'τι άναγκαϊον είναι τίνα χαι τη γή φύσει τόπον

ει δέ μή ταύτη ούτος δ τόπος, άλλα διά την άνάγχην

Β) μένει τήν της δμοιότητος, ώσπερ δ περί της τρινος

λόγος της ίσνυρώς μέν δμοίως δέ πάντη τεινομένης,

οτι ού διαρραγήσεται , και τοϋ πεινώντος καΐ διψώντος

σφόδρα μέν δμοίως δ» και τών εδωδίμων και ποτών

ίσον άπέ/οντος (και γάρ τοΰτον ήρεμεϊν άναγκαϊον),

ρΓορΙεΓ ο.ιηιΙΐΊΐι ίίΐηρ γ.ίιι^ιπι. (ιό1) ΑΙ 8Ϊ ηεςυβ οοηνεΓδίο,

ιιι•ι|ΐΐι> ΙηΙίΙικΙο [ιιοΙιίΙιΐΜΐ , ηιιυι^υιη ίπϋε, ςυχδο , ;ιι ιν ιε-

(Ιι'ηΙο 80 ΒΟβιιηΙβ , ίΐ'ΓΟίϋΓ ? Λιΐ ΙΙΙΙ'ιίίΐΙΙΙΙ ΙΊΙΙΙΙΙ νί Ι;ι|,1 (-.1 ,

νϊ(|ΐιβ ιΊίίΐιη ίη ίρδο ηιαηιΊ : Ι,ιΙίοιιΐ'ΐιι κτο ίρίίυδ ο&δεςυβη-

(Ιβηι δεουηιΐυιη ικιΙιιμιιι ηεοεβββ εβι. Μ.ιτ ί^ιίΙιΐΓ ε$1ηε βα

<Ι ιια δΐίΓδυηι ϋιΐΓ,αη ε3(ρΐ3 ϋατ (ΙεοΓδυιη, 8η αϋ;ι (|ΐι.ι•ιΙ.ιιιι.'

:ιϋι|ΐι.ιιιι εηίιη ε*5ε , ηεοεδ.-ε εβΙ. Οιιοιίίί ιιοιι πιβ^ίί ε»1 «3

(μια Μίριτα Ιοο3 ριΊυηΙιιι , <{ΐιαηι οα φΐ3 ίΐιιι• ιΙεοΓδίιηι , 3οι

νεπ> δΐιρειϊΟΓ ΙϋΙίυηοηι εβιη ηοη ρπ)Ιιί1ιεΙ, ςυα ρεη»ίΙιΐΓ

ίΐΐΓίΐιιη : ικφιι' ίδ δβηο α,υί 081 δυΙ) 1ειτ3, ιίιπιΙι ΐη ριοΙιί-

1'ΐ-ΐΐ , φ>:ι ''υΓ «Ι•,•>Γ>ιιιιι , ροίοδί. 1•:ιι.•>ιΙ(•ηι εηίηι 0311888 είί-

ιΙθπι εοηιηιίειη εϋε ηεοεδδο οδΐ. (16) ΡηκΙβΓοα, ίΠυά εΐίϊπι

3(1 ΕιηρεϋοοΙειη ςυίί,ρίιιιιι ίΐιχιτίΐ : (^ιι,ιιΐίΐυ εηίιιι 6ΐ«ηιειι(3

ιϋ-ι» II ιΐ ί,ι• 6ΧρβΓΐΪ3 ΓΓϋΙΐΙ, ΐρίΜΊΙ.ΊΙΙΙ 031183 ΙιΊΤι• (|1||ι•[|-

8Γ3ΐ? ηοη εηίιη Ιιιηο οοηνβΓίίοιιεηι 03ΐϋ>3ΐη 858β (ϋοεί. ΑΙ>-

ϋΐΓ(Ιιιηι ε$1 -Ίϊαηι ηοη ίη(εΙΙί§εΓε , ρπυ* ηυίάεηι Ιεπ•;ι• ρβΓ-

Ιο3 ο!) ιοηνιτϊίοικιιι 3(1 ηιειίίυηι εβ$ε Ι3(3ί : ηιιιιι; βυίειη

ο,υαιη ο!> ο»ιι«ιιιι υηίνε-$3 ςιιχ ροη(1υ$ ΙιαΙεηΙ, 3(1 ίρ$3Πΐ

Γιτιιηίιιι■? ηοη εηϊιη ευηνεηίίο ςιιίιίοιιι νεΓβυηι ηοβ ΙίΙ.

(17) Ρ-χΙε-εα, ςυβιηοΐ) εβυκβιη ίμηι« (Ίί,ιηι μιγμιπ: (ΊτΙιιι ?

ηοιι εηίιιι εεΓίβ υ 1> εοηνεΓβίοηεπι. ί}ικ»ΐΜ Ιιίε βρίικ ε$1 αΐϊ-

(|ΐκ•ιιι 3(1 Ιικιιιιι ΓίΤΓί , ρβίεΐ ριιΐΒΐιιΙιιηι ε85ε , (εΓΓ3ΐη εΐίβηι

ϊι1(•ιι1ί(1(Ίΐι ηρΐίΐιιι (•νε ιΙιΊίιιίΙιιιη ιριΐΊκΙίΐιη ρεΙεΓβ Ιοειιηι. ΛΙ

τκγο ηεο,ιιβ εοηνεΓ&ίοηε ^Γ3νε Ιενεςπε ε$( (ΙεΓιηίΙυηι , ϋαΐ

εοΓυυι ςυχ ριίιιχοΓαηΙ βΓβνίβ Ιενίβςυε, 3ΐί.ιίιι ίρΜίιιι ηιε-

ιϋϋΙΙΙ ΜΊΐίΐΙΙΐΙ, ϋΙΐ.Ι δυρβΓ ΐ:ΐΊι'!'3 ΙΗΐΙΙοΐϋΙΐΐΝΓ 00 111(1(11111.

ΕγϊΙ εΓ^ο εΐ Ηΐι(εΐ|ΐΐ3ΐη εοηνεΓβϊο ΙίεΓεΙ, βϋικί βΓβνε εΐ

ίΐΙιιι.Ι Ιενε. Οιΐίε ςυίϋεπι (|ΐιοπ.ιιη ιί;ιιι( (1ί>;(ίηο(3, ε! ςυο•

ηιοιίο .κιΙ ι|ιιιιιμιιιι αρ(3 πϋΐιΐ ΓεΓΠ? Ν.ιιιι $ί ίηΐίηίΐιιιιι β8(,

Μίρυπίί 1οι:ιι> ίιιΓεηι$(|ΐιε ε&5ε ηοη ροΐείΐ : £Γ3\ε ηιιΙιίιι ;ι(-

(((κ' Ιιλγ Ιικίι' μιιιΙ ιΐι Ι'ιιιιΙα. (19) ΡΙιιπιηί ί^ίΙυΓ είιεβ <•-α-

£38 Ιΐϋ-ι:ι• νΒΓίαη(υΓ. ΝιιηΙ μιιΙιίιι ηυί ιιΐ3ΐιβιβ ίρ$3ηι οΐι η-

ιιιίΐίΐιιόίηειη > ΐκ-.ιιιΐ ; ιιΙ εχ νε(βπυθ3 .Λιιηχίιη,ΊΐκΙιτ (Ιιη-ΙιηΙ.

Μΐ'ΐιίιιι, ίηιριίιιηΙ, ΐ|πο(1 ι•8ΐ ίη ιηΐ'ΐΐίο εοΐΐοοαίυπι εΐ ~?ςυε

3(1 (>\Ιγ(ίιι3 8ε ΙκιΙκΊ , ηοη 3(1 8ΐιρεΓ3 ηιβ^ίί ςυβηι 3(1 ϊηίε~3,

3ΐιι τεπ«ΐ8 ΙαΙεΓβ Γογγϊ οροΓίεΓε, ει δίηιυΙ 3(1 •ιιιιΙι.-ΐΓία ηιο•

τεπ ηοη ρο88β : (ριηΓε ηεεε$83ΐίο ίΙΙιιύ ιηηπιτε (ϋαιιιΐ.

(70) Ηοε αυΙεπι εΙε^βηΙεΓ (]ΐικΙ.ιιι , ηοη τθγο Ιβιηεη (ΙίείΙιΐΓ.

Ι1:κ• ιηίιιι $εη(εηΙί3 οηιηε ψκκΐ ίη ιικίΙϊο ροηο(υΓ, ιη»-

ηο3( ίη ϊρβο ηεοΡ888 εβί. Οιι;ιπ• (Ίίηιιι ίςηίβ ςιιίεβεε). Ιά

εηίηι ςυοιΐ (ΙίεΙυηι εβί, ρπιρί'ίιιιη Ιογγχ ηοη ββί. (21) ΑΙ

νειο ηεςιιε ηεοε8»3Γίυιη εβί : ηοη οηίιη δοΐυηι ίιι ηιειίΐο ηιβ-

ηΐΊΊ' νίιΙιΊιΐΓ, 80(1 άύ ιηειίίιιηι εΐίβιη ΓεΓΠ. Οικι εηίιη ςιιχνίβ

ίριίιΐδ ρ3Γ8 ΓεΓίϋΓ, Ρ(ΐ Ιοΐ3ΐη οΐίβηη ΓβΓΓΪ ηεοεδδβ 081 : ςιιο

Μ•κι ΓιίΙ',ιι- κεεηηιΐυιη η3(υτ3ΐη, ϋιί δεουηιΐυηι ηαΙυΐΉΐιι

εΐίαηι ηνιηεί. λ'ιιη ιτμο α,ηί3 80 δίιηίΗΙβΓ Ιι,ιΙκΊ 3(1 ε\ΐΓεηΐ3,

ίιίεο ηΐ3ΐιεΙ. ΙΙοο ΡδΙ εηίιη υηίνβΓδίδ εοηιιηιιηε; Γογπ 3υ(εηι

.(■Ι ιικ'ΐΐίιιιιι , ρι-ορπιιηι ίρδίυδ βδΐ ΙεΓΓα?. (22) ΛΐΐΜίκΙπιη εδί

ιΊί.ιηι Ικκ' (ριίιΚ'ΐη ιρίϋτιτι•, πιιηηηι Ιιίπι ιηβηεβΐ ίη ηιειίΐο ;

ιΙΙικΙ λιιΙιίιι ηοη ςηχΓΟΓε, οι γ ί^ηίδ ίη εχΐΓβιηο ςυίε$οβ(.

Νιιηι δι ίΙΙί Ιοοιίδ εχίΓεηιιΐδ ηαίιιια οοηιρείίΐ, ρ3ΐε( ιΊί,ιιιι

Ιογγκ Ιοουιη αΐίηιιεηι ηιιΐιιπι οοπιρβΙεΓε , ηεοεϋίβΓίοηι βδββ.

Ουοιίδϊ Ιιίο 1ικ:ιΐ5 ηαίιιτα (ογγχ ηοη (οηιροΐίΐ , κβιΐ οΐι δίιηίΐί-

(υιΐίηίδ ηοοοδδίΐβίειη ίη ίρ$ο ιηαικΊ ( ιιΙ εβ 8εη(εη(ί3 β>ΜτίΙ,

ςιιχαΌ οβρίΙΙο 3ΓΓογΙιιγ, η,ιιπιη νοΙιεηιεηΙεΓςιιίο'εηι,δϊιιιίΙί-

Ιογ αιιΐΐ'ΐιι ϊιιΙ(•ιΐ(ΙίΜΐΓ υΐΓ3(|ΐιο εχ ρ3Γΐε; <1ί(ίΙ εηίηι ϊΙΙπιιι

ηοη ΓηρΙιιηι ΓοΓε : εΐ ίΐεηι 83 ςυ33 (Ιβ δίΐίεηΐε νεΙιεηιβηΐΡΓ

εδηΓίεπΙεςυβ ϋίευηΙυΓ, αυιιηι βε^ηβ αΙ> Ιιίδ ςιιχ. ειΐιιη-



(2»6.) 407ΌΕ Ο^ΕίΟ Ι1Β. 11. ΟΑΡ. XIV.

ζητητέον αύτοϊς περί της του πυρός μονής 4 πι των

εσχάτων, θαυμαστον δέ και τι) περί μεν της μονής

ζητεϊν , περί δέ της φοράς αυτών μή ζητεϊν , διά

τίν' αίτίαν τό μεν άνω φέρεται τι) δ* έπι το μέσον μη-

6 δενος έμποδίζοντος. (2:ι) Άλλα μήν ούδ' αληθές έστι

το λεγόμενον. Κατά συμβεβηχος μέντοι τοϋτ' αληθές,

ώς άναγκαϊον μένειν έπι του μέσου παν ω μηθέν μάλ

λον δεϋρο ή δεΰρο κινεϊσθαι προσήκει. Άλλα δια γε

τούτον τον λόγον ού μενεϊ αλλά κινηθησεται, ου με'ντοι

ΙΟ δ'λον άλλα διεσπασμένον. (24) Ό γαρ αύτος αρμόσει

λο'γος καΐ επί του πυρο'ς• ανάγκη γαρ τεθέν με'νειν

ομοίως ωσπερ τήν γην ομοίως γαρ εξει προς των ση-

μείοιν των έσχάτιον δτιοϋν • άλλ' όμως οισθη'σεται άπο

τοϋ μέσου, ώσπερ και φαίνεται φερόμενον , αν μη τι

ι;, χωλύη , προς το έσχατον πλην ούχ δ'λον προς £ν ση-

μεϊον ( τοϋτο γ4ρ άναγκαϊον μο'νον συμβαίνειν έχ τοΰ

λόγου του περί της δμοιότητος) άλλα το άνάλογον

«όριον προς τι) άνάλογον τοΰ έσχατου , λέγω δ' οίον τδ

τέταρτον μέρος προς το τέταρτον μέρος τοϋ περιέχον-

2υ τος- ουθέν γαρ στιγμή των σωμάτων εστίν. "Ιίσπερ

οέ κάν Ικ μεγάλου συνέλθοι πυκνούμενον εις έλάττιυ

τόπον, ούτω καν έξ έλάττονος εις μείζιο μανότερον

γιγνόμενον • ώστε χάν ή γη τοΰτον τον τρόπον έκι-

νεΐτο άπδ τοϋ μέσου διά γε τον της δμοιότητος λόγον ,

2Γ) ει μή φύσει της γης ούτος τόπος ην. "Οσα μεν ουν

τυγχάνει περί τε τοϋ σχήματος αύτης ύπολαμβανό-

μενα και περί τόπου και μονής και κινήσεως, σχεδόν

ταΰτ' εστίν.

ΟΑΡ.

ΉμεΤς δέ λέγωμεν πρώτον πότερον έχει κίνησιν

3υ ή μένει• καθάπερ γάρ εΐπομεν, οί μεν αυτήν ?ν των

οίστρων ποιοϋσιν, οί δ' επί τοϋ μέσου θέντες ιλλεσθαι

χαΐ χινεΐσθαί φασι περ\ τον πόλον μέσον. "Οτι δ' εστίν

αδύνατον, δήλον λαβοΰσιν αρχήν ώς εϊπερ φέρεται εΐτ'

έκτος ούσα τοϋ μέσου είτ' επί τοϋ μέσου , άναγκαϊον

35 αυτήν βία κινεϊσθαι ταύτην τήν κίνησιν ■ ού γαρ αύτης

γε της γης εστίν και γάρ αν τών μορίων ίχαστον ταύ

την είχε τήν φοράν νϋν δ' έπ' ευθείας πάντα φε'ρεται

προς το μέσον. Διόπερ ούχ_ οΐόντ' άΐδιον είναι, βίαιόν

γ' ουσαν χα\ παρά φύσιν ή δέ γε τοϋ κόσμου τάξις

40 άίδιός έστιν. "Ετι πάντα τά φερόμενα τήν φοράν τήν

έγχύκλιον υπολειπόμενα φαίνεται χαϊ κινούμενα πλείους

μιας φοράς εξω της πρώτης σφαίρας , ώστε και τήν γήν

άναγκαϊον, είτε περί το μέσον είτ' έπι τοϋ μέσου κει

μένη φέρεται , δύο κινεϊσθαι φοράς. Τούτου δέ συμβαί-

15 νοντος άναγκαϊον γίγνεσθαι παρόδους και τροπάς των

ένδεδεμένων άστρων. Τοϋτο δ' ού φαίνεται γιγνόμε

νον, άλλ' άεΐ ταύτα κατά τους αύτοΰς ανατέλλει τε καΐ

δύεται τόπους αύτης. (2) Ετι δ' ή φορά τών μορίων

καΐ δλης αύτης ή κατά φύσιν έπι το μέσον τοϋ παντός

50 έστιν • διά τοϋτο γάρ και τυγχάνει κειμένη νϋν έπ'ι τοϋ

κέντρου• (3) διαπορήσειε δ' αν τις , έπεί ταύτδν αμφοτέ

ρων έστι το μέσον, προς πότερον φέρεται τά βάρος

Ιιιι ,Ίίψιι• ΙιίΙιιιιιΙιιι-, ιΐίίΐιιΐ : ηυίεΉβΙ εηίιη ηεεεδδε 041 ;

Γ|ΐι.-ι>ι•ι•ΐ)ι1ιιιιι εβί ίρδίδ (5ο ΐβηίί υΚίηιίδ ϊπ Ιοοίδ σ,ιιίείε. Μιγϊ-

οίΐε ιιμΙγιιι εβί Οβ ςυίείε ςυί(1ειη ίρδοηιιη α,ικβΓβΓβ, ιΐβ

Ιΐΐΐίιιπι' ΤΕΙΌ ΙΙ0Ι1 (|Ι1.ι'ΠΊ Γ : Ι|ΙΙ3ΙΙΙ Οί) 03118311) αΙΙΐ'ΠΜΙΙ δΠΙ'-

ϊΐιιιι , 3]Ιοπιιιι ιίβΟΓδίιιιι 3(1 ψδΐιιιι ιικίΙιιιιιι , δι ηϋιίΙ ίηιρε-

(Ιί3ΐ , ίβΓβΙιΐΓ. (23) ΑΙ νβΓΟ ηεφιβ νβπιηι 08ΐ ςιιοιΐ αΙεϋιΐΓ.

Ρογ 3εοϊ(1εη8 (;ιΐ))ΐ•ΐ) ηοο νβπιηι οίΐ, ηβεε$53πιικι ββίβ ίιΙ

οηιιιε ίη πιβιΐίο ιιιαηβΓΟ , ευί ηοη ιηηβί» Ιιηε οοηιρείίΐ φιβιη

ίΙΙιιο ηιονοπ. ΑΙ ρΓορΙοι- Ιιβηο μίιΙιίιΙκιιιι ηοη ιιιηιιοΙιϊΙ ,

δί<) πιονε1)ίΙιΐΓ : ηοη Ιβηιεη ΙοΙυπι , 56(1 ιϋ\ ιιΙ-ιπη. (24) ΐ.α•

(Ιοιη εηίιη 3(1 ιμηοιιι ςιιοηυε βεεοπιηιοιίβοίΐυτ ΐ'.ιΐίο. δι οητιιι

ροδίΐιΐδ ίη ηιεϋίο ίιιειϊΐ, ιιΐ3ΐιι•.ϊ( ρεηηιΐε βίςυβ Ιβιτβ ηι•-

εε3$ε εδί : κίιτιίΙίΙοΓ εηίιη 8(1 ιλΙπίιιπιμ ηυούνίβ ριιηοίοπίηι

5050 Ιΐ3οε1)ί1 : βΙΙβιηεη 3 ιιιειίίο ίρδο ηιονοΙιίΙιΐΓ, (]ΐιοη>3ΐΙ-

ιιιυιίπιυ οί ίβΓΓΪ , ηίδί ςυίρρίβηι ρπιΙιίΙιο,Ίΐ , βά εχίΓεηιιιηι

ίρδυιη εει ιιιΐιιι : νεπιιιι ηοη (οΙιΐ3 3(1 ηιιυιιι ρυηείηηι ΓιτρΙιιγ

(Ιιοο βηίιη δοΐυηι εχ τβΐίοηε, ςυοη ο*8 βϊαιίΐϊίικίΐηβ ΠΙ, ονο-

ηίι-ο ηεεοδδε εδί ) , βε(1 ρβΓδ 3(1 εχίΓεηιί ρ3Γΐεηι , ο]ιΐδ(ΐ6ΐιι ηί-

ηιίπιιιι πιΐίοπίδ; νείιιΐί ψιηι•1α ρβΒ 3(1 ςιΐ3•ί3ΐη εοηΐίιιοη-

ΙΪ3 ίρδίϋδ ρβΓΙβηι. ΝιιΙΙηιιι ΐ'ΐιίιιι εοΓρυδ βδΐ ρυηείυηι. ΙίΙ

3υ(ειη οχ ηΐ3^ηο ιηίηοΓβπι ίιι Ιυοιιιη ηιιιΙ.ιπ ροΐεδί, δι οοη-

(ΙοηδεΙϋΓ; δίο οί ίη ιικι^ιιιιιιι οχ ιηίηοΓΟ, δι Γ3γοΓι3(. Οηβγο

«Ι ΙεΓΓ3 Ιιοο 3 ιηεάίο ηιονεΓεΙιΐΓ ηιοΟο, ρει- ίρείιΐδ δίιηϋίΐιι-

(Ιίηίδ Γ3ΐίοηεηι , δι ηοη η;ιΙιιι ■» Ιοευδ Ιιίο εοπιρείειε! (οπα-,

Ουβ; ίβ'ιΐυι• (ΙεΙίβιΐΓΒ, (1ε Ιοοο, α!ε(ΐυίε1ε, (Ιο ιηοΐυ ίρδίιΐί

ενί»(ίηΐ3ΐι(ιιΐ', 1ι<εο ίιτο εδδο νί(1εη(ιιτ.

XIV.

Νοί,ΊΐιΙΐ'ΐιι ρΐ'ίιικχΐίεηπιιΐί , ιιίπιιη ΙκιΙιΐ'ηΙ ηκιΐιιιιι, 3η ηι.ι-

11Ι'3ΐ. ΤΝίΙΙΙΙ . ΙίΙ (Ιίχίΐηυδ, (|Ιΐίΐΐ3Π1 ίρ53Π1 1111.1111 5ΐιΊΐ3ΐ•υιιι

ίηςιιίιιηΐ εδδε ; ςηί(ΐ3ηι ίη ιηειίίο ροδί(3Π3 νοΙνί ιιιυ νοι ί< ; ■ ι < -

οίΓεα ρυΐιιιιι (ΙίευηΙ. Εδ&ε «υίοιη Κοο ίηιροδδίϋίΐε, ρβίεΐ ,

Ιιϊιιο ρπηοίρίο δηιηρίο : δί ΓιτΙιιι•, δίνε ίη πιπίϊιι δί(, δίνε

εχΐΓ3 ηιειίίιιιη, ηβεβδδ3Γίιιηι εβί, ίρδβηι Ιιοο ποία νί Γειτί.

Κοη οηίιη ίρδίυβ οεΓίε Ιι•π;ΐ! ε.-Ι : εΐεηίηι υηβςυχςυε ραΓ-

Ιίιιιιι ! ι.ιΐίΐ- ΙβΙίοηεηι ΙιβοεΓβΙ; ηυηο ηιιίοιιι 3(1 ηιεάΊηηι ιιιι:

νει&ίε η'οΐα ΓεηιηΙυτ. 0υοείΓ03 (ριιιηι νίοΐεηΐιΐδ δίΐ , ρΐ'»•1ι'ΐ -

([ίη; ηαίιιιαιιι, ίιηροδδίΐιίΐβ ('•>!, ρβΓρεΙυυηι ιηοΐιιηι εδβε.

ΟγοΌ :ιιιΙοιιι ιιιπιιιΐί ρβΓρεΙυιΐδ «δί. Ι'πιΊιτεα, πιηοΐη ΐ|ΐι;ρ

οοηνΟΓδίοηβ ΓοηιηΙΐίΓ, ροβΐ π>1ίιΐ(]ΐιί νίο"εηΙυΓ, ρΙαΓϊ1>υ»([ΐιβ

Ι3(ίυιιί1)ΐΐ5 ιιπαιη ιιιΐ3 ρΐ'ίιΊεΓ ρΐ'ίιιΐιΐιη δρΙι<εΓ3ηι ηιονεη. Ι Ί ^>

ο Ι ΙοΓπιιη, δίνε 0ΪΓ03 ηιειίίιιιη δίνε ίη ιιιιίΙιο 5ίΙ εοΙ1οε3(3 ,

ι1ιι;ι!ιιν ΐ3ΐίοηί1>υ8 ηιονεΓΪ ηεοεδδε εβί. Οιιοιίΐί βϊι, ηιιιίαΐίυ-

ηβδ ΟεΓΪ ίίχ3Γυηι δ(ο1ΐ3πιιη εΐ ενοΐυΐίοηεδ ηεοεββε είΐ. Ηοο

3ΐιΙεηι ΠβΓΪ ηοη νίιΙεΙιΐΓ, 86(1 εχιίεηι είίιίειη ίη Ιοείβ ίρδίυδ

δβηιρεΓ ΟΓίυηΙυΓ 3ΐςηε οοείιΐυηΐ βΙε1Ι«. (2) ΡΓΟίΙεΓεβ, ΙβΙίο

ρ.ΐΓΐίιιηι κ(ίυδ Ιοίίιιβ ϋιτιηκίιιιιι ΐ)3ΐυΓ3ΐ)ΐ, 3<Ι ίρδίιηι βδΐ

ιιιιίΙπιιιι ιιηίνΟΓδί. 01) Ιιοο εηίι» (Ι ίη ίρίο οεηίΓΟ πιιηο 'μιχΊ.

(3) Ι)ιιΙι:ΐ3ΐεπΙ 3ΐιΙι•ηι ηιιίίρίβπι, ηιιιιηι ίι1«ηι δϋ ιηβΗίιιηι
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έχοντα και τα μ<5ρια της γης κατά φύσιν ■ πότερον οτι

τοΰ παντός έστι μέσον, η διότι της γης. Άνάγχη δη

προς τό τοΰ παντός • χαι γαρ τα κοΰφα και τό πϋρ εις

τουναντίον φερόμενα τοις βάρεσι προς το εσχατον φέρε

ι ται τοΰ περιέ/οντος τόπου το με'σον. (*) Συμβέβηκε

δε ταύτό με'σον είναι της γης και τοΰ παντός• φέρεται

γαρ και έπι τ6 της γης με'σον, άλλα κατά συμβεβηκός,

^ τό με'σον έχει εν τίϊ) τοΰ παντός μέσω. "Οτι δε φέ

ρεται και προς το της γης με'σον, σημεϊον ό'τι τα φερό-

10 μένα βάρη έπι ταύτην ου παρ' άλληλα φε'ρεται άλλα

ποός δμοίας γωνίας, είστε προς £ν τό μέσον φέρεται,

και τό της γης. (β) Φανερόν τοίνυν ότι ανάγκη έπι

τοΰ μέσου είναι την γην και άκίνητον, διά τε τάς ειρη-

μένας αιτίας , και διότι τα βία όιπτούμενα άνω βάρη

15 κατά στάθμην πάλιν φέρεται εις ταύτό, καν εις άπειρον

ή δύναμις έχριπτή. *Οτι μέν ούν ούτε κινείται ούτ'

έκτος κείται τοΰ μέσου, φανερόν εκ τούτων • (β) προς δε

τούτοις δήλον εκ τών εϊρημένων το αίτιον της μονής.

Εί γαρ φύσει πε'φυκε φέρεσθαι πάντοθεν προς το μέσον,

20 ώσπερ φαίνεται , και τό πϋρ άπό τοΰ μέσου πάλιν προς

τό εσχατον, αδύνατον ένε/θήναι δτιοΰν μόριον αυτής άπο

τοΰ μέσου μή βιασθέν μία γαρ φορά τοΰ ενός και απλή

τοΰ άπλοΰ, άλλ' ούχ αί έναντίαι• ή δ' άπο τοΰ μέσο» τη

έπι τό μέσον εναντία-. Ε! τοίνυν ότιοΰν μόριον άδυνα-

»6 τον ένε/βηναι άπό τοΰ μέσου, φανερόν δ'τι και τήν όλην

έτι άδυνατώτερον ■ εις & γαρ τό μόριον πέφυκε φέρεσθαι,

και τό 8λον ένταΰΟα πέφυκεν ώστ' είπερ αδύνατον

κινηθήναι μή ΰπό κρείττονος ισχύος , άναγκαΐον αν ειη

μένειν αυτήν έπι τοΰ μέσου. (7) Μαρτυρεί δέ τούτοις

*ο και τα πάρα τών μαθηματικών λεγόμενα περί τήν

άστρολογίαν • τά γαρ φαινόμενα συμβαίνει μεταβαλλόν

των τών σχημάτων οϊς ωρισται τών άστριον ή τάξις,

ώς έπι τοΰ μέσου κ€ΐμένης της γης. Περί μεν ουν τοΰ

τόπου και μονής και κινήσεως , 8ν τρόπον έχει, τοσαΰτα

«5 ειρήσθω περί αυτής, (β) Σχήμα δ' εχειν σφαιροειδές

άναγκαΐον αυτήν έ'καστον γαρ τών μορίων βάρος έχει

μέχρι προς τό μέσον, και τό έλαττον υπό τοΰ μείζονος

ώθούμενον ούχ οΤόντε κυμαίνειν, άλλα συμπιέζεσθαι

μάλλον και συγχωρεϊν έτερον έτέρω , έως άν έλθη έπι

40 τό μέσον. Δει δέ νοήσαι τό λεγόμενον ώσπερ άν ει γιγνο-

μένης τρόπον δν και τών φυσιολόγιον λέγουσί τίνες γενέ

σθαι. Πλην εκείνοι μεν βίαν αϊτιώνται της κάτω φοράς-

βέλτιον δέ τιθέναι τάληθές , και φάναι τοΰτο συμβαίνειν

δια τό φύσιν έχειν φέρεσθαι τό βάρος έχον προς τό

45 με'σον. Έν δυνάμει ούν όντος τοΰ μίγματος τά δια

κρινόμενα έφέρετο ομοίως πάντοθεν προς τό με'σον. Είτ'

ούν ομοίως άπο τών εσχάτων διηθημένα τα μόρια συν-

ή/θη προς τό μέσον, είτ' άλλως έχοντα, ποιήσει ταύ-

τόν. (9) Οτι μεν ούν δμοίως γε πανταχόθεν άπό τών

&ι> εσχάτων φερομένων π^οζ έν τό μέσον άναγκαΐον δ'μοιον

γίγνεσθαι πάντη τον ογκον, φανερόν • ίσου γαρ πάντη

προστιθέμενου ίσον ανάγκη άπέχειν τοΰ μέσου τό εσχα

τον τούτο δέ το σχήμα σφαίρας έστι'ν. Ουδέν δέ διοί-

σει προς τον λογον, οΰδ' ει μή πανταχόθεν δμοίως

ιιΙΐΌπιιιιφιι\ ;ιιΙ πίπιιη ολ (|ΐι,τ ρπηιΐιΐί ΙιβϋεηΙ , ρ3Γΐβ$ςαε

Ιθγγ^τ, «ρίΜίηιΙιιηιηιιΙιιπιηι ΛταηΙιΐΓ ? ιιίΓυιτι «ιπία υ>1 ηιειίίιιιιι

υηίνοΓδί, αη ιριίιιρ»1 ΙεΐΎ8?? Α(1 ηιεάΊυηι ίβίΙυΓ υηϊνει-δί Γε-

Γ3ηΙυΓ,ηοοο48θ ε$1. ΕΙεηίπι 1ενΪ3 «Ιπ,ιιε ί^ηίδ, 3(1 (οιιΐι,ιΐϊΐιιη

ροικίι'ΐΊΙιιιλ Ιιτπι' |)ΐ'ΐ•μΐ'ΐιΜίΐ Ιοευιη , 3(1 ιιΙΙϊιιιιιιιι β]|18 Ιοιί,

ιριί (ΐιηΙίΓΚ'Ι ιιιριϋιιηι ί[Μΐιη, Ιι'πιηΐιιΐ'. (-Ί) ΑεείϋίΙ βυΐεπ),

Μπιι Ιιίί'ιΙ' ιιιι.'ιΐίιιιη εδδε, ηι- ιιηίϊΡΓδϊ : ΓετυηΙιΐΓ εηίηι ροη-

<1ιτΛ εΐϊβπι 3(1 πιεάΊιιηι Ιεπ-8?, δεΟ ])ργ 3ορίι1εηδ, οα ΓβΙίοηρ,

(|ΐι;ι Ιβιτβ ιηΐ'ΐΐίιιιιι δυιιηι ΙμΙιιΙ ίιι ίρδο ιηεάΊο ιιηίνβΓδί.

ΙΊΐΊ ί βυΐεηι βΓβνία <Ί 3() ίρδυηι ηιριΐϊιιηι ίιτπΐ', Ιιοε ίικίϊ-

ιίιιιιι <•>( : ρηιιιΐι-πι εηϊπι ςιιιυ 3(1 Ιιιιικ• ίιτιιιιΐπΐ', ηηη χςιιε

(ΙίΜαηΙίβ , 8β(1 3(1 δίπιίΐρδβηβΐιΐοδ ΓεπιηΙυΓ. ριιαη• 3(1 ιιπιιιη

ηιειίίιιιιι υηίνει-δί Ιειτχαυε ΓεπιπΙυτ. (δ) ΡβΙεΙ ΐ^ΚϋΓ ηβ-

(•ι•>^ιιίι) Ιπ•ι;ιιιι ίη ηιούϊο εδβε, Μΐΐ|ΐιε ίηιηιοΐιίΐβπι («5β, 1 1

ο1> Ρ3$, αυ3δ (Ιίχίηιυδ, <;ιιι,-;ι> , <Ί ιμικι ροπιΙι'ΐ-.Ί ςυχδυ»

ϋυιη ].•μϊιιιιΙιιι', ίιι ί(1ειτι πίΓδυδ ρεΓ πιΐιπι ηιη Γεί'υηΙιΐΓ, είδί

ίιι ίιιΐίιιίΐηιη νίδ ίΙΙ;ι ρη>]ί< •ί;ιΙ . λεαυε ί-ιΐιιι ηιονεπ ΐι-π.ιιη,

ιιΐ(|ΐκ' ι•\Ιι;ι ιικ'ιϋηιιι εο1Ιθ(3ΐ3ΐη ε$9ε, ρεΓ Ιι;ΐ(' ιΙΊΙικ ϊιΐιιιιι

ΓιιίΙ. (6) Ιη$ηρ«Γ ΓΛίΐϋ» φΐίεϋ$ εχ Ιιι* ςιιχ ιϋιΊα μιιι! , ) >:ι-

ΙιΊ. Νίΐιιι ίί 3ρΐ3 ε>1 3(1 ηιβϋίυιη υικίϊςιιβ ιι.ιΙιιγ/ι ΙΊί ι ί , μγιιΙ

νϊιΙβΙϋΓ, βΐ ϊβηΐβ 8(1 ρχίΓοηιιιιη ο ηιρ.ϋο δπηίΜ ιιιοιίο ; Ιίιιί

ίιι ιιι ρο1ε$( υΐ υΙΙβ ρ3Γ9 ίρ^ίυβειτιεϋίο ΓογβΙπγ νϊ ηοη ίΙΙβΙβ.

ΐ;ΐ)3 εδί εηίιη υηίυ» ΙηΙίο , «Ι δίπιρίίιίβ δϊηιρίβχ ; βε(1 ηοη

εοηΙι-3ΐΪ3!. ΑΙ Ρ3 ηιΐ3 ε ηικ(1ίο ρεΓβίΙϋΓ, (οηΐΓβπβ ε?1 ει ςπ»

3(1 ιιιιίΙιιιιιι ίΙιΐΓ. δι ίμϊΐιιι- Γιβη ηοη ροΐείΐ ιι( ιιΙΙ.-ι ραΓ8 ίρ$ίιιβ

ε ιιιινΙιιι ΓείαΙυτ, |ΐ.ι1ιΊ ιη:ιμί> Ιίι•ι ι ηοη ροςςε ιι! εχ ((ιιΙγιπ

ιηοΐυ Γετβίιιι•. Οηο εηίηι ρ3Γ8 3ρΐ3 βϋΐ ιηονεπ , εοιίριη βΐ

ΙοΙυηι βρίυηι ρ«1 Γργγϊ. 0υ3Γε ει ίηιρο$$ίΙ)ί1ε ρκί ϊρυβπι

ΙΙΙιιϊΙΊ-ί 11181 3 ΜΐρΡΠ()|-ί1)1Ι» νίπ1)1Ι5, ίη ίρ80 Ιΐιι'ιΐίιι ί|ι-ίΙΙ11

ηιβηΡΓΡ πεορδίρεδί. (7) ΤεβΙεββυηΙ ΙιϊδεεεΙρϊ ςυίϋ 3 ηΐ3-

(1ιεηΐ3(ίείδ ιίγγ.ι »-Ιι ι.Ιιιμϊ.ιηι <Ιίι ιμιΙιιγ : ενρηϊυηΐ ρηίιη Ρ3

(ΐυ!Ε 3ρρ3ΓΡηΙ, ςιιυιη (ίμιιπυ ιιπιΙιιιιΙιιγ, ςιιίόιΐδ ογιΙο δΙ( ΙΙί-

πιιη ΡδΙ ιΐιΐίηιΐιΐί : ρΓορΙβΓεα ςιιοί ίη ηιοίΐίο 1ειτ3 ε«1 εοΐ-

1ο(•α1α. ϋε Ιοοο ί^ίΙιΐΓ, ρΙ (^ιιίεΐρ, ιηοΐυςυε (είτα; , ηιιοιηοίΐο

δΡδί' Ιι;ι1ΐ(•3ΐι( , Ιοί 3 ιιοΐιίδ δίπΐ (1ίε(3. (8; Γί^ιΐΓ3ΐιι λιιΙιίιι ιό-

ΙιιικΙ,ιιη , ίρδβηι ΙιλΙιργρ ηροεδδβ εδί. Τ.)ιΐ30,ιιχ()υε εηίηι ρ3Γ-

Ιίιιιιι , ροη(1ιΐδ 3(1 ίρΜίιιι ιιιι-ιϋιιιη Ιι;ι1μΊ : ι! ηιίηοΓ δι 3 1113-

]οη ριΊΙιιΙιΐΓ, (-(ΐι-ριΐί ηοη ρο(ΡδΙ, $Ρ(1 ρΓΡίηίΙιΐΓ ροΐίυδ, 3ε

.ι!:. ι ιιΐϋ ιΐ'ΐΐιΐ , (Ιοηεε 3(1 1 1 1 « -< ί ι ■ 1 1 1 1 ίρδυηι ρεηεηίβΐ. ΙηΙβΙΙί-

μι•ΐΊ• ίΐιιΐΐ'ΐιι οροΓίε! , ίιΐ ςιιθ(1 ιΐίιίΐιιι-, ρρΓίικΙε Γιργι ιιΐιριε δι

(ργγ3 Ιίι•ι ιΊ εο ιικιιΐο <|ΐιι> ε( >'3ΐιιπιίίιιηι ρΡΓίΙί ΐ]υίιΐΗΐιι ίρ-ϋΐιιι

ίιΐιριίιιΐιΙ ίιι Ι.ίιιι Ρδδε. νβηιηι ίΙΙί (ριίιίειιι νίοΐεηΐίβηι Ιΐ-

(ίοηίδ 3(1 ίηΓρΓ3 (ι•π,ι• ε3ΐΐδ3ηι εδβε (ΙίευηΙ. ΡΓΧδΙβΙ .ίιιΙγιπ

ΥΡΓίΙβΙειη ροηεΓΡ , 3ΐ(|υε Ιιοε ίιίεο 30ρί(1εΓβ ιΐίοιτε, (]ΐιί3 ηα•

Ιιιιαιη Ιι;ιΙ»ι•1 ίι! ιριιιιΐ ροηιίυδ Ιι.ιΙιιΊ , 3(1 ίρδυηι ιιιγ.Πιινι

ίειτί. Οπηιιι ί§ί(ιΐΓ ίη ροίρηίίβ εοηβεπεί; ΡίίεΙ ,^3 (]«3; δε-

§ΓΡ£3ΐκιηΙυτ, ιιηιίίιριρ δϊιιιίΐίΐιτ 3(1 ίρδυηι ιιιειίίιιιιι ΓγπΊιμιι-

Ιιιγ. 8ίνε ί^ίΙιΐΓ δίιηίϋΙεΓ 3Ρ εχίΓειηίδ ρ«Γΐεδ ιΐϊ νϊ&3Ε 3(1 ιηε-

(Ιίιιιη δυηΐ εοη8Γ6ί;3ΐ.Έ , δίνε οΐίο ηιοΟο δεδε !>3οεη1εδ,

ίιΐι-ηι ί.ιι ίι'ΐιΐ 83ηε. (9) Ι'.ιΙοΙ ιμιΙιιγ, ί » Ι ιρκκΐ ηικίίςιιε «Ιι

ρχίπ'ΐηϊδ δίιηί1ί(εΓ 3(1 ηιΐ'ΐϋπιη (ΊίΊιιγ, βίηιίΐί ηεεθδδ3Γίο υιιιιιί

εχ ραιΊο Ωεη ιηοΙε. 5ί εηίιη οιηηί εχ ρ;ΐΓΐε χο,ιιε ΠαΙ .ιιΐ-

(ΙίΙίο , 8•ςυβ εχΙΐΊΊΐιιιιη 3 ιηειίίο ϋίδΐ3Γ8 ηεεοδδε εδ4. Ηβ?ε

βυίριιι Ιί^ιΐΓΛ , ΓΟΐυηάβ 8δΙ. Λ'ίΙιίΙ ΐΐιίεηι ηιΐ ϋΐΐίοηοιη γρΓργΙ,
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συνέθει προς τδ μέσον τά μόρια αύτης. Το γαρ πλεΐον

αεί τι) προ αΰτοΰ ελαττον προωθεϊν άναγκαϊον μέχρι

τοϋ μέσου τήν £οπήν εχόντων άμφοΐν, και τοΰ βαρύτε

ρου προωΟοΰντος μέχρι τούτοι» τι) ελαττον βάρος.

» (ιο) βΟ γαρ άν τις άπορήσειε, τήν αυτήν έχει τούτοις

λώσιν • ει γαρ ούσης έπι τοϋ μέσου και σφαιροειδοϋς της

γης πολλαπλάσιον βάρος έπιγένοιτο προς θάτερον ήμι-

σφαίριον, ούκ εσται το αυτί) μέσον τοϋ δ'λου καΐ το της

γης ■ ώστε ή ου μενέΐ έπι τοϋ μέσου , ή είπερ , ηρεμήσει

"> γε καΐ μη τι) μέσον έχουσα, ή πέφυκε κινεϊσθαι και νυν.

(ι ι) Το μεν ουν άπορούμενον τοϋτ' εστίν ϊδεΓν δ' ου

/αλεπδν μικρόν έπιτείναντας , και διελοντας πώς άςιοΰ-

μεν δποσονοϋν μέγεθος φέρεσθαι προς το μέσον, βάρος

έχον. Δήλον γαρ ιί)ς ούχι με'χρι τοϋ δψασθαι τοϋ κέντρου

13 τδ εσχατον, άλλα δεϊ κρατεϊν το πλέον έως άν λάβη τω

αΰτοϋ μέσιο το μέσον μέχρι τούτου γαρ έχει την δοπήν.

Ουδέν τοι'νυν τοϋτο διαφέρει λέγειν έπι βώλου και μο

ρίου τοϋ τυχόντος ή επί δλης της γης • ου γάρ δια μι

κρότητα η1 μέγεθος είρηται το συμβαίνον, άλλα κατά

Μ παντός τοϋ δοπήν έχοντος επί το μέσον ■ ώστε είτε 5λη

ποθέν έφέρετο είτε κατά μέρος, άναγκαϊον μέχρι τούτου

φέρεσθαι έως αν πανταχόθεν δμοίως λάβη τί) μέσον,

άνισαζομένων των έλαττόνοιν ΰπο των μειζόνων τη

προιόσει της δοπής. (12) Είτ' ουν έγένετο , τοΰτον

25 άναγκαϊον γενέσθαι τον τρόπον, ώστε φανερδν δτι σφαι-

ροειδής ή γένεσις αυτής, είτ' άγένητος άει μένουσα,

τον αΰτδν τρόπον έχειν ίνπερ κάν ε! γιγνομένη τδ πρώ

τον έγένετο. Κατά τοϋτόν τε δή τον λόγον άναγκαϊον

είναι τδ σχήμα σφαιροειδές αύτης, καΐ δτι πάντα φέρε-

30 ται τά βαρέα προς δμοίας γωνίας, άλλ' ου παρ' άλληλα•

τοϋτο δε πέφυκε προς τδ φύσει σφαιροειδές. *ΙΙ ουν

έστι σφαιροειδής , ή φύσει γε σφαιροειδής. Δεϊ δ' εκα-

στον λέγειν τοιοϋτον είναι 8 φύσει βούλεται είναι και

δ υπάρχει , άλλα μή δ βία καΐ πάρα φύσιν. (ο) Ετι

3& δέ και 3ιά των φαινομένων κατά τήν αϊσθησιν ούτε

γάρ άν αϊ της σελήνης εκλείψεις τοιαύτας άν είχον τάς

άποτομάς• νϋν γάρ Ιν μεν τοϊς κατά μήνα σχηματισμοΐς

πάσας λαμβάνει τάς διαιρέσεις (καΐ γάρ εύθεϊα γίνεται

και άμφίκυρτος και κοίλη), περί δέ τάς εκλείψεις άει

*° κυρτήν έχει τήν δρίζουσαν γρααμήν, οιστ' έπείπερ εκ

λείπει διά τήν της γης έπιπρόσθησιν, ή της γης άν είη

περιφέρεια τοϋ σχήματος αιτία σφαιροειδής ούσα.

(η) "Ετι δέ διά της τών άστρων φαντασίας ού μόνον

φανερδν #τι περιφερής , αλλά καΐ τδ μέγεθος ουκ ούσα

43 μεγάλη• μικρας γάρ γιγνομένης μεταστάσεως ήμΐν προς

μεσημβρίαν,καί άρκτον έπιδήλως έτερος γίγνεται δ δρί-

ζιον κύκλος, ώστε τά υπέρ κεφαλής άστρα μεγάλην

εχειν τήν μεταβολήν, κα\ μή ταύτα φαίνεσθαι προς

άρκτον τε και μεσημβρίαν μεταβαίνουσιν • ένιοι γάρ εν

60 Αίγύπτω μέν αστέρες δρώνται καί περί Κύπρον, έν τοις

προς άρκτον δέ χοιρίοις ούχ δρώνται, και τά διά παντός

έν τοις προς άρκτον φαινόμενα τών άστρων έν έκείνοις

τοις τόποις ποιείται δυσιν. "Ωστ' ού μόνον έκ τούτων

δήλον περιφερές ον τδ σχήμα τήςγής, άλλα και σφαίρας

•.■Ιίί ρ3Γίε9 ϊρβίω ηοη υηά'ίςιιε δίηιίΐίίοι• 3(1 ιηηΠίιιιη ϊρβιιιιι

εοηευιτβηΐ. Μβ]ογ βηίπι δβιηρθΓ ηιίηοΓΡηι , ςυχ 3ΐι(ε 8ε

ε$1 , ίιιΐ|)ΐΊΙβ( ηεεεδβε εδί , υΐπδςιιε πιοιηεηΐυιη 3(1 ιιιηΐιυιιι

υβςυβ Ιι.ιΙιιίιΙΠηι* , ε( §τ3νίθΓε ωίηιΐδ ροηιΐυβ 3(1 Ιιοο ϊιτιρβΙ-

ΙεηΙε. (10) ίίιιοιΐ ππηι ςυίιφίηιη (1υϋί(3νεΓΪ(, «ιικίεηι Ιιαίιοί

δοΐυΐίοηειη. 5ί οιιίιιι πιυΐΐίρίεχ ροηαιίδ ιιιΜίΙιιιιι ;ι11<ί ϊ Ιιβ-

ιηίίρΐι,τπο ΓυβΓΪΙ Ιιτπυ ηιεϋΐυιη οεευρβηΐίδ 3ΐηιιε ιοίιιιι-

(Ιίΐιΐ) ΙιβηεηΙίδ <ί£ΐΐΓ3ΐιι, 1)011 ϊιΙΐΊΐι ϊρκϊιιβ ΙοΙίιΐδ , (ετΓ3'ςυε

ηιείΐίιιηι βπΐ. <}υ3Γ8 »π( ηοη ιηαηηΜ ίη ηιε(1ίο, λιιΙ δι ιιια-

ηεϋίΐ , αυίεδεεί εΐ ηοη ηβοεηβ πιβιΐίυιη , ςιιο εΐ ηυηε πιο•

Υ("π (•ίΙ ;ψΐ3. (11) ί)ιιο(1 ί^ίΙιΐΓ <]ιι1)ίΙα1ΐ)Γ, Μ εδί. ΥίιΙιτο

3ΐ)Ιοιη ηοη εδί αΊΠίωΙε , δι ραηιηι οοηδίιΙβΓβνεπηιηδ , 30 <1ϊ«-

ΙίΐΙΜΊΊΙΙΙΙΙΜ, ψΙΟΙΜΟιΙο α'Ι1$ΜΙ11Ι15, ψ131ΐΐ3||^ ΙΑ ΙΙΜ^Ιΐί! ΙΙιΠ-

ιιΐ'ΐιι ροηάιΐδ Ιιαυεηίειη 3(1 ίρδίιηι ιηεϋίιιηι Γίΐτί. Ρ3ΐεΙ ειιίπι,

ηοη αυουδψιε ιχΐιοιηυιιι Ιηπ^.ιΙ ίρδυπι ιίίιΙι ιιιη, μίΙ ιιι3]ογ

ρ3Γ5 νίικ•3ΐ οροΓίιΊ , ςυουδςιιε δυο ιιιεϋίο ίρδηπι ιηηΐίιιιιι

ι•<ιιηρι•(•1ΐΓΐκΙ;ιΙ : ίιυευδςυε εηϊιη ΙιβηεΙ ιιιοιιηίιΙιιιιι. ΜΙιίΙ

ί^ϋιΐΓ ίηΙβΓβ&( , Ιιοο (1ε §ΙεΙ)3 ε( ςυβνϊβ |μι•Ικ'.ιι1;>, »ιι (Ιβ Ιοΐ3

(εΓΓ3 (ΙκαΙιΐΓ. Νοη εηίιη ο\) ρ3Γνί(3ΐεηι αηΐ ιηιιςιιίΐιΐιΐιηπιι,

ί(1 ηυο(1 3εεί(1ί(, (ΙίοΙοιη εβί, βε(1 (1ε υιιιπί εο ι|ιιιηΙ 3(1 ιηε-

ιΐίιιηι Ιι.ίΙιιΊ πιοηιεηΐυηι. •,)ιι;ιιι' δίνε ΙοΙβ , δίνε ρι ΐ' ρβιίεδ

3ΐϊςυο εχ Ιοεο ΙιτιΊι.ιΙιιγ Ιοτ.ι, εο υδα,υε Ιοπί ίρδ»ιη ιΐιχοίϊο

851 , (Ιοηεο υΐϊηυε ηη(1εευιη(]υε δίιηίϋΙοΓ δυηιβΐ ιιιη 1ι ιιιη ,

3ιΙα?(|Π3ΐίδ ηήηοπυιΐδ 3 ιιΐϋ]οΓίΙιιΐί ρΓορυΙδίοηε ίηείίηβΐίοηϊβ.

(12) δίνε ί^ϋιΐΓ (άοΙά εδί, Ιιοο ηεεβδκβπιιηι Ι,κΙίΐιη Γδδε

ηιβ(1ο : ςιΐ3Γε ιη,ιιιίΐΊ >ΐιιιη , ςιιοιΐ δρΙιΧΓίεβ ςεηεΓβΙίο ίρδ'ιυδ

δί( ; δίνε ίιΐ£εηί(3 3ε δεηιρεΓ ηιβηεηδ , οοιίειιι ιηοιίο ΙιιιΙκΊ,

ςιιοδί ΟΓΪΓβΙυΓ, ρηιηιιιη ΟΓΐβ ΓυίδδεΙ. ΕΙ Ιιβο ϊβίΙυΓ Γ3(ίυηε

Ιί^ιιι-ίιηι ίρδίιΐδ ιοίιιιιιΐιιιιι 8488 ηεοεδδε εδί , εΐ φικι οηιηί3

@Γ3νί3 δίηιίίεδ 3(1 3π§ιι1ο8 , δε(1 ηοη άίδίβηΐία χςυε 1'ει ηη-

1ιιι•. Ηοο ιιιιΙΐΊΐι ιιρίηιη εδί 3(1 ί(Ι ιριοι! ιιαΙιΐΓ» Γοΐιιικίιιιη

8δ(. ΛιιΙ ίμίΙ ιιι• εδί ΐ'ιιΐιιικία , ;ιιιΙ ηιιΐιιι Γι ηιΐιιιιιία. Γπιπιι-

ςυοϋα,ηε 3ΐι(εηι ΙίΙε άίοεΓε οροΚεΙ , ςυ»1ε εδδε ιι.ι! η γΛ δοΐεί,

εΐ ςιιοιί εδί, δβ(1 ηοη \ά ςυοί νΓοΙεηΙϋ βΐ ρΓβϋΙεΓ ιι,ιΙιιγ.πμ

εδί. (13) ΡΓ.ιΊεΓ83 , εΙΪ3ηι ρει- 83 ςυβε δεηδυ νί(1«η1ιιι•. ίιιηοε

ηαιηηυε ιΙεΓεοΙϊοηβδ ηοη όϋνίίίοηεδ Ιβίεβ ΙιβηεΓβηΙ. ΕΙεηίηι

ηιιηε ςηί(1επι ίη Γι§ιιπ5αιΐ8Β ρεπηεηδβηι εΙϋαιιηΙϋΓ, άίνί-

βίοηβδ βυδείρίΐ οηιηεδ. Κεεΐ3 εηίπι (ίΐ , βΐ ιι!ι ,ιφιο βχ ρβΓίε

ευΓνβ , εΐ εοηε3ν3. Ιη άεΓβεΙίοηίοηδ νει-ο δεηιρεΓ ειίΓνβπι

Ιιβίιεί ΙίηεβΜ ςιι* ίίδΐίηβΐιίΐ. ΟυϊΓβ ςιιηηι ο^βηΐιι Ιειτα;

(Ι(•Ιί(•ϊίΐΐ , 18ΓΓ.Χ δθηβ (ΊΓουηΊίει•εηϋ3 ηιΟ«δ ΓιρίΓδε εβιΐδβ εδί.

(14) Ρι-χίει-εβ, ρερ εβςυβ3 νΜεηΙυι• (1ε δίεΐίίδ, ρβίεΐ ηοη

βοΐυπι ΓθΙυη(ΐ3Π) εδδε , δβ(1 βΐϊβιη Γηοΐβ ηΐ3βη»ηι ηοη εδδβ.

8ί ρ3ΓΥ3 οηίιη ηιϊ^ΓηΙϊο ΜβπυΊεπι νεΓδϋδβε ΙΐΓδ3ηι ίαί, βίίϋδ

ιιιιιπΊΙιάΙγ ΓιΙ ιβ ςυί ΙεΓηιίηβΙ ΟΓήίδ : ηΐ δΙεΙΙβϊ αυκ βυηΐ

δΐιρεΓ 03ρυ4 , ηιυΐβΐϊοηειη ΙιβοεβηΙ ιηα^ιιιιιιι , βΐ ηοη εβάειη

νί(1ε3ΐι1ιΐΓ ΜβΓίάίειη νβΓδυδ πιίβηηΐϊηυδ, βΐίΐηβ ΙΐΓ83ΐη. Νοη-

πηΙΙβ; η»Γηςυβ δίεΐΐβπιηι ίη ^ΕβνρΙο ΥίάεηΐΗΓ 30 οίιτ3 Ον-

ρ™ηι , ίη Ιοείδ βιιΐβπι νβΓδαδ ΙίΓδβδ ηοη νίάεηΐιιι• ; εΐ δίβΐΐβ-

ι-ηηι εοε ςηοί εεπιρεΓ ίη Ιοείδ νβκιΐδ υΐϊβηι νίόβηΙιΐΓ, ίΙΙίδ

ίη Ιοεΐ3 οεείάϋπΐ. 0υ3Γβ.ρεΓδρίευυηι βδΐ βχ Ιιίδοβ, ΙβΓΓβηι

ηοη δοΐιινη Γοΐυικίαιιι βδδβ, δβ(1 βΐϊβηι ηιη^ιι.τ πιοϋβ ηοη βδ8«
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οϋ μεγάλης• ου γαρ αν οίίτω ταχί) έπίδηλον έποίει μεθι-

σταμένοις ούτο> βραχύ, (ΐδ) Διδ τους ΰπολαμβάνοντας

συνάπτειν τον περί τάς "Ηρακλείους στήλας τόπον τω

περί την Ίνδιχήν, χαΐ τούτον τον τρόπον είναι τήν θάλατ-

6 ταν μίαν, μή λίαν υπολαμβάνειν άπιστα δοκεϊν λέγουσι

δέ τεκμαιρόμενοι και τοις έλέφασιν, δ'τι περ'ι αμφότερους

τους τόπους τους έσχατεύοντας τι) γένος αυτών εστίν, ώς

των εσχάτων δια το συνάπτειν άλλήλοις τοϋτο πεπονθό-

των. (ιβ) Και των μαθηματικών δσοι το μέγεθος άνα-

Ιο λογίζεσθαι πειρώνται της περιφερείας, εις τετταράκοντα

λεγουσιν είναι μυριάδας σταδίων ες ων τεκμαιρομένοις

ου μόνον σφαιροειδή τον ογκον άναγκαϊον είναι της γης,

άλλα και μή μέγαν προς το των άλλων άστρων μέ

γεθος.

Γοΐυικίαί. Νοη εηιηι δίε είΐο ιιιιιΙΜίοηριη Γ»οβΓβΙ, ιηί£ΐ'3ΐϊοηε

3(1εο ΟΓενί ΓβεΙβ. (Ι5)ΟυηρΓορΙ<?Γ ϋ ςιιί |•><:ιιπι ι>ιιιη <]ΐιΐ ι•ϊι-«•;»

εοΐιιηηβδ ΗειχυΙε»3 εδί, ροηριικίυιη εδδεεί Ιοεο ιριί εδί

είΓΟΑ Ιικϋπιιΐ) Γφοηβηι, εχίδΐίηιβηΐ, 3ΐςυε Ιιοε ηιοάΌ ηηιιηι

ιηβΓε εβδε αβββΓυηΙ, ηοη νϊιΙεηΙυΓ ϊηεΓβιΙϊϋϊΓι» νβΜβ εχίδΐί-

ιηβΓε. Οίρ,υηΙ αιιΐβιη Ιιοε οχ ε1ερ1ΐ3ηΙίδ εΐίβιη οοη]εοΐ3ΐι1οδ ,

βεηιΐδ ΐρβοπιπι οίιχβ οχίΓειηα ιιίΓηιριο Ιορβ Ρδβε , ρ>•ορίει•ε;ι

<|ΐι<ιιΙ ϊρ-Λ εχίΓΟίηβ ί(α δυηΐ οΙ> εοηίυηείίοιιεηι βΐΐεοΐα

(Ιϋ) Μηΐΐιριιιαίίοοπιιιι εΐίαιη •ι ιι ϊ ιιι.Ί^πίΙιιιϋιιειπ οιΊιίδ Ιγιί.ί

ηιρίίπ εοηαιιΙιΐΓ, ςιΐ3(1ι•ίη;:οηΙί8 ΙβΓΓβηι οίη^ί βΙαπΊοηιιη παίΙ-

Ιίΐιιΐδ άίευηΐ. Εχ ηιιίΐΜΐδ δι εοη]ρ(.{ιιι•3 δΐιιιιβίυι , ηιοίειιι

ίρδίυδ Ιρποι ηοη δοΐιιηι π>1 ιιικίιιιη ε«88 , 8<η1 βΐίβπι αιΐ οείβ-

Γ.ΐΜίηι Μι'ΙΙιιππιι ιιι.ιμιιίίικίίικ'ΐη ιιι.ι^ικιιιι ηοη βδβο ηβεβδδε

βδΐ.

ΕΙΒΕΚ III.

οαρ. ι

ΐί> Περ\ μεν ουν τοϋ πρώτου ούρανοϋ και των μέρων,

έτι δε περ'ι των εν αύτώ φαινομένοιν άστρων, έκ τίνων

τε συνεστασι και ποϊ' άττα τήν φύσιν εστί , προς δε

τούτοις δτι άγένητα και άφθαρτα , διεληλύθαμεν πρότε-

ρον. Έπει δέ τών φύσει λεγομένων τα μεν έστιν ού-

ϊυ σίαι τα δ' έργα και πάθη τούτων ( λέγω δ' ουσίας μέν

τά τε άπλα σώματα , οίον πϋρ και γήν και τα σύστοιχα

τούτοις, και όσα έκ τούτων, οίον τόν τε σύνολον ούρα-

νδν και τά μόρια αυτοί!, και πάλιν τά τε ζώα καί τά

φυτά και τά μόρια τούτων, πάθη δέ και έργα τάς τε

26 κινήσεις τάς τούτων έκαστου και των άλλων, ίσων εστίν

αΐπα ταϋτα κατά τήν δύναμιν τήν εαυτών, ετι δέ τάς

αλλοιώσεις και τάς εις άλληλα μεταβάσεις), φανερον δΉ

τήν πλείστην συμβαίνει της περί φύσεοις ιστορίας περί

σωμάτων είναι • πασαι γαρ αί φυσικά! οΰσίαι ή σώματα

?ιι ή μετά σωμάτιον γίγνονται κα'ι μεγεθών. Τοϋτο δέ δήλον

εκ τε τοϋ διωρίσθαι τά πόΐά έστι φύσει, και έκ της καθ'

έκαστα θεωρίας. Περί μέν ουν τοϋ πρώτου των στοι

χείων είρηται, καί ποιόν τι τήν φύσιν, και δ'τι άφθαρτον

και άγένητον λοιπόν δέ περί τοΐν δυοϊν είπεϊν. "Αμα δέ

,",5 συμβήσεται περί τούτων λέγουσι και περί γενέσεως και

φθοράς διασκέψασθαι• (•ι) γένεσις γάρ ήτοι το παράπαν

ούκ εστίν, η μόνον έν τούτοις τοις στοιχείοις και τοις

έκ τούτων εστίν. Αύτο δέ τοϋτο πρώτον ίσως θειυρητέον,

πότερον εστίν η ούκ έστιν. Οι μέν ουν πρότερον φιλοσο-

«ι φήσαντες περί της αληθείας και προς ους νϋν λέγομεν

ημείς λόγους και προς αλλήλους διηνέχθησαν. ΟΊ

μέν γαρ αυτών όίλως άνεϊλον γένεσιν καί φθοράν • ούθέν

γάρ ούτε γίγνεσθαι φασιν ούτε φθείρεσθαι τών όντων,

άλλα μόνον δοκεΐν ήμΐν, οΐον οί περί Μέλισσόν τε καί

»!) Παρμενίδην, ους,ει καί ταλλα λέγουσι καλώς, άλλ' οΰ

φυσικώς γε δει νομίσαι λέγειν το γάρ είναι άττα τών

όντων άγε'νητα καί δλως ακίνητα μαλλόν έστιν ετέρας

κ»Ίπροτέραςή της φυσικής σκέψεως. Εκείνοι δέ διά το

μηΟέν μέν άλλο παρά τήν τών αισθητών ούσίαν ΰπολαμ-

1><• ρΓΪιηο ίμίΐιιι- ρ,τΙι), 30 ρηιΙίΐΗΗ, εΐ (Ιβ δΙεΜίδ ςυοε ίη

ίρ80 (ΡπιιιηΙιΐΓ, εχ ςιιίηιΐδ οοηδίεηΐ, εΐ ςυαΙί.ι δίηΐ ικιΐιιπι,

(Ι ίιΐΜίρρί' ίηρ'ΐιίΐα βο ίιιεηΐΐΐιρίίΐιίΐία 6886, ρπυδ )3ιβ ρ. ι -

ΙιαεΙίΐνίπιιΐ8. (}ιιιιηι 3υΙεηι εοηιιη ιρκε ικιΙιιιμ (ΙίευηΙιΐΓ

6886, αΐϊα 8Ϊητ ΜΐΙ)δΙίΐηΙί;ι•. αϋίΐ Ιι.ιιιιιιι ορεια εΐ .ιΓΓ«-ι Ιιι-

( ίΐΐιριι: 8ΐι1)8ΐαη1ΐ3δ ιριϊιΐΐ'ηι ιΐίρο δίηιρίίείβ εοΓροΓα , Ι^ηρπι,

(6ΓΓ3Π1, εΐ <|υ<Ε ε]υχϋριη 5υηΙ δειϊεί, εΐ ίίειιι 63 ιρια; εχ

Ιιί.•. ειιιι^ΙίΐιιΙ , νείυΐί ΙοΙυιιι ριγΙιιιιι , ίρ8ίυ8ιμιρ ρΐΓ(Ρ8 , εΐ ηιι -

Μΐί ιιιιϊιη.'ΐΐίίΐ, ρΙ;ιηΙ;ΐ8, εΙ ΙιΟΓυιη ρβΓίεβ : ίΐ(ίεε(ιΐ8 βιιίειη

βΐ ορεΓΒ , ιηοΐίοηεβ Ιιοπιιιι ρ.ιι]ιΐ8ΐριε, ερΙβίΌππικρίρ, ιριο-

πιιη Ιι.ι ι: είειηεηΐβ νί ρΓοριία μιπΙ εαιΐδίε, εΐ ΒΐΙεΓβΙϊοηεβ ,

ιιπι1;ι!ιπιΐ(>ιρκ-, ι|ιι;γ εχ αΐϋδ ίη ;ιΙί;ι ίηνίεεηι ΙίιιιιΠ, ρ,ιΙ.Ι ,

ρΙιΐΓΪιιΐίΐιη (Ιβ π.ιΙιίΓα δείεηΐίαηι (Ιβ εοΓροπϋϋδ βδββ. θιιιη.•>

εηίιη ΜΐΙιΜϋΐιΙίιε η.ιΙιιι•«Ιρ* 3ΐι( ι οιροπι μιιιΙ , ηπΙ ευηι εοΓ-

ροΓίηυδ3εηΐ3§ηί(ικϋιιίϋιΐδΓιυη(. Ηυε3υ(εηιρ3ΐεΙ εΐ βχ (Ιε•

ΠηϊΙίοηε, ςυβ ιΙρίίηϋιΐΓ <ρι;ι δίη( υηίνεΓ83 ιιηΙιιγ.ί, εΐ εχ

ί.ίπμιι1υιιιιη ε1ΐ3ΐιι οοηΐεηιρίβΐίοηε. ϋο ρπ'ηιο Ί^ίΙιΐΓ εΐε-

ιιιριιΐιιπιιιι, ι-Ι ιρκιΐρ «[ΐιίιΙ μ( π:ιΙιιγ:ι, βΐ ίη0ΟΓΠΐρΙίΙ)ί|ρ , 30

ίιι§εηεΓ3ΐ)ϋε 6886, 83(ίδ ]3ηι ιϋχίιηιΐδ. ΚεκΙαΙ αυίριιι ιΙιρργριΙρ

ι1ιιιιΙιιι>. ΟιιιμΙ>ϊ(1ρ Ιιίδεε (1ίε3ηιυ8, ΓιεΙ εΐίβηι ιΐε ςεηεΓβϋοηε

βίηιιιΐ εοΓΠίρΙίοηβίΐυε οοηδίιΙβΓΒΐίο. (2) ΟεηεΓβΙίο οηίιιι

3υΙ οπιηϊηο ηοη εδί, 3ΐι( ίη Ιιίδεε ιΐηιιιίαχαΐ εδί είβηιεηΐίδ,

;ιΙι|νι• ίη ϋδ ιρια• βχ Ιιίδ εοηδΐ3η[. Ηοε 3υ(βιη ίρ.-ιιιη ρη-

ηιιιιιι ρ.-1 εοιιΙριηρΙ,ΊΐιιΙιιηι, πίππιι μ Ι , ηιι ικμι 8Ϊ[. ΙΙι ίμί-

1 πι• ιριί ρι-ίιΐδ ιΐε νεΓίΙηΙβ ρΙιί!οδορ1ΐ3(ί δπη( , Ιϋΐη ηΐ) Ιιίδεε

δεηηοηίΐιυδ, ηυοδ ηυηε ηοδίΐίείηιιΐδ, ιΐίνρι.-ί, (ρκιηι ίηΙβΓδβδε

(]ίδεοΓ(1ε8 ΓυεΓε. (}ηί(ΐ3ηι εηίηι ίρίοπιιη, ςεηεΓαΙίοηεη) ε ηιε-

(Ιίιι (ΊΐΓπιρΙί(ΐπΐ'ηιΐ|ΐιε (οΐΐηηΐ. ΙΊίΙιίΙ εηίηι εοπιιη ιρι,τ ίΐιηΙ ,

ρρηρπιι ί , ιιιΐ ΓοπΊΐιιιρί, δειΐ δοΐιιηι ίΐ.ι ηο1)ίδ νίιΐιτί (Πι-πηΙ ,

υΐ Μεΐίβδϋδ, 3ΐςαβ Ρ»Γηιεηί<1εδ : ηυοδ, είδί Ιιεηε εβΙεΓ3

(ΙίευηΙ , ηοη ιΐίΐΙιιΐΝΐϋΙρί' Ιβηιεη (Ιίειτβ οροιίρΐ ρυΙαΓβ. Εδδβ

ηβηκριβ ΓβΓηιη βΐίςηαδ ϊη§εηί(33, οηιηίποα,υβ ίιηπιο1>ίΙβ8,

3ϋ βΐίβηι ιηβ^ίδ βίςυε ρΓΪΟΓεηι , ςιιβΜ 3(1 »;ιΐ ιιπιίειιι εοηδί-

(ΙεΓβΙίοηειη, 8ρεεΐ3ΐ. ΙΙΙί νεΓΟ, ςιιίβ ηϋιίΙ βΐίικ! ργοβΙργ δΐιΙ)-

ίΐ.ιιιΐί.ιιιι 8εηδί1)ί1ίυηι Οδδβ εχί8ΐίιη3ΐ)3η(, εΐ φΐ3*<Ιαηι ρι-ίηιι



(298,299.) 411ΌΕ ΟΛΧΟ ΕΙΒ. III. ΟΑΡ. Ι.

βάνειν είναι , τοιαύτας δε τινας νοησαι πρώτοι φύσεις,

είπερ εσται τις γνώσις ή φρόνησις , οδτο) μετήνεγχαν

έπίταΰτα τους εκείθεν λόγους, (ϊ) "Ετεροι δέ τίνες ώσπερ

επίτηδες τήν έναντίαν τούτοις εσχον δόςαν. Είσι γάρ

6 τίνες οί φασιν ούθέν άγένητον είναι των πραγμάτων,

αλλά πάντα γίγνεσθαι, γενόμενα δέ τα μέν άφθαρτα

διαμένειν τα δέ πάλιν φΟείρεσΟαι, μάλιστα μέν οί περί

ΊΙσίοδον, εΤτα και των άλλιον οί πρώτοι φυσιολογησαν-

τες. Οί δέ τα μέν άλλα πάντα γίνεσΟαί τέ φασι χαι

ιυ δεϊν, εΤναι δέ παγίως ούθέν, έ*ν δε' τι μόνον όπομένειν,

ε; ου ταϋτα πάντα μετασ/ηματίζεσθαι πέφυκεν • 5περ

έοίχασι βούλεσθαι λε'γειν άλλοι τε πολλοί χαι Ήράχλει-

τος δ Έφέσιος. Είσι δε τίνες οί χαι παν σώμα γενη-

τον ποιοΰσι, συντιθέντες χαΙ διαλύοντες είς επίπεδα

15 χαι εξ επιπέδων. (4) Περί μέν ουν των άλλιον £τερος

εστο» λόγος • τοΐς δέ τούτον τον τρόπον λε'γουσι χαι πάντα

τα σώματα συνιστασιν έξ έπιπέοιον ίσα μέν άλλα συμ

βαίνει λέγειν υπεναντία τοϊς μαθημασιν, έπιπολής εστίν

ίδείν ■ χαίτοι δίχαιον ήν ή μή χινεϊν ή πιστοτέροις αυτά

2ο λόγοις χινεϊν τών ΰποθέσεοιν. (&) "Επειτα δηλον δτι

τον αύτοϋ λο'γου εστί στερεά μέν ε'ς έπιπέδοιν συγχεϊ-

σΟαι , επίπεδα δ' ε"χ γραμμών, ταύτας δ' έχ στιγμών •

ούτοι δ' έ/όντων ούχ άνάγχη το της γραμμής μέρος

γραμμήν είναι. Περί δέ τούτων έπέσχεπται πρότερον έν

25 τοις περί κινήσεως λόγοις, δτι ούχ εστίν αδιαίρετα μηχη.

(ο) "Οσα δέ περί των φυσικών σοιμάτων αδύνατα συμ

βαίνει λέγειν τοΐς ποιοΰσι τάς άτόμους γραμμάς, έπι

μιχρδν θεωρησωμεν χαι νϋν τα μέν γαρ έπ' εκείνων

άούνατα συμβαίνοντα χαι τοΐς φυσικοϊς άχολουθη'-

ϊυσει, τα δέ τούτοις έπ' έχείνοιν ου^ άπαντα δια το τα

μέν έ; αφαιρέσεως λέγεσθαι τά μαθηματικά , τα δέ φυ

σικά έκ προσθέσεοις. (7) Πολλά δ' έστιν ά τοϊ; άδιαι-

ρετοις ούχ οΐόντε ύπάρχειν, τοις δέ φυσιχοϊς άναγχαΐον,

οίον εϊ τί έστιν άδιαίρετον • εν αδιαίρετοι γάρ διαιρετον

31 αδύνατον ΰπάρ/ειν, τά δέ πάθη διαιρετά πάντα δι/ώς•

η γάρ κατ' είδος ή χατά συμβεβηχός, χατ' είδος μέν

οίον χρώματος τί) λευκόν και τδ μέλαν, χατά συμβεβη

χός δέ, αν οι υπάρχει η διαιρετο'ν, ώστε όσα άπλα- τών

παθημάτοιν, πάντ' έστ'ι διαιρετά τούτον τον τρόπον.

*« (β) Διδ το αδύνατον έν τοϊςτοιούτοις έπισκεπτέον. ΕΙ

£η τών αδυνάτων έστ\ έκατέρου μέρους μηδέν έχοντος

βάρος τά άμφω ΐ/ίΐν βάρος , τά δ' αισθητά σοιματα

ή πάντα η ένια βάρος έχει , οίον ή γη και το υδο>ρ, ώς

καν αυτοί φαϊεν, ει ή στιγμή μηδέν έχει βάρος , δηλον

<5 δτι ούδ' αί γραμμαί , ει δέ μή αοται , ουδέ τά επίπεδα-

ι»στ ουδέ τών σωμάτων ούθέν. (9) Άλλα μήν δτι τήν

στιγμήν ούχ οΐόντε βάρος έχειν, φανερόν. Το μέν γάρ

βαρύ άπαν και βαρύτερον και το χοΰφον χα'ι κουφότερον

ενδέχεται τίνος είναι. Το δε βαρύτερον ή κουφότερον

ου ίσως ούκ άνάγχη βαρύ ή κοϋφον εΤναι , ώσπερ και το

μέν μέγα μείζον, το δέ μείζον ού πάντως μέγα • πολλά

γάρ έστιν & μιχρά Οντα απλώς δμοις μείζι» τινών έτερων

εστίν. Ει δή 8 αν βαρΰ ον βαρύτερον ή, άνάγχη βα

ρεί μείζον είναι , και τό βαρύ άπαν διχιοετόν αν είη.

ΙαΙεβ ηαΙιίΓΟϊ ίηΐβΐΐβχοηιηΐ, $ί εομηίΐίο ϊΐίιμίίΐ ηιιΐ ρηιιίεηΐίβ

ειϊΐ, 3(1 Ιι.ίτ ίΙΙίιιι- ΗΠ'οιιιιιιικΙαΙίΐχ δεηΐεηΐϊαδ ΐΓ3(1υχεΓΐιηΙ.

(3) Αΐίί νετο, ψΐ8?ί ιΙ(• ϊικΙιιΛιϊπ , <Ί>ηΙΐίΐπ;ιιιι Ιιίδ ΙιαΙιποπιηΙ

ορίηίοηειη. δηηΙ «-■ιϊιιι ηυϊ ηιιΙΙβδ ιτιίιιιι ίημεηει-βΐιίΐεδ ΐ'δδε,

δβά" οιιιηεδ ΓιεγΊ αΊεηη! : §ρηεπιΐ3 ;ιιι|<•ιιι , ]<.ιι (ίιιι ριτπΐΗηβΓβ,

ρ3Γ|ίΠ1 (ΌΓΠ1111|>ί. 1>| ,ΊΙιΙιΊΐι ΜΊΐΙπίΙί,Γ Ι.ιΐι-, Π)3\ίιιιε 311-

είοι- ΙΙεδίοιΙυ», (Ιΐ'ίιιιΙι' οείει-οπιηι ϋ ψιί ρπιηί (Ιο ιι,ιΐιιπι

ιΙίΜΜίιιιΙ. ΟιιίιΙηιιι 311(01» , (γΙιί,ί ςηίιίειη πιηιιίη Ιίιτί, Πιιε-

Γβςυβ (ΙίπιιιΙ, ηι: ιιιΐιιΐ ρΓΟΓδίΐδ ίΐιιυίΐι' βΜβ; ιιιιιιιιι ;ιιι1ι•ιιι

(|ΐιί(1 μιΙπιιι ροπιι.ιηΐ'Π' , εχ ςυο Ιι,ιό ιιηίνεΓ83 ΐΓβηκΠ^ιίΓαΓΪ

μηΙ 3ρ(3 : 1)110(1 ιριίιΙιΊΐι ι-Ι ,ιΐίι ('οηιρΙιιπΝ, ι•1 ΙΙ<τ;κΠΙιι^

£ρ1ιε$ίυ8 άίατε νείΐε νίιΙεηΙιΐΓ. 8υηΙ εϊ ηιιϊ <ΏΓρυ$ οηιηο

μΐ'πιτ.ιΙιΜο ΓαοϊαηΙ , εοηιροηεηΙε$ ίρΜίιη εχ ρΐαηϊβ , ;ιι- ιΐίβ-

δοΐνεηΐεί ίη ρίαιίβ. (Ί) ϋε εεΙβΓίδ ϊ^ϊΙιιγ αΐίιι» επί μτιιιο.

Ηί$εε νεΓΟ ςυί Ιιοο ιΐίευιιΐ ηιοιίο, οπ)ηί3<]υε αίΓροΓβ εχ ρΐβ-

ιιί* ιοη^ΙϋιιιιηΙ , ψιοιΐ ϋπ-.ίιϋΐ ι-οπίπι Μ'ίιιιϋηί ιΙϊοιτιίιι»-

(ΙιεηΐΗΐίαι*, [ΐιτΓαιϊΙι• ι^Ι νίιΙεΓε. ΙΟ.ιΙ Ι,πιιιίι ιπριηπι, 3υΙ

ηοιι (ΙίηιονίΊΊ' ίρ83$, αιι! (ΊΊ'ΐ1ίΙιίΙίιιΓί1ιιι?; πιΐίιιιιϋιικ, ιριηιη

5ΐιρρι«Μίοιιο« ϋΐιιιΐ, (ΗιηονεΓε. (5) ϋεϊηιΐε ρβίεΐ , ι^νμΙηιι

ε$56 8βηΙεη(ϊίΕ, κοίκία ςιιϊιίεπι εχ ρίβηίδ, εχ Ιϊηεϊί αυ1»•ηι

|:1;ιιι;ι, ε( Ι>38 εχ ριιηείι'β οιιηροηί. ^ 1 1 ."<■ $ί ί(α ίϊηΐ, ηοιι

ηεεε336 68(, ριιιΊι'ΐη Ιίηι'ΐυ Ιϊηεβιη ε3$β. δειΐ (Ιε Ιιίβεε ρπυκ

ίη 8επηοηί1)υ8 (Ιε ιικιΐη πιιι>ί(Ιεπινίιηιΐ8. Ι)ι>ιιιοιΐ!>Ιΐ'ίΐνϊιιιιιι

«ίιϊιιι , ϊικΙίνΝίΙιίΙΐ'Λ ηυΙΙα8 Ιοη§ί1υ<1ίηε$ βδβε. (6) Οικι1 τεΓΟ

ίβ ικιΐιιι-ίΐΐίΐιι^ 0θΓροΓΐ1)ΐΐ8 ίιηροκ$ίΙ>ί1ί3 αεείύϋ ΙιϊίοβιΙϊοβΓβ,

ςιιϊ Ιίηεβΐ ίηιΐίνίβίΐιίΐεδ ΓικίιιιιΙ, ριιπιιηριτ ηιιηο ιΊίαιιι ι•οη-

(ειιιρΙΐΊΐιιΐΓ. Κ,ι ιΐΗΐηφη- ϊιηρο^ϋιίΙΪ» , ιρι;ι' ίη ίΙ1ΐ8 ηει ίιΙιιηΙ,

εΐίβηι ίη ηβΐυηΐΐΐναι ββςαβη(αΓ : 3( ηοη οηιηίβ ςιιχ ίη 1ιί>

8εηιιυη(ιΐΓ, ίη ίΙΙί$ αεείιίεηΐ : ρΓορΙεΓεα ιρκκΙ ιηηΙΙκΊΐΐίΐΙίΐ'.η

ςυϊύειη 3ΐ>$(Γ3εΙίοηε (ΙιιίιιιΙιιγ, ηαΙιίΓαΙία μίο 3(1(1ί1ίοηε.

(7) ΟοηιρΙιΐΓβ Βΐιίεηι 8υηΙ, ιρι;« ίιι•1ί\ϊί-ί|)ί|ί1)ΐΐ8 εοηιρεΙεΓε

ηοη ροίίΐιηΙ , η;ι1ιιΐ',Ίΐί1)ΐΐ8 ιιιιΙγιιι ιιιί'('8>3πο οοπιροΐυηΐ : εοιι

8Ϊ ΐ)ΐιίρρί•ιιιι ίη(1ίνΪ8ίΙ)ίΙεε88ε(1ίχεΓίπιυ8. Ιη ίηιΐίνίβώίΐίεηϊηι,

άίνϊβΗιίΙε 0886 ηοη ροΐεδί : α(Γεε(α8 αιιίπιι οιηηβ8, άίνϊβί-

ΙιιΙι- (]ιΐ|ΐΙιι ϊΙ(τ 8ΐιιι( : 3ΐι( βρεείε, 3υΙ ρεΓ αεείιίεηβ. δρεείε

ςυίιίειη, υΐ οοΐοη'δ, 8ΐ6ιιηι εϊ ηί^πιπι : ρει- ;κτί<1ι•ιΐ8 3υ-

Ι(Ίΐι,>ί ίιΐ, ιιι ΐ|ΐιο ββ(, (ΙίνίδίΙιίΙε 8ΪΙ. Οιι.ιπ' ςυί μιιιΙ ;ιίίι•-

εΐηιιιιι δίηιρίίεεβ, οηιηεβ Ιιοε ηιοιίο 8υη((1ίνίδί1)ί1ε8. (8) ι,)π;ι-

ρΓορΙβΓ ίιηρο88ίοίΙε ϊρ8ΐιιη ίη (3ΐϊοϋ8 0-.1 εοιίΜίιΙιτιιηιΙιιιιι. δι

ίβίΙϋΓ ίιηροδδϋιίΐε 681, υ(Γ3ςυε ρ3Γ(ε ροηϋεπ'δ ηίΐιίΐ ΙιιιΙιειιΙι',

ΙοΙιιηι Ιΐ3υεΓε ροηιΐυδ,δεηβίηίΐία νοπι εοΓροΓβ, ιιιιΙ οιηηίβ,

»ιι( 3ϋΐ)ΐι» ροικ1ιΐ8 ΙΐίΐίιΐΊΐΙ, εευ Ιειτα , ε( αςιι», ιιΐ εϊ ίρδί

ρΐίηηι (ΙίχεηηΙ : &ϊ ρυηείιιηι ηίΙιίΙ ροηϋεηδ ΙιηΙκΊ , ρ;ιΙ<•1 ηε-

ηυε Ιίηε38 ίρββδ ΙιιιΙηίο; ςυοιίδί Ιι.\• ηοη Ιι.-ιΙκίιΙ , ηεςιιε

ρΐηιι» εΐίιιιιι Ιιβοεηΐ : ιμιιιη' ηεςιιε εοΓριιβ ιιΙΙιιιη ίρδυηι 1)3-

ΙκΊ. (9) ΑΙ νεΓΟ μιιιΐΓΐιιιη ρηηιΐιιχ ΙιηΙκτε ηοη ρο88ε, ρβίβΐ.

0Γ3Λ6 ιΐΗίικριε οιιιιιε, μΓανίιιβεϋαιιι, εϊ Ιενβ Ιενίυδ βΐίηυο

εδδβροίεβί. Ογ»\ ιιιβ ηιιΙιίιι »ιιΙ Ιετίυδ, ΓοΓίβδδε ηοηηεεβδδε

βδ( ΒΓ,ινε νεί Ιενε εδβε : ΐ|ΐκ•ιη:ιι1ιιιοι1πιιι εϊ ηιημιιπηι ηυί-

ιίειη 681 ηΐ3]υδ, ιη.ηιΐδ αιιίοιπ ηοη ιιιιιιιειιιημηιιιιι 6886 ηε•

66886 Οδΐ. ΟοηιρΙιΐΓ» (Ίΐίηι δΐιηΐ ιρι.Ί• ιιΐίδυΐιιΐε «{ΐιίιίειη $ιιηΙ

ρ.ίΓνα , ςυίυυδϋαηι βυίειη βΐϋδ δυηΐ ιιι»]ογ&. δι ί^ίΙιΐΓ ςιιοιΙ

ςυυηι μπινε δίΐ , ^Γβνίυβ είΐ , ίιί ροηϋιτε ηΐ3]ιΐ8 6586 ηεεβδίβ

6βΙ : εϊ οιιιηι! £Γ3Ύ6 ιΐίνίδίϋϋε 8βηβ ιιίΙ. 1'υικ Ιιιιιι αιιίεηι ία
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Ή δέ στιγμή άδιαίρετον υπόκειται, (ιυ) "Ετι ε! το

μέν βαρύ πυκνόν τι, τι) δέ χοΰφον μανόν, εστί δέ πυχνόν

μανοΰ διαφέρον τω εν ϊσω όγκω πλεϊον ένυπάρ/ειν.

Εί ουν έστι στιγμή βαρεία και κούφη, εσται χα'ι πυκνή

6 χα'ι μανη'. Άλλα τό μεν πυχνον διαιρετόν, ή 8ε στιγμή

αδιαίρετος, (ιι) Ει δέ παν τό βαρύ ή μαλακον η σχλη-

ρόν ανάγκη είναι , [ίιάδιον εκ τούτοιν αδύνατον τι συνα-

γαγεΐν. Μαλακον μέν γαρ το εις εαυτό υπεϊχον,

σχληρόν δε το μή υπεϊχον. Το 8έ ΰπεΐχον διαιρετο'ν.

Ι» (12) Άλλα μήν οϋδ' έχ μή έ/όντων βάρος εσται βάρος.

Τό τε γαρ έπι πόσοιν συμβήσεται τοΰτο χαι έπι ποίων,

πως διοριοΰσι μή βουλόμενοι πλάττειν; χα'ι εϊ παν

μείζον βάρος βάρους βάρει, συμβήσεται και έ'καστον

τών άμερών βάρος ε/ειν ε! γαρ αϊ τέτταρες στιγμαι

ιλ βάρος έ/ουσι, το δ' εκ πλειόνων ή τοδϊ βαρε'ος δντος

βαρύτερον, το δέ βαρέος βαρύτερον ανάγκη βαρΰ είναι,

ώσπερ και το λευκού λευκο'τερον λευκόν, ώστε το μείζον

μια στιγμή βαρύτερον εσται αφαιρεθέντος τοΰ ίσου.

"Ωστε χαι ή μία στιγμή βάρος εςει. (ο) "Ετι ει μέν

2« τα επίπεδα μο'νον χατα γραμμήν ένδέ/εται συντίθεσθαι,

άτοπον ώσπερ γαρ καΐ γραμμή προς γραμμήν άμφο-

τέρως συντίθεται, και κατά μήκος και κατά πλάτος,

δει καΐ έπίπεδον έπιπέδω τον αυτόν τρόπον. Γραμμή

δέ δύναται γραμμή συντίθεσθαι κατά γραμμήν έπιτι-

26 Οεμένην, ου μήν προστιΟεμένην. Άλλα μήν εί γε χαι

χατα πλάτος ένδέ/εται συντίθεσθαι, εσται τι σώμα

8 ούτε στοι/εϊον ούτε Ικ στοιχείων συντιθε'μενον εκ των

ούτω συντιθέμενων έπιπέοοιν. (ϋ) "Ετι ει μέν πλήθει

βαρύτερα τά σώματα τα τών έπιπέδοιν, ωσπερ εν τω

:>ι> Τιμαίω διώρισται, δήλον ως έ'ξει και ή γραμμή καΐ

ή στιγμή βάρος• άνάλογον γαρ προς άλληλα ε/ουσιν,

ωσπερ και προ'τερον είρήκαμεν. Εί δέ μή τοΰτον δια

φέρει τον τρόπον, άλλα τώτήν μέν γην είναι βαρύ το δέ

πυρ κοΰφον, εσται και των έπιπέδοιν τό μέν κοϋφον το

35 δέ βαρύ• και τών γραμμών δή και τών στιγμών ωσαύ

τως• τό γαρ της γης έπίπεδον εσται βαρύτερον ή τό τοΰ

πυρός. "Ολως δέ συμβαίνει ή μηδέν ποτ' είναι μέγε

θος , ή δύνασθαί γε άναιρεθήναι, είπερ όμοιως ε/ει

στιγμή μέν προς γραμμήν, γραμμή δε προς επιπείον,

«υ τοΰτο δέ προς σώμα • πάντα γαρ εις άλληλα άναλυομενα

εις τα πρώτα άναλυθήσεται- ωστ' ένδί/οιτ' αν στιγμας

μόνον είναι , σώμα δέ μηθέν. (ΐί) Προς δε τούτοις κα'ι

εί δ /ρόνος δμοίως ε/ει, άναιροϊτ' άν ποτέ ή ένδε/οιτ'

άναιρεθήναι• τό γαρ νΰν τό άτομον οίον στιγμή γραμ-

»5 μής εστίν, (ιβ) Τό δ' αυτό συμβαίνει καΐ τοις έ; αρι

θμών συντιθεΐσι τον ούρανόν • ενιοι γάρ τήν φύσιν ε;

αριθμών συνιστασιν, ώσπερ τών Πυθαγορείων τίνες•

(π) τα μέν γαρ φυσικά σο'ιματα φαίνεται βάρος ε/οντα

και κουφότητα, τας δέ μονάδας ούτε σώμα ποιεϊν οίον-

μι τε συντιθέμενος ούτε βάρος ε/ειν.

(ΙίνίίίΙιίΙε δυρροηυηΐ £3$ΰ. (10) Ρια,-Ιοιτα , μ %γά\6 φΐίιίειιι

ΐ'βΐ ιΙΐΊΐΐΐιηι , Ιενε βυΐεηι ηιπιηι, εί, (Ιβηδίιηι Ιιύο 3 πιπί

ιΙίιιΊ'ΐ-Ι , ςιιοιΐ 3?ςυαΙί ίιι ιιιηΐο ρ|ιιι-;ι ίρβί ϊηδηηΐ : ίί ριιηιΐιπη

μ1 ^ι;ι\γ βείενβ,εΐ (Ιεηδίιιη ιιίιιιίπιηι οΙ ι-απιιιι επί. ΑΙ

(Ιβηβιιηι ςιιίιίεηι β«1 «Ίνϊδίυίΐε, ρηηείιπη ηιιίειη ιϋνίιϋ ηε-

<|ΐιίΙ. (Π) Οηοιίδί οπιηβ μπι\ι• ;ιιι! πιοΐΐε ;ιπ| ιΐιιιιιιιι εδδε

ηεεβδδβ β»1 . ^παρο3βϊΙ>Πβ ηΐίιμιοιΐ εχ Ιιίδ ϊηΓειτί ΓβείΙε ρυΙε4.

ΕδΙ εηίηι ίιΙηιοΙΙΐ', φιοιΐ ίιι $ε ίρ.Μίηι εεάΊΙ : οΊιγιιιιι ίΐιιΐοηι

\ά ιριιιιΐ ικιιι εεάΊΙ. ΑΙ ςυοιΐ εεαΊΙ, άΊνίδίϋίΙε εδδβ εοηδ(3(.

(12) ΑΙ νετοηεςοε εχ Ιιίβεβ ςυοβ ροηαεηβ εχρειΐιβ δυιιι,

[η <ΐί•1ιι» ιτϋ. Ιη φΐοΐ εηίηι Ιιοε βίαυε ίη ςυβπΊηΐδ αιαιίίΐΐ, φΐο-

ιΐ'ΐιιι ιιιοιίυ (ΙεΓιηίεηΙ , δι ΙιηικΙ Ιίημιτι: νοίιιιιΐ ? ΕΙ δι οιιιηε

ιικφίΑ ροπιΐιτι', ροηάΊΐδ ροηιίει-ε Πΐ3]ιΐ8 εδί , εΙίαιη ιιηιιιιι-

ηυθ(1([υε κιπο ραιΊίΙιιΐί ν;ιι;;ιιιΙίιιπι [κιηιΐιι» 1ι;ι1ιυΙ)ΪΙ. Ναιιι μ

|ιιιιΐ(-1;ι φΐηΚιιοΓ ροηιΐυβ 1ι»Ιιειι(, ιρκιιΐ νεπ> εχ ρ|υιί1)ΐΐ3

εοηβίαΐ, ' ιιι,ιιπ Ιμ ιι- , βΓ&νί μι.ιιίιι•; ε$1, &(ςιιε ςιιο<1 £Γ8νιυι

εβί, ξΓίΐνε ε8βε ηεεβ$86 είΐ, ρεηηιΐε ιιΐ ,ιΐΐιιιιιι «'>1, ςιιυιΐ

311)0 ίΙΙιίιΐδ εδί : ί(1 δβηε, ςιιοά πΐ3]υ3 6*1 υηο ριιιιοΐο , μι,ι•

νίιΐί οπΙ «ϊ'ΐιιιαίϊ 3υΙ<ι(υ. (}ιι»Γε εί ιιηιιηι ρυηείιιηι ροηιΐυβ 1ΐ3-

Ιι,'ΙιίΙ. (13) Ι'ι-.τΙιτεα, 31 ρΙβη3 δοΐυιιι ιιΐ Πιιο,γ εοηιροηί ρθ3-

μιιιΙ , ;ι1ι>ιιι ιΐηηι ε$8ε μιΙι-Ιπι'. Ν,ππ υΐ εί 1ίικ•:ι Άά Γιιιεαηι

υίΓοςυβ ιιιιηΙιι , ι•Ι ρεΓ Ιοιι-ί Ιιιιϋιιπιι ιΊ ρεΓ Ι;ι(ίΙιΐιΙίηειιι ,

Γ,,ιπρι ιΐιί Ι ιιι•, βίε εί ευπι ρΐϊπο εοπιροηί ρίβηυηι οροιίει : 1ί•

ηεα νεΓΟ εοιηροηί ευ™ 1ίιΐΡ3 ρο(η(, δι δυρεΓροηαΙιΐΓ, ηοη

8οΙαπι ;ιρ|ΐιιΐι,•ιΙιιι-. ΑΙ 81 ρεΓ 1αΙί1υ<]ίηοπι βΐϊαηι οοηηιοιιί ροδ-

δυηΐ, βΓΪΙ φΐίρρΪΒηι εοΓριΐί, ςιιοί ηεςιιε εδί οίεηιεηΐιιηι,

ηεφίε εχ εΐεηιεηΐίδ, δι εχ Ιιοε ραοΐο ρΐαηίδ εοηιροηαΙιΐΓ.

(14) ΡΓΟ,ΊεΓεβ, 8Ϊ ρΙαηΟΓϋπι ηιυΐΐίΐυιΐίηε εοΓροΓ3 δΐιηί %γλ-

νίοΓ3, υΐ ίη Τΐηι»20 εβί άεΐίηϋυηι : ρβίεΐ εί Ιίιιρηιιι εί ρυη-

εΐυηη ροικίυδ 1ΐ3)56Γβ : βιιΐιευηΐ εηίηι ϊηΙβΓ 8Ρ86 ΓίΙίοηίδ

8ΝΐιίΠΙυι1ίιιειιι , υί ρΓΪιΐδ ίΐίβιη άίχίιηυδ. 8ίη νεΓΟ ηοη Ιιοε

ιϋΓΓεΓυηΙηιοιΙο, 8ε<1 εχ βο ςυί» Ιεπ-3 ςιιίιΙΐΊΐι ΡδΙ ^Γβνε,

ίβιιΐβ ϊυΐεηι Ιενε : επί εί ρΐίΐηοπιπι βΙϊιηΙ ΒΓβνε , 3ϋικΙ Ιενε ,

εί 1ίηβ3ΐυηι δίηιίΠΙβΓ εί ρυηοΐοηιπι. ΕΙεηίηι Ιβγγιι! ρΐΛπιιπι

§Γ3νίιΐδ θγϊΙ , φΐ3ΐιι ίζηίδ ρίβηιιιη. ΟιπηΙπο ΒυΙεηι βεείιϋΐ ,

3ΐιΙ ιιιιΙΙ,-ιιη ηηςιιβηι ηΐΒβηΚιιιΙίηβιη εκκ, βιιΜοΙΙϊ ροδϋβ, δϊ

δϊιηίϋΙεΓ 8β Ιιβίιεί ρυηείιιηι ςηϊιίεηι αι] Ιίηββιη , Ιίηεβ τβΓΟ

3(1 ρΐ3πυηι, εί Ιιοε 3υ" εοΓριΐδ : οηιηίβ εηίιη, δι Γε^οΙναηΙυΓ,

ϊη ίρ83 ΓεδοΙνεηΙυΓ ηίπιίπιιη ριίηΐ3. 0υ»Γ6 Γιβπ ροΐεδί υΐ

8θΐ3 δίηΐ ριιηεΐ», εΟΓριΐδ 3ΐι1ειη ηυΙΙιιηι. (10) ΙηδηρεΓ δι

Ιεηιριΐδε1ί3ΐηδϊηιΊΙίΙεΓδεδβ1ΐ3ΐ)θΙ, ΙοΙΙεΙηΓ βϋφίβηίΐο, τβΐ

Ιοίϋ ροΙίΓίΙ. Ιρδίιιη εηίηι ηιιηε, ίη<1ίνϊι1ϋΐιιιι εβί, ρεπηαβ

3ΐ(ΐ«ε Ηηεοβ ρυηι•1υηι. (16) Ιιίεηι εί ϋδ βεείιϋΐ φΐί βχ ηιι-

ηιεΓΪδ εβίΐυιη εοηιροηιιηΐ. Οϋίάβπι εηίηι εχ ηηηιεΓίδ ηβία-

Γ3Π1 εοηδίίΐιιηηΐ, υΐ ΡνΙΙΐ38θπεθΓυιη ηοηηηΐΐϊ. (17) Οογ-

ροΓ3 η&ηιςιιβ η3ίυΓ3ΐίϊ ροηιΐιΐδ ΙιβΙιεΓβ ΙενϋβΙεπίφΐε τϊ-

ιΙεηΙυΓ : υηίΐβίεβ ίΐιίβηι ηβςιιβ εοΓροδ ΓβοεΓβ εοιηροβίΐοί ,

ηεςυε ροηιίαδ 1ΐ3ΐ)6Γ6 ροδδηηΐ.
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ΟΑΡ. Η.

"Οτι δ' άναγκαϊον Οπάρ/ειν κίνησιν τοϊς άπλοΐς σιό-

μασι βύσει τινά πασιν, έχ τώνδε δήλον. Έπεί γαρ

κινούμενα φαίνεται, κινεΐσθαί γε άναγκαϊον βία, ει [χ-η

οίχείαν έχει χίνησιν • το 3ε βία χαι παρά φύσιν ταύτον.

6 Άλλα μήν ε! πάρα φύσιν εστί τις κίνησις , ανάγκη είναι

χαΐ κατά φύσιν, παρ' ήν αύτη • χαι ε! πολλαί αί παρά

φύσιν, την κατά φύσιν μίαν ■ χατά φύσιν μέν γαρ απλώς,

πάρα φύσιν δ' ε/ει πολλάς εχαστον. (-2) "Ετι δέ χαΐ

έκ της ηρεμίας δήλον και γαρ ήρεμεϊν άναγκαϊον η βία

Ιο η κατά φύσιν • βία οέ μένει οδ και φε'ρεται βία , χα'ι

κατά φύσιν ου κατά φύσιν. Έπεΐ ουν φαίνεται τι με-

νον έπι τοΰ με'σου , εϊ μεν κατά φύσιν, δήλον δτι χαι

ή φορά ή ενταύθα χατά φύσιν αύτώ• ε'ι δε βια , τι το

φε'ρεσΟαι κωλϋον ; ει μέν ήρεμοΰν, τον αύτδν κυκλησο-

15 μεν λόγον • ανάγκη γάρ η1 χατά φύσιν είναι τό πρώτον

ήρεμοΰν ή είς άπειρον ίεναι, δπερ αδύνατον εϊ δέ κι-

νούμενον το κωλϋον φε'ρεσθαι, καΟάπερ φησιν Εμπε

δοκλής τήν γην ΰπό της δίνης ήρεμεϊν, που αν εφ/ρετο,

επειδή είς άπειρον αδύνατον ούθέν γάρ γίγνεται άδύ-

ϊο νατον, το δ' άπειρον διελΟεΐν αδύνατον. °ί2στ' ανάγκη

στηναί που το φερόμενον, κάκεϊ μή βία μένειν αλλά

κατά φύσιν. Ει δ' εστίν ηρεμία χατά φύσιν, εστί χα'ι

χίνησις κατά φύσιν ή είς τοΰτον τον τόπον φορά. (.)) Διό

και Λευκίππω και Δημοκρίτω , τοις λε'γουσιν άει κινεϊ-

25 σΟαι τά πρώτα σώματα εν τω κενώ και τω άπείρω ,

λεκτε'ον τίνα κίνησιν καΐ τίς ή χατά φύσιν αυτών χίνη-

σις. Ει γάρ άλλο υπ' άλλου κινείται βία τών στοι

χείων, αλλά και κατά φύσιν ανάγκη τινά είναι κίνησιν

έκαστου, παρ' ήν ή βίαιος εστίν και δει τήν πρώτην

30 κινούσαν μή βία χινεϊν, αλλά κατά φύσιν • είς άπειρον

γάρ είσιν, ει μή τι εσται κατά φύσιν κινοϋν πρώτον,

άλλ' άει το προ'τερον βία κινούμενον κινήσει. (•») Τό

αύτο δ! τοϋτο συμβαίνειν άναγκαϊον καν ει, καΟάπερ Ιν

τω Τιμαίω γεγραπται , πριν γενέσθαι τον κο'σμον Ικι-

« νεϊτο τά στοιχεία ατάκτως. Ανάγκη γάρ ή βίαιον

είναι τήν κίνησιν ή κατά φύσιν. Εί δέ κατά φύσιν

έχινεΐτο, ανάγκη κόσμον εΤναι, εάν τις βούληται Οεω-

ρειν επιστησας- το τε γαρ πρώτον κινοϋν ανάγκη κινεϊν

αυτό , κινούμενον κατά φύσιν, και τά κινούμενα μή βία,

40 εν τοις οίκείοις ήρεμοΰντα τόποις, ποιεΐν ήνπερ εχουσι

νϋν τάςιν, τά μεν βάρος έχοντα ίπι τό μέσον, τά δέ

κουφότητα άπο τοΰ με'σου- ταύτην δ' δ κόσμος έχει τήν

διάταξιν. (λ) "Ετι δέ τοσούτον έπανε'ροιτ' άν τις,

πότερον δυνατόν ή ούχ οΐόντ' ην κινούμενα άτάκτο>ς

45 και μίγνυσθαι τοιαύτας μίξεις ένια , ες δν συνίσταται

τα κατά φύσιν συνιστάμενα σώματα , λε'γω δ' οΐον δστα

και σάρκας, χαθάπερ Εμπεδοκλής φησϊ γίνεσΟαι επί

της φιλότητος• λε'γει γάρ ως

Πολλαί μεν χόρσαι άναύχενες έολ,άστησαν.

60 (β) ΤοΤς δ' άπειρα έ"ν άπείρω τά κινούμενα ποιοΰσιν , εί

Κίβο αιιΐί'ΐη ηεορ.<53πιΐΓη , εοΓροπηιΐδ δίιηρίϊοϊΐηΐδ π»Ιυι λ

Ι1ΙΙ>( ΙΙΙΙΙ !ΐΙΐ!|ΙΙΓΙΙ1 ΙΙΙΐί\1ΊΜ* ('ΟΙΙίριΊπι', |•\ Ιιί.<Γ(' ιΐιΐικ ίιΐιιιη

ΠεΙ. Ν»πι ςυιιιη πιονεΓϊ βα ηιβηίΐεδίιιπίδίΐ, νί ηϊιηϊιιιιιι ηιο-

νεπ ηεεβ88β βδΐ, 8ί ρΓορπυπι γποΙιιιτι ηοη Ιι»1ιι•ιι(. ΙάΌηι

νεΓο ε«1 , νί ηιονοη, εί ρπιείοι• ηαΙιΐΓϊηι. ΑΙ δι ρπείΟΓ ηβΐιι-

Γ.ιηι ΟδΙ βΐίςυίδ ιηυίιΐδ, εΙί3ΐη «ιαιηιΐυηι ικιΐιιπιιιι εδδβηο•

εε&ϊε βδΐ, ρπείει• α,ιιβιη ΝΙβ εϋΐ ΕΙ δι ιηιιΗί δΐιηί ϋ (ΐυί ργχΙογ

η3ΐιΐΓ3ΐη δΐιηΐ , υηιιιη ειιιη εββε υηί ε«1 δειιιηαΌιη ηιιΙιΐΓβιη,

ηβοεβίε ε«1. υηιιιηιιιιοιίΊΐιβ εηίιη ϊεοιιηιΐιιιη (ΐυίιίεηι ηαΙυΓβιη

δίηιρΙίείίεΓ εεΐιαίιεί, ρΓίβίεΓ ηαίιιπιπι βυίοιιι ηιιιΙΙοδ ΙιαηεΙ

ηιοΐυδ. (2) ΡπτΙεΓε» οχ ςυίοίε Ιιοε ίιίεπι ρ«ίεΙ. Είεηίιη βηΐ

νί αιιΐ δεειιιΐϋΊιιη πβΙιιπιιιι α,ιιίοδεβηΐ ηβοεδδο εβί. \Ί βυΐεηι

ίύί πιαηειιι, (ρ-ΐο εί νί ΓεηιηΙιΐΓ : εί βεεοηιΐυιη ιι.ιΙιιι;πη ίόί

ιιι.ιπι ιιΐ, ηυο βεειιηιΐιιιη η,ιΐιπ.ιιιι ΓεηιηΙυΓ. ^υι■■]1 ϊ^ίΙιΐΓ

ιιΐ3ΐιί1Ί'!>1ιιιιι 5ΪΙ ιιΙίιριιιΙ ίη ιηειϋο ιιιιιιιιίί•, 8ϊ >.ί•ι•ιιιΐι|ιιιιι η»1ιι-

ι•,-:ιιι, |ι:ιίι•Ι πί.1111 ΙαΙίοιιεηι <|»3 Ιιιιε ΓβΓίϋΓ, 8εευηιΙιιηι ιΐϊΐιι-

Γ3ΐιι ίρδί οοπΐ|»:1ειε. ϋίη νί , ςυίιΐ βίΐ (|υοι! ρΓυΙιίυεΙ ΓεΓΓΐ ? 8ϊ

ιΊΐιιιι ι.Ι (|ΐιθ(1 ρι ιιΙιίίιιΊ ΓβΓΓΪ, ςιιίβϋείΐ, ιίπΙιίιι νει Ι>3 83ηε νοΙ-

νι•ιιιιι>. ΛυΙεηίιη Μ ιριοιΐ ρπιηυηιηιιίε»εί(,£εουη<]ιιιη ικιίπ-

γ;ιιιι ιριιοΐ'ίΙ , ;ιπ( ίη ίηϋηίΐιιιη 3ΐ)ί1)ίΙ»Γ : ςυυιίαιι'κίεηι ε»(

ίηιροίδίοίΐο. 8ίη ηιονεΙιΐΓ, ιιΐ ΕιηρινΙοιΊεδ ΙεΓΓβιη υ,υίεβοει-ο

(Ιίείι εοηνεΓίϊοηβ, 3ϋΐ]ΐιεηι ίη Ιοειιιη 8αηε ιιιονεΓεΙιΐΓ, <|ΐιιιιη

ίιηρο88ί1>ίΙβ δϊΐ ίη ίηΐίηίίυηι Γιτγι. ΝπΙΙιπιι εηίηι ίιιιρ.ι-.ί1ιίΐι•

Γιΐ : ίηιρθ88ίΙ)ί1ε βδΐ 3ΐιΙεηι, ίηϋηίΐιιιιι (ηηβΪΓβ. (,ΐιιιιιε ίΙιΊ

3ΐίειιΙιί ιριιιιΙ ΓειΊιΐΓ, ε( ίΙΙίε ηοη νί πΐ3ΐιε3( , μίΙ μτιιπ. Ιπιιι

ιμΙιιπιιιι , ιιεεεδίβ ββΐ. Οιιοιίίί είΐ δεεηηιΐυιιι ιΐίΐΐιιπιιη ςιιίεί,

βΐ ηιοίιΐδ επί δεευηιίυιη η3ΐυι•3ΐιι ε» ΙυΙϊο ςιΐ3 3ι1 Ιιιιηε Γει-

(ιιιΊικΊΐιη. (:!) ΟιιιιρΓορΙεΓ εί ίευείρρυδϋίεαΙοροΓίεΙ, 3ΐ(|υβ

Ιι,πιιιιί ιΐιι•., ςηί ρπιιιβ εΟΓροΓΛδειιιρεΓ ίη νβειιο ίηΓιηί1υ(|ηο

ιΐΗΐΥΟπ (ΙίειιιιΙ, (]ΐιιιιιιιιιι ηιιιΐυ ιιιομίιπι ιι ι•, «Ί ςιιίδ δί( ίρδοηιηι

μ'ιίιιιιΙιιιπ ιι.ιΙπμιιι ιηπΙΐΝ. .Ν,'ΐιπ δι εΙεπιεηίΟΓίιιιι ηίϊικΙ ;ι!ι

βΐίο νί ηιονεΙΟΓ, δεειιηιΐιιιη ιιαίπιαιη εΐίβιη ίιΙϊι|ΐΐιιιι ιιηίιΐδ-

ειι]ηδ(]ΐιε ηιοίυιη ε$>ιε ηεεε.«8β εδ(, ρηιΊεΓ ςιιειιι ε8( ίδ ' ι > ι ΐ

νίυΐεηΐηδ γκΙ : ι•1 Μ ςιιοιΐ ρι-ϊιιιιιιιι ηιονεΐ , ηοη νί δε<1 βε-

ειιιιιΐιιιιι ιι;ι1ιιιιιιιι ηιονεΓε υροΓίεΙ. Ιη ίιιΐίιιίΐιιιιι εηίηι 3|>ί-

Ιιίΐιιι-, δί ηοη ΐ'ΐίΙ ψιίπ|ΐι;ιιιι ριίιηιιιιι ηιονεηδ δεειιηαΊιπι

η.ιΐιιπιηι, 8ε(1 δειηρεΓ ίρδίιηι ρΓίιΐδ νί διιοίειίδ ηιοΐιιιη πιο-

νείιίΐ. (4) Ηοο ίϋεηι βεείιΐΗΐ ηεεεϊδεε»!, εΐίϊΐηδί, ιι Ε ίιιΐίιιιιεο

εβί δΐΊ'ίρΙιιιη , εΙειηεηΐ3 ϊιιοΐ'ΐΐίηβίε ιηονεΙ)3ΐι1ιΐΓ ιιηΙι•;ι ι|ΐι.ιιιι

ηπιιιιΙιΐΛ οΚυδ εβδεί. ΜοΙιιιιι εηίηι ιιιιΙ νίοΐεηΐιιιη, 3υΙ δεευη-

ιΐιιιη ιι;ι!ιιι:ιιιι ε$δε , ηεεεδββ ε$(. *^>κ >< Ι-,ί δεευηιΐηηι ιι.-ι! ιι -

γ;πιι ιιιονιΊι,-ιιιΙιιι•, ηιιιιιιΐυιη ε88β ηεεεδδε βϋΐ, 8ί ΐ)ΐιί.ιρίηηι

νεϋΙ ειιηι ιΙίϋ^εηΙίΒ εοηΙεηιρΙβΓί. Ρπηιυιη ιι.•ιιιιιριι• ιηονεηδ

ηιονεΓε δεδε ηεεείδβ 8δΙ, ίρίΐιιη δεειιηοΊιιη ιι.ίΙ ιιι.ιπι δοηίειιβ

ηιοΐιιιη : εί 03 ςηιβ πιονεηΙϋΓ, ηοη νί, ίη δϋίδ ςιιίεβεεηΐί»

Ιοοίδ, ευηι , α,ιιειη ηιιηο ΙιαΙιεηΙ, ΟΓόίπεπι Γ308Γ8 : ε» α,υίάεηι

ο,ιιιβ ροπύηδ Ιι.ιΙηίι! , βο! ιιι.•.Ιίιιιιι ; εβ νε™ ςυ»ϊ ΙενίΙβΙειη

Ιι,ίΙηίιΙ , 3 ηιεοΜο δυορίε ρεΓβεηίίβ ηιιΐη. Ηηηο ιιπΙιίιι ογ-

ίίηεηι ιιιπιιιΙιιν ΙιβίιεΙ. (5) ΡΓΧ-ΙεΓε», 1;ιιι|ιιιη ΐ]ΐιί>ρί;ιηι

ίηΙεΓΓΟββνοΓίΙ,Γιβπηε ροΚτίΙ, βηηοη ροΐεπί, ηΐ ίιιυπίίη,ιΐε

μι! ιιιιηΐί.ι ηιοίυιη , Ι3ϋ|)υδ είίβηι Γπίδίίοηίϋυδ 3ΐίΐ|ΐια ιηϊδοε3η-

Ιιιγ, εχ ((ηίΐιηδ ε3 εοΓροΓβ οοηδίβηί, ςπηο $εοηηιίιιηι ηβΐιι-

Γ3ηι εοηίΙίίυυηΙοΓ : οδδΐι, ίηυ,υβιη, εί εβΓΟ,εΙ ίδίίυδπιοιίί

εεΙβΓ3, ςηειηΒΐΙιηοιΙυπι ΕπιρεοΌοΙββΙηοοποοΓά'ίίίΓιειϊ ϋίοίΐ:

αϋ εηίηι ,

Μυ1ΐ3 ί|ΐιίι1(Ίη εβρίΐα εχ9(ϊΙεΓΐιη( βίηε εοΙΙο.

(6) ΑρηΛ εοδ αιιίεηι ψιί ίοΙΊιιίΙ.ι ίη ίηΠιιίίο ββ αυα; πιονεη
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μέν £ν το κινοϋν, ανάγκη μίαν φέρεσθαι φοράν, ώστ' ούκ

άτάκτιος κινηΟήσεται , ει δ' άπειρα τα κινοϋντα , κα\

τας φοράς άναγκαϊον απείρους εΐναι' ει γαρ πεπερασμε-

ναι, τάξις τις εσται- ου γάρ τω μη φε'ρεσδαι εις το αυτό

6 ή αταξία συμβαίνει• ουδέ γαρ νϋν εις το αυτί) φε'ρεται

πάντα, αλλά τα συγγενή μόνον. (7) "Ετι τι) ατάκτως

ούΟε'ν εστίν έτερον ή τι) πάρα φύσιν ή γαρ τάξις ή οί-

χεία των αισθητών φύσις εστίν. Άλλα μήν χαΐ τοϋτο

άτοπον και αδύνατον, τι) άπειρον άταχτον εχειν κίνη-

10 σιν εστί γαρ ή φύσις εκείνη τών πραγμάτων ο"αν έχει

τα πλείω και τον πλείω χρο'νον συμβαίνειν οϋν αύτοϊς

τουναντίον τήν μέν άταξίαν εΤναι χατα φΰσιν , τήν δέ

τάζιν και τον κόσμον πάρα φύσιν καίτοι ουδέν ώς

έτυχε γίγνεται τών κατά φΰσιν. (β) "Εοιχε δέ τοϋτό

15 γε αυτί) καλώς Αναξαγόρας λαβείν εξ ακίνητων γαρ

άρχεται κοσμοποιεΐν. Πειρώνται δε και οί άλλοι συγ-

κρίνοντε'ς πως πάλιν κινεΐν κα'ιδιακρίνειν. Έχ διεστιό-

τοιν δε καΐ κινουμε'νοιν ούχ ευλογον ποιεϊν την γενεσιν.

Διί» χαι Εμπεδοκλής παραλείπει τήν επι της φιλότητος•

20 ού γαρ άν ήδυνατο συστησαι τον ούρανόν έκ κεχωρι-

σμένο)ν μεν κατασκευάζων, σΰγχρισιν δέ ποιών δια τήν

φιλότητα• εκ διακεκριμένων γαρ συνέστηκεν 6 κόσμος

τών στοιχείων. "Ωστ' άναγκαϊον γίνεσΟαι εξ Ινος και

συγχεχριμε'νου. (ο) "Οτι μεν τοίνυν έστι φυσική τις

25 χίνησις ίκάστου τών σωμάτων , ην ού βία κινούνται

ουδέ πάρα φΰσιν, φανερον εκ τοΰτοιν δτι δ' ενια ε^ειν

άναγκαϊον £οπήν βάρους χαΐ κουφότητος , £κ τώνδε

δήλον. ΚινεϊσΟαι μέν γάρ φαμεν άναγκαϊον είναι- ει

δέ μή έ'ξει φύσει όοπήν το χινούμενον , αδύνατον κι-

3ο νεΐσΟαι ?, προς τι) μέσον ή άπο του μέσου. Εστο) γάρ

τι) μέν έφ' οδ Α άβαρε'ς, το δ' έφ' ου Β βάρος έχον,

ένηνέχθω δέ το άβαρές την ΓΑ, το δέ Β έν τω ίσω

χρόνω τήν ΓΕ" μείζω γαρ οίσθήσεται το βάρος έχον.

Έάν δή διαιρεθη το σώμα το έχον βάρος ώς ή ΓΕ

35 προς τήν ΓΑ ( δυνατόν γαρ ούτως εχειν προς τι τών εν

αύτώ μορίων ) , ει το ό^λον φε'ρεται τήν δ'λην τήν Γ Ε ,

το μόριον ανάγκη έν τώ αύτώ χρόνω τήν ΓΑ φέρεσθαι,

ώστε ίσον οίσΟήσεται το άβαρές και το βάρος έχον ίπερ

αδύνατον. Ό δ' αύτος λόγος και έπ'ι κουφότητος.

40 (ίο) "Ετι δ' ει εσται τι σώμα κινοΰμενον μήτε κουφότητα

μήτε βάρος έχον, ανάγκη τοϋτο βία κινεϊσΟαι, βία

δέ κινοΰμενον άπειρον ποιεϊν τήν κίνησιν. Έπει γαρ

δύναμίς τις ή κινούσα , το δ' ελαττον καΐ το κουφότερον

υπί) της αυτής δυνάμεως πλεϊον κινηθήσεται, κεκινή-

45 σΟω το μέν έφ' φ τι) Α , το άβαρές, τήν ΓΕ , το δ' έφ'

ω το Β , το βάρος έχον , έν τω ίσω χρόνω τήν Γ Δ.

Διαιρεδέντος δή του βάρος έχοντος σώματος ώς ή Γ Ε

προς τήν ΓΑ, συμβήσεται τι) άφαιρούμενον άπδ του

βάρος έχοντος σώματος τήν ΓΕ φέρεσθαι έν τω ισω

60 χρόνω, έπείπερ το δ"λον έφέρετο τήν ΓΑ. Το γαρ

τάχος £ξει το τοΰ έλάττονος προς το του μείζονος ώς το

μείζον σώμα προς το ελαττον. Ισον άρα το άβαρες

οίσθήσεται σώμα και το βάρος έχον εν τώ αύτώ χρόνω.

Τοϋτο δ' αδύνατον ωστ' έπει παντός τοΰ προστεθέντος

Ιιιγ, Γ.ιι ίπιιΐ : δι ιιιιιιιιι ε&( ί(1 ςυοιΐ ηιονρΐ, ιιηο ιιιονρ3ΐιΙιΐΓ

ιιιοΙ ιι ηεεβδδε £$( ; (μι,ιιι' ιιοί) κΐιιι: οπίίιιΐ' πιονβΙ>υη(υΓ. Ηίιι

νβΓΟ ε» ι|ΐι;ι• ιιιιιμίιΙ , 8ΐιιιΙ ίηΐϊηίΐα , εΐίϊΐη ΙβΙίοηεβ ίηίϊηίΐα .

β56β ηβεεδδε βδί. Νβπι 8ί ΓιηϊΙίβ δίηΐ , ογοΌ ΐ|ΐιί(1αιη βπΐ. Νοη

εηίηι ςυίβ ίη ΐίΐεηι ηοη ΓεπιηΙιΐΓ, ίηοπίι'ηϊϋο ηπϊιϋΙ; ηβςιιβ

οιιίιιι ιιιιιη: ϊη κίεπι ιιπί\τι•$;ι ΓεπιηΙιΐΓ, 8β<1 83 ΙαπΙ ιι ιιι ςυβε ε]ιιν

άβηίβεηεΓίδ δΐιηΐ. (7) Ργ3>18Γ83, ίηοηΐίηαίε φΐίρρί,ιιιι Ηβπ,

πϋ ηΐίυιΐ εδί ςιιαπι Γιβπ ρΓαιΙεΓ ιι;ιΙιιπιιιι. ΟπΙο βηίπι ρ™-

ρπιΐδ, ί(Ίΐ<ιΙιίΙιιιιη ιι;ι|ιιι•;ι ηίπιίπιηι εδί. ΑΙ νεΓΟ βΐ Ιιοε ο1>-

Μΐηΐιιιιι εδί «ε ίηιροδδίηίΐε, ϊπΠπίΙιιιη, ίηφκιιιι, ίιιοπίίιιιιΐιιη)

ιιιοΐιιιιι Ιι»Ι)0Γε. ΕδΙ βηίιη εβ ικιΐιιια ΓεΓυιη, >]ΐιιιιιι ρΙυΓεβ εΐ

ρΙϋΓΪ ΙεηιροΓε Ιαίιειιΐ. Ο'υηίΓαπυηι ίβίΙιΐΓ ίρβίβ ίΐαίιΐίΐ,

ίιιηηΐϊηιιΐίοηειη ηιιίιίεπι εββε δι'ουηιΐυιιι η<ι(ιΐΓ»ιιι , ΟΓοΊηεπι

νεΓΟ εΐ ιπιιικίιιιιι ρΓΒεΙεΓ ιι;ιΙιιι•.-ιιιι. ΑΙο,υϊ ηϋιίΐ εοηιιιι (]1185

μιιιΙ «ΊΊίπιΙιιιιι ιΐίΐΐιιπιιιι , ΙίΙ Γϋΐ(ε ΙιιγΙ υπ.!. (8) ΥίιΙε-

Ιμγ βπίοιη Αη&χ3@0Γ38 Ιιοε ίρβιιιιι Ιιεηε 3εεερΪ88ε. Εχ ίιη-

ιικιΐιίΐίΐιιΐϋ ΐ'ΐιίιη ϊηεϊρίΐ εοηβεεΓε πιιιιιιΐιιιη. ΕηΚαηΙιΐΓ βυΐεηι

βι οεΙεΓί, (χιη§Γ0§αηΙε5 , βΐίςιιο ηιοάο πιι>ιη ηιοτεΓε βο

38£Γε§3Γε. ΕΧ (1ίΑΐ3ΙΐΙίΙΐΙΙή .ΊΙΐΙιΙΙΙ 30 ΜΐΙιΐΊΐιιΙϋιιΐί ιιιπίιπιι μ,ν-

ηεΓ3ΐϊοηειτι Γαι-ιτε , ηοη ε$( εοηβοηυπι ι Λΐίοιιί. <3υ&ρΐΌρ(6Γ

ε( Εηιρε<1θ(:1ε8 οηιίΙΙίΙ ειιιιι ιιιυΙ ιιιη, <|ΐιί εβί ίη ιοηαιπίίιι. Νοη

εηίιη εχΐυηι ε«η8ΐί(υεΐ'ε ρυΐιιί.γΐι-1 , εχ βερ3Γ3ΐί8 ςυίιΐοηι εχ•

8ΐΓυεη8, ου εοηεοΓϋίβηι 3ΐι(ειη Γβείεηβ εοη<;Γε§3(ίοηεηι. Εχ

86£Γες3ΐί3 ι ίιιιιι ' ■Ι(,ιιιι•ιιΙί>ιιιιιηι1ιΐδΡϋΙεοιιΜίΙυΙιΐί. 0ιΐ3η• ι•χ

ιι ιΐι> Ιί,ιΙ , ε( (πιιμιτ-ιιΐιι . ηειβίβε ε$1. (9) Ν;ιΙιιιιιΙι•ηι ί^ίΙυΓ

ιιιοΐυιη υηίυ$ευ]υ8ο;υ6 ευΓροΓυηι ε&3ε, ηυο ηοη νϊ ιιιονοη-

1ιιι•, ηεςυε ρπιΊει• ιιηΙιιι ηιιι , εχ 1ιΪ3 ςιιχ αΊχϊιηυβ , ρηΐιιίΐ.

ΚβΜ&ηΙβαι ηεεε&83Γίοηι , ροηιΐι'ΐίί ηοηηυ!ΐ3 οοι-ροπι ηιο-

ιιιι-ιιΐιιιιι 3ε ΙενίΙίΐΙίδ ΙιοΙΚΊ'κ, «χ Ιιί•. ιΐίΐιιι ϊιΐιιιυ ΩεΙ. Ι.)ίι ίιιιιι;

εηίιη, ηεεε8&3ηηιη ε$8ε ιηονεπ. 8ί νεΓΟ ίιΐ ςϋοά πιονεΙιΐΓ,

ιιιυιηεηΐυηι ιι;ιΙιιΐ';ι ηοη ΙιιιΙη-1 , Ιίιτί ηοη ροίεβΐ ιιί ;ιιι( ε

ιιιΐ'ιΐίιι ."ΐιιΙ αά ιιιΐ'ΐΐίιιπι ιικινί',-ιΐιιι•. 8ίΙ εηίηι α ([ΐιίιίειη ροη-

ιΙίΓε εαπ'ΐΐδ , β νιτο ΙΐίΐΙιι'.ιΙ ροικίοπ , 3ΐ(]ΐιε ΐΓ3η$ε3( α ςαία'ειη

γ£ί>ρ3ΐίοηι, ρ υογο :ΐ'(ΐιι<ι1ϋιι ΙΐΜΐιροη' κραΐϊιιιιι γε : |κ.τ ηιαμι*

εηίιη κρηίϊιιιη , ίο1 ψιοιΐ ροηαΌβ Ιι.ιΙιιΊ, ΙπίΊιιγ. δι ί^ιΐιιι-

εοΓριι: (μιοϋ Ιΐ3ΐ)οΙ ροηι1θ8, ε3 πιΐίοιιε ιΐίνίιΐιιΐιιι1 (|ΙΙ3 δβ

Ιι.ίΙιγΙ γ ε >ρ;ιΙϊιιηι .ι•Ι γ ■". ., ρυ(ε:( εηίιη 3(1 ριιιΐ ίιιιιι μιιιπιιιι

βΙί(ΐυ3ΐη δίε 58 ηβοεΓε , ηΙ γ ε 8β Ιΐ30ε( Άά γ δ ) , δι ΙοΙυηι ρΡΓ

Ιοίυιιι γ ε ΓεΓίϋΓ, ραΓί εοϋεπι ΙεηιροΓε ρεΓγδ ΓεΓΒΐιΐΓ, ηε-

οεδδε ε$1. Οοϊγο ί<] ψιοΛ ροηα"εΓε νβεβί, ει ί(1 ηυοο1 εί>1

ροικΙείΊδ ρβΓίίεερδ, ρεΓ α?(|υ3ΐε δραΐίυηι ΙειηροΓε εοιίειη

ΓεΓεΙαΓ : ςιιοιΐ ίιηΐΜδιΐίοίΙε ΟίΙ. Είιίεηι εΐ ίη ΙενίΙβΙε ΓβΙίο

Ιοιιιιη Ιι,ιΐιεί. ( 1 0) ['ΓίχΙεΓβα, δι (]ΐιοι]ρί3ηι εοΓριΐδ εΐ ρηηο'εΓίδ

εχρεΓδ, εΐ ΙενίΙβΙίδ, ηιοΐυπι κιιΐιίΐιϋ , νϊ ηιονεβΙϋΓ ηεεεΑίο

εδί. 8ί νεΓΟ \ί ηιονεβΙϋΓ, ίιιΐίιιίΐυιη βίΠείΙ ιιιοΐιιηι. Νϊΐιι

φΐιιηι ροΐεηΐί» (|ΐΐ33(1απι 8Ϊ( ι•3 ι|ιιιι' ηιονεΐ, )(Ι ιιιιΙιίιι ηυυιΐ

«δ( ηιίηηδ 3ε Ιενϊιΐδ , ρΐυδ .ιΐι Γ,-κΙειη ροΐεηΐία ηιονε ΙυΓ :

δίΐ ιι μ ιΙ ιι ιιί α ςηίϋειη ροηιΙεΓε 03Γ8Π8 ρβΓ γ ε ιριΰιιπι, β υκγο

ροηιΐυδ , ααςυβίίίη ΙεηιροΓβ ρεΓγδ. βϋδΗοΓάίνίδϋπι ΓυβΓίί

ίιΙ ιρίι ι<1 (ιιιιιιΙιη ΙιιιΙμΊ , 83 ΓβΙίοηε ςυβιη γ ε 8(1 γ δ Ιι;«1>ιΊ,

ΠοΙ υΐ ίιΙ ((ΐιοιΙ 3ΐιΓβΓεΙϋΓ »1) εο ςυοι! ροηιΐυδ οβοβΐ, χςιιαίί

ίη ΙεηιροΓΟ ρεΓ γ ε ΓεΓ»ΙιΐΓ, ςυοηίαηι ΙοΙυηι ρεΓ γ δ ηιονβ-

I ι.ιΐιιΐ'. (ίΊ.ί ί! ,ϊ- εηίιη ηιίηοΓίδ 3(1 εείεπίβίειη ιη3]οπδ ί(3 88$β

Ιι.•ι1ιιΊιί1 , ιιί ηι,ιηι- εοΓρηδ δε ΙιαΙκΊ 3(1 ιιιίιιιΐϋ. ΡεΓ κςυαίβ

8Γ8» δρΛίίιιηι βΐ ί(1 ςοοά ροηίΙεΓβ νβεβΐ, βΙ\ά ιμιο.ΙοΙ ροη-

(ΙβΓίδ ρβΓίίεερδ , ΙβπιροΓβ εοάβηι ΓβΓβΙυΓ : ςυοο1 ΐ|ΐιίιΙειιι Οεπ

ηειριίΙ. ΟυαΓΟ δί οηιηί ςιιονίδ ρΓοροδϋο ρεΓ ιη3]ιΐ5 δραΐίυιη
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μείζον κινήσεται διάστημα το άβαρές , άπειρον αν φέ-

ροιτο. Φανερον ούν 6'τι ανάγκη παν σώμα βάρος ε/ειν

ή κουφότητα το διοιρισμένον. (ι ι) Έπει δέ φύσις μίν

εστίν ή έν αύτω υπάρχουσα κινήσεως αρχή, δύναμις

5 δ' ή έν άλλω ή άλλο , κίνησις δε ή μεν κατά φύσιν ή δέ

βίαιος πάσα , την μέν κατά φύσιν , οίον τω λίθω την

κάτω , θαττον ποιήσει το κατά δύναμιν, τήν δέ παρά

φυσιν δλιος αυτή. Προς αμφότερα δέ ώσπερ όργάνω

χρήται τώ αέρι• πε'φυκε γαρ ούτος και κουφός είναι χαΐ

ΙΟ βαρύς. Την μέν ουν άνω ποιήσει φοράν ?['κοϋφος,

όταν ώσΟη και λάβη την αρχήν άπό της δυνάμεως, τήν

δε κάτω πάλιν ί) βαρύς• ώσπερ γαρ εναφάψασα πάρα-

διδι»σιν έκατέρω. Διό και ου παρακολουΟοΰντος του

κινησαντος φε'ρεται το βία κινηΟε'ν. ΕΙ γαρ μη τοιοΰτο'ν

15 τι τί> σώμα υπηρχεν , ουκ αν ην ή βία κίνησις. Καί

την κατά φύσιν δ' έκαστου κίνησιν συνεπουρίζει τον

αυτόν τρο'πον. "Οτι μέν ουν άπαν η κοϋφον ή βαρύ,

και πώς αϊ παρά φύσιν έχουσι κινήσεις, εκ τούτων

φανερον. (ία) "Οτι δ' ούτε πάντων έστι γε'νεσις ούΟ'

20 απλώς ούδενο'ς , δηλον εκ τών προειρημένοιν αδύνατον

γαρ παντός σιόματος είναι γένεσιν, ε'ι μή και κενόν

εΐναί τι δυνατόν κεχωρισμενον εν ω γαρ εσται τοπω

το γινόμενον, ει έγένετο, έν τούτω πρότερον το κενόν

άναγκαϊον είναι σιόματος μηΟενός όντος. Άλλο μέν

*-> γαρ ές άλλου σώμα γίγνεσθαι δυνατο'ν , οίον έξ άε'ρος

πΰρ, ίίλως δ' εκ μηδενός άλλου προϋπάρχοντος μεγέθους

αδύνατον μάλιστα μέν γαρ εκ δυνάμει τινός οντος σιό

ματος ενεργεία γένοιτ' άν σώμα. Άλλ' ει το δυνάμει

2ν σώμα μηβέν έστιν άλλο σώμα ενεργεία πρότερον,

:ΐιι κενόν εσται κεχωρισμε'νον.

Μ ιηοτεοίΐιιι α,υοιΐ ροηϋεΓ6 03ΓβΙ, ρεΓ ίηΩηί(ιιπ) ηΐίφΐβ Γβιτί

ροΐβδί. ΡβΙει ι'βϋιΐΓ, οηιηβ (ΙιΊίιιίΙιιηι εοι-ρυδ , ροηιΐιΐδ βυι

ΙενίΙβΙεπι Ιι:ιΙ>πν. (11) ι,ΐιιιιιιι ;ιιιΙιίϊι η»(»Γ3 ςυκΚ-ιη 1. 1

δίΐ ρπηαρίππι πιοίηδ, ςηοά" εβι ϊη ίρδο, ροΐεηϋα αιιίβηι ί(1

ΠΜοιΙ εδί ίη αΐίο, υί βΐίικί ββί ; 3ίςυβ ηιοΐυί αΐϊιιβ &ΐ( εβευη -

(Ιυηι ηαΙιΐΓΐΐη , αΐίυβ νίοΐεηΐηδ : ηβίηΓβΙειη ιριίιίειη ηιοίοιη

εβΙεΓΪιΐδ Γϊεϊεΐ ία" ςυοι! ροΐεηϋΐ ιηονεΐ, υΐ βηιη φΐο Ιβρϊ& ιΐβ-

0Γ5ΐιιιι ΓειΊηι•; εηπι βηίοηι ςηί εδί ρηεΙβΓ ιι.ιί κ ι ;ιυι , οιηπίηο

ροίβηΐίβ ίρ&3. Αιΐ υίπιηκμιο βυΐεηι υΙίΙιΐΓ 3βΓβ ίρεο ιιΐ

ίηδίτυηιεηΐο : βδΐ εηίιη Ιιϊβ βρίοδ βΐ Ιονϊϋ β$δβ β! βΓβνίί.

Ι,ίΐϋηηεηι ίβίΐυι• 83Λ1 ςυβ ίΐΐΓϋΐιιη ίΐιιι-, ΙβείβΙ υΐί Ιβνίδ, ςυυη)

ρυίδυδ ΓυεηΊ ρπηαρίιιηΐφΐβ ΜΐιηρβίπΙ 3 ροΐεηΐίβ ΐρυβ :

Ι.ιΙίηικ'ΐιι βυΐεηι ε3ΐη ΐ|ΐιιι ύβδεβηαΊΙιιι-, ΓαοίβΙ υΐϊ βΓϊνίδ ;

ροΐεηΐϊ» εηϊηι , φΐβδί νϊιη ίιηρι-εδδβηι Ιι-βάΊΙ ιιΐπφιβ. 0.113-

ρΓορΙεΓεί ηοη δεφίβηΐβ εο ςηοιΐ ηιονίι, ίά ΓβΓίυι• ςιιοιΐ

ρΓΒΟίβΓ Μ,ιίιιινικι 681 πμιΙιιιιι. 8ί εηίηι ηοη Ιβίε ςιιίϋ εοι-ροβ

εββεί, νίοΐεηΐυδ ηιοΐιΐδ δβηβ ηοη β&ββί. ΜοΙυηι βΐίαω δβ-

Γΐιηιίπηι ιΐ3(ιιπιιη εη,ίοδφΐβ, ηιοάο οοιίοιυ 3ϋ|υν3ΐ. Οηιηβ

'8'*"Γ βΟΓρυδ 3ϋ1 Ιβνε 8888, 3ϋΙ βΓ3Υ8 , 81 φΙΟΠΙοάΌ 8888

Ιι.ιΙιι:.ιπ( ϊη Ιιίίεε ηιοΐυβ ρΓ33(βΓ η3(υΓ3ΐη, βχ ϋ8 ςυα2 <1ίχϊ-

ηιιΐ8, ρβίεΐ. (12) Ε8ΐ βυΐεηι ιιι.-ιιιϊΙ'μΙιιιιι βχ ίϊεΐίβ , ηεςιιβ

ιιιιιπίπιιι ηεςυε ηαΐΐίυβ δίπιρϋαΙεΓ ςεηεΓβΙίοηβηι εοΓροΓΪβ

88δβ. Ιηιρο88ϋ)ίΙε ββΐ εηίιη, ηηίνεΓβϊ (ΌΓροπβ §εηεΓ3ΐίο-

ηειηεδβε, δϊ ηοη βΐ νβευυηι εβδε ηιιίιΐ 8ερ3Γ3ΐυηι ρο(β8(.

Ουο βηίηι ϊη Ιοεο ϊιΐ <ιυο<1 μειιιτ.ι1ιΐΓ, βΓΪΙ , ςυυηι ΓιιβΓίΙ

οι-Ιιιηι, ϊη Ιιοο ρπυβ νίκιπιιιι είδβ, δϊ ιιιιΐΐιιιιι δϋ εοΓρυβ,

ηεΓβ888 εδί. ΑΜυιΙ βηίηι βχ 3ΐίο εοι-ρυδ ΒβΓί ροΐεδί, νείυΐ εχ

38Γβ ΪΒηίδ : δβιΐ οηιηίηυ βχ ηιιΙΙα ιιΐία βηίβεειίβηΐβ ηιαρηί-

(ικΐίηβ Γιεπ ίηιρο88ϋ}ϊΙε ββΐ. Μβχίιηε εηίιη βχ ρο1βηΙί3-εοΓ-

ροΓε, εοΓριΐ8-3βΙιι ΠβΓΪ ροΐβδί. 58(1 μ ί.1 ι|ΐΐιιι| οΙ ρ,ιΐη,ΐί,ι.

εοΓριΐδ, ηοη βδΐ ρπυδ θΐϊικί ουι-ρΐϋ-ίκ Ι π , δερβΓβΙυηι Τ3-

οιιυιιι επ(.

ΟΑΡ. III.

Αοιπον δ' ειπείν τίνων τέ έστι γένεσις σωμάτων,

και διά τί Ιστιν. ΈπεΙ ούν έν άπασιν ή γνώσις δια

το)ν πρώτων , πρώτα δέ τών ένυπαρχόντων τά στοιχεία,

σκεπτεον ποία τών τοιούτων σωμάτων έστι στοιχεία,

31 και δια τί έστιν , έπειτα μετά ταϋτα πόσα τε κα! πο?

αττα. (ϊ) Τοϋτο δ' εσται φανερον ίιποβεμένοις τις Ιστιν

ή τοϋ στοιχείου φύσις. Έστω δή στοι/εΐον τών σώ

ματος, εις 0 τάλλα σώματα διαιρείται, ένυπάρχον

δυνάμει τ) ενεργεία• τοϋτο γάρ ποτέρως, ετι άμφισβη-

ίο τησιμον. Αυτό δ' εστίν άδιαίρετον εις έτερα τώ είδει-

τοιούτον γαρ τι το στοιχεΐον άπαντες και έν άπασι

βούλονται λέγειν, (ί) Εϊ δή το ε'ιρημένον έστι στοι

χεΐον , ανάγκη είναι άττα τοιαύτα τών σωμάτων. Έν

μεν γαρ σαρκί καΐ ξύλω και έκάστω τών τοιούτων

ίγ> ενεστι δυνάμει πυρ και γη• φανερά γαρ ταΰτα ές εκεί

νων έκκρινόμενα. Έν δέ πυρι σαρξ ή ξύλον ουκ ένυ-

παρχουσιν, ούτε κατά δύναμιν ούτε κατ' ένέργειαν

έξεκρίνετο γάρ άν. Όμοίως δ' ούδ' ε'ι ίν τι μόνον είη

τοιούτον , ούδ' έν έχείνω• ου γάρ ει εσται σαρξ ή δστοϋν

6» η τών άλλων δτιοΰν , οίπω φατι'ον ένυπάρχειν δυνάμει,

άλλα προσβεωρητέον τίς δ τρόπος της γενέσεως. Αναξ

αγόρας δ' Έμπεδοκλεϊ έναντίως λέγει περί τών στοι-

Κβδ(3( αυΐοηι ιΙκόγρ, ηιιοπιιιι δϊ( εοΓροπιπι §εηβΓ3ΐίο, εί

ιριηπι ο1> είΐιΐ8»ιιι 8ί(. Ουιιιη ί^ίΐιιι- ίη ΟΓηηίοιίδ εοςηίΐίο 3ί(

ρβΓ ρΓίιηβ ; ρΓΪηιβ νβΓΟ ΐΊΐΐ'ΐιιιι ςυ3β ϊηβιιηί , δίηΐ εΐεηιεηία :

ρΓίιΐδ ιρίΛΊκιπι , εί πιι• 8ΐ'η( ι.ιΐιπιιι (Ίΐΐ'ριιΐ'ΐιιιι ε1εηιεη(3 ,

(Ιείηιΐε ςιιοί εί ΐ|ΐι.ιΙιη βίηί, εοπδ'κίεηιικίιιηι βδδβ νίιίεΙιΐΓ.

(2) Ηοε .ιιιίειιι (ΙίΙιιείιΙιιιη ΓιιβΓίΙ , δι δυρροδυεη'πιυδ φΐα?ιι<ιηι

δίΐ ίρδίιΐδ βίεηιεηΐί ηα(ιΐΓ3. 8ίΙ ι@Ηογ ίιΙ βοι-ροι-υπι είειηεηΐυηι,

ίη ιριοιΙ εβΙβΓ3 εοΓροι-3 (ΙίνίάυηΙιΐΓ, ίη ηυίϋυδ ίηβδί ροίβη-

(ί3, 3υ( ;ιι•1ιι. Ηοβ εηίπι ιιΙγο ιηοϋο 88 1>3ηε3( , βάηιιβ «ιηΐιί-

βϊΙϋΓ. Ιρδυηι 3υ(εηι βδΐ ίη Γογπι3 (Ιϊνεΐΐβ ίηύίτίδίηϋε. ΤλΙθ

φΓιά βηίηι οιηηεβ ιρδυηι εΐβιηεηΐιιιη ιΊ ίη οηιηϊΙ)ΐΐδ ιϋπ-ιν

νοίιιηΐ. (3) Ουοιίδί ί(1 φίοιΐ εδ( ιΐίεΐηιη, εβί εΐεηιεηΐιιηι ,

ΙηΜ;ι φ]«'<Ι;ιιη (:οι•ροπιιη 8888 ηεεβδδβ βδ(. Ιη ΐ'ηιιΐι' εηίιιι

3β Ιίμηυ, βΐ 8ίιηίΙίΙ)ΐΐ8, ίηβδί ρο(εη1Ϊ3 ί^ηίδ αίψιο Ιογγ.ί.

ΜΐηίίββΙβ βηίηι εχ ίΙΙίβ Ιι;»•<- μ ^π^αηΙιΐΓ. Ιη ίςηε αιιίοιη

( •,-ιιίι 3η( Ιίςηηηι ηοη ίηβδί, ηεςυε ροΐεηΐίβ, ηεςυβ .κ Ιιι : 8ί

εηίιη ίηεβδβΐ, δε^ΓεςβΓβίιΐΓ. 8ίπιί1ί1βΓ ηβςυβ βί υηυηι ψιιΊΙ 80•

Ιιηη δί((3ΐε, ίη ίΐΐο εδ( : ηεηυβ βηίηι δι εβΓΟ, 3υΙ 08, ηνΙ

φΐοαΎίδ ι•ι•1(•ι-οι•ιιηι βΓΪΙ, ίηεδδβ ροΐεηϋβ εοηΐίηηο βδ( (ίίεεη-

(Ιιιιιι : 8β(1 3η(β3 φΐίδηβηι ίίΐ §βη8Γ3(ίοηί8 ιικκίυί, εδί εοη•

(εηιρίιικίηηι. Αηβχβ^οΓβδ ηιιίειη ιΐβ είβηιβηΐίδ ΓοοΙι-ητίη

ιηοιίο 3((]υε ΕηιρβίΙοεΙεδ άίάΐ. ΙΙίε βηίιη ϊμηρηι ει (βΓΓβηι,
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χείων. Ό μεν γάρ πυρ και γην και τα σύστοιχα

τούτοις στοιχειά φησιν είναι των σωμάτων και συγκεϊ-

σΟαι πάντ' εκ τούτων, "Αναξαγόρα; δέ τουναντίον τα

γαρ δμοιομερη στοιχεία ( λε'γω δ' οίον σάρκα και δστοϋν

& και των τοιούτων έ'καστον ) , αέρα δε και πυρ μίγμα

τούτυιν και των άλλων σπερμάτιον πάντων είναι γάρ

έκάτερον αυτών ες αοράτων δμοιομερών πάντων ήθροι-

σμένων. Αιό και γίγνεσθαι πάντ' ε'κ τούτων το γαρ

πϋρ καΐ τόν αίΟε'ρα προσαγορεύει ταύτό, Έπε'ι δ' έστι

ιι> παντός φυσικού σώματος κίνησις οικεία , των δέ κινή

σεων αί μεν άπλαϊ αί δέ μικταί , και αί μεν μιχται

των μικτών αί δέ άπλαϊ τών απλών είσί , φανερόν 6*τι

εσται άττα σώματα άπλα- είσ'ι γαρ και κινήσεις άπλαϊ.

"Ωστε δηλον και δτι εστί στοιχεία και δια τί έστιν.

15 Πότερον δέ πεπερασμένα τ) άπειρα, και εϊ πεπερα

σμένα , πο'σα τον αριθμόν, έπόμενον άν είη σκοπεϊν.

Πρώτον μεν ουν ίτι ουκ έστιν άπειρα , καθάπερ οΐονταί

τίνες, θεωρητέον , και πρώτον τους πάντα τα δμοιο

μερη στοιχοΐα ποιοΰντας, καβάπερ Αναξαγόρας. ΟϋΟείς

20 γάρ τών ούτο^ άξιούντων ορθώς λαμβάνει το στοιχεϊον

δρώμεν γάρ πολλά και τών μικτών σωμάτων εις δμοιο

μερη διαιρούμενα , λε'γω δ' οίον σάρκα και δστοϋν και

ξύλον και λι'Οον. "Ωστ' είπερ το σύνθετον ουκ έστι

στοιχεϊον, ούχ άπαν έσται το δμοιομερές στοιχεϊον,

-5 αλλά το άδιαίρετον εις έτερα τώ εϊδει, καΟάπερ εΐρηται

πρότερον. (2) Ετι δ' ούδ' ούτιος λαμβάνοντας τό στοι

χεϊον ανάγκη ποιεϊν άπειρα- πάντα γάρ ταύτα άποοο-

θησεται και πεπερασμένων όντο»ν, έάν τις λάβη• τό

αυτό γάρ ποιήσει , καν δύο η τρία μόνον η τοιαύτα ,

•*υ καΟάπερ επιχειρεί κα'ι Εμπεδοκλής. (3) Έπε'ι γάρ

και ως αύτοϊς συμβαίνει μή πάντα ποιεϊν εξ δμοιομε-

ρών ( πρόσωπον γάρ ουκ εκ προσώπων ποιοϋσιν, ούδ'

άλλο τών κατά φύσιν έσχηματισμένων ούΟέν), φανερόν

δτι πολλω βέλτιον πεπερασμένας ποιεϊν τάς αρχάς,

34 και ταύτας ως έλαχίστας πάντιον γε τών αυτών μελ-

λόντων δει'κνυσΟαι, καθάπερ άξιοϋσι και οί εν τοις

μαθημασιν άε! γάρ τάς πεπερασμένας λαμβάνουσιν

αρχάς η τω είδει ή τώ ποσώ. (4) Έτι ει σώμα σιό-

ματος έτερον λέγεται κατά τάς οικείας διαφοράς , αί δέ

4« τών σωμάτων διαφοραί πεπερασμέναι ( διαφέρουσι

γάρ τοις α'ισθητοΐς, ταΰτα δέ πεπέρανται• δει δέ τοϋτο

δειχθηναι ) , φανερόν δτι και τά στοιχεία ανάγκη πε

περασμένα είναι, (δ) 'Αλλά μήν ούδ' ώς έτεροι τίνες

λέγουσιν , οίον Λεύκιππος τε και Δημόκριτος δ 'Αβδη-

45 ρίτης , εύλογα τά συμβαίνοντα• φασι γάρ είναι τά πρώτα

μεγέθη πληθει μεν άπειρα μεγέθει δέ αδιαίρετα, και

ουτ' εξ ενός πολλά γίγνεσθαι ουτ' εκ πολλών έ'ν , αλλά

τη τούτων συμπλοκή και περιπλέξει πάντα γεννασθαι.

Τρόπον γάρ τίνα καΐ ούτοι πάντα τά Οντα ποιοϋσιν

60 αριθμούς και έξ αριθμών καΐ γάρ ει μή σαφώς δηλοϋ-

σιν , δμως τοΐίτο βούλοντάι λέγειν. Και ποός τούτοις ,

έπεί διαφέρει τά σώματα σχημασιν, άπειρα δέ τά

οιΊί•Γ3(]υββ]υ«1οηι βεπεϊ οοι-ροΓβ, εΙεηιεηΐ3<•οφ»πιιιι εδίε,

3ϋ οιιιηία οχ Ιιϊβοβ οοηδΙβΓβ ιΐίιίΐ : Αη3Χ3;;οΓ3δ νβΓο οοιιΙγλ-

ιίιιιιι βδδεπί. Εα εηίηι ψι;κ 8υπΙ δίιιιίΐίιιιιι ρ3Γ(ίιιιη, οβι -

ηειη, ίιι.[η.ιιιι, βΐ Οί, εϊ φΐ,ΐφιβ Ιβϋιιιη, εΙεπιεηΐ3 εδδβ

ϋίοίΐ ; 38Γεηι αυίειη, εϊ ίμηεηι, Ιιοηιιη 30 οεΙείΌΓυηι οπιηίιιιιι

Μ'ΐπίιιιπιι ηιϊχ(ιΐΓ3ΐΐ) εδβε. υΐι-οιηο,ιιε εηίηι Ιρβοπιω, εχ υηί-

νοι•*ίδ ϊη\ ίϊίΙιΊΠΙπκ ςίηιίΐίηηι ριιιΐίυιη ιοιι-πίμΙκ εβ$ε (ΙίοίΙ.

(,)ιι.]|ιπι[ΐ|.ι- εϊ οηιηΪ3 εχ Ιιίδ εδδε εεηβεΐ : ϊκηοιιι εηίηι εϊ

ίι.•ΙΙιιτΐΊΐι ίάεπι βρρείΐαΐ. ΐ^ιιιιιιι ηιιίι^ηι οιηιιίί η3ΐυΓ3ΐίδ οογ-

ροΓΪβ δίΐ ρΓορπιΐδ ηιοΐυβ, ηιοΐη» .ίιιΙιίιι ραιίίιιι δίπιρίίαβ

δϊηΐ, ρ,ΐΓΐίιη ιιιίχΐί, ε( ιηίχίοπιιη δίηΐ ηιίχΐί,δίηιρίίοίυιη δίιη-

ρΐίοεδ; ρβίεΐ, οοφοι•3 δίπΊρίίαβ φι;ι•ϋ3ΐιι εδδε. διιηΐ εηίιη

εϊ δίπιρίίοεδ πιοίηδ. ί^ιι,ιΐ'ο εϊ ε1εηιεη(3 βδδε , εϊ πιγ (ΊοιιιιίιΙη

δίηΐ, οοηδΐ3ΐ.

ΟΑΡ. IV.

Οοηδεςιιεηδ βιιίεηι βδΐ, ιιΐηιιη δίηΐ ΠηίΙο, η η ίπΠηίΙ.ι, ο(

$ί Γιηί!» 5ϊη(, (]ιιιίιι ιιυιιιεηηιι ΜΐΙ>ε»ιι1 , < οη^κίοι ;ιγο άι;

εοηΐεπιρίβη. ΙΊΊιηιιπι ίμίΐιιτ ϊιιΐίηϊΐα ηοη εϋ$ε, ηΐ ι|ΐι"κΙ;ιιιι

ίΐΓΐιίΙΐ'ίΐηΙιιΐ', ευιιΙΐ'ΐηρΙ.ΊΐκΙιιιιι ε$8β νί(Ι<1υΐ'. Γ. Ι ρΐ'ϊιιιηηι ευ»,

ςιιϊ ιιηίνοΓκι, φι;ΐ' μιιιΙ δίπιίΐίιιηι ραΚίυιη, εΐεηιεηία Γ;ι-

«•ίιιηΐ , υΐ Αη3Χ3@0Γ35 , ίη ηιειίίυηι 3(ϊεΓ3ΐιιυ8. Κιίιιο εηίιη

πιπί»! ςιιί ίΐ» εεηβεηΐ, ΓεεΙε βοοΐρίΐ (ΊιίιιγιιΙηιιι. ΥΊεΙβηιυβ

εηίιη εϊ ιιιιιΙΙ» ηιίχίοηιιιι ΓοιροΐΊΐιη, υΐ ('αηιειιι, οϊ-ίΐ , 1α-

ρίιίειη , Ιίμηηιη , ίη ίίηιίΐεβ ιΐίνίιΐί ρβΓίεβ. Οιιμγρ 5ϊ «οιιιρο-

ίϊίπιιι ηοη εδί οίειηεηΐυπι , ηοη οηιηε ιριικΙ ε$( βίηιίΐίυιη

Ι >ιιι 1 1 ιιιη , 68( ιΊΐ'ΐιιι'ΐιΙ ιιιιι , μίΙ ίιΙ ηηοά ίη <1ίνεΓ83 βρεοϊε <Ιί-

νίϋί ιΐΓίριίΙ, «Ι ηηΐε» ιϋχίηιιΐί. (2) Ρι-χΙεΓεβ, ηεΐ|υε &ίο

είειηεηΐιιηι £ΐιιιιειιΙε$ , Αιατο ίηΐίιιίΐ» ηεεεβδε εί>1 : οηιηία

εηίηι εβιίεηι ι «ίΜιήΜιγ, (Ίϊιιιιιμ βί 8ΐιιι( ΙίηίΙη, $ί α,υίβ μιιιι -

[ΐΜτίΙ. ΙιΙγιιι (ΐιίιιι ΓϋΐίιΊ, εΐδίάυο νιΙΙΐ'ία Ι3ίί3 80ΐυηιβϊη(, ιιΐ

ε( Κιιιροι1οι:1εϋ ΓβεεΓβ εοηβίοι-. (3) (,ΐιηπιι εηίιη ίρ.-ίί εϊ Ιιιη:

ρηείο ηοη οιηιιί» εχ κίπιίΐοδ ραΓίεβ Ιΐ3θεηΙίί]υ9 Πιεεί'ε 3εεί•

ιΐίΐ ( ('.Ίΐ'ίίΜΐι βηίσι ηοη εχ ΓαοίεΙπίδ ΓβείιιηΙ , ηιτ, ηΐίιιιΐ ςιιίε-

(]ιι,ίιιι εοΓηηι ιρια: 8εοιιηι1ιιιη ηηΐιιΐίΐιη κιιιιΐ Γι«υΓ3(3 ), ρβίεΐ

ίοη^ε ιηείίιι» ε$86 , ρπιιείρκι Γ;κ:ι:ΐί' ΙίιιίΙα , ε( \ιχο ηιι.ιιη ιηί-

ιιϊιιιιι,'μ εηιίειη οιιιπία (Ιεηιοη$ΐΓ3Γί ρο88ίη(, ηιιεηιαιίηιοίΐιιιη

εϊ ΜβΙΙιειηβΙίεί εεηδεηΐ. δεπιρεΓ εηίηι 3υΙ Γοπηβ 3ϋΙ ο,υβη-

ΙίΙβΙε , Γιηίΐ3 ριϊηείρίβ μιιιιιιιιΙ. (4) ΡΓα;ΙεΓ83, δι οοΓρηβ 8

εοΓροΓΟ (ΙίνεΓδυιη ρΓορπίδ (ΙΚΓεΓεηΙϋδ (ΙίοίΙιΐΓ, οοΓροπιιη

;ιπ Ιιίιι (ϋΠβι•οηΙί<Ε δυηΐ ΓιηϊΙβϊ ( ίρδίδ εηίηι δεηδί1)ίίίηϋ8 <1ίΓ-

ΙΉπμιΙ , βΐηιιε Ιιβμ: δυηΐ Βηίΐ3 , ςηοιΐ ςυίιίεπι <3εηιοηδΐΓε1υΓ

οροΓίεΙ ) ; ραΐεΐ εϊ είειηεηία ηεεβδδβΓίο ε&δε ΓιηίΙβ. (5) ΑΙ

νβΓο ηεςυε, ϋΐ 3ίϋ ςυίιΐβπι ϋίευηΐ, τείυΐ Ι,ειιπρριι* εϊ Α1)-

(ίεπίεβ ϋεηιοοΓΪΙιΐδ, ε« ηυβίαοαάοηΐ, οοηβεηΐβπεβ βαηΐ τα-

Ιίοηί. ΙΊ'ίιηϋδ εηίηι ιηβ^ηίΐυα'ίηεβ ιηυΐΐίίικίίηε ηιιίιίεηι Ιη-

1ίηίΐ33 , ηιββηίίικίίηε ίυίοιη ίηι]ί\1•>ίόϊ1ι•Α βδδε άίουηΐ : εϊ

ηεςυβ εχ υη3 ιηυίΐΒ Γιεπ, ηεςιιε εχ ηοιιΙΙίδ ιιιιιιηι, δβα" 1)3-

πιιη οοηιρίεχίοηε οί <'ίιχιιηιρίεχίοηβ οπιηία ςεηεΓηΐ'ί Ε( Ιιι

ηβηκριε ι) ικκίαηι πιοαΌ ηυηιεΓΟδ ηηίν8Γδ3 0;υ»2 δΐιηΐ, βίςηο εχ

ιιιιιιηίίλ (ϋΐ'ίιιιιΐ. ΕΙδί εηίπ» ηοη (ΙίΙυοίϋβ (ΙίουιιΙ, ηοο Ιβηιεη

ίϋοοΓΟ νοίυηΐ. ΕΙ ϊηδυρβΓ, ςυϋΜ ΓΐβϋΗδ οοΓροΓβ (ϋΓΤβΓϊηΙ,

β§«Γ80 νβίο 8ίηΙ ΐηΓιηίΙβ! , ίηΒηίΙϊ εϊ ίρ&3 δίηιρίίοίβ οογρογ»
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σχήματα, άπειρα καΐ τα άπλα σώματα φασιν είναι.

|Ι»ΐον δέ χαι τί εκάστου τό σ/,ήμα τών στοιχείων , ούθέν

έπιδώρισαν , άλλα μόνον τω πυρ! την σφαϊραν άπέ-

οωχαν αέρα οέ και ύδωρ και τάλλα μεγέβει και μι-

6 κρότητι διεΐλον , ώς ούσαν αυτών τήν φυσιν οίον παν-

σπερμίαν πάντων των στοιχείο'ν. (β) Πρώτον μέν ούν

χ* ι τούτοις ταύτόν αμάρτημα τί) μή πεπερασμένα;

λαβεΤν τάς αρχάς, έςον άπαντα ταϋτα λέγειν. Ετι

ί' ει μή άπειροι των σωμάτων αί διαφοραι, δήλον 5τι

ιο ουκ εσται τά στοιχεία άπειρα. Πρόςδέ τούτοις ανάγκη

μάχεσΟαι ταϊς μαθηματικαΐς έπιστήμαις άτομα σώ

ματα λε'γοντας, και πολλά των ενδόξων και τών φαινο

μένων κατά την αίσθησιν άναιρεϊν, περ'ι ων ειρηται

προ'τερον έν τοΤς περ'ι χρόνου καΐ κινήσειος. (7) Αμα

'& δε και εναντία λέγειν αυτούς αυτοϊς ανάγκη* αδύνατον

γαρ ατόμων όντων τών στοιχείων μεγε'Οει χαι μικρότητι

διαφέρειν αέρα και γην και ύδωρ• ου γαρ οιόντ' έξ

αλλήλων γίγνεσθαι• ύπολείψει γαρ άει τα μέγιστα σώ

ματα έκκρινόμενα, φασί δ' ούτοι γίγνεσθαι ΰδοιρ και

ϊ« αέρα καΐ γην εξ αλλήλων, (β) "Ετι ουδέ κατά τήν

τούτιον ΰπόληψιν δόςειεν αν άπειρα γίγνεσθαι τά στοι

χεία, εΐπερ τα μεν σοιματα διαφέρει σχήμασι, τά δέ

σ/ήματα πάντα σύγκειται εκ πυραμίδοιν, τα μέν ευθύ

γραμμα ίς ευθυγράμμων, ήδέ σφαίρα έξ οκτώ μορίων.

26 "Ανάγκη γαρ είναί τινας αρχάς τών σχημάτων, "ϋστε

είτε μία είτε δύο είτε πλίίους,καί τα άπλα σιόματα το-

σαΰτα ίσται τόπλήθος. (9)*Ετιδ' εϊέκάστω μέντων στοι

χείων εστί τις οικεία χίνησις, και ή τοΰ άπλοΰ σώματος

απλή , μή ε'ισι δ' αί άπλαΐ κινήσεις άπειροι δια τό μήτε

30 τας άπλας φοράς πλείους είναι δυοϊν μήτε τους τόπους

απείρους, ουκ αν είη ούδ' ούτως άπειρα τα στοι/εϊα.

ΟΑΡ. V.

ρβίρ 'ΙκΊΐηΙ. Οιι.τρηΒηι ηιιΐοηι δίΐ ιιηϊηί<Ίΐ]ιι*φιρ ρίπιιρηίϊ

Ιίμιιΐ'ίΐ,ηίΙιίΙ ιΙΐ'Μιιϊΐ'πιιιΙ, μίΙ ϊμηϊ δοΐιιηι Γθ(υη<]αιη Ιι-ϊηιιετβ

Ιίμηπιηι : ηιτι'ηι νοΓΟ, αφί.ιπι , 30 ερίΡΓβ, Π)3μιιϊ|η<1ίηε

ρ3Γνϊΐ3ΐεουε ιΙίνϊδΡΓε : φΐία η3(ιΐΓ3 ϊρδοπιηι *ΪΙ ιι! οηιηίιιιιι

εεπιεη εΙεηιεηΙοι•υιη. (Ιί) Ρηιηιιπι ί••ίΙιΐΓ Μεηι βΐ ϊρίΟδ κτ-

γογ (οιιιίΐαι ί νκίεΐικ, ηοη ΓιηίΙα ίρ&α ρππεϊρί» 5ιιπητγ, > --ιιιιιι

οηιηία εαιίριη ίρδϊβ άϊοοΓβ ΙϊοθγθΙ. Οεϊηιΐε 81 οοΓροηιιη ιΙϊίΓβ•

ηηΐί,τ ηοη δοηΐ ίηΓιηίΙχ, ραΐοΐ εΐεηιειιΐβ ϊηΐΐηίΐ» ηοη ρν»ρ.

Ι'ΓίΓΐΐ'ΠΊΙ ί||ι1ϊνίι||13 <<)Γ|ΙΟΓ,Ί 6586 ιΙίι'ΗΐΙΐ'Μ , ΙΙΙΗΐΙίΡΙΙιηΙΪΠδ

δεϊεηΐίϊδ ;ι<1λ ι•γ>«ίι(ιιγ, εοΐΝρΙυΓβψιε ('Γίπιηι ιρι;ο 8ΐιΙ) ορϊηϊο-

ηριη οηιη'ιυιη ('αιίιιηΐ,εΐ ροπιηι οπίο δρηδυ ρειχϊρϊιιηΙιΐΓ,

ο ηιεάϊο ΙοΙΙίηΙ, ηεεεδδε ρΜ : ιΐι' αυϊΐηΐδ βηΐεβ ι1ί\ϊιιιιι> πι ϊκ

φΐ,τριΙρΙριηροΓΡΡΐ ηιοΐιι ιΙϊορΙι,ίιιΙιιγ. (7) ΕΙ ίιι^ιΐ[κ•ι• (οιιΐ ι .ι ιί;ι

ίρ$08 (Ιιΐ'οη: κίΐιί ϊρδίδ ηεοεβδεεδί. Ιηιρθ85ί1)ϊ1ε εδί ρηίιη, δϊ εΐε-

ιηρηΐ3 8ΪηΙίηι1ίνί(Ιιι», ηριτιιι, αιμιαπ] 3<•. (ιίτ.ίιιι ηι.ΐ'-ιιίΐιι-

άΊηε ρ;ιι•\ϋϋΐριριΐ' ιΙίΓΓειτε. Εδί εηϊιη ίηιροδδίΐιίΐε , οχ 8βδ8

ηαιιΐυο --ρηβΓϊΠ. Οοι-ροι-α ηηηιηιιε ιηηχίιιιη, δι δεΒΓεβεηΙιΐΓ,

δεηιρΡΓ (ΙρΠοιριιΙ. ΑΙ Ιιογ. ραιΊο Ιριτηιιι 3()υ3ΐη <Λ 3ΡΓεηι

τίείδδίιη εχ βεβε (ίβπ «ϋουηΐ. (8) Ρι•;τΙεΓε3 , ηρςυε Ιιοπιιη

εεη(ρη(ί3, ίηΠηϋη ίρ83 ρ!ιίιιιίιΙ;ι Πρι ί γίι1ε1)υηΙυΓ : βί εοΓροΓα

(-ιιίιΐβιη ΙϊμιΐΓΪί. ιϋΓΓεηιηΙ, Ιί^υΓΧ νρΓΟ οιώπιν εχ ρ\Γ3ΐηίιΙί-

1)ΐΐ5 ™η-;(;ιη1 ; ΓΡΓίίίπιιη ιρι'ιιίριιι 1ίηε3Γΐιιη , εχ Ϊί8 ΐ|ΐι.ι• μιπ'

ΓεεΙαηιιη Ιίηραηιιη ; 8ρΙι*τΓ3αυΙεηι, εχ ρ.ΐΓΐίΙ)υ5 ορΙο. ΚίιιΙ

εηϊηι 3ΐίο;ιΐ3 ρΓΪηΓ.ϊρϊα ΟςυΓβΓυηι, ηροοδβε «Ι. Οιιηπ• βίνε δίΐ

ιιηιιηι , δίνε <1ιΐ", είνε ρΐιιι-ι, ιΊίίΐιη 8ΪηιρΙία3 < οιροι ;ι Ι,ιη

(3Π1 ηιιιΙΙίΙιιιϋηΐΊΐι Ιι'ιΙ-γΙηιιιΙ. (9) Ι'ι,τίριρη , 8ί ευ]ιΐ8(]ΐιε

ΐ|ΐιίι|ρηι εοΓροπδ ηιοΐιΐή εβί ρρορΓίιΐδ (]ΐιί(1αιη , δίιτιρΜείδΐ-υε

εοΓροΓίδ ιηοΐιΐδ βδΐ δίηιρίεχ ; δίηιρίίεεδ ηιιίριη ηιοΐιΐδ ίηίίηιΐι

ηοη ϋΐιηΐ, ρΓορΙεΓε» ιριικί ηεςιιε δίπιρίίεεδ ΐ3(ίοηε$ ρίπι-εδ

(ρΐ3ΐη (Ιιΐίβ ευη( , ηεηηε Ιοεα δυη( ΐιιίϊηϊΐη : ηε Ιιοοςυίϋεηι

δ,'ιηε ρβείο ίρδ3 ο]«•ιιιιίι(;ι ίιιΐΐηίΐη οπιιι).

Έπει δ' ανάγκη πεπεράνΟαι τα στί-Γ/εΐα, λοιπόν

σχέψασθαι πότερον πλείο) εσται η εν. Ένιοι γάρ Ιν

μόνον υποτίΟενται, χαι •:οΖτο οί μέν ΰδωο, οί δ' αέρα ,

35 οί δέ πΰρ, οί δ' ύδατος μέν λεπτότερον αέρος ό'έ πυκνότε-

ρον, ο περιε/ειν φασι πάντας τους ουρανούς άπειρον Ον.

Οσοι μέν ούν τό εν τοϋτο ποιοΰσιν ΰδΐι)ρ ή αέρα ή ύδα

τος μεν λεπτότερον αέρος δέ πυκνότερον, εΐτ' εκ τούτου

πυκνότητι χαι μανότητι τάλλα γεννώσιν, ούτοι λανΟά-

4ΐι νουσιν αΰτο'ι αΰτοΰς άλλο τι πρότερον τοϋ στοι/είου

ποιοΰντες• εστί γάρ ή μέν Ικ τών στοιχείων γένεσις σύν-

Οεσις, ώς φασιν, ή δ' εις τά στοι/εϊα διάλυσις, ό)στ'

ανάγκη πρότερον είναι τ?) φύσει τό λεπτομερέστερον.

Επει ούν φασιπάντοιν τών σωμάτων τό πΰρ λεπτότατον

45 είναι, πρώτον αν είη τη φύσει τό πΰρ. Διαφέρει δ' ούβε'ν

ανάγκη γάρ έ'ν τι τών άλλο'ν είναι πρώτον, και μή τό

μέσον, (ϊ) Ετι δέ τό μέν πυκνότητι καΐ μανότητι τάλλα

γενναν ούθέν διαφέρει ή λεπτότητι καΐ πα/ύτητι• τό μέν

γάρ λεπτόν μανόν, τό δέ παχύ βούλονται είναι πυκνόν.

50 ΙΙάλιν δέ τόλεπτότητι και πα/ύτητι ταύτόν και τό μεγέ-

Οει και μικρότητι• λεπτόν μέν γάρ τό μικρομερές, πα/ΰ

δετό μεγαλομερές- τό γάρ επεκτεινόμενον έπι πολϋ

ΛΙΙΙΝΓυΤΠΙ.Εί. II.

(^ιιοηί,ιΐπ αηίειη ΙήιίΙα εδ& ηεεεβδε εδίείεηιεηΐβ, εοηδίιίε-

Γ3Γε ι•ρδΐ3ΐ ιιίπιη) ρΙυΓ3δϊη( βη ιιηυηι. Οιιίίΐίΐη εηϊηι ιιηιιηι

8θΙυηΊεδ8εδυρι>οηυηι : ε( Ιιιιπιηι 3ΐίί Η(ρι»η), ΒΐϋηρΓρηι, η Ι μ

ϊ}-ηεηι , αΐϋ 3ςυ3 ςυίιίεηι 8υί)1ϊ1ΐιΐ8 , βργρ ϊργο «Ιεηδίιΐδ , η,ιιοΛ

ο,υι'ίίειιι ε»Ίοδ ιιηίνεΓδοβ, (-ιιιιηι δίΐ ίιιΐίηίΐιιιη, ίηιριίιιηΐ <•οη-

ΙίηρΓβ. (Οπί ίμίΙυΓ 1ιηι• ιιηιιηι ,ιιρι.'ΐιιι ;ιιιΙ ,ίρπίιι Γ3(:ίυη(, ιπι(

βο,ηβ ςυίιίεηι δυοίιΐίυβ, βργο νοΓΟίΙρηδίιιβ, (Ιεϊηιΐε εχ Ιιοι: Γ3π-

(3ΐεοε<ΡΓ3 ίΐεηδίΐβίεπιιο (-ρηρΓ3ηΙ,ϋ ββηε ϊριοΓβηΙ, αΙΙηυΙα'

βϋϋΐΐ ρίρηιεηΐο δε Γ30ΡΓ8 ρπη». ΟρηεΓβΙίο εηϊηι εχ είρηιρη-

ΙΜ εοηιροδϊΐίο εδί , ιιΐ (ϋουιιΐ : 3θ" ε1εηιρηΐ3 υογο ρΓοΓεοΙϊο ,

(1ϊδ*ιι1ιιΙϊο. (,ΐιπιιι• εΐ ίιΙ ιριικί εδί δΐιΐιΐίΐίιπιι ηιη^ίί ρ»Ηιηπι,

ιι.-ιΙιιι-Λ ρπυδ Ρ8δε ηεοεδδε β»1. Ουυηι ίβϊΙιΐΓ οιηηϊυπ) οογ)Χ)-

ιίιιιι ϊ .. η.•ηι δΐι1)(ϊΙίδδϊηιυηι εδδε (Ιίι-ηηΙ , ΐμηϊδ π3(ιιγΑ γογ-

[ΐοππη ρι ιιηιιηι επί. ΝϊΙιϊΙ βυΐεηι τεΓΡΓί. υηυηι εηϊηι απϊρ-

ρΪ3ηι εεΙεΓοηιηι, εΐ ηοη ιηριΐϊιιηι ιρδυπι, ρΓϊιηπηι εδδε

ηεεβδδε ρβ(. (2) ΡΓΚίεΓεβ, γ.ίγϊΙλΙρ 30 ΟρηδϊΙβΙε οεΙεΓ» με-

ηεΓ3Γε, εΙδυΙ)ΙίΙϊΐ3(ε3((]ηε ι;Γ088Ϊ(ίρ, ηίΐιϊ) ιΐϋϊιτί. Κιιΐιΐίΐι-

εηϊηι , γιΊιίιιιι ; ργομμιιιι ;ιιιΙι•ηι , (Ιριΐίΐιιη εδδε νοίιιηΐ. ΚιιΙ)-

(ίΐϊΐβΐβ πίΓδίΐδ 3(ΐ|ΐιε ("ΓΟδδϊΙϊε, εΐ ιτοβηϊίικίϊηο 3ε Π3Γ-

νί(;ι1(: ίιΐΐ'ΐη εβί. δβΜϊΙε εβί εηϊηι, ηοοι! ρ.ίΓν-ίΐ-ιιιπ ; ^γο,-ι•

δϋΐη , πηοιΐ ιηη-;ηηπιηι ρΒΓίϊιιηι εβί. Ουοιΐ ρηίιη 8(1 πτιιιΐ
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λετττο'ν, τοιούτον δέ το εχ μικρών μ=ρών συνεστός. 'Ίίστ'

αύτοϊς συμβαίνει μεγε'θει και μικρότητι διαιρεΐν τήν

τών άλλων ούσίαν. Ούτω δέ διορίζομε'νοις άπαντα

συμβήσεται λέγειν προ'ς τι, και ούκ εσται απλώς τι) μϊν

δ πΰρ το δ' ύδωρ τι) δ' αήρ, άλλα το αυτί) προς μεν τόδε

πΰρ, προς δε τι άλλο αήρ, δ'περ συμβαίνει και τοις πλείω

μεν τα στοιχεία λέγουσι, μεγέθει δέ καϊ μικρότητι δια-

φε'ρειν φάσκουσιν έπε'ι γαρ τώ ποσώ διώρισται εκαστον,

εσται τις λόγος προς άλληλα τών μεγεθών, ώστε τα

ι« τούτον ενόντα τον λόγον προς άλληλα ανάγκη το αέν

αέρα είναι το Οϊ πυρ το 4ε γην το ο υοωρ, οια το ενυ-

πάρχειν εν τοις μείζοσι τους τών έλαττόνων λόγους.

(:)) "Οσοι δέ πΰρ ΰποτίθενται τό στοιχεϊον, τοϋτο μεν

διαφεύγουσιν, άλλα δ' αϋτοϊς άναγκαϊον άλογα συμβαί-

'ϊ νειν. ΟΊ μεν γαρ αυτών σχήμα περιάπτουσι τώ πυρί,

καΟάπερ οί τήν πυραμίδα ποιοϋντες, και τούτιον οι μεν

άπλουστε'ρω; λε'γοντες ό'τι τών μεν σχημάτων τμητικώ-

τατον ή πυραμίς, τών ο! σωμάτιον τι) πΰο• (») οί δέ κομ-

ψοτέρως τώ λόγω προσάγοντες δτι τα μέν σώματα

ίο πάντα σύγκειται έκτου λεπτομερέστατου, τα δέ σχή

ματα τα στέρεα εκ τών πυραμίδων, ωστ' ίπει τών μέν

σιομάτων τό πΰρ λεπτότατον, των δέ σχημάτων ή πυρα-

μ'ις μιχρομερΕστατον και πρώτον, τι) δέ πρώτον σχήμα

τοΰ πρώτου σώματος, πυραμις αν εϊη τό πΰρ. (δ) ΟΊ δ!

25 περί μέν σχήματος ουδέν αποφαίνονται, λεπτομερε'στα-

τον δέ μόνον ποιοΰσιν, επειτ' εκ τούτου συντιθεμε'νου

φασι γίγνεσθαι τάλλα καΟάπερ αν ει συμφυσωμε'νου ψή

γματος. Άμφοτέροϊς δέ ταύτα συμβαίνει δυσχερή• ει

μέν γαρ άτομον τό πρώτον σώμα ποιοΰσι, πάλιν ήςουσιν

31) οί πρότερον εϊρημένοι λόγοι πρόςταύτην τήν ύπόΟεσιν.

(«) "Ετι ούκ ένδε'χεται τοΰτο λε'γειν φυσικώς Βουλομε'-

νους Οειορεΐν. Ει γαρ άπαν σώμα σιόματι συμβλητόν

κατά τό ποσόν, έχει δ' άνάλογον τα μεγε'Οη τά τε τών

ομοιομερών προς άλληλα και τα τών στοιχείων, οίον

85 τα τοΰ παντός ύδατος προς τον άπαντα άε'ρα και τοΰ

στοιχείου προς τό στοιχεϊον, δμοίιος δέ και έπ'ι των

άλλο>ν, δ δ' αήρ πλείων τοΰ ύδατος και ο'λως τό λεπτο-

μερεστερον τοΰ παχυμερεστε'ρου , φανερόν δ*τι και τό

στοιχεϊον ελαττον εσται τό τοΰ ύδατος ή τοΰ άε'ρος. Έ.Ι

«ο οΰν τό ελαττον μέγεθος ενυπάρχει τω μείζονι, διαιρετόν

αν είη τό τοΰ άε'ρος στοιχεϊον. 'ϋσαύτως δέ και τό

τοΰ πυρός και Ολως τών λεπτομερεστε'ριον. (7) Ει δέ

διαιρετόν, τοϊς μέν σχηματίζουσι τό πΰρ συμβήσεται

μη είναι τό τοΰ πυρός με'ρος πΰρ δια τό μή συγκεϊσθαι

«5 τήν πυραμίδα εκ πυραμίδων, ετι δέ μή παν σώμα είναι

ή στοιχεϊον ή Ικ στοιχείων (τό γαρ με'ρος τοΰ πυοός

ούτε πΰρ ούΟ' ίτερον στοιχεϊον ούδε'ν), (β) τοϊς δέ τώ

μεγέθει διορίζουσι πρότερον τι τοΰ στοιχείου στοιχεϊον

είναι, καϊ τοΰτ' εις άπειρον βαδίζειν, είπερ άπαν σώμα

μι διαιρετόν και τό μικρομερε'στατον στοιχεϊον. (ο) "Ετι

δέ χαΐ τούτοις συμβαίνει λέγειν ως ταύτόν προς μέν

τόδε πΰρ εστί, προς άλλο δ' αήρ , καϊ πάλιν ύδωρ και

γη. (ιυ) Κοινόν δέ πασιν αμάρτημα τβϊς Ιν τό στοιχεϊον

ΰποτιΟεμενοις τό μίαν μόνην κίνησιν ποιβΐν Φυσικήν,

Ι ιιηι εχΙεηιΙίΙιΐΓ, ί<1 δΐιυΐίΐο 6δΙ : ΙλΙο αιιίοι ί<1 ε$1, ιμιοιΙ ο\

ρβΓνϊδ ραι ίϊηιΐδ εοηδίβΐ. (}ιΐ3Γε ΒεεϊϋίΙ , ϊρδΟδ πΐ3§ηίΙιιάΊηβ

βο ρηηϊΐίΐΐιι 6ΐιΙ)3ΐ3ηΙί38 αΊνκΙοΓΟ εοΙεΓοηιιη. ΛεεΜϋ βυίειιι

ίΐ3 αεΠηίεηΙϊηιΐδ, ιιηίνοΐ'83 3(1 3ΐίο,ιιΜ (ΙίεεΓβ. ΛΙιμιο ;;ιιιι

ηοη ογϊΙ αΐκοΐιιΐο η] ίιιιΙ ί^ιιίί , αΙίιιιΙ βπ,ιι», οΐίιιιΐ αΟΓ ; 50(1 ίιίοιιι

ο«1 &ά Ιιοε ϊ^ηΪ9, 3<1 αΐίηυ'κΐ βΐίικί αβΓ. <}υο(1 ςιιίίκπι ίΐβ ςυο-

(|ΐκ• «(■ιϊιΐίΐ, < ι μ ϊ ρΙιΐΓϋ φΐκίοιη είειηεηΐβ εδδε αϊυηΐ, ηιαμηι-

ΙΙ1(Ιϊηο3υΙοηιο( ρ;ιι•νίΐΒΐο (1ίΠ"6ΓΓ8(1ίουηΙ. Ν;μιι ιμιιιιη υηιιηι-

φιοιίφιο φΐίΐιιΐίΐιιΐο δί( <1οΙίηί(ιιιιι , ιιΐίιρια πιΐίο ηίηιίι ιιηι

ι'ιιΙβΓ ϊρδβδίηββηίΙυάϋηεββΓίΙ. <}ιΐ3Γ6 εοπιιη α,ιια! Ιιαηο ΓβΙίο-

ηΐ'ΐιι Ιι•Ί|)«η1 , αΐίικί ΒΰΓεηι , αΐίυι! ϊ^ηειη , βΐίυι) Ιογγλιπ, αΐϊικ!

αιρίΛΐη ε88β ηβοείδε βίΐ : ρΓορΙβΓεβ <\ηοά ίιι ιιιιφ)ΐ•ίΙια< γλ-

Ιίηιιΐ'ί ιιιίηιιΠΜΐ) ϊηδυηΐ. (3) Ουί νβΓΟ ίμηι•ηι εΐεπιεηΐυιη

ίρΜί ίιι $υρροηυηΙ , Ιιοε ()υί(1εηι ενβιΐυηΐ ; ;ιϋ;ι νεΓΟ ίρ8ΐ8 30εί•

ιίειο 3ΐ)8υΓ(ΐ3 ηεεε88βε8(. Οιιίιίαιιι ιίιιιιι ϊ]ιμ>γιιιιι , ϊμιπ Ιι^ιι-

Γ3ΐη 3(Ι]υη^υη( , υΐ ϋ ηυί ρ)ταιηίι1οιτι Γ,κίιιπΙ. ΟιιοΓυιηςιιί-

ώΐΙΙΙ 8ίΐ|ΐρ1ίΐ'ί|18 (ΙίΐΙΙΙΐΙ , ρ\Γ3ΙΙ|ίι1ι•Μ) ιρΐϊιΐι'111 (1ίι.•<ΊΐΙΐ'8 ίιΐ β88ε

ιριυιΐ πιβχϊιηε Ιίμιιπιπιπι ϊηείιΙεΓε ροίεβΐ, ι^ιιιίιι •ιιιΙιίιι εβΓ-

ροηιηι. (4) (^ ιιίιΐιιιιι ρΓο1)3ΐ)ί!ίϋ8 , εοτροι-3 ηιιΜεπι ιιιιίνιτΜΐ

εχ εο Γ.οηιροδϊ(3 ε88β , ςιιοιΐ ε8( οηιηϊηο ιικιχίηιε ίΐιΐιΐίΐίιιιιι

ρ.ΐΐΐίιΐιιι , 8θΜ(ΐ38 νεΓΟ Γ|£11Γ33 ΟΧ ρ) Γ3ΙβίΐϋΙ)118 00η5(3Γ8 (1ϊ-

ΟΊΐΙι'ν Ι.Ί|;ΙΙ(.' (|1ΙΙΙΙ1Ι ΙΟΙ'ριιΠΙΙΙΙ ΐρΐΙιΙοΐΙΙ 1<;ηΪ5 8ΪΙ 8ΙΐΙ)1ίΙί88ί-

ιιι 1 1 ίιι , Ιίμιιιαπιιιι νιτο ρ)Τ3ΐΐΗ8 ιιι,ιχίιιιο ρ;ιι \ :ιι ιμη β8[ ρ3Γ•

Ιϊιιιη, ηΐιριε ρπηΐ3 ; ριϊιΐ)3ηιιεΓι§ιΐΓ3 ρππιϊ δίΐ εοΓροπβ : ί§ιιΐ8

ρΓοΓβοΙο Ρ5Τ3ΠΗ8 ΟΓΪί- (5) ΟιιίιΙίΐιη ο*ε Π^ιιτβ ςυίιίεπι ηίΙιίΙ

ιΐίειιηΐ; 8υΙ)(Πί88ΪιηαΓυηι αυΐεηι ρ,ΐΓΐίιιιιι δοΐιιιιι είειηεηΐυηι

ίρδίιηι ΓβείιιηΙ : (ΙείικΙε εχ Ιιοε εοηιροδίΐίοηεπι δΐιΙ>ευη(ε ,

εοΐιτα Γιοπ (ΙίειιηΙ : ρβπηιΐε υΐ κπδ αΓοηβο εοηΠβηΙυΓ.

ΠΜ>ιμιε ;ιιιΙιίιι ιμιΙιίιι ιΙίΓΜείΙϊ& βεεκίυηΐ. Ν'ηιιι δι ριΊιιιιιιιι

πιι-ριΐί ίηι1ί\ίιΙιιιιιιι ΓβείυηΙ, ί1Ι;ΐ' Γ3ΐίοείιι»Μοηβδ ηιιβδ βηΐεη

ι1ί\ίιιιιΐ8, ;ιιΙ Ιιαηο εαηιίεηι ΙινροΙΙιβδίη , ιιΐ ρ.ιΙιΊ, η•ιΙϋιιιιιΐ

(6) ΡΓίεΙεΓ83, δϊ ηβΙυΓβΠΙΟΓ εοηΙΐΊηρΙβπ νοίιιιι), Ιιοε άΊεβΓϋ

ιιημιΐΊΐιιΙ. >αιιι δι οιηηε εοΓριΐδ 3(1 εοΓριιβ ςιιβιιΐίΐβίε εοηι-

ρηταυϋο εδί, πιαςηίΐυιΐίηεί βιιίειη δίπιίΙίΙιιαΊηειιι μιΙκμιιιΙ

Γ3(ίοηί$, εΐ μ ιιιί Ιίιιιιι ρ;ιι Ιίιιιιι ίιιΐιτ δε, ε( εΙεηιεηΙοΓυηι ,

μΊιιΙ ιιιιί \ ιί .-;ι_> βςοα; αιΐ βεΓεηι υηίνεΓδίιηι, οί εΐεηιεηΐί 3(1

είβηιβηΐυηι , ιΊ ίη οεΙεπ8 εοϋειιι ιιιοιίο , εΐ 38Γ ιπ.^ογ β8ΐ

3()ΐΐ3 , εΐ οιηηίηο ίιΐ ςιιοιΐ δΐιΐιΐίΐίοπιιιι εδ( [ΐπιΐίιιιη , εο ςυοιΐ

εβί βΓΟίβίοΓίιιη : ρηίοΐ, εΐ εΐεηιεηΐυιυ βο,υβε ιτιίηιΐδ ιμι.ιιιι

36ΓΙ8 6886. 8ί ί^ίΙιΐΓ ιιι;ιμιιί(ιιι1ΐ) ιιιίικιΐ' ίηεδί ΠΊ3]οπ , εΐε-

ηιειιΐιιηι 8»ηε ηοΓίδ ι)ίνί*ί1ιίΙε οιίΐ : εΐ ίμιιίδ ίιΐοηΐίιΐι-ιιι ιρδίοδ,

ιΊ οοι ιιιιί οηιηϊηο <μι.τ δΐιΜϊΙίοπιηι ρπιΊίιιηι δΐιηΐ. (7) δίη

(Ιιι ΚίΙιίΙι• Ι.ιι-ίιιιιΙ η ιριί ί ίιι ΙίμιίΓαιη ΐΓΐυυιιηΙ , βνεηίεί, ρ3Γ-

Ιοιιι ίμπί< ίμηΐΊΐι ηοη εδδε, ρι-ορίι τοη ιμιοιΐ ρτΓβηιίδ ηοη εχ

ρ\Γ3ΐιιίι1ίΙιιΐ8 εοηδ(3(. ΕΙ ίίοιιι , ηοη οπιηε οοι-ριΐδ (ΊοιηοηΙιιιη

0586, αιι( εχ εΐεπιεηΐίδ οοηδΙβΓε. Ι'.ιγ> οηίιη ίμηϊί , ηεε ίςηίδ

εδ(, ηοοϋΙίικΙ οίοηιοηΐιιηι ιιΙΙιιιιι. (8) Ιίδ νεηι ςηΐ ηΐ3ςηίΙιι-

ιΐίιιο (ΙοΙίηί ιιιιί βνεηίεί, ρΓΪηδ ςηίιΐ οίοιηοηΐο οίοηιοη [ιιηι εδ5ο,

3(ςιιε Ιιοε ίη ίηϋηίΐυηι λ1)Ϊγο , δι οιηηε εοΓρηδ ϋίνίδίυΠε 6δΙ ,

οί ψκκΐ ρίΓϊβΓ ιιιιί ιη;ι\Ίιιιο ρ«Γΐίηηι ο.<1 οίοηιοηΐιιιη. (:)) Ργχ-

Ιοιο.ι , Ιιίδ 6ΐί3ΐη αοοίιΐίΐ , ίιίοιιι αιΐ Ιιοε ίμηοηι βδδβ ιΐίοοιο ,

3ϋ 3ΐίυ(1 βεΓεηι, εΐ βο,ιιαιη πίΓδίυ , βε 1<•γγ;ιιιι. (1 0) Γοηιηιηιιε

ίΐιιίοιη ροο(•;ιΙυιιι υηίνβΓδίδ 6»( , ιριί οίοηιειιΐιιηι ιιιιπηι 8»ρ
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καΐ πάντων την αυτήν. Όρώμεν γαρ παν τό φυσικόν

σώμα κινήσεως έχον αρχήν. Ε! ουν άπαντα τα σώ

ματα έν τί έστι, πάντων άν είη μία κίνησις • και ταύτην

άναγχαϊον δσωπερ αν πλείο>ν γίγνηται, χινεϊσΟαι μαλ-

6 λον, άσπερ και το πϋρ δσω αν πλεϊον γίγνηται, φέρεται

θαττον άνω την αΰτοϋ φοράν. Συμβαίνει οε πολλά

κάτω φέρεσθαι θαττον. "Ωστε διά τε ταΰτα , και προς

τούτοις επεΐ διώρισται πρότερον δτι πλείους αί φυσικα'ι

κινήσεις 7 δήλον δτι αδύνατον £ν είναι τί» στοιχεΐον,

ιιι (ι ι) Έπει δε ούτε άπειρα ούτε έν, πλείοι άνάγχη είναι

και πεπερασμένα.

Έπισκεπτέον δέ πρώτον πο'τερον άίδιά εστίν ή γινό-

15 μένα φθείρεται• τούτου γαρ δειχθέντος φανερόν έσται

και πόσ' άττα και ποία έστιν. Άΐόια μέν ουν είναι

αδύνατον • ορώμεν γαρ και πΰρ και δδωρ και εκαστον

τών απλών σωμάτων διαλυόμενον. Άνάγχη δέ η άπει

ρον είναι η ϊστασθαι την διάλυσιν. Ε! μίν ουν άπει-

20 ρον, εσται και δ χρόνος δ της διαλύσεως άπειρος,

και πάλινδ της συνθέσεως• έκαστον γαρ εν άλλω χρόνω

διαλύεται και συντίθεται τών μορίων. "Ωστε συμβή-

σεται έςο) τοϋ άπειρου χρόνου άλλον είναι άπειρον,

δταν ότε της συνθέσεοκ άπειρος ή και έτι τούτου πρότε-

25 ρος Ό της διαλύσεω;. Ωστε του απείρου έςω γίγνεται

άπειρον δπερ αδύνατον. Ε! δέ στήσεταί που ή όιά-

λυσις, ήτοι άτομον έσται τό σώμα έν ωϊσταται, ή διαι-

ρετόν μίν ού μέντοι διαιρεΟησόμενον ούδε'ποτε , χαΟά-

περ έοικεν Εμπεδοκλής βούλεσθαι λε'γειν. Άτομον μεν

3υ οϋν οϋκ εσται δια τους πρότερον είρημε'νους λόγους•

άλλα μην ουδέ όιαιρετόν μίν ουδέποτε δι οιαλυθησόμε-

νον. Το γαρ ελαττον σώμα τοϋ μείζονος εΰφθαρτότερόν

έστιν. Κΐπερ ουν χαι το πολΰ φθείρεται κατά ταύτην

την φΟοράν, ώστε διαλύεσΟαι εις έλάττω, έτι μάλλον

:•5 τοϋτο πάσ/ειν είλογοντό ελαττον. Λύο δι τρόπους ορώ

μεν φΟειρόμενον το πΰρ• υπό τε γαρ τοϋ εναντίου οΟεί-

ρεται σδεννύμενον, και αυτό ίιφ' αΰτοϋ μαοαινόμενον.

Ί'οΰτο δέ πάσχει τό ελαττον υπό τοϋ πλείονος, και

θαττον, δσω αν ή ελαττον. Ωστ' ανάγκη φθαρτά και

4ΐι γενητα είναι τα στοιχεία τών σωμάτων. (2) Έπειδ' έστι

γενητά , ήτοι ές ασωμάτου ή Ικ σώματος έσται ή γένε-

σις, και ει εκ σώματος, ήτοι ές άλλου η ες αλλήλων.

(:ι) Ό μέν ούν έξ ασωμάτου γεννών λόγος ποιεί γεννώ-

μενον χενόν. Παν γαρ τό γινόμενον έν τινι γίνεται,

*:> και ήτοι άσώματον έσται έν ώ ή γένεσις, η1 έ*;ει σώμα•

και εί μέν έ'ςει σώμα, δύο έσται σώματα άμα έν τω

αύτώ, τό τε γιγνόμενον χαι τό προϋπάρχον ει δ' άσώ

ματον, ανάγκη χενόν είναι άφωρισμένον. Τοϋτο δ' ό'τι

αδύνατον, δέδεικται και πρότερον. (<) Άλλα μήν

5ΐ) ούδ' εκ σώματος τίνος έγχο)ρεΐ γίνεσθαι τα στοιχεία•

συμβησεται γαρ άλλο σώμα πρότερον είναι τών στοι

χείων. Τοϋτο δ' εϊ μίν έχει βάρος η κουφότητα, τών

στοιχείων εσται τι, μηόεμίαν δ' έ^ον δοπήν άκίνη-

τον έσται και μαθηυ.ατικόν • τοιοΰτον δέ ον οΰκ έσται

ροιιιιιιΐ , ιιπιιιιι ιΐίΐΐιιι,ιΐι-ιιι «>1υιι>, οηιιιϊυιιχ[ΐιο οιιηάΐΐιι Γί-

00Γ6 ΝΙιιΙΐΙΙΙΙ. ΟΙΙΙΙΗ' ΙΙΛΙΙΙιρίΟ Ι13(ΐ)Ι"ΐ1θ ΟΟΓρίΙδ ρΐΊΙΚ'ίρίΐΙΙΙΙ

Ιι.-ιΙιπν ιηοΙιΐ8 νϊιίβηιι». δι ίμϊΐιιι- οιηιιία οοι-ροι-3 υηυηι ςηκΐ

δΐιηΐ, υηυβ οηιηίιιιη ηιοΐυδ βι-ίί. Ε( Ιιοο εοπιαςίβ φιοιίψη•

ηιονβιϊ ηοοοδδο 051, <|ΐιο 111^115 ΙίΙ, < ριοιικκΐ ιιιΐ)ΐ Ιιι ιιι ο( ϊξηίς

ςυο πι3]ογ ΙίΙ, οοδυβ ΙϊΙίοηε οβίβπιΐδ ΓογΙιιγ. ΛιτϊιΙίΙ ;ιιιΙ<ίιι,

ιιιιιΙΙα ιΙοοιμιιιι οοίβηιΐδ ΓβΙΤΪ. «,ΐιι,ιιν ρΓορΙβΓ 1ιί!0 ίρβ», οι

ίηδΙιρΟΓ ιριιιιη (ΙοΙίιιίΙιιιιι δίΐ ρπιυ, ηαΙιΙΓίΙβ.ί ρΙϋΓβίί 6850

ιιιοΐιΐί , ρα(β( ιιηυιη οίοιιιπιΐιιιη 6886 ηοη ρθ88«. (II) (,Ιιιιιιιι

3ΐιΙοιιι ηι'ιριο ίιιΓιιιί Ί» ίίηί , ηοςοε ιιηιιιη μΙ ιΊιίιιοιι! ιιιιι, ρ| ιι γ,ι

ρι•οίι:ι•(ο αΐιριι; 1ίηί(3 6886 ηοοθ88β 05(.

ΟΑΡ. VI.

Οοηίίιΐιτίΐηιΐιιπι 6$( 3υ(εηι ρπηιο, ιιΐηιηι 8Γΐηρί(οηΐ3 μιιΙ.

ϊπ ^οηβΓοηΙιΐΓ οΐ οοΓΓυπιρβηΙυΓ. Ουο ι](•ηιοιι>(ι;ι(ο , εΐϊαηι

ςιιοί ιΊ ιρι,-ιΙκι ϋΐιηΐ, ρϊ(ο1)ί(. 86Πΐρί(εΓΐΐ3 ί^ίίιΐΓ 6550, ϊιη-

ρ055ΪΙ)ϊ1β 681. ΕΙ ϊμηοιιι οηϊηι , εϊ 3(|ΐι;ιιιι , βί ιιηιιιιιιρκκΙιρίΓ

5ίιιιρΙίΐ'ίιιιη οοΓροπιηι άίδίοΐνΐ νϊ(1βηιιΐ5 : ϋίβϊοΐυΐίοηοιιι,

νΟΓΟ 3111 11ΐΙίΐΐί(3ΙΙ1 1'55Ι', 3|ΐ( δίβΓΟ, ΠεΟβ556 Οί[. δί ί(•ί(ΠΓ

ϊιιΐίιιίΐα ε$(, «Ίίκιη (ι'ΐιιριΐ8 (1ί55θΙο(ίοηΐ5 ίηΐίηίΐιιιιι επ(, <Ί

((•ιιιριΐ'ί πΐΓ8ϋ5 οοηιρο5ί(ίοηϊ8. υηβςιια'ΐιυο εηίιη ρβΓίίυηι

III 3ΐίθ(0Ι1ΐρθΓ0ΐ1ί5$θΙνί(ΐ1Γ, 3((]υβ ΟΟΙΙΐρΟΙίίίΐΙΓ. ΟιΙΛΠ! ίΪΓΐ ιι(

0Χ(Γ3 (ι'ΐιιριι.•. ίιιΙίΐΜΐιιιη, (οηιριΙ58ΐ( ίιϋιΐιΙ ίιιΐίιιίΐιιιιι : ι μι. Μ» ίο

ςιιίιίοπι β( οοηιρθ5ί(ίοηί5 Ιΐ'ΐιιριι-; ε5( ίηΠηϋυηι , ε( ριίυ« 1ι6ο

(1ί55θΙυ(ίοηί5 (οαιρυβ , 3(1εο ιιι οχ(Γ3 ϊηΓιηΚιιιη -ίΐ ϊιι(ίιιίι ιιιιι :

ιριοϋ ι>1 ίιιιρο.-Λΐ1ιϊΙ('. 8ϊη 8(3ϋί( βΐίοιιΐιί άΪ85θ1ιιΙϊϋ , ιιιιΐ ίιΐ

οοΓρυδίη ηυο ιΐίδδοΐιιίίο 8(Ηΐ)ί(, ίηϋίτίιΐιιιιιη οπ( : 3ΐι( ιϋνί-

δίϋίΐο (ριίιΐοηι επί, ηοη (ηιιιιίι ιιιιιρι:ιιιι ιΐίνίιΐοΐιιτ, ιι[ Ειηρβ-

(Ιοιίαι νβΙΙβ νί(1ρ(ιΐΓ. ΙηιΙίνίιΙυιιπι ϊ^ϊΙιιγ ηοη οπ( ; ρΓορΙοι-

Γ3(ίοηβ5 3ηίθ3 <Ιίοΐ38. ΑΙ ηοψιβ ιϋνί$ίυί1ο ()ΐιί(1οιιι οιίί,

ηιιικρι.ιιη βιιίεηι (Ιϊδ&οΙνβΙιΐΓ : ιηίπιΐδ οηίιιι οοΓρυβ, Γ3θϋίυ3

ςυβηι ιη3]υ8, εοΓΓίιηιρϊ ροΐβδί. 8ϊ ίκίΙιΐΓ ο( η^ιΐδ Ιιηο οογ-

Γυρίίοηβ οοΓπιηιρίΙιιΐ', ιιΐ ίη ιιιπιιιι-,ι ι!ί^π!\ ;ιΐιπ•, οοΓ[)υ$ ιιιί-

ιιιΐ5 ίϋ ι-Ιίιιιιι ιιΐ3§Ϊ5 ρ3(ί οοιυι'ΐιΙαικηίΓη 05( Γ3(ίοηί. Ι^ηειη αιι•

(ίΐιι ιΐιιοΐιιΐδ ιηοιϋί οοΓί'ΐιιηρϊ νίύοηιιίδ : ηιηι ε( 3 (ΧιπΙγβπο

(■οΓπιιηρίΙ ιι ι•, ςιιυηι εχδίίηβΐιίΙϋΓ, β( ίρ;ο3 5ε ίρ«ο πι»γορ.5<:οπ*.

ΙΙικ' :ιιι(πιι ριιίίΐιιΐ' ιιιίηοΓ ιι ιιυιίοΓί', (Ί ι•ιι οεΙΟΓΪυβ ιριΐ) ιιιί-

ηοΓ βίΐ. (^ικιη.' πίΓροπιπι είβηιοηΐβ εοΓπιρΙ ί1ιίΙί:ι ι! :;ιίιι'ι•ιι-

1)ίΙί3 655β, ηοοβ55β οδί. (2) οιιιιιιι βιιίειη ΒεηβΓβοίΙίβ δίηΐ ,

βηίοχ ϊηοοΓροΓεο, 3»ί 3 οοΓροΓβ ίρδΟΓυιτι μοηοΓ3(ίο ειϊ( :

«( 81 ΟΧ ΙΌΓρΟΓΟ, 3υ( 6Χ »Ι|0 31|( ΟΧ 5050 νίι.ίδβίιπ ίρϊοπιιη

μεηοΓ3(ίο βπΐ. (3) 15 ί^ίΙιΐΓ ηυί ϊρκη ιΐίοίΐ οχ ίηοοΓροΓοο

80Π0Γ3ΓΙ, \30ΐιυηι ίχάΐ. Νβπι οηιηβ ηηοιΐ ίϊΐ, ϊη «Ιίςιιο

ΙίΙ : ε( ϊιΙ ιιι ΐ|ΐιο οδί μοηθΓ3(ίο, 3υ( ίηεοΓροΓΟίιπι βπΐ, ιιιιΙ

1ΐ3υοΙ)ί( εοΓριΐδ : ο(, δί Ιιβύεΐιιΐ (ΌΓριΐδ, (Ιυο οοι•ροι•3 δίηιιιΐ

ιιι ιόιΙιίιι οπιηΐ, ίι! ί ίηιρι,'ΐιιι ) (]ΐιικ1 ΙίΙ, (Ί 1(1 ςιιοιΐ ρηι.ΐο-

(]ί(. 5ίη ϊηοοΓροΓουιη ογΗ, ν;ιι•ιιιιιιι βί»ο (ΙεΠηίίιιηι , ηβοβδδο

051 : Ιιοο αιιίοπι ίηιρθ5δίΙ)ίΙοο556, βηΐββ (Ιοηιοηδ(Γ3νίηιυ5.

(4) ΑΙ ηοηυβ οχ οογπογο (ρκκΚιιη είβηιεηΐβ Γιογι ροδίυη! :

ονβηίοΐ οηϊηι, βΐϊυιΐ οβΓρυδ εΐεπιεηΐίδ [>γϊιι3 0550 : 3(ηυβ

Ιιοο, δί ριιιιιΐυί 3ΐι( Ιο\ί(;ι(ΐ'ηι ΙΐίίΙκΊ , ιιπιιιιι φικί επ( οΐβ-

ιιιπιίοι ιιιιι ; 51 ιιιιΙΙιιιιι Ιι.ιΙιιΊ ιιιοιιιιηΐιπιι , ίιιιιιιοΐιιΐρ 3ο ιιιιι-

ΙΙιΐΊΐιπϋΐΊΐιη ι'πΐ : 1ϋΙι• πιιΝίιι δί 65[, ίη ΙοίΌ ηοη οπί. •,)ιι•)

27.
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εν τόπο). Έν ω γαρ ηρεμεί , έν τούτω χαι κινεϊσΟαι

ΚαΙ ει μεν βία, παρά φύσιν, ε! δέ μή βία,ουνατον.

χατά φύσιν. Ει μέν ουν εσται εν τόπω, χαί που εσται

τι των στοι/είων ει δέ μή έν τόπω, ουδέν ές αύτοϋ

» Ιιται- τι) γαρ γινόμενον, χαι ες ου γίγνεται, άνάγχη

αιχα εΐναι. Έπε'ι δ' ούτε έ; άσο>μάτου γίγνεσθαι ου

νατον ούτ' εξ άλλου σώματος, λείπεται ες αλλήλων

γίγνεσθαι.

ΟΑΡ.

Πάλιν ουν έπισχεπτέον τίς ό τρόπος της ί\ αλλήλων

ιυ γενέσεως, πότερον ώς Εμπεδοκλής λέγει χαι Δημό-

χριτος , ή ώς οί εις τά επίπεδα διαλύοντες, ή εστίν άλ

λος τις τρο'πος πάρα τούτους. Οί μεν ουν περί Έμπε-

δοχλέα χαι Δημόκριτον λανΟάνουσιν αύτοι αυτούς ού

νένεσιν έ; αλλήλων ποιοϋντες άλλα φαινομένην γένεσα

ι;• ένυπάρ/ον γαρ έ'χαστον έχχρίνεσΟαί φασιν, ώσπερ έ;

αγγείου της γενέσεως ούσης άλλ' ουκ εκ τίνος ύλης, ουδέ

γίγνεσθαι μεταβάλλοντος. (2) "Επειτα καν ούτως ουδέν

■^ττον άλογα τα συμβαίνοντα. Το γαρ αυτό μέγεθος ου

δοκεΐ συμπιληθέν γίνεσΟαι βαρύτερον. Άνάγχη δέ τοϋτο

2υ λέγειν τοις φάσκουσιν έκκρίνεσΟαι το ΰδο>ρ έκ τοΰ αέρος

ένυπάρ/ον δταν γαρ ύδωρ έ; αέρος γένηται, βαρύτε-

ρόν έστιν. (3) Έτι δέ των μεμιγμενο)ν σωμάτων ούκ

άνάγχη -/ιορισΟέν δάτερον άει πλείω τόπον Ιπέ/ειν ίταν

δ' ί\ ύδατος άήρ γένηται, πλείο) καταλαμβάνει ταπον

ϊ'• το δέ λεπτομερέστερον έν πλείονι τόπω γίγνεται. Φα-

νερόν δέ τοϋτό γε και έν τη μεταβάσει • διατμιζομένου

γαρ και πνευματουμένου τοϋ όγροϋ ^ήγνυται τα περιέ

χοντα τους Ογκους αγγεία δια την στενο/ωρίαν. "ίίστ'

ει μεν όλως μη έστι κενόν μηδ' επεκτείνεται τα σιό-

3* ματα , καΟάπερ φασιν οί ταΰτα λέγοντες, φανερόν το

αδύνατον ει δ' εστί κενόν και έπέχτασις, άλογον τι) ες

ανάγκης αεί πλείιο τόπον έπιλαμβάνειν το /ιοριζόμε-

νον. (ι) Άλλ' άνάγχη και ΰπολείπειν την ές αλλήλων

γένεσιν, είπερ έν τω "πεπερασμένο) μεγε'Οει μή ένυπα'ρ-

•15 /ει άπειρα μεγέθη πεπερασμένα. "Οταν γάρ έκ γης

ύδωρ γένηται, άφη'ρηταί τι της γης, εΐπερ ίχκρίσει

- ή γένεσις• και πάλιν όταν εκ της υπολειπόμενης, ώσαύ-

τοις. Ει μεν οϋν άει τοϋτ' εσται, συμβησεται έν τώ

πεπερασμένο) άπειρα ένυπάρ/ειν • έπει δέ τοϋτ' άδύ-

4ΐι νατον, ούκ αν άε'ι γίγνοιτο ές άλλήλο)ν. "Οτι μέν ούν

ούκ εστί τη έκκρίσει ή εις άλληλα μετάοασις, είρηται.

(λ) Λείπεται δ' εις άλληλα μεταβάλλοντα γίγνεσθαι.

Τοϋτο δέ δι/ώς • ή γ&ρ τη μετασχηματίσει, χαΟάπερ

έχ τοΰ αΰτοΰ κηροϋ γίγνοιτ' αν σφαίρα και κύβος, η1 τη

*'■• διαλύσει τη είς τα επίπεδα , ώσπερ έ'νιοί φασιν. Ει μέν

ούν τη μετασχηματίσει γίνεται, συμβαίνει έ; ανάγκης

άτομα λέγειν τα σιίιματα • διαιρετών γαρ ό*ντων ούκ

εσται τι) τοϋ πυρός μέρος πυρ , ουδέ το της γης γη , διά

το μή είναι μήτε το της πυραμίδος μέρος πάντο>ς πυ-

6π ραμίδα μήτε το τοϋ κύβου κύβον. (β) Εϊ δέ τη των έπι-

πεοο)ν Οιαλυσει, πρώτον μέν άτοπον τι) μή πάντα γενναν

ες άλληλο)ν, όπερ ανάγκη λέγειν αύτοΐς, και λέγουσιν.

εηίηι ίη Ιοεο ςηίεδείΐ , ίη εο εΐίβιιι ιηυνεπ ροΐββί. ΕΙ &ί νί

πηίϋεηι , ρπείιτ ιιΜίπιιιι : δίη νβΓΟ ηοη ν! , δοοηηιΐιιιιι η»•

1πΐ';ιιιι. δι ίμίΙιΐΓ ίη Ιοεο επί, (ΊίΗΐιι αΐίπιΐή επί εΐεηιεηΐο•

πιπί φιίρρί;ιιη : δίη νβΓΟ ηοη ογϊΙ ίη Ιοοο, ηεςιιε υ,ιιίεφίβιη

εχ ίρβο ίΓΪΙ. Ιιΐ εηίηι φΐο3 ΠΙ, εΐίιΐ αχ <|ΐιο ΙίΙ, ίίπιυΐ «&%

ηεεεββε εδί. Ουιιηι αιιΐνηι ηεφίβ βχ ίηεοι•ροι•εο ηεφιε εχ

βϋο οοφΟΓβ ΟβΓί ροβδίηΐ, εχ δβδβηιηΐιιο Γιβή ΓείΙαΙ.

VII.

ΚιΐΓ»ιι$ ίβίΐυι• ιοηϋκΙΡΓηηιΙιιιη εδί ςυίδηβηι 5ΪΙ πιιιΐιι,τ ρβ-

ηβΓβΙίοηίβ ίρδοηιιη ιηοιίιΐδ, ιιίπιιη ιιΐ ΕιηρειΙοεΙεί ιΐίοίΐ ηΐ-

φΐε Ι )<ιικη ι Ηιι> , ,ίΐι υΐίί φΐί ίη ρΙ,ιη» ϋίίϋυΐνιιηΐ ; αη,-ιΐίιι*

ςιιίδρίβηι ί>ί! ρΓίεΙεΓ Ιιοβ ηιυιΐιι*. ΚιιιροΙοεΙειη ί^ίΙιΐΓ εϊ Όΐ-

ηιοεπίιιηι ρΓα?Ιοη(, ηοη ρεηειβίίοηεηι 8ε ηιυΐιιαπι, δβιΐ βρ-

ρϊΓβηΙεηι ίβεβΓε ςεηεΓαΙίοηειη. Ιηεδββ βηίηι ο,υα•ςιιε 30

86§Γε@3Γί ιΐίευηΐ, «ρι.ΐίί β ν3$ε &ΪΙ ί 1 1 > . ι ςεηοΓ3ΐίο, 8ε(1 ηοη

β ηΐϊΐΐ'ΐ'ί» (ρΐίΐιΐιιιι ; ηειριε @εηεΓ3Γί ριτ ηιιιΐ3(ίοηειη.

(2) ΙκίιιιΙι•, 8ί 1ιο(• ιΊί.'ΐιιι ιιιυιΐο δίΐ §εηεΓ3ΐίο , ηοη ιηίηιις ει

()ΐ«»' ενεηίυηΐ , 8υη( :ι1ιμιγ<13. Εβάειπ εηίιη ιηα^ηιίικίο 81

ιΙΐ'ΐΐίιΊιιι-, |;Γ3νίοΓ Ιίιτί ηοη \ ϊιΙοΙιιγ. ΛΙ Ιιοε (ΙίιηπΙ ίί ςηί

3ςιΐ3Π) ίηΐ'850 ίη βιτβ εϊ ίηιΐε 8ε§Γε@3Γί ι)ίειιη(, ηεεο$8β ε$1 :

ηυηιη εηίπι βςυβ βχ 88Γ8 βδΐ ογΙβ, §Γ3νίοΓ βδΐ. (3) Ργ.τΙογ-

('.ί, ιιιΐ|ΐιιπιιη ιιιίχίοπιηι αΙΙΐ'ΐιιηι $ερ3Γ3(ιιηι ηοη ηεεβ88β

β8ΐ Ιικπιη Μβηιριτ οοειιρ3Γβ πΐ3]οΓβηι. ΑΙ (]υυιη ογιΙιιγ ΛβΓ

βχ 3ηυ3, ηΐ3]θΓεηι 38Γ οεεηρβί Ιοευιη. 0«οί εηίηι 5υΙ)ΙίΙίο-

Γυηι οί ρ.ΊΐΊίιιυι, ί(1 η)3]θΓβηι οεευρ3ΐ Ιοευιη. ΡβΙεΙ βιιΐβιη

ηοοεί ίη ίρ83 ιηί^ΓβΙίοηε. ΕνβροΓβηΙβ εηίηι Ιιυηιίιΐο, ίρίπ-

Ιιΐφΐε ΙϋΓβεηΙε, εα ναβ» ςα»; ιηοΐεβ εοηΐίηεηΐ, οβ βπϊιι-

8(ί3ΐη πιιιιρυηΙυΓ. Ι3ιι;ιπ• 8ί νβευπιη οιηηίηο ηοη βίΐ,

ιιιί' (ΛίπιιΙιιηΙιΐΓ εθΓροΓ3, Ηΐϋ ςυί Ιιιιτ ιΙηίιιιΙ, ίηα,υίυυΐ,

ίρδίιηι ίιηρο58Ϊ1)ί1ε ρ»ΙβΙ. δίη νβευυιη β8ΐ εϊ εχίεηβίο , ν303ΐ

Ηοε ρογγο ΓβΙίοηε, ίι! (ίηο,υβιη) ουοά 8βρ»ηΙηΓ, ηΐ3]θΓεηι

εειηρβΓ Ιοειιιη ηεεε&83Γίο οεευρ3Γβ. (4} ΟεηεΓΐΙίοηειη εΐίβιη

ηιυΐυαιη (ΙείίεβΓε ΙβιιιΙγιιι ηβε«88ε 0*1 , βί ίη ΓιηίΙβ ηιβ^ηί-

ΙυιΙίηε ιιιΙιιιιΙη ΙίπίΙ.ι ηοη ίιυίηΐ. ριιιιιη εηίηι εχ (βιτ3 ιίΐ

ααιια , εχ (ει-πι αΐίςυίιΐ ίΐιιΓειΊ μγ, 81 ^εηεΓ3(ίο ε5( 80£ΐ°ε£3ΐίο :

εΐίΐεΐ'ΐιιη (οιΐιιιι ηιοιίο,ηιιυηιε Γε1ίφ)»οι•ίΙιιι•;ιι]ΐκι. δι ί^ΚιΐΓ

Ιιοε ΒβιηρβΓ βΓίΙ, ενεηίεΐ ίη εοΓροΓβ Γιηίΐο ίηβ85β ίιιΠιιίΙ.Ί.

ριιιιιιι .ιιιΐοηι Ιιοε ίιηροδδίοίΐε ϋϋ , ηοη κεηιριτ εχ 8β$ε ιηιι-

Ιιιο ΒβηεΓβηιιηΙιΐΓ. ϋίεΐυηι εβί ίρίΙυΓ, είειηεηίοπιπι ηιί^Γβ-

Ιίοηβηι ίη βεβε ηιπίυβηι , 8ε8Γεβ3ΐίοηβιη ηοη εδ$β. (5) Ββ-

8(3( ίΐιιίοιι, ίρ83 ιιιιιΐίΐϋοιιΐ'ΐη βυυειιηΐία ίη 8β8ε, ιηιιΐιιιι

βρηβΓΒΠ. Αίςηβ Ηοε οΊιρΙίεϋβΓ. ΑυΙ εηίιη ΐΓβηβΓιςιίΓαΙίοηε,

ιιΙ εχ ι',ίιΙιίιι <•<τ;ι ριΙ:ι ΓιΙ εϊ Ιε8$βΓ3 ; .ιιιΐ (1Ϊ88θΙυ(ίοηε ίη

ρΐ3Π3, π[ (|ΐιίι]ηηι ίΐίιιηΙ. ΑΙ 81 ΐΓΛηΜίί^ιιηιΙϊιιηερεηι'πιηΙιΐΓ,

ΓιΙ ιι( ίρ8& εοΓροπι ηεεββββΓΪο ϊη«1ϊνϊ<1ιι;\ ε$8β άίεβηΙιΐΓ. δι

εηίηι άΊνίβίοίΙία ίίηΐ, ϊ^ηίδ ρβΓ8 ί§ηί$ ηοη εηΐ, ηεα,ηεΙεΓΓ33

|)3Γ8 Ιειτβ , ρΓορΙεΓβϊ ςηοιΐ ρνηιιηίιΐί^ ρβΓ8 ρΐίΓβπιίδ ηοη

β5ΐ, ηβ<]υβ ΙβδδβΓΗ! ΙβδδβΓβ. (6) δίη οΊ'ββοΙηΙίοηε ρΚιηοπιιιι,

ρπηιο (|ΐιίιΙεηι πΐι^ιικίιιιη ε$1, ηοη οηιηίιι εχ 8ε&ε ιηιιίικι

βρηεΓβΓβ. 0»ο(1 φΐϊίΐεηι ϊρδΟδΟίεεΓε ηεεείδβπιιηι εβί :3ΐ<|ΐιε

χ
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Ούτε γαρ εύλογον εν μόνον άμοιρον γενε'σΟαι της μετα

βάσεως, ούτε φαίνεται χατά την αίσθησιν, άλλ' δμοίως

πάντα μϊταβάλλειν εις άλληλα. Συμβαίνει δέ περ'ι τών

α,αινομε'νιον λε'γουσι μή δμολογούμενα λε'γειν τοις φαινο-

ιν με'νοις. Τούτου δ' αίτιον το μή καλώς λαβείν τάς πρώτας

αρχάς, άλλα πάντα βούλεσθαι προ'ς τινας δόςας ώρισμε-

νας άνάγειν. Δει γαρ ίσως τίόν μέν αισθητών αισΟητάς,

των δέ άϊδίων άϊδίους, των δε φθαρτών φΟαρτάς είναι

τας αρχάς, 6λως ο' δμογενεΐς τοϊς ΰποκειμε'νοις. Οί δέ

ιιι δια την τούτων φιλίαν ταύτδ ποιεΐν έοίκασι τοις τας

Οε'σεις εν τοις λόγοις διαφυλάττουσιν ■ α'παν γάρ ΰπομέ-

νουσι τό συμβαίνον ως αληθείς έχοντες αρχάς, ώσπερ

ούκ ενίας δέον χρίνειν εκ τών άποβαινόντων, καΐ μά

λιστα εκ τοϋ τείους. Τε"λος δέ της μέν ποιητικής επι-

15 στημης τΌ έργον, της δέ φυσικής το φαινόμενον άε'ι κυ

ρίως κατά τήν αίσθησιν. (τ) Συμβαίνει δ' αύτοΐς

μ.άλιστα τήν γην είναι στοιχεΐον, και μο'νην άφβαρτον,

είπ=ρ το άδιάλυτον άφΟαρτόν τ' εστί και στοιχεΐον ■

ή γαρ γη μόνη άδιάλυτος εις άλλο σώμα. (β) Άλλα

ιι> μήν ούο' εν τοις διαλυομε'νοις ή τών τριγώνων παραιώ-

ρησις εύλογος. Συμβαίνει δέ και τοϋτο εν τη εϊς άλληλα

αεταβάσει δια το ές άνισων τω πληΟει συνεστάναι τρι

γώνων. (9)*Ι£τι δ' ανάγκη τοις ταΰτα λέγουσιν ούκ ε'κ

σώματος ποιεΐν γένεσιν • δ'ταν γαρ ε'ξ ε'πιπε'δων γε'νηται,

2^ ούχ εκ σιόματος εσται γεγονός, (ιο) Προς δέ τούτοις

ανάγκη μή παν σώμα λε'γειν διαιρετόν, άλλα μάχεσθαι

ταϊς άκριβεστάταις έπιστήμαις• αί μέν γάρ και το νοη-

τόν λαμβάνουσι διαιρετόν, αί μαΟηματιχαί, οί δέ ουδέ

το αισΟητον άπαν συγχωροϋσι δια το βούλεσΟαι σώζειν

»<> τήν ύπόθεσιν. Ανάγκη γάρ δ'σοι σχήμα ποιοϋσιν έκα

στου τών στοιχείων και τούτω διορίζουσι τάς ουσίας

αυτών, αδιαίρετα ποιεΐν αυτά• της γάρ πυραμίδος ή της

σΐαίρας διαιρεΟείσης πως ούκ εσται το λειπόμενον

σφαίρα ή πυραμίς. "ϋστε ή τι) τοϋ πυρός με'ρος ού πυρ,

.ι;, άλλ' εσται τι πρότερον τοϋ στοιχείου, διά το παν είναι

η στοιχεϊον ή έκ στοιχείων, ή ούχ άπαν σώμα διαι

ρετόν.

ιΐίπιιιΐ. Νεςπε ειιίιιι εοιίδειιίαηεπιιι 651 Γαΐϊοηϊ , ιιιΐίΐηι [>3Γ-

Ιεπι βχρεΓίβσι ε$&ε πτιϊκι•3ΐϊοιιί8 , ηε<]ΐιε ρεΓ δεηίΐιιιι νίιΙεΙιΐΓ,

-ι•ι| οιηηίβ ίιι 568ε ιιιιιΐ.'ΐπ νκίεηΐηΐ' ιιιιι(ιΐι). Λ(:('ίι1ί| αιιίειη ,

005 (1ε ίίί ΐ|ΐια' ;ιρ[«ΐΓ(ΊΐΙ, ι1ίι-ι.Ίΐ1θ5, ηοη γιιι•.-ι•ιιΙ,?ιιι-;ι Ιιίίεε

(Ιίΐ'.ΟΓΙ', ιμι,ι• ;ιμρ;ΐΓεηΙ. 11ιι]ιΐ!> ίΐυίοιιι γηιιμι γ-<1 , ιιυη Ιιιίκ•

Ργϊιιιιι ρΐ'ίιιΐ'ί]ΐίίΐ ε3ρβΓ6 , 5••ι1 οιηηίβ ,ιιΐ ορίηίοηεε ά'εΠηίΙιιι

«ΙιιπμΙβιιι ΓεόυεβΓε νεΙΙε. δεηδϊοίΐίιιηι εηίηι ρηηαμίβ Γογ-

1»5δε 86Π8ίΙ)ί1ί3 δίηΐ, ρει-ρείυοπιηι ρειρείυβ, εοΓπιρΙίυίΙίιιιη

('(ΐιιιιρ(ϊΙ)ίΙί,Ί , ε( οιηηίηο $ιι!> εοιίειη δίηι βεηεΓβ , δυΐ) ςυυ

ΜΐΙιίει-Ιη εοΙΙοαιηΙιΐΓ, οροΓ(β(. 11ί νοπ> ρΓορ(6Γ ήοηιιη 3ηιο-

ΓΡίη ίιίεπι (ΒεετενίιΙεηΙιΐΓ, ο,ιιοιΐ ίι ΙηαίιιηΙ ψιί ρο$ίΙίοηες ίη

ΐ'3(ίοηί1>υ$ εοιυβΓϊβηΙ. Οιηηε εηίηι ψκκΐ βεείιΐίΐ, ΙοΙεΓβηΙ,

ιι Ι ΙιαΙιεηΙεϊ ρπηοίρία νεπι , ρεπικίβ ςυβίί ηοη εχ Ιιίίεε φιη.'

ενεηίυηΐ, ηοηηιιΙΙβ , ιιΐίΐχίιιιεψιε εχ Ιϊιιΐ' ιΙϊμαΊεβΓβ οροι•-

(ιί•ιΊ. Κδΐ ίίπΙΐΊ» ίΐηϊδ ιΊΤι•ι•1ί\«• ιριίιΙιΊΐι δοίεηιία?, ίρδίιηι

ιιριι*; ηιιΐιιΐ'ϋϋί ηιιΙιίιι, ίιΐιμκχΐ δεηιρει- ρπιριίι1 ριτ μίιηιί

ιιρρ,ιπ•!. (7) Αοείιΐίΐ 3υΙειη ίρβίδ Ιβπαηι εΐεπιεηΐυηι πιβχί-

ηιεεδδε, δοΐβηισ,υε ίηεοιτυρίίυίΐεηι , βί ίιΐ ψιοιΐ ίηι1ί85ο1ιι-

ΙιίΙε ι ■*! , ίιιι οΐΊπρίίΙιίΙι• εε! , «ι•. εΐεηιεηΐυηι. Ί ιίίμ εηίηι $ο1χ

ίιι 3ΐίυι1 0θΓρυ3 ϊη<]ί&Μ>1ιι1)ί1ί* ι•8ΐ. (8) ΑΙ μίό ικ-ιριο ίη Ιιίιί

ιριχ <1ί88θ1νυη(ιΐΓ, (ι ί,ιημπίιιπιιη ]η5(3 8ΐΐ8ρεη8Ϊο Γοη^η,ι

οί Γ3ΐίοηϊ. 1 ΊΙ αιιίεπι Ιιιιο ιμιοιμε ίη ηιί^ΓβΙίοηε, <\α& ίη 8εεε

ηιιιΐιιο ιηί^ιαηΐ; ρΓορΙεΓεα ο,ιιοιΐ εχ ίη:ΐ'(|ϋα1ίόυϋ ηιιιΙΙίΙιι-

(Ιίηε ΙΐΊίΐιι^ιι1ϊ5 οοιι>1η(. (9) ΙΊιιΊΐΊΐη , ίι ςυί ηχε ιΐίι ιιιιΐ ,

ηοη β εοιροΓε Πκϊ.ιιιΐ μηκτίΐΐίιιιιΐ'ΐιι , ηεεβ85β ο>,1. Οιιιιιη

ειιίιιι εχ ρΐίΐηίδ ΓυβΓίί ΟΓΐυηι , ηοη ε εοΓροΓε ογϊΙ ογΙιιιιι.

(10) ΙηΜίριτ, ηοη οπιιιο ι•«•Γριΐ8 άίνίίίηίΐε 8ΪΙ, κειΐ εχβεϋβεί-

ιηίί βοίβηΐϋδ »(1ν6Γ8εηΙιΐΓ, ηεεβδίε βδΙ• Π1«! εηίιη δεϊεηΐίκ

ηΐ3ί1ιεηΐ3ΐίεα: εΐίβιιι ίρίυιη ίηΙβΙΙϊ^ίυϋε, (1ί\ ί>ίΙιί1β_3εαρίϋηΙ :

31 Ιιι ηεο,υε οπιηε δεηδίϋίΐε, (ΙίνίβίηίΙε 6850 εοηεειίιιηΐ,

ΡΓορΙεΓεα ςυο<1 8ΐιρροείϋοηειη δηβηι 5ΡΓ\3Γε νοίιιηΐ. Οιιί

η.Ίΐιιιπίι: Ιίμιιιηιιι πιίιριΐ' Ιπΐιιπιηΐ είοιηεηΐο , ε( Ιιιιΐ' δυ1)δΐ3η-

(ί3δ ίρ•.οπιιιι (ΓίδΙίηςιιιιηΙ, ϋ ΐικίίχ ΐ'.ί1ιίϋ;ι 1;κ-ί;ιιιΙ ίρ83 ηεεεβδβ

βδΐ. |'νΐ'3ΐιιϊ(1ΐ' ειιίιιι ηιιΐ ρϋη 3ΐίςιιο ηιοιίο ϋίνίδ3, ηοη π ιιιιΐ

ε3 ο,ιΐίΒ πεβίαηΐ, ρ}Τ3ΐιιί> ,ιιιΐ ρϋ.ι. (Οιι,ίιί1 ιιιι! ρ3Γ8 ίςηίδ ηοη

ε$( ίςηίδ, 80ί1 ργιΙ ηιιίιΙ είειηεηΐ» ργϊιη , ρΓορ(εΓ63 ςιιοιΙ

οπιηε εοΓριΐδ αιιΐ εΐεηιεηΐιιηι βδΐ, βυ( εχ είειηρηίΐδ οοηκ(3( :

3ΐιΐ ηοη οπιηε εοφίιβ <1ί νί^ίΐιίΐο εδ(.

ΟΑΡ. VIII.

"Ολως δέ το πειρασβαι τά άπλα σώματα σχηματί-

ζειν άλογόν έστι, πρώτον μέν δ'τι συμβησεται μή άνα•

4ΐι πληροϋσθαι τι) δλον • έν μέν γάρ τοις έ'πιπε'δοις τρία

σχήματα δοκεϊ συμπληροΰν τον τόπον, τρίγοινον και

τετράγωνον και έξάγωνον, εν δέ τοις στερεοίς δύο μόνα,

πυραμ'ις χαι χύβος• ανάγκη δέ πλείι» τούτων λαμβά

νειν διά τί) πλείω τά στοιχεία ποιεΐν. (ϊ) "Επειτα

«?. φαίνεται πάντα μέν τά άπλα σώματα σχηματιζόμενα

τώ περιε'νοντι τόποι, μάλιστα δέ τί) ϋδωρ και δ αήρ.

Διαμένειν μέν ουν το τοϋ στοιχείου σχήμα αδύνατον

οΰ γάρ αν ήπτετο πανταχή τοϋ περιε'χοντος το δλον.

Άλλα μήν ει μεταρρυθμισΟήσεται, ούκε'τι εσται ύδωρ,

ι•» είπερ τω σχήματι διέφερεν. °ίίστε φανερον δ*τι ούκ εστίν

ώρισμένα τα σχήματα αΰτοϋ. Άλλ' εοικεν ή φύσις αυτή

τοϋτο σημαίνειν ήμ.ϊν, ? και κατά λόγον ίστίν • ώσπε"

Οιιιηίηο 3υ(εηι εηίΐί δίηιρίίείοιίδ εοΓριιιίΙιιυ Γι^ιΐΓβδ Ιιϊ-

ηιιεΓε , ηιείηδ ει;ΓθιΙί1ιΐΓ Γαΐίοηίδ : ρι-ίιιιυ ςυίιίειιι , ιρη» βεεί-

ιΐεΐ ηοη τερίεπ ΙοΙυηι. Ιηρΐ3ηίδ ιιυίειη Ιηδ Π§ιιγκ εοηαρΙεΓβ

Ιοπιιιι μιΙιίιΙιιι', (π3ΐι§π1υδ, ιριηιΐΐίΐΐιιιπ , εΐ δεχ ηιιμιιΐιιιιιιιι

ίί^ιΐΓ3 : ίη δοΐίιΐίδ αηίειιι <1υ.Έ δοΐβί , ρνΓαιηίδ , βΐφΐε ΙεβϋεΓβ.

ΡΙιίΓεδ 3ΐι ϊεηι Ιιίδεε 8ΙΠΙΙ3Ι1Ι υτ ηεεβδδε εδί, ςιιίη ρΐιιτα Γ,ιι:ίιιιιΙ

(ΊιΊΐιΐΊΐ(3. (2) ΌείιιιΙε 00ΓΓ>ΟΓ3 δίηιρίίείβ ιιιιί\εΐΐ3, Ιί^ΐΓ.ιιιι

δϋδείρΟΓε ίη Ιοεο εοηΐίηεηΐί νίιίεηΐυτ, ι•Ι ιιιηχίιηο 3ςιια,εΙ

λι.ί'. Ι'επιι.ιηιτο ϊίΛΪΙιΐΓ είειηεηΐί ΓιηιίΓηιιι , ίιηροίδίόίΐο Ρ8(.

Νοη εηίηι ΙοΙυπι ΐ3Π£6Γε1 οπιηί βχ |)3γΙο ίι) α,υοιΐ εοηϋηιΊ

'Ρ^ιιιιι. \ Ι δι ίη 3ΐϊ3ΐη νπ'ΐΓΐιιΐ' Ιί^ιιΐίΐιη , ηοη υΐΐεπυϋ ει ίι

3ςιΐ3, δϋρδβ ιΙϋϊεκΊι.Ίΐ ΓμιΐΓΒ. (Οιι.ιιο ρ.ιΙιΊ, ϋμηπίΜ Ιιουηιι

ι1ιΊίιιίΐ38 ηοη εδδε. δειΐ ιι.:Ι πι ;ι Ιιοε ίρβιιηι ηοΙ)ίδ ι1εεΐ3Γ.ιη.

νίϋεΙιΐΓ, ιριοιΙ εΐ ιοηίεηίβηειιιΐ) ι• 1 ηΐίοηί. >"ηηι ηΙ εΙ ίιι
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γαρ και εν τοις α/,λοις αειοες και αμορφον οει το υπο-

κείαενον είναι (μάλιστα γαρ άν ούτοι δύναιτο ^υθμίζε-

σΟαι, καΟάπερ εν τω Τιμαίω γε'γραπται , το πανδεχες),

οΰτυ.ι και τα στοιχεία δει νομίζειν ώσπερ ίίλην είναι

& τοις συνθέτοις• διό και δύναται μεταβάλλειν εις άλληλα

χωριζόμενων των κατά πάθη διάφορων. (<) Προς δέ

τούτοις πως ενδέχεται γίγνεσθαι σάρκα και όστοΰν

η δτιοΰν σώμα τών συνεχών; ούτε γαρ ές αυτών τών

στοιχείων έγχοιρεϊ δια το μή γίγνεσθαι συνεχές εκ της

Ιιι συνθέσεως, οΰτ' έκ τών έπιπέδοιν συντιθεμένων τα γαρ

στοιχεία γεννάται τη συνθέσει και οϋ τα εκ τών στοι

χείων. "ί2στ' έάν τις άκριβολογεΐσθαι βούληται και μή

εκ παρόδου τους λόγους άποδέχεσθαι τους τοιούτους,

άναιρουντας όψεται την γενεσιν εκ των όντιον. (4 Άλλα

Ιό μήν και προς τα πάθη τε και τάς δυνάμεις και τάς κι

νήσεις άσύμ&ωνα τα σχήματα τοις σώμασιν, εις ά μά

λιστα βλε'ψαντες ούτω διε'νειμαν. Οίον έπει το πΰρ

εύκίνητο'ν ε'στι και θερμαντικδν και καυστικόν, οί μέν

εποίησαν αυτό σφαϊραν, οί δέ πυραμίδα• ταΰτα γαρ

2υ εύκινητότατα μέν δια το ελαχίστων άπτεσΟαι και ή'κι-

στα βεβηκέναι, Οερμαντικώτατα δέ και καυστικότατα,

διότι τό μέν δ'λον έστι γωνία , τό δέ όξυγωνιώτατον,

καίει δέ και θερμαίνει ταϊς γωνίαις, ώς αιασίν. (β) Πρώ

τον μέν ούν κατά τήν κίνησιν αμφότεροι διημαρτηκα-

25 σιν εϊ γάρ και εστίν εύκινητότατα ταΰτα τών σχημά

των, άλλ' οΰ τήν τοϋ πυρός κίνησιν ευκίνητα ■ ή μεν γαρ

τοΰ πυοός άνω και κατ' ευθείαν, ταΰτα δ' ευκίνητα

κύκλιο, τήν καλουμένην κύλισιν. (β) "Επειτ' εϊ εστίν

ή γή κύβος δια τό βεβηκέναι και με'νειν, με'νει δ' οΰχ

;ιιι οϊ έτυχεν άλλ' εν τω αυτής τόπω , έκ δέ τοϋ αλλότριου

φέρεται μή κωλυόμενη , και το πΰρ δέ και τά άλλα

ωσαύτως, δήλον δτι κα'ι το πΰρ και έ'καστον τών στοι

χείων έν μέν τώ άλλοτρίω τόπω σφαίρα εσται ή πυρα-

μίς, Ιν δέ τω οικείοι κύβος. (-) "Ετι δ' ε! θερμαίνει

:).ι και καίει τό πΰρ διά τάς γωνίας, ά'παντα εσται τά

στοιχεία θερμαντικά , μάλλον δ" ίσως έτερον έτερου ■

πάντα γάρ έχει γωνίας, οίον τό τε όκτάεδρον και τό

δωδεκάεδρον. Δημοκρίτω δέ κα\ ή σφαίρα ώς γιονία τις

ούσα τέμνει ώς εύκίνητον. "Ωστε διοίσει τώ μάλλον και

*ο ήττον. Τοΰτο δ' ότι εστί ψεΰδος, φανερόν. "Λ μα δέ

συμβήσεται και τά μαθηματικά σώματα καίειν και

θερμαι'νειν έχει γάρ κάκεϊνα γιονίας, και ενεισιν έν

αύτοϊς άτομοι και σφαΐραι και πυραμίδες, άλλως τε

κα\ εϊ εστίν άτομα μεγέθη , καθάπερ φασίν. Ει γάρ τά

α> μέν τά δέ μή, λεκτεον τήν διαφοράν, άλλ' ούχ απλώς

ούτοι λεκτεον ως λέγουσιν. (β) "Ετι ει τό καιο'μενον

πυροΰται, τό δ* πΰρ ϊστί σφαΐρα ή πυραμίς, ανάγκη

τό καιο'μενον γίγνεσθαι σφαίρας ή πυραμίδας. Τό μέν

ούν τέμνειν και τό διαιρεΐν ούτως έστο) κατά λόγον συμ-

&υ βαΐνον τώ σχήματι • τό δ' ες ανάγκης τήν πυραμίδα

ποιεϊν πυραμίδας η τήν σφαϊραν σφαίρας παντελώς

άλογον και ό'μοιον ώσπερ εί τις άξιοίη τήν μάχαιραν εις

μάχαιρας διαιρεΐν ή τον πρίονα εις πρίονας. (ο) "Ετι

δε γελοΐον προς το διαιρεΐν μόνον άποίοΰναι τό σχήμα

ο<1επ9 ϊιιΓογπιο 5ΐιΙι]οι•|ιιιπ ίρ$ιιπι εχ&ε οροΗεΙ ( ηιαχίηιρ

εηίηι Ιιοο ρβοΐο \ά ςιιοά οιηηί» 5ΐι«•.ίρίΙ , ΓοΓΠ,ιαπ Π§ιΐΓ»8ΐ]υο

ευδοίρβΓβ ροίεδί,υΐ ίη Τίιιι.το εδί «ιτίρΐιιηι) , δίο εΐεηιεηΐ»

ηιιοςυε νείυΐ ιτιβίεπβπι οοπιροδίΐοηιηι β85β, ριιΙβΓε οροΗεΙ.

<}ιΐ3ρΓ0ρΙεΓ εί ηιυΐηπ ίη δβ$β ιιιιιΐιιη ροδδυηΐ, «ριιιιιι ρεΓ

«ΓΙοοΙιυ ίρδοπιιη (ΙίΓΓιτβηΙίίΕ >ι•ρ;ιι;ιη(ιΐΓ. (3) ΙηδυρεΓ, ςιιο-

ικιιη ηιοϋο βεηεΓβπ οβγο εί 05 ΗυΙ ςιιοιίνίβ οοιτιροδίίοι ιιιιι

<•ι ιγ|ιοι ιιιη ροίεβΐ ? Νεςοε οηίιιι εχ είβηιεηΐίδ ϊρδϊ» (ίεπ ροΐεδί,

(ΐιιίβ ηοη ΓιΙ οχ <:οπιροδίΙίοηε ιόιιΙϊιιιιιιιιι , ηεηυε εχ ρΐαηϊβ

οοπιροδίΐίοηε™ ΜΐΙίειιηΙϊΙιιι*. Ιρδβ εηίηι βΙεηιεηΙ» οοιηρο-

δίΐίοηε μΐΊΐοΐ'.ιηΙιΐΓ, βΐ ηοη ε;ι φι<ε εχ εΐεπιεηΐίβ οοηδ(3η(.

(,)ΙΚ\Ι|• 51 (]ΠΪ<ρίίΙΓΙ1 ΟΧίΙΓίΟ Ιβίβδ 8('η1ΐ'1ΐΙΪ»5 ΙΊΙΙΙϊίιΙι'ΠΙΓΙ' VII-

ΙιιεΓίΙ , ιιιί' ;ιιΙιιιίΙΙι•π! δίηε 6Χ3θΐ3 οΊδεϋδδίοηε, ^εηεΓ3(ίοηεπι

εχ ίΐ5 ςυαϊ βαηΐ, Ιιϊ5 ΙοΙΙεΓΟ ρΓοΓεεΙο νΜβοίΙ. (4) ΑΙ υογο

εϊ :ιιΙ ;ιΐΐι'<•1ιι•ί ε( ρυ(εη(Ϊ38 ΐΐηυε ηοΐιΐί Ιγ,ίγ.ι• ηυη ίΐιηΐ

ϋεεοηιιηοιίαίο! οοΓροΓίΙιυκ, ίη ςυχ ιιι;ι\ίιικ> Γβ$ρίείεη(ε5, Ιιοε

ραε(ο Ιί^ιΐΓ35 ίρ$3$ (Ιί.-ΙιίΙιπι'πιπΙ. Υεΐυίί ςιιηηι ίςηίβ ίβαίε

5ί( πιίΙιιΙϊ•., 1 1 ιμΙγΓ,ιγϊ,ιΙ βε ηι.ιΙ, ί|ΐιίι]3ηι δρΐιατϊπι , ςιιί-

<]3ηι ρνπιιιιίιΙΐΊΐι ίρκιιιιι ΓεεβΓϋηΙ. Ηχο εηϊηι ΓβοίΙΙίιηο ςυί•

ιΙιίιι πιονεηΐυΓ, ριηρΙοκΛ ιριοιΐ ηιϊηίιηα Ιαη^ιιιΙ , ηιίηίιηε-

(|ΐιο -Ι;ι!ιΐΙί;ι βιιηΐ; ιιιαχίιηβ τογο ΟΛίοΓαοίυιιΙ ηΐ3\ίιιιΐ'ΐρΐι'

ιιηιηί : (]ΐιθ(1 ηΐΐιτιιηι (οΐιιηι 3ηςυΙυ5 εβ(, ιιΚιτιιιιι ηι-ιιΐίι-

βίηιιιηι βημυΐυηι Ικιΐιοί; 3η£>ιΙίί βυίειη εβΙεΓαοίυηΙ, η(

ΒίαηΙ , 30 υηιηι. (5) Ρπιηυηι ϊ§ίΙιΐΓ υ(Η(]ΐιε ιΐο ηιοία ροο-

«•ηπιιιΐ. ΙΝ'ηιιι βΐίαττιβϊ Π^ιιιαπιηι Ιιχ ΓαιίΙΙίιιιε πιουίΐθδ βιιήΐ ,

ηοη (αιιιοη ϊ^ηϊβ ηιοΐιι ΓιιϊΙο πιο1)ϊ1ε8 ειιιιΙ. Μο(υβ εηίηι

ί^ηΐβ 3<1 8ηρβΓ3 ΠΙ βίςυε τεείά : Ιιοο νεΓΟ Γοοίΐε εβ πιοΐίοηε

πιοοίΐεβ δηηΐ, ςιίδο νοίηΐίο ηιιικπρίΐΙιΐΓ. (6) ϋείηιΐε 8Ϊ

ΐΓπ.-ι ιιΙιό (ε55εΓ3 ε$1, ςιιία κΐαίιίϋδ εβί «Ιψιε ιηαηιΊ ,

ηοη 3ΐι(εηι ιιΐιίνίκ, μίΙ βιιο ίη Ιοεο ιιιιιιηΊ, εχ βΐίεηο νεΓΟ

ΓιτΙπγ, ηϊ3Ϊ ρΐ'οΙιίΙιεαΙιΐΓ ; ιΊ ί§ηΪ5 εΙί3ΠΊ , ιΊ εε(εΓ8 βίιηίΐί

ηιοόΌ : ρβίεΐ, εϊ ίβηεηι , εϊ είοιηεηίοπιιη ςηοάςυε ίη 3ϋεηο

ιριίιΐϋΐη Ιοεο 5ρΙΐ96Γ3ηι αιιΐ ρ}Γ3ΐιιί<1ειιι ιριίιίεηι Ρ55ε, ίη

ρηιρΓίο νεΓΟ (ίιΙμινι. (7) ΡΓκίεΓε», εί ί§ηΐ5 ο\> βη^υΙοβ ε3-

Ιΐ'ί.ιοίΙ 3ε υι-ίΐ , ιιηίνιτδη εΐεηιεηία οβΙοΓβαεηΙ 53ηε , »Ιίυι1

Ι.ίιικίι «Ιίη Γοΐ'5ί(3ΐι ηΐ3@ί5. υηίνεΓ53 εηίηι 3η§ιι1ο8 Ιΐ3ΐ>εη(,

ιιΐ ίιΐ (]ΐιοΛ οοΐο εϊ ί(1 φιοά (ΙιιοιΙογιιιι $ρι1ππιι ε£(. ϋεηιοεπίί

νεΓΟ 5εη1εη(ΐ3 5ρΙιΧΓ3 εΐίβηι *οι•3ΐ (αιιιριβηι ιριίιίαιη 3ηςυΙυ$,

ηΐροΐο Γαοίΐϊβ ηιοία. ΟυβΓε ηιβίοΓε (ΙίΠβΓβηΙ, εηϊηοΓβχιιιε :

Ιιοο βυΐεηι Γβίβυπι ε$5ε ρβίεΐ. δίιιιυΐ εΐϊατη βοοίάεΐ, εί η>3ΐΙιε-

ιιιαίίε.ι οοΓροΓα οβΙοΓαειτε υΐ'ετεςηε (εί ί!1;ι ιιαπιιριι';ιη•;ιι1ιΐ5

ΙιαϋπηΙ , (Ί ίη ίρβίβ ϊηιΐί νΜιι» , εί ίρΐι.τεπι• , εί ουηϊ , εί ρνΓ.ι-

ηιίιΐε* ιιιμιιιΙ), ρΓοείεΓίίιη 8ί 8ίη( ίπάίνίϋηχ ηιβ^ηϊΐυο'ίηεί,

ιιΐί ιίίοιιηΐ. Ναηι 5Ϊ ίΙΙ» (]ΐιίι!ειη ιιηιηί , Ιικο νεΓΟ ηοη ιιπιηΙ ,

ιΙίΙΙ'π'πιΙΐίΐ εδί ιΐίι-εηιΐη, 8βΛ ηοη βίο βίηιρΙίοίΙβΓ Λίοεπαυπι

ββΐ, υΐί (ΙίΓ,υηΙ. (8) ΡΓκΙβΓεβ, κι ίά ςυοο" ιιπΙιιγ, ίβηίΙιΐΓ,

εί ί§ηΪ5 3ΐι( ίρΙι.ΤΓ.Ί αηΐ ρνιαπιίϋ εβ( : 63 ιρια; εοπιΐιππιιι-

Ιογ, ρ)Τ3ηαί(3εηι (ΐεπ , βυΐ ^ρ]ι;ι•ι-:•πι , ηβοεϊβε εβί. ΙηοίϋεΓβ

ί§ίΙϋΓ 3ΐα»ε άίνίάεΓεβ δίο δίΐ βοείύβη» ρεΓ ΓβΙίοηειη Β^υΓΟ! :

ρ;ι•;ιιιιί<ΙΐΊΐι νεΓΟ ηεοε$53ΓΪο ρνΓβηιίιΙεβ ΓβοεΓε, νεί βρίκϋ-

Γ3ηι 8ρΙι»Γ38, Γ3(ίοηί ρΐβπβ οοηΐΓβΓίυπι εδί , δίπιϊΐεο,υε 651

3((]ΐιε 8ί ιριί>ρί.ιηι μίαιίίιιιιι ίη βίαάίοβ, 3ΐιΙ 86ΓΓ3ηι ίη

ϋεΓΓ35 ρεΓ «ίίνίδίοηεηι ηιιιΐππ οοηδββί. (9) ΡΓίεΙεΓεβ , α•\

ιΐίνίιίεικίιιιτι δοΐηηι ί^ηί ΒβΐΐΓβιη ΓεαΊΙοΓε, ΓίιΙίουΙυηι ε5*ο

Λ.
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τω ττυρί ■ δοκεϊ γάρ μάλλον συγκρίνειν καί συνορίζειν

ή διακρίνειν. Διακρίνει μεν γάρ τά μή δμόφυλα, συγκρίνει

δε τά ομόφυλα• καϊ ή μέν σύγκρισις καθ" αυτό έστι (το

γαρ συνορίζειν και ένοΰν του πυρός), ή δέ διάκρισις κατά

ι, συμβεβηχός ( συγκρϊνον γαρ τό δμόφυλον εξαιρεί το άλ-

λότριον ). "ίίστ' ί| προς άμφω έχρην άποδοΰναι η μάλ

λον επί το συγκρίνειν. (ίιι) Προς δέ τούτοις, Ιπεί το

θερμόν και τό ψυνρον εναντία τη δυνάμει, αδύνατον

άποδοΰναι τω ψυχρώ σ/ημά τι- δει γάρ εναντίον είναι

ιιι τό άποδιδόμενον, ούΟέν δ' εναντίον εστί σχηματι. Διο

και πάντες άπολελοίπασι τοΰτο• καίτοι προσηκεν η

πάντα άφορίσαι σχη'μασιν η μηδέν, (ιΐ) Ενιοι δε περί

της δυνάμεως αύτοΰ πειραΟε'ντες ειπείν ενάντια λεγου-

σιν αυτοί α&τοΤς. Ψασί γαρ είναι ψυχρόν τό μεγαλομε-

15 ρές δια το συνΟλίβειν και μή διιέναι δια των πόρων. Δη•

λον τοίνυν δτι και τό Οερμόν αν ειη τό διιόν τοιούτον

δ' άει τό λεπτομερές. "Ωστε συμβαίνει μικροτητι και

μεγέΟει διαφέρειν τό Οερμόν και τό ψυχρόν, άλλ' ού

τοις σ/ν'μασιν. "Ετι δ' ει άνισοι αϊ πυραμίδες, αί με-

ϊιι γάλαι αν είεν οΰ πΰρ ούδ' αίτιον τό σχήμα του καίειν,

άλλα τουναντίον. "Οτι μέν ουν ου τοις σχημασι διαφέ

ρει τα στοιχεία, φανερόν εκ των είρημένων ■ (ΐ2) έπει

ίέ κυριώταται διαφοραϊ σωμάτων αί τε κατά τα πάθη

και τά έργα και τάς δυνάμεις ( Ικάστου γαρ είναι φαμεν

ϊΐ. των φύσει και έργα και πάθη και δυνάμεις ) , πρώτον αν

είη περί τούτων λεκτε'ον, δ'πως Οευιρησαντες ταϋτα λα-

βωμεν τάς εκάστου προς έ'καστον διαφοράς.

νίάβΙιΐΓ. Ι^πίβ εηίηι εοη§Γββ3Γ8 ηιββϊδ ΙίηΡδφΐε ίη ιιηιιηι

Γ6<3ί§βΓβ, φΐ3ΐη 8θ«Γο«απ: >ϊ(1εΐΗΓ. δίβΓββίΐΙ βπίιη β» ςιι•Β

ηοη είηδ<1ειη βεηεήδ δηηΐ; (οη^ΓΡ^ϋΙ ηιιίεηι ρ» αυ,τ δΐιΐι

εοιίεηι §οηβΓβ εοΙΙοεβηΙυι:. ΕΙ οοηβΓββϊΙίο ςυίιίρηι ρρΓ δε

εβΙ ' ιίιΐι', ειιίηίΐ ίη ιιηιιηι οο^ογο ηίψιο υηίτε, ίμιιίδ ίρδίιΐί

ε$1); δε^Γε^βΙίο νβΓο , ρεΓ αεοΐιΐοηδ. Οοη§ΓΡ88,15 εηίηι ίιΐ

φίοιΐ κυή (•ιιι1(Ίΐι εδί μρηΡΓΡ, ίιΙ ςιιοιΐ »Ιϊριιιιιιι Ρ$(, εχείρίΐ.

ί^ιι.ΐΓ.' ιιιιΙ ιιιΙ υΐηιηιηυε, βιιΐροΐήΐδ &<1 (ΌημτεμΒηιΙυιη, Γι^ιι-

Γβιη ϊ^ηϊ ΓβιΙιΙβΓβ οροΓίεηαΙ. (ΙΟ) ΙηευρεΓ, φΐηηι εβίκΐιιιιι

ΙϊίβίάΊιπιαυε ροίρηίία δίηΐ οοηΐΓΒΓίϊ, γοιΜργρ Γπμ,ίιΐο Π§ιι-

Γ3ΠΊ ,'ΐϋι|ΐι;ιιη ϊιηρο8$ίΙ>ί1ε ο»1 , ρΓορ(εΓβί) ςυοά1 ι-ειίιΐιτε ψιί-

ιΐεηι εοηΐΓίΐηαηι Ιίμιιΐ'ηιη οροιΊοΙ, ηίΐιίΐ βηΙεπι <ΌηΙ[•απιιηι

εδ| ΰ§ι>Γίε. Οιΐϋ|ΐΜΐρ!ι'ΐ• ιΊ οπιηεδ ιιιηίιΐιιιιΐ Ιιοε : εΙ Ιηιιιρπ

πιιΐ οιιιιιϊα Γιιίΐιπδ, ιιιιΙ ηίΙΓιΙ ιΙρΙϊιΓιιί; οροιίοΐι.ιΐ. (Π) Νοη-

ηιιΙΙί βιιίεηι (ΙεροΙεηΙί» ίρ>ίιΐ5<3ίεΡΓ6 εοηβΐί, δίΐι'ι ίρδίδ εοιι-

ίηιι•ΐι» ιΙηίιιιΙ. Γπμκΐιιηι εηίιη ϊι.1 ίηςιιίυηΐ εδδβ ςιιοϋ ιηα•

μη.Ίπιιη ρ,'ΐιΐίηηι εδί , ρι•ορΙεΓ83 ςιιοι) ρι•εηιι'1, εΙ ρεΓ ηιεβ-

Ιυδ ηοη Ιηιηδίι. ΡβΙεΙ ίιΐί Ι ιι γ, ε( πι 1 ίιΐιι ηι ίιΙ εββε, ηιιοιΐ (γ.ιπ5-

ί( : Ιηΐιι «ιιίεηι ίιΐ κριιιρΡΓ επί ςιιοιΐ |ι;ιι Ιίιιηι -ϋΐΐιΐίϋπιπ εε(.

ΟυϊΓε ΠΙ υΐ ρϊΓνϋβΙε ηΐΐμηΗηιΙίηεηιιε ΓμϊΙιΙιιιιι (1ί(ΤρΓ3ΐ η

Ιίιίαιηηυβ, δει) ηοη Πβΐιπί. ΡπκΙβΓεα, 5ί ρ)ταπιϊιίεδ 8ίηΙ ίη.•»••

(|ιι;ιΙρ8, ιιΐ33η.ιρ ηοη ίμηίί επιηΙ , ηεςυε ϋμππι ιτίΐ ιιγριιιΙϊ

8311*3, 88(1 εοηΐΓβπιιπι. ΝοηίϋΙΐεΓΓε ί^ίΙϋΓ εΐεηιεηΐβ ΠςυΓΪ><,

εχ ίίδ ςιΐΗ! (Ιίχίιηιΐδ, ρβΐηίΐ. (12) (}ιιιιηι αιιιβιτι ρΓορηίδδίηι.ιπ

(ΙίΓΓεΓεηΙίΐΕ εοΓροΓηιτι ρεΓ βΓΓεεΙιΐδ δίηΐ εΙ ορεΓβϋοηεδ εΙ

ροΙεη(ί38 (ειι]ιΐδηηβ εηίιη εοι-ροηδ ηαΙιίΓαϋβ ορΡΓβ , βΓΓεεΙιι»

ρη(ειιΙί3ίφΐο ιϋοϊιηΐΗ ε,δρ ) , ρΐ'ίιιιιιιιι (1β Ιιι- εδ( ιΐίι-ριιιΐιιιη ,

ιι Ι ροδί Ιιοπίίΐι Γ.οιιΐΡΐιιρΙα(ίηηριιι , ειφι-ηιιε (ΙίΓΓεΓεηΙίβδ 3(1

ηιιιιιηι]υθ(]φΐρ 8υηΐ8ηιιΐ8.

ΠΒΕΒ IV.

ΟΑΡ. Ι.

Περί δέ βαρε'ος και κούφου, τί τ' ε'στιν έκάτερον και

τίς ή φύσις αυτών, σκεπτέον, και δια τίν' α'ιτίαν εχουσι

Μ τας δυνάμεις ταύτας. (ϊ) "Εστί γαρ ίι περί αυτών

θεωρία τοις περί κινήσεως λόγοις οικεία • βαρύ γαρ και

κοΰφον τω δύνασΟαι κινεΐσθαι φυσικώς πως λεγομεν.

Ί'αΐς δέ ένεργείαις όνόματ' αυτών οϋ κείται, πλην εΐ τις

οίοιτο τήν ^οπήν τοιούτον. Δια δέ τό την φυσικήν μέν

86 είναι πραγματείαν περί κινήσεως, ταϋτα δ' έ/ειν εν

εαυτοΐς οίον ζοιπυρ' άττα κινήσεως, πάντες μέν Ζ,ρών-

ται ταϊς δυνάμεσιν αυτών, οϋ μήν διοιρίκασί γε, πλην

ολίγων. Ίδόντες ουν πρώτον τά παρά τών άλλιον είρη-

μενα, και διαπορησαντες δσα προς την σκε'ψιν ταύτην

40 διελεϊν άναγκαϊον, ούτω και τό φαινόμε.ον ήμϊν είπω-

μεν περί αυτών, (β) Λέγεται δή τό μέν απλώς βαρύ

και κοΰφον, τό δέ προς έτερον • τών γαρ εχόντων βάρος

φαμέν τό μέν είναι κουφότερον τό δέ βαρύτερον, οΐον

ξύλου χαλκόν. Περί μέν ουν τών απλώς λεγομε'νιον οΰ-

46 δεν ειρηται παρά τών πρότερον, περί δέ τών προς έτε

ρον • ού γάρ λε'γουσι τί έστι τό βαρίι καϊ τί τό κοΰφον,

άλλα τι τό βαρύτερον και κουφότερον εν τοις έχουσι

βάρο^. (4) Μάλλον δ' εσται δηλον τό λεγόμενον ώδε.

Τά μέν γάρ άε'ι πέφυκεν από τοϋ μέσου φέρεσΟαι, τά

ϋε £Γ8νί .ιυίειιι 8(φΐε Ιενί, (|ΐιί(1 δί( ιιίΓυηΐφΐε, ε( φι.ι>-

π.ιιιι δί( ιηιΐιιπι ί|ΐΜΐππιι , < οιΐίίϊιΙιτιΊΐπίΛ οροΓίεΙ , ε( ρτο-

ρΙεΓ ςιιαπι οαιίί.ιιιι ϋβδεε ρο(εη(ί38 Ιΐ3ΐιε•ιηι. (2) ΟοηΙεηιρΙα-

Ιίο εηίιη (1ε ίρδίδ , δεΓπιοηϊηαδ (Ιε ηιοΐυ εδί αο(θΐηιηο(ΐ2ΐ3.

Γ,πινί'πΓιιιιιΊ Ιενε εχ εο(1ίείπιη8, ςυί3 3ΐίφΐο ιιιιιιΐο η,ιΐιπ.ι-

ΙίΙεΓ ηιολίτί ροΐεδί : ορεΓ3ΐίοηίί>υδ αηίοπι ίρδΟΓυπι ηοηιίηη

ρο8ί(3ηοηδυη(, ηίδί φΐίδρίβηι ρυΐεΐ (3ΐεε$δε ί|)$υιη ιηοιηεη-

Ιιιηι. ριιί» νει•ο ηβΙϋΓβΙϊβ ΐΓ30ΐ3ΐίο εδί (!ε πιοΐυ, Ιΐ330 βυΐεηι

ιηοΐιΐϋ φΐϊδί Γοπιεη(3 φΐίνιίαηι ίη 8ε ίρδίδ Ιι,ίΙιριιΙ : ί ι1«•ι« υιιί-

νεΓδί φΐίιΙΐΊΐι ρο(εη(ϋδ ίρδΟΓυπι ιιΐιιηΐιιΐ' , ηοη (βπιεη ηί-ί

ρβιιοί (ΙείίηίνεΓε. \Ίδί8 Ϊ8ίΙ»Γ ϋβ ργϊιιιιιιιι ςιΐ33 3η βΐϋδ

ι!ί<Ί;ι ΜΐιιΙ,ηΙΚιΙίδ εΐίιιηι (Ιυοί(3ΐίοιιίηιΐ8,ςυα•3(Ι Ιιαηεεοη-

8ί(Ι«ι•ίΐΙίοηεηι δΐιηΐ ηεεεδδαπυ' , ίιΐ (ΙρμιιΙι- ιΠι,ιιπιι.- ιρηκΙ ιιο-

Ιηδ (1ε ίρδίδ νίιΙεΙηΓ. (3) 0τ&τί3 Ιενίβςυε ρ.ΊΓΐίηι δίπιρΙίαΙεΓ

ρ,ιιΐϊπι 8(1 ίΐΐίιιιΐ ιΐίι'ΐιηΐιιι . ΚοηιΠΊ εηίιη <ρι.ι> ροηιΐιΐδ Ιι,•ι-

Ιιεηΐ, βίίηϋ Ιενίηδ ,ιϋιιιΙ βΓ3ϊίυδ < Ι ί< ίιιιιι- ε8δε, υΐ 3?8 ^Γ3νίη&

(Ιίοίπιυδ Ιί^ηο. 1)ε Ιιίδ ίμίΙιΐΓ ςυα; αίκυίιιΐρ ι1ίι:πηΙιΐΓ, ηίΙιίΙ α

νείεηηηδ ιΐιιΐιιιη εδί, 86<1 (1ε ίίδ φ ι,τ &ά ιιΙίιΐιΙ (ΙίειιηΙυΓ. Νοη

εηίηι ιΐίειιηΐ φΐίιΙ δί( ίρβυιη Ιενε, εΙ φΐίιΐ δίΐ ίρδίιηι ι; ι ;ιμ ,

δΡ(1 ςυί(1 δί( ςτβτίυδ, <•( ςυίά Ιενίυδ ίη ίίδ φΐ;ι• ροηιΐηδ

Ιι»οεη(. (4) Ιά αυΐεπι ιριοι! άίείηιιΐδ, ιτΐ3{;ίδ ιΐϋιιι -ίιΐιιιιι Ιιοε

ρβοΐο ΓιεΙ. Οιι;ι'.Ι,ιιπ εηίηι 3 ηιειίίο δειηρει•, ιρι,τιίαιη 3(1
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ο αεί προς το μέσον. Τούτων δε τι) μεν από τοϋ μέσου

φερόμενο-/ όνο) λέγω φέρεσθαι, κάτοι δέ τι) προς το μέ

σον. "Ατοπον γ4ρ το μη νομίζειν εΐνοί τι εν τω ούρανώ

το μέν άνω το δέ κάτοι, καθάπερ τινές άξιοϋσιν ού γαρ

Α είναι το μεν ανω το δέ κάτω φασίν, εϊπερ πάντη δ'μοιο'ς

Ιση, και πανταχόθεν άντίπους εσται πορευόμενος έκα

στος αυτός αυτοί. (γ>) Ήμεϊς δέ το τοϋ παντός ίσχατον

άνω λε'γομεν, ό και κατά τήν Οε'σιν εστίν άνω και τη φύσει

πρώτον • έπει δ εστί τι τοϋ οόρανοϋ έσχατον και με'σον,

ιο δηλον ότι εσται κα'ι άνω και κάτω , ωσπερ και οί πολ

λοί λε'γουσι, πλην ούχ ίκανώς. Τούτου δ' αίτιον δτι

νομίζουσιν ούχ δμοιον είναι πάντη τον ούρανόν, άλλ' 2ν

είναι μόνον το υπέρ ήμας ήμισφαίριον, έπει προσυπο-

λαβόντες και κύκλω τοιούτον, και το μέσον δμοίως ενειν

ι:, προς άπαν, τό μέν άνω φήσουσιν είναι, το δέ με'σον

κατο). (ο) Απλώς μέν ούν χοϋ*ον λε'γομεν τό άνοι

φερόμενον και προς τό έσχατον, βαρύ δέ τό απλώς κάτοι

και προς το μέσον προς άλλο δέ κοϋφον και κουφότε-

ρον, ί δυοϊν έχόντοιν βάρος και τόν ογκον ίσον κάτοι

•Ά, φέρεται βάτερον φύσει Οαττον.

ηιβαίιιπι δειηρβΓ βρίβ βιιηΐ Γεπ-ί. Ηογοπι αιιΐβπι Ίά ςυίόοιη

φίοιΐ 3 Μβίΐίο Ιβι-Ιυι-, ΒΐΐΓβιιιη; \ά βιιίεπι ςιιοιΐ ;οΙ ιηηΐίυιιι

Γβτίηι-, (Ιβοι-δοηι οίεο Γβπ-1. ΑίΜυπΙυη) βδΐ βηϊιη, ίη αείο

ποη βχίδΙίπιβΓβ αΠαυίιΙδυρΓα, ιϋαυΐιΐ ϊιιΤγ& εδδβ, αυειηβά-

ηιοάυηι ςυί<ΐ3ηι οβηβεηΐ. Νοη εηίηι 68$β αϋιια δηρεπιη) ,

βΐίιια ίηΐεηιη) άίουηΐ , δϊ οπιηι' οχ ρβι-ίο βϊιηιΐβ εδί , βΐ υη-

άΐαυβ ςιιίδπιιβ (^άίρη•* ΒανβΓδϊβ ίρδε δίΐιί ρεοΊΙιυδ ει-ίΐ.

(δ) Νοδβιιίεηι ίρδυηι ιιηϊνβΓΒί εχΐι-εηΐϋιη, δυρι•3 αίείπιιΐδ,

ςυοιΐ ςυί<1ειη ε» ροδίΐίοηο βδΐ βορπ), εΙ ίρδβ ηβΐιιι-β ρπηιυηι.

<?υυπι βυίειη ϊρ$ίιΐδ ο,χΊί Βΐίο,υϊά εχίΓεπιιιηι οί ηιειίίιιιη δϊΐ,

Ρ3ΐε1 εΐ δυρΓ3 εδβε , βο ίηίι-3 , ςυεπΐ3οΊηο<)υιη εΐ ηιιιΙΙΙ αί-

ευηί, νεπιιη ηοη 83ΐίδ. Ηυ]ιΐ8 βιιίεπι 031183 ΟδΙ, είεΐυηι

ιρδοδηοη οηιηί εχ ρβι-Ιε βίαιίΐε βδ&β, δβ<1 ιιηηιη (αηίιιηι ίά

1)βΠΐίβρη33ΠΙ1ΐη 8888, Ο,υΟίΙ 8ΙφΓ3 1)08 βδΐ, ρυΐ3Γ8. ςιιοιί-

δί βιιηιρβοΓίιηΐ οΛ'Ιυπι οπιηί εχ ρβΓίβ Ιαίο, εΐ ηιειίίυηι αά

ιιηίνβΓβυη) δίηιίΐίίβι- Ιιβυβι-β, ϊΙΙιιιΙ αιιίιίειη δΐιρεπιηι , ηιε

ιίίυηι βυίειη ίηΓοπιπ) βδδβ άΐοβπΐ. (0) 1(1 ϊερίυτ αΙ>&οΙιι(0

ιϋοιίΒΐΐδ Ιενβ, ψιοιΐ δυι-δΐιιη 3ΐ) εχΐΓβπιυηιςιιβ ΓβιΐυΓ; ία

6Γ3νβ, ςυοιΐ δίηιρίίοίίβι- άβοΓδυπι 3ΐφιβ αά ηιεοίυιη Γβι-Ιυι-.

Αά βΐίυιΐ βυΐβπ) Ιενε 3ο Ιενίυβ, ί(] οδδβ αΊοίηιιΐδ ςυοιΐ βΠαυο

η3ίιΐΓ3(1β0Γδυιη ΓθγΙογ εείοπ'υδ, ιιίιϊδςυβ ροηάυδ ΙιβΒειιΙί-

Οϋδ <ΐ'(]ΐι,Ίΐειικ]ΐιε ηιοΐεηι.

ΟΑΡ. Ιί.

Τών δή πρότερον έλΟόντοιν έπ'ι την περί τούτοιν σκέ-

ψιν σχεδόν οί πλείστοι περί τών ούτω βαρέοιν και κού

φων είρήκασι μόνον, δσοιν άμφοτέρι.ιν έ^όντοιν βάρος

Οάτερόν εστί \ου^όχεξιον . Ούτοι δέ διελΟόντες οίονται

2 διοιρι'σΟϊΐ κα'ι περί τοϋ απλώς κούφου και βαρέος• δ δέ

. λόγος αύτοΐς ουκ έφαρμόττει. (ί) Δηλον δ' εσται τοϋτ Ο

μάλλον προελΟοΰσιν. Λε'γουσι γαρ τό κουΐ/ότερον και

βαρύτερον οί μεν ώσπερ εν τώ Τιμαίοι τυγ/άνει γε-

γραμμένον, βαρύτερον μέν τό ε'κ πλειόνων τών αυτών

3ο συνεστός, κουφότερον δέ τό έξ έλαττόνων, ώσπερ μολί-

<>δου μόλιβδος δ πλείοιν βαρύτερος και χαλκοϋ /αλκός.

"Ομοίως δέ και τών άλλοιν τών δμοιοειοών εκαστον • εν

υπέροχη γαρ τών ίσοιν μορίων βαρύτερον έκαστόν έστιν.

Τον αυτόν δέ τρόπον και ξύλου μόλιβδόν φασιν εκ τι-

::ι νων γαρ τών αυτών είναι πάντα τα σώματα και μιας

ύλης, άλλ' ού δοκεϊν. (ί) Ούτω δή διωρισμένων ούκ εί-

ρηταιπερί τοϋ απλώς κούφου και βαρέος- νϋν γάρ τό αέν

πΰρ αεί κοΰφον και άνω φέρεται, ή δέ γη και τα γεηρά

πάντα κάτοι και προς τό μέσον. °ί2στ' ού δι' όλιγότητα

4υ τών τριγώνων ες ων συνεστάναι φασίν εκαστον αυτών,

το πϋρ άνω φερεσθαι πέφυκεν τό τε γαρ πλεϊον ήττον

αν έφέρετο και βαρύτερον αν ην έκ πλειόνων ον τριγώ

νων. Νϋν δε φαίνεται τουναντίον ό'σω γαρ αν η πλεϊον,

κουφότερον έστι και άνοι φέρεται 6αττον. Και άνωθεν

46 ο» κάτω τό ολίγον οίσΟήσεται θαττον πΰρ, τό δέ πολύ

βραδύτερον. (ί) Προς δέ τούτοις, ε'πεί τό μέν έλάσσο)

έχον τα δμογενή κουφότερον είναί φασι, τό δέ πλείω

βαρύτερον, αέρα δέ κα'ι ΰδοιρ και πϋρ έκ τών αυτών

είναι τριγιόνοιν, αλλά διαφέρειν δλιγότητι και πλήΟει ,

6ο διό το μεν αυτών είναι κουφότερον τό δέ βαρύτερον,

έσται τι πλήθος αέρος δ βαρύτερον ύδατος εσται. Συμ

βαίνει δέ παν τουναντίον- αεί τε γαρ δ πλεκυν αήρ άνοι

Εοπιη) ι'^ίΝΓψιί ρπ'ιΐδ 3(1 Ι ιοί 1Η11 οοηδίιίεΓβΙίοηοηι νεηο-

πιηΐ , ρΙιΐΓίηιί ρα^ηε άε Ιενίΐιιΐδ Ιιοε ρβείο 8Γ3νίυιΐ5ο;ιιε ίοΐίδ

«ΙίχεΓβ, (ΐυοΓυπι βΙΙεπιη), ιιΐΓΪβηιιβ ροηαιίδ ΙιβυειιΙίΙιιΐδ,

βΙΙογο Ιενίυδ ββί. ΑΙιιυβ Ιιοε ρ3(•ίο (Ιε ?Γ<ινϊ Ιβνίηιιε Ιϊκ•(3

οοιίδίιΙεΓβΙίοηο , οΌβίιηρΙίείΙεΓ εΐίβιη Ιονί βΓβνϊαυβιΙοίρηιιϊ-

ηβίυηι β δε ΙΊιίδδβ ρυίβηΐ : 8βγπιο Ιβηιεη 3ϋ ίρςα ηοη «εεοπι-

ηιοιΙαΙπΓ. (1) Ηοε ΒΐιΙεηι ροΓδρίευιιηι η)3;;ίδ επί, βϊ υΙΙβ-

ι-ίυδ ρΓ0βΓ6(1ί3ΐτιιΐΓ. Οιιίιΐϋΐιι εηίηι (3ε1ενίθΓθ βΓβνίοΓειρικ

δίοιίίευηΐ, ιιΐ ίη Τίιηη?ο βδΐ βετίρΐιιιη : ΒΓβνίυβ π,ιηιίεηι ι<1

βδβο, ςυοο* εχ είδϋβιη ρΙυΓίουδ εοη8(ε( ; Ιενίυδ βυίειη ί<1

ιριοιί οχ είδιίειη ρβυςίοΓίίιαδεοηδΙεΙ : ςυευΐ3(Ιιηοι!υηι ρΐηηιΐιο

ρΐιιιιιΐιυιη εΙ ο!5 βεΓε ηΐ3]ιΐ8 , βΓβνίυδ βδί. δίηιίϋΙβΓ εΙ ιιπυιη-

ςιιοϋιριβ εεΙεΓΟΓυιη -ιιηιΐιιιιπ Γογπ)3 •. ίη εχοεδδίοηο εηίηι

3!(|ΐΐ3ΐίιιιη ραΓίίυιη, ςαοοϊςιιβ 6Γ3νϊιΐ8 εδί. ΕοοΌιη ηιοοο

εΙ Ιί^ηο 8Γ3νίοδ εδδε ρΐιιηιυιιιη (ΙίοηηΙ. Εχ (ριίΙιιι^Ιηιιι εηίηι

είδο"ειη οηιηίβ οοΓροΓ» εΙ υηβ ηΐ3ΐεΓί3 εδδβ βίυηΐ, δεα ηοη

νίιίεπ. (3) δίο ιίεΠηίΙίδ,ηοηιΙίοΙιιπι εδί άΐ δίιηρίίείΙεΓ Ιενί

30§ι-3νί. Νιιηο εηίηι ί^ηίδ ςιιίιίεηι δεηιρβΓ 881 Ιενίβ, δυΓ-

δυιηςυβ ΓογΙιιγ; ΙεΓΓβ τε™ 3ε {ειτε3 ευηοΐβ ιίεοΓδηηι

ΒΐΠΐιε 3ΐΙ ηιειίίιιηι Ιρβαιη. 0»3Γε ηοη οί) ΐΓίβη^υΙοΓοιη ρβιι-

(•ίΙ;ιΙι•ιη , εχ ςηίΐιυβ ςυου*ςιιε ίρβοΓυπ) οοηδ(3Γο άΊαιηΙ , \ρύ3

ηρΐυβ εδί δυτδυηι ΓεΓΓί. Λ^ογ εηίηι ιηίηυδ υΐι'α,ιιβ ηιοϊεΓε-

ΙυΓ, εΙβΓβνίοΓ κδδεί, ςιιυιη ρΐιιπίιιΐδ εχ Ιπϋΐι^υΐίδ εοιίδίεΐ.

Νιιικ: βιιίεηι «-οιιΙι-3ΐ-ϊιιιιι 83ηε νίίΙβΙιΐΓ : ςυο εηίηι ιπ,ηηι

είΐ,βο ΙενϊοΓ εδί, εΙ δϋΓδίιηι εείεπηβ ΓβΓίιΐΓ. ϋβ βηρβΓΟ

εΐιαιη Ιοεο ϋεοΓδυιη ρβΓνυδ ίβηίδ οείβτίυδ, βΐ Ιβπίίιΐδ ιηβ-

μιΐϋδ ΓβΓίυΓ. (4) ΙιΐΜίρει-, ςυυηι \ά ςυοϋ ρβυείΟΓ» Ιΐ3ΐ)εΙ

83 ι)»»; δηηΐ ββηβιίδ ο]ιΐ6ϋΐ'ΐη , Ιενίιΐδ εδδβ , Μ νβΓο ςυοιΐ

Ιιβίιεί ρΙιΐΓβ, ^νίυδ εδδβ υΊεαηΙ; ββΓεηι βιιίειη , εΙ

ίβίκ'ηι, 3ε 3(|υηηι εχ είδίεηι 35δ8Γ«ηΙ ΐΓΐ3ΐι§(ΐ1ί8 εβδε, δειΐ

ρ3ΐιεί(β(ε ιιιιι11ίΙικϋη)-(|υε ιίίίίοΓΓε, ςιΐ3|)Γορ1οι• βΐίιιϋ ί|)δο-

πιιιι Ιβνίιΐδ, «Ιίυιί βΓβνίυδ εδδβ : αΐίςιιβ δΗΐιε ιηιιίϋ(η<ίυ

38Γίδ ιτίΙ, ηυα?£Γ3νίοΓ επί ηο;ιια. ΑΙ ΙοΙυηι οοιιΙγηπιιπ) λο-

\
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φέρεται μάλλον, και όλως δτιοϋν μέρος άερος ανω φί-

ρεται έχ τοΰ ύδατος. Οί μεν ούν τοΰτον τον τρόπον

περί κούφου και βαρέος διώρισαν (γ>) τοις δ' ούχ ίκανδν

είοξεν οϊτω διελεϊν, άλλα χαίπερ όντες άρ/αιότεροι

6 της νΰν ηλικίας καινοτε'ρως ένόησαν περί των νΰν

λεχθέντων, φαίνεται γαρ ενια τον όγκον μεν έλάττω

των σωμάτοιν οντά , βαρύτερα δε. Δήλον ούν ώς ούχ

ίκανον το φάσκειν εξ ίσων συγκεϊσΟαι των πριότων τα

ισοβαρή- ίσα γαρ αν ην τον όγκον. (ο) Τα δε πρώτα

ιο και άτομα τοις μέν επίπεδα λέγουσιν ες ων συνέστηκε

τα βάρος έχοντα των σωμάτων, άτοπον τό φάναι• τοϊς

δε στερεά μάλλον ενδέχεται λέγειν το μείζον είναι βα-

ρύτερον αυτών. Τών δε συνΟε'τοιν , έπειδήπερ ού φαί

νεται τοΰτον ε/ειν εκαστον τον τρόπον , άλλα πολλά

16 βαρύτερα δρώμεν έλάττω τον όγκον όντα , καΟάπερ

ε'ρι'ου χαλκον , έτερον το αίτιον οιονταί τε και λέγουσιν

ενιοι • (7) τδ γαρ κενδν έμπεριλαμβανόμενον κουφίζειν

τα σώματα φασι και ποιεϊν ίστιν δτε τα μείζο) κουφό

τερα- πλεϊον γαρ έχειν κενόν. Δια τοΰτο γάρ κα\ τδν

20 όγκον είναι μείζω συγκείμενα πολλάκις έξ "σων στερεών

ή και έλαττόνων. "Ολως δε και παντός αΐτιον είναι

τοΰ κουφότερου τδ πλεϊον Ινυπάρχειν κενόν. Λέγουσι

μέν ούν τοΰτον τδν τρόπον (β) ανάγκη δέ προσΟεϊναι

τοις ούτι» διορίζουσι μη μόνον τδ κενδν εχειν πλεϊον,

21 αν ή κουφότερον, άλλα καϊ τδ στερεδν ελαττον εί γαρ

ΰπερέξει της τοιαύτης αναλογίας, ουκ εσται κουφό

τερον. Δια γαρ τοΰτο και τδ πΰρ είναί φασι κουφό-

τατον, δ'τι πλείστον έχει κενόν. Συμβήσεται ουν

μικρού πυρδς πολύν χρυσόν πλεϊον έχοντα τδ κενδν

κ είναι κουφότερον, εί μή και στερεδν ε"ξει πολλαπλά-

σιον ώστε τοΰτο λεκτέον. (β) Ενιοι μέν ούν τών μή

φασκόντοιν είναι κενδν ουδέν δώρισαν περί κούφου και

βαρέος, οίον Αναξαγόρας και 'Κμπεδοκλής• οί οέ διο-

ρίσαντες μεν, ού φάσκοντες δέ είναι κενόν , ουδέν είπον

3» δια τί τα μέν απλώς κοΰφα τα δέ βαρε'α τών συ>μάτων,

και φέρεται τα μέν άεί άνο> τα δέ κάτω. Έτι δέ περί

τοΰ ενια μείζω τδν όγκον όντα κουφότερα τών έλατ-

τόνων είναι σο)μάτων ουδέν Ιπεμνήσθησαν , ουδέ δήλον

πώς εκ τών είρημένοιν δμολογούμενα τοις ιοαινομένοις

«γ συμβησεται λε'γειν αύτοϊς. (ίο) Άναγκαΐον δέ και

τοϊς περί της του πυρδς κουφότητος αϊτιυιμένοις τδ

πολύ κενδν εχειν σχεόδν εν ταϊς αύταΐς ένέχεσΟαι

δυσχερείαις. Ιίλαττον μέν γαρ έ^ει στερεδν τών άλλων

σωμάτων, και το κενδν πλεϊον αλλ' Ομως εσται τι

45 πυρδς πλήθος εν ω τδ στερεδν και τδ πλήρες υπερ

βάλλει τών περιεχομένων στερεών εν τινι μικρώ πλη'θει

γης. Έάν δέ φώσι και τδ κενόν, πώς διοριοϋσι τδ

απλώς Βαρύ; ή γαρ τώ πλεϊον στερεδν έχειν ή τω

ελαττον κενόν. Εί μέν ουν τοΰτο φήσουσιν , έσται τι

5<) πλήθος γης ούτως ολίγον εν ω στερεδν εσται ελαττον

ή ίν πολλώ πλήΟει πυρός. Όμοίως δέ καν τω κενώ

διορίσωσιν, εσται τι κουφότερον τοΰ απλώς κούκου κα'ι

φερομένου άει άνω αύτδ φερόμενον άε'ι κάτω. Τοΰτο

δέ αδύνατον τδ γαρ απλώς κοΰφον άει κουφότερον τών

(ΊιΙίΙ : «ΊΐιροΓ ΐ'ΐιίιιι ηΐ3]οΓ Ββι- ηια^ϊί κηι-8ΐιιη ΓογΙιιγ, οι

υπιηίηο ρ3Γ8 ςΐ)32τί8 αοιίί; δΐίΓδυηι 6Χ3ηΐ)3 ΓιτΙηγ. ριιίιΙ.'ιιιι

ι'μϊΐιιΐ' ί!» (1ε ι;ι•ίΐνί Ιβνϊςιιβ οΊΊίιιϊοιιιηΙ. (5) (2υϋ>υδ(ΐ3Π) αιι-

Ιοιιι ηοη 5,'ΐΐί» Λ'ϊϋΐιηι ο»1 1)00 ριιοΐο όΊνίάβΓΟ, 5β<1 ςηβιηνϊδ

:ιΊ.ιΙι• νβ(υδΙίθΓ68 εδδεηι , (Ιο Ιιίίοβ Ιαηιοη ςυ3Β ηιιηο ίΐιιιΐ

< 1 1! 1 α , η μ ιιϊιι ιηηβίί ηονο ίιιίεΐΐεχει-υηΐ. ΝοηηυΙΙα ηαπιςιιο

ΟΟΓρΟΓ» ΙΠΟΐβ ιρίίίΙΐ'ΙΙΙ ΙΙΠΙΙιιι.1, δΟά βΓΒΤΙΟΓΪ 0886 αρρϊΓβΙ.

ΡβΙβΙ κϊΙιιγ, ηοη δβΐΐδ εδδε, οχ χιμκιΐίΐιιι* ίρδί8 ρΗιηϊβ ε»

(]ΐι.•>' μιιιΙ ροηίΐεπδ χςιιαίίβ , άίοβι-ε οοπ$(3γο : εδδβηί εηίπ)

8οηυ3ΐί3 ηιοΐο. (6) ΛΙ.•ι]ιι* αυΐεη) ίρβοΓοη), §Γ3\ίυ$ ε$8β,

η1)>ιιγ(Ιιιιμ (|ΐιί(Ιεπ) 68( 008 (Ιίο'ΐο , (ριί ρι ίηι;ι ίρ$3 80 ίπιΐίνί-

(Ιικι, οχ (]ΐ)ί1>ιΐ8 63 οοΓροΓυπι οοηδίοηΐ , φΐχ ροηιΐιΐί Ιια-

ΙιιίιΙ , ρΐίΐηα ϊιιιριίιιηΐ 688ε : ϋ ηιιΐβιη ςυί δοΐίιία ε88ε (ΙίουηΙ,

ηιαςίί (ΙίοοΓΟ ροΜπηΙ. ΟιιηιροίίΙοππιι νεΓΟ ΐ| ιιοιιί.'ΐιιι 8ίη§ύΐ3

ηοη Ιιοο ηιοιίο 8686 1ΐ3ΐ)0Γε οοηιιιηΙιΐΓ, 80(1 πιιιΐΐιι §Γ3νίθΓ3,

ηιίηθΓ3 ιιιοΐο 6880 νί(]ι•ηιιΐ3, (]ΐΐ(Ίΐια(Ιηΐ0(1αηι 308 ΙαηΛ : βϋαιη

ΐ)ΐι ί. Ι,ιηι ε3υ83π> (Ί ρυίαιιΐ 6886, εί αίιιιιί. (7) Λ'αουιιιιι εηϊιη

(•υιηρΓ0ΐκ•ιΐ5ΐιΐ)ΐ ΙβτβΓβ 0θΓροΓ3 ϋϊειιιιΐ , εί ίιιίοπίιιιιι η)3]θΓ3

Ιλι'γγι' ΙενίοΓβ, ΐ)ΐπιιιι ρΐιπ ΙκιΙκ'ηηΙ, υ( ΐηςυίυηΐ, Τ30υι.

ΡΓορΙοι-ΡΗ εί ηιοΐοη) Ιιαίκτε πιη]ιΐΓθΐιι εχ •Ρ(]ΐι;ι1ίίιιΐ5 δοΐίιϋί

ρρΐίί(•ρο αιι( εχ ιηίηοπουβ οοηιρο8)ΐ3, (ΙίπιιιΙ. £1 οηιηίηο

ειιϋίΙιιΊ Ιοτιογϊ, ρ!ιΐ8 ίη6886 ν»πιί, οίΐπ ίίίπι βΐυηί 688ε. Ι )ίιιιιι Ι

ίίίΙιΐΓ Ιιοο ηιοιίυ (1β ίρ$ί8. (8) $6(1 Βΐΐιίαηΐ ηεοε88ε εβί , ςυί

Ιιοο ρβο(ο (ΙβΠηϊυηΙ, 8Ϊ βίΐ ςυίρρί3Π> Ιετΐηβ, ηοη χοίππι χά-

(•ιιί |ι1ιι> , μι Ι ιΊ 8θΜόΊ ΐιιπιΐΗ Ιΐ806Γ6. 8ϊ εη!η) (3ΐεη) Γ3)ίο-

ηεσι 6Χ06(1ε(, Ιενϊυβ 83ηε ηοη επί. 01) ίιΐ εηπη ϊρίΐιιη (Ίκιηι

ίΐΉΓΐπ Ιιιιριίιιιιΐ Ιενίϋδϊιιιιιιιι 0856, ςυΐ3 τβευί ρΐιιπηιυηι Ιι,ι-

Ιιοαί. ΕνεηίοΙ ί£ϋιΐΓ, ιικΐ"ΐιυηι ;ιιιπιιιι ρΐιικ Ιι;ιΙιιίι5 ναοιιί,

ίμηο ρ3Γνο Ι6νϊη8 688ε, ηίίί (Ί?οΙί(1ιιηι ίρ>ιιιη 1ΐ3!)ΐκ•πΙ ηιιιΐ-

Ιίρίεχ. 0»3Γ6 Ιιοο 68( (Ηοοικίυηι. (9) ς}ιιίι1αιιι ί^ίΙιΐΓ ιόπιιιι

(]ΐιϊ ηοη ίηηυίηηΐ 6886 ναιηυηι, ηϊΐιϋ άβ Ιενΐ ρι-,•ι\ί(ΐιιο άε-

((.τιιιίιιηπιηΐ , ιιΐ Αη3Χ8£0Γ38 ε( Κηιρο(1οοΙθ8. Οπί νεΓΟ άβ•

1('πιιίιι;ιπιιι1 (ριίι1(Ίΐι , ηοη ιΐίιπιιΐ βυΐεπι 6886 λ ;κίιιιμι , ιιί-

ΙιίΙ ι1ί\0Γ(• ιιΐΓ 3ΙΪ3 ΐ'οΐ'ροπιιη 1ενί3,3ΐΪ3§Γ3νί3 8ϊη(, οί ;ι1ί;ι

δΐΐΓίΐιηι , 3ΐί8 (ΙοΟΓίΐιιη ίοιηρβι• Γι'ΐηιιίιΐΓ. ΚυΙΙβη) ρητίεπ-η

ι1« Ιιοο ιικ'ΐιΙίοικΊπ Γ(•((!ΐ'ΐιηΙ , ιιοπιιιιΙ1;ι, ΐηςιΐΒΠΐ , οοΓροΓυη)

π>3]θΓεη) Ιΐ3ΐ)εη(Ϊ3 ηιοΐοη), ΙενίοΓβ ιιιίιιοιΊΐιιΐί ε88β. Νεςυε

ρ;ιΐί•1 εχ ίί8 ιρίίΐ• (ϋοί:ι ίΐιηΐ, (]ηοη3Π) ρβοΐο Πργι ρο88Ϊ( ιιί

ίρ>ί οοη8εη(3ηε3 (ΙίεβηΙ ϋ3 ηιι.Έ 3ρρ3Γεη(. (10) Εοβ εΐίβηι

ςυί Ιενίΐ3ΐΪ8 ί^ηί8 03υ83Π) νβειιϊ ηιιιΐΐίίικίίηοηι ϊηιριίιπιΐ

ε88ε, ιϊμΙγιιι ο1)ηοχϊο8(1ίΠίου1(3ΐί1)υ8 688εηεο6886 ε8(. Μίηυϊ

ιιΐ'ΐιι ι-ιΊιίίν ι ιιιριιιϋιιΐιί ΜιΙίιΙί , 61 ν,-ιι-ιπ ρίπκ !ιη!ιι•1ιίΙ . Λΐ-

1ηιι»•η ει-ίΐ ϊμηίί »Ιίιριη ιιιιιΐΐίΐιιιΐη, ιιί (ρι;ι 8θ1ίόΊιπ> εί ρΐβ•

ιι π ιη γ.ι ςυοβ ( οιιΐίιιι-ιιΙ πι- ιιί ;ι1ίψιβ ρβΓνα (0ΓΓ3, 8θΙί()3 6Χ8υ-

ρΐΊ•,.ι1ιϊΙ. <3 ικχΐ-ϊ εί νοι'ΐιϊ (Ιίχεήηΐ , ςυοη3Π) ιιιιιιΐο ύεΓιηίεηΙ

ίρ8ΐιη) 8ΪιιιρΙί(:ι1οΓ ^Γ3νβ? ΑοΙ βηίιη Ιιοο, ςικχΐ ρΙυΗη)3 80-

Ιί.Ιιιππιι Ιι,ιΙΐί'ί , .ιιιΐ 1)00, ιιικχΐ νηοιϊ ιηίηιιε Ιι,ιΙκΊ δι ϊμίΙιΐΓ

Ιιοο (ΙίοεηΙ ηιοιίο , «τίΐ (ρι.ΐ'ιΐ^ιιι (6ΓΓ3 αι1ι•ο ρ8Γ\'3, πΙ ίη 1 1 Κι

ιιιϊηιΐί 8ϋ βοϋιίοπιιη (]Π3η) ηΐ3§ιιο ίη ίςηε. 5ίη)ί1ί(εΓ δι να-

ουο οί ί,ιΐη (ΙοΓιηίαηΙ, ογϊΙ (ριίρρίβηι εοηιηι ο,ικί' ββηιρεΓ (ΙεοΓ-

βυη) ΓεΓϋΐιΙϋΓ, Ιενίοβ βο ςοοϋ βίηορΙϊοϊΙβΓ οβί Ιβνε, «ειηρβΓ-

ιρίΙ' Ιι'ΐΙΐΙΙ' 3(1 Μίρι'Γ,Ί Ιθ03. Οικκΐ ΐρΐί(1(Ί11 βδΐ ίΐ)ΐρ088ί1)ίΙε.

1(1 ηιϊιιι ιριοι! 3ΐ>$ο1ιι1ε ι.•.•>1 Ιονο , Ιβνΐηβ 68( δβιηρει- ίί8 ι)ΐι.ι:
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ενόντων βάρος και κάτω φερομένων, το δέ κουφάτερον

ούκ άε'ι κοϋφον δι4 τι) λέγεσθαι και εν τοις εχουσι βάρος

έτερον Ιτε'ρου κουφότερον, οΐον γης ύδοιρ. Άλλα μήν

ουδέ τω τι) κενόν άνάλογον ενειν προ; τό πλήρες ίκανόν

& λϋσαι τήν λεγομε'νην νϋν άπορίαν. ϊυμβήσεται γαρ

και τοϋτον τον τρόπον λε'γουσιν ώσαύτιος τι) αδύνατον.

Έν γαρ τω πλείονι πυρι και Ιν τω έλάττονι τόν αυτόν

εξει λόγον το στερεόν τ:ρΌς το κενόν. <1>έρεται δε γε

Οαττον το πλεϊον άνιο πϋρ τοϋ έλάττονος, και κάτι»

10 δέ πάλιν ώσαύτο)ς δ πλείαιν χρυσός και ό μόλιβδος•

όμοίο>ς δέ και των άλλων εκαστον των ε/όντων βάρος.

Ούκ έδει δε τοϋτο συμβαίνειν , είπερ τούτω διώρισται

το βαρύ και κοϋφον. (ι ι) Άτοπον δέ και εϊ δια τό

κενόν μέν άνω φέρονται , τό δέ κενόν αυτό μη. Άλλα

ι.ϊ μήν ει γε τό μεν κενόν άνο> πέφυκε φε'ρεσθαι, κάτο) 21

τό πλήρες, και δια τοϋτο τοις άλλοις αίτια της φοράς

έκατε'ρας, ούΟέν περί των συνΟε'τιον εδ=ι σκοπεϊν δια τί

τα μέν κοϋφα τα δέ βαρε'α τών σωμάτων, άλλα περί

τούτων αυτών ειπείν δια τί τό μέν κοϋοον, τό δ ενει

20 βάρος• ετι δέ τί τό αίτιον τοϋ μη διεσιάναι τό πλή

ρες και τό κενόν. (ΐϊ) "Αλογον δέ και τό χώραν τω

χενώ ποιεϊν, ώσπερ ούκ αύτώ -/ιόραν τίνα οϋσαν ■

άναγκαΐον δ' είπερ κινείται τό κενόν, είναι αύτοϋ τίνα

τόπον, ες ου μεταβάλλει καϊ εϊ- όν. (ΐ3) Προς δέ τού-

5:< τοις τί της κινήσεως αίτιον ; ου γαρ δη τό γε κενόν ου

γαρ αυτό κινείται μόνον, άλλα και τό στερεόν. 'ίΐσαύ-

τως δέ συμβαίνει κάν τις άλλοις διορίζη, μεγε'Οει και

σμικρότητι ποιών βαρύτερα καϊ κουτότερα Οάτερα τών

ετε'ριον , και άλλον δντινοϋν τρόπον κατασκευάζων ,

34ΐ αόνον δέ την αυτήν ύλην άπκσιν άποδιδούς , ή πλείους

μέν ύπεναντιας δέ μόνον. Μιας μέν γαρ ούσης ούκ

εσται τό απλώς βαρύ καϊ κοϋφον, ώσπερ τοις έχ. τών

τριγο'ινο» συνιστασιν εναντίας δε' , χαθάπερ οί τό κενόν

και πλήρες, ούκ εσται τα μεταξύ τών απλώς βαρε'ων

ϊδ και κούφων δια τίν' αϊτίαν βαρύτερα και κουφότερα

άλληλα» και τών απλών εστίν, (η) Τό δέ μεγε'Οει

και μικρότητι διορίζειν πεπλασμε'νω μέν εοικε μάλλον

τών πρότερον, 5τι δ' ενδέχεται καΟ' εκαστον ποιεϊν

διαφοράν τών τεττάροιν στοιχείο», άσφαλεστε'ρως ε/ει

*" προς τάς έμπροσθεν απορίας. Τό δέ μίαν ποιεϊν φύσιν

τών τω μεγε'Οει διαφέροντα» άναγκαΐον ταύτόν συμ-

βαίνειν τοις μίαν ποιοΰσιν υλην, καϊ μήθ' απλώς είναι

μηθέν κοϋφον μήτε φερόμενον <2νο>•, άλλ' ή υστερίζον

ή ελθλιβόμενον , και πολλά μικρά όλίγο>ν μεγάλα>ν

46 βαρύτερα είναι. Ει δέ τοϋτο εσται, συμβήσεται πολύν

άε'ρα και πολύ πϋρ ύδατος ϊίναι βαρύτερα και γης

όλίγης. Τοϋτο δ' έστ'ιν αδύνατον. Τα μέν ουν πάρα

τών άλλιον είρημε'να ταϋτα και τοϋτον λέγεται τόν

τρόπον.

ροηιίαδ ΙιίΐΙιριιΙ 3ε (ΙροΓδίιηι ΓεπιηΙιΐΓ; ί<1 βιιίεηι (μιοιΐ β>1

Ιβνϊυδ, ηοη ίΐ'ΐιιρρΓ εδί Ιρυρ, ρΓορΙίτβα ηυοϋ ρΐ ίη ϋί ηιι.Έ

|>οη(1ιΐ5 Ιΐίΐΐκηΐ, αΐϊικί αΐίο 1βνίιΐ3 ιΐίαίιιι• ρδ$ε, ιιΐ 3(ρΐ3

ΙβΓΓβ. Αί νβΓο ηβςιιβ Ιιοο , \ ααιυηι , ϊ 1 1 γ] 1 1 α ιιί , ΓβΙίοηεηι 3(1

ρίρηιιηι Ιΐ3ΐ)ΐτβ , διιΠίοίεηδ 3(] δθΙνοηιΐ3ίη (1ιι1)ίΐ3ΐίοηεπι εδδε

νίιΙεΙιΐΓ. ΛαϊιΜ βηϊιη οί Ιιιιικ: ιηιιιίπιιι (Ιιινηΐϋιικ, ϊρβιιιτι

ίιίεηΐίιίεπι ίηιροδ><Π)ίΙε. 1η ηΐ3]θΓβ εηΐηι >§ηί, βίςιιε ηιϊηοι-ρ,

ι-ίΐιΐιίΐΊΐι ΜΐΙίιΙιιιιι.'ΐιΙ νβπιηιη ΓηΙίίΐιΐι'ΐιι ΙιηΙιεΙιϋ. Αί ιη^οΓί^ηϊβ

ιιιίηοΓΟ ΡοΙρπιΐδ δΐιΐίΐιιη Γι τΐιιι•; »•1 ηκιμι* ηιιπιπι ρΐυηιΐηιιιι•

ςυο εείεηιιδ ϋεοΓίιΐηι ηιονεΐιιτ, εϊ οεΐιτοι-υηι φίικίςιιρ δίιηϋί

ιηοιίο , ςυ<τ ροηιΐιΐί ΙιαηρηΙ. ΑΙ Ιιοο ηοεκίει-β ρΓοΓεείο ηοη

οροιίροβί,δί Ιιοο ρ3θΙο ^Γαπ' Ιενρφίε ρϊΙ «ΙεΠηίΙιιιη. (Ι ΙΐΛΐ)-

ίΐιΐ(1ιιηι 3ΐιΐΒΐιι ρδΐ ρΐίβηι, δί οί) νβαιυπι <μιί(1ρηι δΐΐΓβυιη Γρ-

Γ.ιηΙυΓ, τ&ευϋΠ) βυΐεηι ίρίΐιηι ηοη βιίΓδηηι Γογ.ι1ιιγ. ΑΙ νρΓΟ

δ! ν .Ίΐ ιιιι ιιί (]πί(Ιοιιι :ΐ]Ί ιιιιι εχΐ βιίΓδυηι ΓβΓΓί, ρίοηιιηι νβΓο (Ιοογ-

διιηι ; 3ΐ(|ΐκ• οό Ιιοο υΙπιιβηιιε ΙβΙίοηίδ δυηΐ οείεπ* < ηιι•«»; :

ηϋιϋ (1ε οοηιροδίΐίδ εοη>»1εΓ3Γε οροι1εΙ)3ΐ , οιιγ α]ϊα <^ογ|)ο-

πιπ) (;Γ3νί», 3ΐί3 Ιενί» δίηΊ ; δβίΐ (3ε Ιιί» ίρβΐ» «Ιίο-Γβ , οιιγ

Ιβνβ βΐίοπηη δίΐ, ηΐΐεπιηι ροηιΐϋδ Ιΐ3ΐ)Ρ3ΐ ; εϊ ϊηδίιρρι-, (|ΐι.χ-

ιιαιιι δίΐ 03ΐΐδ3 υΐ ρίοηιιιπ ν30ΐιιιηΐ(]υρ ηοη ιϋίίρηί. (1 2) V•-

<3ΐ βιιίεπι ι•3ΐίυηβ, εϊ Ιοιυηι νβοιιο Γβοργρ, ςυβδί ίρδηηι Ιο-

ευ» <|ϋί(ΐ3ηι ηοη «Η. ΟιιοιΙ^ϊ ϊβουιιηι ηιονρΙιΐΓ, ρχβε ςιιρη-

ιΐηηι ίρδίιΐδ Ιοειιιη , ρ ηιιο ρΐ 3<) ηηρηι ηιιιΙεΙιΐΓ, ηροεδδΡΡδΙ.

(1 3) ΕΙ ίηδυρεΓ, ςυίιΐηαηι ϊρδΐϋδ ηιοίηδ είΐ Γ.3ΐΐ53? ηοη ραΙ

ρηίηι νηπιιιηι ίρδηηι. Νοη εηίηι δοΐιιηι ίρδίιηι , δειΐ δοϋιΐηπι

ρΐίβηι ηιονρΙυΓ. 8ίηιί1ί(ΡΓ Βηδυηΐβ ππ ΊιΙιιηΙ, δί ςπίδρίβηι βΙΙργ

(ΙρΓιηίΙ, ηΐ3§ηί1υι1ίηρ ρηΓ\ΐΙαίο(]ΐιε Γαείρη» §Γ3νίθΓ3 Ιενίοι-3-

(]ΐιρ ίΐΐί.ι αΐίίδ, εϊ .αΐϊο <]ΐιονίδ εχβίπιβηδ ηιοΛο, ιιηίνρΓδϊδηιοίΙο

ΡίιΙρηι ηΐ3ΐΡΓΪι•δ οδδί<^ιρ(ιΐΓ, βιιΐ ρΙιίΓΡδ ςιιίιίριη , δΐιόροηΐΓ3•

γι»! Ι3ηιρη. Νβηι ει υηα δίΐ , ηοη ρπ( βΓανε δίηιρΙίείίΡΓ βίςιιε

1«νε, ςιιρηι3(1ηΐ0(3ιιηι ϋδ 3Γ,εί(1ϊΙ (ΐ«ϊ ρχ ΐΓίβη^υΙϊδ εοηδίί-

ΙιιιιηΙ οΐι'ηιΐ'πία : δίη πιηΐι ,ΊΓίιΐ' δίηΐ , ιιί ίί ςηί \ ,ίππμιι ρΐρ-

ιιπηιιριι' (ΙίπιηΙ , <1ί(ί ηοη ροΐΡδΙ ηιιηηι οί) ( ,ΊΠ>ηηι Ρ3 ηιιιρ

δΐιηΐ ίηΙβΓ δίιηρ1ί<•.ί1ΡΓ βΓβνίβ Ιβτΐ&φΐβ, §Γ3νίθΓ3 ΙενίοΓα-

ςπε δίηΐ ϊηΙεΓ ββββ, εϊ δίηιρίίείΐιιΐδ ρΐίβηι ίρδίδ. (14) ΛΙη^ηϊ-

ΙικΙίηεβηίρηιρβΓνίΙβΙειιιιειΙεΓιηίΓΡ,Γι^ηίρηΙο φΐϊάρηι ηΐ3ί•ί«,

ςυβηι ρΓΪΟΓβ, βδΐ δϊιηίΐε : δβ<1 ηηίβ (ΙϊΓΓβΓοηΙϊ.ιπι ρΙρηΊίηΙοπιηι

(]ΐΐ3ΐΙυθΓ ίη ςυοςυε ΓβεΡΓε ροδδΐιηΐ, δεευπυδ βιΐ 3π(ργϊογρ.<!

<1ιι1)ί(3ΐίοηΡί;8Ρ ηβΐίεΐ. Ει τργο ο;υΊ ιιπ1ιιγ;ιπι πηβηι ροπιηι ΓβιίΙ

ηπ.τ ηιαρηϊ1η(3ϊηβ (ϋΠρπιηΙ , ίάρηι βοοΜεΓε ςιιηρ Ιιίδοε 30ρϊ-

(ΙιιηΙ, ςιιΐ ητβίίπβηι ίηπιιηΐ ιιη,ιιη, ηρρρδδε εδί, ρ( ηεςπε

Ιενε ςιΐ)0(]ΐ>3πι δίηιρΙίοίΐΡΓΡίδε, ηρςιιρίεΓΠδΐίΓδίιηι, μίΙ ;πι(

ροδίεπυδ Γργγϊ, 3ΐιΙ εχΐηκίί ; ρΐ ΓηυΙΙα ρβΓνβ ρβιιεϊδ ιηημηΝ

?Γ3νίοΓ» Ρδ&ε. Οιιοιίβί Ιιο€ργ!1, βροίιΐρί, ηΐ3§ηιιιη ϊβΓΡΟΙ,

ιηβίπιιιιηο,υρ ϊμηοιη 3(|Π3 ΙρΓΓβςιιρ ρβΓνβ μΓβνίοΓρηι <»δβ :

ηιιθ(1 ιριί(ΙιΊΐ) ΙΊγιί ηι-ιριίΐ. Ε3 ϊιιΐίιΐΓ (|ιι;ιήΙ) ιιΐίίδ δΐιιιΐ ιϋ(:Ι;ι,

Ιιηοο δΐιηΐ 3ΐ(ΐιιε Ιιοο ιηοϋυ ιΙίειιηΙιΐΓ.
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'ΙΙμεϊς δέ λέγομεν πρώτον διορίσαντες περί ού μά

λιστα άποροΰσί τίνες, οιά τί τα μεν άνω φέρεται τα δέ

χάτω τών σωμάτων άε'ι κατά φύσιν, τα δέ και άνω

και χάτω, μετά οέ ταϋτα περ'ι βαρέος χα'ι χοΰγον και

6 τών συμβαινόντων περί αυτά παθημάτων, δια τίν' αί-

τι'αν έ'καστον γίνεται. (2) ΠερΊ μεν οΰν τοϋ φερεσΟαι

είς τον αύτοϋ τόπον εκαστον δμοιως ύποληπτεον ώσπεο

χαΐ περί τάς άλλας γενέσεις χαι μεταβολάς. 'Κπε'ι γάρ

είσι τρεις αί κινήσεις, ή μεν κατά με'γεΟος, ή οέ κατ'

ιο είδος, ή δε κατά τόπον, εν εκάστη τούτιον την μετα-

βολήν δρώμεν γινομένην εκ τών εναντίων εις τα εναντία

χαι τα μεταξύ και ουκ εις το τυχόν τω τυχόντι μετα-

βολήν οΰσαν ■ ομοίως οέ ουδέ κινητικδν τό τυχόν του

τυχόντος• άλλ' ώσπερ το άλλοιωτδν και το αύξητόν

15 έτερον, ούτω και τί) άλλοιωτικον και τό αύξητικόν.

Τον αυτόν δη τρόπον ύποληπτεον κα\ τό κατά το'πον

κινητικόν χαι χινητόν ού τό τυχόν είναι τοϋ τυχόντος.

Ει οϋν είς τό άνω χαι τό κάτω κινητικόν μέν τό βαρυν-

τιχόν καΐ τό κουφιστικόν , κινητόν δε τό δυνάμει βαρύ

2υ χαι χοϋφον, τό δ' είς τον αΟτοΰ τόπον φε'ρεσΟαι έ'καστον

τό είς τό αύτοϋ είδος εστί φε'ρεσΟαι. ΚαΙ ταύτη μάλ

λον αν τις ύπολάβοι Ο ελεγον ο'ι αρχαίοι, οτι τό ομοιον

φέροιτο προς τό δμοιον. Τοϋτο γαρ ού συμβαίνει

πάντως" ού γαρ έάν τις μεταΟη τήν γην ού νυν ή σε-

25 ληνη , οίσβησεται τών μορίων έ'καστον προς αύτην,

άλλ' δπου περ και νϋν. Ολως μέν ουν τοϊς δμοίοις

καΐ άδιαφόροις Οπό της αύτης κινησευις ανάγκη τοϋτο

συμβαίνειν, ώσθ' δπου πέφυκεν εν τι φε'ρεσΟαι μόριον,

χαΐ τό παν. (π) Έπει δ' δ τόπος έστι τό του περιε'-

3ΐι χοντος πε'ρας, περιέχει δέ πάντα τα κινούμενα άνω

χα'ι χάτω τό τε εσχατον χα'ι τό μέσον, τοϋτο δέ τρόπον

τίνα γίγνεται τό είδος τοϋ περιεχομένου, τό είς τον

αύτοϋ τόπον φέρεσθαι προς τό δμοιόν έστι φε'ρεσΟαι •

τα γαρ έξης δ'μοιά έστιν άλληλοις, οίον ύδοιρ αέρι και

35 αήρ πυρί. Άνάπαλιν δέ λέγειν τοΐς μέν μέσοις έστι ,

τοις δ' άκροις ου, οίον αέρα μέν υδατι, ύδωρ δέ γη•

άύ γαρ τό άνώτερον προς τό ύφ' αυτό, ώς είδος προς

υλην, ούτως έχει προς άλληλα, (ι) Τό δέ ζητεΐν δια

τί φέρεται τό πϋρ άνο> χα'ι ή γη χάτω, τό αυτό έστι

40 χαΐ δια τί τό ύγιαστόν αν χινηται χα'ι μεταβάλλη

ή ύγιαστόν , είς ΰγίειαν έρχεται άλλ' ουκ είς λευκότητα.

Όμοίως δέ χα'ι τάλλα πάντα τά άλλοιωτά. Άλλα μήν

καΐ τό αύξητόν δταν μεταβάλλη ή αύξητόν, ούκ είς

ΰγίειαν έρχεται άλλ' είς μεγέθους ύπεροχην. Όμοίως

45 δέ και τούτοιν έ'καστον τό μέν έν τώ ποιώ τό δ' έν τω

ποσω μεταβάλλει , και έν τόπω τα μέν κοϋφα άνω τά

δέ βαρέα χάτω, πλην δτι τά μέν έν αύτοΐς δοκεΐ έχειν

αρχήν της μεταβολής, λέγω δέ τό βαρύ και τό κοϋφον,

τά δ' ού, άλλ' έξωθεν, οΐον τό ύγιαστόν χαΐ τό αύξητόν.

50 Καίτοι ενίοτε χαΐ ταϋτα έξ αυτών μεταβάλλει, χα'ι

μικρας γενομένης έν τοΐς έξοι κινήσεως τό μέν είς

ύγίίίαν έρχεται τό δ' είς αΰξην και έπε'ι ταύτόν τό

Νθ8 ;•ίΐΙπΐ! ]3Π1 άΊοίιπυβ ρπ'Γηιιιη ίιΙ (ΙεΠηίεηΙεδ, φιο ή"β

ηιαχίιηο ςιιίιίαιη ιΐιιΐιίΐηιιΐ : <•ιπ• αΐϊα εοΓροΓυη) δΐίΓδπιη , οΐίη

(ΙοοΓδίιιη ίοιηροΓ, ά\\ά δΐίΓδυηι άεοΓδίιηιφιβ δεοιιηιΐιιιτι ηα(ιι -

Γ3ηι ΓιτηηΙυΓ; (Ιείπϋε ιΐο ςτβνί Ιενίςυβ, βίψιε βΠεεΙίηιι* ϋ«

ςιιί ΓΪΓ03 ίρβα βοείιΐηηΐ, (]ΐιαιυ ου 03υ53ΐ>τ ΠβηΙ, (ΙίεεηΙεδ.

(2) ϋε Ιιοο ίΐβςιιε, ΓεΓΓί {ίηη,υβπι) ιιηιιηκιιιοιίο,ιιε δΐιιιιη ίη

Ιοεηηι , ρεπηάε βίο,ηε ιΐε οβίεπδ 8εηεΓ3ΐίοηί1)υ8 εΐ ηιιιΐηϋο-

ηίυιΐδ, εχίδΙίηιβηόΌιΐ) ε$|. Νπηι ο,υιιιη Ιγοϊ δίηΐ ιηυΐυκ, αΐϊιι»

ίη ΜκιμιιίΙικΙπκ', αΙίιΐ8 ίη ΙΌπικι, βΐίυβίη Ιοοο : ίη ΙιοΓυηι

υηοηιιοηυβ πιιιίαΐϊοιιβιτι ε εοηίΓαπίδ ίη εοηΐΓ.ιπβ, βίαηε ίη

ηιεϋίΒ Πεη , εΐ ηοη ίη <]υο<]νί8 ειφιενίδ ιηυΐαΐίοηεηι εδδε νί-

ιίρΓηυδ. 8ίηιίΙί ηιοιίο ηεςιιε ηιοΐίνιιηι οιι]η5ΥΪ8 ηυοίΐνίδ, 5ει1

ιιΐ 3!1εΓ»Ι)Με οε αεεΓεδείοϋε δΐιηΐ ιΙίνβΓ83, βίε εΐ 3ί1εΓ3ΐί-

νυπι 30 βεεΓεδοίΙίλυηι. Εοιίοηι ηιοιίο εΐΐοεο ηιοϋνηιη ηοη

ςιιοιίνίδ οιι]ιΐ8νίδ ηιοΐιίϋδ, ε\ί»1ίηΐ3η<1ιιηι ε«1 εδδε. Αιΐ βιι-

ρεηιπι ϊ β! Ι ιι γ Ιοειιηι »ο ίηΓβηιηι ηιοΐίνϊ ςιιίϋεηι δυηΐ , ί(1

<]υοι1 ροηιΙεΓίδ, εΙ ίϋ ςυοιΐ Ιενίΐβΐίδ ο»1 είΓεεΙίϊΐιηι : ηιοϋίΐο

3ΐι1βηι, ίιΐ ηηοιΐ ροίεηΐίβ ρΓανβ οδΐ, 3(ί|ηε Ιενε. ΚεΓΓί νεΓΟ

(|ηοιΙΐ]ΐιΐ' Μΐιιιιι ίη Ιικιιιιι, ηίΙιίΙ .ιΐίηιΐ ι-.| , ςιΐ3ΐη ίη 8Π3ΓΤ1

Γογπι3ιιι ίεπί. ΑΙαιιε Ιιοο ρ3εΙοιη3ΐ;ί8 ηηίδρίβιη εχίδΐίηιβνε-

ιίΙ ίι Ι ιρ η μ Ι ,ιΐιίίιΐιιί 1 1 ίι γ!ι;ιιιΙ , δίηιίΐε (ίηο,ιΐΰηι) ίη δίπιίΐε

ΓιΊτί : Ιιοοεηίη) ηοηοιηηίηο ;ινι ίιίιΐ. Νοπ εηίιη δι ηυίδρίβηι

ΙβΓΓβηι εο ίη Ιοεο ροδυεΓίΙ ηόί ηυηο ΟδΙ Ιαη3 , ςιιοεςηε ρβΓ-

Ιίιιιιι 3(1 ίρ>αιη ΓβΓβΙιΐΓ, βεχί ειιπι ίη Ιικιιιιι πΐιί ιΊί,ιιιι ιιιιικ

εβί εοΙ1οο3(3. Οηιΐιίιιο ί^ϋιΐΓ δίηιίΐίηηδ, ε( (ΙίΓΓβΓβηΙίαιιι

ηοη ίΐιΐιΐ'ΐηιΐίΐρΐι•,, Ιιιιι- ιΐιΊ-ίιΙ.ιΐ ΓοιΙπιι ιηοΐιι ηεεεδβε εδί.

ΟυβΓε ςιιο ρβΓδ ηηβ ([>!3•ι1:ιιιι 3ρ4β ε«1 Γειτί , βο εΐ ΙοΙιιηι

3ρ1ηηι εδί ΓβΓΓΪ. (3) Οιιυηι βηίειη Ιοουδ ίρδίηβ οοηΐίηεηΐίί

δίΐ Γιηίδ, εχίΓεηιιιηι 3υΙειη 3(ηιιε ιηειίίιιηιοηιηΐη (]ΐΐ3ΐ δΐΐΓ-

8ηηι πιονεηΙιΐΓ (ίεοΐ'δΐιηιηιιε , ι ηιι(ίιιι\ι( ; βΐιριε Ιιοο ί'- >ι ιικι

ε]ιΐδ ι|πιιιΙ.ιιιιΐιιιι.Ιο βϊΐ ηηοιΐ οοηϋηεΙιΐΓ : ί,πιιιη ίη Ιοοιιηι

Γειτί ηίΐ βΐϊικί εδί, ΐ|ΐι.ιηι ίη δίηιίΐε ΓεΓπ. Κ» εηίιη ςυιε (ΙοΊι-

εερδ ι-ιιιιΐ εο11θ03ΐ3, δίιηίΐία ίιπίιι'ΐιι μιπΙ, ιιΙ β(]Ι)3 ικίι,

εΐ .ίγγ ίρηί. ΟοηίΓα νοπι (Ιίοί ίη ηκ'ΐϋίί (ρηιίεηι ρο1ε$(, Ιη

εχΐιειηίδ λόγο ηοη ροΐεδί : νείυΐ «επ-ηι βα,υβε , εΐ :ιΐ|ΐιηηι

Ιειτ,'ρ. δεηιρεΓ εηίηι ίιΙ ιριοιΐ δηρεΓΪιΐδ ε$1, 3(1 ί(1 ιριυιΐ

8υη ίρβο 1 1 ιΐΐ οι.ιίιι ι, βίο δε Ιιβϋεΐ, υΐ αά πΊ3(εη3ηι Γοπηβ.

(4) Ουα.τεΓε νε™ οηγ ί^ηίδ Άά βιιρεΓβ Ιοεβ, βΐ Ιεπ-3 8(1 ίη-

ΓεΓβΓεΓΒΐϋΓ, ίαοηι (ριοί Ιιοο εδί, ευΓ ββηβοίΐε, βί ΓηονεΙιΐΓ

3ΐηηε Π111 1 .ι! ιπ , 63 ΓβΙίοηε €]ΐΐίΐ εδί καηαοίΐε, ίη ββηίΐβίεηι ,

ε( ηοη ;ιι) βΙοεάΊηειη μ•ιιϊ;ι1. Κίιηίϋΐιτ εΐ εείεΐ'η 3ΐΙεΓ3ΐ)ίΙία

(ΊΐηεΙη. Λ( νεΓΟ εΐβοεηδαοίΐε ςηυηι 1)00 ιηπίιιΐιη , ιρκι •■ ; ί

;ιο π'-οίΐ ιίΐε , ηοη ίη 83ηί(3ΐεΓη , μίΙ ίη εχοε&δίοηεηι ιιΐΒμιιί-

(ιιιΐίηί-ί Μ'ΐιίΙ. ϋίιηίΐίΐΐ'ΐ- εΐ Ιιιιπιιιι ιιιιιιιιιιριικ1ι|ΐιΐ' , ιιΙίιΐι! ίη

(]ΐΐ3ΐί(3ΐε , 3ΐίικ1 ίη (|ΐι,'ΐιι(ίΙα(ε ιηυΙιιΙιΐΓ ; εΐ ίη Ιοεο, 1ι•\ ί;ι ςιιί-

ιΐεηι 3(1 δΐιροΓα , 8Γ3νί3 νεΓΟ 3(1 ίηΓθΓ3 1υθ3 ρΓοίίείβουηΙυΓ :

εχοίρίΙυΓ Ιβηιεη Ιιοο : Ιιβεο εηίηι , μτβνε, ίηΐ|ΐι.ιιιι , 80 Ιετε,

ίη δε ίρδίδ ηιυ(8ΐίοηί8 ρηηοίρίυηι Ιι.ιΙιειε νίο'εηΙυΓ; ίΙΙα νεΓΟ

ηοη ίη 86 ίρδίδ , δεά Γοπ8 , οευ μιμιι υί 1ε 30 ικτινίε ί Ι ιίΐε :

(|πηηι|ΐιηηι εΐ 1ι;εε ίπΙεΓπΊιηι εχ 86 ίρδίδ ηιηΐιιηΐιπ, β( ρβΓνο

Γαείο ίη εχίοηιίδ πιοΙιι , ηΚεπηη ίη 83ηί(8(βΓη , ηΙΙεηιιιι ίη

ίηοΓβηιεηΙυηι βοοεάίΐ. ΕΙ ηηιιιη ίΛεηι βί( δαηαίιϋε εΐ οο^γι
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δεκτιχ ηθη ή Ιύγιαστόν και το νόσου δεκτικον, εαν μεν κινηυη η υγια•

στον, εις υγίειαν φέρεται, εάν δ' η νοσερόν, εις νόσον.

Μάλλον δέ τι) βαρύ και τι) κοϋφον τούτων εν έαυτοϊς

εχειν φαίνεται την αρχήν δια τι) εγγύτατα της ουσίας

6 είναι τήν τούτων ύλην σημεϊον δ' ό'τι ή φορά άπολε-

λυαένων εστί, και γενε'σει ύστατη των κινήσεων, ώστε

πρώτη αν εϊη κατά την οΰσίαν αύτη κίνησις. (ι) "Οταν

μεν ούν γίγνηται ε'ς ύδατος αήρ και έκ βαρέος κοϋφον,

έρχεται εις τό άνω. "Αμα δ' εστί κοϋφον, και ούκε'τι

10 γίνεται, άλλ' εκεί εστίν. Ψανερόν δή ότι δυνάμει όν,

εις έντελέχειαν ιόν έρχεται εκεϊ και εις τοσούτον και

τοιούτον, ου ή εντελέχεια και όσου και οίου και όπου.

Τό δ' αύτδ αίτιον και του ήδη υπάρχοντα και όντα γήν

και πϋρ κινεϊσΟαι εις τους αυτών τόπους μηδενός εμπο-

Ιί• οίζοντος. Και γαρ ή τροφή , όταν τό κοιλϋον, κα'ι τό

ύγιαστόν, ό'ταν τό έπίσχον μή ή, φε'ρεται ευθύς• καϊ

κινεί όε τό τε ές αρχής ποίησαν και τό Οποσπάσαν

ή ό'θεν άπεπήδησεν , καΟάπερ ειρηται εν τοις πρώτοις

λόγοις , εν οϊς διοιρίζομεν ό'τι ούθίν τούτων αυτό εαυτό

21) κινεί. Δια τίνα μεν ούν αίτίαν φέρεται των φερομε'νων

εκαστον , και τό Φε'ρεσΟαι εις τον αΰτοϋ τόπον τί εστίν,

είρηται.

ΟΑΡ.

Τας δε διαφοράς και τα συμβαίνοντα περ\ αυτά νυν ,

λέγο>μεν. Πρώτον μεν ούν διωρίσθω, καΟάπερ φαί-

26 νεται πασι, βαρύ μέν απλώς τό πασιν υφιστάμενον,

κοΰφον δέ τό πασιν έπιπολάζον. Απλώς δέ λέγω είς

τε τό γε'νος βλέπων, και δσοις μή αμφότερα υπάρχει-

οίον Φαίνεται πυρός μεν τό τυχόν μέγεθος άνω φερό-

μενον, Ιαν μή τι τύχη κωλΰον έτερον, γης δε κάτο)•

3« τον αυτόν δε τρόπον και Οαττον τό πλεΐον. Αλλως δέ

βαρύ καϊ κοΰφον, οίς αμφότερα υπάρχει• και γαρ ε'πι-

πολάζουσί τισι κα'ι υφίστανται , καΟάπερ αήρ κα'ι ύδωρ•

(ι) απλώς μέν γαρ οϋδέτερον τούτοιν κοϋφον ή βαρύ •

γης μέν γάρ άμφω κουφότερα (επιπολάζει γαρ αύτη τό

35 τυχόν αυτών μόριον), πυρός δε βαρύτερα (υφίσταται

γάρ αυτών όπόσον άν ή μόριον) , προς εαυτά δέ άπ)>ώς

τό μεν βαρΰ τό δέ κοΰφον άήρ μέν γάρ δπόσος άν

ή, επιπολάζει ΰδατι, ύδωρ δέ όπόσον άν η , άε'ρι υφί

σταται. (:ί) Έπε'ι δέ και τών άλλων τα μέν έχει βάρος

4ΐι τά δέ κουφότητα , δήλον ό'τι τούτων μέν αιτία πάντων

ή έν τοις άσυνΟε'τοις διαφορά ■ κατά γάρ τό έκείνοιν τε-

τυχηκέναι τοϋ μέν 7;λείον τοϋ δ' έλαττον, εσται τά μέν

κοϋφα τά δέ βαρέα τών σωμάτων. "Ωστε περί έκείνοιν

λεκτε'ον • τάλλα γάρ ακολουθεί το~ς προ')τοις , δπίρ

45 έφαμεν χρήναι ποιεϊν και τους διά τό πλήρες τό βαρΰ

λέγοντας κα'ι διά τό κενόν τό κοϋφον. (•ί) Συμβαίνει

οή μή πανταχοϋ ταύτα βαρέα δοκεϊν είναι κα'ι κοϋφα

διά τήν τών πρώτοιν διαφοράν λέγω δ' οίον έν μέν

αέρι βαρύτερον εσται ταλαντιαϊον ξύλον μολίοδου

60 μναϊαίου, έν δέ ΰδατι κουφότερον αίτιον δ' ότι πάντα

βάρος έχει πλην πυρός κα'ι κουφότητα πλην γης. Γήν

μεν ούν κα'ι ό'σα γης έχει πλείστον , πανταχοϋ βάρος

Ιιιιΐίηίδ δΐΐδρρρίίνιιηι : 8Ϊ ε» ΓβΙίοηρ ηυ» δβηβΐιίΐε 881, ηιο-

νεβίιιι•, ίη 5»ηίΐ3ΐριΐ) ρβΓβίΙ; δίιι ρο, ςιιο ίΡίΓυΙαυίΙο «δΐ ,

ίη .τ^ιϊΐυιΐίηεηι ΓργΙιιγ. Μ«§ίδ (αιηΐ'ΐι {^νο Ιενεφίε ίιι 5β

ϊρβϊβ ρπηπρίιιηη 1ΐ3ΐ>βΓβ νίιΐοηίυτ, ρΓορΙεΓβ,β ςηο<1 Ιιοπιηι

ηιαίβηα ρι•ορίη<]υίδδίπ)3 5ΐι1κΐ3ηΙί<Έ εδί. ϋί^ηιιιη Ιιιι]ιΐ5 ρ>1,

ΙίΐΙϊοηριη 3ΐ)5ο1ιιΙοπιηι εδδε , εΐ υΐΐίιηηηι ιηοΐιιιιηι ρεπει-α-

Ιίοηε. Οιιηγο ηιοΐιΐδ Ιιίε δΐιϋδίβηϋα ρπιηιΐδ βήΐ. (5) Οιιιιιη

ίμίΙιΐΓ 3ΐτ ρχ 3ί]ΐΐϊ ΙίΙ, 3ΐ(]υε ε βπινί Ιενε, ίη δΐιρρπιπι Ιοοιιηι

νεηίΙ. ϋίηιιιΙ βιιίεηι ΡδΙ Ιενε, εΙ ],ιι« ιιοη ΠΙ, μί! ίΙΙίε

ε*1. ΡβΙιί ί^ίΙιΐΓ, ο,ιιηπι ροΐεηΐίβδίΐ, »<] »ε1ιιηι ρι-οΐκίδοεηδ,

νεηίΓβ ίΙΙικ! εί 3ΐ] (αηΐιιιτι , βί βιΐ Ιβίε, υΙ>ί ο*1 βεΐιΐδ εΐ

ψιβηΐϊ , ι•| <μΐ3ΐίδ, ι! ιι1)ί. ΕαηΥιη ΡδΙ Ρ3Ι153 , ι•( πΙ Ι,τι;.ί 3ε

Ι4πι^ ^.Ίιιι αεΙιι ίκ) δΐ)3 Ιοεβ ηυΐΐο ϊηιρβθίεηιε ηιυνεαηΙιΐΓ.

ΚΙοηίιη βΐίηιεηΐιιιη, ιριιιιιι ρπ>Ι)ϋ)<Μΐ$, εΐ ίαηβϋίΐβ, ςιιιιιη

(ΙιΊίηεηδ ίυΐιΐιιΐιπη ΓιιογϊΙ , οοηΐίηιιο ΓργΙιιγ : εΐ ηιονεΐ εΐίαιη

ι•Ι ΊιΙ ιριοιΙ ίηιΐίο Γεείι, ιΊ ίιΙ ιριοιΙ 8ΐιΙ)ΐΓ3\ί(, ίΐιιΐ ίιΐ ιιηιΐε

ΓββίΙυΚ , ίιΙ ρτΐιΐδ ίη 5ΐ•πιιοηίΙ)ΐΐδ (Ιίι-Ιηιιι ι•-1 , ίη ηυίυΐ)5 ιΙιΊί-

ηίου.Ίπηυ, ηίΐιϋ Ιιοπιηι ίρδυιΐ) 5ε ίρίυιιι ηιονρΓε. ΙιίιΊιιιιι ΡδΙ

ί;ίί(ιΐΓ (]ΐιαη> οΐ) Ρ3ΐΐ83ΐη ΓιτβΙιιγ ηιιοιίςιιε εοπ)ΐη ([ϋο; ΓεΓυη-

Ιιιγ, εΐ ιιιιί.Ι >ΪΙ , μιιιιιι ίη Ιοουιιι ΓεΓΓΪ.

IV.

ΟίΓΓεΓεηΙίοδ αιιίεηι , εΐ Ρ3 ςιια; 3εείι1ιιηΙ γιγο» ίρδβ , ηιιηε.

ιΐίοοηιιΐδ οροτίεΐ. Ι'πηιυηι ί]ίϊ1ιΐΓ 5ίΙ <Ι(ΊΊιιίΙιιιιι , υΐυηίνρτδΐί

νίιίεΐυι-, §Γ3νε φιίιίειη δίιηρΙίείΙεΓ ί(Ι εβδε, ςιιοά οιηηίΐηικ

δΐιόδίβΐ; Ιενε αιιίειη ί<1 ηηοϋ δυρρΓ οηιηίΒ ηαίβΐ. 8ίηιρ1ί-

οιΙργ αιιΐβιη Οίοο , εΐ ίη ίρδίιιη ι;ρ.ηυδ ΓΡδρίείρηδ, εΙ ίη Ρ3 ίη

ιμιίΐιιΐδ 311)1)0 ηοη ίιΐίϋΐιΐ. δίο ίβηίδ ςυοοίδ ηια§ηίΙιΐ(1ο ,

ηίδί ΓογΙρ (|πίρρί3ηι βΐίυϋ ρΓοΙιίσεαΙ, Γργπ δϋΓίυιη εεΓπίΙιΐΓ;

εΙ Ιργγ»! εΐίβηι ςιΐίϋνίδ ιηββηίΐυϋο, άεοΓδυηι : εοϋειη ηιοϋο

βϋαηι οοΙβΓίπβ ί(Ι ΓργΙιιγ »|ΐιοιΙ ηΐ3]ιΐδ Ρδ4. Αϋο νρ™ ιιιοϋο 8Γ•ι-

νί« Ιενί,Ίψιρ δυηΐ εβ (ΐιιίΐιυδ ιιίΓυιιιςιιβ ίηεδί. ΕΙβηίηι ηβίαηΐ

δΐιρεΓ 3ΐί<ιιΐ3, εΙ δ«1κ(3ΐ)1, ιιΐ 38Γ εΙ 3ςιΐ3. (2) Αΐ)5ο1υΙε η3Γη-

<)ΐιρ ηευίπιηι Ιιππιιιι Ιενβ ε^Ι , 3υΙ "Γανε : ΙεΓΓ3 εηί™ 3ΐη1>ο

δπηΐ ΙενίοΓβ ( <ρι;υτίδ εηίιη ρ3Γ8 ίρδοΓηιη Ιιυίε δηρεπιβίβΐ) ,

ϊ^ηί ,ίιιΙιί» βΓϊνίοΓΒ ( ςυαηίαεϋηκιιιβ ρηίηι εβπιιη ρ3Γΐίεη!;ι

ί^ηί δΐιΐκίιΐβΐ); 3(1 βε ίρδβ υργο δίηιρΙίεϋρΓ βΐίιιιΐ εδί βΓΒνε,

3ϋηϋ εδί Ιενε. Αργ εηίηι (|ΐ)3η(3νίδ ηιβ^ηίΐηιΐίηρ δριηρει-εδί

δΐιρεΓ 8(|ΐΐ3ηι ; 3(|ΐΐΑ3ΐι(ριιι (|ΐΐ3ηΐ3\ίδ (]υ3ηΙίΐ3(ε,δΐι1)δί(Ιεΐ3ΡΓΪ

δβιηρΡΓ. (3)^ιιοη^8III βιιίειΐ) ε( ρρΙργοπιπι .ι1ί;ι |Η)ηιΙυ8 Ιι&ΙιβηΙ,

3ΐί3 1ενίΐ3(ρηι , ρβΙιΊ , εβιη (ϋΓΓρΓεηΙίβιη , ί|ΐια; ίη δίιηρ1ίεί1)υδ

ρ.-(, Ιιοπιηι οιηηίυηι οαιίδβηι ε^»ε. Εχ εο ηβιιχιιιρ, ^υο<1 βΐίιιι!

ρΐιι.δ , ιιΙίπιΙ ιιιίηιΐδ Πΐηπιιιι ειιηΐ 3δδεευ(3 , ίΐΠ.ι εοΓροΓίιιη

Ιι,-νία , 3ΐί3 βΓβνίβ ρι-ηηί. ΰΐ)3Γε ιίβ ίΐΐίδ ιΙί( ('ΐκΐιιιιι εδί. ΟρΙργβ

εηίιη ίΙΙ» ρπιΐ)3 6Ρ(|υιιηΙιΐΓ. ΰποιίεΐ εοδοροιΚτε Γ3γργρ ιΐίχί-

πιιΐδ, ςιιί οι) ρΐεηυιη, μικνε ε$$ρ ιΐίοιηΐ, ρΐ ου Υ3ειιυηι, Ιενβ.

(4) Αεείιΐίΐ ίίίίΙιΐΓ, εαύοιιι ηοη ιιΐιίπ,ιιε ρΓ3νί3 Ιενί3(]ΐιεο1) <1ίΓ-

Γ(τεηΙί3ηι ρΓίηιοΓυιη νίιΙεΓί. Ι.ί^ηιιιη εηίιη ρεηΐιιηι Ιίί)Γ3πΐΓη,

ρΐιιηιυο ιιηίυδ 1ί1)Γ33 ίη θργο βΓβνίυδ, ίη βηηβ Ιενίιΐδ επί.

€31153 βυΐεηι ΡδΙ, οιηηία, ρΓοεΙεΓ ίβηθίτι , ροιιϋηδ, εΙ Ιενί-

Ιβίριη, ρΓ36ΐβΓ ΙεΓΓβιΐ), Ιι;ι1)Ργρ. ΤΡΓΓ3Π1 ί^ίΙιΐΓ, εΙ ςιι.χ•

ΙΡΓΠ ρΙυΓίιηιιηι ΙιβυρηΙ , υϋίηιιρ ΒΓβνίΙβΙρηι Ιΐ3ί)εΓε προεδϋε
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εχειν άναγκαΐον , ύδοιρ δέ πανταχού πλην εν γη, αέρα

δι πλην έν υδατι χαι γη• (δ) έν τη αύτοΰ γαρ χώρα

πάντα βάρος έχει πλην πυρός, χαι δ άηρ. Σημεΐον

δ' δτι ελχει πλεϊον δ πεφυσημένος άσχδς τοϋ κενοϋ•

6 ώστ' ει τι αέρος έχει πλεϊον ί| γης καϊ ύδατος, έν μεν

υδατι ένδε'/εται κουφότερον είναι τινός, έν δέ αέρι βα-

ρύτερον άε'ρι μέν γαρ ούκ επιπολάζει, τω δέ υδατι

■ επιπολάζει, (ι;) "Οτι δ' έστι τι απλώς κοϋφον και

απλώς βαρύ, εκ τώνδ' έστι φανερόν. Λέγω δ' απλώς

κι κοϋιιον 3 άει άνω και βαρύ δ άε'ι κάτω πέφυκε φε'ρεσΟαι

μή κωλυόμενον • τοιαύτα γαρ έα*ί τίνα , και ούχ ώσπερ

οίονταί τίνες πάντ' εχειν βάρος ■ (7) βαρύ μεν γαρ δοκεϊ

τισιν είναι κα'ι έτε'ροις, και άει φε'ρεσΟαι προς το μέσον.

"Εστί δ' δμοίοις και τό κοϋΐον δρώμεν γάρ, καθάπερ

15 εΐρηται πρότερον, δτι τα γεηρα πασιν υφίσταται καϊ

φε'ρεται προς το μέσον. Άλλα μί)ν ώρισται το μέσον.

Εί τοίνυν εστί τι ο πασιν επιπολάζει, καθάπερ φαί

νεται το πϋρ και έν αύτω τω αέρι άνω φερόμενον ,

ό δ' άηρ ήσυχάζων, δηλον δ'τι τοϋτο φέρεται προς τδ

2ΐι έσχατον. "ίΐστε βάρος ουδέν οίόντ' εχειν αυτό• ΰφί-

στατο γάρ αν άλλοι- εί δέ τοΰτο, εϊη άν τι έτερον,

δ οέρεται έπι το έσχατον, 6 πασι τοις φερομένοις επι

πολάζει. Λιΰν δ' ουδέν φαίνεται. Τδ άρα πϋρ ουδέν

έχει βάρος, ούοε ή γη κουφότητα ούδεμίαν, είπερ υφί-

25 σταται πασι και τδ ύφιστάμενον φέρεται έπι τδ μέσον.

(β) Άλλα μην δ':ι γ ε'στ'ι μέσον προς β ή φορά τοις

έχουσι βάρος και άφ' οΰ τοις κούφοις, δηλον πολλα-

χο'Οεν, πρώτον μεν τω εις άπειρον μή ένδεχεσθαι φέ•

ρεσΟαι μηΟε'ν. "ίίσπερ γαρ ουκ εστίν οϋθέν αδύνατον,

3(ΐ ούτως ουδέ γίγνεται ■ ή δέ φορά γένεσίς ποθέν ποι.

"Επειτα προς δμοίας φαίνεται γωνίας τδ μέν πϋρ άνω

φερόμενον, ή δέ γη κάτω καϊ παν τδ βάρος έχον.

"Ωστ' ανάγκη φέρ=σΟαι προς τδ μέσον. Τοϋτο δέ πό-

τερον συμβαίνει προς τδ της γης μέσον ή πρδς τδ τοϋ

36 παντός, έπει ταΰτόν έστιν , άλλος λόγος, (ο) 'Επε'ι δέ

το πασιν Οφισταμενον φέρεται πρδς τδ μέσον, ανάγκη

τδ πασιν ΐπιπολάζον φε'ρεσΟαι πρδς τδ έσχατον της

χώρας , έν ή ποιούνται την κίνησιν • εναντίον γάρ τδ

μέν μέσον τώ έσχάτω , τδ δέ ΰφιστάμενον άει τώ έπι-

ίο πολάζοντι. Διο και ευλόγως τδ βαρύ καϊ χοΰνον δυο

εστίν χαι γάρ οί τόποι δυο, τδ μέσον και τδ έσχατον.

"Εστί δέ δη τι και τδ μεταςύ τούτων, δ πρδς έκάτερον

αυτών λέγεται θάτερον • έστι γάρ ώς έσχατον και μέσον

άμφοτέριον τδ μεταςύ. Διά τοΰτο έστι τι και άλλο

15 βαρΰ χαι κοϋφον, οίον ύδιορ κα'ι άηρ• (ίο) φαμέν δέ

τδ μέν περιέχον τοϋ είδους είναι, τδ δέ περιεχόμενον

της ύλης. "Εστι δ' έν πασι τοϊς γένεσιν αίίτη ή διά-

στασις• και γαρ έν τω ποιώ κα'ι έν τώ ποσώ έστι τδ

μέν ώς είδος μάλλον, τδ δ' ώς ΰλη. Κα'ι έν τοΤς κατά

οο τόπον ωσαυτοις το μέν άνο> τοϋ ώρισμένου , τδ δέ κάτω

της ύλης. "β°"τε *αι έν αύτη τη ΰλη τη τοϋ βαρέος

και κούφου, ί, μέν τοιούτον δυνάμει , βαρέος ύλη , ί• δέ

τοιούτον , κούφου • και έστι μέν ή αύτη',τδ δ' εΤναι ού

ταύτον , ώσπερ κα'ι τδ νοσερδν καϊ τδ υγιαστόν, τδ

6δΙ ; 3(μΐ3ΐιι Λΐιΐοηι υΐιίφίο ρι•."ί•|ρπ|ΐιαιιι ίιι (ριτ3 ; β( αιτοηι

κίηιίΙίΙ-ΐ', |)ΓίιΊοΓ(]ΐι»ιΐ) ίη ;ΐ(]ΐια 3ε Ιβίτα. (5) δυο ('ΐι'ιπι ίιι Ιοεο

£Γ8Υί(αΙεπι ΙπΛεπΙ οηιηίβ, ρΓ3βΙθΓ ί^ηι-ιη , οΐίβηι ίρββ Β8Γ.

Μ-',ιπιηι Ιΐ!ΐ|ιι> εδί, ιιΐι-ριιι ϊηΙ1»Ιιιιη ρΐιι» ροιιιΐρπϋ ιμι.ιιιι να-

(Ίκιικ Ιιιιΐιοιρ. ςΐιιαί'Ρ δι .μι ίύ ρΐυδ 3βπδ Ιιαυ(Ί , (μιιιπι Ιειτα!

(•Ι .•ιι[ΐι;ι•, ί(1 ίη η(ΐ(ΐ3 ψΗΐΙΐ'ΐιι ;ιϋο Ιρνίιι*, ίη ηοΐ'ρ νεΓΟ §Γ3νίυ$

ε&δβ ροΐεδί : ιΐ3ΐιι ηοη η3ΐ3ΐ ςιιίάοιη 8υρβΓ36Γεηι, ηαΐηΐ αιιίριιι

δΐιρβΓ ;κ |ΐιη;ιι . (6) Εδδβ ίπιΐοηι ηιιϊρρϊαιη δίηιρίίοίΐβΐ" βΓ3Υβ ,

3ΐ(|ΐιβ δίηιρϋοίΙβΓ Ιβτβ, οχ ηίδεε ρεΓδρίευηηι βδΐ. ΑΙςυε

ΙβΥβ δϊηιρΙίοίΐεΓ ϊϋ (1ί(•.ο, (]«0(1 ββηιροΓ δΐίΓδυιη Γογγι ηρΐιιιιι

«>1 , ηΪ5Ϊ ρΓθ1ιί1)«3ΐυΓ ; εί βΓ3Υε, ϊ(1 ςυοιΐ δεηιρεΓ ίοοΓβιιπι

;ιρΙ ιιηι (-1 ίειτί. 8ιιιιΙ ρηίιη ιι!ί([ΐΐ3 ΙβΜιι, εί ηοη οιιιιιί.ι ροη-

(Ιιι* Ιιιιΐιοιιί , ηΐ ΐ(ΐιί(ΐ3ΐη ριιΐιιηί. (") Ναιιι ε( η]ϋΛ(ριίΙ)ΐΐΐΐ]αηι

βΓ3Υβ βδδε ΥΪϋεΙυΓ, δβηιρεΓίΐυε 3<1 ιικ'ΐΐίιιηι ΓβΓΓΪ. ΕδΙ αιιΙι•ιιι

(■Ι Ιενβ δίιηϋϊ ιηοάο. Υίόβπιυδ εηίηι , ηΐί ιΓ«-Ι ι ιιιι εδί ριί ιι> ,

1ι•: ιτ.ι ίρ-,ι μι!ι ιιΐκιιίΐιιι-; εδδε εο1Ιοε3ΐ3 , 3(ηιιε &ά ιιΐι'ΐΐίιιηι

Γιίίί. ΑΙ λ (Ίο ηιηΐίιιιη ϊρδίιιη εδί ιΙοΙΐηΚιιιη. δι ϊςίΙυΓ ε$(

(μιίρρίίΐηι, (ρκκΙ ϊΐιρρΓ οιηηίίΐ επιϊηεΐ, ιιΐ ίμηί* ίη ίρδο 3βΓε

μι ι μι οι ΓοΓΓΪΥΜεΙϋΓ, 38Γε ςυίβδεεηΐο , ρβίεΐ Ιιιιηε 3(1 ίρδυηι

οχΐι οιηιιιη ΓβΓΓί : ςιΐ3Γ8 ηίΐιίΐ ίρδε ροικΚτΐί ΙιββεΓβ ροΐεδί :

δυ!)3ΐίο εηίηι εο11οε3Γ«(ιΐΓ. ΑΙ δι Ιιοε ρ•»εΙ, οϋΐ|ΐΠ(Ι .-ιΐίιιιΐ

ΟδδεΙ ρΓυΓεεΙο , φΐυιΐ ι»1 ίρδυηι ε\(Γειιιιιηι ηιη\ <•ι ιΊ ίιι-, (ριοιΐ

δΐιρβΓ οηιηΐ3 , φΐιι• ΓρΓϋΠΐιΐΓ, ίοΙΙοοαιίΊιΐΓ. Νιιπρ 3ΐι(ειη ηίΐιίΐ

•')πίΐιιοι)ί εεπιίίιΐΓ. Ι^ηίδ ίςίίΟΓ ηυΐΐιιιη ροη(1υ$ ΙιαΙκΊ, ηειριο

εΐίβιη 4ργγ3 ΙενίΙαΙεηι πΐίβηι 1ΐ3ΐιρΙ : δίιρΓκΙρπι δυϋδίάϋΐ ιιηί-

ΥεΓδίδ, ίϋφΐε ςιιοά δΐι1)Μ(1ιΊ, ηιΐ ίρδυηι ηιπίίπηι ΓργΙιιγ.

(8) Λ Ι \ ι•™ ηιριΐίιιιη είδε , 3(1 ίριοϋ ΙίΐΙϊο ΠΙ εοπιηι ι|ιι,"ρ ροη-

(Ιυδ ΙιηΙκΊΐί , εί εχ ςυο ΙεΥΪ3 ϊιιγ•.ιιιιι ΓρπιιιΙπγ, εχ ηιυΚίδ ρ3-

ίιΙ . 1 'ιϊηιιι φίΜΐιΊπ εχ εο, φΐί3 ηίΐιίΐ ΙΊτι ί ίη ίηΐίηίΐυιη ρο-

(βδΐ : υΐ εηίηι ηίηίΙ εδί ίιηροδδϊηίΐε, δίε ηεςυε ΙίΙίπιροδδϊ•

ΙιίΙι' ; Ιιιίίο Υιτο ε (ριορίκιιι ίη ςυίρρί3(η ςοιιβί'αΐϊη ρ Ι . Ι.ΐρίικ1ι:

ίςηίδ ιριίιίριιι -ίιι -.οίο, 1(Ί-Γ3 υριό, ρΙ φ]ίεςυί(Ι ροηιΐυδ 1ΐ3ηε(,

ιΙρι ιιμι π ι , δίηιίΐεδ 3(1 βηςυΐοδ ΓργΙιιγ. <}υ3Γε 3(1 ηιρ(1ίιιιιι ίρδηιη

ΙιίιιΙιιγ ηεεεδδε εδ(. ΙΊιιιιη ,ίπΙριιι ικΐ Ιριτιρ. ηιριΐίιιιη , 3η

ηιΐ ικιίΥΡί μ ίΐΊίΐΙυΓ, ςυυηι ίιίεηι ηιριΐίοιιι δίΐ ίρδΟΓυηι , βΐίοί

(Γ3εΐ3Π(ΐ3 ςυβεδίίο 6δ(. (9) Οιιιιπι βυίριη ί>1 ιριοιΐ οιηηϋιιΐϋ

δΐιΐϋΐαΐ, 3(1 ιιιρο'ίιιηι ίρδυηι ΓργιιΙιιγ, ί<! ιρκ.,! δυρβΓ οπιιιί.ι

η,'ΐΐηΐ, 8(1 υΚίηιυιη οβρειίϊηίδ, ίη (]Π3 ΙίΙιηο1ιι>, Γρι;ιΙιιγ ηε-

εεδδο εδί. δυη( εηίηι εοη(Γ3ΓΪ3 , ιιιι•(1ίιιιη ε( εχίΓεηιυηι , εί

5ΐιΙκ>ΐ3Π' κΙφίο ηκΐ,ιιι•. Οιι,ι|)ιο[ιΙ(ί• ρ1 ευη) ΓαΙίοηε ιΐιιο

κυηΐ βΓβνο εί ΙεΥε : εί Ιοεβ εηίηι βυηί ϋυο, ιικ.'ΐΐίιιηι βίςυβ

ι•\Ιη ιηιιιτι. Εδ( ίμίΐιιι- φΐί(] ε( ίιΐ ΐ|ΐκιι1 εδ( ϊηΐβΓ Ικεο,

ςυοιΐ 3(1 υίΓυηιςυβ ίρδοηιηι βΙΙΟΓυηι (ΙίείΙιΐΓ. Μ εηίηι ςυοά

εδί ίηίοι- 83 , ΐ'Χίπ'ΐιιιιηι ηΐίιμιο ηιοιίο , εί ηιριΐίιιηι βδ( .ιπι1)ο-

τυιη : ςυοείΓθ3 βδΐ ςυίά εί βΐίυά §Γ3Υε εί Ιβνβ, εευ 3ει• βί

3φΐ3. (10) ϋίείιηιΐδ βυίρηι Ίά φιίάΌηι ψιοά εοηίίηεΐ, Γογπι»

εδδε ; ίιΐ 3υ(εηι ςιιοϋ εοηΙίηεΙιΐΓ, πΐ3(επεί. ΑΙςυε ηεεο ά'ιί-

ί(•ι ριιΐίιι υηίΥεΓδίδ ίη ^εηεΓίηυδ εδί. Ιη (ρι;ι1ί(;ι|ρ εηίηι εί

ι|ΐι,ιη1ίΙ,ι!ι' ι•.- 1 ιιϋικί υ( Ιοπιιιι ιιι.ίιιη, ιιΐϊικί πΙ ηΐ3ΐ6ΓΪεδ :

βί ίη Ιοεο είηιίΐί ηιοιίο δΐιροΓυιη βδΐ (Ιρίίηίΐί : ίηΓιτιιηι

3υΙεηι Μβίεπεΐ. ^ι13^ε εί ίη ίρδβ ηΐ3ΐεπ3, <\υχ εδί ίρδίυδ

§Γ3Υίδ εί ΙβΥίδ , ςυο ςυί(1επι Ι3ΐε 851 ροΐοηΐίιι, εο ^Γβνίδ ιηβ-

Ιεπεδ βίΐ; φΐο νεΓΟ Ιβίβεβΐ, εο 1εγίδ πιβΙεΓίεδ βδΐ. Αίφίο

ΡΛΐΙεπι φΐίιίριη βδΐ , 8590 βυίοηι ηοη ίιίρηι εδί; φΐβπΐϊυΊηο
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δ' είναι ού ταύτόν οιόπεο ουδέ τό νοσώδει είναι η

ϋγιεινώ.

ΟΑΡ. V.

<1ιιηι εΐ χςΓοΙαϋίΙβ βο 83ΐι;ιΙιί1ι> , ίιίοιιι ειΐ , βκβ νιτο ηοη

ίιίεηι εδί; φΐ3Γ0 ηεε ίτμΓοΙιιιη 6956 βιιΐ 53ΐιιιηι.

Το μέν οΰν έ/ον τοιαύτην ύλην κοϋφον και άει άνω ,

τό 3έ τήν έναντίαν βαρΰ και αεί κάτω• τό δ' Ιτέρας

6 μέν τούτων, έ/ούσας ο" ούτω προς άλλήλας ως αύται,

απλώς και άνω και κάτο) φερομένας- διό αήρ και ύδωρ

έ/ουσι και κουφότητα και βάρος έκάτερον, και ύδωρ

μέν πλην γης πασιν υφίσταται, άήρ δέ πλην πυρδς

πασιν επιπολάζει. (?) ΈπεΊ δ' εστίν εν μόνον δ πασιν

ιυ επιπολάζει και εν 8 πασιν υφίσταται, ανάγκη δύο άλλα

είναι ά κα'ι υφίσταται τινι καΐ επιπολάζει τινί.• "ίϊστε

ανάγκη και τάς ύλας είναι τοσαύτας δ'σαπερ ταΰτα,

τε'τταρας, ούτω δέ τέτταρας ώς μίαν μεν απάντων την

κοινη'ν , άλλως τε και ε'ι γίγνονται έξ αλλήλων , άλλα

|'> το είναι έτερον. (3) Ουδέν γαρ κωλύει τών ενάντιων

είναι μεταξύ και £ν και πλείο), ώσπερ έν νρώμασιν

πολλα/ώς γαρ λέγεται τό μεταξύ και το με'σον. (4) Έν

αέν ούν τη αύτοΰ '/ιόρα τών έ/όντων και βάρος και

κουφότητα έ'χαστον ε/ει βάρος- ή δέ γη εν άπασιν έ/ει

2« βάρος, κουφότητα δ' ουκ ε/ει, ει μή έν οίς επιπολάζει.

Διό και ύπασπωμένων μέν φε'ρεται εις τό εφεξής κάτω,

άήρ μέν εις την τοϋ ύδατος /ώραν , ύδωρ δέ εις την της

γης. "Ανω δ' ε'ις τήν του πυρός, αναιρουμένου τοΰ-

πυρός, ουκ οίσΟήσεται δ άήρ, άλλ' ή βία, ώσπερ και το

?:> ύδοιρ σπαται , ό'ταν γίνηται τό έπίπεδον εν και θαττον

σπάση τις άνω της φοράς , ην φε'ρεται τό ύδωρ κάτι.).

Ουδέ τό ύδωρ εις τήν τοϋ άε'ρος, άλλ' η ώς νυν εΐρηται.

Ή γή δέ τοΰτο οΰ πάσ/ει, ό'τι ού/ £ν τό έπίπεδον.

Διό τό μέν ύδωρ εις τό άγγεϊον πυρο)9έν σπαται, γή

ϊ« δ' ου. "Ωσπερ δέ ουδ' ή γή άνιο, ουδέ τό πϋρ κάτω

είσιν ΰφαιρουμένου τοϋ αέρος• ουδέν γαρ ε/ει ράρος

οΰδ' έν τη αΰτοϋ /ώρα , ώσπερ ούδ' ή γή κουφότητα.

Φέρεται δέ κάτω τα δυο υποσπωμένων, δ'τι τό μέν

απλώς βαρύ έστιν, ο πασιν Οφίσταται, τό δέ προς

3:> τι βαρύ ον εις τήν αΰτοϋ /ώραν ή οίς επιπολάζει ,

δι' ομοιότητα τής ΰλης. (ι) "Οτι δ' άναγκαϊον ποιεΐν

ίσας τάς διαφοράς αύτοϊς , δήλον. Ει μέν γαρ μία

ύλη πάντων, οίον ή τό κενόν ή τό πλήρες ή τό μέγεθος

ή τα τρίγωνα , ή πάντα άνω ή πάντα κάτω οίσθήσεται,

«η ή δέ έτερα φορά ούκέτι έσται• ώστ' ή κοϋφον ουδέν

εσται απλώς , ει πάντα έέπει μάλλον τω έκ μειζο'νων

είναι σωμάτων ή έκ πλειόνων, ή δτι πλήρη. Τοΰτο

δέ δρώμέν τε, και δέδεικται δ'τι δμοίως κάτω τε άει

και παντα/οϋ φέρεται και άνω. Έάν δέ τό κενόν ή τι

4:> τοιούτον 8 άε\ άνο) , ουκ έσται τό άει κάτω. Κα'ι τών

μετάξι) δή ένια έσται κάτω βαττον γής• έν γαρ τω

πολλώ αέρι τρίγωνα πλείω η τα στερεά ή τα μικρά

εσται. Ού φαίνεται ο' ουδέ £ν μόριον αέρος κάτω φε-

ρομενον. Ομοίως δέ καΐ έπι τοϋ κούφου , έάν εκείνο

;,ΐ) ποιή τις ΰπερέ/ειν τή ύλη. (β) Έάν δέ δύο τά μεταξύ ,

πώς έσται ποιοΰντα α ποιεί άήρ τε και ύδιορ ; οίον

εΐ τις φαίη είναι κενόν και πλήρες. Τό μέν οΰν πϋρ

Ι<1 ίδίΙυΓ ςικκΐ Ιβίεπι ιηαίοιί.-ιιιι Ιιαίχ-Ι, Ιβνβ 651, δβπιρεΓ-

ςιιε δΐΐΓίπηι ΓογΙογ; ίιΐ νεΓΟ ςιιοά (-οιιίπιιϊιιιιι ΙιιιΙμΊ, ^ιηνε

ΐ'ιΐ , δεηιρεΓουε (ΙεοΓδηηι Γι:ιΊιιγ. ΑΙ εα φΐ;ι• <1ίνεΓ535 ςυίάεηι

β1) Ιιίδ 1 ι;ιΙ«ίιΙ , δίο νεΓΟ ίηΙοΓ δείε )ΐ3ΐ>εη(εδ ιιΐ Ιι.ν 58 Ι ι;ι1 ιγμ Ι ,

δϊηιρΙίαΙεΓ εΐ 5ιιγμιγπ ε! (ΙεοΓδίιιη ΓεΓυηΙυτ. (,ίικψπιρίοι

30Γ εΐ 3(]ΐΐ3 ΙβνϋβΙεηι ΙιβυοηΙ, εΙ ροηιΐυδ : 3ΐςοε 3φΐ3 ςιιί-

άεηι υηίνρΓίίδ, 1ιτγ3 βχεβρίβ, 8υ1)5ΐ3ΐ;3εΓ ,ιιιίοιη δορετ

οπιηϊα οπιίηεΐ , ί§ηε εχοερίο. (2) ί>ιιιιιη βυΐεηι ιιηιιτη -ϋ

δοΐυιη, «ριοιΐ κιιριτ 011)1)13 ιΐ3(3ΐ, εΙ υηιιιη ϊΐεηι, ιριοιΙ μιΙι-

δίιίεΐ υηίνεΓίί», ιΐυο αϋα εβεε ηοοβϋ^ο ε$( , ςιιχ εΐ πιίρϊαηι

ΜΐΙι>Ι;ιιιΙ , ε( ΜΐροΓ αΙί((ΐιί(1 εοΙΙοεβηΙιΐΓ. 0ιΐ3Γ6 εΐ ιιι.ιΐιτίικ

(]ΐιο[ Ιιχε 5ΐιιιΙ , Ιοί οβίο ηεεεδδε εϊΐ , ιρι,-ιΚικ»•, ίικ;ιι;ιιιι,

3ΐ!εο νεΓο ΐ|ΐι;ι[| πι >γ, ιιΐ ιιιΐ3 ςυίιίειηδίΐ οηιηίιιιιι εοπιηιιιηί;,

ΡΓ3380ΓΙΪΙ11 81 6Χ 5686 ΙΙΙΙΐΙιΙΜ ΙίβηΙ : 6586 νβΓΟ (1ίνεΓ9ϋΙ11 8ΪΙ.

(3) ΝίΙιίΙ εηίηι νε(3ΐ υΐ ίη(ιτ εοη(Γ3ΓΪ3 ιιιιιιιιι εΚ,αΙςιιε

ρΙιΐΓ3 : (]ΐιεηΐ3(1ηιοιΙιιηι ϊη οοίοπίιιΐδ. ΜιιΙΐΝ (Ίΐίιιι ιηυιΐίί ιΐϊ-

οϊΙιιγ ϊιΐ ςιιοιΐ ββΐ ίηΙοΓ, αο ηιειίίιιιη ίρδίκη. (4) ΙΙηυπι-

ςιιοιίφΐε ϊρϋιΐΓ εοπιηι ςιυε ροη(1ιΐ8 ΙιαΙιοηΙ 1ενϋ3ΐειηςιιε ,

ροη(1ιΐ8 Ιι.ίΙιι-Ι μιο ϊη Ιοεο ; Ιιτγλ νι-ιο ίη οιηιιϋιιι» ροικίιιε

Ιιβίιεί, Ιενί(3(επι βιιΐιΐιι ηοη ΙιιιΙιιΊ, ηΜ ίη ϋ5 Μίριτ ΐ|ΐι.ι•

ηα{3ΐ. ΟηαρΓορίιτ (Ίίίΐιιι , 8ί 8ΐι1)(Γ3ΐΐ3(ιΐΓ, (ΙοοΓβυηι ίη ίιΐ

ΓεΓίιΐΓ, ΐ|ΐιο<1 «]είιιοερ5 κλΙ εοΙΙοΕΛίυηι : 3βΓ ςιιίιίεηι ίη Ιο

ί 11111 3φ133, ϋι|ΙΚΙ νεΓΟ ίη ΙιιιΊΙΙΙΙ Ιι'ΓΓίι'. Νιιοιιιιι ιιιιΐΐ'ΐιι ίη

Ιοουπι ί?ιιΐ8 , δι ϊ;4ηίβ ίρδε ΙοΙΙαΙατ, 30Γ ηοη ΓεΓεΙυΓ ηί5Ϊ νί ■.

811-111 01 ίρ-.Ι 30,113 (ΓίΐΙΐίΙΐΙΓ, ([ΙΙΙΙΙΙΙ ίρ-111ΙΙ |ι|, 11111111 Γιιι-ιίΙ

ιιηιιηι , Βΐιριο εείοΓίιΐί ςηί^ρίβπι ΐΓ3\ειίΙ 3ςιΐ3ΐιι μιγ-ιιιιι,

0.Ι13ΙΠ δίΐ 03 ΐ3ΐίθ φ^13 Γί'ΓΐϋΓ ίρ53 (]εοΓ511111. Νθφ16 30,113

δίιηϋίΙοΓ ίη 30ΓΙ8 Ιοαιιιι ΓογΙογ, ηϊ&ϊ ηΐί ηιιηε (ίίχίηιηβ. ΤβΓΓ3

βυΐεηι Ιιοο ηοη ρηϋΙιΐΓ, ςιιίβ ρίβηυηι ηοη 081 ιιηιιιη. Ουβ-

ρΓορΙιτ 3(ρΐ3 ςιιίιΐοηι ίη ν35 ίριίΐιιηι ΙγβΙιιΙιιγ, Ιογγβ νετο

ηοη Ιγ3Ιιι1ιιγ. ί'Ι Βΐιίεηι 1οιτ3 ηοιι ΓογΙιιγ δϋΓδυηι , δίο ηε-

ιμιι- ίι;ιιί5 ύβοΓδίιηι ΓογΙογ, δι δΐιίι(Γ3ΐΐ3ΐυΓ 30γ : ηίίιίί εηίιη

ροηϋϋΓίδ 1ΐ3ΐ)εΙ ηοο,ιιε 8υο ίη Ιοιο , ςιιεηΐ3ΐ1ιιιο<1ιιηι ηεςυβ

1εΓΓ3 υΙΙίιιβ ε«1 ρβΓίίοερδ ΙονίΙαΙίδ. ΡεΓοηΙϋΓ ηιιίεηι (Ιιιο

(ΙεοΓδηηι , δι ίηΓεΓ» 8ΐι1)ΐΓ3ί)3ηΙυΓ : αυΐ3 αΐιικί εδί 3ΐ)5οΙυΙε

8Γ»νβ, ςηοιί φΐίιίεπι οηιηϋ)ΐΐ3 ίΐιΐΐδίϋεΐ ; βΐίιιϋ 3(1 3ΐίςιιί<1

μτ3νο, φίοιΐ φΐίιίεηι 8ΐιιιπι ίη Ιοοιιηι , 3ΐ)1 ίη εοΓϋΐη δηρεΓ

ςιιΐΒ η3ΐβΙ , ριορΙΟΓ ιηϊΙοΓίεί δίπιίΐίΐυιΐίηεηι ΓογΙογ. (6) ΙΧ-ε

3ΐιΙ(•ιιι ηει•βδ83Γίυιιι , ακριβίοΐ. ΓβοβΓε (ΙίΓΓοΓοηΙίηδ ίρδίβ, ραιβι.

Ν3πι δι υη3 8ίΙ οηιηίιιιιι ηιβίεπεδ, υΐ βυΐ νΒΐυηηι , 3υΙ ρίε-

ηιιηι , 3ΐιΙ πΐ3<;ιιίΙιΐ(1ο , 3ΐιΙ ΐΓίβιι^ιιϋ , 3ΐιΙ ιιηίνοΓίβ 80Γ8ηιη,

ηυΐ υηϊνεΓδα (ΙοοΓδίιηι ΓεΓεηΙοΓ, 3ίΙεΓ3 \ογο ΙβΙϊο ηοη επί.

ΟυβΓο πίΙιιΙ ογιΙ δίηιρϋοίΙοΓ ίενε, δι ειιηοΐβ ίηοΙίηβηΙΟΓ ιιι»-

μΐ8 (ΙεοΓδίιιη , εο ιριοιΙ 3ϋΙ εν ιΐ'.3]0Γί1ιιΐδ δυηΐ εοΓροΓίΙιιΐδ ,

3υΙ ε\ ρΙϋΓίουδ, 3ΐι1 ι|ΐιί;ι 8ΐιη( ρίοη3. Ηοη βυΐεηι εΐ νίάβ-

ιιιιΐ5, εΐ (1ειιιοηδ(Γ3(ηιη 881 , 8ίηιί1ί(6Γ (ίηςη3ηι) ιΙ«ΌΓ»ινιι

δεηιρετ οΐ υ5ίφΐε , βε δ(ΐΓ5ΐιπ> εοΓροΓ3 ΓβΓΓΪ. 8ί νεΓΟ ν3-

ευοιιι 8ΪΙ , βπΐ ([υίρρί3ΐη ίίΐΐε, ςοοιΐ δΐίΓδυιη βεηιρεΓ Γογ3(ιιγ,

ηοη εΓίΙ \ύ ο,οοιί δειηρβΓ (ΙοοΓδυηι ΓεΓίυτ : εΐ ηιεάίοΓηηι

3ΐίφ)3 οείοπυδ (ΙεοΓδηηι, ςηβηι Ιεπ-3, ΓεΓεηΙυΓ. Μβ^ηο

εηίιη ίη 3ει•ε ΙπβιΐϊΐιΠρΙυΓΟδεπιηΙ, 3οΙ 8θίίι)3, βυΐ ρίβηβ :

βΐ ηυίΐ3 ρ3Γ8 30Γ18 (ΙεΟΓδϋίτι ΓβΓΓΐ νίιΙβΙιΐΓ. δϊηιίίίΙεΓ βΐ ίη

Ιενί, 8ί ίΙΙικΙ Γεοει-ίΙφίίδρίβπιεχοεάεΓεπιβΙεΓίβ. (6)δίηνοΓθ

ιΐιιο δυηΐ ίη ιιιι-ιΐίιι, ϊρ53 ηιειϋί , ββΓ (ίηςυβιη) εΐ αςυβ ,

(ΐυοηαπι ρβοΐο ΓβοίειιΙ β» ςυβ3 ΓβείυηΙΡ νβΐυΐί 5Ϊ ςαίβ Οίχβ-

ι ίΐ εδδβ ναοιιιιιιι , βΐφΐβ ρίβηυιη. 1§ηειη ίβϋυΓ νβοηυηι οβδβ
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κενόν, διό και άνω, τήν δέ γήν πλήρες, διό και κάτο).

Άε'ρα δέ πλεΤον πυρός ε/ειν, ίίδιυρ δέ γης• ίσται γαρ τι

ύδωρ 8 πλεϊον εξει πϋρ ολίγου άε'ρος , και αήρ πολύς

ολίγου ίίδατος γήν πλείω, άστε δεήσει άε'ρος τι πλήθος

ι> Οαττον φέρεσΟαι κάτω ύδατος ολίγου. Τοϋτο δ' ου

φαίνεται ούδαμοΰ ουδέποτε. 'Λνάγκη τοίνυν, ώσπερ

και το πϋρ άνω , δτι τοδ'ι ε/ει , οίον τό κενο'ν, τα

δ' άλλα ου, και τήν γήν κάτω, δ'τι τό πλήρες έχει,

και τον άε'ρα εις τον αΰτοΰ και άνώτερον του ΰδατος,

Ιιι δ'τι τοδί τε έχει, και το ΰδιορ κάτι», δτι τοιόνδε τι.

Ει δε ην έ» τι άμφο> ή δυο, άμφω δ' υπάρςει ταΰτα

έκατέρω, εσται τι πλήθος έκατέρου ου ΰπερέςει ΰδοιρ

τε άε'ρος ολίγου τω άνω και άήρ ύδατος τω κάτο), κα-

βάπερ είρηται πολλάκις.

!■'■ Τά δέ σχήματα ουκ αίτια τοΰ φέρεσΟαι άπλως

ή κάτω ή άνιο , άλλα του Οαττον ή βραοΰτερον. Δι' άς

δ' αιτίας, ου χαλεπόν ίδεϊν ■ άπορεϊται γαρ νυν δια τί

τά πλατέα σιδήρια και μόλιβδος έπιπλεϊ έπι του ύδα

τος, άλλα δε έλάττο) και ήττον Βαρέα, άν ή στρογγυλά

20 ή μακρά , οίον βελόνη , κάτω φέρεται , και δτι £νια

δια μικρότητα επιπλεϊ , οίον το ψήγμα και άλλα γεώδη

και κονιορτιόδη έπ'ι τοΰ άε'ρος. Περί δη τούτων απάν

των το μεν νομίζειν αίτιον είναι ώσπερ Δημόκριτος

ουκ όρθως ε/ει. Εκείνος γάρ φησι τόΐ άνω φερόμενα

ι• θερμά εκ τοΰ ύδατος άνακυιχεΰειν τά πλατέα των

ε/όντων βάρος, τά δέ στενά διαπίπτειν ολίγα γάρ

είναι τά άντικοοΰοντα αυτοΐς. ('2) Εδει δ' εν τιο άερι

έτι μάλλον τοϋτο ποιεΤν, ωσπερ ενίσταται κάκεΐνος

αυτός. Άλλ' ένστάς λΰει μαλακίος ■ φησ'ι γάρ οϋκ εϊς

3υ ?ν δρμαν τον σοϋν, λέγων σοϋν την κίνησιν των άνο)

φερομένων σωμάτων. (;ι) Έπει δ' εστί τά μέν εύ-

διαίρετα των συνεχίον τά δ' ήττον, και διαιρετικά οε

τον αυτόν τρόπον τά μέν μάλλον τά δ' ήττον , ταύτας

είναι νομιστέον αιτίας. Εϋοιαίρετον μέν ούν τό εύόρι-

39 στον, και μάλλον τό μάλλον άήρ δέ μάλλον ύδατος

τοιοϋτον, ύδωρ δέ γης. Και τό ελαττον δή εν εκάστω γένει

εύδιαιρετιίιτερον και διασπάται ραον (4) τά μεν ουν

έχοντα πλάτος διά τό πολύ περιλαμβάνειν επιμένει,

δια τό μή διασπασΟαι τό πλεϊον ραδίως• τά δ' έναντίιος

40 έχοντα τοις σχήμασι διά τό ολίγον περιλαμβάνειν φέ

ρεται κάτω, διά τό διαιρεΐν δαδίως. Και εν αέρι πολύ

μάλλον, δ'σω εύδιαιρετώτερος ΰδατός έστιν. (β) Έπει

δέ τό τε Βάρος έχει τινά ϊσχίιν καΟ' ην φέρεται κάτω,

και τά συνεχή προς τό μή διασπασΟαι , ταΰτα δει προς

46 άλληλα συμβάλλειν έάν γάρ ΰπερβάλλη ή ϊσχΰς ή τοΰ

βάρους της έν τω συνέχει προς τήν διάσπασιν και

διαίρεσιν, βιάσεται κάτω Οαττον, εάν δέ άσΟενεστε'ρα

η, επιπολάσει, (β) ΠερΊ μέν ουν βαρέος και χήγον

και των περί αυτά συμβεβηκότυιν διωρίσΟω τοΰτον

50 ήμϊν τον τρόπον.

(ΙίιιιιιΙ; φΐ3ρΓ0ρΙει• οΐ δΐίΓΛίιιη ίιτΙιΐΓ : Ιριπιιιι αιιίοιιι ρίο-

ιιιιιη , ψιοπΓρα ίεοι ϋιιιιι ΙιτΙιιγ : (ΐιττιιι νβΓΟ ρΐιΐδ ίμπί-, Ιο-

1κ-ΐΐ, ε( αιμιαιιι ρΐυδ ΙεΓπκ. Επί ίΐβο,ιιο (ρκιιίαιιι αηυα,

αυα! ρΐυβ ίμπί.'ϊ ΙκιΙιιΊιίΙ, ι|ΐΐίΐιιι ρβΓνυδ 3βΓ;εΙ .κτ ιιΐίΐμπυ-ί

ρΙ«5 (οτΓίΒ ιιυιιιιι ριιηα 3ΐμια. (2ιΐ3τε ηιβ^παιυ α1ϊ(]υαιη βεπ»

ρβΓίεπ» βαυ» ραΓνα ιΙβοΓδυιη ΓβΓΓί οείεπιΐδ οροιίοΐιίΐ : Ιιοε

αιιΐΐ'ΐιι ηιΐδφίαιιι ιιικριιιιιι ίϊΟΓΪ 3ρρ3ΓεΙ. II ί-ϋπι ε( ίςηειη

ίιίεο ΗίΓΜίπι Γεγγι ηεεεδδΟ εδί , ιμιίιι Ιιοε 1 1 ; < Ι > ι Ί , \ ,μίμιιιι ,

ίηφίαιιι , εβ(βΓ3 νβπ> ηοη; εΐ ΙεΓΓβηι ίιίεο (Ιβοκυιτι Γογπ,

ςυίβ [ιΙιίιιιιιι ΙιβηεΙ : βίο εΐ ββΓΡΠΐ ίιίεο βιιπηι ίη Ιοειιηι

Γογγϊ ηε δΐιρρΓ (ΐφΐ,ιιιι εοΙΙοεβπ ηοεεδδο εβί, ςυία Ιιοε Ιιβίιρί;

εΐ ;ιι|ιμιιι ίιίεο (ΙοΌΓϋυηι ΓογγΙ 3« μιΙι ίρβο 3«Γ8 εοΙΙοοβΓΪ ,

'|ΐιί;ι Ιιιιγ Ιι,ίΙιιΊ. 8ί νιτυ ηιιΙ ιιηιιιη ηιιίϋ ίΐΓΠΐκ) δίη(,;ιιι(

ι!ιΐιι, ιιιιιΐιΐ) μίο ίι^ίιιΐ πΙιί(|ΐιι•, ιίίΙ αΙί(|ΐι» ιιιιιΙΙϊΙπιΙυ

ιι(Γίυ»]υε,•ηυ3 ηιιίιίεηι αεΓρπι 3φΐ3 ρίίπιιιι εχεεϋεΐ 8ϋ|κ;Γ0,

• 1 3βΓ : ί , γ ι . 1 1 1 1 ίιιΙΊτυ , (|ΐι<•ιιι;ιι1ιιιοιΙιιιη βα'ρβ ι>1 ιΐίοΐιιιιι.

ΟΑΡ. VI.

Ι• ί^πΓπ.' αυΙεπι (ίΐιι^ι• ηοη ΜΐηΙ ιιΐ ,•ιιι1 βυΐΐυηι ,ιιι! ιΙιόγ-

βυιη βΐΐδοΐιιΐε ΓεΓβηΙυΓ, 80«1 υΐ εείεπηβ Ι3π1ίυ$ςυε Γογβπ-

Ιιιγ. ΡΓορΙεΓφίβδ αυίβηι οαυδββ, ηοη «ί (ϋΠΊοίΙβ νίιΙρΓε.

Ι ΗιΙιίΙ,'ιΙιΐΓ ΐΊΐίιη ιιιιιιι- , πιγ Ι.ίΙιιιπ ΓβΓΓυηι ρΐιιιηΐιιιιικριε >ιι-

ρεΓ ;ιι]ΐιηιιι ηϊΐεΐ , οΙία υργο ιηίηοΓ» , ηιίηυδΐ]υβ βΓβνίβ , *ί

ιίιΙ ιι ικΙλ ΜΐιΙ,αυΙ Ιοημΐ, η[ 3ευ$, (ΙεοΓίυηι 1Ί•ι ηπίπτ ; ιΐ

ηοηηυΙΙί οΐι ρ.ιηίΐιΐΐ'ΐιι . υΐ ι•ιιηκ•η1ιι ιιιιπ, 3ΐΪ3φΐε ΙβΓΓεβ ,

ριιΙνβΓΪδα,υβ δίιηϋίβ, 5υρ«Γ ,κτιίιι ηβίεηΐ. ('.ιιι.^ιηι ίβϋητ

οιηηϊιπη Ιιοηιιη ε&?β ριιΙαΓβ , ηΐί ΙΐιιΐΜκπΙιΐί εεηδεί, ηοη

ΓβεΙβ Ββ Ιΐ3ΐ>ε(. 111ε εηίιηιΐίεϋ, β3 ι•;ιΙίι1ιι (|ΐι;ι• μιιμιιιι ε\

3ηυ3 ΓεηιηΙυΓ, •;ι»νίιιιη ε3 (]ΐι»' 1313 λιιιιΙ , ΜΐίΙίιιοπ:, ιιιι-

§υδ(3 νιτο (ΙιΊιιΙιί : ριικη εηίιη ε;ι εββε ιρίίτ ίρ$3 οΓΓιίκΙιιπΙ.

(2) Ιη ηοη; βιιίειη ηιαμίδ βΐίίηι ίιΐ ίρ.<>ιιιιι ΓιεΓί οροΓίβηβΙ, ιιΐ

ο!)]ίείΙ ϊΙΙβ ίρδβ : οΐ^εείίοηε νβΓΟ ιιΙΙίΐΙα, ηιοΗΚεΓ δοΐνίί.

ϋίοίΐ εηίηι ηοη ίη ιιηιιηι ηιοΐίοηεηι εοπιιη εοΓροΓυηα (επί ,

ςϋΓΡ δΐίΓδίιηι ΓεΓυηΙυΓ. (3) Οιιπιη ιιιιΙιίιι (πιιΐίιιικιπιιτι ηΙιη

ΓβείΙβ ;ιΙί» ηιίηιΐδ ίαιίΐο ιΐίνίιΐί ρος*ίη(, ε( οΊνίδίνΒ πιοϋο

(Ίκΐΐ'ΐιι , αΐϊα πΐ3£Ϊδ, αΐία ηιίηιΐδ : 1ι»δ εδδβ ε3υδ3δ εδ( ρυίβη-

(Ιιιηι. 1(1 ίβϊΙϋΓ Γβείΐβ (ΙίνίδίήίΙε είΐ, η,ιιοιΐ ΓηοίΙβ ΙβΓηιίηοδ

δΐΐδοίροΓε ροΙε«1 : εΐ ίιΐ πιβ^ίδ ςυοιΐ ηΐ3§ίδ. ΑεΓ .ιιιΙιίιι ηι.3-

£ίδ εδ! (βίε, (| ιιιιιιι ;κ|ΐι:ι, εΐ 3(|ΙΙ3 ιηημίδ ιρκιπι Ιργγο. Μίηιΐδ

(•1ί((ΐιι ςυοφίε ίη μεηεΓε εοΓριΐδ, πΐ3^ίδ Γ,κ-ϋΐ' ιϋ\ ίιΐίΐιπ' ι.-ι-

είϋηδφΐε (ΙίδπιιιιρίΙ ιιγ. (4) ΙΪ3 ίςίΙιΐΓ (|ΐι;ο Ι3(ί1υ(1ίηειη Ιΐ3-

ΙκίιΙ, ΐ|ΐιί.ι ηιιιΚυπι εοιηρΓεΙιβιΐιΙιιιιΙ, ί(Ι('ι> 8>ιρΓ3 ηΐ3ηεη(,

ςυοιΐ ηοη ΓίΐείΙε ρΐυδ ΪΙΙιιιΙ (ΙίΗπιιηρίΙιΐΓ : ε3 νιτο ιρια•

('ιιιιΙγ.ιγΪιι ιικιιΙιι μ'μ' ΙκιΙκίιΙ Ιί^ιιι•ί>, ((μιλ ρηηιηι εοιηρΓε-

Ιιεηιΐιιηΐ, ιϋεο (ΙβοΓδυιη ΓβΓυίιΙιΐΓ, ρΓορΙεΓε3 ςιιοιΐ ΓβείΙε ίΐ-

1 ιι.Ι 1 1 ;\ Μ πιιΙ : εΐ ίη ηιτί' ηιηΚο ιικι,^ιμ , ιριο Γαεϋίιΐδ , ςυβη]

.ιιιπ.ι , »1ί νϊϋίΙυΓ. (5) Οιπιιιι ,ιιιΐιιιι ε( ροηιΐυδ 3ΐίφΐ3δ Ικι-

1)«ιΙ τΪΓββ, Γ)ΐιί1ιυϋ (ΙροΓδίιιη ΓιτΙιιγ, (Ί οοιιϋπικι δίηιίϋ ιηοιίο,

ηΐ ηοη (ΙίκπιιιιρΗίιΙιΐΓ, Ιυεο ίηΙεΓ δίδε εοηΓεΓΓβ οροΓίεΙ. 8ί

νίΓβδ εηίηι ροπάβΓίδ εβδ τΪΓεε, ςιιχ ίη εοηΐίηιιο δυηΐ, 3(1 ιϋδ-

ηιρίίιιικ'ΐιι (Ιίνίδίοπεπιςιιε εχβιιρεη'ηΐ , νίηι ίηΓβηΊ ίρ$υηι

βΓ3νε , ΐ'εΙιτίιΐΜ]ΐιι• ιΙεοΓδηηι ΓεΓεΙϋΓ : δίη ίπιοεείΙΙίοΓεδ δίηΐ,

8ΗρΓ3 ΙΙΙΗΙΙεΙιίΙ ϊΐφΐε Π3ΐ3υί(. (6) 1)0 §Γ3νΊ ί^ίΙΐΙΓ 3(φ11•

Ιενί , ε( (1β ίί5 φΐβ3 οιγοι ίρδβ βεείϋιιηΙ, 3 ηο!)ίδ Ιιοο ιικκίο δί(

α'εΓιηίΙυηι.
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ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ

ΠΕΡΙ

ΓΕΝΕΣΕΩΣ

ΚΑΙ ΦΘΟΡΑΣ

Β1ΒΛ10Ν Α.

ΑΚΙδΤΟΤΕΠδ

ϋΕ

ΟΕΝΕΚΑΤΙΟΝΕ

ΕΤ ΟΟΚΚϋΡΤΙΟΝΕ

Ι1ΒΕΚ Ι.

οαρ. ι.

Περι Οι γενέσειος κα\ φθοράς των φύσει γινομένων

χα! φθειρομ,ε'νων , ομοίως κατά πάντων, τάς τε αίτιας

διαιρετέον και τους λο'γους αύτων , έτι δέ περι αυξή

σεως και άλλοιώσεο)ς, τί έκάτερον, κα\ πότερον τήν

ύ αυτήν ΰποληπτέον ©ύσιν είναι αλλοιώσεως και γενέ

σεως, ή νωρίς, ωσπερ διώρισται και τοις δνόμασιν.

(ί) Των μεν ούν αρχαίων ο\ μεν τήν καλουμένην άπλήν

γένεσιν άλλοίοισιν είναι φασιν, ο\ δ' έτερον άλλοίωσιν

χα'ι γένεσιν. "Οσοι μέν γαρ έ'ν τι τι) παν λέγουσιν

ιυ είναι και πάντα ες ενός γεννωσιν, τούτοις μέν ανάγκη

τήν γένεσιν άλλοίωσιν φάναι και το κυρίως γιγνόμενον

άλλοιοΰσΟαι • δ'σοι δέ πλείω τήν ύλην ένος τιΟέασιν ,

οίον Εμπεδοκλής και Αναξαγόρας και Λεύκιππος,

τούτοις οέ έτερον. (β) Καίτοι Αναξαγόρας γε τήν

15 ο'ικείαν ς>ωνήν ήγνόησεν ■ λέγει~γοΰν ως το γίγνεσθαι

και άπόλλυσθαι ταύτον καθέστηκε τω άλλοιοΰσΟαι.

Πολλά δέ λέγει τά στοι/εΐα, καθάπερ και έτεροι.

Εμπεδοκλής μέν γαρ τα μέν σωματικά τέτταρα, τα

οέ πάντα μετά των χινούντων εξ τον αριθμόν , Άναξ-

2ΐ> αγοράς δέ άπειρα καΐ Λεύκιππος και Δημόκριτος.

(4) Ό μέν γαρ τά δμοιομερή στοιχεία τίθησιν, οίον

όττοΰν χ«1 σάρκα και μυελόν , και των άλλων ων

έκαστου συνώνυμον το μέρος εστίν Δημόκριτος οέ και

Λεύκιππος Ικ σωμάτων αδιαιρέτων τάλλα συγκεΐσθαί

25 φασι, ταϋτα δ' άπειρα χα) το πλήθος είναι και τάς

μορφάς, αυτά δέ προς αυτά διαφέρειν τούτοις εξ ων

εϊσΊ και θέσει και τάξει τούτων. (5) Έναντίως δέ

φαίνονται λέγοντες ο\ περι Άναξανόραν τοις περι Έμ•

πεδοκλέα • δ μέν γάρ φησι πυρ και ύδοιρ και αέρα και

.ϊογήν στοινεϊα τέσσαρα και άπλα είναι μάλλον ή σάρκα

και όστοϋν και τα τοιαύτα των δμοιομερών, οι δε

ταΰτα μέν άπλα και στοινεϊα, γήν δέ και πΰρ και

ύδωρ και αέρα σύνθετα• πανσπερμίαν γάρ είναι τούτων.

ϋε ογΙιι 3Η(6ΐη 80 ίιιΐιτϊΐιι εοπιηι ςιια; ΠγιΙιιγϊ ςϊςηιιηΙιΐΓ

ϊιι Ιιτί-ιι II 1 " [ 11ί• , ΙΙΙΐίνΡΓδΐΐΙΙ ιΚ: οιιιιιίΐιιι.ι, 1Ι1ΙΙ1 030328 ΐ 111 1 1 Γ3-

Ιίοιιΐ'5 ιόιίιιιι ιΙίΛΐίηβΐιεηιΙο, (ϋεϊηιιΐ8οροΓΐ6ΐ,ΐ)ΓαΊβΓβ3(]ΐιί(1

ϊοογοΙϊο ςιιίιΐφίο «ΚιτΗΐίο δ>1; βΐ εβηΛεπιπε ηΙΙθΓ3ΐίοηΪ5

βΐιριε 8θΐΐ0Γ3ΐίοιιϊδ εδδε η3ΐιΐΓ3ηι εχϊδΙίηιβΓΟ Ιίορβί, αη (1ί-

νβτ53ηι, ρεπικίε ιιΐ ίρδίί ηυοΓμιε ηοπιίπίΐιυδ <1ί>0ΓβΙ?ρ 8ΐιη(.

(5) Ρπςοοηιπι ι;;Ηιιγ ςιιίϋαηι ςεηβΓαΙίοηεπι κϊιηρίϊοβιη βΐι-

βοΐιιίβηΐφΐε 3ΐ(βΓ3ΐίοηειη εδ«ε ϊιιςυίιιηΐ ; φΐίιΐηηι 3 βεηε-

ΓβΙίοηε αΙΙεΓβΙίοηεηι ιιϋικί ε&δβ. Νβιιι ςυί υηίνεΓδίιηι ίρδίιιη

ϊίιιηΙ πιιιιηι φΐίρρίαηι εδδβ, οΙ οπιιιίβ εχ ιιηο ογϊγϊ οεηδειιΐ ,

ϋ βεηεΓβΙίοηεπι ηΙίβΓβΙϊοηοιη Ρδδο , εΐ ψιοιΐ ρΓορΓΪε βεηε-

γβΙιιγ, ί(1 3ΐΙεΓ3Γΐ (ΙίοίΐηΙ, είί ηεοείδο. ΑΙ ςυί ρΙυΓεβ ηυβηι

υηαιη οδδο ηΐΒίεπεδ βδίπιιιηΐ, ιιΐί ΕηιρειΙοεΙεδ, Αηηχ3§οΓ35

«Ι Εευεϊρριΐδ, ίΙΙ,υ (ΙίΓΓεΓΓβ άιοαηΐ οροιΐεΙ. (3) <}ιΐ3ΐιφι.Ίΐη

Αη3χα£0Γ3δ 8113Π1 ρΓοΓεοΙο νοοειιι ί§ηοΓ3νί( : ςαϊρρε (|ΐιιιηι

ογϊγϊ 30 ίηΙβΠΓΟ κίρηι ε$δε ςυοιΐ αΙΙετβΓΪ ίΐίεαί. -ΑΙ ηπιΙΐ3

ε«δε Γβιυηι εΐεηιεηία, ρεπηιΐε 3ΐ<]υε αϋί , αδβεηΐ. ΙΝΉηι Εηι•

ρειίοείεχ οοιροΓ83 φιίιίεηι ε1εηιρηΐ3, φΐβΙΙυοτ; οηιηί,ι υργο

ιιη3 επηι Ιιίδοε φΐοο ηιοΐυ είβηιΐί νίπι ΙΐϋΙιεηΙ , ηιιιιιίτο δεχ

3ΪΙ οδδε; Αιΐ3Χ3£0Γβδ νεΓο βΐ Εεπείρριΐδ εί ΟρηιοΕΓίΙιΐδ, ίη•

Ιϊιιίΐβ. (4) ΕΙεηίηι ΑιιβχβροΓβδ ε» ΓβοιΙ είειηεηΐβ ΓΡΓυιη,

ςυβε δίηιίΐ3Π3 βιιηΐ,ιιΐοδ, υΐ οαπιεπι, ιιιειΙιιΙΙβΓη, οεΙεΓβ-

(ΐιιβ, ηυοπιπι οιι]υδςιιο |)3Γδ εηηιΐοηι ουηι Ιοίο δΟΓίίΙ» εβί

βρρείΐαΐίοηειη. ϋεπιοοπίυδ βιιίεηι εΐ ίεποίρρυβ, εχ ίικίϊ-

νίδίΐιίΐίΐιιΐδ 0θΓρθΓίΙ>υ5, <]ΐια; εΐ πιιιΐΐίίικίπιε εΙ Γοιηιίδ ϊηΓιηίΙ»

δΐιηΐ , οοΙεΓβ < ιιιη(ιι ιηί (ΙϊουηΙ : βίςπε Ιι»•ο ίηΙεΓ δΡδβ (ΙϊίΤεΓΓβ

ρεΓ ΠΙβ , ηϊιηΪΓΐιιτι δϋυ 30 οπίϊηβ εοπιηι εχ ςυίΐιιΐδ εοηδΐ3η(.

(5) Ρογγο ΑΠ3Χ38ΟΓ08 εΙ ΕπιρειΙορΙρδ εοηΐΓβΓίο (ΙίοεΓε ηιοιίο

>υρη(υΓ. 111ε εηίηι Ιειτίΐιιι , 3(ΐιΐ3πι , βεΓΡίη , εΙ ίβηεηι ,

ε1εηιεηΐ3 ηιιβΙΙιιοι•, οβηυο δϊιηρίϊοϊα ηΐ3»ίδ (|ΐΐ3ηι ι -,-ιπίριη ,

οδ, εΙ ί(1 8εηπδ δΊηιίΐ3ΓΪ3 : Ιιϊ υργο, 1ι»ό (]ΐιί(1ειη βϊπφΐίοία

ε1ριιιεηΐΗ(]ΐιο, ίΠ;ι τργο, ΐ8ΓΓ3ΐη , ίιι.ρι,ιιιι , 3ΐιυαιιι βεΓΡίιι-

<)ΐιε Ρΐ ίβΐιεηι , ΓοιιιροδίΙβ 85δΡ : ιιΐροΐρ ηηϊΐιιΐδ ^ϊβηεηιΐίδ ί1ΐ3

1.ΙΪ
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(β) Τ&Τς μέν ουν ες ενός πάντα κατασκευάζουσιν

άναγκαΐον λέγειν τήν γένεσιν χαι τήν φθοράν άλλοίω

σιν άει γαρ μένειν το ΰποχείμενον ταύτό και εν το

δέ τοιούτον άλλοιοϋσθαί φαμεν • τοις δε τα γένη πλειω

5 ποιοΰσι διαφέρειν τήν άλλοίωσιν της γενέσεως• συν-

ιόντοιν γαρ καΐ διαλυομένων ή γε'νεσις συμβαίνει και

ή φθορά. Διό λέγει τοϋτον τον τρόπον χαι Εμπεδο

κλής , δτι « φύσις ούδενός εστίν , άλλα μόνον μίξις τε

διάλλαξίς τε μιγε'ντων ». (7) "Οτι μέν ουν ο'ιχεϊος

ιο δ λόγος αυτών τη υποθέσει ούτοι φάναι, δηλον, και δτι

λέγουσι τον τρόπον τοϋτον άναγχαϊον δέ καί τούτοις

τήν άλλοίωσιν είναι μέν τι φάναι παρά τήν γένεσιν ,

αδύνατον μέντοι κατά τα ΰπ' ε'κίίνοιν λεγόμενα. Τοϋτο

δ' ότι λε'γομεν ορθώς, δάδιον συνιδεϊν. "Ωσπερ γαρ

15 όρώμεν ήρεμοΰσης της ουσίας εν αύτη μεταβολήν κατά

μέγεθος, τήν καλουμένην αύξησιν κα\ φθίσιν, οίιτω

χαι άλλοίωσιν. (β) Οϋ μήν άλλ' εξ ων λέγουσιν οί

πλείους άρχας ποιοϋντες μιας αδύνατον άλλοιοϋσθαι.

Τα γαρ πάθη, καθ' ά φαμεν τοϋτο συμβαίνειν, δια-

II) φοραΐ τών στοιχείοιν είσίν, λέγω δ' οίον θερμόν ψυχρόν,

λευκόν μέλαν, ξηρόν ΰγρόν, μαλακόν σκληρόν και τών

άλλων εκαστον, ώσπερ και φησιν Εμπεδοκλής•

Ήέλιον μέν λευχόν ίραν χαι βερμόν απάντιρ ,

δμβρον δ' εν πάσιν δνοφόεντά τε όιγαλέον τε.

35 Όμοίως δε διορίζει χα\ έπι τών λοιπών, (β) "Ωστ' ει

μή δυνατόν Ικ πυρός γενέσθαι ύδωρ μηδ' εξ ύδατος

γην , ούδ' έχ λευκού μέλαν εσται ουδέν ούδ' έχ μαλαχοϋ

σκληρόν • δ δ' αύτδς λόγος και περί τών άλλων. Τοϋτο

δ' ην άλλοίιοσις. 'Η χαι φανερόν δτι μίαν άε\ τοις

ίο εναντίοις ύποθετέον ύλην, άν τε μεταβάλλη κατά τόπον,

άν τε κατ' αυξησιν και φΟίσιν, άν τε κατ' άλλοίωσιν.

(ιο) Έτι δ' δμοίως άναγχαϊον είναι τοϋτο χαι άλ

λοίωσιν • είτε γαρ άλλοίωσίς έστι , καΐ το ΰποχείμενον

έν στοιχεΐον και μία ή πάντων υλη τών εχόντων είς

35 άλληλα μεταβολήν, καν ει το ΰποχείμενον εν, εστίν

άλλοίοισις. (ι ι) Εμπεδοκλής μέν ουν εοιχεν εναντία

λέγειν χαι προς τά φαινόμενα και προς αυτόν αυτός.

"Αμα μέν γαρ οΰ φησιν έτερον εξ έτερου γίνεσΟαι τών

στοιχείων ουδέν , άλλα ταλλα πάντα έχ τούτων , άμα

«υ δ' έίταν είς 2ν συναγάγη τήν άπασαν φύσιν πλην τοϋ

νείκους, εκ τοϋ ένδς γίγνεσθαι πάλιν έ*χαστον. "Ωστ' εξ

ενός τίνος δηλον #τι διαφοραϊς τισι χωριζόμενων και

πάΟεσιν έγένετο το μέν ύδωρ το δέ πΰρ , χαΟάπερ λέγει

τον μέν ηλιον λευχδν χαι θερμόν, τήν δέ γην βαρύ

46 χαι σχληρόν. (12) Αφαιρουμένων ουν τούτων τών

οιαφορών ( είσϊ γαρ άφαιρεται γενόμενοι γε) δηλον

ώς ανάγκη γίνεσθαι και γην έξ ύδατος κα'ι ύδωρ έχ

γης, δμοιως δέ χαι τών άλλων έκαστον, ού τότε μόνον

άλλα χαΐνϋν, μεταβάλλοντα γε τοΐς πάθεσιν. (ι,ι) "Εστί

60 δ' έξ ων είρηχε δυνάμενα προσγίνεσθαι και χωρίζεσθαι

πάλιν , άλλοις τε χαι μαχόμενων άλλήλοις έτι τοϋ νεί-

κους καΐ της φιλίας. Διόπερ καΐ τότε έξ ενός ε'γεννη'-

θησαν ού γαρ δή πϋρ γε καΙ γη χα\ ύδωρ ετι Οντα έν

ΛΗΙ8Τ0ΤΕΙ.Ε8. II.

δίηΐ Ββηιίηα. (β) ΙβίΙυΓ ςιιί εχ υηο οπιηίί ευιιπείυηΐ ,

ββηετίΐΐίοηειυ εΐ εοιτυρίίοηειιι β58β (ΙίεβηΙ 3ΐΙεΓ3ΐίοηεπ) ,

βδΐ ηβεε&δε : η»ηι 8υ1)}εεΙυιη ϊρδίιπι δεηιρει- ιοεηι 3ΐςυε

υηυηι ηιαηιτε (ΙίεβηΙ οροΓίεΙ : αηοά ,ιιιίειιι Ιβίε βίΐ , Ίά (Ιίεί-

ιιιιΐϋΐΙΙιτίΐπ. <}υί νεΓΟ ρΙθΓ3 8εηβΓ3 βίβίαηηί , ι 8(ί(Γ3•

Ιϊοηε ;ι1Ιει;ιΙίοηειη <1ΐιΤβΓΓβ εεηδββηι ηεεβδδε εδί. <}ιιιιηι

εηίηι εα εοευηΐ βυΐίΐί&δοΐνυηιυι•, μβιιειαΙίο εοιτυρίϊονε 01.

ς>ποείιτιι εΐ ΕπιρεαοεΙεβ 8(1 Ιιυηε εβηίΐ ιτιοίίοιη : » ηιιΙΙίπ-,

(-.1 ιι.ιΐιπ .ι , μ•ιΙ ίρ&3 ΜίδΙίο ιηΜοηπιχμιε ριϊυί (ΙίνυΚίο 80-

Ιιιηι. <7"ΡάΜ ϊ£ΪΙιιι•, δεπηοηεηι εοπιπι βιιρροδίΐίοηι εββε βε-

εοιηηιοιίαίιιηι , ςυυιη Ιιοε ρϊείο (ΙϊευηΙ, ϋ(ςυε εο$ 3ΐ1 Ιιυηε

<Ιίι•ει•ε ιηοϋυιη. ΑΙ ηεεεβ&ιηυιη ίΐΐί* ςυοςυε εβ( υ! ,-ιΙΙο ,ι•

(ίοηειη (Ιίειιιιΐ α ςεηεΓαΙίοηε ςυίρρίΐΐη εκε (ΙίνεΓδίιηι : Πει-ϊ

Ιϋΐιιΐ'ΐι Ιι;ιικ]ιιιι:ιι|ΐι.'ΐπι ροίεβΐ, ]ιιχΙα (•α (]υχ 3ΐ> εί$ (ΙίευηΙυΓ.

(^ιιιιιΐ.ιυΐΐ'ΐιι Ιιοε τεείε (Ιϊιαιιπίϋ, ΙϊιείΙι• ε$1 ρεΓίρίεεΓε : ηαηι

ιρΜί-ίερηΙο $υΙ>»ΐ3ηΓΐ3 , ιι( ίιι ε3 ηιυΐβΐϊοηεπι ίη ιιι;ι^ιιίΐικΐίηι',

(]ΐιιε νυεαΙιΐΓ βεει-εΐίο εΐ (ΙεείΐΙίο ; ϋ.ι εΐ 3ΐ(εΓ3(ίοηεπι νίιΐο-

ηΐ03. (8) ΥΐΊ'ΐιιικ'αίιιι Ιίιτί ηειμιΗ υΐ 3ΐΙβΓ3(ϊο ΙΊ.ιΙ ρεΓ ε3 ιρκι ■

ιΐίειιηΐ , ςυί ρΐιιι•3 υηο ρι-ίικ-ίρί» Γ,κίιπιΙ. δίςυ^επι βΠεεΙυβ

ίρ>ί]ιι\(;ι ιριοί ί(Ι ϋεΐΊΐΙιτε (Ιϊείηιιΐ'ί , ιΙίΠΊ'ΠΜΐΙίϋ' ϋΐιηΐ εΐε-

ιηοηΙοΓίιιη : <| ικκΐ μεηυί 8υη( , ε3ΐί(ϋΐ38 , Γπ^ίάί(35 , 3) Ιιοιίο ,

ιιϊ^γοιΙο , 8πι1Η33, ΙιιιιηΊ(1ίΐ83, ιηοΐϋΐίεδ ,(1υπΙίο«, ε( εεΙεΓίε

&1Ϊ3Β , ιιΐί εΐ Ειηρεχίοείβδ 3ίΙ :

ΑΙοεηΙειη ρεηίΐαε «οίεπι, οβίίιΐηιικιυε νίιίεη ;

391 ίηιΙίΓεηι ίιιΐιτ ευηε|3 ηί^ηιιη εΐιηυΐ 3(ι]αε ΓίξεηΙεηι.

δίεηίϋΙεΓ «Ιε Γείίηυίβ ςηοςυε ίΐΐο ϋεΟηίΙ ρΓοηυυΙίβΙςυε.

(9) Οη^ΐΐ ϊί Γιεη ικίιικ'.ίΙ ιιΐ εχ ίςηί <>π;ιΙ ιιι• «ιρι/ι , ;αιΙ εχ

βιρια Ι('ΐΐ.'ΐ : ηεςυε ρΓοΓεεΙο εχ ηΙΙιο ςυίεςυβιη ηί^πιηι ΓιεΙ ,

3(ΐ( ε ιιιοΙΙί (Ιυηιηι. Εβιίεηι (1ε εείεπ» ςυοςυε ΓΛίίο εβ(.

Ηοε ηιιίειη εβ( βΚεΓβϋο. Ηίηε εΐίβηι ρεΓερίευυιη ε$1 οροΓ-

(εΓε βεπιροΓ εοη(Γ3ΓίΪ3 ίρ8ΐ$ ιιηβιη 8υ1)]ϊεετε ιιιαΙοΓΪαηι , δίνε

Ιοεο , δίνε βεεηΊίοηε (ΙεεΓεΙϊοηενε , κϊνε ίΐΙΙεΓ.ιΙίοηο ιηυΙ»-

(ίο ίϊαΐ. (10) ΡΓίιΊεΓείΐ δϊιηϋίΙεΓ εΐ Ιιοε ;ι11(τηϋ<ιΐιοιιι εδβε

εδ( ηεεεδδβ. ΕΙεηίιη δϊ αΙΙεΓαΙίο δί(, εΐίηιη μιΙι]ιμΙιιιιι εδ( εΐε-

ιιιιίιΙιιιιι ιιηιιιιι , εΐ οιιιηίιιιη ςυ<£ ίη δεδε νϊείδδίιη ηιιιΙϋΐιΙιΐΓ,

ηη3 εδ( Π)3(εη3 : ε( δι 8ΐιΙ)]εε(ιιιιι ιιηιιιιι δίΐ , «ΚιταΙίο εδδε

δοΐεΐ. (II) ΕηιρειΙοεΙεδ ϊ^ίΙυΓ εΐ ϋδ ψακ βρρβΓεηΙ, ε(

ϊρδε μΙμ εοηΐΓ3Π3 (ΗεεΓε νίιΙεΙιΐΓ. Νηιιι ει είειηεηίοηιηι

ιιπΙΙιιιπ εχ &1ϊο Ιίιτί, ίοιΐ εχ εϊδ εεΙρΓ,ιυηιηία ; ε( ηιιυηι ιιηϊ-

ΜΤδ3ΐη ηαΙιΐΓϋΐη ίη ιιηυηι εοβςίΐ ρΓ*Ιετ (ΙίϋεοηΙίαιιι , εχ ίΙΙο

υηο πΐΓίΐΐδ ((ΐιοιίφΐε ϋεπ 38$εΓΪ(. Ουβιε εχ υηο ηυοάβπι ,

ιιΙρϋΙιΊ, εοπιπι (]ΐιχ (ΙίΩετεηΙϋδ (ριίΐιυϋιΐίΐιη &ε βΙΤεεΙίΙιιΐδ

άίδΙϊηεΐ3 δερ3Γ3ΐ3(]υε 8ΐιη( , βΐίυά η>]ΐια , αϋικί ί^ιιίβ ΙαεΙιιιιι

εδ(; ΐ|ΐιειηα(ΙιιιΐΜΐηιη «ιΐιτιι ιιίΐ ίΐΐΐιπιη εΐ εβΙϊαΊιηι, Ιειταιη

\<το μι.ΐΜΐιι βία,υε (Ιυπιηι. (12) ΟεΙιηεΙίί ί^ϋιΐΓ ηίδεε ΛϊΓ-

ΓεΓεηΙϋδ ( «ΙείΓαΙιί εηίηι ροδδυηΐ , ηβπι §εηί(33 δυη( ) , Ιππε

εχ 3(ρΐ3 Ιεπηιη εΐ εχ ΐεΓπι βςιιβηι ηεεεβδαΓίο 1ϊ*τϊ εοηβίβΐ.

Εοιίεηι ραείο εΐ εεΙεΓοπιηι ςυοάςυε, ηεε Ιυπα δοΐυηι , νε-

γπιιι εΐίβιη ηυηε, δϊ ηοϋο π)υΙεηΙυΓ]υχΐ3 8Πεε(υβ. (13) Ναηι

(1ε ηιιυιρπι εοΓυιη δυηΐ α,υα: βάεδ&ε εΐ 3ΐιε$δε τυΓδυδ ρο$δε

(1ί\ίΙ : ρπνδνΓΐίηι ηιΙΙιπε, ΐηΙει• 8εβε ρπ^ιι;ιηΙί1)ΐΐ8 (Ιίίεοηΐϊβ εΐ

(•οηεοηΐίη. ΐ^ιιοι-ΪΓΓα εΐ Ιιιιη εχ υηο ογ13 δηηΐ &ε ^εηϊΐΐ.

Νοη εηίιη υηϊνεΓδυπι ίρ«υηι ί^ηίβ, &εΓ, βςυβ εΐ Ιειτα, ηυιιιιι
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ην το παν. (14) "Αδηλον δε χοι πότερον αρχήν αυτών

Οετέον το έν ή τι πολλοί , λέγω δε πϋρ καΐ γήν και τά

σύστοιχα τούτων. Ή μεν γαρ ώς υλη υπόκειται, 1\

ου μεταβάλλοντα δια την χίνησιν γίνονται γη και πυρ,

6 το εν στοιχεϊον ή δέ τοϋτο μεν ε'κ συνθέσεως γίγνεται

συνιόντοιν εκείνων, έχεϊνα δ' έκ διαλύσεως, στοιχειω

δέστερα έκεϊνα και πρότερα την φύσιν.

αιΙΙιιιο ιιιι 1 1 1 ■ ι εδδοιιΙ , (ΤίΐΙ. ( 14) 8ρ<1 ίιΐ φΐοφίε ηρηυβςιιβηι

ΙίφιοΙ, ιιΐνιιιιι φΜΐιιι ΐΜΐιιιιι ριίηοίρίυηι δίαίιιί (1οΙ>03(, ,ιιι

ί|1δ3 ΙΙΙΙΐΚ.Ί, ί^ΙΙΙΊΙΙ ΪΠ(|Ι13Ι1> (Ί ΙιΊΐαίΙΙ, (1 φ|;0 ('ΊΙΙΙ Ι|Ι5 (•]ιιμΙιίιι

ΜΙΙΐΙ 80ΓΪ0Ϊ. Ν3Ι11 φ)3 ί|ΚΙ1111 ΙΙΙΜΙΙ11 III Ι113(('Π3 ΜΐΙφοίΙΐΙΓ, Ι'Χ

<|ΐιο πιιιίαΐϊοηο ( οη* ηιοΐίοηίδ οροι-3 ΠΙ ) (οιτ3 οί ίμπί* ΓιυηΙ,

ρίοηιι -ιιΐιιιιι ε$1 : ;ι( φΐ3 Ιιοο φΐίιίοιη γ\ οοηιμοδίΐίοιιο ΠΙ,

οοβιιπίίοιίί, ϊ 1 1. 1 1 ι.ί 1 1 1 , ίΙΜ-, ΠΙ.ι τβΓΟΡχ ιΐϊϋδοΐιιΐίοαε, οίοηιεηΐί

3ρρεΙΐ3(ίοηε (1>£ηίθΓ3 δυηΐ , ηβΐυτβφίο ρηοΓβ.

εαρ. ιι.

"Ολοις τε δή περί γενέσεως και φθοράς της απλής

λεκτε'ον, πο'τερον εστίν η ουκ εστί και πως εστίν, και

Κ περί των άλλων απλών κινήσεων, οίον περί αυξήσεως

και αλλοιώσεως. [2) Πλάτων μεν ουν μόνον περί γε

νέσεως έσχεψατο και φθοράς, δπο>ς υπάρχει τοις πρά-

γμασι,κα'ι περί γενέσεως οϋ πάσης άλλα της των στοι

χείων πώς δε σάρχες η όστα ή των άλλων τι των

15 τοιούτων, ουδέν • έτι ούτε περί αλλοιώσεως ούτε περί

αυξήσεως, τίνα τρόπον Οπάρχουσι τοις πράγμασιν.

"Ολως δέ πάρα τα έπιπολής περί οΰδενος ουδείς έπέ-

στησεν εξιο Δημοκρίτου, (.ι) Ούτος δ' εοιχε μεν

περί απάντων φροντίσαι, ήδη δέ εν τω πώς διαφέ-

20 ρ;ι. Ούτε γαρ περί αυξήσεως ουδείς ουδέν διώρισεν,

ώσπερ λε'γομεν, 8τι μη καν δ τυχών είπειεν, ό'τι προσ-

ιόντος αυξάνονται τώ δμοίω (πώςδέ τοϋτο, ούχέτι),

ούοέ περί μίξεως, ουδέ περί των άλλων ώς ειπείν οΰδε-

νός, οίον τοΰ ποιεϊν και τοϋ πάσχειν, τίνα τρόπον τι)

25 μέν ποιεί το δέ πάσχει τας φυσικας ποιήσεις. (4) Δη

μόκριτος δέ χα} Λεύκιππος ποιήσαντες τα σχήματα, την

άλλοίωσιν και τήν γενεσιν έκ τούτων ποιοΰσι , διακρί-

σει μέν και συγκρίσει γενεσιν και φθοράν, τάξει δέ και

Οε'σει άλλοίωσιν. Έπε'ι δ' ώοντο τάληΟές έν τώ φαίνε-

3ο σθαι, εναντία δέ χαι άπειρα τα φαινόμενα, τα σχή

ματα άπειρα εποίησαν, οιστε ταΐς μεταβολαϊς τοϋ συγ-

κειμε'νου το αύτδ εναντίον δοκεϊν άλλω και άλλω, και

μεταχινεϊσΟαι μικροϋ έμμιγνυμε'νου , και όλως έτερον

φαίνεσΟαι ένος μετακινηΟε'ντος• έκ τών αυτών γαρ τρα-

36 γωοία και κωμωδία γίνεται γραμμάτων, (δ) Έπε'ι δέ

δοχεΐ σχεδόν πασιν έτερον είναι γένεσις χα\ άλλοίωσις,

χαι γίνεσΟαι μέν και φθείρεσθαι συγκρινόμενα και δια

κρινόμενα, άλλοιοΰσθαι δέ μεταβαλλόντων τών παθημά

των, περί τούτοιν έπιστήσασι θεωρητέον. Απορίας γαρ

40 έχει ταϋτα κα'ι πολλάς και εύλογους, (β) Εί μέν γαρ

έστι σύγχρισις ή γένεσις, πολλά αδύνατα συμβαίνει•

είσί δ' αυ λόγοι έτεροι αναγκαστικοί χαι ούχ εύποροι

διαλύειν ώς ουκ ενδέχεται άλλως έχειν. Είτε μη έστι

σύγκρισις ή γένεσις, ή δ*λως ουκ ίστι γε'νεσις ή άλλοίοι-

43 σις, ή ε! και τοϋτο διαλΰσαι χαλεπδν ον πειρατέον.

(7) Αρχή δέ τούτων πάντων, πότερον ούτοι γίνεται και

άλλοιοΰται και αυξάνεται τα όντα και τάναντία τούτοις

πάσχει, τών πρώτων υπαρχόντων μεγεθών αδιαιρέτων,

ή ούθε'ν έστι μέγεθος άδιαι'ρετον • διαφέρει γαρ τοϋτο

60 πλείστον, (β) Και πάλιν ει μεγέθη, πότερον, ώς Δη

μόκριτος και Λεύκιππος, σώματα ταϋτ' εστίν, ή1 ώσπερ

εν τώ Τιμαίω, επίπεδα. Τοϋτο μέν ουν αυτό, καθάπερ

Οιιιιιίιιυ ίΐβφίο ιΐβ Βοηοι-βϋοηο οί οοιτιιρίίοηε δίιιιρίίοί 3(>•

δοΐυίβφαε, ιιΐιιιιιι δί( ηοοηο, ο( ψιο ραιίο >.ίΙ , ρ( <!« οοΐοπ*

ηΙΐΜ(1ιι1ίϋ ηιΐ)ΙίΙ)ΐι> , νειΊιί ι•;ιιι<λ < Ιι• 3θ(τρ1ίοηρ ρ| 3ΐ(ρΓ3(ϊοηρ,

ιίκριιιΐιι™ βδΐ. (2) ΡΙαΙο ί^ΚϋΓ ιΐβ ^γπιί.ιΜοικ' βο οογγιι•

ρϋοπρ, ΐ|ΐιοηιΐ)ΐ1υ Γθ1>υ8 ί]ΐ>κ>'<•ιιΐ|ΐι•ΐαηΙ, οοη&ίιΙρΓανίΙ εοΐιισι ;

1 1 1 ■ ι ■ ίιΐ ΐ|ΐιίι|ριιι «Ιι- οιιιιιϊ, 50(1 οίοιη: ηίοπιηι : ηυοιηουΐο υργο

ι-ϋΓΐκ», 3ΐι[ ο$83 , .ιοί (|ΐιί|ΐ|ΐί:ιιιι 3ϋιι<1 Ι3ΐβ βίβηβΙϋΓ, ηίΗμι.ι-

(1(1311) ; ίιι.ιΐιρ«Ί' ιιιί' (Ιο ;ι11(•ι ,ιΐίοικ• , ιιρο (1ρ ;ΐ((ΐ οΐίοιιι•, ηιιο-

11311) ρ:ιι•|ι» ΐνΙιΙΙΜ Ίρ>,ϊ•ί 00Ι)Ιίΐ)§3ηΙ. Α(1 ΜΙΙΙ1ΙΙΙ311Ι , (Ι(• ιιιιΙΙη

ιιιιιΐ3ΐίιιιΐι• 11151 ίΐΐ|ΐ(τΓιΐΊι' ΙρΠϋδ , ΐ|ΐιιι'(|ΐΐ3ΐιι ιιΐΐαβ (Ιι•|||1|\|| ,

]ιι .ι-Ι<ΐ'((ΐΐίΐιιι Ιαίιιικί ιΙ μ- (3) 1 1 ιι ϊι 01111113 Ιι:ί>Μ• 0ΗΓ8Β νίιίρη-

(ιιγ ; μ•ι1 ίιι 1ιικ• ηριιιρε, φι» νί;ι 30 ι;ιΙ ίοικ• ΙκιιιΙ , {ιιιη (Ιί«τ(•-

ρ.'ΐΐ. Ν3ΙΙ1 111 ■(■ (1θ .11 ('[('[ 1(1111• (|1ΜΜ1Ι).ΊΙΙΙ (|Ι|ί('<1Ι13ΙΙ1 (ΙιΊΐηίνίΙ,

Είουϋ ιΙΪ\ίηιιΐί , (|ΐκιι1 ιιοιι νι•| ςυίνίβ (Ιίΐ'.ιΙ (ιϋ\('ηιιι1 εηίηι,

Γ08 Ϊρδ35 3(•0Ρ45(1 ΓΡΙ &ίΐΙΐί1ΐ5 3υ^ΡΓ1 : ί(1 ΙΙΙΐΙι'ΝΙ ψΙΟΙΙίΙΙΙΙ 1)3010

ΙίβΙ, ηίΐιϋ ρΓΒ,ΙΟΓΟ» (Ιιχργο ); ηεο (]ο π)Ϊ5ΐϊοηρ , ηβο οΐβ βϋο-

ι υιιι ρΓορε ιϋχοιίιιι υΙΙο , νοιίιί 031193 (1β 3ε(ίοηε ε( ρ35»ίοηρ,

0,11011311] ιηοϋοϋΜικΙ ϋΐΐΙ , ;ι1ίικ1 ριιΙίΛΙιΐΓ ίη 3ο(ίοηε π;ιΙνγ.ιΙΪ.

(4) Ι)(Ίΐιοιτϋιΐ5 3ΐι(ριη ρ( ίροοίρριΐ8 Π§ιΐΓ3$ οοηοίιιηβηΙ, εχ

ςυί1>ιΐ8 ίΐΙΙοινιΙ ίοηοιιι ΓαοϊιιηΙ αΐηιιο ββηοΓαΙϊοιίριιι : 1 1 οοπ^γο-

83(ίοηο ο,ιιίιίρηι ρ( δΡβΓΟ^βίίοηρ, βΡίιοΓΒίϊοορηι 3(()ϋβ οογ-

ΓορΙϊοηοιη; ΟΓϋίηρ υργο εΙροδΗυ, 3|(ΡΓ3(ίοιιΐΊΐι. ίΊΊοΐ'ΐιιιι

(|ΐκιιιίίΐιιι ςυκ 3ρρβΓΡη( , 03 τει•3 βδδο ριι(3ΐΐ3ΐι1 , οοιι(γ3ΓΙ8

3ΐι(οιιι ο( ίιιΙίηίΐΛ δΐιιιΐ ηο% 3ρρ3ΐοη1, ίηΙίηίΐ88 Γροργο Γι§ϋ-

Γ38 : ϊ ι η ιι| ρβΓ οοηιροδϊΐί 1 1 ;ιιΐ5ΐηοΐ3ΐίοηοϊ ίιΐοηι οοιιΐΓ3ΓΪιιιιι

νίιΐοηΐιιΐ' βΐϋ 3((]ΐιε «Ιίί , (ΓβηδπιιιΙρΙυΓςιιε ίηβΟΓία τε ριΐδίΙΐ3,

οίοιηιιίηο ροι•ιιιιι(3(ο ιιιιο(|ΐιυρί3ΐιι ιΙϊνρΓδίιηι ςυίιΐ 3ρρ3Γ03ΐ,

(|ΐΐ3ΐιιϊ(.>|ΐΓκΙοΐιι |Γ3μιΐ'ΐ1ί3 (•Ι οοιιιΐΓΐΙίη ΐ'ίίιΐοηι (ΊιιιιΙ ΙΜοΓίδ.

(5) ΛΙ ιριοιη ΒΡηοΓβίίο οΐ οοιτορίίο (Ιί\οΓ.<ιιιιι (|ΐιϊ(Ι εβδε

οηιηίυυδ Ιοιό \ ιιΙι.ιιιΙιιγ, ε( 03 ιρίΛ• δΐιηΐ οοη^ΓΡςβΙίοηε 3ΐο;ιιο

Μ•μπ'μ3ΐ ίιιηο οπγϊ 80 οοοίιΙοΓΟ , εί β πιοΐαΐίοηο βΠΌοΙιιιιπι

3ΐ(0Γ3ΐ•ί : (1ε 1ιί8 ( •οιιΙΐΊΐιρΙ(Ίΐ(ΊΓ, (|ΐιί Ιιοο ίπκΐίΐπΐί Ικιΐχηΐ,

οροι-ΙοΙ. Ι Ιιοο 3ΐι((Ίΐι οι ιηυΙ(3δ, εί (|1133 Γ3(ίοηί8 Γιηεδ ηοη

ο^γοιΜιιιιΙιιγ, όΊι1)ί(8(ίοιΐ03 ΙκιΙιοιιΙ. (6) Νβπι βϊ ξρηεηϋο

οοη8Γβ83(ίο δί(, ηιιι1(3 εχ οοπιιιι ηυπιεΓΟ ςυ33 ίϊεπ ηε-

(|ΐκ-ιιιιΐ , ετεηίοηΐ. δυη( :ιιι((•ιιι ιυΓδυδ ίΐΙί•ο Γ3(ίοηοβ ςυχ

ιΐΓ{;ρη(, (]ιιο;ϊ]ιιο Ιιαυιΐ Γαοίΐο &ο!νί ροδδυηΐ : ςυικί (ίιτϊ ηοη

ρο(οδΙ υΐ τεβ βΗΙογ κόβε Ιΐ3ΐ)03ΐ. δϊ βεηεΓβΙϊο εοηβΓε83(ίο

ηοη δ!(, 3ΐι( οηιηίηο §ριιργ3(ϊο ηοη ο.-( , ;ιιιΙ εαύβιη ;>ί-

(ΡΓ3(ίο Ρδ(. Λΐιμιο ί(Ι, (|ΐΜΐκιικιιιι (ΙίΠϊοίΙε , εηίίοικίιιιιι εδί

μιΙμί ο. (7) Ρπηοίρίιιηι 3ΐιΙβηι ΙιοΓυιη οιηηίιιιιι εδ(, ιιίπικι

ε» ςυαί δηηΐ, ςεηβΓεη(υΓ Ιιοο ρβοΐο, βοοΓεβοαπΙ ΒΐΙεΓεηΙϋΓ-

Φΐο , ο( Ιιί^οβ οοηΐΓ3ΓΪ3δ δυηββηΐ ηιο(3(ίοηβ3, ηΐ3£ηϋυ(1ϋΐΐ-

Ιιιΐί ρπιιιί* ηιιΙΙϋΐη (Ιϊνίδίοηεηι 3(1ιηίΙ(οηΙί1)ΐΐ5 ; 3η ηιιΙΙα δί(

πΐ3ίηιίΙικ1ο ίηάΊνίδίϋϊΙίδ. ΙΙοο εηϊηι ϊη(ΡΓ0δ((ΐιΐ3ηιρΙιιπηιιιιη.

(8) ΕΙ ΓΟΓδίιοι , δι ηΐ3§ιιί(ικΗηοδ δϊηΐ ίηδοοίϊΐεδ, ιιίπιιη Ιιχ

οοι•ρθΓΛ δίηΐ, ιι Ι Ιίοιικκ ιϋιι ρΐβοεί 3(φΐε ίευοίρρο; βη

ρΐηηβ, ιι( ίη Τίιιιιοο «ογϊΙιϊΙιιγ. ΙΙοο ίςίΙυΓ ίρδίιιιι , Γιεη, ίη
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. χαι εν άλλοις είρηχαμεν, άλογον μέχρι επιπέδων δια-

λϋσαι. Διό μάλλον εύλογον σώματα είναι αδιαίρετα,

(β) Άλλα και ταϋτα πολλήν έχει άλογίαν. "Ομως δέ

τούτοις άλλοίωσιν καί γένεσιν ενθέτεται ποιεΐν, καθά-

!> περ είρηται , τροπή καί όιαθιγη μεταχινοϋντα τι) αυτί)

καί ταϊς τών σχημάτων διαφοραϊς, δ'περ ποιεϊ Δημό

κριτος. Διο και χροιάν ου φησιν εΤναι• τροπή γαρ χρι>>-

ματίζεσθαι. Τοις δ' εις επίπεδα δίαιροϋσιν οΰκέτι* ου

δέν γαρ γίνεται πλην στέρεα συντιθέμενων • πάθος γαρ

ι» οϋδ εγχειροϋσι γενναν ουδέν έ; αυτών, (ιυ) Αίτιον δέτοϋ

έπ ελαττον δύνασθαι τά δμολογούμενα συνοραν ή απει

ρία. Διί) ο"σοι ένωκίίκασι μάλλον έντοϊς φυσικόΐς, μάλ

λον δύνανται ίιποτίβεσΟαι τοιαύτας αρχάς αΐ επί πολύ

δύνανται συνείρειν ■ οί δ' εκ των πολλών λόγων άΟεώ-

15 ρητοί των υπαρχόντων όντες , προς ολίγα βλέψαντες,

αποφαίνονται £ϊον. (ι ι) "Ιοοι δ' άν τις και ε'κ τούτων

όσον διαφέρουσιν οί φυσικώς και λογικώς σκοποϋντες •

περί γαρ του άτομα είναι μεγέθη οί με'ν φασιν ό'τι το

αυτοτρίγωνον πολλά εσται , Δημόκριτος δ' αν φανείη

»ο οίκείοις και φυσικοϊς λόγοις πεπεϊσΟαι. Δηλον δ' εσται

6 λε'γομεν προϊοϋσιν. "Εχει γάρ άπορίαν, εί τις βείη

σώμα τι είναι και μέγεθος πάντη διαιρετόν, και τοϋτο

δυνατόν. Τί γάρ εσται δ'περ τήν διαίρεσιν διαφεύγει ;

εί γάρ πάντη διαιρετόν, καί τοϋτο δυνατόν, καν άμα

»5 είη τοΰτο πάντη διηρημένον, χαϊ εί μή άμα διηρηται-

καν εί τοϋτο γένοιτο, ουδέν άν είη αδύνατον. Οϋκοϋν

και κατά το με'σον ωσαύτως. Και έ'λως δέ εί πάντη πε'-

φυκε διαιρετόν, καν διαιρεΟη, ουδέν εσται αδύνατον γε

γονός, έπει ούδ' άν εις μυρία μυριάκις όιηρημένα

3ο ή, ουδέν αδύνατον καίτοι ίσως ουδείς άν διε'λοι.

(12) Έπείτοίνυν πάντη τοιοϋτόν Ιστι τί) σώμα, διη-

ρήσθω. Τί ούν έ*σται λοιπόν; μέγεθος; ου γάρ οΐόντε ,

εσται γάρ τι ου δίηρημε'νον, ην δέ πάντη διαιρετόν.

Αλλά μ>;ν εί μηδέν εσται σώμα μηδέ μέγεθος, διαίρε-

» σιςδ' εσται, ή ε'χ στιγμών εσται, και άμεγέΟη εξ ών

σύγκειται, ν) ουδέν παντάπασιν, ώστε χάν γίνοιτο εκ

μηδενός χάν είη συγκείμενον, χαί το παν δή ουδέν

άλλ' ?| φαινόμενον. (ιη) "Ομοίως δέ χάν ή εκ στιγμών,

ουκ εσται ποσόν. Όποτε γάρ ήπτοντο καί εν ην μέγε-

4ΐ> Οος καί άμα ήσαν, ουδέν έποίουν μείζον το παν. Διαι-

ρεθε'ντος γάρ εις δύο καί πλείω, ουδέν έ*λαττον ουδέ

μείζον τδ παν τοϋ πρότερον, ώστε καν πασαι συντεθώ-

σιν, ουδέν ποιησουσι μέγεθος, (ιή Αλλά μην καί εί τι

διαιρουμε'νου οίον εχπρισμα γίνεται τοϋ σιοματος , καί

46 οδτως εκ τοϋ μεγε'Οους σώμα τι άπε'ρχεται , ο αύτδς λό

γος, εκείνο πώς διαιρετόν. Εί δέ μη σώμα άλλ' εΤδός

τι χωριστόν ή πάθος δ άπηλθεν, καί εστί το με'γεθος

στιγμαΐ ί, άφαι τοδί παθοΰσαι , άτοπον Ικ μή μεγεθών

μέγεθος εΤναι. (κ) Έτι δέ ποϋ ε'σονται καί ακίνητοι

60 η κινούμεναι αί στιγμαί; άφή" τε άε'ι μία δυοϊν τινών,

ώς ίντος τινός παρά την άφήν και τήν διαίρεσιν και

τήν στιγμήν. Εί δη τις θησεται δτιοΰν ») δπηλικον-

οϋν σώμα εΤναι πάντη διαιρετόν, πάντα ταϋτα βυμ-

6αίνει. (ιβ) "Ετι εάν διελών συνθώ τδ ξύλον η τι άλλο,

<|υ;ιιη, (ΙίδδοΙιιΙίοηοηι βιΐ ρίβηβιΐδηυε, εηηεείΐυδ β^ΓειΙίΙιΐΓ

ΓβΙίοηίβ : ίο ςυοα" βΐίο α,υοφιε Ιοοο \άπ> αίχίιηυδ. Ιαείιχο

Π138Ϊ8 εοηβειιίβηβηηι ιτιΐϊοηί ΓιιβπΙ , οοΓροΓβ ηοη ρο8δβ (Ιί-

τιάί. (9) νβΓυιη Ιιπεϋ ςυοα,υε (ιγπι1)5ιιι-(1.ι δυηΐ : βεά

Ιηηιβη Ιιίδεε 3ΐίβΓ3ΐ ϊοιη-ιιι §εηεΓ3ΐίοηεηΐφΐε , υ(ί ιΙί<-1 π ιιι β*ί ,

ΓβεεΓβ εοη(ίη£Ϊ( , εοηνεΓδίοηβ εί βΙΙβείυ βία,ιιε Π^ιιιόπιιιι

ναπείϊΐβ ρβπτιιιίαηιΐο , ςυο<1 Οειηοεπίυδ ΙβοίΙ. » ςίιιοοίπη

ηοη εχδβ ΐ'οΐιιιπη βδδει-ίί : ηβηι ι-εβ ίρβββ ρβΓ εοηνεΓδίοηβηι

εοίοι-β (ίη§ί εεηβεΐ. ΑΙ Ηίϊβ, ςοί ίη ρίβηβ ϋϊνΐβϊοηόιιι Ι.ίπππ! ,

ιηίηίηιβ οοηΐίηβίΐ. ΝίΙιίΙ εηϊηι, ρΐϊηίδ αιηιροίΗίβ, ρΓΧίεΓ 5ο-

Ιίιία ΠΙ : η»ιη φκιΐίΐαΐεηι ίΙΤεοΙυηινε ηε ΙεηΙβηΙ ςιιίάεηι υΙΙηηι

οχ ίΙΙι'5 8ί<;η6Γ6. (10) 8εά ευΓ ρϊΓηπι τβίεαηΐ, ψιχ εοηεβη-

(βηβϊ δυηΐ, ρεΓδρίεεΓε, ιαιι^ηιη ΙιβΜ ΐρββ εχρεΓΪεηϋχ νΒευί-

<38. ι,)ι:.ιιποΙιιπιι ιρίιιΐιριοί ιΐϊϋΐίιιβ 0ΪΓ03 ΓΟΓυηι η.ιΐυιαίίιιιΐι

ϊριτιιΐηΐίυιιπη νβΓΒβΙί δηηΐ, ϋ ε]υ8Πΐοϋί ρηηεϊρί» ςυίβ ϊπΙογ

88 γ..ιΙι,•ιίϊ•;ιιιΙ ι «ιιΐΜ'ΐιΙ ί,•ιηΙιΐ»ι> ΐ|ΐΐ3ΐιιρΙπι ίιιιιιιη , δηρροηεΓβ

1113818 ρο88ΐιη(. ΑΙ ηιιΐ β ηιυΙΙίί Γ3ΐίοηϋ)ΐΐδ <;ι:.< ιι;ιηι νεΓε

δίηΐ, ΙιαικΙψΐ3φΐηιιι εχροηϋοΓο οοηδυβτβηιηΐ, ρβαοίδ ίη-

δρεείίδ ΓαείΙε ρΓοηιιηεϊΐΐιΙ, (ι ι) Ρογγο εχ Ιιίδ ροΓρεηιΙεΓβ

εΙί.ιηι ςηίδ ρο1ε»ί, ()υ3η1ιιιη ίηίει- βοδ ίηΙβΓδίΙ, ςυί ηβΙυΓβϋΙοΓ,

ςυίςυο νϊβ ι-αϋοπηϋ (]ΐι.-ιιιΐ|ΐί,ιηι εχεΓΟβηΙ (:ιιη$ίι1<τ3(ίηηριιι.

Νβπι ιίεβο ςιιοιΐ εδί Πΐ39ηί1υι1ίηβδ εδδε ίηιϋνϊδίϋϋεί, ηοηηυΙΙϊ

ςυίιίεηι ίηςυίοηΐ ςυοιΐ Ϊρββ ίάββϋδςιιε Ιπβηοιιΐυδ ρΐυι-εδ

8ΓίΙ : 31 Ι)πΐ].κ•ι 1 1 1 : -, Γ3ΐίοηίΙ)υ8 ρΓορπί8, ηβΙιΐΓίκςυε 3<;εοιη-

ηιοι)3(ϊδ , ρεΓδΐΐ35ΐΐδ 888β ρΓοίεοΙο νίάοΜαι•. Ουοιΐ βιιίβηι

(Ιίοίιηιΐδ, ίη ρΐΌϋΓεδδυ ενβάεΐ βροΠιιηι. Νβηι Γβδ ίρδ3 (Ιιΐϋί-

ίΒΐίοηβιη ΙοόβΙ, δι ςιιίδ εοΓριιε Μίςηοά ηΐ38ηίίυιϋηειη(]υβ

οπιηίηο βίςυβ οιηηί εχ ρβΓίε (ϋϊίδί1)ίΙβιη 8858 δίβΐυβι, βίςυβ

ΟεΓΪ ροδδβ ηΐ ρεηίΐυδ ιΠνΐιΙβίυΓ. ςιιίιΐ εηίηι βπι ςικκΐ βΙΤυ-

ΒΪ31 (1ίνίδίοηβιη? Νβιη βί οπιηί εχ ρβΓίε βίςυβ οιηηίηο βίι

(Ιίνίδίοϋο, βί ίΐ3 (Ιίνϊϋί ςηββΐ, δίνβ βίπιιιΐ βιϊΐ Ιιοε οιηηί βχ

ρβΓίβ (Ιίτίδΐιηι , βίδί ηοη βίιηυΐ ιϋνίιΙβΙυΓ; δίνβ ί<1 ΠβΙ, ηίΙιίΙ

3Μί(1εΙ ίιηροδδίΐιϊΐε. ]§ι1ιιγ εί δεουηάυπι ηιβάίιιιη 1ΐ3ηο" βε•

ευδ. ΕΙ ίη δυπιπΐ3, δι οπιηϊ εχ ραΠθβοοηιηίηο (ΙίνΜί βρίυηι

διί, βί (ΙίνϊϋβΙυΓ, ιιυΙΙυηι εηιεΓββΙ ίηιροδδίηίΐβ : ςυβηιΐο ηε

ιιΙΙιιηι ηιιίιΐβιη οπβΙογ ίιηροδ5ΐΊ)ίΙε, ίί ίη ιΐεοίβδ πιίΙΙίββ ιΐεη»

ιηίΙΙί» (ϋνίίΐιιη δίΐ,ςυβηινίδ ΓοΓίβ ηεηιο ιιηφί,ιιιι (1ίνίι|;ι{.

(12) Ιΐ3φ^β ηιιιιιη εοι-ριΐδ ίρδϋηι οπιηίηο (3ΐε διί , (ΙίνίϋβΙυΓ!

Ουίιΐ εΓβο ει-ίΐ ΓεΙίο,υιιηι ? πια§ηίΙυ<1ο ? 1(1 βηί/η Πεπ ηοη ρο-

ΙεβΙ •. εδδβΐ εηίηι φΐίρρί3ΐη 1ΐ3ΐΐ(1 (Ιϊι ίδΐιιιι. ΑΙ βΓ3ΐ οιηηί εχ

ρβΓίβ οηαηίηοα.αε (ΙίνίδίηίΙε. ΑΙ νβΐΌ δι ηβε εοΓρυδ ηεε ηιβ-

8ηίΙιιι1ο Γε1ίηΐ)υ3{υΓ, ιίίνίδίο Ιβηιεη διί : βυΐ εοΓρηδ βχ ρυηείίδ

οοιίδίβΐιίΐ , εί εβ εχ- φΐίόιΐδ εοηιροηίΙηΓ, ηΐ3@ηί(υϋίηε εβΓβ-

Ιιΐιηί ; ηιιΐ ηίΙιίΙ οπιηίηο βΓΪΙ. ςυ3Γ8, βίνε ϋιείιιιη βχ ηίΐιίΐο

δίνβ εοιηροδίΐυηι διί, ρΓοίβοΙο ΙοΙυηι ίρδίιηι ηϋιί| ργ3>18γΙ

α,υβιη βρρβι-εηδ επί. (13) δίη.ϊΙίΙεΓδΐ εχ ρυηείίδ εοηδίβΓβ

ιϋι.•<ιΙιιι•, (]ΐΐίΐη(ιιηι ηοη επί. Ν3ηι ςυηηι υη3 ίη ιηβ^ηίΐυϋίηβ

δβδε Ιβη^ιιιιΙ , εί ηια^ηίίιιάο υηβ ρβΓρβΙιιβαιιε εδΙ,βΙφίβίΙΙβ

βίηιιιΙ δυηΐ, ηίΐιίΐο η1^^11δ ΙοΙηπι ίρβυηι πίΜιιιιΙ. όηοηίβηι βί

Ιοίιιιη ίη Οιιο ;ιιι( ρ)ιΐΓ3 άίνίίΙβΙιΐΓ, ηι'ΙιίΙο ίρβυηι ιηίηϋδ

ςϋβιη ρπυβ ενβαίΐ. ςυβΓβ ραηείβ, εΐίβηίδί οηιηίβ εοβ§ιηεη-

(3(3 8Ϊη( , ηιιΙΙβηι βΟΒαβηΙ ηΐ3ςηί(υ(1ίηεηι. (14) νβπιηαεηι'ιη-

νοΓΟ βί φΐίιΐ (3ΐβ ίηΙεΓ (Ιίνίϋεηιΐυπι εοΓρυδ ΙίβΙ, ςιΐβίε βδΐ Γ3-

ιΐϋ'ΐι! ιιη ι 88ΓΓ3 ββεΐί , βί Ιιοε ρβείο οοι-ριΐδ ;ιϋ(| ιιοιΙ ε ιηβμηίΐυ-

άίηβ 31)831 : ίάεηι δβΓπιο ΓβοίάίΙ, αυοηιοίΐο, ίηςυβιη, άϊνίβί-

ηίΐβ ίΙΙικΙ 01. ςυοάδΐ ία" ςηςκί βοβεβιΙβΓεβοΙεΙ , οοΓρηδ ηοη δΐ'Ι ,

8β(1 Γοηηβ αυ<εα3ΐη βΙΤεεΙαδνβ βερβΓβηίΙίδ , δίίςυβ ιηββίιίΐυα'ύ

ίρββ ρυηείβ νβΙ (βείυβ βίε 3ΓΓβε(ί : ηιββηΐΐυιϋηβιη βχ ηοη•

ιιι;ι^ιιίΙιιιΙίιιί1)ΐΐδ εοηδ(3Γβ ϊπεοη^Γΐιυιιι Ηίςυβ βοΙιοΓΓβηβ βδΐ.

(Ι6)Α(1 1)350 ρηηοί» ίρββ δίνε 3 ηιοίυ νβοβηΐ, βΐνβ βυηϊ

βυοεβηί,υΜηβιη βπιη(? ηηιιβ βηίιη ββηιρβΓ άυοηιηι φΐο-

Γυηϋβιη (βεΐϋδ βδ(, ίθηαυβιη Γβ ςιιβρίβηι ;ιϋα ρΓβ,ΊβΓ (βοΐϋηι

ρηηείηηιαηβ β(φΐβ (1ίνί8ίοηβιη•βχ8ί8ίβηΙβ. 8ί ο,υίβ βΓ§οςηοά-

\ίδβυί αυ3η(οηιΙί1)βΙ εοΓρυδ εβββ οιηηί βχ ρβι-ΐε βίςυε οπι

ηίηο άίνίδίΙ)ί1β ροηβΐ , Ιιηϊο βοεί(1υιιΙ ιιηϊτβΓββ. ( 1 6) Ρι-βΗεΓβ»

13.
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πάλιν ίσον τε και εν. Ούκοΰν ούτιος έχει δηλονότι καν

τέμιο τό ςύλον καθ' ότιοΰν σημεϊον. Πάντη άρα διηρη-

ται δυνάμει. Τί ουν εστί πάρα τήν διαίρεσιν; ει γαρ και

εστί τι πάθος, άλλα πω; εις ταΰτα διαλύεται και γίνε-

* ται εκ τούτο)-/; ή πώς χιορίζεται ταΰτα; ώστ' είπερ

αδύνατον ες άφών ή στιγμών είναι τα μεγέθη, ανάγκη

είναι σώματα αδιαίρετα και μεγέθη, (π) Ού μήν

αλλά και ταΰτα Οεμένοις ούχ ήττον συμβαίνει άδύνα-

τον. "Εσκεπται δέ περί αυτών έν έτέροις. Άλλα ταΰτα

1» πειρατέον /,ύειν διό πάλιν ε; αρχής τήν άπορίαν λε-

κτέον. (ιβ) Το μεν ουν άπαν σώμα αίσθητόν είναι

διαιρετον καθ" ότιοΰν σημεΤον και άδιαίρετον ούδεν

άτοπον ■ τό μέν γάρ δυνάμει διαιρετον, το δ' εντελέχεια

ύπάρςει. Το δ' είναι άμα πάντη διαιρετον δυνάμει

16 αδύνατον δόςειεν αν είναι. Ει γαρ δυνατόν, κάν γένοιτο,

ούχ ώστε είναι άμα άμφιο εντελέχεια άοιαίρετον και

διηρημίνον, αλλά διηρημένον καθ' δτιοΰν σημεΤον.

Ουδέν άρα εσται λοιπόν, και εις άσώματον έφθαρμενον

το σώμα. Και γένοιτο δ' αν πάλιν ήτοι εκ στιγμών

» ή ό'λως ές ούίενός. Και τοΰτο πώς δυνατόν ; άλλα μήν

ίτι γε διαιρείται εις χωριστά καΐ άει εις έλάττω με

γέθη και ε'ις απέχοντα και κεχωρισμένα , φανερόν.

Ούτε δή κατά με'ρος διαιροΰντι είη αν άπειρος ή θρύ-

ψις, ούτε άμα οίόντε διαιρεθήναι κατά παν σημεϊον

" (ού γάρ δυνατόν) άλ>λά μέχρι του. (ιο) Ανάγκη άρα

άτομα ένυπάρχειν μεγέθη αόρατα , άλλως τε και ειπερ

εσται γένεσις και φθορά ή μεν διακρίσει ή δε συγκρίσει.

Ό μέν ούν άναγκάζειν δοκών λόγος είναι μεγέθη άτομα

ούτος εστίν ίτι δε λανθάνει παραλογιζόμενος, και

3» ή λανθάνει, λέγιομεν. (2θ) 'ΕπεΊ γαρ ουκ εστί στιγμή

στιγμής έχομένη, τί) πάντη είναι διαιρετον εστί μέν

ώς υπάρχει τοις μεγέθεσιν, εστί δ' ως ου. Δοκεϊ δ' Οταν

τοΰτο τεθή, και δπηοΰν, και πάντη στιγμήν είναι,

ώστ' άναγκαΐον είναι διαιρεΟήναι το μέγεθος εις μηδέν

3ΐι πάντη γάρ είναι στιγμήν ώστε ή ες άφών ή έκ στι

γμών είναι. Τό δ' εστίν ώς υπάρχει πάντη, #τι μία

όπηοΰν εστί, και πασαι ώς εκάστη, πλείους δέ μιας

ούκ ε'ισίν έφεςής γάρ ουκ είσίν, ώστ ού παντη. Ει

γάρ κατά μέσον διαιρετον, και κατ' έχομένην στιγμήν

■4 <> έσται διαιρετον ού γάρ έστιν έχόμενον σημεϊον ση

μείου ή1 στιγμή στιγμής. Τοΰτο δ' ε'στι διαίρεσις

ή σύνθεσις. "ίΐστ' εστί και διάκρισις και σύγκρισις ,

άλλ' ουτ' εις άτομα και εξ ατόμων (πολλά γάρ τα αδύ

νατα) ούτε ούτιος ώστε πάντη διαίρεσιν γενέσθαι• ει

45 γάρ ήν έχομένη στιγμή στιγμής , τοΰτ' αν ήν ■ άλλ' εις

μικρά και έλάττω εστί, και σύγκρισις εξ έλαττόνων.

Άλλ' ούχ ή απλή και τελεία γένεσις συγκρίσει και δια

κρίσει ώρισται , ώς τινές φασιν, τήν. δ' έν τώ συνεχε"

μεταβολήν άλλοίιοσιν. (ϊι) Άλλα τοΰτ' έστιν έν ω σφάλ-

60 λίται πάντα. "Εστί γάρ γένεσις απλή και φθορά ού

συγκρίσει κα\ διακρίσει, άλλ' όταν μεταβάλλη έκ

τοΰδε εις τόδε δΤ,ον. Οι δέ οϊονταιάλνλοίωσιν πασαν εί

ναι τήν τοιαύτην μεταβολήν το δε διαφέρει. Έν γαρ

τώ ύποχϊΐμίνω το μέν έστι κατά τον λόγον, τό δέ κατά

δι 1ί§ηιιπι ;ιιι( φΐίρρί3ΐη αΐίιχΐ ]ηηι ιΐίνίδιιηι πιΐϋΐιιιι ροιιιρο-

ηηηι,ίΐρπιη] ΒΡφίαΙιίΙε ραΓΪίΡΓ αίφΐε ιιηηιιι εν3<1ί(. ΙμίΙιιι-ηιΙ

Ιιιιιικ πιοίΐυιη Γεδ δε*ε ΙκιΙιεΙ, ιιΐ ρ»ΙβΙ, ρΐίβηΐίί ίΙΙιιιΙ φΐοΐίηεΐ

ίη ρυηείο ίηείϋβηι. ΡοΙεηΙίβ ει•μο οπιηί εχ ρ3Γΐε 3ρ οηιηίηο

άίνίαΊΙιιι-. <3ιιίι1 ίβίΐιιι- ρΓΛ-ΙβΓ (ΙίνίίίοηβιΙΊ οπΙΡ Νβιη δι εδί

.-ι. Γι ι ! ίι ι ι;ιι;ι•ι|,-ΐ[ΐι , ,ιΐ φιοη.ΊΠΙ \α< Ιο ϋϊ&δοί νϊ(ιΐΓ ίη Ιΐ3Χ, ΠΙφίκ

ρχ 1ιίδ? 3ΐιΙ φΐαΐίίρι- 1ι»ό 6Ρρ3Γ3|•ί φίριιηΓ.' Ι(3φΐε ίί Πβτϊ

ηρςιιρβί ιιΐ Πΐ3§ηί1«ι1ίη6δ βχ ριιποΐϊβ 3ΐιΙ [ΒοΙίυιΐδ οοιίδίεηΐ ,

ίΐ)ιΙί\Μ|>ίΙίΐΙ δΙΠί Οθΐριιΐ','1 ΙΙΚΙ^ΙΐίΙΐΙΐΙίηβίφΙβ 11808580 ΡδΙ.

(17) ΑΙ νρι-ο ϋδ φΐοφίε φΐί Ιιητ ;ι*(ππιιιΙ, ηοη πιίηυκ

αοοίιϋΐ ίιηροδϊϋιίΐε : ιΐε (μιίυιΐδ φΐ3ηςιΐ3ΐ» αΐίβδ ΓιιίΙ 3 ηοΐιί»

οοηίίϋΡΓβΙυηι, (αηιρη 63 ίρ83 δοΐνοΓββηίΙίοροΓίεΙ. Οιιαιηοΐ)-

Γειη ϊΙΡΓίιηι &\ι ΐηϊΐίο ι1ίο«η<1,ι <1ιι1)ίΙ»Ιίο οβί. (18) Ι^ίΙιΐΓ

οηιηρ εοΓρυδ 8ΐ'ηδίΙ)ϋ(! , ςιιονί» ίη ριιικΊο είδε (1ίνίβί1)Πε3ΐςοο

Ϊ0<1ϊνϊ$ίΙ)Πε, ηίΙιίΙ εδί 3ΐ)5ΐιπ1»π> : ροίβηΐία ίϊφΐίίίεηι ίίνϊδί-

ΙιίΙε εχδίδίεΐ , 30ΐιι ίηιΐίνίδίΐιϋε. ΑΙ ιιΐ δίηιιιΐ δίί οιιιηί εχ ρβιΊβ

ροΐεηϋβ (Ιίνίδίοίΐε, Ιίεπ ηοη ροδδο νί(Ιβ3ΐιΐΓ. Ναηι δι Ποπ

ροδδΚ, ιΐ Ιί,ίΙ : Ιΐ3ΐχ]φΐ3φΐηηι 3(1 Ιιιιηε ϋεΐ ιΐιοιίιιιη ιιΙ 8ίιηιι|

3ηι1>ο δίηΐ βεΐυ , ίηιΐϊνίδίϋίΐο ϊηςιηιιη βΐφίο (Ιίνίδυιη, 50(1

φΐοΐίοεί ίη ριπιοΐο (Ιίνίδυπι. ΝίΙιϊΙ ϊι;ϊίιΐΓ 6ΓΪΙ Γείίφΐιιηι; 31-

(|πε εοιρηδ ϊρίΐιηι οοΓΓίιρΙίοηβ αοί1)ίΙ ίη ίηεοΓ|)θΓβυηι. Κ(

πΐΓίΐιιη , 3ΐιΙ εχ ριιηοΐίδ, »ηΙ ρΐΌΓ&ιΐδ εχ ηϊΐιίΐο (ίι-Ι. Α( ί<1

ηιη' ίϊΟΓΐ ροΙε«ι? ΑΙ νεΓο φίοι! ίη 5ερ3Γ3ΐ)Ί1εδ βΐ δΐιΐιίηιΐι' ιηί-

ηοΓεδ 3(ςυε ϊιιΐιτ 86 ιϋ>1;ιηΙι•δ 8ερ3Γ3(38φΐβ ηΐ3^ηί(ιΐ(1ίηβδ

(ΙίνίιΙβΙυΓ ΓΟΓριΐδ , εειίυηι εδί. 1ΐ3ςυε ηεο ρεΓ ρβΓίββ <1ίνί•

(ΙεηΙί δεείίο φΐοο ίη ηιίηυΐιιΐβ (ίΐ , ίηΐίιιίΐα οεουΓΓεΙ : ηβο

ίηδυρεΓ οοηΐίηκεί , υΐ οηιιιί ίη δί§ηο ( ηοη εηίιη εβί ροδδϊ-

ΙιίΙι- ', δει] φΐ3ΐΐ3ΐ»(εηυ8 ιΙίνι'ϋαΙιΐΓ. (19) Ιη<1ίνίι1υ38 ί-ίΐιιι

ίηβδδε ηα3ΐ;ηί1υ[1ί[ΐ6$ ([η,-η οοιιΐί αείοηι Γιι^ίβηΙ , ηεοεδίε ρ*1 :

εΐ ρΓη?δεΓ(ίηι 8ί £ΡηεΓαΙίο εοη^ΓΡ^βΙίοηβ , ρΐ εοΓπιρϋο βρ^ΓΡ-

§3ίίοηρ Γιργϊ ιίρηεβί. Ου» ί^ίΙιΐΓ ΓβΙίο ηΐ3^ηϊ1ιι<1ίηε,8 Ρδδρ ίη-

ιΐίνίίίΐιίΐεδ ηεο6583Γίο οοΠί^ΟΓε νί<1ε1)3ΐυΓ, Ιικε εβί. δρ<1 ςυοιΐ

εΐαηοιίο ρεΓΥΡΓδα ΓϊΙίοείηαΙϊοηε ιιΙΜιιι•, ι•( ςιιαίρηιΐδ |3(Ρ3(,

εχροηβηιυδ οροΓ(ρ|. (20) ίΝ.ιιι» ςυίβ ριιηιΊιιηι ριιικ-Ιο ηοη

ΙκργρΙ, ηΐ3^ηί1ικ]ίηΡ8 ραιΊίιιι δυηΐ, ι•1 ρ;ιι•Ιίιη ηοη μιπΙ οιιιιιί

βχ ρ3Γΐε(ίίνίδί1)ί1ρδ. δβιΐ φΐιιηι Ιιοο ροίίίπιη βΜΡΓίυηκιυε εϊΐ,

ρυηοΐιιηι ηοίνίδ 3ε οηιηϊ ίη ρίΓΐβ νίιΙρΙιΐΓ εβ5β : ίίαιιΐίιι

ριιιΐΓΐιιιΙίνίιΙί ιιι,ί^ίπΙικΙιιιριι] δίίηεεβδδε; ςιιίρρρ ςυυηι οιιιιιί

ίη ρβΓίε ρυηοΐυηι δίί ; ςηο ΓιΙ ηΐ Ρ3 νεί ΙαοΙί1)ΐΐδ \•ρ] ριιικίίδ

εοηδίεΐ. ΑΙ οηιιιί ίη ]ι;ιιΐρ (ΙίνίδίΙ)ίΙίδ Ρδ( : ι|ΐιί,ι ιιΐιί υηυιη ε»(,

(Ί οιηιιί.Ί, ιι( >ίπ»ιι1ιιιιι φιοιΙφίο. ϋηο ηιιΙρπι ρΙιίΓα ηοη δυηΐ ;

ηοη εηίηι βηηΐ (Ιρίηορρβ. ΟυβΓβ ηοη οιηηί ίη ρβΓίρ οίίνίδίυίΐίβ

ρ«1. Νβηι δι ρρΓ ιικ'ΐϋιιιη άίνίδίϋΠίδ δίί, εΐ ρεΓ ρυηείιιηι 3<1-

Ιιιι'κίι••. επί (Ιίνίδίυίΐίβ. ΑΙ ί(1 Ιωιΐι1(]η.ΐιρ,ΐ3ηι ΙίΙ; δίφΐίιίεηι

ηεο δίβηηηι δί^ηο , ηεο ριιικΙ ιιιιι ριιικ-Ιο ΙιατεΙ. Ηοο 3ΐι(εηι

ΡδΙ (Ιίνίδίο ηιιΙ εοιηροίίΐίο. (^ικιγρ Ι;ιιη εοιιμι-ρμηΐίο φΐ3ηι δΡ-

μΓείζβίίο ΡδΙ : 86(1 ηοη εχ ήωβοΙίΙίΐΜΐβ εΐ ίη ίηδεείίΐί» (οοπι•

ρΙιΐΓ» εηίιη ίικίο ρηιρί'μιιηΐ η1ιίΐιηΐ3 ), ηεε Ιιορ ραείο ιιΐ οιηηί

εχ ρ3Γ(ε Γΐ3( άίνίδϊο (ί(1 εηίιη ενεηίΐ'εΐ, δι ρηιιείυηι ριιηείο

ΙιατεΓεΙ ) : δεό! δββΓε^ϊΙίο ίη ρ.ιι-ν» εΙ ηιίηοΓ3 , εί εοη^ΓεββΙίο

εχ ιιιίηοΐ'ίΐιιΐί ΠΙ. ΑΙ δίιηρίεχ ρεΓΓεεΙβςυε μεηρΓΒΐίο εοη-

_π-,ιΙί'ΐιΐρ ρΐ 8ε§Γες3ΐίοηε (ΙιΤιηίΙα ηοη εδί, (ρκ'ηι,ιιΐιικκίιιιιι

ηοηηιιΙΙίδ ρΙβαΊ : ηυί εί ρ&ηι ςυχ ίη εοηΐίηυο Γι( ηιπί,ιΐίο-

ηειη, 3|(ρι•3ΐίοηρηι Ρ886 αδβΡΓυηΙ. (21) νεΓυηι ί<1 ίρδυηι

ΡδΙ , ίη φΐο ρΓΟΓβηδ ργγβπΙ : ηοη εηίηι βεηεΓβΙίο δίηιρίεχ

αίφΐε εοΓπιρΙίο εοη§Γε83ΐίοηε δί^ΓβίίβΙίοηενε ΠΙ ; 88(1 ςυιιπι

εχ Ιιοε ίη ΙοΙυπι Ιιοο ηιιιΙ«!ίο ΠΙ. Αΐϋ νεΓΟ οιηηειη (•]ιι»ιιιοιΙί

ηιηίαΐίοηειη , ;ι1(ρι ίΐΐίοικ'ΐη εβδε ριιΐ3η(. ΑΙ ίη ηοε ιΐίδεί'ίιηεη

8ΐιΙ)ίΙ; ηοιη Ιι,ίί' ΐϋΐίοηο, ίΙΙα ηΐίΐΐΡπΛ ίη δΐιΙ)]ρεΙο εχδίδΐίΐ.
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τήν υλην. (•22) "Οταν μέν ούν ε'ν τούτοις ή ή μεταβολή,

γενεσις εσται ή φθορά, δ'ταν δ' εν τοις πά&εσι και κατά

συμβεβηχός, άλλοίοισις. Διακρινόμενα δέ χα\ συγχρι-

• νόμενα εύφθαρτα γίνεται. Έάν μεν γαρ εις έλάττω

6 υδάτια,διαιρεθή , θαττον αήρ γίνεται, εάν δε συγχριΟή,

βραόύτερον. Μάλλον δ' έΊται δήλον εν τοϊς ύστερον.

Νΰν δέ τοσούτον διωρίσθω, δτι αδύνατον είναι τήν γε-

νεσιν σύγκρισιν, οίαν δη τινε'ς φασιν.

Διωρισμε'νων δέ τούτων, πρώτον θεωρητεον πότερον

ιιι εστί τι γινο'μενον απλώς καΐ φΟειρόμενον, ή κυρίως μεν

ούδε'ν, άει δ' εκ τίνος και τί , λε'γω δ' οίον εκ κάμνοντος

ύγιαϊνον καικάμνον έξ ύγιαίνοντος, ή μικρόν εκ μεγά

λου και μέγα Ιχ μικροΰ , και τάλλα πάντα τούτον τον

τρόπον. Ει γαρ απλώς εσται γε'νεσις, απλώς αν γί-

15 νοιτο εκ μη δντος, ωστ' αληθές αν εΐη λε'γειν δ'τι υπάρ

χει τισι τί) μή όν. Τις μεν γάργε'νεσις εκ μη οντος τι

νός , οίον ε'κ μή λευκοΰ ή μή καλοϋ , ή δέ απλή ε;

άπλίος μή όντος. Τδ δ' απλώς ήτοι τό πρώτον σημαί

νει καΟ' Ικάστην χατηγορίαν τοϋ οντος, ή το καθόλου

Μ και τδ πάντα περιε'χον. (ί) Ει μεν ούν τδ πρώτον,

ουσίας εσται γενεσις £χ μτή ουσίας, 'ίϊ δέ μή υπάρ

χει ουσία μηδέ τόδε, δήλον ωςούόέ τών άλλοιν ούόεαία

κατηγοριών, οίον ούτε ποιον ούτε ποσόν ούτε το που•

χωριστά γαρ αν εϊη τα πάθη τών ουσιών. Ει δε, τδ μή

2Λ ον όλως άπόφασις εσται καθόλου πάντων, ώστε εκ μη

δενός ανάγκη γίνεσΟαιτδ γινο'μενον. (3) Περί μέν ούν

τούτων εν άλλοις τε διηπόρηται και διώρισται τοις λό-

γοις επ'ι πλεϊον συντόμως δέ και νΰν λεκτέον, δ'τι τρό

πον μέ'ν τίνα εκ μή οντος απλώς γίνεται, τρόπον δέ

3υ άλλον ες οντος αεί• τδ γαρ δυνάμει ον Ιντελεχεία δέ

μή 3ν ανάγκη προϋπάρχειν λεγόμενον άμφοτε'ρως.

"Ο δέ χαΐ τούτων διώρισμε'νων ε/ει θαυμαστήν άπορίαν,

πάλιν ΐπαναποδιστε'ον, πώς εστίν απλή γενεσις, ειτ'

εκ δυνάμει οντος ούσα είτε καί πως άλλως. Άπορή-

36 σείε γαρ αν τις άρ' εστίν ουσίας γε'νεσις και του τοϋδε ,

αλλά μή του τοιοϋδε και τοσοϋδε και που. (ι) Τον

αύτδν δέ τρόπον και περί φθοράς. Ει γάρ τι γίνεται ,

δήλον ώς εσται δυνάμει τις ουσία, εντελέχεια δ' ου,

ες ης ή γενεσις εσται καί είς ήν ανάγκη μεταβάλλειν

4υ τδ φΟειρόμενον. (δ) Ποτερον ούν υπάρξει τι τούτοι

τών άλλων εντελέχεια; λέγω δ' οίον άρ' εσται ποσόν

ή ποιον ή ποϋ τδ δυνάμει μόνον τόδε και όν, απλώς δέ

μή τόδε μηδ' όν ; ε! γάρ μηδέν αλλά πάντα δυνάμει,

χοιριστόν τε συμβαίνει τδ μή ούτως όν, και ετι 8 μά-

«5 λίστα φοβούμενοι διετε'λεσαν οί πρώτοι φιλοσοφήσαντες,

το εκ μηδενός γίνεσθαι προϋπάρχοντος• ε! δέ τδ μέν

είναι τόδε τι ή ούσίαν ούχ υπάρξει , τών δ' άλλων τι

τών ε'ιρημε'νων, εσται, καΟάπερ εΐπομεν, χωριστά τά

πάθη τών ουσιών. Περί τε τούτων ούν 3σον ενδέχεται

ιο πραγματευτε'ον, και τις αιτία του γε'νεσιν άει είναι ,

καί τήν άπλήν και την χατά με'ρος. Ούσης δ' αιτίας

μιας μέν δ'Οεν τήν αρχήν είναί φαμεν της κινήσεως,

(22) 1μί|ιιπ|ΐιιιιΐ) ίιι ΙιίΛΐΐ' Γιιειϊί ιιιιιΐιι Ιίο , βοηεΓΒίίο (Ί'ίΙ νεΙ

εοιτιιρίίο ; < 1 1 1 ιι ίιι ϊιι βΓΓοοΙίυιΐδ εί ίίδ ΐ|ΐι;ι• ρεΓ 30< ΊΐΙοηδ ίΐΐίπιι

οοιηρείιιηί, 8ΐΙει•3ίίο. 5ε<1 α,ιΐϊβ εοηςΓεςίηΙυι•, ίτμΓε; ςυ.-υ

νεπ) δε^Γε^οιιΙυΓ, Γ3οίΙεοοπ•υρΙίοηί Γου'<]ιιηΙιιι•ο1ιηοχΪ3. Νβηι

δι ιη|π.'\ ίιι ηιίηοΐΌϊ αηιιβΐ ]>;ίΐ ΙίιιιΙΐ;. δϋ <3ίδοει•ρ(3 , ίη ΒβΓεη»

οείιΐδ ιηυίβπ δοΐεί : δι νεΓΟ εο|1εοί3 6ΪΙ, δε^ηίοΐ. (3110(1 ίιι

ΐϊβ ΐ)ποε ραδίεπιΐδ άΊοοηίιΐΓ, βρεΓίίιΐδ Ηοί. Νυηο νοιο δίί

Ιιβοίεηηδ όΌΓιηίίυπι , Γιβπ ηοη ρο$δο υί §εηοΓ3ίίο δίί ε]υδ-

ηιοιίί οοη8Γε§3ΐϊο, ψιαίοιιι ποηιιυΜί οδδβ βδδβΓυηί.

€ΑΡ. III.

Ηίδ αιιίβηι όΌΙοπηίη3ΐί.•5 ροΓίΓβεΙβίίίο,ιιε, ρπιτιο οοηίειη•

ρΐβπ οροι•(εί υίΓοιη 8ίηιρϋείΙεΓ €]ΐιϊρρϊαηι , βη ρΓορήβ ςιιί-

ιΐεηι ιιϋιϋ ^εηεΓΟΙΟΓ οοΓΓυηιρβίυΓνε, βειηρεΓ αιιίειη εχ (|ΐιο-

<ΐ3ΐη ΐ|ΐιίι|ι1;ιιη Ιί3( : ιιΐ εχ Β-βΓΟ -,ιιιιιιη , εΐ εχ 83Π0 »?8Πΐιη ;

βυΐ ριιβίΙΙυηι ε ηί3;;ηο, εΐ ιιιιιμηιιιιι ε ρυβίΙΙο, εΐ ΓεΙίςιια

οιΐιΐιίιι ίΐίΙ Ιπιιιυ ιιιοιίιιηι. Ν'ίΐιιι 81 {;εηοΓ3ΐίο 8ίπιρΗεί(εΓ 8ί(,

«ΐυίρρίβιη ρΓοΓεεΙο ε ηοη-εηΐε 8ίπιρΙίοί(εΓ βυδοΐυΐεςυε ΓιεΙ.

ΟυβΓε νεηιιη εΓΐΙ (ϋοει-ε, ()ΐιίΙ)ΐΐ5ΐΐ3ηι ηοη-εηϋ ΐΌΐιιρεΙβΓε :

(]ΐιι'ρρεςιιιιηι βεηβΓαΙίο ςυ3.'ϋ3ηι ε ςυοιίαπι ηοη-εηΐο, υΐ ε

ηοη 311)0 νεΙ ηοη Ι)οηο, ΙίβΙ : 31 ίίιηρίεχ ^εηεΓβΙίο ε ηοη-εηΐε

δίηιρϋείΙεΓΓιΙ. Ρογγο « 8ίιηρΙίεΊΙβΓ3ΐ)8ο1ιι(εςυε « 3ΐιΙ ίιΐ ςιιοι]

εχ οηιηίυιΐδ εηΐίβ ρΓκϋίοβηιεηΙϊβ ρπηιιιηι εβί, αυΐ α,ιιοιΐ οδΐ

υιιίνεΓ53ΐε εΐ ειιηεία 3ηι1)ίΙ εοηΐίηείο,ιιε, δίςηιΤιεβΙ. (2) Ι^ί-

ΙυΓ δι ρπιηυηι, ε ηοη-8ΐι58ΐηη(ία οιίΐ βιιΜβηΙία; {{εηεΓϋ-

Ιίο. ΑΙ ευί 8υ1)δΐ3η1ί3 ηοη οοιηρείίΐ, ηεο εϊ εείΡΓοηιιιι ρΓαν

ιΐίΐιΐιιιΐ'ϋΐιιπιιιι υΙΙιιηι , νείιιΐί ΐ]ΐι:ιΙίΙα(ι•ιη, ΐ|ΐι•,ιη|ί1,ιΐππ , αη(-

ηϋ)ί , ΓοιιιρεΙειβ ροβκε ρβίαιη εδί : ηβιη 3ϋο<;υί αΓΓεεΙιΐδ ίρδί

3 8υπ8ί3η1ί3 δρραΓβΝ ροδίειιΐ. δίιι νεΓΟ , οπιηίηο ίρδϋΐη

ηοη-εηδ υηίνεΓδ»1ίΙεΓ οηιη'ιιιηι επί 30ηει;3(ίο. (,ΐιι,ιιτ ίιΙ

ςιιοιΐ §εηεΓ3(υΓ, εχ ηϋιίΐο (ξί^ηΒΐυΓ επί ηεεεδδε. (3) δειΙ

(Ιΐ' ΙιΊ-ιί' ίη 3ΐϋδ Ιίΐιιίδ Ι3Ι1118 3(Κ1υΙ)ί|3(ιιηι μιιιιιΙ βίηιιο

ι1ί•(ίιιίΐιιιιι ΓυίΙ : νειυιη εοηιρεηο'ίοίε ίη ρΓίεδεηΙίβ (ΐποπ,ιιε

ιΐκιιιηιι.•. οροι-ίεΐ, ε ιιοη-εηίο δίηιρΙίοίίβΓ βίιο,υο ηιοπο

ίιεπ §οηοΓ3ίϊοηειη , εί α)ϊο οχ εηΙβ&εηιρεΓ. Νβηιιιυο εη5

ροίρηίί», βοεΙ 30(ιι ηοη-εηβ , ρηΐΌΧδίκί3ΐ εδί ηεοεδδε.

ΟυοιΙ δβηε ιιί ρ3ίοί, υ(Γθΐ)ΐιε «ΙίεΊΙϋΓ ηιοιίο. ϋείεηιιίηαίίδ

3ΐι(ειη Ιιίδοο, \ά πιίδυιη οχβοΐβ (Ιίίΐιιιίηιιιιυί ορυΓίοί, ιριοιΐ

ηιίΐΊΐιιι Ιΐ3ί)βΙ 3ηι1)ί^υίΐ3(οιιι : η,ιιυηβιη ίηο,ιιαιη ρβοίο §«ηε-

Γβίίο δίιιιρίεχ 8ΪΙ, δίνε εχ εηίο ροΙ«ηΙί« , δίνο οΐίβιη βΙϊο ιμιο-

νίδ ηιοιίο Γΐ3ί. ΒιιυίίανεΓίί ιΐ3ηΐ(ΐυβ <ιιιϊερίαιτι ιιίπιηι 8υυ-

δίβηΐίίϋ 30 γοι Ιιυμίδεε, μ.ίΙ ηοη (]ΐι;ι1ι|α(ί8, (]ΐιαηΙϊΙαΙΪ9 , 3ΐιί

ιιΐιί, μεηεΓ3ΐίο δί(. (4) Κο(Ιειη ηιοιίο εϊ (1ε εοΓπιρίίοηε.

.Ν.ιιιι δι ηιιίιΐ ΟΓΐβίιΐΓ, ψι.ιΐΐιΐιιιιι ροίειιίί» , ηοη 3ΐ(ιι 8ΐι1ΐ8ί3η-

Ιίβηι οδδε, (ΙίΙιιοίυίιΙΙιι εδί : εχ (]ΐΐ3 ΙϊηΙ ^βηοΓηΙίο , εί ίιι (]ΐΐ3ΐιι

Ίά ιιιιιΐίΐιί ηεοοβδο 8ΐΙ ςηοιΐ οοΓπιρίίοηοηι βαοίί. (ό) ΙΙίΓυηι

ίβίίυΓ εχ οείεπδ ψακ βοΐιι δυηί, αυίρρίαηι Ιιιιίο οοηιμβΙεΙΡ

ιιίι-ηηι, ίη>]ΐι:ιιη, ίιΙιρκιιΙ ροίεη(ί3 ιΙιιιι1;ι\ίΐ( Ιιοθ3ΐΊ(]ΐικΐ3ί(]υο

οιΐ-ΐ εδί, ΝίιιιρΙίοίίιτ 3ΐιίεηι ηοιριο Ιιοο 3ϋ(]υίί1 , ηβφΐε ειΐδ,

ςη3ηίί(38 επί, 3ΐι( φΐ3ϋΐ33, 3ΐι( υ1)ί? ιυιιι δι :ιο!ιι ιιίΙιίΙ δίί,

δεϋ οιιιηί3 ροίβηΙΪ3 ; ενοηίοί εί ί(1 ηυο(1 ίί3 ε»ί ηοη-εηδ, θδδ«

δερ3Γ»1)ίΙε, εί ϊιιβυρβΓ ( ίίΐο,υοίΐ δεηιροΓ ηΐΒχίηιεδίιηί νοΓΪΙϊ,

ςυί ριίιΐιί ίη ρ1ιί1οδορΙιΪ3 νι:ι-8;ι(ίΜΐιιί ), ιιίΐιϋο ρΓχεχδϊδΙεηίε

(]ΐιίρρί3πι ^ϊ^ιιΐ. Οϋθ(1 δι νεΓυηι ηοη 5ίί, Ιιοο ο,υίοΌιη δΐιΐι-

8ΐ3ΐιίί8ΐτι εί Ιιοο ιιΙιι|ΐιίιΙ ο-Μ', δειΐ ε οείεπδ ρΓ»1ίθ3ηιοη(ί6

:ιϋι|ΐιίι!, οοηίίπςοί (ιιί ];ιιιι (Ιί\ίπιιΐ8 ) οίΐβοΐιυ ϊρβοδ 3δΐι1>-

8ΐβηίϋ9 ροδδεδερ3Γ3Γΐ. Ώα Ιιίδοε ί^ίίιΐΓ, α,ηοβιΐ Ιϊογϊ ροίεδί,

εί η,ιια•η3ηι δίί 03ΐΐδ3 οηγ ^εηεΓβίίο , Ιβηι ο,υ,τβ δίιιιρΙίοίίεΓ

(|ΐΐ3ηι ()ΐΐ33 βοοηηιΐηηι ρβΓίοηι Ιίί , ββαιρβτ μ(, πΊδδει-εηόιιιη

ΟδΙ. 8ει1 ηηιιπι ηη3 ιρικίοιη 03Η83 δίί ηηιΐε ιηοΐυδ ε$80 |ιγιιι
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μιϊς δέ της ύλης", τήν τοιαύτην αίτίαν λεχτέον.

(«) Περί μέν γάρ εκείνης είρηται πρότερον εν τοις περί

κινήσεως λόγοις, δτι έστι το μέν άκίνητον τον άπαντα

/ρόνον, τδ δέ κινούμενον αεί. Τούτων δέ περί μεν

^ της ακινήτου άρ/ής της ετέρας χαι προτε'ρας διελεΐν

έστι φιλοσοφίας έργον • περί δέ τοϋ δια τι) συνεπώς

χινεϊσθαι τάλλ<α κινοϋντος ύστερον άποδοτέον, τί τοιού

τον των καθ' έκαστα λεγομε'νοιν αίτιον έστιν. Νΰν

δέ την ώς έν ύλης εϊδει τιθεμένην αίτίαν εΐπωμέν, δι'

Ιι ην άει φθορά χαι γένεσις ού/ ΰπολείπει την φύσιν

άμα γαρ αν ίσως τοϋτο γένοιτο δήλον, και περί τοϋ νΰν

άπορηθέντος, πώς ποτέ δει λέγειν χαι περί της απλής

φθοράς και γενε'σεως. [τ] Ε/ει δ' άπορίαν ίχανήν

και τί το αίτιον τοϋ συνείρειν την γενεσιν, είπερ το

Ιί. φΟειρόμενον είς το μή δν απέρχεται, τδ δέ μή Ον μη

δέν έστιν • ούτε γαρ τι ούτε ποιον οίτε ποσόν ούτε ποϋ

το μή ον. Είπερ οΰν άεί τι των οντιυν απέρχεται,

δια τί ποτ' ούχ άνήλωται πάλαι και φροϋδον το παν,

εί γε πεπερασμε'νον ην ές ου γίνεται τών γινομε'νων

2ο ίχαστον ; ού γαρ δή δια το άπειρον είναι έξ ού γίνεται,

ού/ ΰπολείτιει• τοϋτο γάρ αδύνατον. Κατ' ένέργειαν

μεν γάρ ουδέν έστιν άπειρον, δυνάμει δ' επί την διαί-

ρεσιν, ώστ' εοει ταυτην είναι μόνην τήν μή υπολεί-

πουσαν τί•) γίνεσθαι τι άε'ι έλαττον νΰν δέ τοΰτο ού/

2!> δρωμεν. Αρ' ούν δια το τήν τοΰ'δε φθοραν άλλου είναι

γενεσιν χαι τήν τοϋδε γενεσιν άλλου είναι φθοραν άπαυ-

στον άναγκαΐον είναι τήν μεταβολήν; (β) Περί μέν

ουν τοϋ γενεσιν είναι χαι φθοραν δμοίως περ\ έ'χαστον

τών δντοιν, ταύτην οίητέον είναι πασιν ίκανήν αίτίαν.

'Μ Δια τί δέ ποτέ τα μέν απλώς γίνεσθαι λέγεται και

φθείρεσθαι τά δ' ού/ απλώς, πάλιν σκεπτέον, είπερ το

αυτό έστι γε'νεσις μέν τουδί φθορά δέ τουδί, και οθορά

μέν τουδι γένεσις δέ τουδί ■ ζητεί γάρ τίνα τοϋτο λο'γον.

(ο) Αέγομεν γάρ δτι φθείρεται νϋν απλώς, χαϊ ού μο'-

35 νον τοδί' και αυτή μέν γένεσις απλώς, αύτη δέ φθορά.

Τοδι δέ γίνεται μέν τι , γίνεται δ' απλώς ου ■ φαμέν

γάρ τον μανθάνοντα γίνεσθαι μέν επιστήμονα , γίνε

σθαι δ'άπλώς ού. ΚαΟάπερ ουν πολλάκις διορίζομεν

λε'γοντες δτι τά μέν τόδετι σημαίνει τά δ' ού, διά τοϋτο

4ΐ) συμβαίνει το ζητούμενον ■ διαφέρει γάρ είς & μεταβάλ

λει το μεταβάλλον • οίον ίσυ>ς ή μέν είς πϋρ δδδς γένεσις

μέν απλή , φθορά δέ τινός έστιν, οίον γης , ή δέ γης

γένεσις τις γε'νεσις, γένεσις δ' ού/ απλώς, φθορά

δ' απλώς, οίον πυρός, ωσπερ Παρμενίδης λε'γει δύο

4( το 8ν κα\ το μή 3ν είναι φάσκων, πϋρ και γήν. (ίο) Το

δή ταϋτα ή τοιαϋθ' έτερα ίιποτίθεσθαι διαφέρει ουδέν •

τον γάρ τρόπον ζητοϋμεν, άλλ' ού το ΰποχείμενον.

(ιι) Ή μέν ουν είς το μή δν απλώς δδδς φθορά απλή,

ή δ' είς το απλώς δν γένεσις απλή. Οΐς ουν διώρισται

50 είτε πυρ! κα\ γή είτε άλλοις τισί, τούτων εσται το μέν

ον το δέ μή ον. "Ενα μέν ουν τρόπον τούτω διοίσει το

απλώς τι γίνεσθαι και φθείρεσθαι τοϋ μή απλώς, άλλον

δέ τή ύλη δποία τις αν η• ή*ς μέν γάρ μάλλον αί διαφοραϊ

τόδε τι σημαίνουσι, μάλλον ουσία, ή"ς δέ στέρησιν, μή

(ίρίιιιιι ιΐίοίηιιΐδ, &Ηργ8 νβΓΟ ίρ$3 ηΐϊίοπβδ , (Ιε Ι.ιΙί ι\ϊιι.•.λ

(1ίι•:ιιΐ)ΐΐ8 οροιίεΐ. (6) Λ;ιιιι (Ιε ίΙΙ.ι φΐίιίεπι ρπιιβ εδί «ΙίιΙ ιιιιι,

ΐ|ΐιιιιιι άβ ιιιοΐιι Μ^οπ'ΐιιιΐϋ : β88β ίιΐι|ΐιαηι αΐίυιΐ ι|ΐιοιΙ οιηηϊ

ΙεπιροΓβ ρεΓίΙιΐΓβΙ ίπιιηουίΐε, ι•1 ίΐΐίιιιΐ ςιιοίΐ ίιι ηιοΐιι δειηρεΓ

ε$1. δε(1 ιΐβ ρπηοίρΐο ΜΙοφκκΙ ηιιιΐιιΐϊηιιί ηηη εδίοΐιηοχίιιηι,

ρΓίιΐ)3Ρ ρΐιίίοδορίιίοα εβί άΌΐυπιιίικιιν 30 ρει•Ιι•3οΙ»ι•ε : βΙ (Ιε εο

φίοιΐ οείεπι ίύοίΓεο οιονεί , φΐίβ εοηΐίηιιε ιηονεΒίητ; φΐίιΐ-

11.1111 (ΊΙΙ 11111 φΙΙΙ' ΜΙ1^1ΐΙί1Ι'ί;ΐ Υ(Ι(.111(111 1']ΐΗΙΙΙΙΙιΙί (.'ϋΙΙίί δίΐ ,

ροδΙΟΓΪιικ επί ιι^ι^ιιμιιιΙιμιι. Νυηε ,ιιιΐΐ'ΐιι εηιιι ιρι.τ νβΐιιΐ ίη

ιηβΙεπίΕ δρεείε δίΐα εδί , ε;ιιι*ηηι , ρεΓ ςιιβηι βεηει-βΐίο εί

«οιτυρίίο ηιιιΐφΐ3ΐη ηιιΐιιπι (ΙεΙίείιιηΙ, (ΙΪΓίΐιηυβ οροιΊεΙ.

Ν»ηι βίηιιιΐ ΓοΓδίΙβη ε( Ιιοε ιίικί μι-ί , εί ί(1 ιμιο άα ιιιιριτ ιΐιι-

ΙιϊΙιη ίιιιιΐί : ιριιιικιιη ίιιΐ]ΐιαιη ριείο (Ιε ^Ίΐιτ.ιΙίοηι1 εί εοΓ-

πιρίίοηε βΐπιρίίοϊ ϋίεεΓε εοιινεηίαΐ. (7) ΙηνεΙιΚ αιιίειιι

ί(1 ςιιοςιιο. ηι,Ί^ηιιπι βΐιιιικίε ιΐιιΐιίπηι , ςυχηΐπι < ;ιΐί~,ι 5ΪΙ ιι(

ςεηεΓ3ΐίο {■εηεΓΐΙίοηί 8ι-ιηροΐ' εοΐιατε»! : βί ιριΜπη ιριοιΙ εοΓ-

πιρΙίοικΊΐι ;.ιι1)ί1 , 3(1 ί(Ι ρΓοΓιείίοίΙιΐΓ ςιιοί) η(>ιρι;κριηιιι εχ-

είςΐίΐ ; φιοιΐ ;ιιιΙειιι ηοη εχ$ί$1ϋ, ηίΐιίΐ ε?(. Νβιη ςιιο<1 Ιικικί

ε$[, ικΜριε ίΐιΙ»Ι;ιιιΙί;ι <■<.( , ηεςιιο ςιΐ3ΐί(.-ι$, ιιειριε (|ΐι»η-

Ιίΐίΐ-., ιιπμκ' ιιΐιί. ΙμϊΙιιι- ίί εεηιρεΓ (ριίρρί,ιιη εοηιπι φΐχ

δοηΐ,βΐιεβΐ, ευΓ ηοη (Ιικίυηι Βαίτβηαηι ίρ»ιιιυ εοηδίιιη-

ρΐιιιιι ΓιιΙι 3(φΐε ίηαηε ενα8Ϊ( : 81 ίιΐ εχ ςυο ΙίΙ μεηίΙοΓηπι

ςιιοιίηιιε , ΓιηίΙιιιη ε>1? ηοη εηίιη ρΓορΙεΓΟΒ (ριθ(1 ΐί εχ ςιιο

ςιιϊιΐ ΠΙ, ίηΐίιιίΐυηι ϋίΐ, ηοη (ΙεΠοίΙ; Μ εηίιη εδχε ηεφιίΐ.

ΝΠιίΙ εηίηι αοΐιι ίηΓιηίΙυιη ε«1, 88(1 ροΐεηΐίβ Ιίΐιιίπηι ,

ηεηιρε (Ιίϊίδίοηε ϊρ*α. (3<ιηι•ε Ιιίηο βοίΗπι εθηδβηι εϊδεοροΓ-

ΙεοβΙ, οηγ ηιιηφί.ιηι ιΐεΐίείβΐ : ιμιίη ίεηιρεΓ ιριίρρί,ιιιι ΠαΙ

ιιιίιιιι>; ηιιηε αιιίεηι Ιιοε Οεπ ιηϊηίιηε εεΓηίηιυδ. Αη ίμί-

ΙϋΓ ρΓορΙεΓε» φΐθ(1 ίηίει-ίΐιΐί Ιιιι}ιΐ8 3ΐΙεΓίιΐ8 εδί οιΊυβ, εί

εοη(Γ3 οιΐιΐδ 1ιιιρΐ8,ΗΐΐΐΊ•ίιΐ8 ίηΐεηΐυβ, ηβ«6Μ>Ηο ιεεΜΚ ηΐ

πιυΙβΙϊοδίιη.'.ίδΙεΓε ηεφίεα! ? (8) ΟϋΓ ϊ^ΐΙιΐΓ ^εηεΓϊΙίο εί οογ-

πιρίίυ βϊηιίΠΙεΓ, βεηιρεΓ 5ΪΙ είΐ'εβιιηυηιςυοϋφίεεοπιηι (]ΐΐ26

8ηη{', Ιιβηο ηρικί οηιηεδ εβυεβηι εαΐϊ» εδδε ρπΐηηιΐιιιιι ε«1.

8ε<1 ςιΐ3ηιο!)Γεηι ιιΙκι δίιηρΙϊοίΙεΓ, αΐϊα ηοη δίηιρΙίείΙεΓ ογϊγϊ

30 ϊηΙεπΓε ι1ϊ<;ιιι( ιιι•, πιι .-,ιιιιι εοηδίάεΓεηιυδ οροΓίεΙ : βίςηΐ-

(Ιεπι ίιίεηι εβί βεηεΓΒΐίο 1ιυ]υ8 εί Μΐίιιβ εοΓΓηρΙίο , βίςυε

1ιυ|υ8 οοΓΠίρΙίο εί ίΙΙίηδ §εηεΓ3ΐίο : ϊ<1 εηίηι ιρι,ιηιΐκιιι ροδίυ-

ΙβΙ πιϋιιιιηιι. (9) Ι)Ί ίιηιΐδ εηίηι ιριίρρίίΐηι δίηιρΙίείΙεΓ ηιιηε,

εΐηοη δοΐιιιη Ιιοοεε, οοΓπιηιρί. Αίφΐε ΙίΒεοβεηεΓβΙίο, ^εηε-

Γ3ΐίο δίιηρΙίείΙΟΓ ; εί 1)33ε οοιτυρίΐο, εοΓΓυρΙίο δίηιρΓιεΚει

β«1. ΡίΙ .πιΙίΜΐι εί Ιιοοεε ιριίιΚ'ΐιι ;ιΙίφΐί(1 , ηοη 3υ(ειη δίηιρίί-

αΐβτ : εΐεηίιη ειιηι ςηί (ΰδοίΐ, δοϊεηΐεπι Πογι (Ιίεϊηιυδ , ηοη

3υΙει« δίιηρΙϊοίΙεΓ Γιογι. Ουίβ ίκίΐυι- ςυατίθΐιι ( ίά φΐο<1 άΐ-

ΙίπίπκΙο 5€ερε (Ιίχίπιυδ ) Ιιοο βΐίςηίίΐ δίβηϊΠοβηΙ , ιρι;ΐ(1;ιιιι,

ηοη :η30δ3ηε (16 03053, φΐοίΐ ίηςιυεδΙίοηετεΓδβΙιΐΓ,ενεηϊΙ.

ΚεΓει-1 εηίηι Ιιβυίΐ ρβηιιη , ίη ςυοΛ ιηηΙεΙυΓ ίϋ ςυοά! ηιιι-

(3ΐίοηβιη δυοΐΐ; νβΓΪιϊ 03ΐΐδ3 , <ρι;>'.κ1 ί^πεπι ΙίΠΓ,κι-,ιΐίιι, γ.ι

ΓοΓδίΙβη ξεηετβΐίο δίπιρίεχ εδί, εί ίΐϋουμίδ, οεα ΙεΓΓίε, οογ-

τυρίϊο. ΑΙ ΙεΓΓ.τ 8εηεΓ3ΐίο, βεηεΓαΙίο φΐιπΙ:ι ίιι εδί : οεΙεΓυηι

^εηβΓ3ΐίο δίηιρΙίιίΐΡΓ ηοη εδί, 86(1 οοΓΓυρ(ϊο8ΪηιρΙίοί(6Γ,ριιΐ3

Ϊ8ηίδ:8ίοηΙΐ ΡαππεηΜεδ 3>δει-ί1 , ςιιί ϋιιο, εηδ ίηηιιβηι εί

ηοη-βηβ, ιςηεηι εί (8ΓΓ3ηι ββδε (ΙίοϊΙ. (ιο)νεΓϋηι Ιι,νεαηηΙία

εϊοδηιθ(1ϊ Μίρροη,-ιηΙιιι•, ίηΙεΓβδΙ ηίΐιϋ , ςυβηιΐοηιιίίΐεηι πιο-

(Ιιιηι ηιιατίηιιΐδ, ηοη δΐιο]εε(ιιηι. (II) (}ιΐίΕ ί^ϊΐιΐΓ αά ηοη-

εηδ δίηιρΙίοϊΙεΓ ΙΐΙ ιηί§Γ3ΐίο, οοΓΓυρΙίο δίηιρίεχ ε>1 : ςϋΒε

νεΓΟ 3(1 εηδ δίηιρϋεϋοι-, δίπιρίεχ ^εηεΓ3(ίο. ριιίΐιιΐδ ϊβίΙηΓ

ίΙΙ..• λιλ(' ίμι Ι Ιγιτ,ι, δίνε (ΐιιίΙ)ΐι»1;ιιη 3ΐϋδ (ΙεΙίηίίεε δηηΐ;

Ιιιιιιιιη ρΓοίβεΙο βΚεηιιη εηδ, ;ι1Ι(τιιιιι ηοη-εηδ βΓΪΙ. ΙΙηο ίρ•

ΙυΓ πίοιίο δίιιιρΙίοίΙΐΜ' ςιιϊρρϊβιη μεη6Γ3ΐ-ί 30 οοιτυιηρί , εί

ηοη δίιΐιρ1ί(•ί|(•ι•, Ιιοε ίηίει- 86 (ϋΠεΓεηΙ : βΗει-ο, ιηαίιτί,τ;

(ρκιΙίΐΗΐι: «'οηιΐίιίοηενε. Ουΐυδ εηίη) (ΙίίΙιτεηΙίκ ικιΐίιΐδ Ιιοο

3ΐί(ΐυίιΙ δί£ηί(ίε3ΐι(, εβ ηιββίδ -ιιΙ^Ι.ιιιΙίϋ βδΐ : εοηΙι-3, ου]ιι«
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τ
όν, οίον τό μεν θ=ρμόν κατηγορία τις καί ειδο;, ή δέ

ψυχρότης στέρησις. Διαφέρουσι δέ γη χα\ πϋρ και

ταύταις ταϊ; διαφοραϊς. (ΐ2^ Δοχεϊ δέ μάλλον τοις

πολλοίς τω αίσθητώ και μή αϊσθητώ διαφέρειν δταν

6 μέν γαρ εις αίσθητήν μεταβάλλη 8λην, γίνεσθαί φασιν,

δταν δ' εις αφανή, φθείρεσθαι• τι) γαρ ον και τί) μή 3ν

τω αϊσθάνεσΟαι και τω μη αϊσθάνεσΟαι διορίζουσιν,

ώσπερ το μέν έπιστητον όν, τι) δ' άγνο>στον μή Ον •

ή γαρ αίσΟησις επιστήμη; έχει όυναμιν. Καθάπερ

|ι> ούν αυτοί τω αϊσθάνεσΟαι ή τώ δΰνασθαι χαί ζην καί

είναι νομίζουσιν, οΰτω και τα πράγματα , τρόπον τίνα

διώχοντες τάληΟί; , αυτί) δΐ λε'γοντε; οϋκ άληΟε'ς.

(υ) Συμβαίνει δή κατά όόςαν κα'ικατ' άληθειαν άλλως

το γίνεσθαί τε άπλώ; και το φΟείρεσΟαι• πνεΰμα γαρ

15 και άήρ κατά μέν τήν αίσθησιν ήττον εστίν ( διό και

τα φθειρόμενα απλώς τη εϊ; ταϋτα μεταβολή φΟείρε

σΟαι λέγουσιν, γίνεσθαί δ' δταν εϊ; άπτόν και εϊ; γήν

μεταβάλλη ) , κατά δ' άληθειαν μάλλον τάδε τι και

είδος ταϋτα τής γής. (μ) Τοΰ μέν οΰν είναι τήν μέν

21) άπλήν γε'νεσιν φθοράν ουσάν τίνος, τήν δέ φΟοράν τήν

άπλήν γένεσιν ουσάν τίνος, είρηται τι) αίτιον δια γαρ

το τήν υλην διαφε'ρειν ή τω ούσίαν είναι ή τω μή , ή τω

τήν μέν μάλλον τήν δέ μή , ή τω τήν μέν μάλλον αί-

σθητήν είναι τήν υλην έ; ής και εις ην, τήν δέ ήττον

2Ί είναι. Του δέ τα μέν άπλώ;- γίνεσθαί λέγεσθαι, τα

δε' τι μόνον, μή τή εξ αλλήλων γενέσει, καΟ' Ον είπο-

μόν νϋν τρόπον νΰν μέν γαρ τοσούτον διώρισται, τι δή

ποτέ πάσης γενέσευ); ούσης φθορά; άλλου , και πάσης

φθοράς ούσης έτερου τίνος γενεσειος, ούχ δμοίω; άπο-

Μι δίόομεν το γίνεσθαί και τι) φΟείρεσΟαι τοις εις άλληλα

μεταβάλλουσιν. (ι^) Το δ' ύστερον είρημένον ου τοΰτο

διαπορεϊ άλλα τί ποτέ τ6 μανθάνον μέν ού λέγεται

άπλώ; γίνεσθαί αλλά γίνεσθαί ίπιστήμον, το δΐ φυό-

μενον γίνεσθαί. Ταύτα δέ διώρισται ταΐς κατηγορίαις•

.16 τά μέν γάρ τόδε τι σημαίνει, τα δέ τοιόνδε, τά δέ

ποσόν δσα ουν μή οΰσίαν σημαίνει, οϋ λε'γεται απλώς

αλλά τι γίνεσθαί. Ού μήν άλλ' ομοίως εν πασι γένε-

σις μέν κατά τά έν τή έτερα συστοιχία λε'γεται, οίον

εν μέν ουσία εάν πυρ άλλ' οϋκ εάν γη , έν δέ τώ ποιώ

»υ εάν έπιστήμον άλλ' ούχ δταν άνεπιστήμον. (ιο) ΠερΊ

μέν ουν τοΰ τά μέν απλώς γίνεσθαί τά δέ μή , χαί δλως

έν ταϊς ουσίαις αύταϊς, είρηται, και διότι τοΰδε γε'νε

σιν είν8ι συνεχώς αιτία ώ; ΰλη το ΰποκείμενον, δ'τι

μεταβλητικόν εις τάνανχία, και εστίν ή Οατέρου γένε-

46 σις αεί έπί τών ουσιών άλλου φθορά και ή άλλου φθορά

άλλου γένεσις. (17) Άλλα μήν οΟδ' άπορήσαι δεϊ διά

τί γίνεται άε'ι άπολλυμένο)ν ώσπερ γάρ και τί) φθεί-

ρεσθαι απλώς φασίν, δταν εϊ; άναίσΟητον έλθη και τί)

μή όν, δμοίω; και γίνεσθαί εκ μή όντος φασίν, δταν

&υ ες αναίσθητου. Είτ' οΰν όντο; τίνος του υποκειμένου

είτε μή, γίνεται έκ μή οντος. "Ωστε δμοίω; και γί

νεται εκ μή όντο; και φθείρεται εϊ; το μή όν. Εϊκό-

τω; ουν ούχ ίιπολείπει• ή γάρ γένεσι; φθορά τοΰ μή

Οντο;, ή δέ φθορά γένεσις τοΰ μή οντος. (ικ) Άλλα

ιΙίΓΓκπ'ηΙΐίΐ' ρπναΐίοηριη Π138Ϊ8 κί^ηίΓιοαηΙ , εβ ιιια^ί-; ηοη

β»8 εδί; υΐ εβίοι• ρΓχιΙίοβιηεηΙιιπι ηιιοιίιίαηι ει $ρεείε•ι

βδΐ , Γπ§ίι3ίίίΐί νβΓΟ , ρΓίναΙϊο : Ιιίδ βηΐεηι «ΙϊΓΓοΓΡηΙϊϊβ ί^ηίδ

εί Ιεπ-β ΟϊΓΓεπιηΙ. (12) ΑΙ ρίει-ϊδηυε νίιίεΐιιι- ιϋ:ι ροΐϊιιβ

βεηδϊΐιϊΐί εϊ ίιΐδεηδίΐιϊΐί αΊΓΓβιτβ. Νβιη ηηιιηι β<1 δεηδί&ίΐεηι

ηιαίεπαηι ηιιιΐηΐίο ΠΙ,Ιιιιη βί^ηί ιριίρρίαιη ηίιιηΙ; ηιιηιη

3(1 εαιη <ρια• ίΐιΐ) ίοηίίπη ηοη εβιΐίΐ, ΡΟΝΉΐηρί : ηιιαηϋοηιιί-

(Ιειη εη8 εί ηοη-εηδ, δεηΐίεηιΐο εϊ ηοη 8ΐ•ηΙίεηι1ο (ΙρΗηίιιηΙ ;

φκ'ΐιΐίκΐιιιοιίιιιιι ηηοο" κΓΪΙϊϊΙβ 881 , ΡΙΙ8 είδε αδνπιηί ; ηιιοιΐ

δείπ ηοη δοΐβΐ, ηοη-εηδ : ηιιϊρρε <|ΐιιιηι δεηδίΐδ ίρ*β δείεη-

ΙϊίΒ νίπι οΜίηεαΙ. ΙμίΙιΐΓ Ιιί ιιΐ ι-ρδ ίρϋ38 νίνοΓΟ, ιριί» 8ριι-

Ιί,•ιηΙ;ιιιΙ κ-ιιΐίιι' ρ08δΐηΙ; ΪΙ.ι εαιίβηι β88β,ςιιί3 8ΐιΙ> 8ϊΐι-

8ΐιηι πκΐϋΐιΐ , ίΐιΊιίΙπιηΙιπ' : νεΓίΙβΙεηι ηιοιίο •|<ιικΙ:ιιιι -ι- -

εΙ»ηΙΡ8, δειΐ Ιιοε ί»Ι*ί ιΐίεεηΐεδ. (13) Ι(;ιΐ|ΐιι•μι•ικτΛΐί ηυϊρρίβπι

8ίη)ρΙίείΐ6Γ, βΐφιε ηιι-πιηιρί, ]πχ(3 ορίηίοηεηι βΐίο 3(ψιβ

νειίΐ3(εηι ηεείιΐίΐ ηιοιίο. Νίΐιη δριπίιΐδ εί 38Γ, δεηβιι ςηίιίειιι

ηιΐηιιβ δΐιηΐ ( ρΓοίηιΙε ίΙΓι εί ςιι»; δίηιρΙΐιίΙεΓ εοΓηιπιροιιΙιΐΓ,

ιηιιΙίΐΙίοιίΓ βιΐ ίΙΙη Ιεηιίεηΐε ευΓΓυηιρϊ ιϋευηΐ ; βΐφιε μβηβ-

Γ3ΓΪ, ΐ|ΐιηιιι ιιι Γρπι Ιηη^ϊΙ>ϊΙοτι 1<?ΓΓηιη<|υβ ηιιιΙβηΙιΐΓ); Γενει;ι

νβτο Ιιοιι ;ιΙίι|ΐιίι1 εί 8ρεοίε5 ιιι,ι^ί-. ι?ιιηΙ ο;ιΐ3ΐη ϊρδα Ιργγβ.

(14) Οπγ ί^ίίιΐΓ βίΐ ϊιιΙ ηοη δϊΐ «ίπιρίεχ ρεηεΓ3ΐίο, ςιι.τ ε3-

ιΐεηι 3Γιειφΐ8 οοΓπιρΙίο εδί , εί εοΓπιρΙίο δΐηιρίοχ ψιχ ϊιιΊΙιίιι

μι•ιιι•ι;ι(ίιι 3ΐϊειι}υδ 681, ι•ίΐιΐ8ΐιιη (1ί\ίιιιιΐ8. λιιιιι ίιΐ οη ααΐαήαι

ιΙίκεπηιοΜ ενεηίΐ : ηεηιρεβυΐ πιιοιΐ 63δΐι1)δΐ3η(ΐ3$ιΙ, νεί ηοη

δϊΐ; .ιιιΐ φίοιΙ Ικβο ιπ.ι^ί>, ΪΙΙιι ηιίηιΐδ; ιιιιΐ ιριϊ.-ι ηιηίι'ΐίίΐ

εχ ιρΐ3 ηιιιίαϋυιιε νειιίΐ, ε( 3ΐ1 ςιιβηι ρι-οΓιείδοϋιιι-, ιιΐία ηιη-

^8,3ΐί3 ηιϊηυδ δεηδυ ροιχίρί ςπεβΙ. ΟίοιιηΙυτ Βΐιίειη ΐ]ΐΐ!ί-

ιΐ.ΊΙΙΙ 81ΙΤΐρ1ϊείΙΡΓ, <|Ι|;ιίΙ,-|ΙΓΙ -.ΙιΙΐΙΙΙΙ 3ΐίΐ|1ΐί(1 ΙίΐΊΊ : ΙΙΟΙ] (||| |;;||-

Ιιιβιη ίΐΐΊίΓΓ,'ΐΜΐιΐΐΓΐιι, δει! μιχΙ.Ί ΐ'ΐιιιι φιΐ'ΐιι ηιιρι.τ ιΐίχίιηιΐδ

ιιιιιιΐιιιπ. Ν3ΐη1ιοε Ιβηΐιιιτι ηιιρρΓ ιΐιί'ιιιίΐιιιη ιΙεΙεηιιίιΐΒΐιιιη-

φίβ ΓυίΙ, πιιιι.ιιιι ςυιιηι οιηηϊδ βεηεΓβΙΐο δίΐ βΙΙεΓίιΐδ ρογ-

ιιιρίίη, ιΊ οηιηίδ εοΓπιρΙίο εη]ιικρί3ΐη βΐϊυδ @εηεΓ3(ϊο, Ιαηι

οιίιί <ρΐ3ΐιι ϊηΙβΓΪΓβ ηοη δϊιηϊΐίΐΐ'ΐ' (πΙ>ΐ)3ΐιιιΐ8 ίϊδ φ).Έ ίη

δεδβ νίείδ&ίηι ιηηΙ.ιιϊ δοΐεηΐ. (15) ΑΙ φιοιΐ ροδίΓεπιο Ιοεο

ΙπίΙ ιΐίιΐιιιιι , Ιιοε ίιΐι'ΐη ηιϊηίιηε ίη ηιι»'δΙΙοηεηι τενοεβΐ : δει]

φΐιιιιι οΙ) γρπι ιριοιΐ ιΐίδΐ-ίΐ , ηοη δίιιιρίϊείΐΐ'ΐ• (ιιί ί , λίΙ Ιιιί ί

δείοηδ ; αηοιΐ νεΓΟ ιι.ίμίΙ ■ ι•, Πεπ ιΙ^βΙιΐΓ. Ηη?ο ,ιιιίοιι ρΓβ;-

«Ιίι-ηιηεηΙίδ (1ίδ1ίηεΐ3 δυη(. Ν;ιιιι αΐίιι 8ΐιΙκΐ3η(ί3Π) , αΐϊα ιριη-

ΙϋιιΙΐ'ΐιι, ιιΐίιι ιρι«ηΙϊ1ίΐΙΐΊ)ΐ δϊμιπΓκ•ηη(. ι.ιπ.ιί ιιπιι]ιιγ ί-ιΙιιι•

δΐιΙ)δΐ3ηΙί3θΐηοη3ί^ηίΠεαη(, ι•;ι ηοηδΙιηρϋαΙεΓ,δειΙ ηυϊρρίπηι

1Ϊ8Γ1 ιϋΐΊΐηΙιιΐ'. νβπιιηεηίπινεΓΟ ίη οηιηίηηδ μεηεΓ3ΐίο δίηι-

ρΙιιιΙιΊ, ίιι\Ι;ι ιίι ιριιι' ίη ίίΚρηι δΐιπί δβΓΪβ, ιΐίι-ίΐιιι-; ιιί ίη

δΐιΙ)δ(3ηΙί3 , δι ί^ηίδ 8(31, μίΙ ηοη δι (ργγ3; ι•1 ίη φΐ3ΐίΐ3(ε,

δϊδείυιη, 8εΊ ηοη δι ίηδείιιηι. (Ι6)0ηοι1 ίςίΙιΐΓ ςυβρϋβιη

-ίιηρίιι ίΐι'ΐ- μπιιιιΙιιγ, ιριι<'ΐΙ.•ιιιι ιιηιι, ιΊκιιη οηιηίηο ίη ίρδίδ

8ΐιΙΐ8|;ιηΙϋ8, ιϋιΊιιηι 6δ(; εί ιριιιιΙ ιιί §εηΡΓ3(ίο εοηΐίηιιεδίι,

ΐ'. ιιι~α ιιί ιιι.Ίΐπίιι ιΊ ιριιιιΙ 8υΙ)]ίείΙυΓ, «— 1 , ιριίιι ίη πιιιΐι-,ιι ί.ι

ηιυ(3ΐίνιηη εβί. ΛΙιριι; ίη 8υη3(3η1ϋδ δειηρεΓ υηίιΐδ §εηεΓ3-

Ιίιΐ, ηΙΙεππδ εδ( εοΓΓυρΙίο ; ει υηίυβ οοΓΓυρΙίο , βεηεΓβΙίο

.ίΙΙ.τπι•,. (17) ΑΙ νεΓ0•ηεε ιΙιιΙ)ίΐ3δ8ε εοηνεηίΐ, ςιιβιη οΙ)

031Ι83Π) εοΓπιρΙίδ φΐίηιΐ8ΐ1αιιι δεηιρεΓ ρρηεηιΐίΐ) ΙίιιΙ. ΑΊιτιι ιιί

ι•ηι•πιηιρί δίιηρ!ίεί(6Γ (ριίρρίβηιιΐίειιηΐ,ιριιιιη ίΙΙιιιΙ 3(1 ίηδεη-

8ίΙ)ί1ε, ρΐ ίιΙ φΐ'χΙ Ικιιιι] ρδ(, ρΓοΙίείδείΙυΓ : μγ. ει ΟΓΐυιη μιΙι

ίη• εχ εο φίικΙ ΙιαιιιΙ Ρ81 , ςηυπι εχ ίηδεηδίηϋί Γι(. δίνε ί§ί(ιΐΓ

βυ^εείο ιριορίηιιι εχδίδίεηΐε δίνε ηοη , εχ εο 61 ςποά1 ηβιιιΙ

εδί.' Οπ,ιγο δίιηίΐί πιοϋο εί εχ εο φιοιΐ Ιι»ιιι1 ε8(, ^εηετ3(υΓ,

ι-Ι ίη ιιί ιριοιΐ ΙιαιιιΙ εδ(, εοπ•ιιηιρί1ιΐΓ. ΜιίίΙο ιμϋιιι μεηΡΓαΙίο

ηοη ϋρΓιείΙ : ηιιϊρρε ιριιιιη "εηεΓ3(ίο εοιτυρίίυ 8ΪΙ ε]ιΐδ ιμιιι.1

Ιιαικί 631; 3ΐηυβ εοΓΓηρΙίο, ςεηεΓαΙίυ ε]υδ ηιιοιΙ ΙιαιιιΙ ββΐ.

(18) δειΐ ηιιιεπΊ αΐίηυίδ, ιιίπιιιι Ιιοε ίρδυπι ιριοιΐ οίιιιρίίι-ίΐνΐ'
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τοϋτο το μη δν απλώς άπορήσειεν αν τις πότερον το

έτερον τών εναντίων εστίν, οίον γη και το βαρύ μή όν,

πϋρ δέ καϊ το κοϋφον το όν, η ού, άλλ' εστί κα\ γη τό

όν, τι) δέ μή δν ύλη ή της γης, χαι πυρός ωσαύτως.

!> Καϊ 5ρά γε έτερα έχατέρου ή ύλη, ή οΰχ αν γίνοιτο

έξ αλλήλων ούδ' ες εναντίων; τούτοις γαρ ύπάρνει τάν-

αντία, πυρί, γη, υοατι, αέρι. Ή εστί μεν ώς ή αύ

τη, εστί δ' ώς ή ετέρα• ο μέν γαρ ποτέ δν υπόκειται

τό αύτο', τό ο' είναι ού τό αυτό. Περί μεν ουν τούτων

ιι> επί τοσούτον ειρήσθω.

ηοη 651 , β εοηΐΓ3πίδ δίΐ αΙΙοπιηι , νβτυί οβιΐδΒ : ιιίπιηι ηοη-

εηβ δίί 16ΓΓ3, εΐ ίιΐ ςιιοιΐ %τά\<: εδί; οηδ νει-ο ί^ηίί εΐφίοιΐ

Ιενε βδί; αη ηοη : βοιΐ εηδ Ιεπ-3, ποηοηδ νει-ο Ιογπβ ηωΐβ•

Γϊβ3 βίο,υε ί^ηίδ δίηιίίίίει•. ΕΙ υίπιηι πιβίειϊεδ ιιίππ-,ψι,• ο"ί-

Τ6Γ53 διΊ : βη ηεε βχβοδβ ηηιΐυο ΓιβΓβηΙ, ηεε «χ εοηΙι•3ΐϊί5?

ηβπιΐιίδοε, ί§ηί, ίηηιιβιη , Ιβιτηο , 3ςιΐ2ο εΐ βεπ' , εοηΙι-3ΓΪ3

ίηδυηΐ. Αη ρβπίιη βδί ε»(]οηι , ρβηίηι <1ίνβΓ53 ? ςικχΐ βηίηι

3ϋςΰ3ηι1ο ςυυηι δίΐ, δΐιΐ^ίεί δοΐβΐ , α,Ι ΐαβπι ; βΐ ΓβΙίο , ηοη

ίίβηι ββάβιη βδί. 8βά ο"β Ιιϊ&οβ ΙιαεΙεηιιβ.

ΟΑΡ. IV.

Περί οέ γενέσεως χαι άλλοιιόσειυς λέγωμεν τί δια-

φέρουσιν • φαμέν γαρ ετέρας είναι ταύτας τας μετα-

βολας αλλήλων, (ϊ) Επειδή ούν εστί τι τό υποχείμενον

χαι έτερον τό πάθος & χατα του υποκειμένου λέγεσΟαι

15 πέφυχεν, καϊ έ"στι μεταβολή έκατέρου τούτο)ν, αλλοίω-

σις μέν εστίν, όταν υπομένοντος τοϋ υποκειμένου ,

αισθητού όντος, μεταβάλλη έν τοις αΰτοΰ' πάΟεσιν,

ή Ιναντίοις ουσιν ή μεταξύ, οίον τό σώμα υγιαίνει καϊ

πάλιν κάμνει υπομένον γε ταύτό, και δ χαλκός στρογ-

2υ γύλος, δτέ δέ γωνιοειδής δ αυτός γε ων. (ί) "Οταν

δ' δλον μεταβάλλη μή υπομένοντος αισθητού τινός ώς

υποκειμένου τοϋ αύτοϋ, άλλ' οΐον έκ της γονής αΐμα

πάσης ή ε; ύδατος αήρ ή Ις αέρος παντός ύδωρ , γένεσις

ήδη τό τοιούτον, τοϋ δέ φθορά, μάλιστα δέ, αν ή μετα-

21 βολή γίνηται έζ αναίσθητου εις α'ισΟητόν ή άφή ή πά-

σαις ταΐς αίσΟήσεσιν, οΐον όταν ΰδυ>ρ γένηται ή φθαρή

εις αέρα • δ γαρ αήρ επιεικώς άναίσΟητον. (ή '£ν δέ

τούτοις αν τι υπομένη πάθος τό αυτό έναντιώσεο>ς έν τώ

γενόμενο) κα\ τω φθαρέντι , οΐον όταν Ιζ αέρος ύδωρ, ει

3ιι άμφω διαφανή ή ψυχρά, ού δεϊ τούτου θάτερον πάθος

είναι εϊς δ μεταβάλλει. Ει δέ μή, εσται άλλοίωσις,

οίον δ μουσικός άνθρωπος έφθάρη, άνθρωπος δ' άμουσος

ε'γένετο, δ δ' άνθρωπος υπομένει τό αυτό. Ε! μέν ο3ν

τούτου μή πάθος ην καθ' αυτόν ή μουσική και ή άμου-

3:. σία, τοϋ μέν γένεσις ήν αν, τοϋ δέ φθορά• διό άνθρο>που

μέν ταϋτα πάθη , ανθρώπου δέ μουσιχοϋ χαΐ ανθρώπου

άμούσου γένεσις και φθορά • νΰν δέ πάθος τοίχο τοϋ

υπομένοντος. Διό άλλοιωσις τα τοιαϋτα. (ί) "Οταν

μέν ούν κατά τό ποσόν ^ ή μεταβολή της εναντιώσεως,

«υ αύξη και φΟίσις , Οταν δέ κατά τόπον, φορά , όταν δέ

κατά πάθος χαΐ τό ποιόν, άλλοίωσις, δταν δέ μηδέν

υπομένη ού θάτερον πάθος ή συμβεβηχός δΟιως, γένεσις,

τό δέ φθορά, (β) "Εστί δέ ύλη μάλιστα μέν χαι κυρίως

τό ΰποχείμενον γενέσεως και φθοράς δεκτικόν, τρόπον

41 δέ τίνα χαι τό ταΐς άλλαις μεταβολαϊς, Οτι πάντα δε

κτικά τα υποκείμενα έναντιώσειόν τινο)ν. Πεοι αέν ουν

γενέσεως και φθοράς, είτε ε'στιν είτε μή, καϊ πώς ε'στι,

και περί άλλοιοίσεως διωρίσθω τοϋτον τον τρόπον.

ϋβ §εηβΓ3(ίοηβ βυΐβπι βίαιιε 3ΐ(ει-3ΐίοηε, ςυο ίηίοι- 58 άκ•

0ΓερεηΙ,38εηι1υηι : ηβηι Ιιβδεε ηηι(3(ίοηεδ ίηΙεΓ δε«ο <Ιίν<τ-

δαδ ε$58 οϋείιηυδ. (2) Οηυηι ϊβίΙιΐΓ δυίι]εεΙιιηι α,υίρρίβηι δί( ,

εΐ βΓίεεΙίο αίςυβ φΐαϋΐα•. ςυ32 άε δυΐιίεοΐο ηι-εεδδβπο <1ί-

οΐΙϋΓ βίΐφΐβ ηιπηδςυε ΙιοΓυπι ιηιιΐ,ιΐίιι : 3ΐΙβΓ3ΐίο 53η«

βδί, (]ΐι;ιηι1ο 58ΠδϊΙ)ίΙε δυί)]βε1ιιηι ρεηηβηεηδ, ίη δυίδ ηια•

ίβΐιιι- ΒΠβοΙίΙιιΐδ, ςυί 3ηί εοηΐΓβπί, βιιΐ ίηΙεΓ εοηΐΓβποδ ηιαίϋ

δυηΐ , δίουΐ) εοΓρυδ ίιίεπι ρεηηβηεηδ νίεϊδδϊηι ιηοιίο δβηιιιιι ,

ηιιχίο α^πιηιεδί; βίςυε »>δ, ςιιβηιιυαηι ϊιΙθιώ , αϋας ΓΟ•

ΙυικΙιιιη βδί, »1ί35 ϊηβυΐί δρεαεηι ρΓ82 δβ Γειΐ. (3) ΑΙ ςυυηι

ίοΐυπ) πιιιΙ.ίΙιιγ, ηεε δεηδίοίΐε ςιιϊοηυβπι υΐ 5ΐι1>]εε1ιιηι ,

ϊιΐοηι ρβηηαηεΐ, δβ<1 ρεπηόβενεηϋ ιιΐ ςιιυηι βχ ΙοΙο δβηιίηε

ϊ3Π3ΐιίδ , βυΐ εχ (οΐ3 3φΐ3 ββΓ, 3ΐιΙ βχ 38Γβ ΙοΙο βςυβ ΓιΙ :

]3ΐη ςιιού βδί Ιαίε , ββηεΓβϋο Ιιφδ εδί, εΐ ίΙΙΪιι» εοΓπιρΙίο : εΐ

ηιαχίιηε, δι οχ Ϊη5βηδί1)ϋί 3(1 ϊϋ ςιιοϋ ;ιιιΙ ΙβεΙυ βυί δεηδίϋυδ

υηίνεΓδϊδ δεηδϊί)ί1β βδί, ιηυΐαΐϊο «3(, βυί εοηΐΓβ, υίςιιιιιη

βχ ββΓβ βϊδηίΙιΐΓ βςϋβ , βιιΐ εβϋβιη ίη ββΓεηι εοΓΓίιηιρίΙιΐΓ :

βίοηίηι 38Γ ιιηιρειηιχίιιιιι Ϊηδεηδί1)ί1ίδ εδί. (ί) ΟεΙεΓηιη ίη

Ιιί&οβ δι ο,υβ ε εοηΐΓ3πεΐ3{β αΠβεΙϊο εβάειη ΓεηιβηεβΙ ίη εο

ςυοο" ΟΓΐυιη εδί, ςιιο; ρΚυδ ίη εο ςηοϋ ίηΐεπίί, εΓβΙ :

εειι δι ςιιιιηι εχ βεΓε ΙΗ 3ςυ3, 3βΓΪδ ρβΓδρίευίΙβδ 3υΙ Ιτίβΐΐ!

ίη ,!ΐ]ΐι.:ι, ι-<.•πΐϋΐιΐ'3ΐ : .ιΓΓιχΙίοηπιη ;ι1ΙοπιΙγ;\ιιι β]υδ βδ&ο ίη

ιΐιιοϋ ιηιιίαΐϊο Οβι, ηιίηίιηο οροΓίβΙ. 8ίη ηιίηυδ, βΓΪΙ βΐΐβ-

ΓβΙίο : Υει1)ί εβιΐδα, ηυδίευδ Ιιοηιο εοΓΓυιηρίΙυΓ, βΐ Ιιομο

ηοη Γηιΐδίουδ βϊ^ηίίυΓ; Ιιοηιο νε™ ίϋεηι ρβΓδενεΓβΙ. 8ί εΓ{;ο

ηιικίοα, Βίςιιε ηιιΐδίεα; νβευίΐβδ ηοη εβ&βΐ βΓΓεεΙίο ροΓ δε Ηο-

ηυηίδ, §εηεΓ3ΐίο ρΓοΓεεΙο ΓοΓεΙ ;ι1(ιμίιι5, οΐ 3ΐ(εηυβ οοπη-

ρΐϊο. ςυβρΓορΙεΓ Ιιαχ Ιιοηιίηίδ ηιιί(1εηι 3(ΙεεΙίοηε8 δηηΐ :

Ιιοιυίηίδ τεΓΟ ηιυίίοί, Ι)οιηίηίδ(|ΐιε ηοη ιηυδίεί , §εηεΓ3ΐίο

βίςυε εοΓπιρΙίο. ΝιιηεβυΙεηι ϊ(| ε]ιΐδ ςυοϋ ρβηηβηεΐ, 3ίΓε-

οΐυδ εδί. ΡΓοίηϋβ οίιτ3 83 ςιια; ε]υδηιοι)ί βυηΐ, βΙίρι-βΐιΌ

εχδίβΐίί. (5) Ουϋηι ί(;ίΙυΓ εοη(Γ3Γίβΐ3ΐίδ ηιυ(»Ιίο ίη ςυβη-

ΙίΐΗΐβοβΙ, βοοΓβΙϊο βδί βία,ιιβ ΛεεΓβΙίο : ο,ηαηι ίη Ιοεο, Ιαΐίο :

ςιΐϋηι ίη βίΤβείιι Βίο,ηβ ςηβΐίΐβίε, βΙΙβΓβΐίο. Αί ^ΐ""" >Λ

ηοη ιτι,ι.ιιιγ! , ίη αυο .ίιΓ••ι•(ιιιιιιι 3ΐ1βΓ βιιΐ οηιηίηο βεεί-

ο"βηδ βχδίδΐϋ, Ιυηι μ»•ηι•ι•ηΙίο υηίυβ οδΐ, ει βΐι'ιΐδ εοΓΓηρΙίο.

(6) Ρογγο ,μιΙ ι]ι•ι-ι ιοί, οΜυδ οΐ ίιιΙ .μ ί Ι ιι> Μκοορίίνυιιι ; ιη3χίιηε

ςιιίάβηι 30 ρΓορπε ιηβίεΓίεδ βδί. (ίυοάβηι 3υ1βπι ηιοιίο ίιΐ

ςιιοα,ηο, α,υοο! οεΙεΓίδ ηιυΐ3ΐίοηί1)υδ δη^ίεί δοΐβΐ; ρι•ο-

ρΙβΓ83 <]υοά δΐι^βοΐΒ οιηηί» ψι;ιπιηιΙ;ιιπ εοηΐΓβι ίε(3(ιιηι

βυδεΐρΐίνβ δΐιηΐ. Οε 8βηεΓ3(ίοηο ίβίΙϋΓ βε εοΓΓυρΙίοηε, δίΐηβ

3η ηοη, εΐ ο,υο ρβείο δίΐ ίΐεη ο"β βΙίβΓβϋοηβ , ηοε ιηοιίο βίΐ

άεΙβΓηιίηβΙυηι.
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Περί δέ αυξήσεως λοιπόν ειπείν, τί τε διαφέρει γενέ

σεως χαι άλλοιιυσεως, χαι πως αυξάνεται των αυξανο

μένων έ'καστον καΐ φθίνει δτιοϋν των φθινόντων,

(ϊ) Σκεπτέον δή πρώτον πο'τερον μόνως εν τω περί

» 6 έστιν αυτών ή προς άλληλα διαφορά , οίον δ'τι ή μεν

εχ τοϋίε εις το'δε μεταβολή, οΐον έχ δυνάμει ουσίας εις

εντελέχεια ούσίαν, γε'νεσίς έστιν, ή δε περί μέγεθος

αύξησις χαϊ φθίσις , ή δέ περί πάθος άλλοίωσις ■ αμφό

τερα δέ έχ. δυνάμει όντιον εις έντελέ/ειαν μεταβολή των

ιο ειρημένων εστίν, ή χα'ι δ τρόπος διαφέρει της μεταβολής-

φαίνεται γαρ το μέν άλλυιούμενον ουκ εξ άνάγχης με-

ταβάλλον κατά τόπον, ουδέ το γινόμενον, το δ' αύξανό-

μενον χα! το φΟϊνον, άλλον δέ τρόπον τοϋ φερομένου,

(ϊ) Χο μέν γάρ φερόμενον δλον άλλάττει τόπον, το

15 6 αϋξανόμενον ώσπερ το έλαυνόμενον τούτου γαρ μέ

νοντος τα μόρια μεταβάλλει χατά τόπον, ου/ ώσπερ

τα της σφαίρας- τα μέν γαρ ε'ν τω ίσω τόπω μεταβάλλει

του δ'λου με'νοντος, τά δέ τοϋ αυξανομένου άε'ι ε'πι

πλειω τόπον, ε'π' έλάττω δέ τά του φθίνοντος. («) "Οτι

20 μέν ουν ή μεταβολή διαφέρει ού μόνον περί β άλλα χαι

ως του τε γινομένου χαι άλλοιουμε'νου χαϊ αυξανομένου,

δηλον. Περί δέ 8 έστιν ή μεταβολή ή της αυξήσεως

χαϊ ή της φΟίσεως (περί μέγεθος οέ δοχεΐ είναι το αύ-

ξάνεσθαι χαι φθίνειν) ποτέροις Οποληπτέον, πότερον ε'χ

2Β«δυνάμει μέν μεγέθους χαϊ σώματος , εντελέχεια δ' άσω-

μάτου χαϊ άμεγέθους γίνεσθαι σώμα χαι μέγεθος, χαϊ

τούτου διχώς ενδεχομένου λέγειν, ποτέρως ή αυξησις

γίγνεται ; πότερον έκ χεχωρισμένης αυτής χαθ' αυτήν

της Ολης, ή ένυπαρχούσης ε'ν άλλω σώματι; ή αδύνατον

:ιο άμφοτέρως. Χωριστή μέν γαρ ούσα ή ούδένα χαθε'ξει

τόπον, ή οίον στιγμη' τις ή κενόν έσται ή σώμα ούκ

αισθητόν. Τούτων δέ τί) μέν ούκ ενδέχεται , το δέ

άναγχαϊον έν τινι είναι- άει γάρ που έσται τό γιγνόμε-

νον έξ αύτοϋ', ώστε κάκεΐνο, ή καθ' αυτό ή κατά συμ-

36 βεβηκός. (5) Άλλα μήν είγ' εν τινι υπάρξει, εϊ μέν

κεχωρισμένον οδτως ώστε μή ε'χείνου χαθ' αυτί» ή χατα

συμβεβηκός τι είναι, συμβήσεται πολλά και αδύνατα.

Λέγω δ' οΐον ει γίγνεται αήρ έξ ύδατος, ού του ύδατος

έσται μεταβάλλοντος, άλλα διά το ώσπερ έν άγγείω τω

*ο ύδατι ε'νεΐναι τήν ύλην αύτοϋ. Απείρους γάρ ουδέν

κωλύει ύλας εΤναι, ώστε χα\ γίγνεσθαι εντελέχεια. "Ετι

δ ούδ' ούτω φαίνεται γιγνόμενος άήρ εξ ύδατος, οΤον

έξιών υπομένοντος, (β) Βέλτιον τοίνυν ποιεϊν πασιν

άχώριστον τήν ύλην ως ουσαν τήν αυτήν και μίαν τω

Κ αριθμώ,, τω λόγω δέ μή μίαν. Άλλα μήν ουδέ στιγμά'ς

θετέον ουδέ γραμμάς τήν τοϋ σώματος ύλην διά 'τάς

βύτά< «Ιτ'»ί• Εκείνο δέ ού ταϋτα έσχατα, ή ύλη, ή\

ούδέποτ' άνευ πάθους οΐόντε είναι ούδ' άνευ μορφής.

Γίγνεται μέν ουν απλώς έτερον έξ έτερου , ώσπερ και

60 ε'ν άλλοις διώρισται, και υπό τίνος δέ εντελέχεια όντος,

ή όμοιοειδοΰς ή δμογενοϋς, οΐον πΰρ ύπο πυρος' ή άνθρω

πος δπ' άνθρωπου, ή υπ' εντελέχειας- σκληρον γάρ ούχ

Κβ$ΐ3ΐ (1β 300Γ6ΐίθΠβ ιΐίπιιιιικ , ι|||ιιικιΙ)Ι 3 |ςεπεΓ3(ίοιιβ ε!

3ΐΙβΓ3ΐι'οηβ (ΙϊίίβΓαΙ , εϊ φιο ραοΐο ιιηυιπψιοώιιιο ιόπιπι (μια;

δΐΐδείρίαηΐ ίιιει-επιεηΐυηι, 3υ§β3ΐιΐΓ, βΐ φίοιίνίβ βοπιηι α,υα;

(ΙοοΓεδουηΙ, (ΙίιηίηυαΙυΓ. (2) Ρπηιο ίΐ3φΐβ εοηδίϋει-ΒΓβ

οροΓίβί , ηΐι-υηι πιυΐιΐϊ β3Νΐπι ίηΙβΓ δβ άίΐϊβι-εηΐίβ ίιι εο δοΐιιιη

δί(3 8ΪΙ, (Ατοί α,οοά νβΓδ3π δοΐεηΐ : νβΓΪ>ϊ βΐ-βΐίβ , υίπιπι εο

δοΐυιη ίηΙοΓ δε ϋίδδίύεβηΐ , φίοιΐ εβ ηιυΐαΐίο ςιια; βχ Ιιοο ίιι

Ιιοο Ιεηιΐίΐ , ριιΐβ βχ δυΐκίβηΐίβ ροΐεηΐϊ» , ίη δηΙΐδίΒπΙίβηι

βεΐιι ΒβηβΓαΙίο δίΐ ; φΐα; υογο οιγο3 ηιακηίίιιϋίηοηι νβΓδβΙιΐΓ,

300Γβ(ίο εϊ (ΙβΟΓεΙίο ; φΐβ3 βιιίοιη είιχα βίϊεοΐιιηι , βΙΙβΓβΙίο :

βίςιιο εβπιηι (ίιι» ροδΙειϊοΓε Ιοεο (ΙίεΙκ: ϊυηΐ, ηΐι-βφΐβ εΐίβηι

εχ ϋ$ φι<ε ροίειιΐία δΐιηΐ , βι] εβ ςυ<β δυηΐ βεΐυ , ηιυΐβΐίο

δίΐ, 3η βΐίβηι πιιιΐβΐίοηίδ πιοάυδ (1ίΠβΓ3ί. Νβπι ηεο ί(Ι ςιι0(1

3ΐΙεΓ3ΐϊοηειη δυ&ίΐ , ηεο ία ψιοά £βηβΓ3ΐυι•, ηεεεβδβΓίο ηιιιΙβΓΪ

Ιοεο εεΓηίΙιΐΓ : ςυοά βυΐεπι βεεΓβδείΙ 3υΙ ύοδΟΓβδεϊί , εεΓηί-

ίυΓ, 31 3ϋο ιυΐ3»ι ςιιοι) ΓθγΙιιγ ηιοϋο. (3) (}υο(] εηίηι ΓβΓίυΓ

Ιοΐ3 ιηοΐβ, Ιοευπι ηιυΐβί : ςυοο! βιιΐβπι βεοΓβδείΙ, ρβΓίπιίο

βίςυβ 0,00(1 ιΐίδίβικϋ ρΓοϋοιίαυε βοΐβΐ. Ηοε βηίπι ΐΉβηεηΙβ,

ρβΓίεδβϋο, ηοη βίουΐί 8Ιο1)ί ρβΓίεδ, ηιί8Γ3ηΙ, δϋυηιαυβίΐβ-

δεΓυηΙΙοεοηι. Νβηι 61ο1)ί ρβΓίβδ, ΙοΙοηΐ3ηεηΙεα!ςιΐ3ΐί ίη Ιοεο,

Ιοεηηι εχ Ιοεο ηιυίβηΐ : βΐ ρβΓίεδ βοι-οιη ςυα> 3ΐιί!εηΙπΓ]

δβπιρεΓ ίη βηιρίίοΓβιη Ιοεηηι νε^εΓε βοΐεηΐ ; εϊ εοΓυηι αοβί

«ΙεοΓββευηΙ, ίη ηιίηΟΓβιη. (4) ΟεηβΓβΙίοηεηι ί§ί(ιιΓ, βΙίεΓβ-

Ιίοηεηιηιιβ εϊ 3εεΓβΙίοηειη , ηοη κοίοπι ο1)]ΒεΙο, βείΐ ίρδο

ίΐεηι ιηιιΐΒΐίοηίδ ηιοϋο ιϋίΤεΓΓβ ρβΓδρίεοϋηι βδ{. Λα" ίιΐ βπίεηι

είΓεα ςυο(3 3εθΓεΙίο (ΙβεΓβΙίονβ νεΓδβιί δοΐεΐ ( νβΓ83π βυΐεηι

νίαεΙοΓ είΓεβ ηΐ38ηί1υ(1ίηεπι ) , ιιΙγο ιηοϋο βεεΓβΙίοηεηι α"β-

ΟΓβΙίοηεηινβ δϋΙιίΓβ εχίδ1ίηΐ3ηϋυηι ββΙ? ιιΐιιπη, ίη.|:ι,ιιη , εχ

ροΐεηΐίβ ςοία-επι πιβ^ηίίικίίηβ 30 εοΓροΓβ, δε(1 βεΐυ ηεο οογ-

ροΓβ ηεε ιηϋβηίΐυϋίηε , οοΓρυδ ίίεπ,βηηοη, ρυίβηϋοηι εβΙ?

ΑΙα,υβ α,ϋΐιπι Ιιοο ΙιίΓαΓΪαηι (Ιίοί οοηΐίηββΐ, υίΓο ιηοιίο ΰ[ βε-

ΟΓβΙίο ? υίΓυιη εχ δερβΓβΙβ ίρ53 ρβΓ δε ιηβΙβΓίβ ; 3η εχδίδίεηΐε

ίη 3ϋο εοΓροΓβΡ υίΓοα,οβ οβι-Ιε πιοιίο ΠβΓΪ ηε<[υε3ΐ ? Νβπι δι

5βρ3Γ3ΐ3 βϊΐ, βηΐ ηυΐΐοηιοοευρβίηΐ Ιοουιη, βυΐ νβίιιΐί ριιηοΐιιβ

ηιιίιίβηι βιιΐ νβουυηι , τεΙ οοΓρυδ ηοη δεη&ίί)ίΙε βτΐί. Ηοπιηι

βυΐεηι βΙΙεΓυηι ηοη οοηΙίη§ίΙ, βΙΙεπιηι ηεεβδδε εδί ίη βΐία,ιιο

ε&δβ. <}υο<1 βηίηι βχ εο ογιΙιιγ, ίϋ δβηιρβΓ βΐίεπίιί βΓίΙ : <|ΐΐ3ΐ•ο

εϊ ίΐίοιΐ, 3υΙ ρεΓδε βυΐ ρεΓ ΒοείοΌηδ. (5) ΑΙ νείΌ δι δΗ ίιι

3ϋςιιο, εϊ ίΐβ (ΐοί()ειη δφηοίηπι δίΐ , ϋΐ ηίΐιίΐ ίΙΙίυβ βυΐ ρβΓ

δβ ,ιιιΐ ρβΓ 300ί(1εηδ βίΐ, ιηυΙΙβ ρΓοΓεοΙο ςιΐ33 Πογϊ ηβ-

φΐββηΐ, βνεηίοηΐ. ϋίοο 3υ(βηι,υ[ δι βχ 3ςιΐ3 (Ϊ3ΐ 3βΓ, ίο1

ηοη βτίΐ, 30,03 ηιυ(3ΐίοηειη δηΐιεηηΐβ, δβ(1 ηυίβ ίη 3φΐ3 νε-

ΙυΙ ίη νβδε πιβΙεΓίβδ ε^δ εδί. ΝίΙιίΙ εηίηι νείβΐ, ίηίίηίΐββ ββδβ

ιηβΙεΓίβδ : ηυβι-β εϊ 30ΐυ ίΐβΓί. ΑιΜβ ςοοιί ηεο ίΐ3 3βΓ βχ βςυβ

ογιγι νίιΙεΙιΐΓ, υΐ ρεΓηΐ3ηεη(β 30,03, 3βΓ ίηάβ εβΓε<1ί3ΐυΓ.

(6) δαίίυβ ίβίίοΓ Γιιεπ'ί , ίιι$ορηπιΙιί1<-ηι οηιηίίιιΐδ ιικιΙογϊ.-ιμ•

Ιι-ίΙιυβίΌ : ηΐροίε ςϋ3β ιιηα ιιιιιυεί'ο β3(1βηιςηε δίΐ , ΓβΙίοηβ

ηοη υπ3. ΑΙ νβΓΟ ηεο ριιπιΊ ;ι , ηεο Ιίηεβδ , οοΓροηβ ιηηΙεπΉιη

ροιιβΓβ Με™ άβ οβϋδίδ οροΓίεΙ. 5ε(ί ου,ίϋδ υ!1ίηΐ3 .",υηί Ιΐίεε,

ίίίηΐΒίβπβδείΙ : (ΐυκηοοδίηεΒίΤοεΙϋυηο,υΒηι,ηεοδίιικΓοηηβ

εβδβροΐβδί. Οι^ηιΙιΐΓ ί^ίίυΓ 3ΐ)δοΙυ(β Βΐίοιΐ βχ βϋο : ίάςικκΙ

3ϋο α,υοςυε Ιοεο ίβηι (ΙεΜηίΙιιιη βδΐ. Λίφιε 3ΐ> αΜψιη βεΐιι

βχδίδίεηΐβ , ποιχΙ β}υδ(Ιεπι δίΐ βιιί §βηεπδ 3υΙ δρβείεί, ιιΐ ί^ηΰ

31) ί§ηε, 3υΙ βΙ> Ιιοηιίηβ Ιιοηιο; 3υΙ αϋ 3οΙο : άιίΓηπι εηίηι
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ύπό σκληροϋ γίνεται. Έπε\ δ' εστί χα'ι ουσίας ύλη

ιΐματικής, σώματος δ' ήδη τοιουδί (σώμα γαρ κοινόν

^' \ .ζ _Λ_Λ ..-ΐ ..Λ.,/Αη... «™ΐ *τ*ί&ηα/• ίπτ\ . τω υ.«νουδέν ) , ή αυτή κα\ μεγέθους και πάθους εστί , τω μεν

λόγω χωριστή, τόπω δ' οϋ χωριστή, εϊ μή και τα πάθη

5 χωριστά. (7) Φανερόν δη έκ τών διηπορημένων δτι

ούκ εστίν ή αύξησις μεταβολή έκ δυνάμει μεγέθους,

εντελέχεια δέ μηδέν έχοντος μέγεθος• χωριστόν γαρ αν

εϊη το κενόν, τοϋτο δ' δτι αδύνατον, εϊρηται Ιν έτε'ροις

προ'τερον. Έτι δ' ή γε τοιαύτη μεταβολή ουκ αύξη-

ιυ σεως ίδιος αλλά γενέσεως ■ ή γαρ αύξησίς έστι τοϋ ένυ-

πάρχοντος μεγέθους έπίίοσις , ή δε φΟίσις μειωσις.

Αιό δή έχειν τι δεΤ μέγεθος το αύξανόμενον. Ωστ' ουκ

εξ άμεγέθους ύλης δει εΤναι τήν αύξησιν εις εντελέχειαν

μεγε'Οους• γένεσις γαρ αν είη σώματος μάλλον, ουκ

16 αύξησις. (α) Αηπτέον δή μάλλον οίον άπτομένους της

ζητήσεως εξ άρ/ής, ποίου τίνος οντος τοϋ αυξάνεσΟαι

ή τοϋ φΟίνειν τά αίτια ζητοϋμεν. Φαίνεται ξή τοϋ

αυξανομένου δτιοϋν μέρος ηύξήσθαι , δμοιως οε και εν

τώ φΟίνειν ελαττον γεγονε'ναι , έτι δέ προσιόντος τινδς

ϊυ αυξάνεσΟαι και άπιόντος φΟίνειν. 'Αναγκαϊον δή ή άσοι-

μάτω αυξάνεσΟαι ή σώματι. Ε! μεν ούν άσωμάτω ,

έ'σται χωριστόν τό κενόν αδύνατον δέ μεγέθους ύλην

είναι νωριστήν, ώσπερ εϊρηται πρότερον εϊ οε σώματι,

δύο εν τώ αύτώ σώματα τόπω εσται , τό τε αύξόμενον

« και τι» αύξον ■ εστί δέ και τοΰτο αδύνατον, (ο) Αλλα

μήν ούδ' ούτως ενδέχεται λέγειν γίνεσΟαι την αυςησιν

και τήν φΟίσιν, ώσπερ δ'ταν έζ ύδατος αήρ• τότε γαρ

μείζων δ όγκος γέγονεν ου γαρ αύξησις τοϋτο άλλα γέ-

νεσις μεν τοϋ εϊς 8 μετέβαλεν έ'σται, φθορά δε τοϋ εναν-

3υ τίου ■ αΰξησις δέ ουδετέρου, άλλ' ή οΰδενδς ή εί τι κοινδν

άμφόϊν υπάρχει, τω γινομένω και τω φθαρέντι, οίον ε!

σώιια. Το δ' ύδωρ ούκ ηύξηται ούδ' δ αήρ, άλλα το

μέν άπόλωλε το δέ γέγονεν το σώμα δέ, εΐπερ , ηυξη-

ται. Άλλα και τοϋτ' αδύνατον. Δεϊ γαρ σώζειν τώ

3& λόγω τα υπάρχοντα τώ αύξανομένιο και φθίνοντι.

(ιο) Ταϋτα δέ τρία εστίν, ων εν μέν έστι το δτιοΰν μέ

ρος μείζον γίγνεσθαι τοϋ αυξανομένου μεγέθους , οίον εί

σαρξ της σαρκός, και προσιόντος τινός, και τρίτον σω

ζόμενου τοϋ αυξανομένου και υπομένοντος• εν μεν γαρ

4υ τώ γίγνεσθαι τι απλώς ή φΟείρεσθαι ούχ υπομένει, εν

δέ τώ άλλοιοϋσθαι ή αυξάνεσΟαι ή φΟίνειν υπομένει τό

αυτό τό αύξανόμενον ή άλλοιούμενον • άλλ' ένθα μεν τό

πάθος ένθα δέ τό μέγεθος τό αυτό ου μένει. Ει δη έ'σται

ή είρημένη αΰξησις , Ινδέχοιτ' αν μηδενός γε προσιόν-

46 τος μηδέ υπομένοντος αυξάνεσΟαι καΐ μηδενός άπιόντος

οΟίνειν και μή ύπομένειν τό αύξανόμενον. 'Αλλα δει

τοϋτο σώζειν υπόκειται γαρ ή αύξησις τοιούτον,

(ι ι) 'Απορήσειε δ' άν τις καί τί έστι τό αύξανόμενον,

πότερον, ω προστίθεται τι, οίον εί τήν κνήμην αυξάνει,

50 αύτη μείζων, ω δέ αυξάνει, ή τροφή, ου. Διά τί δή

ούν άμφω ηύξηται ; μείζον γαρ και 8 και ω, ώσπερ δ'ταν

μίξης οινον ΰόατι• δμοίοις γάρ πλεϊον έκάτερον. *Η δτι

τοϋ μέν μένει ή ουσία, τοϋ δ' ου, οίον της τροφής , έπεί

και ένταϋθα τό επικρατούν λέγεται εν τή μίξει, οίον ότι

ηοη ίΐ άιίΓοΠΙ. (}υιιηι 3η1εη) βΐ οοΓροΓΚΕ δυΐΐδίαηΐίχ ηιιιΐο-

ΓΪ05 δίι εοι-ροι-ίδ ίαπι Ι3ΐίδ ( ηηΙΙιιιιι βηίιη β«ι ιοιηιηιιηε οογ-

ρυβ ) : εαιίειιι εί 3 ιιιιιμηίίικίίιιι• εΐβί) 3<ΐβοΙιι, ΓβΙίοηβ φιίιίοιιι,

ηοη Ηεπι Ιυεο ΒερβΓβΙιϊΙϊβ εδί , ηίΐί εί ίρβί ο,υοςηβ ίΐΙι<•<ι•ΐ5

δβρΒΓβΙΐίΙβδ 8ΪηΙ. (7) ΡίΙΟί ΙϋϊΙΐΙΓ ΟΧ 1'Ϊ5 ςΐΙΚ ίΙίΙιΙΐΐΙΐίΙίΙΝ ί-

ηιοδ, βοεΓβΙίοηεηι ηοη 6866 ιηυΐβΐίοηεηι β ροΐεηΐίβ φίΜειη

ιιι,ι^ιιιΙμΊ'νγ, ,-ιγΙιι νείΌ ιιιιΙΙ.ιιη Ιιιιΐΐίΐιΐο ιη38ηίΙυ(ϋηι»ιιι :

(|ΐιιιιιιΙικ|ΐιίιΙι'ΐη ςηου! οοηιηιυηβ βδΐ , δβρΒΓβυίΙβ βδδεί. Ηοε

ϋΐιΐι-ιιι 8588 ηοη ρο58ε, ιΐίεΐιιηι ράιΐδ βΐίηί ββ(. ΡτχΙεΓββ ΙαΙίβ

ιηιιίαΐίο, βοοΓεΙίοηΐδ ρΓοριία ηοη εβί , δβιΐ (>οηεΐ'3ΐίυηίδ. Νϋΐιι

ιιοικ•Ιίο , ιιΐ8§ηίΙηι1ίηί§ φΐ.τβ ίη φΐορί3ηι ίηεδί, 3υμηιεη{3(ίο

βϋΐ ; (ΙεεΓεΙίο νι;ΐ'ο , ε]ιΐ8θ"ειη (ΙίιιιίηιιΙίο. υιιιιΐιιηΐιινιιι ίιΙ ιριοιΙ

3θθΓβ5θίΙ , ιηΐ^ηίΐυιϋηειη φΐιιιιιΐιιιιι Ιι.ϊΙκ,ιΙ οροιίεΐ. Ι 'ι-οίηοΌ

ιιοφκΐφκιιη οοηνεηίΐ, ΒοειτΊίυηειη κ ιιι.ίΙιίϊιι ουα; ηκιμιιϊ-

Ιιιιΐίηί* λιΙ «χρβΓδ , ;ιιΙ αείυιη ιιΐ3§ιιί(ικ)ίηί$ ε$5ε : ροΐίιΐδ εηϊιιι

οδίεΐ 8εηεΓ»Ιίο οοΓροΓΐ*, ηοη βεοΓεΙίο. (8) ΡοΙίυ» ίΐβςυε

δΐιιιι;ιιηιΐϋ οροιτίεΐ , (ρΐΐϋί Ι :-;ιι. Ι.ιι> Ιι•- ϋ)> ίηίΐίο ο,υ.ΈδΙίοηειη ,

ιρκιΐί^ ικΛΊ'ΐΊίο (Ιΐ'ΐτεΙίυνε, ει^ικ ε&υ&»5 αυχηιιιιΐδ, ι-χβί-

δΐϋΐ. ΙςϊΙυΓ είυδ ςυοιΐ αεεΓεηιεηΙυηι δυβείρίε, |>3Γβ ςυχνίβ

8«(;επ τΜεΙηΓ ; 3ΐΐ)υβ ραπ ηιοιίο ιιι ϋεεΓείίοηε, ιηίηοΓ ουβ-

ιΙεΓΟ: ρΓΧ'ΙεΓβ3 ϊεεεοΌιιΙε ο,ιιορίϊΐιι βεεΓεχ-ει ε, εί Βυειιηΐβ

ιΙεοΓβίΟΐΓε. 11»ίΐηε 3ηΙ ίηοοΓροΓεο βυΐ εοΓροιε αιι^οτΐ ίΙΙοι]

ηεεβωε εδί. δι ϊ^ίΐυτ ϊηοοΓροιεο, ναειιυιιι 5ερ3Γα1)ϋϋ

ει ίΙ. ΑΙ .ι ηιβξΐιίΐυϋϊηε ιιιαΙεΓίαιη 8858 δερ3Γ.ιΙ]Πρηι , φιπη-

»ϋ»ιοιΙιιιιι ρΓίιΐδ εδί ϋίοΐιιιη , ίηιροδδίοίΐε ΟδΙ. δίιι νιτο οογ.•

ροΓΟ , ϋυο εοΓρυΓα, κΙ ίηψκιιιι ςυοϋ βϋββΙυΓ, εί ηιιοιΐ αυ^ιΊ,

ίη γιμΙιίιι (ΊΐιπΙ Ιοοο : ηιιοιΐ εί ίρδυιιι Ιίει-ί ηειριίΐ. (9) ΑΙ

νκιο ηεε βεοΓεΙίοηεηι άεοΓοΙίοηεηινβ ρεπιιϋβ ΙίβΓΐ , βίο,ιιβ

(|ΙΙΙΜ1Ι βΧ 30,113 ΙίΙ 3Ι^Γ ( (υΐΐϋ γιιιιιι 111θΙθ> Ιίβΐί ηΐ3]θΓ 3δδΟ-

ΙεΙ ) , ιΗοεΓε οοιιΐίηε^ϊΐ. Κοη βηίιη ίϋ αεοΓεϋο , δβϋ ε^ΐδ ςυίϋειη

ίη ςιιοιΐ ιηιιΙ»Ιίο ΙίΙ , ^εηεΓβΙίο , εοιιιι-3Γϋ νείΌ εοΓπιρΙίο βπΐ ;

ικ'ΐιΐΐ'ίιι.•! ηιιΐι-ιη Βειτεϋο : ίιιιιιιο 3ο( ηιιΙΙίοδ, αιιΐ δι φΐΐιΐ

πΙ ι ίίΐ]ΐιε , εί ίικρυιιπ ιριοο1 οιϋ ιιι- εί εί φίοι! ίη 1••ι ί! , εοηιηιυηε

εδί, νείυΐί δι εοΓρυβ ε]ηδ εΓίΙ. ΕΙ ηβε α(]ΐια ηεε 3βΓ 3εεΓβδείΙ,

νεπιηι ίΙΙ» ίηίειίΐ, Ιιίε οπΙογ : δεί εοΓρυδ, δι τεβ ΓειΊ, 3υ-

οίπηιεδί. ΑΙΙιοοιριοπ,υεΙίεπ ηεςυίΐ. Ναιη ΓβΙίοηε εβδεΓναιε

οροΓίεΙ, ιρίΒϊ εί ςποο" βεεΓβδείΙ άεοΓεδείΙνε, (.οηιρείυηι.

(10) Ηχο αυίειη Ιιία <ιιιιΙ : ο,ηοΓίιιιι ρπιηιιιιι ι'.-Ι, ιιΐίίμιιίΐιι-

(Ιίηίδ ηοα; βοοΓεδοίΙ ρβΓίειη η,ιιαιιιΐίοεί ηιαίοΓεηι εΓΙίοί : \•8γΙϊ

βΓαΙίϊ , δ! εβΓΟ , εβΓηίδ : βΐΐιτιιπι , Βεΐΐιίβηΐε ο,ιιορίβηι : Ιογ-

I ίιιιη , διτνϋΐο ρΒΓίΙβΓ 3((]ΐιε ιπ;ιηι•πΙ(• εο ςηοο1 αεεΓεΙιοηεηι

Μΐ1)ίΙ. Λ.ίιιι «ιικι ιιι ι[ΐιί|ΐ|ΐί:ιιιι δίιηρΙίεϋεΓ 3)>Μ)Ιιι(ε(|υε βίβηί-

I πι- ιιιιΙ ίηΐι'ΐίΐ, ηοη ρεηιίΒηει : ιιΐ <ριιι ιιι ηΙΙιί ιιΐιιΐ', ιιιιΙ 80-

εΓεδοίΙ (ΙειτοδοίΙνε ; ηιιοϋ 3ΐΙεΓ»ΙυΓ »υΙ ίηοτεηιεηία δΐΐδείρίι,

ίιΐ ρεπτιβηεΐ: νεΓυιη ίΙΙίοϊΓΓεεΙίο, Ιιίε ιικιμηίίικίο ΐ'αιίειη ηοη

ιιι.ιηιΊ. (,ιιιι.μΙ-ϊ ιιιιιΐιιΐίο ΊΙΙιι <|ΐιιιιη ιΐίχίιιιιΐδ, εδδεί 300ΓεΙίο :

οοηΙίηβεΓεΙ ρΓοΓοεΙο ςυίρρίβιιι ηηίΐ3 τε βεεειίεηΐε ριτηιβ-

ηεηίενο βεοη'δοεΓβ, ηηΙΙβο,ιιβ ηοειιηΐε «"είτείοεΓΟ, εί ίιΐ ηοη

ιηαηεΓε ψιοίΐ δυβείρίί αειτεΐίοηεηι. ΑΙ Ιιοο δεΓνβΓε οροΓίεί :

ςυίρρε ςιιυηι .ιεεΓεΙίο Ι3ΐίδ εδδε δορροηεΙίΒΐυΓ. (II) 8εϋ ψιβο-

Γΰ(3ΐίηιιί8; ιμιίιΙ εδ( ιρι.«Ι 3(ΧΓβδεί(? πΐιιιιιι ίά ειιί ηοηηϋιίΙ

ικΐιϋΐιιιί' νειΊιί 031183 : βί ςιι») ιτυι> ηιιμι•.ιΙ, ΟΓηδηε πΐ3]υδ

ενβιΐίΐ; ηυοιΐ ,ίιιΙγιιι πκπίιιγπΙιιιιι |ΐΐίΐ'.-.1ιι[, ίρ.-ιιιη ίηςιΐ3πι

,ιίιιιΐι-πΙ ιηιι, ηιίηίιηε? (Οιΐίΐη• ϊμίΐιιτ ιιιιιΐιο ίηειεηιοηΐβ μιμ ϊ-

ρίιιιιΙ? ΓΝίΐϋΐ 1;ιιη ιμιοι! ίΐιΐιΐϋιιΐ', ΐ]ΐιιιιιι ευί »<Ιϋί(ίο ΙίΙ, ηιη]ιΐϊ

η.Ι.Π ,ι-.-πΙι Ι : ΙιιιικΙ 80008 ίΐΐιριο ιριιιιη ιιι|ΐι.ι: ϊίηυηι ιηϊ-

δοιίΡΓίδ : ρ3η βηίιη Γϊΐϊοηρ ιιΐΓΐιηιιριο ιιιιι]ιι> βδΐ. Αη ιριί.ι Ιιιι-

]ΙΙ5 8Ιΐ1ΐ8ΐ3Ηΐί.Ι ΙΙΙΙΙΙΚ'.ΐΙ ; ίΙΙίηδ ΥΟΙΌ, )111||1 Ι ίΐΐί, Ι|ΗΙΙ(Ιιρΐ3ιρΐίΙΙΙ1 ?

■ [ιιηικΙο ίΙΙίο (|υο<ιηβ ^αοϋ ενίηείΐ 3ε δυριταΙ, ίη ίρ$α
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οΤνος ■ ποιεί γαρ τί> του οίνου έργον άλλ' ού το τοϋ υδα-

.-ος το σύνολον μίγμα. (12) Όμοίως δε και έπ' άλλοιώ-

-ως, ε! μένει σαρξ ούσα καί το τί έστι, πάθος δε τι

υπάρχει των καθ' αυτό, δπρότερον ούχΰπηρχεν, ήλλοίω•

5 ται τοϋτο• ώ δ' ήλλοίωται, δτέ μεν ουδέν πέπονθεν, δτέ

δέ κάκεΐνο. Άλλα τό άλλοιοϋν καί ή αρχή της κινή

σεως εν τω αύξανομένω καί τω άλλοιουμένω• Ιν τούτοις

γίερ το κινοϋν, έπει και τδ είσελθδν γένοιτ' <χν ποτέ μεί

ζον, καί τί» απόλαυσαν αύτοΰ σώμα, οίον ε! είσελθον

κι γε'νοιτο πνεϋμα. Άλλ' εφθαρταί γε τοϋτο παθόν, και το

κινοϋν ούχ εν τούτω. (Ιΐ) Έπεί δέ διηπόρηται περ\

αυτών ίκανώς, δει και της απορίας πειρασθαι λύσιν

εύρεΐν, σώζοντας το υπομένοντος τε τοϋ αυξανομένου καί

προσιόντος τίνος αύξάνεσθαι, άπιόντος δέ φβίνειν, ετι δέ

Ιό το δτιοϋν σημεΐον αίσθητον ή μείζον η έ"λαττον γεγονέ-

ναι , και μήτε κενόν εΤναι τί) σώμα μήτε δύο ε'ν τω αύ-

τω τόπο) μεγέθη μήτε άσο>μάτω αύξάνεσθαι. (ι<) Λη-

πτέον δέ τί) αίτιον διορισαμένοις πρώτον £ν μέν δτι τά

άνομοιομερη αυξάνεται τω τα δμοιομερή αύςανεσθαι

ίο (σύγκειται γαρ έκ τούτων έ'καστον) , επειθ' βτι σαρξ και

δστοϋν και έ'καστον των τοιούτων μορίων εστί διττον)

ώσπερ καί των άλλων των εν ύλη είδος εχόντων και

γαρ ή ύλη λέγεται και τί) είδος σαρξ ή δστοϋν. Τί) ουν

δτιοϋν μέρος αύξάνεσθαι και προσιόντος τινδς κατά μεν

*> τί) είδος έστιν ένδεχόμενον, κατά δέ την υλην ουκ έστιν.

Δει γάρ νοησαι ώσπερ εί τις μετροίη τω αύτώ μετρώ

ύδωρ• άεί γάρ άλλο καί άλλο το γινόμενον. Ούτω

δ' αυξάνεται ή υλη της σαρκο'ς, και ούχ δτωοϋν παντι

προσγίνεται, άλλα το μέν υπεκρεϊ τί) δέ προσέρχεται•

:ιο τοϋ δέ σχήματος και τοϋ είδους δτιοοϋν μορίω. (κ) Επι

δέ των άνομοιομερών τοϋτο μάλλον δήλον, οίον χειρός,

δ'τι άνάλογον ηύξηται• ή γαρ ύλη έτερα ούσα δήλη

μάλλον τοϋ είδους ένταΰθα ή £πι σαρκός καί των δμοιο-

μερών ■ δια και τεθνεώτος μάλλον αν δόξειεν είναι ετι

Λ5 σαρξ καί δστοϋν ή χειρ και βραχίων. "Ωστε εστί μέν

ώς δτιοϋν της σαρκός ηυξηται , εστί δ' ώς ου. Κατά

μέν γαρ τί) είίο; δτωοϋν προσεληλυθεν, κατά δέ τήν

υλην ού. Μείζον μέντοι το δ'λον γέγονε προσελΟόντος

μέν τίνος, 8 καλείται τροαιή και εναντίον, μεταβάλλον-

4υ τος δέ εις το αύτίι είδος , οίον ει ξηρω προσελθδν υγρόν,

. προσελΟδν δέ μεταβάλρικαί γένοιτο ξηρόν εστί μέν γάρ

ώς τί) δμοιον δμοίω αυξάνεται^ έστι δ' ώς άνομοίω.

(ΐβ) Άπορήσειε δ' άν τις ποιόν τι δεΤ είναι το ω αυξάνε

ται. Φανερδν δή δ'τι δυνάμει εκείνο, οίον εί σαρξ, δυ-

»γ> νάμει σάρκα. Εντελέχεια άρα άλλο• φθαρέν δή τοϋτο

σαρξ γέγονεν. Ούκοϋν ούκ αύτδ καθ' αυτό• γενεσις γάρ

άν ην, ούκ αύξησις• αλλά τί) αύζανόμενον τούτω. Τί

ουν παθδν υπό τούτου ηύξήθη ; ή μιχθέν, ώσπερ οίνω εί

τις έπιχέοι ύδι>)ρ, ό δέ δύναιτο οίνον ποιεΤν το μιχθέν.

Κι Και ωσπερ το πϋρ άψάμενον τοϋ καυστοϋ, ούτως εν τω

αυξανόμενο) καί όντι εντελέχεια σαρκ'ι το ένον αύξητικδν

προσελθόντος δυνάμει σαρκός έποίησεν εντελέχεια σάρκα .

Ούκοϋν δ?μα όντος- εί γάρ χωρίς, γένεσις. "Εστι μέν γάρ

ούτω πϋρ ποιησαι επί τδ υπάρχον έπιθέντα ξύλα. Άλλ'

ιιιίχΐϊοηε 3ΐΐ£ΐ•η άίεϊΐυτ, εευ νίηυιη. ΛΊιιη υηίνεΓδβ ηιίχΐιιπι,

νίηί, ηοη 3ςυ3> ΓυηεΙίοηειη εχβΐΐβΐ. (12) Ιη αΝεηΙίοηε

<]ΐιθ(|ΐιβ 8ίαιί1ί(6Γ, 8Ϊ εαπ> ε( 5υΙ>5ΐ3ΐιΙΐα ίρεβ ιικιιιηιΙ , εοηιηι

νεί'Ο βΠεεΙαιιιη απί ριτ δε εοηιρείυηι, ΐ|ΐιίί,ρί;ιιιι ϊηδϊΐ , πηί

ρΓίιΐδ ηοη ίπεηιΐ, Ιιοε Β3Π8 ιιΐΐιταίιιιιι εδί. |<1 ,ίιιΙιίο ςοο

:ιΙΙι•:'.ίΙ ιιμι βδΐ, ίηίοπίιιιιι ιηΐιίΐ ρ.ιΐίΐιιι-, ιηΐηιΐιιιιι εί ίΐΐυιΐ

ςιιοο,υε ρβΐί δοΐεΐ. Υιτιιιιι ςυου! αΐΐεηιΐ , βίςυε ηιοΐιΐϋ ρπη-

ι'ίρϊυιιι , ίη εο εβί ςιιοιΐ »ΙΙογλΙιιγ, εί εο ιριοιΐ ηι-ιτείεϊι. Ουοά

οιιίιη ηιονιΊ, ίη 1ιί$εε ε:1 : ηπαικίοιρικίειπ εί ιμιοιΐ ίη^επ 80-

ΙεΙ , ϋεη αΙίηιιαΓκΙο «133115 ροίεβΐ, ε( εοΓρυβ ςιιυιΐ εο Γγιιϊτιιγ :

υΐ 81 ι|ΐΐιιι1 ίιιμίΊ-ίΙιιι-, 8ρίΓΪ(υ3 Γΐ8ΐ. \ ιι ιιιιι ιριιιιιι Ιιυε ρ3(ί(ιΐΓ,

πιΐΐΐιιιΐ|ΐί βοΐεΐ, ηεε ίη εο 881 ϊιΐ ςιιοιΐ ηιονεηιΐί νηη υοΐϊοεί.

(13) (^ιιιιιη ίΐιιΐΐ'ΐη ιΐο Ιιίςεε δίΐ αΐίΐπκίο :κΙ(1υ1ιίΙ;ιΙιιιιι, (Ιιιΐιί-

(3ΐϊοηΐ8 βοΐυΐίοηεηι ίηνειΓίΓβ εηίΙαηιιΐΓ οροί (οΙ, ίΙΙιι.Ι βεΓνηη-

Ιεϋ, ρεΓηιβηεηΙε ίικριηιιι εο ηυοΛ αιΐ£εΙΐ)Γ, 3(ηυε 3(1νεηίεη(ε

βΐίςιιο, Πογϊ αεεπιΐίοηεηι , εί 3ΐ>ευη1ε, άεοΓεΙϊοηεηι , εί ίη-

8ΐιρεΓ, ςυοιίνίδ δρηδϊΜΙε 8ί§ηιιιη ηΐ8]ϋ8 ιηίηιΐδνε τειίιϋ, εί

ιιπρίι' γι ιΐ | ιιι> <■>■.(• ϊη,ιιιι- , ιιη ριο ι< .<!«■!>) ίη Ιοεο ι ΙΐΙΙΚ ι-μ•

ιίΜμιιίΙιΐιΙίικ'ί , ικ'ίριε ίηεοΓροΓεα Γε ςυίεςιιβηι ηιιμοπ.

(Γι) ϊιιιιιειιιΐιι βυίειη εηίεβυδβυηο ιριίιΐι'ΐη |ιγιιη 3 ηοϋίδ

(ΙεϋηίΙο : (Ιι$ΜΐιιίΙίΐπ.Ί ίικ|ΐΐ3ηι 3ΐΐ£εΓί, <|ΐιυιιι δίιιιίΐϋΐίιι 3ε-

ΟΓββουηΙ. ΚχΙιίίεηίιιιΐ|ΐΐι>ιΐιρΐΓ(:ηιιΐ[ΐοιιίΐιΐΓ. ϋείηύε εβΓηεαι,

εΐοδ, εί ίιΐ ςεηιΐδ ρ3Γΐίυηι ςυ3πΐ()υε, ρβΓίηιΙε βίο,υβ εείε-

Γ»πιηι (]ηη> Γοπηβηι ΙιαϋοηΙ ίη ιιΐίΐΐι'ΐ ίιι , ιΐυρίίεεηι είδε. Ν.ιπι

ηΐ3ΐεΓίεδ αίςυε Γογπι3 , γλγο (ΙιγϊΙιιγ ;ιιιΙ οδ. ΡβΓίειη ί^ίΙυΓ

(|υιιηιΜΙ)ΐΊ 3υ§εη, εί βεεβιίβηΐο ίΐΐίιμιο μίίιιιιΙ ιιιιι ΙΌγιιιηιιι

ιριίιΐι'ΐιι, εδ( ροδδίυίΐε : 3( δεειιηιΐιιιιι Ιΐΐ3(εη3ΐη, Ι13111Ι-

ιρι»ιρι»ιιι. ΙιιΙιΊΙί^ιτρ 3ΐιΙβιιι ρεπηϋε οροΚεΙ, ιιΐιριΐ' δι α,ιιίδ

αιρίΛΐη ηιΐΊΐδΐιΐ'3 εαιίειη ιιιβΙίαΙιΐΓ: (|ΐιοι1 εηίηι Ιί(, ;ι1ιιι(| 3ΐιριε

;ιΙίιιι1 δειηρεί' εδ(. Λιΐ Ιιιιιιε ίΐιιιρκ; ιιιοιίιιιιι εαηιίδ ηΐ3(εηεδ

3ΐιςεΙηΓ; εί ηοη ευίνίδ ρβΓίί ε]υδ ςιιίρρί3ΐη αιΐιΐϋιιι•, δεϋ ;ιϋα

(ΜιιΙιίΙιιΐ', ίιϋα βεεεοΊΙ. ΑΙ ευίνίδ ΙΊ^ιιγ,ί' 3ε Γοπιι,ί• ρ.ιι Ιι Ιιί

3ΐχεδδίο. (16) Ιιί ίΐιιίπιι ιηβ^ίδ εοηδ(3ΐ ίη ίίδ ςηβ3 «Ιϊββί-

ιιιίΐίιιιιι δυη( ριιιΐίιιιη , ιιί ίη ιιιιιηιι , ςυοιΐ ]ιι\Ι;ι ρΓοροΓίίοηίδ

πιϋοιιοηι ;ιυεΐ3 δΙ(. (^ιιαηιίοιριίιίειη ηιιιΐιϋ ίεδ ςυιιιη <Ιί\ οιμι

εδί, Γ.κ•ιϋιΐδ (ΙίμιιοΜ-ίΙιιι- 1ι!ε ι|π;ιπι ίη εβΓηβ ι•Ι. ίίδ ιρι,•ι•

δίιιιίΐίιιηι μιιιΙ ρ:ΐΓΐίπιιι. Ιιίείτεο εί ιριιιηι ιηοΓίιιιΐδ βκι ςυϊβ-

ρίβηι, η)8@ίδ301ιυε εβΓοεΙ Οδ (|υ»ηι ιιιλιιιι* εί Ιιΐ',κΊιίιιιιι εδ&ε

«ϊϋειιΐΓ. 0Η3Γ8 ρ3Γΐίηι ιιιΐ|-βΙιΐΓ εηπιίδ ςυχίίοεί ρβΓίίευΙβ,

ρβΓίίιιι ηοη βηςεΙυΓ. Λίΐιιι δεειιηϋυηι Γοηηβιή ςυίοίεη] , οιιί-

νίδ ρβτΐί <|υίρρίαηι αι^υη^ϋιιι ; «'οιιιιιΐιιιιι ιιιαίοικιιιι νβΓΟ,

Ιι.'ΐυιίιρκίφκιιιι. Ί οίιιιη 1;ιιιιι.•η ΠΊ3}υδ (•ν;ιι1ί| , 8εεεϋεη(ε ψιο-

ρίηιιι,ψιικΙ ηπίπιιιΐ'ΐιΐιιιιι, βΐιριε εοηΐΓ3Γίυηι, ηοηιίιιβΙυΓ,

ιΊ ίη ιμικΙιίιι Γιιγιιιβιιι ΐΓβηδευηΙε : ηΐ δι ΙιιιιιιϊιΙιιιιι βίεεο 3ε-

εειΙαΙ , εί ιριιιιιι ]ίΐιιι βεεεδδεΓίΙ, ηιυΐβΐίοηειη δΐιυεαΐ, Ιί.ιΙ.|ΐκ•

δίεευηι. !Ν.ιιιι ραιίίιιι δίηιίΐε δίιηίΐί, ρβΓίίηι (Ιίδδίηιϋε (ΙίδδίηιϊΙί

βεεΓεδείΙ. (16) ϋυΐιίΐίΐνΐ'ΐίΐ ,ιιιΙιίιι ςηίδρίβιη , ιμΐ3ΐε ιιί ε<ίδε

οροΠεβΙ ιριο ((ΐιίιΙ αυςεΙυΓ. Ι'λΙιιιη ίΐίίριε εδ( Ιιοε, ρο(ειι(ί»

ίΙΙικΙ ιμιο ;ιιικ('Ιιιγ εδδε οροΓίεΓε : ιιί δι εβι-ο .κ•<ι ι•Ι ι• ιιι.ίιι μι Ι.ι-

εβί, ί<1 φΐο ίΙΐ3βεεΓ8δείΙ, ροΐεηΐίβ ε3Πΐοιη εβδε. ΑεΙυ ί{;ί1υι•

.ιΙιιΐιΙ : ΐ|ΐιι«Ι δαηε ιιΐιί ΓοιτιιιιιρίΙιΐΓ, υι» Ιιη ί δοΐβί. Νοη

ίμίίπι ίρδυιη ρει- δε δοΐιιιηιριε εδ( : ηαιιι ιιΐίοιριί §εηεΓ3-

Ιίο εδδεί, ηοη »εεΓεΙίο ; δεά ιιί ο,ϋοοΐ βυ^εΙιΐΓ, Ιιοε βυ^επ.

ς}ιΐ3ΐίΙι•Γ ίμίΐιιι- Ιιοε βΙΤεεΙο, ίΙΙικΙ βιι^εΓί δθΙεΙ? 3ΐι ιιιίχίο,

Ιι.ιιΐιΐ δεειιβ ιιΐιριε δι (]υίδ νίηο ίκριαιη ίηΓιιιιιΙιιΙ, εί ίϋεπι ιιί

ςιιοιΐ 3(ίηιϊ\(υιιι εδί, είΙ'ιεεΓε νϊηιιιιι ροδδίΙ? Αη δίειιΐ ί^ηίδ

Ι.κ-ΐιιιιι εΓεηΐ3ΐ)ίΙε ΕΐΙϋΓίΙ, δίε εί ίϋ ειιί βυββηιΐί ΓβειιΙΐΒδ (1ε-

1β(58ΐ3 εδί, ίη εο εχδίδίεηδ (ριοιΐ 3οεΓεδείΙ , ο,ιιοίΐο,υβ βεΐιι εβίο

εδί,αυοιΐ βεεοδδίί 3 ροΐεηΐί» εβΓηε, βεΐιι εβΓηβιη Γαοειε

εοηδηενίΐ' 111ο ί§ίΙυΓ δίπιυΙ βχδίδίεηΐε, ιιί 3εείοΉ; ςηο-

ηίβηι δι δεοΓδυηι εβδεί, βεηεΓ»Ιίο δβηε ΓοΓεΙ. Νβηι ί^ηειη 3(1

Ιιιιηο ΓβεεΓε ηιοϋυιη εοηΐίηκίΐ, νίάεϋεεί ίη]εε1ίδ ίη ευω ο,ηί
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ούτω μέν αύξησις, δταν δέ αϋτα τα ξύλα ά^ΟΫ), γίνεσις.

(π) Ποσόν 5έ το μεν καθόλου ού γίνεται, ώσπερ ούδ=

ζίοον 8 υιήτ' άνθρωπος μήτε τών χαβ' έκαστα • αλλ ί>ς

ενταύθα το καθόλου, χάκεϊ το ποσόν. Σαρξ δε ή δστοϋν

!> η χειρ και τούτων τά δμοιομερη. ΠροσελΟόντος μεν

δη τίνος ποσοΰ, άλλ' ού σαρκός πόσης. 41 μεν ούν

δυνάμει τι) συναμφότερον, οίον ποσή σαρξ , ταύτη μεν

αύξει• και γαρ ποσήν δει γενε'σΟαι και σάρκα• η δέ

μόνον σαρξ, τρε'φει• ταύτη γαρ διαφέρει τροφή και αυ-

III ξησις τω λόγω. Διό τρε'φεται μεν ειος αν σώζηται και

φΟίνη, αυξάνεται δέ ουκ αεί. Και ή τροφή τη αύςησει

το αυτό μεν, το δ' εΐναι άλλο• ή μεν γάρ εστί τό προσ-

ιόν δυνάμει ποσή σάρ?, ταύτη μεν αύξητικόν σαρκός,

ή δέ μόνον δυνάμει σαρξ, τροφή. (ΐβ) Τοϋτο δέ τό

15 εΤδος άνευ ύλης, οίον άϋλος δύναμίς τις έν υλη εστίν.

'Εαν δε' τις προσίη ύλη , ούσα δυνάμει άϋλος , έχουσα

κα\ τό ποσόν δυνάμει, ούτοι έσονται μείζους άϋλοι.

'Εαν δέ μηκε'τι ποιεϊν δύνηται, άλλ' οίον ύδωρ οίνο)

άει πλεΐον μιγνύμενον τε'λος'υδαρη ποιεί χαι ύδωρ, τότε

21) φΟίσιν ποιείται του ποσοΰ, τό δ' είδος μένει.

]3ΐη βδΐ Ιίβηίδ. νρπιηι ίΐα <|ιη<!<ί» ϊοογοΙιο εδί : 31 ο,υυπι

1ί§η3 ίρ53ίηοβη<1υηΙιΐΓ,8βη(!Γ3ΐίο. (17) ΟηβηΙίΙβδβυΙεπ) ιιηί-

γρπ>3ΐίδ ηιιΙΙ» ΓιΙ , ίίοιιΐί ηεοαηίιιηΙ, ςιιοιΐ ηβο ΙιοηιοβίΙ, ηεο

δίη<;υΙαι•ίιιιη βΐία,ιιοιΐ ; βειΐ πΐ ΙιΙο υηίνεπίβΐβ , δίο εΐ ίΐϋο α,ιιβη•

Ιίΐ38. Οαπ> νεΓο 3ΐιΙ 08 βιιΐ ιηβηιΐϋ εΐ Ιιοηιιη 5ΐπιϊ]βΓ03 ρβι•-

Ιεβ ιΐΗΡΟ φΐαηία δοηΐ. Αοοειίεηΐε ϊ{ζίΙιΐΓ ΐ|ΐΐ3η(ο βΐία,ιιο, δειΐ

ποη γ;.πιγ ι|ιι;ιπΙ;\ βυββδοιιηΐ. 1)ιιο ϊιχίΙιΐΓ ροίρηίί» μιιιηΙ

ιι1πιιηΐ|ΐΐΡΐ'\Μ*ΙίΙ, νίιΐρϋοεί 03ΓΟ ιμκιιιΙ,ι : Ιιοο φιίιΙΐΊΐι 3ΐ|-

Κ>Ί. Νβηι οβτηεηι ςπίΐηΐίΐιη Ιίεπ ηροΓίεΙ. (}ιιο νιτο δοΐιιπι

03ΓΟ, Ιιοο αΙΐΙιΐΓ; «Ιιοο βηίηι ηιιΐπΐίο οι βοοΓβΙίο ΓβΙϊοηεϋίΓ-

ΓβΓΙΙΙΙΙ. ί}υθθίΓ03 φ13Π)(1ίυ ΜΐΙΐΙΜ» 1Ι)31ΙΙ'( 3||ί||)ίΐ1, ιΊίηιηϋί

(ΙβοΓβΙϊοηβιη δηηββΐ, αΙϊΙιΐΓ : 80(1 ηοη βειηρβΓ 300Γβ.-εϋ. ΑΙ-

φΐβ ηυΐπΐίο ηυϊάεηι ίάοηι ηιιο<3 300ΓεΙίο εδί; ΓβΙίο Ι;ιιικίι β*1

(ΙίνοΓίβ. (}ιιο εηίηι ί(1 ςιιοιΐ 3(1(1ίΙυΓ, ροίβηΐίβ ο.ίγο αυβηία

εδί , 1)οε (μιίιιίιι 3ΐ)ίΡΓε ροΐβδί : φ)0 νβΓΟ 03ΓΟ ροΐεηΐία δο-

1»π), ΙιοοηπΙπΓβ. (18) Ηηιο ίΐιιΐβιη Γοπτι» δίηο νιη1ρπ;ι εδί,

ιιί δίηε ιιιβίβπβ ροίβηΐίβ ιρΜ>ιΙ;ιυι ίη μπΙιίϊ;). ΟικκΙ>ί ποίε-

ΐ'ίΐ'ί :ι1ί()ΐι;ι 3(τιίΙ;ι1 , (ρΐϋ• ροΙίΊΐϋΛ 8Ϊ( δίηε η)3ΐβΓί3, |)3ΐ>εηκ

οίϊαητι α,υβηΐίΐϊΐεη) ροΐεηΐίά : ιιι3]ογρλ ενικίεπι.... δίη νοιο

ΙΐίΙΐίΙ ρΓ.ΈΐθΠ'3 3"0Γβρ05«ίΙ, 80<1 ΓΟβ ρΟΓΙΠίΙβ Ιΐ3ΐ)ι'3( υΐ (|ΐιυπ)

νίηο 8ΐ)1)ίηι1ο ρΐιΐδ 3(]ΐ)ΐΒ ϊηιιηίδοείιιι•, ςπ,χ Ιβηάεπ) νίηιιηι

3<|ΐ>οιιηι ΓπΙιΙίΙ , ΓβοίΙφίο 3ςι>3ΐη : Ιπηι ςυ3Β(ίΐ3(Ϊ8 αΌοΓεΙίο

ΠΙ, Γυπιια ;ιιι(ι:ι« ΐΐΐηΗΐιιΊ.

€ΑΡ. VI.

Έπεϊ δέ πρώτον δει περί της ύλης χαΐ των καλου

μένων στοινείιον ειπείν, είτ' εστίν είτε μη , χαι πότερον

άΐδιον έκαστον ή γίγνεταί πο>ς, και ει γίνεται, πότερον

εξ αλλήλων γίνεται πάντα τον αυτόν τρόπον ή τι πρω-

ϊβ τον εν αυτών εστίν, ανάγκη δη πρότερον ειπείν περί

ων άδιορίστως λε'γεται νΰν. (2) Πάντες γαρ οί τε τα

στοι/εϊα γεννώντες χα\ οί τα εκ των στοιχείων διακρί-

σει χρωνται καΐ συγκρίσει και τω ποιεϊν και πασχειν.

"Εστί δ' ή σύγχρισις μίξις• πως δέ μίγνυσΟαι λε'γομεν,

30 ού διώρισται σαφώς. Άλλα μήν ούδ' άλλοιοϋσΟαι δυ

νατόν, ουδέ διαχρίνεσθαι χα! συγκρίνεσθαι, μηδενός

ποιοϋντος μηδέ πάσχοντος• χαι γαρ οί πλείω τα στοι

χεία ποιοϋντες γεννωσι τίο ποιεϊν κα'ι πάσχειν ΰπ' αλ

λήλων. (3) Καίτοι ίξ ενός ανάγκη λε'γειν τήν ποίησιν,

3Λ και τοϋτ' όρθιος λε'γει Διογένης, ότι εΐ μή εξ Ινός ήν

άπαντα, ούκ άν ΐ)ν τό ποιεϊν και τό πάσχειν ύπ' αλλή

λων, οίον τό θερμόν ψύχεσΟαι και τοΰτο θερμαινεσΟαι

πάλιν ού γαρ ή θερμότης μεταβάλλει και ή ψυχρότης

εις άλληλα, άλλα δήλον δτι τό ΰποκείμενον. "ίΐστε £ν

μ; οΤς τό ποιεϊν εστί και τό πάσχειν, ανάγκη τούτων μιαν

εΤναι την ΰποκειμένην ούσιν. Τό μέν ουν πάντ' είναι

τοιαύτα φάσχειν ούκ αληθές, άλλ' έν ό'σοις το ΰπ άλλη-

λο)ν Ιστίν. (*) Άλλα μήν ε'ι περί του ποιεϊν κα'ι πάσχειν

και περί μίξεως θεωρητε'ον, ανάγκη και περί άφης • ούτε

15 γαρ ποιεϊν ταϋτα και πάσχειν δύναται κυρίως & μή

οΐόντε δψασθαι αλλήλων, ούτε μή άψάμενά πως ενδέχε

ται μιχθήναι πρώτον. "Ωστε περ'ι τριών τούτων διορι-

στέον, τί άφή και τί μίξις και τί ποίησις. (β) Αρχήν δέ

λάβωμεν τήνδε. Ανάγκη γαρ τών όντων δσοις εστί μίξις,

5υ είναι ταυτ' αλλήλων άπτικά• καν εί τι ποιεί, το δέ

πάσχει κυρίως, κα\ τούτοις ώσαύτο>ς. Διο πρώτον

λεχτε'ον περί άφης. (β) Σχεδόν μέν ούν, ώσπερ καΙ τών

ί)ιιιιιη ,ιιιίειιι ιΐο η).)Ι(ΊΪ;ι, ε( Ι>ϊ8οε ηυχ ηυιιοιιρβηΙϋΓ

εΙοη)βη(3, ρΓίηιο (Ιϊοογο οροΓΐθ3(, 3» βίηΐ ηεοηβ,βΐ ιιιηιιη

υηΐ)ΐη<]υο(Ιηιιο οοηιιιι Μ•ιιι|ΐίΙι>ιηιιιιι -,ίΐ , 3η οιΊυηι 8υΙ)03ΐ

3ϋςιιο ρ3θ1ο; οί δι ρβηοΓβηΙιΐΓ, ιιΐηιιιι οχ &ο«ο ηηιΐιιο ^β-

ηεΓοηΙϋΓ βοιΙβη) ηιοιίο οηιηίβ , «η ϊηΙβΓ ίρ83 υπιιπι αΐϊςιιοιΐ

ρι ίιιιιιΐ)ΐ δίΐ : ρπυβ υΐίιριο ιΐο Ιιίκοβ (ΙίδδΟΓαιηιΐδ ηεοεδ&ο «Ι,

(1ε ι|ΐιϋ)ΐΐΐ. ιιιιικ: ιϋ< ϋπΐ' ίιιιΙιΊίηϋε. (2) Οιηηεδ οηίιιι. Ιίΐι» ςυϊ

ε1οη)οη(3 ϊρ?3, ςυβιη ηιιί ε» ςιΐ3Ε οοηδίβηι βϋ οίοηιοηΐίδ,

ΒοηεΓβηΙ, δΡβΓΡΒβΙίοηε οί οοη^ΓΡββΙίοηο, 3ΐ(]υε βοΐϊοηε οί ρβδ-

δϊοηειιΙυηΙιΐΓ. Έδίαυίοη οοη@Γθ^3(ϊο, η>ϊδΙίο. ίΐ'ΐΙ (|υοη3Πΐ

ρβοΐο ψιίρρκιηι η)ί800Γί(1ί03ΐΐ)Γ, ρίβηββο (ΙίΙιιοίιΙο 1)3(ΐ<1^ΐ)3•

ηι>3π)08( .ΙιΊίιιίΙπιιι. ΑΙ νοΓΟ ηεο βΙΙογμγ) (ΐηίοςοβιη , ηεο *ο-

§ΓΘ£;3Π οοη^ΓΟ^βΓίνο , ηιιΐΐο ρβΐίβηΐε 3ΐ)1 ΒββηΙο , ροΐεδί. ΕΙ-

εηίηι (|ΐ)ί ρ1υΓ3 Γαοΐαηΐ βΙοηιεη(3, βεΐΐοηε εί ραβδίοηβ ιιιΐιΐη ι

ΚοηεΓβΙϊοηοηι Ηεπ οεη^εηί. (3) 0ιΐ3η(]ΐΐ3Η) εχ ιιηο ΓβοΙβ οιιιηί,ι

ιΙ ίι .πι! ηεοεβίο εδί. Αίςιιε Ιιοο γοοΙο (]ΐιί(1εη) (ΙίοίΙ ΟΐοΒοηεδ,

ηίδί εχ ιιηο 08«εηΙ οηιηϊβ , ηοη ροββο νίοίδδίιη 3§βΓ8 βΐ ρβΐί :

οειι 03ΐϊ(1ΐ)η) ΓΓί|;εΓιεΗ,ε( ίιΐρπι πΐΓίΐιηι οβΙοΠεΓΪ. Νοη εηίηι

οβΙοΓ οί ΓΓΪβΠδ ίη 5Ρ«ε η)ΐ)1ηο ΐΓαη!βιιη(, δοιΐ ίρδηη) , υΐ ρβίεΐ ,

8ΐι1)ίΡοΙυη) η)π(3ΐΐοηεηι δΐυοίρΐΐ. 0π3Γε Ιιοηιηι ςυϊοηβ βοΐίο

οοη>ρβΙίΙ εί ρβδδίο, ιιηβηι εδδε δΐ)ό]οοΐ3η) ηιαΙιτίΛΐη ηοοοδδε

εδί. ϋίοοΓε ίΒϋιΐΓ υηίνεΓδ» εδδβ ε]πδΐηο(1ί , ηοη βδΐ νεπιη) ;

δειΐ εβ ηυίουδ ηιιιΐυο » δεδβ-ρβίί εί »βρι•β ίηδϋιιηι β*1. (4) ΑΙ

νβΓΟ δι >1β βοΐίοηε ρβδδϊοηβο,υε οί (1ε πιίδΐίοηε οοηίειηρί.ιιΐιΐ ιι ιιί

δίΐ, εί ϋε ΙαοΙιΐδρεουΙοιηιΐΓ εδί ηεοοδδο. Νβπ) ηεςυβ βιιβΓΟ εί

ρβΐί οαροδβηηΐ ρΓορΓίβ, ςιιοε δβ ηιιιΐιιο Ιβη^εΓε ηεςιιειιηΐ :

ηεςυε ΓιεΓΐ ροΐεδίηΐ ιηίδΟββηΙυΓ, φΐοο ηοη ςηοάβηιηιοαΌ δβδβ

ΙβηβΐιηΙ ρπιΐδ. Οιιβγο (1ε 1)ί»οο Ιιίοιίδ, νίιίεΐκβΐ ^ιιΐιΐ (βοΐυδ,

ο,ΐ)ί(1 ιηϊδΙίο,εΙίΙρηίςιιεο,ΗίιΙίοΙίο δίΐ, άείεπηπιβηάιιπι νίοΌ-

Ιηγ. (5) Ηίηο βιιΐοπ) δυηιβΙΠΓ ίηίΐίιιηι. Νβιη εχ βηΐίΐιιιβ εα

(ριίΐιιΐί ιηίδΐίο οοηιρείίΐ , 8888 βρί» υΐ 8880 ηιπίυο Ιηιι^.ιιιΙ ,

εδί ηεοβδδε. ΑΙφίο δι ςυίιΐ βββΐ εί βϋικί ρ.-ιΐ ί:ιΐιιι ρΓορπβ,

δϊπιίΐί ίΐί(ΐεΐί) ιηοοΌ οίςυο ίΙΙα βΓΓιοίοηΙυΓ. ΟποοίΓοβ, (Ιο

ΙβοΙη ρπηδ (ΙϊοεηοΊιηι β*1. (6) ΡβΓβ ί§ϊΙϋΓ υΐ βΙ'οβΙεΓί ςπ*•
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άλλων ονομάτων έ'καστον λέγεται πολλαχώς, και τα

μεν δμωνΰμως τά δε Οάτερα από των ετέρων χα'ι των

προτέρων, ούτως ε/ει και περί άφης. "Ομως δέ το κυρίως

λεγόμενον Οττάρ^ει τοΤς ε^ουσι θέσιν. θέσις δ' οισπερ

ο χα'ι τόπος ■ χα'ι γαρ τοις μαΟτ,ματικοΐς ομοίως άποδοτέον

άφήν και τόπον, είτ' εστί κε/<ορισμένον έ'καστον αυτών

εϊτ' άλλον τρόπον. Ε! ουν εστίν, ώσπερ διυιρίσθη πρότερον,

τό άπτεσθαι το τα έσχατα ε/ειν άμα, ταΐτα άν άπτοιτο

αλλήλων δ'σα όιοιρισμε'να μεγε'Οη χα'ι θέσιν ε/οντα άμα

ιο ε/ει τα έσ/ατα. Έπε'ι δέ Οέσις μεν δσοις χα'ι τόπος

ΰπάρ/ει, τόπου δε διαιορά πρώτη τι) άνω χα'ι κάτω

χα'ι τά τοιαύτα των άντικειμένοιν, άπαντα τα άλληλοιν

άπτόμενα Βάρος άν ε/οι ή κουφότητα, ?| άμφω η Οάτε-

ρον. Τά δέ τοιαύτα παθητικά και ποιητικά • ώστε

15 φανερόν δ'τι ταΰτα άπτεσθαι πέφυχεν άλληλοιν, ιυν διη-

ρημε'νων μεγεθών άμα τά εσ/ατά έστιν, Οντων κινητι

κών και κινητών ΰπ' αλλήλων. (7) ΈπεΙ δέ το κινοΰν

οΰ/ δμοίως κινεί το κινοόμενον, αλλά το μεν ανάγκη

κινοΰαενον χα'ι αυτί) κινεϊν, το δ' άκίνητον όν, δήλον δ'τι

20 και έπ'ι τοΰ ποιοϋντος έροΰμεν ωσαύτως ■ και γάρ τι)

κινούν ποιεϊν τί φασι και τι) ποιούν κινεϊν. ($) Οϋ μήν

αλλά διαφέρει γε κα'ι δει διορίζειν ου γάρ οίόντε παν

το κινοΰν ποιεϊν, εΐπερ τί) ποιοΰν άντιθησομεν τώ πά-

σ/οντι' τοΰτο δ' οις ή κίνησις πάθος• πάθος δε καθ'

25 όσον άλλοιοΰται μόνον, οίον τό λευκον κα'ι το θερμόν

αλλά το κινεϊν έπ'ι πλ='ον του ποιεϊν εστίν. Εκείνο

δ' ουν φανερόν, δ'τι εστί μέν ώς τά κινοϋντα των κινη

τών άπτοιτ' άν, εστί δ' ώς ου. (ο) 'Λλλ' δ διορισμός

τοϋ άπτεσθαι καθόλου μέν δ των θέσιν έ/όντοιν κα'ι τοΰ

30 μέν κινητικού τοϋ δέ κινητού , προς άλληλα δέ κινητικού

κα'ι κινητού, εν οίς υπάρξει τδ ποιεϊν κα'ι τό πάσχειν.

(ίο) "Εστί μέν ουν ώς έπ'ι τδ πολύ τδ άπτόμενον άπτο-

μένου άπτόμενον και γάρ κινεί κινούμενα πάντα σ/ε-

δδν τά εμποοών, δ'σοις ανάγκη κα'ι φαίνεται τδ άπτόμε-

15 νον άπτεσθαι άπτομε'νου- Ιστι δ' ώς ενίοτε φαμεν τδ

κινοΰν άπτεσθαι μόνου τοΰ κινουμένου, τδ δ' άπτόμενον

μη άπτεσθαι άπτομε'νου• αλλά διά τδ κινεϊν κινούμενα

τά δμογενη, ανάγκη δοκεΐ εϊναι άπτομένου άπτεσθαι.

"Ι2στε εί τι κινεί άκίνητον δν, εκείνο μένάν άπτοιτο τοΰ

40 κινητού, εκείνου δέ οΰοε'ν • φαμέν γάρ ενίοτε τδν λυ-

ποΰντα άπτεσθαι ημών, άλλ' ουκ αυτοί εκείνου. Περί

μέν ουν άφης της εν τοις φυσικοϊς διθ)ρίσθω τοΰτον τδν

τρόπον.

φΙ<• .Ίΐί.Ι 1101111113 ρΙΐΙΠΟΙΙδ (ΙίοΐΙΙΐίΐΙΓ ΙΪΜΚΐί* , 01 [ι,ΊΙ'ΙίΐιΙ υιιί-

νοεε, ραΓίίιη βΙΙργ» αϊ) ηΙΙιίί.- ρποπόικφΐε : δίο <Ιι• Μιι-ΐιι

ςιιοφίβ Γ68 5β86 ΙκιΙκΊ. δβ<1 Ι,ιιικ'ΐι ςυοϋ ρπιριϊο (ΙΪΙ'ίΙΐΙΙ',

ίΐιΙ 6» ;κ-η>ιιιιικΐ(1«Γί βοΐβΐ ιρίίι• βίΐυπι Ιι•ι1ιοιιΙ. δίΐαδ βιιίεηι

Ιιϊβεε φΐίΐιιΐί 6( Ιοοιίί εοηιρείίΐ. ΕΙΐ'ΐιίηι ρεπηάε , ιι( ηιβ-

11ΐ6ΐιι»(ίι ί, άείβεΐυ οί Ιοεο ΓνιΙιΙαηιυβ οροΓίιΊ , δίνε εοπιιη

φΐηιΐιριι• 8ΐ'ρ;ιι-ίΐ1ιιιιι δίΐ , δίνε 3ϋο ηιοιίιι Ιι;ι|ιι•:ι1. Μ «τμη

ιβηχεΓβ ΜΙ, ιριΐ'ίικιιΐιιιοιίιιηι 3ηΐ63 «'-.Ι ιΙιΊίΐιίΙιιηι, 8ΧΐΓ6Πΐ3

δίπιυΙ βίϋε : εα ρι-οΓβεΙο 8β πιοΐυο Ιαη^εηΙ, ηυ.Έ ηηιιπι <Ιίβ-

ΟΓεΙοδ ηιη^ηίΐυιΐίιιεβ βϋυπίφΐε ΙιβοεαηΙ, εχίπ'ΐιι.ι βϊηιιιΙ Ιιιι-

! ιι-ιιΙ. 1'ογγο φΐιιπι 8ί(υ5 οιιιιιϊΙιιΐΜ ιριί!ιιΐ8 εί ΙιιπίΝ οοιηρ6(3ΐ ,

βΐηιιε διιρΓα οί ίηΓΓ3 βΐ ίι) ββηυδ ορρο8ΪΙβ , ρΓίηΐ3 Ιοοί ιϋΓΓβ-

πίιΙκι 8Ϊη( : οιηηϊα ςαηβ (]\ιχ 5650 ηιυΐιιο (3η<;ιιη( , ροηιΐιΐί

Ι6νϊΐ3ΐεηΐφΐε, ηιιΐ υΐΓ3φΐε ;ιηΙ βΚεηιηι Ιι,ίΙιγΙμιπΙ : ςιιβε

ϋΐΐΐ ι'ΙΙΙ (<ι| ί» δΐιηΐ , ΛΙ'.Ι ί ν.ι 811Π( 61 ρ3$8ί\'3. ΓπιΙγ ιπΙΪ~Ι ,ι Ι , 63

8ΐΐ3ρ(6 η3(ιΐΓ3 ιιιιιΐιι» 8686 1:ιιι^(•π', φίοπιιη, (ριιιιη νίείδδίιη

ιιιιιΐιίΐίίΐ δϊιιΐ 3(φΐε ηιοΙίν3 , (ΠμτρΙΚ 86ρ3Γ3ΐΪ8ςυε ηΐ3^πίΙιι-

ι1ίιιί|)ΐι> ΐ'\|Γ6ΐη.Ί μηιΙ ίίιιιιιΙ. (7) ΟΙιτπηι φΐιιιη ίιΐ ςιιοι)

πιιιΐ! ι, η6φΐ3φΐ3ΐη •ίιιιίΙιΐι•ΐ' ίο! πιονεβΐ ςιιού ιηοΐιιιη ΜΐΙιίι ,

8ΡιΙ Π66688ε Μΐ 11 1 ίΐΙι'ΙΜ ϋΐίΐΐιΐ Ι110Ϊ631 ιιΐιιΐιιιιι (Ί ϊρ>ιιιιι, ■ < ! 1 1 1 • ί

ίιηηιοΐιϋρ ρβΓβίδΙβηδ : ΙιηιιιΙ αϋΙβΓ ιΐο ίρδο (|υοςιιε 3§εη1ε (1ί-

(ίίιιΙιιιιι 6886 ία ;ιριτ1ο 681. Ναιιι ί<1 ιριοι] ηιονε(, ,-ιμιτι-

φΐίρρϊβηι ; 61 εοη(Γ3 ιριοι] α^\ί, ηιονβΓβ (3ίουη(. (β) Λ'ρπιιη

(1ίΓΓ(ΤβηΙί3ΐη 8ΐι1>ευηΙ : (Ι ρι-οίιιιΐε 63 (ΙϊίΙίη^ιιηιιιιΐί ηριιιΙιΊ.

Νιιιι ειιίιη ρο(ε8( ΓιεΓΪ ιιΐ ςιιοϋνίδ ϋΐονεηδ ιι^ιΙ, βί ραΐϊβπϋ

3Κ«'ΙΙ8 ορροιίϋΐηιι* ; ραΐΐεηδ αιιΐιιιι ΠΙ, πιί ιηο(υ8 μ•ιίιικΙιιιιι

αΙΙΐΌΐιιιη εοηιρεΙΚ ; 3(ΤεεΙυ8 νεΓΟ , βεευηύιιηι φΐι•ιη 8θΙυιη

;ιΙ1(Ί•3ΐίο ΠΙ : ιιΐ ,ίΙΙιιίΙο ε( εοΙοΓ. ΚειΙ ιηονεΓε Ιβϋιι» φίβηι

,•ιι;.'Γ(•ρ»ΙιΊ.1ΙΙιΐ(1 ίμίΙιΐΓ ραΐ.ιιιι ΐ'-^ί , 63, ίικρωηι, φΐχ ηιονεηΙ,

ριΐΓΐίιιι ιηοΐιϋία Ιβη^βΓε, ρ.ιιΐίιΐ] ηιίιιίηιβ. (9) Υεπιπο ββ

ΐ3ΐι•(Ί-6 υηϊϊ6Γ83ΐΐΙβΓ ΗοίΐηϊιιηΙιΐΓ, ςυχ βίΐιιπι ΙιιιΙιιίιΙ, εί

(ριοπιηι αΙΙιτιιιιι ιιιο1ί\ιιιη ε$( , ,ίΙΙγπιιιι ιηοΐιίΐι' , ίιΐιριρ νί-

είίιίίιΐι, (ριίΐηι.•* ίίμιτι• 3ΐΐ]Π6 ρβΐϊ εοηιριΊίΙ. (10) Μα^ιι» ί^ίΙιΐΓ

εχ |κιγΙ«? ί'1 φίοιΐ Ιίΐη^ίΙιιτ', ί.Ι Ιαιι^ίΙ 3 φιο ι.ιπ^ί 8θΙε(. Κ(ε•

Ιΐίΐ» (11111)13 Γι'Π' ΐρΐ,-Ι' 3[)||(1 1108 ΜΙΙΐΙ , ΐρΐΙΜΙΙ ΙΙ1Ι)\ΊΊ1(|1Γ, 1110-

νβηΐ : ρβΓ ςιΐ33 εβ8β ηεοεδββ 651 εί 3ρρ3Γβ( υΐ ίά ςιιοιΙ Ιβη-

ρίΙιΐΓ, κΐ 1»η<;3ΐ 3 φΐο ΐ3ΐ)μί 8οΙεΙ. ΙιιΙπίΙιιιιι .ίιιΙιίιι άίείηιιιβ

ιηονεηβ βοΐιιιη ΙηημοΓΟ ί(Ι φίοιΙ ιηοΐιι είβΙοΓ; εί οοιιΙγβ

ςυοιΐ Ιβη^ίΙιΐΓ , ί(1 ηοη (ιημιτε 3 ςιιο (»ιιι;ϊΙιιγ. Υεπιπι ςιιί3

ιρι.ι' ('ίιΐΜΐΙι'ΐιι 8ΐιιιΙ ςεηεΓίδ, ςυυπι ιιιοίπηι δυυειιηΐ, ηιονί'ηΐ,

ιιΙ ιριοιΙ ΐ3ΐιμϋιΐΓ, 1.-ιιΐ(ζ3ΐ , ηεε6883Γΐυιη εββε νίιΚΊυΓ. Οιιβι-ε

δίςυίϋ ηιιιΐπ.-ί εχρεΓδ ηιονββΐ, ί<1 ρΓοίβεΙο 1;ιιιμ<-1 πιοΐιίΐε,

ηίΐιϋ 3» 1 1 ίι) ίΙΙιιιΙ. ΙιιΙιίίΙιιμι ριιίιη (Ιίείπιυδ, ιμιιιι ιριί ικμ

ιικιΙοί(ί3 βΓΠείΙ, (3ΐΐ(;εΓβ ηο8, ηοη ηοβ ίΙΙοηι. ϋε ΙβεΙυ

ίμϊΐιιΐ' ι ι:ιιιιη ιΐ3|ιιΐ'αΙίιιιιι Ιιιιο ρ3ε(0 (1εΙεπιιίιΐ3(ιιιιι 8ί(.

Περί δέ τοΰ ποιεϊν χαΐ πάσ/ειν λεχτε'ον εφεξής.

45 Παρειλήφαμεν δέ παρά τών πρότερον ΰπεναντίους

άλληλοις λόγους. ΟΊ μέν γάρ πλείστοι τοΰτό γε δμο-

νοητικώς λέγουσιν, ώς τδ μέν δ'μοιον υπό τοϋ δμοίου

παν απαθές εστί διά τδ μηδέν μάλλον ποιητικδν η πα-

θητικδν είναι θάτερον Οατε'ρου (πάντα γάρ δμοίως

50 υπάρχειν ταύτα τοις δμοίοις), τά δ' ανόμοια κα'ι τά

διάφορα ποιεϊν κα'ι πάσχειν είς άλληλα πεφυκεν. Και

γάρδ*ταν τδ ελαττον πυρ υπδ τοΰ πλείονος φθείρηται,

ΟΑΡ. VII.

ϋείηεερδ ιΙ.' βεΐϊοηε ε( ρ38δϊοηε άϊεεηϋυηι βδ( , ηιιιιιη άΐ

Ιιϊδεβ δεηΐεηΐίβδ ιιιΙογ 8686 8υυεοη(Γ3Γί38 3 ηΐ3]ι>Γϋιιΐδ ηοδίπ»

3ΓΓ6ρΐΊΊ111118. ΙΊΐΙΠΙΙΐί ΙΊΐίΐΙΙ ΙΙΙΙΟ 0Γ6 ΙΐΟΟ 3δ>ΓΙ1Ι1Ι|(, 3 δίΐΐΐίΐί,

ϊιιιρι.ιηι, δΐιιιίΐι.1 ηιιΙΙιιηι ραΐϊ : ιριοιΐ ιιπιίπηιι ηΙΙιτο ροΐϊιΐδ

3(1 ί νΐΙΙΙΙ 8Ϊ( , 3111 |>3δδΪΜ1ΐη , (]1ΐίρρε φ^ΙϋΠΙ ββιΐβιη 0ΙΠΙ1Ϊ3 , 81-

ιιιίΙίΙιιΐΜ5ίιιιϊΙίί6Γ ίΐϋίηΐ ; 31 ιρι.Χ' (1ί88ίιηϊΙί3 (ΙίΓΓεΓεηΙίικριε δΐιηΐ,

III 11111(110 3^3111 ρ3ΐΐ3|)||1πρΐ(-, 8ρϋδ8ΪΠ>3 6886 3886ΓΙ1ΠΙ. >3Ι1Ι

«Ι ιι ιι πι ιηίηοΓ ί^πίί 3 ιιΐ3]οι ί εοΓΠΐιηρίΙιΐΓ, οο εοηΐι .ΊΠιΊαΙί'ΐη

/■
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διά τήν έναντίωσιν τοϋτό φασι πάσχειν εναντίον γαρ

είναι τό πολύ τω όλίγω. (2) Δημόκριτος δέ πάρα τους

άλλους ιδίως ελεςε μόνος • φησι γαρ το αυτί) και δ'μοιον

εϊναι τό τε ποιούν και το πάσχον ου γαρ εγχωρεϊν τα

6 έτερα χαι διαφέροντα πάσχειν ΰπ' αλλήλων, άλλα κάν

έ'τερα όντα ποιή τι εις άλληλα, οΰχ ή έτερα άλλ'

^ ταΰτόν τι υπάρχει, ταύτη τοϋτο συμβαίνειν αύτοϊς.

(β) ϊα μέν ουν λεγόμενα ταΰτ' εστίν , έοίκασι δέ ο{

τοϋτον τον τρόπον λέγοντες έπεναντία φαίνεσθαι λέγειν.

ίο Αίτιον δε της εναντίίλογίας ότι δέον όλον τι θεωρήσαι,

μέρος τι τυγχάνουσι λέγοντες εκάτεροι• τό τε γαρ

δμοιον και τό πάντη πάντως άδιάφορον ευλογον μη πά-

σχειν υπό του όμοιου μηΟϊ'ν • τ£ γαρ μάλλον Οάτερον

εσται ποιητικόν η Οάτερον; είτε ΰπό τοΰ όμοιου τι πά-

16 σχειν δυνατόν, και αυτό ΰφ' αΰτοϋ. (ί) Καίτοι τούτων

ούτως εχόντων ουδέν αν εϊη ούτε άφθαρτον ούτε άκί-

νητον, είπερ τό δμοιον ή δμοιον ποιητικόν. Αυτό γαρ

αυτό κινήσει παν, τό τε παντελώς έτερον κα\ τό μη-

Οαμή ταΰτόν ωσαύτως. Ουδέν γάρ αν πάθοι λευκότης

20 ΰπό γραμμής η1 γραμμή ΰπό λευκότητας, πλην ει μη

που κατά συμίεβηκός, οίον ει συμβέβηχε λευκήν ή μέ

λαιναν είναι τήν γραμμήν ουκ έςίστησι γαρ άλληλα

της φύσεοις ίσα μήτ' εναντία μητ' ίς Ιναντίοιν εστίν,

(δ) 'Αλλ' Ιπει ου τό τυχόν πέφυκε πάσχειν και ποιεΤν,

26 άλλ' ίσα ή Ιναντία έστιν ή έναντίωσιν έχει, ανάγκη

και τό ποιοϋν και τό πάσχον τω γε'νει μέν δμοιον είναι

και ταύτό , τώ δ' εϊδει άνόμοιον και εναντίον πεφυκε γάρ

σώμα μεν ΰπό σώματος , χυμός δ' ΰπό χυμοΰ , χρώμα

δ' ΰπό χρώματος πάσχειν, όλως δε τό ομογενές ΰπό

3ΐι του ομογενούς. Τούτου δ' αίτιον ότι τάναντία έν

ταύτώ γένει πάντα. Ποιεί δε και πάσχει τάναντία

ΰπ' αλλήλων. "Ωστ' ανάγκη πώς μεν είναι ταύτα τό

τε ποιούν και τό πάσχον, πώς δ' έ'τερα καΙ ανόμοια

άλλήλοις. (β) Έπει δέ και τό πάσχον και τό ποιούν

35 τώ μέν γένει ταύτα και όμοια τω δ' εϊδει ανόμοια ,

τοιαύτα δέ τάναντία , φανερόν Οτι παθητικά καΙ ποιη

τικά αλλήλων εστί τά τ' εναντία και τα μεταξύ• και

γαρ όλως φθορά και γένεσις εν τούτοις. Διό καί

ευλογον ήδη τό τε πϋρ θερμαίνειν και τό ψυχρόν ψύ-

4ΐι χειν, και Ολως τό ποιητικόν όμοιοΰν έαυτώ τό πάσχον

τό τε γαρ ποιούν και τό πάσχον Ιναντία εστί, και

ή γένεσις εις τουναντίον. "Ωστ' ανάγκη τό πάσχον εις

τό ποιοϋν μεταβάλλειν ούτω γαρ εσται εις τουναντίον

ή γένεσις. (7) Και κατά λόγον δή τό μή ταύτα λέγοντας

46 αμφότερους Ομως άπτεσΟαι της φύσεως. Λέγομεν γάρ

πάσχειν δτέ μέν τό ΰποκείμενον , οΐον ΰγιάζεσθαι τον

άνθρωπον καΙ Οερμαίνεσθαι και ψύχεσθαι καΐ ταλλα

τον αύτον τρόπον , δτέ δέ θερμαίνεσθαι μέν τό ψυχρόν,

ΰγιάζεσθαι δέ τό κάμνον αμφότερα δ' έστιν αληθή.

60 (β) Τόν αυτόν δέ τρόπον και επι του ποιοϋντος• δτέ μέν

γάρ τόν άνθρωπον φαμεν θερμαίνειν, δτέ οέ τό θερμόν

εστί μέν γαρ ώς ή υλη πάσχει, ίστι δ' ώς τουναντίον.

Οί μέν ουν εις εκείνο βλεψαντες ταΰτόν τι δεϊν ωήθη-

σαν τό ποιοϋν ε/ειν και τό πάσχον, οί δ' εις θάτερα

ίΙΙιιηι ιά ίρδυηι ρβιΊ ίηηιιίιιηΙ; υίοιιιιι εηίιη, ηιιιΚιιιιι ραικυ

«886 ι ιιΙΐΐΓίΙΙΪΙΙΙΙ). (2) 1>ΡΙ110(τί(|1-1 ΥΡΓΟ 8θ1ΐ1δ |)Γ!1! α•1<ΊΪ5 ρρ-

ΐΊΐΙίίιΐ'ίΙιΜ' άΊχίΙ. Νηιιι 3§εηδ εί ρβΐίεπδ , ίιίριιι 30 δίιηίΐε εί»;

»88βΓίΙ : ηοη βηίπι ροδβε Πεπ «γΙηΙγϊΙιιι•, ιιΐ αΊΓΓει-εηΙίβ βΐ-

αηε (1ίνιτ«ι « δεδβ νίοίδδίιη ρβΐίαηΐυι• : ε«1 «1 δι ιμκε όΊνεηΜ

δυηΐ α,ιιίρρίβπι ίη δεδβ ιηηΐυο ημηιιΐ, Ιιοο ίΙΙίδ βνεηίτε, ηοη

αυο πΊνεΓ83δυη1 , 8β<1 (|υο ίιίειη ψιίρρίαηι Ιιΐιΐχ-πΐ. (3) Ουκ

ίφΐυι• (ϋίπηΙιΐΓ, Ι,ιΙίιι δηηΐ. Ριιί ηιιΐοκι Ιιοο ρ;ιι Ιο (Ιίαιηΐ, δΐιη-

πιπ!ι;ιπ,1 ιΙΪΟΜΌ λίιΙιΊΐΙΐΙΓ. Οθθ(Γ3(1ίθΙίθηίδ ΥΡΓΟ 03083 ΡβΙ

Ιιχί; : ηηιιι ςυυηι Ιοίυπι ψιίρρίαιιι ('οηΙπιιρίΊΠ οροί Ι ι•;ιί , •!«'

ρ;ιιΙο φΐ3ΐΙ;ιηι !<>■ ριιιηΐ ιιγ υίπηυβ. Ν.ιιη ιριηιΙ ΜηιίΙο εδί »>1

οιιιπί οχ ρβιΊο ηιιΙΙαιιι ρι-οη>ιΐ8 ΙΐίΐυιΊ πΊΓΓει-εηΙίβιη, ηίΐιίΐ 3

ίίηιίΐί ρηΐί, ΓβΙίοηί Γηιΐίΐ'ΐι<»ιΐιΊΐιιι ε$(. ΙΊιι' βηίηι ροΐιαδ ;ιΙΙι>-

πιηι αΙΙιτορι-ίΙ ρ3$βίνυπι? Ιίοιιι 81 Ιίιτί ηυρ,ιΙ ιι! ΐ|ΐιίρρϊηηι ρ3-

ΙιαΙιΐΓ β&ιτηίΐϊ, ίΙΙιΐιΙ ιριοιριι•ηίΐ! ριιΐί ρο(επ(. (ί)ΛΙιριί Ιιϊ$»«1

Ιιιιιιγ. ιικιιΐιιιιι μ'ϊι' ΙιίΐϋΐΊίΜΙιιΐί, ηϊΐιίΐ ;ιπΙ οοΓΓίιρΙϊϋϋε ιιιιΐ ιιιιι-

ΙϋίϊοηΪΝ ΐΛριτϋ Γικ'ΐίΙ , ςί ι]ηίιΙι'ηι ϊϊιηίΐΐ', ςυαίεηη» 8ίιηίΙε εχ-

8ί$1ί(, »<-1ίνιιιιι Βίί. .Ν.-ιιιι ι πι |ΐιι•ί οιηηε 8ε$ε ίηΙοΓηο ρΓοριϊο-

ςυε ιηοΐιι ηιονυΐιίΐ : εΐ ςιιοιΐ ρΓΟΓβι» (1ίνοΓ$ιιιη ιΊ ιιηΙΙϊΙιίμι•;

ίιίι'ΐιι ι-.Ι , ΝΐιιιίΙίΙιΎ : ιι.ιιιι ιιΐ(|ΐΐ(';ι|1ιι•ι1(ΐ α Ιίιιοη, ιιηιριε Ιίηεη

;ι1)3ΐ1ιι•ιΙίιιε ιριίπριηιη ριιΙκΊιιι•, ηίϊΐ ΓοΗβ ρεΓ3Μί(1εη8, υΐ

81 ΜηΐΜΐιι ι•88ΐ• 3ΐ1)3ΐιι 3ΐι( ιιίμίΛΐη αΐ'ΐίιΐιτίΐ. Νυη ειιίηι εη (]ΐΐΐε

ηβ(|ΐιε εοηΐΓ3Γίί βιιοί, ηεηιιβ βχ οοηΐΓ3Νί8εοηϋ(3ηΙ, δβ8ε ρχ-

ΐΓίκΙυηΙ ρΓορ(ΊΙιιη((|ΐιε3ΐιιιΙιιΐ'<ι. (5) Λ1ΐ|ΐιιιιιι ηοη ηυιχίνϊβ

η^ι•π'ίΐΓρίΐΙϊ 3ρ(ιιπΊη»(ΐ)Γ38ί1,8ει]ςυχ8ΐι1οοηΐΓ3Γί3&υηΐ3υ(

Ιι;ιΙμίιΙ οοηΐΓβποΙαΙεηι : ίβιη β^ρηί ςπαιη ικιΐίεηβ ^εηεΓε αυί-

<Ι(•Ι11 5ΪΠ)ίΙε 30 ίιΙι'ΙΙΙ , 80(1 *ρι•ΠΙ• <1ί.•»ίηπΙι• ;ΐ(ιρΐΡ (ΌΙΐΐΓ,ΊΠΙΙΙΙΙ

8888 βίί ηεεοββε. Νβιιι εοΓριη 3 εοΓροΓε, εΐ 83ροΓ 3 83ροΓε, ρΐ

εοΙοΓ 3 οοΙογρ,ρΙ ιιι 8υηιπΐ3 ςιιοιΐ ρ]ιιμ1ριιι ε:;1 βεηεπδ, βη εο

ιρίικΙ ρ]ιι«]ριιι ίΐίιίριιι βρ,ηρπϋ ρ»(, ραΐι ,ιρίιιιη ΡίΙ. Οιι]ιι*

03ΐι$3 88(, ιριοιΙ οηηΐπκ ί;ι ίιι εοιίεηι };ριιργρ 8<ιη( ιιιπηκι. Οοιι-

ΙπΐΙ ί;ΐ Τ8Γ0 ίηΙΟΓ 8688 νίθί88ίΠ) 3§Ι1Ιΐ[ ρ»ΙίιΙΙΐ(ιιι'ι|ΙΙΡ. 0Ι13ΓΡ

εΐ β^οηδ εί ραϋοηδ ρβΓίίηι εβάβιη δίηΐ, ρ.ιι Ιίηι άίνεΓ83 3ΐυυβ

ίηΐΡΓ 8688 (1Ϊ88ίιηϊΙΪ3 , ΠΡ0Ρ&88 ε$(. (Λ) (}ιιιιιιι ηιιΐΡΐη ;ιμριι>

εί ραΐίεηβ μι ικτρ ςιιίιίειη ρ.ίιΙριιι 8ίηιίΙί3Ρ|ΐΐ6 $ίη( , βρεοίε 3ΐι-

Ιβιη ι]ί•.-.ϊιΐιί1ί;ι , εοηΐΐΐηα νβΓΟ βϊηΐ ε]ιΐ8ηιοϋϊ : Ιυηι οοηΐΓβΓί.ι

Ιιιπι ςηα; ϊπΙογ 83 ιιιριΐίη βαοί, ι'πΙογ «ε ηιιιΐιιο βεΐίνβ εί ρ«*-

δίνβ 8856 οοηβίβί. Κίριιίηι οιιιηίηημρπΡΓίΐΙίο 3[ιριεοοΓΓυρ(ίη

ίη Ιιΐδοε ροιΐ8ίί1ιιιιΙ. Ριι:ιιιιο1ιγριιι Ρΐ ίμηΐ'ΐη 0»1εΓ308Γ8 , εί

ΓΓΐβ'κΙιιπι ΓΓί§εΓ3οεΓ8, εί οιιιηϊηο βοϋτυπ) ίιΐ ςιιοά ρβΐΗιΐΓ

8ί1)ί δϊτηϋβ γριΙιΙρι'ρ, }αιτι ιηΐίιιηί «όιι8ριι(3ιιριιιιι εχβίδΐίΐ. Νηιη

8§ρη8 βΐ ρβΐίεηδ οοπΙγβγϊβ βυηΐ : οί §εηοΓ3ΐΐο ίη εοηΐΓβπυηι

(εηϋίΐ. <}ιΐΕΐ•ε ηβοε&ββ εβί ηί ρβϋβηδ Ιη κΐ ιιιπΙρΙιιγ, (}ΐιο<1

βςεηιΐί νίιη ιιΜίικΊ : Ιιοο ειιίηι ρβοΐο ίη γοιι(γ3γϊιιιιι ργϊΙ

§εηβΓ3(ίο. (7) ΙΙβςυε ίβηιείδί τετίιο Ιεηηβ εβίίβηι ηοη (Ιί-

οιιηΐ , υίΓΟδαπβ Ιβηιρη πλΙππιπι ίρδ3ΐη ηΙΙίημρη• εοηΐίηςίί.

Οίείιηιΐδ εηίιιι ίηίρηίιιιη 8ΐιΙ)]Ρ(Ίιιιη ί]«ιιιη ρ;ιϋ , ιιΐ Ιιοηιίιιειη

κ.-ιηαι-ϊ εί οβΙεΓιεΓΪ 30 ΓπβεΠβΓί , βΐ οεΙβΓβ 3(1 ηηηε ηιοιίηιιι ;

ίηίοηΐυηι νβΐΌ Γπ§ϊι1υηι εαΙβΓιεΓΪ , εί 35§Γυηι 83Π3Π. ΑΙςαε

ιι 1 ηιιριρ νβΓ3 δυηΐ. (8) Εοάειη ηιοάο οί άβ βςεηΐε «ίίοϊ δοΐβΐ.

Νβπι ίηΐρπίιιπι Ιιοηιίιιειη , ίηΐεπίιιηι 03ΐί<1ϋηι , ΟΛίεΓβοεΓε

(Ιί('ί)ΐιιΐί. ΡβΓίίηι εηίηι ηΐ3ΐεΓίε$ ΐρδ3 ραΙίίιΐΓ, ριΐΓΐίιη εοη-

(Γβηιιιη. ΙβίίϋΓ ςηί &ά ϊΐΐβιη ΓεδρεχβπιηΙ , β^εηδ εί ρ3ΐίεη<;

ςυίρρίβηι ί^επι ηβΙιεΓβ οροΓίεΓερηίΕηιηΙ; α,ιιί αά βΙΙεπιηι,
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τουναντίον, (δ) Τον αύτδν δέ λόγον όποληπτέον είναι

περί τοϋ ποιεΐν και πάσχειν δνπερ και περί τοϋ κινεΐν

χαί κινεΐσθαι. Διχώς γαρ λέγεται και το χινοϋν • έν

φ τε γαρ ή άρ/ή της κινήσεως, δοκεΐ τοϋτο κινεΐν

6 ( ή γαρ αρχή πριότη τών αιτίων ) , και πάλιν το ετνατον

προς το κινούμενον και την γε'νεσιν. (ιο) Όμοίως δέ

και περί τοϋ ποιοϋντος• και γαρ τον Ιατρόν φαμεν

υγιάζειν και τόν οίνον. Το μεν ουν πρώτον κινοΰν

ουδέν κωλύει εν μέν κινήσει άκίνητον είναι- έπ' ένίων

ιυ δέ και άναγχαϊον το δ' εσχατον αεί κινεΐν χινούμενον.

(ι ι) ΈπΊ δέ ποιησεως το μϊν πρώτον άπαΟε'ς , τδ δ' εσχα-

τον και αυτί» πάσχον δ'σα γαρ μή ε/ει την αυτήν

δλην, ποιεί απαθή Οντα, οίον ή ιατρική- αυτή γαρ

ποιοϋσα υγίειαν ουδέν πάσχει όπδ τοϋ ΰγιαζομε'νου.

16 Το δέ σιτίον ποιοϋν και αυτί) πάσχει τι• ή γάρ θερμαί

νεται ή ψύχεται ή άλλο τι πάσχει αμα ποιοϋν. "Εστί

δέ ή μέν ιατρική ως αρχή, το δέ σιτίον τδ εσχατον

και άπτόαενον. "Οσα μέν οϋν μή Ιν ύλη ί'/ΐΐ τήν

μορφήν , ταϋτα μέν απαθή τών ποιητικών , δσα δ' εν

20 υλη, παθητικά. Τήν μέν γαρ ΰλην λέγομεν διιοίως

< ' > - ν ι ι Τ ' ' :'

ως ειπείν την αυτήν είναι τιυν αντικείμενων οποτε-

ρουοϋν, ωσπερ γένος ον, το δέ δυνάμενον θερμδν είναι

παρόντος τοϋ θερμαντικοϋ και πλησιάζοντος 'άνάγκη

θερμαίνεσθαι • διδ καθάπερ εΐρηται, τα μέν τών ποιη-

26 τικών απαθή τα δέ παθητικά. (12) Και ώσπερ επί

κινήσεως , τον αύτδν έχει τρόπον και επί τών ποιητικών •

έχει τε γαρ το πρώτως κινοΰν άκίνητον , και επί τών

ποιητικών το πρώτον ποιοϋν άπαθε'ς. "Εστί δέ το

ποιητικδν αίτιον ώς δθεν ή αρχή της κινήσεως- το δ' ου

30 ένεκα, οϋ ποιητικο'ν. Διδ ή ίιγίεια ου ποιητικδν, ει

μή κατά μεταφοράν • και γαρ τοϋ μέν ποιοΰντος #ταν

Ειπάρχη, γίγνεταί τι τδ πάσχον, τών δ' έ^ςειον παρουσών

ούκέτι γίνεται, άλλ' εστίν ήδη- τ» δ' είδη και τα τε'λη

έςεις τινε'; , ή δ' ίλη ^ υλη παθητικόν. Τδ μέν ούν

36 πυρ έχει Ιν υ'λη τδ θερμόν ει δε τι εϊη Οερμδν χωρι-

στον, τοϋτο ούθέν άν πάσχοι. Τοϋτο μέν ουν ίσως

αδύνατον εΐναι χωριστδν εί δ' εστίν ένια τοιαΰτα,

έπ' ε'κείνων αν εϊη τδ λεγόμενον άληθε'ς. (ι.•)) Τί μέν

ουν το ποιεϊν και πάσχειν εστί και τίσιν υπάρχει και

«ο δια τί και πώς, διωρίσθω τοϋτον τον τρο'πον.

ιόιιΙγ.ί. (9) ΟοΙβΓηηι ΙιηιιιΙ ϋΐίιιιη εδδε πιΐίοηοηι ιΐβ ϊρδο

386Γ0 80 ρβΐί , ςυίΠΙ ϋβ ϊρδΟ ηΐθν•6Γ6 00 Ιιΐι ιν•ΊΊ , βΧΪδΙ ίιιιιιπ-

(Ιυπ) βδΐ. ΕΙεηίηι ίρδυπι αυοα,υε πιονεηδ , υϋ'αιϊαπι άίοΐΐυΐ'.

Νβηι βΐ ί(Ι ίη ςοο ηιοΐυδ ρΓίηοϊρίυπι ίιιεβΐ, πιοτβΓβ νίϋεΙυΓ :

ςιιίρρβ ςυυηι ρΓίηοϊρίυπι ρππιβ οαιικιιιιιιι βίι : εί ηιι-δυιιι

αυοιΐ ιιΐΐϊιιιηιιι εβί αιΐ Ίά ςυοα" ηιονεΙυΓ βΐ §εηεΓ3ΐϊοηεη>.

(ΙΟ)δίιηϊΙί ιιιυιΐο ιΐο ίρδο βξεηΐε εβί ιΐϊινηιΐιιιιι. Ναηι ι•1

ιηεάΊουιη εί νίηυηι δ3Π3Γε άϊοίπιυδ. ΝΜιίΙ ϊςΚυτ νβίβΐ ίη

πιοΐιι , ςιιοπήιιυδ ρπηιιιιη πιονεηδ ίηιηιουίΐβ δίΐ : ϊπιο ίη

ηοηηυΙΙΪδ εΐίαιη ηεοεδδβΓΪιιιη εχδΐδίϊΐ : ;ιΐ υΐΐϊηιηιη δειηρεΓ

δΐι1)ουηάΌ ιιιοΐιιιη ηιονβίΐΐ ηεοεδβε β«1. (11) ΙηβοΙϊοηο βυίοιη

ίρδίιηι ιριίιίπιι ρΐ'ίηιιιιιι ηϋιίΙ ρ.ΊΐϋιΐΓ; ιιΙΙίηιιιηι νεΓΟ εΐίοιη

ίρδυπι ραΙΪΙυΓ. <}υ83 (>ηίιη βαικίοηι ιιιαίοπηιιι ηοη ΙκιΙιηιΙ, ε»

οίΐΓβρβδδϊοηεπι ββυιιΐ, ιιΐ πκκίοιχίί βΓδ. 1Ι;ιτ, ημιιι δβηίΐβίειη

εΐΐίοϊι , εί ηίΐιίΐ 31) εο ραΐίΐιιτ ουοιΐ εβηβπ βοΐεΐ. ΑΙ οίηιΐδ

(Ιιιπι ΆρΙ , ίρδε φιοιμιε ςιιίρρίβηι ριιΜΙιΐΓ : ιιιιΐ εηίιη οβίε-

ίίΐ , αιιΐ ΓΓίβεΠΙ , βυΐ βΐίυι) (|ΐιίρρΪ3πι |>;ι1ίΙιιι-, εί $ϊπιυ| ββίΐ.

ΕίΙ ΒΐιΙεηι ιηειίεηίΐί 8Γ8 νείιιΐί ρηηοϊρίυηι ; οί1)υ8 νεΓΟ, η|-

(ίηιιιηι 30 (οη^εηβ. <)υχοιιηιαυε ϊςϋυΓ βοΙίν3 ίη ηιβΙιτίΛ

Ιιιπιι;ιηι ηοη Ιι.ιΙιοηΙ , εβ ρ3ΐί ηεηυευηΐ : (|υχΌυπιςυε Ιιβ-

ίιεηΐ, φίειιηΐ. Νο8 εηίιη εϊηιίΙίΙεΓ ρΓορο (Ιίχεπιη οιηηεβ

ορροβίΐοηιηι ιιΐΓΐυβτίδ ϋΆαάεια ε«8ε πιαΙεΓΪβηι , βίουΐ ββηιι•!

υηηιιι , (Ιίοίηιηβ. ΑΙηυε ηυοϋ ιαΐίιΐιιιη βββε ροίεβΐ , ίίΐ ρπ)-

ρίιιβ 3(1ιιιο(ο ρΓίκδεηΙειριε ι-ΛίεΓαοϋνο ίιΐ03ΐβ$03[ ηεοε88β εδί.

ΜοίΓΟΟ , δίουΐί άίχίηιυδ , εχ ϋδ ςυα; Β^εηιΐί νίιη ΙιβϋεηΙ, ςιΐίυ-

ιΙ.ιιιι |ΐ.ι1ί ικιη Μ>1<Ίΐί,φί. ,, Ι,ιιιι |,,ι!ϊ μιιΙιμιΙ. (12) ΑΙςυε <|Ι10

ηιοϋο ίη ηωΐίοηε Γβδ δοβε ΙΐϊόοΙ , δίο εί ίη βοΐίοηε. Κβηι

υΐ ίΙΙίε ςποο" ρπ'ηιο οιονεί, ηιοΐυδ εχρεΓβεδΙ : ί ία εί Ιιΐο ςιιοιΙ

ρπιηο 3ξ\1, ρβΐί ηοςυίί. Νηιη οβυδ», ηΐ υηιΐε ρηηοϊρίυηι

ηιοΐιΐδ οχδίδΐίΐ , βοΐϊνβ εβί : οιι]υδ3υ(εηι βΓβΙϊβ οεΙεΓβ (ίυη[,

οοΐίνα ηοη εβί. Οιΐ3ρΓορΙεΓ δοηίΐββ ϊρδβ ηοη βδΐ 3ο1ίτ3 ,

ηϊδϊ ροΓ ΐΓ3Πί;ΐ3ΐίοηειη. ΚΙεηίηι ηυηηι εα , βϋςυο <]υκΙι•ιιι

38βη1β, 3(1ο*1 : ρβΐϊβηδ ΠΙ ςηϊρρίοηι. 8εϋ ςυιιπι ΙιβοϊΙυδ ίρδί

βϋδυηί , ηίΐιίΐ ρΓ.χΙβΓ83 ίίΐ, βειΐ ]3ηι εδί. ϊΌγπιοβ βυΐεηι βίο,υο

Πηεδ Ιΐ3ΐιί1ιΐδ (ριίιίοιη δυιιΐ : 3( ηιβίεπεδ, υΐ ιτιβίεπεδ, ρββδίνο

εδί. 1§ί(υΓ ϊβηίδ ίη ιν,ιΙιίί,ι οβΙοΓεηι Γΐ30βΙ. ςυοιίδϊ οβΙογ δε-

ρ3Γ3ΐ)ϋο (ριίρρί»ιη εβδοί , ϊδ ηίιηΪΓυιη ι«;•Ιι-ι ϊΊιιγ ηϋιίΙ. 8οΙ

ΓοΓίβδδε (ϊεπηεςυϊί υΐ Ιιίο δερβΓβυίϋδ δίΐ : νεπιηι.<ιϊ δΐηΐηοη-

ιιιιΙΙ,ί !]ιΐίΐηοι1ί , ίη είδ ρΓοΓεοΙο νεΓυηι ΓυεΓίι ςιιοίΐ ιϋοίηιυδ.

(13) Ουίι) ί^ίΙυΓβίΙ 3§εΓ8 βο ρβΐί , ει ςυίϋυδ οοωρείβΐ, εί

ςυ» ο"β 03ϋδ3, εί ^υεηβαηιοο'υπι , ηοο ρβοίο δί( <1ε(ίηί(ιιιιι.

ΟΑΡ. VIII.

Πώς δέ ενδέχεται τοϋτο συμβαίνειν , πάλιν λέγοιμεν.

Τοις μεν ουν δοκεϊ πάσχειν εκαστον δια τίνων πδροιν

εισιοντος τοϋ ποιοϋντος εσχάτου και κυριιοτάτου, και

τοϋτον τον τρόπον και δραν και άκουειν ήμας φασί και

46 τας άλλας αισθήσεις αίσθάνεσΟαι πάσας, ετι δέ δρασθαι

οιά τ« άε'ρος και ίίδατος και τών διαφανών, δια τδ

πόρους εχειν αόρατους μέν δια μικρότητα , πυκνούς δέ

και κατά στοΐχον , και μάλλον εχειν τα διαφανή μάλλον.

(2) Οί μέν ουν επί τίνων ούτω διώρισαν , ώσπερ και

60 Εμπεδοκλής, οϋ μόνον επί τών ποιοΰντων και πασχόν

των, άλλα και μίγνυσθαί φασιν ίσων οί πόροι σύμμε

τροι προς αλλήλους εΐσίν • δδώ δέ μάλιστα και περί

<}υο ηιιίβηι ρβοΐο ίι! ενεηίΓε ςιιεβΐ, ιΐίοηιιιιΐδ πιηαηι.

ΟιιίΙιιΐδίΚιιη ίβίΙιΐΓ ρβΐϊ ςυοιίηυβ νίοΌΙυΓ, ιιΐΐίιηο ρπηοίραϋϋ-

δίηιοα,υε β^εηΐο ρεΓ ηυοδα'βπι ηΐ(>;ι1ιΐϋ βεβε ίηΐηκίοηΐε : 81-

ςυ« ηοδ Ιιοο ρ3οΙο εί νίϋεΓΟ εί αιιιϋιο , οείεπδςυε δεηδΐ-

Ιιιΐδ δοηΐίη1 3ίυη(; Ιιιιη εΐί.ιιιι ρεΓ .ίιτιίιι ε( ;ιι)ΐι;ιιιι εί 03

ςυβϊ ΐΓ3ηδ1υοΜ3 δυηΐ, τεβ ίρ838 \ϊοΌΓί : ρΓορΙεΓεβ ςυοιΐ

ηιεαίυδ Ιια6ε,ιηΙ ίητίδίοίΐεβ (]υί(1εηι ου ροΓνίΙϋΙοιη , ί«Ι I»-

ηιβη ϋτεςυεηΐβδ , ε( δεΓίε αυαυ'βιη 30 ιιπίίηιι άίδροδίΐοβ : εί

ηΐ3§ίδ ί(3 Ιι.ιΙητρ ςυβϊ ηΐ3§ί8 ρεΓδρίουβ ιΐίΐικ ιιΐ,κρκ' βηηΐ.

(2) ι)ιιί(Ι;πιι ί^ίΙυΓ, (]ΐιοηΐ3ΐΙηιοι1υιη εί ΕωρεαοοΙεδ, Ιιοο ρβοΐο

ίη ηοηηυΙΙίβ (ΙεΙίηίεπιιιΙ, ηοη δοΐιιηι ίη .-ιςεηΐίηιΐδ ρ8ΐίεη(ί-

1ιιΐ8(|ΐκ' : 88(1 εί 83 ηΐβοετί 8ίυηΙ , ςυοΓυηι ροι-ί βίςυε ιηειιΐικ

οοηιηιεηδίΐοδ ίηΙεΓ δεβε βυηΐ. ΚβΙίοηε 30 νια ηιβχίηιε <1ε
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■πάντων ίν\ λόγω διωρίκασι Λεύκιππος και Δημόκριτος ,

άρ/ήν ποιησάμενοι κατά φύσιν ηπερ εστίν. Ενιοις

γαρ των αρχαίων εοοςε το βν ες ανάγκης εν είναι και

άκίνητον ■ το μεν γάρ κενόν ούκ 3ν , κινηθήναι δ' ουκ αν

λ δύνασθαι μή όντος κενοϋ κε/ωρισμε'νου. Ούό' αυ

πολλά είναι μη ίντος τοϋ διείργοντος. Τοϋτο ο" ούδεν

διαφε'ρειν , εί τις οίεται μη συνεχές είναι το παν άλλ'

ά'πτεσΟαι διηρημενον, του φάναι πολλά καΐ μη εν

εΤναι και κενόν. ΚΊ μεν γαρ πάντη όιαιρετον, ούθέν

ιιι είναι ίν , άστε ουδέ πολλά , άλλα κενόν το 5λον ■ εί δέ

τη μέν τη δέ μη, πεπλασμένω τιν\ τοϋτ' έοικέναι•

με'/ρι πόσου γαρ και δια τί το μέν ούτως έχει τοϋ Ολου

και πλήρες έστι, τό δέ διηρημενον; ετι ομοίως φαναι

άναγκαϊον μή είναι κίνησιν. (3) Έκ μεν ουν τούτων

15 των λόγων, ΰπερβάντες την αίσΟησιν και παριδόντες

αυτήν ως τω λόγω δέον άκολουΟεΤν , εν και άκίνητον τί)

παν είναι φασι και άπειρον ενιοι• το γαρ πε'ρας πε•

ραίνειν αν προς τό κενόν. (4) Οί μέν ούν ούτως και

δια ταύτας τάς αιτίας άπεφήναντο περί της αλήθειας •

20 έπε'ι δέ επί μέν των λόγων δοκεϊ ταϋτα συμβαίνειν, επι

δέ των πραγμάτων μανία παραπλήσιον είναι τί) δοζοί-

ζειν ούτως • ούδε'να γαρ των μαινόμενων έξεστάναι

τοσοΰντον ώστε τό πυρ εν είναι δοκεΐν και τον κρύσταλ-

λον, άλλα μόνον τά καλά και τα φαινόμενα δια συνή-

25 Οειαν , ταϋτ' ένίοις διά την μανίαν ούθέν δοκεϊ διαφέ-

ρειν. (&) Λεύκιππος δ' εχειν ώήΟη λόγους οϊτινες προς

τήν αϊσθησιν δμολογούμενα λέγοντες ούκ άναιρησουσιν

ούτε γενεσιν ούτε φθοράν ούτε κίνησιν καΐ τό πλήθος

τών όντων. Όμολογήσας δέ ταϋτα μέν τοις φαινο-

:ιυ με'νοις, τοις δέ τό εν κατασκευάζουσιν ως ούτε αν κί

νησιν ουσαν άνευ κενοϋ τό τε κενόν μή ον, και τοϋ

όντος ούΟέιι μή όν φησιν είναι. Τό γαρ κυρίως 3ν παμ-

πληΟές όν • άλλ' είναι τό τοιούτον ούχ εν , άλλ' άπειρα

τό πλήθος και αόρατα δια σμικρότητα των όγκων.

35 Ταϋτα δ' ίν τω κενώ φε'ρεσθαι ( κενόν γάρ είναι) , και

συνιστάμενα μέν γενεσιν ποιεϊν , διαλυόμενα δέ φθοράν.

ΓΙοιεΐν δέ και πάσχειν ή τυγχάνουσιν άπτόμενα- ταύτη

γαρ ούχ £ν είναι. Κα\ συντιθε'μενα δέ και περιπλε-

κόμενα γενναν • έκ δέ τοϋ κατ' άλήβειαν ενός ούκ αν

40 γενέσθαι πλήθος, ούδ' £κ των αληθώς πολλών £'ν , άλλ'

είναι τοϋτ' αδύνατον, άλλ' ωσπερ Εμπεδοκλής και των

άλλιον τινε'ς φασι πάσχειν διά πόρων, ούτω πασαν

άλλοίιοσιν καΐ παν τό πάσχειν τοϋτον γίνεσθαι τον τρό

πον , διά τοϋ κενοϋ γινομε'νης τής διαλύσεως και τής

Κ φθοράς, ομοίως δέ και τής αυξήσεως, ΰπεισδυομε'νιον

στέρεων, (β) Σ/εδόν δέ κα\ Έμπεδοκλεϊ άναγκαίον

λε'γειν, ωσπερ καΐ Λεύκιππος φησιν είναι γάρ άττα

στερεά, αδιαίρετα δε', εί μή πάντη πόροι συνεχείς

είσίν. Τοϋτο ο αδύνατον ■ ούθέν γάρ έσται έτερον

5υ στερεόν παρά τους πόρους, άλλα παν κενόν. Ανάγκη

άρα τά μέν άπτόμενα είναι αδιαίρετα , τά δέ μεταξύ

αυτών κενά, ους εκείνος λέγει πόρους. (7) Ούτως δέ

και Λεύκιππος λε'γει περί τοϋ ποιεΤν και πάσχειν. ΟΊ

μέν ουν τρόποι καθ' οΰς τά μέν ποιεί τά δέ πάσχει ,

(ΐιιιιιίΐιιΐί ('υιπρι εΐιεηϊίιη <ΙεΙίηϊ»τε Ι,εηείρρυβ εί ϋεηιοεη(ιΐ8,

ρπιιπρίηηι ΓαείβηΙεί, ηυιιιΐ ΐ|ΐιί<Ι<Ίΐι μτιιιιιΙιηιι ιι;ιΙιιι;ιιιι ο.-Ι.

Νοηηυΐΐίς εηίηι εχ νείεποικ, \Λ ςιιοιΐ ε8ΐ, ηεεε88απ'ο ε«>ε

ιιηιιιΐ) βία,υο ίηιπιοοίΐε \ ιμιπι βδΐ. \ ααιηηι εηίηι ίρίυηι

ηοη ε$δε : ηϋιίΙ αιιίοπι ηιονοπ ρο$δε, 81 ναειιιιιη Μ'ρηπιΙπιιι

ίη ΓαΙίοηο πΜ-ιιιη ηοη δί(. Νεε ΓΟΓδίΐϊ βδίε ιιιιιΙΙ», δι ίρδυηι

ηοη δίΐ ίιΐ φιοιΐ ε» ιΐίδΐίημιιίΐ. (ΛΊιιπιιη ρη1απ> ιιιιί\τι>ιιηι

ίρδυηι ηοη 8850 ι ΌΐιΙίηιιυπι , δβά εα φΐίΐιυδ εοηδίαΐ άίνίδίηι

9β5β ίαη•>6Γε , ϊιίεηι ρΓοΓβεΙο εβδε αΐπ,ιιο ίρδυηι ηιιιΙΙβ , εί ηοη

υηυηι <55β βΐ ναειιυιη άΊεετβ. Ναηι κι οηιηϊ εχ ραιΐε 6ϊν1»ί-

Ιιίΐε 5ί( , ηιιΐΐιιιη ιιηυιη Οδδε : ψιαι-β ηεε ιηυΙΙα , δοιΐ ναευυιη ,

ιιιιι\ ιτ.-.ιιιιι. δίη νεΓΟ ραι-Ιίιη (Ιίνίδίοίΐε μ( , ραιΐύη ηοη ιΐίνί-

δίοίΐε, Ιιιχ' Ιϊριηοηίο ευίϋαιη είδε ρεΓδίπιίΙε. Ναηι αυαίεηυδ

αυαιηςυε οΙ> (ίιιιμιιιι ρ3Γβ αϋα ιιπίνιτΜ ηοο ρΛ<-Ιο £ε$ε Ιυΐιι'-

ΓεΙ ρΐεηϋςυε εβίεΐ, αϋα <]ίνί$3? Ι'Γ,-εΙεΓοα βίηιίΙΪΙεΓ ε&8ε ηε-

•τ-ίΗΓί ιιιιι, ηιοΐιπιι ηοη ι•48β. (3) 01) Ιια$εε ί^ίΙΐίΓ Γ8ΐίοηε$ ηοη-

ιιιιΙΙί Λ(ίιμιιιι ρΓκΙεΓεηηΙεί (ΙείρϊείβηΙεδςηε , φΐ35ί ηιΐίοηειιι

Μ•(|ΐιί ιΙικΊΊΐι οροι-ΙεαΙ, ιιηίνιτϋΐιιιι ίρ-ιιιιι υηυηι ε( ίιηιηοΐιίΐΐ'

εί ίπΐίηίΐιιιη ο.-μ' 38$επιηΙ. Νηιιι 3ΐίοηυί ( ίηιιιιίιιηΐ ) Γιηίβ 3<1

\ 31'ΐιΐΜΐι ΙίπίηΊ. (4) ςΐιιίιΚιιη ίμϋιιΐ' 3(1 Ιιυηε ιιιοιίιιιιι εί ο!»

<-;ιπ<;ΐί Ιι.ι*(•ε ιΐε ϊρ$α νείΐΐβίε ιϋχοπιιιΐ. 5ε<1 ςυιιιη ίη πιϋιι-

πϊΐιιι.ι Ιι,το νίιΐοαηΐιιι γμίιϊπ', ίη ίρ$Ί$ νει°ο Γε1>ιΐ8 ηιϊηίηιε

Ιιοε ρβείο βεηΙίΓβ, Ϊη83ηί86 ρείΐίηιίΐε εχ8ΐ8ΐϋ. Νεηι» εηίηι εχ

Η8 (|υο5 Ϊιΐ83ηί3 πιβΙβ Ιΐ3υε( , 3 ιηεηΐι: εο υ8ςυε (Ιί8«•<1ί( ,

ιι( ιμηΐΊΐι ιΊ μΙ;ιι•ίΐ'ΐιι υηυηι 68$ε ριιίεΐ, 8εά βοΐιιιη ςυχ Ικιηη

1ιοηι^ΐ3ΐριο βυηΐ, εί ςυβ; ρεΓ εοηδυείυιΐίηειη (αϋα εκβ αρ-

ραπ'πΐ , ΐ'.ι ι|ιπ1ιιιμ1μιιι οΐι ίη$αηίαηι ηϋιίΙ ιίιΓΓνΓΓβ νία'εηΙυΓ.

(5) ίευείρρυβ υογο ΓαΙίοηε$ Ικιΐιοπ' 8ε ;ιι•Ι)ιΙκι1ιιη ε$(, ςυχ

81'ιιμιΙ ε<ιιΐ8ΐ•ιιΙαηΐ'3 ϋίεεηΐεβ , ηεε μηκταΐ ϊοικ-ιιι , ηεε εοΓτα-

ρΐίοηεηι, ηεε ιικιΐιιιη, ηεεεηΐίυηι ρΙιίΓαΙίΙαΙειιι ε ηιοιίίο ΙοΙ-

Ι.ίιιΙ. ΟοηίεηΙβηεε βυΐεηι ΙιϊδΟβ (|ΐι;ι- αρρηπ-ηΐ , 1ι;ιτ ςυίιίεηι

ΙιιιίιΙικ ; ιΙΙί•. Μ'Πΐ <]»ί ίρ>ηιιι ΙΙ1Π1111 ηιιιΐίΐ'ίιιηί, (|Ι1Ϊ3 $ίηε

\ ■ιι-ιιι ι ηοη -ιΙ ιιιοΐιΐδ , εΊ ν<ιευυηι 0580 ηοη-βη8 , ε( ι•]ιι> ςιιοιΐ

ιΜ,ηίΙιίΙ ηοη-εη3ε$8ε αί(. Οιιοιΐ εηίιη ρΓορπ'ε γΜ , ρΐεηυηι

ε88ε. 8οι1 ιριοιΐ 081 εμιεπιουΊ, ηοη υηυηι ε8»ε, μίΙ ηιιηιιτ»

ίηΓιηίΙα ι•Ι ίιη ίλϋιίΐία οί) ηιοϋ$ ρ,ιι-νϋαΐεηι : .ιΐιμκ' Ιι,τι• ίη

ν;κ•ιιο Γεπ-ί ( ναειιυιη ιηίιη ε8$ε); ε( αυυηι εοαίεβεαηΐ

εοεαη(ςυε, μυιεΓαϋοιιεπι; ί]ΐιιιηι ιϋ•«υ1 ναηΐιιτ, εοΓΓυρϋοηειη

οΠίεεΓβ. Λ1(]ΐΐϋ 3§εΓε ε( ραΐί , ςιΐ3(εηιΐ8 $6&ε Ιιιιιμ,-ιιιΙ : ηαιιι

ε»(ΐΊΐυ8 ηοη υηυηι ε&εε. ΙΛ μεηι•ι•αι•ο ςυυηι εοιηροηαηίυΓ

(Ί)ΐιιρΙί(•ι•ηΙιΐΓΐρκ'. Ε( εχ εο φιοιΐ νεΓε υηυηι &ΪΙ , ηοη ^ίςηί

ηιιιΙΙίΙιιιΙίηΐ'ΐη ; ηεΐ|υε εχ Ιμμ-ι' ιρι»• νεΓε ιηπΙΙ.ι $ίη(, υηυηι:

8ε<1 Ιιοε ε8$β ίιιιρη-κίΐιίΐι•. 8π) ςυεηιαάηιοιίυηι ΕιηρειΙοεΙεε

ε( ςυίιίαηι αΐίί αίιιηΙ , ρεΓ ηιεαίυί ραϋ : βίε οηιηειη αΚει-αϋο-

ηεπι ραεβίοηειηαυε Ιιοε Γιεη ιηοϋο, ςπυηι ρεΓ ναπιιιιιι ιί,ιΐ

<1ί>»οΙιιΙίυ εί εοΓΓυρΙίο : ίίιιιίΐίΐιτ ηυίειιι εΙβεεΓεΙίο, ίηΐηι

ΜίΙκΜίηΙϋπϋ 8θ1ίαί3. (6) Κιτε 3ηΙειη ρει-ίηα'ε άίιαΐ Ειηρε-

(ΙικΊΐ'8 ϋΐιριι• Ι.('ΐκίρρΐΗ ;ιίΙ,ι•8ΐ ηεεεβκε: ε$8ε, ίηα,υαηι, δοΐίιία

ηιιΐΓΐΙαηι , ((Ίοπιηι ϊιΐ(1ί\ί>ί1ιί|ίιι, ηί$ί ηιραίιΐϋ οηιηί βχ ρ3Γ(ε

εοηϋηυί βίη(; ψιοά βαηε Γιεπ ηεςυίΐ. Νιιηι εοΐίιΐιιηι ηϋιίΙ

.ιΐίπ.1 ριιιΐι-ι ρ0Γ08, ίη] ΙυΙυιη ναειιιιηι ε88ε(. Οιιχ ίςίΙυΓ

86&ε Ι .ι πμι ίη) , ί ιΐιΐ ί> ί»ί Ι ιί Ι ία ε8$ε , (•1 ιρια' ίηΐιτ Ιι.τε ιηειίία 8 ιι η Ι

Ν.κΊΐ.ι, 1 1 ιιι» ίΙΙε ροΓοβ ιηεαίιι^ιιε ηρρεΙΙα), ε&( ηεεε$8ε.

(7)Λι1Ιιιιικ- Ιΐιιιι1ιιηι1,ι•πι-ίρριΐ8ΐ|ΐιοιριΐ'ΐ1οαο1ίοιιι•('( ρα85ίι)ηο

ιΐίείΐ. Μοιίί ι^ϊΙιιγ ςυϋ)ΐΐ8 αϋα α§υη(, αϋα ραΙΊιιηΙιΐΓ, Γιτε Ηί
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σχεδόν ούτοι λέγονται• κα\ περί μέν τουτο)ν, χα ι πως

λέγουσι , δηλον, χα! προς τάς αυτών θέσεις αίς χρώνται

σχεδόν δμολογουμένο>ς φαίνεται συμβαίνον, (β) Τοις

δ' άλλοις ήττον, οίον 'Εμπεδοκλεΐ τίνα τρόπον εσται

5 γένεσις και φθορά χαΐ άλλοίωσις , ου δηλον. Τοις μεν

γάρ Ιστιν αδιαίρετα τα πρώτα των σωμάτων, σχηματι

διαφέροντα μόνον, έζ ών πρώτων σύγκειται χα'ι εις

δ έσχατα διαλύεται• Έμπεδοκλεϊ δε τα μεν άλλα φα-

νερόν δ'τι μέχρι των στοιχείων ε/ει τήν γένεσιν χαι τήν

Ιιι α,θοράν , αύτων δέ τούτιον πως γίνεται χαι φθείρεται το

σωρευόμενον με'γεΟος, ούτε όήλον ούτε ενδέχεται λέγειν

αυτοί μή λε'γοντι χαι του πυρός είναι στοιχεϊον , ομοίως

δε χαΊ τωγ άλλων απάντων, ώσπερ έν τω Τιμαιω γε-

γραφε Πλάτων τοσούτον γαρ διαφε'ρει του μή τον

16 αύτδν τρόπον Λευχίππω λε'γειν , δ'τι δ μεν στέρεα

ό δ' επίπεδα λε'γει τα αδιαίρετα, χαι δ μεν άπείροις

ώρίσΟαι σ/ήμασι των άόιαιρέτιον στερεών έχαστον,

δ δέ ώρισμένοις , έπει αδιαίρετα γε αμφότεροι λέγουσι

χαι ώρισμένα σχήμασιν. (ο) Έκ δή τούτων αί γενε'-

ϊυ σεις και αί διακρίσεις Λευκίππω μέν δυο τρόποι άν

ειεν, διά τε τοϋ κενοϋ καί δια της αφής (ταύτη γαρ

διαιρετον ίκαστον ) , ΙΙλάτωνι δι κατά τήν άφήν μόνον ■

κενδν γαρ ούκ είναί φησιν. Και περί μεν τών αδιαι

ρέτων επιπέδων είρήκαμεν εν τοις πρότερον λόγοις •

2= περί δέ τών αδιαιρέτων στερεών το μέν επί πλέον

Οεωρήσαι το συμβαίνον άφείσΟω το νΰν, ώς δέ μικρόν

παρεκβασιν ειπείν, άναγκαΐον απαθές τε εκαστον λέγειν

τών αδιαιρέτων ( ου γάρ οιόντε πάσχειν άλλ' ή διά

τοϋ κενοϋ) χαι μηθενός ποιητικόν πάθους• ούτε γάρ

3υ ψυχρόν ούτε σκληρδν οΐόντ' είναι, (ιυ) Καίτοι τοϋτό

γε άτοπον, το μόνον άποδοϋναι τώ περιφέρει σχήματι

το Οερμόν ανάγκη γάρ και τουναντίον το ψυχρόν άλλω

τινι προσήκειν τών σχημάτων. Ατοπον δέ χαν εί

ταϋτα μέν υπάρχει, λέγω δέ Οερμότης και ψυχρότης,

;)5 βαρύτης δέ και κουφότης και σκληρότ;;ς κα\ μαλακότης

μή υπάρξει- καίτοι βαρύτερόν γε κατά τήν ύπερο/ήν

φησιν είναι Δημόκριτος έ'καστον τών αδιαιρέτων, ώστε

δηλον δτι και Οερμότερον. (ιΐ) Τοιαϋτα δ' όντα μή

πάσχειν υπ' αλλήλων αδύνατον , οίον υπό τοϋ πολύ

4(ΐ υπερβάλλοντος θερμοϋ το ήρεμα Οερμόν. Άλλα μήν

ει σχληρόν, και μαλακόν. Το δέ μαλακδν ήδη τώ

πάσχειν τι λέγεται• τό γαρ ύπεικτιχδν μαλακόν.

(ΐϊ) 'Αλλά μήν άτοπον και ει μηΟέν υπάρχει άλλ' ή μόνον

σχήμα• και εί υπάρχει, ίν δέ μόνον, οίον τό μέν

45 ψυχρόν το δέ θερμόν ουδέ γάρ άν μία τις είη ή φύσις

αυτών, (ιβ) Όμοίως δέ άιύνατον και εί πλείω τώ

ένί• άδιαίρετον γάρ δν Ιν τω αύτώ έ'ςει τά πάθη , ώστε

και έάν πάσ/η είπερ ψύχεται, ταύτώ τοι και άλλο τι

ποιήσει η πείσεται. (μ) Τον αυτόν δέ τρόπον και ε'πι

50 τών άλλων παθημάτων τοϋτο γάρ και τοις στερεά και

τοις επίπεδα λεγουσιν αδιαίρετα συμβαίνει τον αυτόν

τρόπον ούτε γάρ μανότερα ούτε πυκνότερα οΤόντε γί-

νεσθαι κενοϋ μή όντος ε'ν τοις άδιαιρέτοις. (υ) Έτι

δ' άτοπον και τό μικρά μέν αδιαίρετα είναι, μεγάλα

ΑΒΙ5ΤΟΊ ΚΙ.Ι',8. II.

(ΗευηίιΐΓ, εί ιΐο Ιιί^ιχ' αυίαειη, βίο,ιιο ρ3είο ι1ίε3ηί, ρβΓ8ρϊ-

ευηιη εβί. ΕΙ 3(1 ροδϊίΐοηεδ ςηίΐιηδ Ϊρ8ί υΙυηΙιΐΓ, ΓεΓβ εοηδρη-

Ιαηβε 36εί<1εΓ6 νίιΙείιΐΓ. (8) ϋείεπδ 3υίεηι ηιίιιιΐί; νει Ιιί §γ«-

ίίβ : Εηιρειίοείί αυαϋίει* βεηεΓβΙίο , εοΓΓυρΙίο, εί αΚεΓβϋο

Ιί.ιιιΙ, ιΐΓΐ|ΐ];ιΐ|ΐι:(ηι Ιίιριβί. ΙΊ'αιη Ιιί* ρπ'ηΐ3 εοΓροΓΐίηιϋνίβίΙιίΙια

ευηί, Ιί;ιπ•,ι Ι.ΊΐιΙιπιι ίιιίει• 5ε ιϋδΟΓερβηίίβ, εχ ςυίουί ρπηιίί

εηΐία οοιηροηιιηΙιΐΓ, είίη ςιΐ3ειι1ίίηΐ3 άί&δοΐνί βοΐεηί : Ειηρε-

(Ιοείί τεΓΟ εείεπι φιίιίεηι, υί ραΐεΐ, υδςυε 3(1 εΐεπιειιΐβ ίρ&3 ,

8εηει•»Ιίοηεηι ΙΐίώεηΙ βίφίβοοιτιιρίίοηοηι ; 31 Ιιοιιιιη ίρ$οπιιιι

;ι!.ίλ;ι!;ι ι ίοημι -1 ;ι< ρκ• ιηαμηίΐιιιΐο , ςηο ρβείο ιιι κιΐιιΐ' 3ΐ•]ΐιε

ϊιι1θΓΡ3ΐ, ηεςυερεΓδρϊοϋΐιΠ) εδί, ηεςιιε Πογϊ ροΐεδίιιί ίρ?β <1ί-

631 , ιι ί -.ι εί ίρίίιΐδ ϊ§ηίδ ιΊηιιιμιΙπιιι είδε (Ιίχεπί, δίιπίΠίεΓ εί

;ι1ίΜπι•.ιι οηιηίιιιη , ιι 1 ϊ ΙΊ.ιΙ ιι ιιι Τίιη.το βεπρβϋ. ΤβηΙιιιιι εηίιη

3οείΙ ιιί εο ςιιο Ι,ευοϊρρϋδ ηιοιίο ϋίεαΐ : ηποιΐ Ιιίε βοϋιΐιι ,

ίΠΐ' [ιΐιιη,ι ε58ε ίικίϊ νϊ-,ι1ιϊ1ί;ι ; ε( Ιιίε ίιιΓιηίϋδ ΙίμιιιΊί , ΗΙε ΠιιίΙί•;,

ϊιιιΙίνΪΜΐιίΙεΐ]ΐιοιΙιιιιβ «ΙοΓιιιϊγϊ ΗδδεπΙ : (]ΐΐ3ηι1υι(ΐιίιΙι>ιη ίηιΐϊνί-

ίίΐιίϋιι ιι!πι|ΐιιι εί Ιίμιιπ* ιΙιΊΊηϋιι ιΙιιίιπΙ. (0) Εχ Ιιί- ί(»-

(]ΐιο (;ειΐ6ΓαΙίοη35 εί δε^Γε^Ιίοηεβ ίειιείρρο ηιιίιίειη ιΐυο

ηιοάι 88*ε ροδδυηί , εί ι>ΐ{ νίευυπι , εί ρεΓ (3είιιηι ( Ιιηε

εηίιη Γβίίοηε ιΐίνίδίύίΐε ςιιοιία,υε εχδίδΐίί); ΡΙαίοηί τειο

(Ιιιηί3Χ3( ι χι Ι;ιιΊπιιι. Ν3ΐη ν ;» ιιιιιη ηοη 6886 ϊπφΐϋ. ΕΙ ιΐβ

|Ίιιιι^ ιριίιΐι'ΐη ίη(1ίνί.<ίύίΙίΙιιΐ3, ίη ίΙ1Ϊ5 (\αχ ρΓίιιβ (ΙίιΊ,ι μιιιΙ ,

|1ί\ίΐ1)1Ι5. 1)6 8θ1ί(Ιί5 νριο ίΐίιΐΐ'ΐη ίηΐ1ϊνί8Ϊ1)ίΙίΙ]Ι18 , <]Ι10|] ρΓ.ι•-

ίΡΓεβ εοη™1ει•3π ροίε*1 , ίη ρΓ.ΐίίεηΙί» οπιίΚαΐιΐΓ : υΐ αιιίειη

ραυίιιΐυιιι ιΐίμΐΐιΐίι'ηΐι ί ιΐίαιηιιΐί; , ηιιοιίιριε εοηιιη <|ΐι;ε ίη-

(ΙίνΪ5ΐ1)ϊ1Ϊ3 μιιιΙ , ίιιΐ[ΐ;ιΙϊΙιίΙι- ι^-ι' ( ηοη εηίιη ροΙε»ί Γιειί ιι(

ΐ|ηίοςυ3ηι ρ,ιίί3ΐιιι•, ηίδί ρεΓ νηευηιη ), ηυΙΐΗηιιριβ ρβ&δίοηεηι

εΓΠεβΓβ ( ηηιη τβειηιηα , ηε^υο (Ιιιηιιη πεςιιε Ιι ϋίιίπιιι βδβε

ροΙεκί ) ηεεε^δβείί. (10) Α1«|«ϊ Ιιοε 3ΐ)8ΐιη1ιιηι ββΐ, 8θΙυηι,

ίιιιμίίΐηι, Γοίιιηϋη; ΓιςιιπΒ εβίοΐ'εηι 1ιί1)ηει•ε. Νβεεδϊβ εηίιη είΐ,

,εί εοηίπιπιιιη , Γγϊ§ιι5 δείϋοεί, αΐϊοαϊ 3ΐϋ εοηιρείεΓβ Γι;;ιιγ?ρ.

λΙι-ιιι ιΐιιιιι (Ίί,-ιιιι εδί , δι Ικπ' ηιιίιίειη , εβίκΐίίαδ ίικρίϋπι ε(

ίιϊμίιΐίΐίΐϋ, ϊηδίηί, ροικίηδ 3ΐι1ειη 3ε 1ενίί3δ εί ιίπιϋίη πιοΙΙί-

Ιίΐ'Μριι• ηοη ίηίίηΐ. Λΐιριί ΠειιιοείΊΐιΐϋ ίηιΐίνίδίόίΐίυηι ςικιιΙ-

(|υε ρεΓ εχεεδϋίοηβΓη ΚΓβνϊπδ βδδβ ΒδδβΓίΙ : ^υαΓΟ, ιιί ρβίεί,

εί Γ3ΐίι1ίιΐδ. (11) ΑΙ ίίεά ηοη μοίεδί υΐ, ςυ»; ΙβΙίβ δυηΐ ,

ιηιιΐηο 3 δεβεηοη ρ;ιϋ;ιιιΙιιι- : εεη ιιι ,ιΙοιό ιΐιΐιηοιίιιηι εχδΐιρε-

Γ3ΐι1ο , ιιί <]ποι1 Ιεηίε εβίίιΐϋηι Ρδί. ΑΙ νεΓΟ δϊ ιίππιιιι , βίίίΐη

ηιοίΐε. ϋ.'ιηι 3υ(εηι <ΙίΗΙιιι•, ςηία ραίί (ριίρρί.-ιη) δοΐεβΐ :

(|υοι1 εηίιη εε^ίί , Π)ο1Ιβ εδί. (12) ΑΙ νβΓΟ πΐι^ιιπίυιη ηηοιριε

Γυεηί, βί ηίΐιί] ηίδΐ 1ϊ§ιΐΓ3 *οΙηηι ϊηδίί. ΙΙεηι δι ςυίιΐ ίηδίΙ,80(1

ιιιιιιιΐ) δηΐιιιη : ιιί δι Ιιοε ιΐιιπιιη 8ί( , ΙΙΙιιιΙ < .-ιΐίιΐιιιιι : ηεςιιο

βιιίιιι εοηιιη π.ιΙιιγ.-ι υηα 3ΐίςιΐ3 εδ86 ροίεδί- (13) Ρογι ΓηοάΌ

ίιηρο58ΪΙ)ίΙβ Γυεηί , εί δ! ρΐιιι.ι ιιπϊ ίηδίηί. Νβιιι ΐ]υιιηι δίί ίη-

<1ϊνίδίΙ)ί1ε, ίη εοιίεηι βΓΓειΊιΐδ δΐιο» Ιι.ιΐιιΐιϋ. ΟιιβΓε δι ρηΐϊίιιι-

ΐ|ΐι.•ιΙπιιι•, (ιτ-'ΓίίΙ . 63ίεηιΐδ ηίιιιίπιιιι ιΊ .«Ιίιιιΐ ιριίρρί3ΐη ημεί

ίιΐιίεΐίηηι ραίίείιΐΓ. (ι ί) Λιΐ Ιπιηΐ' 3ΐιΙεηι ιηι>(1ηηι ιΐο εείεΓ»

ίρΜίριε ρ3$δίοηί1ιιΐ8 ε$ί ι1ίΐ'.εη(1ιιιιι. δίυ,υϊιίεηι Ιιοε ίρδυιη εο-

ιίειη ηιοιίο ηεείιΐίί, Ιβιη ϋ$ ηιιί 8θ1ί(ΐ3 , ο,ιίΒηι ςηΐ ρίβηο 8536

ίιΐι1ίνί>ί1ιί1ί;ι ιΐίιιιηΐ. Λ";ιιη δι \ ίκιιιιπι ίη Ιιίδεβ (]ΐι.χ• ίΐιιΐίτί^ί-

Ιιίΐί.ι μιιιΙ, ιιιιιι ίιΐίίί , ηειριε Γ3Γ10Γ3 ηεφίε ιΙιίι,ιιιιλ Γιειί

ρο.Ήΐιιιί. (15) Αιΐ Ιιχ•ε ίΙΙιΐι! ςυοφίε ρΓαΊεΓ Γ3ίίοηεηι βχίίίΐίΐ,

Ρ3ΙΥ3, ΐικριαηι, 6886 ίιΐι1ίν]'.<ίΙιίΙϊ;ι, ιιιιιμηα νεΓοιηίηίιηε. Νιιιιι-
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δ; μή• νυν μεν γαρ ευλόγως τα μείζω θραύεται μάλλον

τών μικρών τά μέν γαρ διαλύεται ραίίως, οίον τα

• μεγάλα- προσκόπτει γαρ πολλοίς- το 81 άδιαιρετον

όλως διά τί μάλλον υπάρχει των μεγάλων τοΐς μικροϊς ;

ί (ιβ) Έτι δέ πο'τερον μία πάντων ή φύ^ις ε'κείνιον τών

στέρεων , ή διαφε'ρει Οάτερα τών έτέροιν , ώσπερ αν ει

τα μέν εΐη πύρινα, τα δέ γήινα τον όγκον; ει μεν γάρ

μία φύσις εστίν απάντων , τί το χώρισαν ; ή δια τί ού

γίγνεται άψάμενα έ'ν , ωσπερ ύδωρ ύδατος όταν Οιγγ; ;

ιο ουδέν γαρ διαφέρει το ύστερον τοΰ προτέρου. Κι

δ' έ'τερα , ποία ταϋτα ; και όήλον ώς ταϋτα Οετε'ον αρχάς

και αιτίας των συμβαινόντων μάλλον η τα σχήματα.

"Ετι δέ διαφέροντα τήν φύσιν, καν ποιή κάν πάσχη

Οιγγάνοντα αλλήλων. (π) Έτι δε τί το κινοϋν; εϊ

Γ> μεν γαρ έτερον, παΟητικόν ει δ' αυτό αΰτο έκαστον ,

η διαιρετδν εσται, κατ' άλλο μέν κινούν κατ' άλλο δέ

κινούαενον, η κατά ταύτό τάναντία υπάρξει , κα: ή ΰλη

οϋ μόνον αριθμοί εσται μία άλλα και δυνάμει, (ΐβ) "Οσοι

μέν ουν διά της τών πόροιν χινήσεοίς φασι τά πάθη

2» συμβαίνειν, εϊ μέν και πεπληροιμένοιν των πόρο)ν,

περίεργον ο'ι πόροι• ει γάρ ταύτη τι πάσχει το παν, καν

μή πόρους έχον άλλ' αυτί) συνεχές ον πάσχοι τον αυτόν

τρόπον. (ίο) Έτι δέ πώς ενδέχεται περ'ι τοϋ' διοραν

συμβαίνειν ώς λε'γουσιν ; ούτε γάρ κατά τάς άφάς ενίέ-

2» χεται διιέναι διά τών διαφανών, ούτε διά τών πόρο>ν,

ει πλήρης έκαστος• τί γάρ διοίσει τοΰ μή εχειν πόρους;

—αν γάρ ομοίως εσται πλήρες. Άλλα μην ει κα'ι κενά

μεν ταΰτα, ανάγκη δέ σώματα εν αΟτοϊς εχειν , ταΰτό

συαβήσεται πάλιν. Ει δέ τηλικαΰτα το μέγεθος ώστε

:»' μή δέχεσθαι σώμα μηδέν , γελοΐον τό μικρόν μέν οϊεσθαι

κενόν είναι , μέγα δέ μή μηδ' όπηλικονοΰ'ν, ή τό κενόν

άλλο τι οίεσΟαι λε'γειν πλην χο'ιραν σώματος , ώστε

δήλον δτι παντι σώματι τον όγκον ίσον εσται κενόν.

(ϊθ) "Ολοις δέ τό πόρους ποιεϊν περίεργον ει μέν γάρ

ν< μηδέν ποιεί κατά τήν άφήν, ουδέ διά τών πόροιν ποιήσει

διιόν εϊ δέ τώ άπτεσΟαι, και μή πόριον οντο>ν τά μέν

πείσεται τά δέ ποιήσει τών προς άλληλα τούτον τον

τρόπον πεφυκότοιν. (2|) Οτι μέν ουν οΐίτο>ς λέγειν

τους πόρους ως τίνες υπολαμβάνουσιν , ή ψευδός ή μά-

4" ταιον , φανερόν έκ τούτο>ν εστίν διαιρετών δ' οντ<»ν

πάντη τών σο>μάτων πόρους ποιεϊν γελοΐον ■ ί) γά^

διαιρετά, δύναται χωρίζεσΟαι

ρηίηι ΙιλικΙ «ίηε ΓβΙϊοηε , φΐα: ηΐϊ]ιΐ5ειι|α δΐιηΐ, Γα«*.ϊΙϊιι•> ψΜΝί

ςιιιυ ροΓνα , Γι-ηη^ίϊ δοΐρηί. Η.το ρηίιη , ιιιημηη δΐϊΐίρ,ρΐ, Γ:ιοίΙι>

ιΙίίΛοΙνιιηΙιΐΓ : φΐίρρο ψι;ι• ίη ιηιιΙΙιι ϊιηρίη^αηΐ. διιΐ < 1 1 1 ,τ

ρΓΟΓδίι» ίηιΙίνΪ8ίΙ)ΊΙία ρχδίδΙιιηΙ,πΐΓ ραπί< ροΐϊιι* φΐηηι ηιβ-

ίΐηίδ Γοη)ρο(ιιηΙ? (Ιο') Ιηδίιρει• ιιίπιιη ΠΙοπιηι οπιηίυιτι δοϋ-

(Ιηπιιη ηηη ΡδΙ ηηΐιιι-α 3η ίηΐβτ «β ιΙίΙΓρπιηΙ, ρρπηιΐο βΐφιε *ί

ηιοΐο ηϋη ί^ηρη, :ιϋ:ι (ειτεα Ρ9<ρηΙ ? ιιβηι δι ιιηϊ δίΐ οηιηίιιιη

ηηΙιΐΓ» , φΐίιΐηηιη ί<1 «Ι φίοιΐ ρ» ιΐίίΐίηχίΐ δρρΒΓβνϋφΐρ ? αιιΐ

πιγ φΐιιιη ί«! ΙηηοπηΙ , ηοη πι υηιιηι ροηΐρδρπηΐ , 1ΐ3ΐιι1 δε-

πι< φΐ,ιιη αψιη φΐιιιη ηφι.ιιη Ι,ιη^ίΙ :' ηίΐιϋ ρηίιη ροδίρπιΐδ 3

ριϊιιπ (ΙίΙΓιτΙ. 8ίη υργο ιϋνεΓδα, ψι,Ίΐίηηηιιι Ιι.τι• δπηΙ? ΛΙ-

φίρ ροΓίρίπιππι ρ*1, ρ.ί ροΐίιΐί φΐηηι ΠμιΐΓίΐί ΐρ5»5 |ΐοιιί οροί••

Ιργρ ρπηρίρί.ι, ΡΛΐϋνΐίηιιρ ρηιυιιι ηιΐιΤ ρνρηϊιιηΐ. ΡγλΊργρλ

ηηΙιΐΓ» (ΙίΙΤρΓΡηΙΪΛ ροιιί οροΓίιΊ, κϊνο «£ίΐηΙ »μίρ ρηΙίηηΙιΐΓ,

φ]ΐιιηηιπΙιιοίο.•;ρΙαη<;ηηΙ. (1 7) ΡητΙβΓΡβ φΠ<1ηΗΐη βϋΐ Μ φιοιΐ

πιονοΙ? Νηηι ίϊ «Ιίηιΐ 5ΪΙ , αΓΓηΟίοηϊ ρπιηΐ οΗηοχία. δίη υργο

(|ΐιθ(1ι^ιιο 8Ρ«ρ ηιονρβί, <ιιιΙ ΡΓίΙι1ίνίίί1)ί|ρ, ίΐη ιιΐ βΙΙργβ ρηΗ«

ηιονρΗΐ, .ίΙ(ργ3 ηιονρηΙιΐΓ : βιιΐ ίη ροιίριη ίηρηιηΐ ροπΙπιγιβ, ρΙ

ιιιηΙρΓίρί ηοη ηιοιίο ηηηιρΓΟ ιιηη, ίρ<1 ρΙ ρηίοηΐίη ργϊΙ.

(18) <}ιπ ίκίΙιίΓοΙ) ηιΐ','ΐΐιιιιιιι ηιοΐϊοηβηι ρ3&ιίοηΡ83ΡΡ.ϊ<1ΡΓΡ ϊη-

φΐίιιηΙ, ϋί ορρίρΐίί φΐοφίι: ηΐΡ3ΐί!)Π9 ί(1 ρνρηίτρ (1ίΓ3ηΙ,η>ρ.ι-

Ιη» βπρΡΓνηρηηρί βιιιιΙ. Ν»ιη κι ρΐ^ϊο 3(1 Ιιηηο Ιι.ίΙ πιοιίπηι,

ιιηίνοΓίΐιιη ί[Βΐιηι, Ρΐίβιη ίί ΓθΓ3ΐιπη3 ηοη Ιΐ3ΐ>β3ΐ , ϋθ(1 ροηΐί-

ηιιιιιη δίΐ,ροιίρηι ρηΐίηιοιίο ροΐοβί. (Ι!)) Ιηδπρρπριΐ Πρπ ρο-

1ρ*1 ιιΐ (Γ»η.«ρϊοϊ3(ιΐΓ, ηίϊ βίυηΙΡΝηιιι ηρο,ιιρςρριιηιΙιιηιΙβεΙίΗ

ρρΓ ρρπίρίοιιη Ιγπιτ^ϊΙϊο ίί«τϊ ροΙρ>1, ηρ(]ηρρρΓ ηιρ.ι1ιι<ι, <«ίΜΙΙ-

Ι»ιιΙίρ!οηί ίίηΐ. (}ιιίι1 ρηίηι ηιρηίιυ Ιιλπργρ, 3η ηοη, γρΓργρΙ?

ΙοΙιπη ρηίιη ϋίιιιίΐίΐιτριίΐ ρίρηιιηι. ΑΙ υργο ίϊ ρΙ Ιι,τρφίκΙριη

ναριι.ι κϊηΐ , *ρι1 ροι|κιγ» ίη 5Ρ ηρρρκδηιίο Ιι»1)ρ:ιη1, ίιίριη γιιγ-

ίηιτι ΒΓρίιΙβΙ. ΡικχΙνι ιπ32ηίΙιΐ(1ίηο (αηϋΙΙιι ϋΐιηΐ , ιιΐ ηιιΙΙιιιιι

ροι-ριΐδ ηιΙιηϋΐΡΓΡ ηιιρηηΐ : ρηΐΛΓΡ <μιιχ] ραΓνιιιη ΡδΙ, ΥβΓπηηι

ε>«ε, φιοιΐ ηιηρηηπι, ηοη ναοιιπηι, ηρ. ςιίΒηΙυΙιιιηπιηο,ηρ

<|ΐιί<|ριη; ηιιΐ «ΙίρρΓΡ, «>ίρ ρηΐ3Γβ νοεηιιηι ΡΑίΡ ηιιίρρίαιη αΐϊικί

ρΓΛ'ΙΡΓ ΡΟΓρΟΓίϋ ΙοΟΠΙΙΙ , ρΡΓΪΙΐϋΟ ΓίΐΙίί'ΙΐΙΐΙΙΙΙ Ρ•>1. ΟΐΙΛΓΡ, ΙΐΙ ρβ-

|ρ|, νηοιιιιιη οηιηί ιοΓρΟΓί ηιοΙρ.τ<]ΐΐ3ΐ)ί1β ριίΐ. (20) Ιη ίπιηιτιη,

ι»ρ.ι(υ$ ίβερΓβ, ίΐιρρΓν.ίρηηριιηι ρβΐ. Ν3ΐη δι ρρΓ Ι.ΐι Ιιπιι 3ριΙ

ηϋιίΙ, πρ(|ιιρ ρΡΓ ηιρβίιΐδ δΡδΡ ίηδίηιιβηιΐο 3};ρΙ. Βίη νρ™

π,ηίρρίπηι β^ηΐ ρχ ρο ο,ιηλ Ι3ΐι,';ί1 , ρΐίηιηϋί ηιρβίιΐί ηιιΙΙί ϋίηΐ ,

ροπιηι φί30 ίηΐΡΓ 5Ρ 3ι;ργρ 3Γ. ραΐϊ Π3)3 δηηΐ , ηίϊ» αμρηΐ , πΙιλ

ρ ■ιΐί••ιιΐιΐΓ. (1\) 8ί(' ϊ^ίΙιΐΓ ιηραίπδ ΒίΙπιοΓΡ, ιιΐ φΐϊιΙ,Ίηι

εχίδΐίιη.ιηΐ, βηΐ ΓαΙδυηι ρ.<δβ , «ιι[ γργΙρ ν.ιηιιιη, ρχ Ιιϊίΐερ

οοιίδίαΐ. Ι'υπο φΐιιηι οοι•ροΐ3 οηιηί ρχ ρ,ΊΓΐρ ιΐίνίδίΐιίΐία .ιίηΐ ,

ηιρηίιΐδ Γ.κίίί' ΓίϋιοιΙιιιη βχδίδΐίΐ. Ν3Π1 φΐο «ΙίνίδίΙιίΙΪ,ι μιιιΙ ,

ΙΐΟΟ 8Ρρ3Γ3ΓΪ ιρίι'ΙΙΙΐΙ.

ΟΑΡ. IX.

Τίνα δέ τρόπον υπάρχει τοις ουσι γεννδν και ποιεϊν

κα'ι πάσχειν , λέγοιμεν λαβόντες αρχήν τήν πολλάκις

4λ είρημένην. Ει γάρ έστι τό μέν δυνάμει τό δ' εντελέ

χεια τοιούτον, πέφυχεν ού τη μέν τή δ' ου πάσχειν.

άλλα πάντη καΟ' όσον έστι τοιούτον, ήττον δέ και μάλλον

ή τοιούτον μαλ.λον εστί και ήττον και ταύτη πόρους

αν τις λέγοι μάλλον, καΟάπερ εν τοϊς μεταλλευομένοίς

δ» διατείνουσι τοΰ παθητικού φλέβες συνεχείς, (ιι) Συα-

φυ;ς μεν ουν έκαστον κα'ι εν ον ά-αΟε'ς. Όμοίοις δέ και

μη «ιγγανοντα μήτε αυτιον αητ αΛλιον ι ποιεϊν πε-

ι.ΐιιηιι,Ίΐίΐ ,ίιιΙρπι πιοιίο ρ;ι ηπχ δΐιηΐ, ίΐ'ΐιοιτιιΐ , 3§3η(φΐε

3ε ριιΐίιιηΐιιι•, δΐιιηρίο ίηίΐίο δ.τρρ ]ηηι ιΐίιΐο, (Ιεε|3Γεηιυδ

οροιίεΐ. 8ί ρηίηι 3ΐίιιι1 ροίρηίίη, ηΐϊικί .ίρΙιιΙβΙο ΡδΙ, 3>φ.ιε

ιιηΐιιιη ΡδΙ ηοη ρ,•ΐΓΐίηι ρ3|ί , ρ.ιι Ιϊιιι ηοη ρ»|ί ; δειΙ ιιηίτρΓ-

δϊιη ςιΐΐΐοηιΐδ οϋΐ (;ιΙρ, ηΐ3μίδ «ιιίεηι ρ( ιηίηπδ ηηαίρηυδ πιη-

^ίδ εϊ ιηίηιι* 1»|ρ ΡδΙ : δίο ριοΓεοΙο ιηείίιΐδ ηιιίδρίβιη ιικ•η|ιι>

ίιιρχδε (ΙίεεΙ , δίειιΐί ίη ιιιεΙαΙΙίρίδ νρηίρ ιρίίηΐιιιη γρι «ΓΓεοΙιιί

οΐιιιοχία! ροιτί^ϊ δοΐριιΐ. (2) ΟοιιΙίηυιιπι ίμίΐιιΐ' ςιιοιίςιιε ει

υηιιηι ρχ^ίρηδ ΒίΓιΌΐίυηίδ ρχρρΓϋ ι•>1. 8ίιιιίϋ(ΡΓ ρΙ Ρ3 ο,ιιη»

ΙαηίρΙδί «ί^ργρ ρ( ρηΐί ηαΐα δΐιηΙ , Ιλιπρπ ιιριριε ?ρ;ρ ΙαηςιιιιΙ ,



(«π.) ΌΕ ΟΕΝΕΒΑΤΪΌΝΕ ΕΤ ΟΟΒΚυΡΤΙΟΝΕ ΠΒ
<5ΙΙ. ΟΑΡ. Χ.

φυκε χαΐ πάσχειν. Λέγω δ' οίον ου μόνον άπτόμενον

θερμαίνει το πΰρ, άλλα καν ίποθεν ή" τον μέν γαρ αέρα

το πΰρ, δ δ' αήρ τι) σώμα θερμαίνει, πεφυκώς ποιεϊν

και πάσχειν. (») Ίο δέ τη μεν οΐεσθαι πάσχειν τη

6 δε μη , διορίσαντας εν άρχη τοβτο λβχτέον. Εϊ μεν

γαρ μη πάντη διαφετδν τι) μέγεθος, αλλ* εστί σώμα

άόιαιρετον ή πλάτος, οϋκ άν εΐη πάντη παΟητικο'ν,

αλλ ουδέ συνεχές ουδέν ει δέ τοΰτο ψευδός χαι παν

σώμα διαιρετόν, ουδέν διαφέρει όιηρησθαι μέν άπτε-

ιυ σΟαι δέ, η διαιρετόν είναι- ε! γαρ διακρίνεσθαι δύναται

κατά τας αφας, ωσπερ φασι τίνες, χαν μηπω ή οιηρη-

μενον, εσται διηρημένον δυνατόν γαρ διαιρεθηναι- γί

νεται γαρ οϋΟέν αδύνατον. (*) "Ολως δέ το τοΰτον γί-

νεσβαι τον τρόπον σχιζομένων τών σωμάτων άτοπον ■

ι» αναιρεί γαρ ούτος δ λόγος άλλοίΐΰσιν, δρώμεν δέ το αυτί)

σώμα συνεχές ον δτέ μέν ΰγρον ότέ δέ πεπηγός, ου

διαιρέσει χαι συνθέσει τοΰτο παθόν, ουδέ τροπή χαι

διαθιγη, χαΟάπερ λέγει Δημόκριτος• ούτε γαρ μετατε-

Οέν ούτε μεταβαλόν τήν φΰσιν πεπηγός εξ ΰγροΰ γέγονεν

2υ ουδέ νΰν υπάρχει τα σκληρά καϊ πεπηγότα αδιαίρετα

τους όγκους• άλλ' δμοίιος άπαν ΰγρόν, δτέ δ,έ σκληρόν

και πεπηγός έστιν. (δ) Έτι δ' ούδ' αίζησιν οΐόντ' εΤναι

κα\ φΟίσιν • οΰ γαρ δτιοΰν εΌται γεγονός μείζον, είπερ

εσται πρόσθεσις, χα'ι μη παν μεταβεβληκός, ή μιχθέν-

ϊ5 τος τινός ή καθ' αυτό μεταβαλόντος. (β) "Οτι μέν ουν

εστί το γενναν και το ποιεϊν και το γίγνεσθαι τε και

πασχειν υπ αλλήλων, καϊ τίνα τρόπον ενδέχεται, καϊ

τίνα φασί μέν τίνες ουκ ενδέχεται δέ , διωρίσθο) τοΰτον

τον τρόπον.

ηεςυβ αΐία. ΙηΙυΙΙί^ί νοίο , ιι( ΐε>ηΪ5 ηοη ηιοιίο ηαιιπι Ιβηε,ίΐ ,

86(1 εΙίϊΠ) δί ρι-οουΙ δϊΐ, εαΙεΓαείί Ναπι ί(;ηίί βει-επι, »ογ εοι•-

ριΐδ οχοαΙΓηι-ϊΙ , οιιί ιιΐ ;ΐ{»αΙ |ΐ;ιΙίίΐΙιιι φΐι' , εδί ϊηδίΐιιηι. (3) Αί

ββΓΪ ηοη ρο&δβ «Ι ψιίο|ΐι;ιιη ρηΓίβ 3ΐΙβΓ3 ρηΐί.ϊΐηι-, 3ΐΙβΓ3

ηυη ραΐκιΐιιι- : ψιί ίιΐ ίρδυιη (ΙβΠηϊβι-ο, ίηίΐίο άίεβηΐ οροι-ΙεΙ.

8ί εηίιη ηΐίΐ^ιιϋιιιΐο ηοη ηηιηΐηο οηιηίψιε βχ ρβι-Ιε δί[ <]ίνϊ-

δίοϋίδ, δβιΐ οοΓριΐδ ηιιΐ Ιβΐίΐυιΐο ίηοΊνίδίοΝίδ δϊΐ : ηοη επί

ρι-οΓεεΙο αυΐεςιηαι οηιηΐ εχ ρβι-Ιο ρβΐίηίΐβ, δειΐ ηο εοηΐί-

ηυιιιη φΐίιΐίιη. ςυοάδί Ιιοο Γαΐίΐιιη βδΐ, εϊ οηιηβ εοι-ριΐδ

βδΐ (1ΐνϊδί1)ϊΐ6 : ιΐίνίδΐιηιηε δϊΐ, δειΙ ΙαηβαΙ, αη (ΙίνίϋίΙιϋβ, ηί-

Ιιίΐ τεΓεΓί. Νβηι δί ρβΓ ΙβοΙιΐδ δββίε&ιπ ροβδίΐ , ρει-ίηιΐβ «Ι

φΐίϋαιη ,ιΠίΐΊΐΐΑίιΙ : ιΊίηιιΐίί ηοηϋυιη δίι <Ιί\ ιμιιιι , ροΐεπί

Ιβιηεη εβδε ιϋνίδΐιιη ; ηυΙΙιιιη βηίπι εηκτβίΐ ίηιροκδίηϋβ.

(4) Οπιπίηο βυΐβπι £εηει-3(ίοηεπι α<1 Ιιιιηο Πεπ ιηοιίιιιη ,

ηεπιρε (ϋδεϊδδίδ εοι-ροπΙ>υδ , Πηεδ εβΓβάίΙυΓ ΓβΙϊοηϊδ. ΕΙε ■

ηίηι δεπιιο ϊ*1β α1ΙίΤ3ΐίοηοηι ε ηιειϋο ΙοΙΙίί. ΑΙ ίιίεηι οοι--

ριΐδ, ςιι.ηηςιι,ιηι εοηϋηυηηι , αϋβδ Ιία,υίυΊιηι, βΐίαβ οοηοΓε-

Ιιιηι νίο'ειηιΐδ, ηοη άίνίδίοηε βυΐ ευηιροδίΐίοηε Ιιοο ραβδίιηι,

ηε<ιυβ οοιινιτδίοηε ,ίιιΙ βιίαηΐιι , δίουΐί ϋεπιοεηΐυδ η-ϋιτίι.

Ναηι ηεςυε (Γ3η$ροδί1ίοηε, ιιε<]ΐιε ιι.ιΐιιι•;>• (1ειηη(3ΐίοηε , εχ

ΗφΐίυΌ (ίιιιπ•<•ιιιμι βν3(ΐ6Γβ δοΐεΐ. Κεο,υε ηυηε ο!υΓ3 οοηετβ-

ΐ3(|υβ Ϊικ1ϊνϊ8ϊ1>ϊ1ϊα ηιοίεβυηΐ, δειΐ εχ ΐΕα,υο ςιιοίΐνϊδ, ηυηε

ΙίιμικΙιιι» , ίηΐεηΐηηι νεΓΟ άιιι-ααι 30 εοηοΓεΙυηι εχδίδΐϋ.

(5) Ι'ΓίκΙεΓοβ Πεπ ηοη ροΐβδί ιιΐ βεοΓεΙίοιΙεεΓεΙϊονεδίΙ. Νοη

εηίπι ςυοιίνίδ ΠεΙ ηΐ3]ιΐδ , δί 3εεα•Ιίο 3(^^6^ι^ο βϋ , εϊ ηοη 1ο-

Ιυηι ηιιι(ε(υΓ, νεί 3(1ηιίχ(ο βΐί^ιιο, νεί ίρδο ρεΓ δε ηιιιΐβίο.

(β) ςυο<Ι ίβϋιΐΓ ^εηεΓΒΓε βε 386Γ8, εϊ βεηεινιιϊ 30 ραΐΐ ίηΙεΓ

δεδβ ηιιιΐυο βίΐ, εϊ (]ΐιοη3ΐιι ρβοΐο ίΰ Πεπ ςηεβΐ , εϊ υ,ιιηηηηι

'Ρ»ιΙ;«ιιι ΓιεΓϊ ύίοαηΐ, ηοη Ιβπιεη ροδ?ΪΙ Πογϊ , Ιιόε ιηοϋο δίι

(Ιβΰηϋηηι.

ΟΑΡ. Χ.

■ίο Λοιπόν δέ θεωρησαι περί μίξεο>ς χατα τον αυτόν

τρόπον της μεθόδου • τοΰτο γαρ ην τρίτον τών προτε-

Οέντων Ιξ άρχης. Σχεπτέον δέ τί τ' έστιν ή μΐξις και

τί το μικτόν, και τίσιν υπάρχει τών Οντων και πώς, έ*τι

δέ πότερον εστί μΐξις ή τοΰτο ψεΰδος• αδύνατον γάρ

Μ έστι μιχθηναί τι έ*τερον έτερο), καθάπερ λέγουσί τίνες•

(2) Οντο>ν μέν γαρ Ιτι τών μιχΟέντων και μή ήλλοιο)-

μένο>ν ουδέν μάλλον νΰν μεμϊχθαί φασιν τ) πρότερον

«λλ' δμοιως έ"χειν, θατέρου δέ φθαρέντος ού μεμϊχθαί,

άλλα τό μέν ίΤναι τό δ' ουκ εΤναι, τήν δέ μΐςιν δμοίως

40 Ιχόντΐι)ν είναι- τον αυτόν δέ τρόπον καν ει άμφοτέρο)ν

συνελθόντο)ν εφθαρται τών μιγνυμένοιν έκάτερον ■ οΰ

γαρ είναι μεμιγμένα τά γε δλως ουκ Οντα. (3) Ούτος

μεν ουν δ λόγος εοικε ζητεϊν διορίσαι τί διαφέρει μϊςις

Ι,ενεσει»)ς καϊ φθοράς, και τί τό μικτόν τοΰ γεννητοΰ

«5 και φθαρτοΰ• δηλον γαρ όις δεϊ διαφέρειν, εΐπερ εστίν.

Ωστε τούτων όντων φανερών τα διαπορηθέντα λΰοιντ'

αν. (4) Αλλα μην ουδέ τήν υλην τω πυρι μεμϊχθαί

φαμεν ουδέ μίγνυσθαι καιομένην, ουτ' αυτήν αυτής τοϊς

μορίοις ούτε τω πυρί, αλλά τό μέν πΰρ γίνεσθαι, τήν δέ

50 φθειρεσθαι. Τόν αυτόν δέ τρόπον οΰτε τω σώματι τήν

τροφήν ούτε τό σχήμα τω κηρώ μιγνΰμενον σχηματί-

ζειν τόν ογκον • ουδέ τό σώμα και τό λευκόν ουδ' έίλως

ΠοδΙαΙ ιιΐ ι)ε ιιιίδΐίοηε εοηΙεηιρΙεηιυΓ^ιιχ(3 οιιηιίεηι (Ιο-

υΐι ίη;ι• ηιοιίιιιιι : ηβηι εχ Ιιίδεε ηυβ; ίηίΐίο ρΓοροδίιϊηπίδ, Ιιοο

εΓ3ΐ Ιιτίίιιιη. ΟοηδκΙεΓβικΙιιιη βυΐεηι ΟδΙ, ςηίιΙ ηιίδΐίο, α,ιικΙ

ιηίδΐϋε , ΐ|ΐιϋιικ εηΐίόυδ εϊ (|«ο ρβοΐο εοιηρβίβΐ ; εϊ ΙηβυρβΓ

υίπιηι δί[ ιηίδΐίο, 3η κΙ Γ,ιΙμπιι δίΐ. Νβπι Πεπ ηοη ροΐεδί πί

ςυίιΐ 3ΐ((Ίπιιι βΙΙεπ ιηίδ('ι\ιΙιιι-, δίεαίί ψιίιΙ.Ίΐιι βίυηΐ. (2) Κίε-

ιιίιιι ΐ]ΐιπιιι Γ3 ΐ|ΐι;ΐ' ηιί.•.|.ι δΐιπί, ,ιιΙΙπιι: δίπΙ, ηεε 3ΐΐ8Γ3(ίοηεηι

-ιιΐ.ίπ ίηΐ, ηοη Νΐη^ί-. ιιιιικ' ςιιβηι ρπιυ βδδε ηιίδίβ,βεά δίηιίΐί-

ίεΓ δε&ε ίι.ιΐκ η• ϋίειιηΐ : ροιτο δί βΙΙΟΓυηι δίΐ εοΓΓϋρΙιιηι, ηοη

βδδε ηιίδΐβ, δεο1 βΙΙοπιιη εδδο , ηΜπ πιιι ηοη είδε ; ηιίδΐίοηεηι

αιιίεηι εοηιηι εδδβ ςυβ; δίηιίΙίΙεΓ δβδβ ΙιιιΙμίιΙ Κο«1εηι 3ΐι(εηι

ηιοιίο εΐίβηι δί ροδίεβηιοιη ίη ιιιιυιη βηιοο νεηεΓΪηΙ, ιιίπιηι-

ςπεεοπιιη ςυηο ηιίδεεηΙιΐΓ, εοΓΠίρΙιιιτ) δίΐ. Νοη εηίηι εβ εδδβ

ηιίδία, ςιι.Έ οηιηίηο ίη Γ3ΐίοηε Γεπιηι ηοη δίηΐ. (3) ΙΙορο

ίΗίΙιΐΓ Γ3ΐίο ροδΙυΙβΓβ νίιίεΐυι-, υΐ ΐ(ΐιο πιίδΐίο 3 };εηβΓ3ΐίοηκ

εϊ εοΓΓυρΙίοηβ, εϊ ςαο ηιίδΐίΐβ α ςεηβΓβΙιίΙί ΐί εοΓπιρΙίύίΙί

ιΙϋΓι-Γ,ιΙ , ο'βΠηίβιηιΐδ. ΡεΓδρίε.ιιιιηι οηίιιι βδΙ, ηιίδΐίοηεηι , δί

ςιιίιίειη δίΙ, 31) ίΙΙίδ οϋΓΓεΓΓε οροΓίεΓε. (}ιιο ΠΙ ιιΐ, Ιιίδοβ οο-

βηίΐίδ, ςιια; »(1ι]ιιΙ)ί1αΐ3 ι'ιΐι•πιιιΐ δοΐνί ο,υεβηΐ. (4) ΑΙ νε™

ηειμιε ηια(0ΓΪ3ΐιι ί^ηί ιηίδΙβηι εκδβ, ηεςυε ηιίδεεΓί ιΐυηι οοπι•

ίιιιΐΊΐιιι-, ,-ι υ Ι ΐρδβπι δΐιίδ ραι-ΙιΙιικ, 3ΐι[ ί^ιιί : δβιΐ ί^ηεηι ε;ϊε•ηϊ,

εϊ ηκιΐΐ'ΐίηιη εοπ-ιιηιρί , (Ιίι-ίιηιΐδ. ΚοιΙιίιι .ιπΙιίιι ηιοιίο ηε-

ςιιβ εοΓροΓί βΐίηιεηΐυηι, ηβηυβ Π^ιΐΓβηι ςπ33 ββΓ.•Ε ηιοΐεηι

<ΊΤοι•ηΐ3ΐ , οργ»! ηιίδεοΓί <Ιίι ίιιιιιβ. Νεε οοΓροπ βΙοεΛίηβηι ,

20.
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τά πάθη και τάς έ"ξεις οίόντε μίγνυσθαι τοις πράγμασιν

σωζόμενα γάρ δραται. Άλλα μήν ουδέ το λευκόν γε χαι

τήν έπιστημην ενδέχεται μιχθήναι, ούδ' άλλο των μή

/ωριστών οΰοέν. (5) Άλλα τοΰτο λε'γουσιν ου καλώς οί

ί> πάντα ποτέ δμοΰ χα'ι φάσκοντες είναι χαι μεμΐ/θαι• ου

γαρ άπαν άπαντι μιχτόν, άλλ' ΰπάρ/ειν δει /ωριστόν

έκάτερον τών μιχβεντων • τών 21 παθών ούθεν χωριστον.

Έπεί δ' έστ'ι τα μεν δυνάμει τα δ' ενεργεία τών όντων,

ένδε'/εται τα μι/θέντα είναι πιος χαι μή είναι, ενεργεία

ίο μέν έτε'ρου όντος τοϋ γεγονότος ες αυτών, δυνάμει ο' ετι

έκατε'ρου άπερ ήσαν πριν μι^θήναι, χαι ούχ άπολω-

λότα• τοΰτο γαρ δ λόγος διηπόρει πρότερον • φαίνεται δέ

τα μιγνύμενα πρότερον τε ε"χ κε/ωρισμε'νων συνιόντα

χαι δυνάμενα •/ο>ρίζεσθαι πάλιν. Ούτε διαμένουσιν

Ιϊ• ουν ενεργεία ωσπερ το σώμα χα'ι τδ λευκο'ν, οΰτε φθεί

ρονται, ούτε Οάτερον ούτ' άμφω • σώζεται γαρ ή δύνα-

μις αυτών, (β) Διό ταϋτα μέν άφείσθο) ■ τό δε συνε/ες

τούτοις άπόρημα διαιρετε'ον, πότερον ή μΐςις προς τήν

αισθησιν τί εστίν. "Οταν γαρ ούτως εις μικρά διαιρεθή

2» τα μιγνΰμενα, χα'ι τεΟή παο' άλληλα τούτον τον τρό

πον ώστε μή δήλον εκαστον είναι- τη αίσΟήσει, τότε με-

μιχται ή ου , άλλ' εστίν άστε δτιοϋν παρ' δτιοϋν είναι

μόριον τών μι^θε'ντων; λε'γεται μεν ούν ίκείνως , οίον

κριΟάς μεμΐ/Οαι πυροϊς, #ταν ήτισοϋν παρ' δντινοϋν

2". τεΟή. Εί δ' εστί παν σώμα διαιρετόν, ειπερ χαι εστί

σώμ.α σώματι μικτδν δμοιομερε'ς , δτιοϋν αν δε'οι με'ρος

νίνεσθαι παρ' δτιοϋν. (7) Έπει ο' ουκ εστίν εις τά-

λά/ιστα διαιρεθήναι, ούτε σύνθεσις ταϋτδ κα\ μϊζις

άλλ' έτερον, δήλον ώς ούτε κατά μικρά σωζόμενα δει

3ο τά μιγνΰμενα φάναι μεμϊ^θαι• σΰνΟεσις γαρ έ'σται και

ου κρασις ουδέ μϊ,ις, ούδ' εςει τον αυτόν λόγον τω δ7•ω

τό μόριον. Φαμέν δ', είπερ δει μεμϊχθαί τι, το μι^θεν

δμοιομερές είναι, και ώσπερ τοϋ ύδατος τό με'ρος ΰδο>ρ,

ούτω χα'ι τοϋ κραβεντος. Άν δ' η χ«τά μικρά σύνθεσις

3(> ή μϊξις, ουΟέν συμβήσεται τούτων, άλλα μόνον μεμι-

γμε'να προς τήν αΐσΟησιν • και τό αυτό τώ μέν μεμιγμε'•

νον, εάν μή βλεπη όςύ , τώ Αυγκεϊ δ' ούΟέν μεμιγμέ-

νον, ούτε τη διαιρε'σει, ώστε δτιοϋν παρ' δτιοϋν μέρος•

αδύνατον γάρ ούτω διαιρεθήναι. (β) Η ούν ουκ εστί

40 μϊςις, ή λεκτέον τοϋτο πώς ένδε/εται γίγνεσθαι πάλιν.

"Εστί δή , ώς εφαμεν, τών οντιον τά μέν ποιητικά, τά

δ' υπό τούτων παθητικά. Τά μέν ούν άντιστρε'φει ,

οσοιν ή αυτή ύλη εστί, χαι ποιητικά αλλήλων χαι πα

θητικά ΰπ' αλλήλων • τά δέ ποιεί απαθή Οντα , δ'σιον

46 μή ή αυτή ύλη. Τούτων μέν ούν ουκ εστί μϊςις• διό

ούδ' ή ιατρική ποιεί δγίειαν ούδ' ή όγίεια μιγνυμε'νη

τοις σώμασιν. (β) Τών δέ ποιητικών και παθητικών

δ'σα εύδιαίρετα , πολλά μέν ολίγοις κα'ι μεγάλα μικροΐς

συντιθέμενα ου ποιεί μΐςιν, άλλ' αύςησιν τοϋ κρατοϋν-

60 τος • μεταβάλλει γάρ θάτερον εις τό κρατούν, οίον στα

λαγμός οίνου μυρίοις /οεΰσιν ύδατος ου μίγνυται- λύε

ται γάρ τό είδος και μεταβάλλει εις τό παν ύδωρ. "Οταν

δέ ταΐς δυναμεσιν ίτάζη πως, τότε μεταβάλλει μέν

έ/.άτε^ον εις τό χρατοΰν εκ της αΰτοϋ φύσεως, ου γίνε-

ηοο οιηη'ιηο ΒίΐρεΙιΐ!» Ιιαίήΐιιίφΐε ιοΙ>υ<> ίρδίδ ΓηϊβοοΓΪ ροδδίΐιίΐο

ρδΐ, φιίρρρ ςυιιιη ιρίί καΐνϊ οΡΓηαηΙιΐΓ. ΑΙ υργο ηεο3ΐυρ<1ί-

ηβιη ρΐ Μ•ίι•ιιΙί»ιιι , ηοε βΐίυιΐ ο,ιιίεφίΒηι ίη$βρ*Γ3ΐ>Ηβ ηιϊβεΡΓΪ

εοηΐίηςϋ. (ύ) (}ιιίη ίηιο Ιιοο ηοη γροΙρ (ΙίουηΙ , α,ιιϊ οιηηϊη

βΐίυ,ιΐίΐηιΐο βΐ δίιηυΐ ε&δε οί ιηϊ*οβΓΪ ίηφίϊυιιΐ. Νοη βηίιη

ϋΐιιηϋιιΐΗ οιηηία ηιίδεειϊ ηυριιηΐ, δει] εοι-υπι ηυ* ηιίδοεηΐιιι•,

ιιΐηιιηςυρ δεραι ,ιΐιιΐι- ι|ΐιίι1 β85β οροΓίβΙ : αίΤροΙυυηι αυΐεηι

ιιιιΙΙιΐίδερβΓΒοίΜδεχδΐδΙίΙ. ΟυιιιηβιιΙεηιεοππηςυίΕδυηΙ,βΙί»

;ιϋιι βίηΐ, 3ϋα ροΙεηϋ3 : ιριιι• πιί>1» δπηΐ, εδδε ιριοιΙ.ιιηιιιοιΙο

οίηοιι είδε Ροη(ίη§ί(, βοΙιι ςηίιίεπι βΐίυϋ εχίίδίρηίβ ρο ςυο(1

ρχ «ί* ΓλιΙιιπι 081 , ροίρηίί» νβΐΌ ΐ|ΐιϊρρΐΐΐιιι υΐΓΐιΐίςιιε οοπιηι

• III. ■' ιτιιιιΐ .ιη1ι•ΐ|ΐι•ιιιι ιιιϊ>ΐ'(•π'ΐιΙιΐΓ, Ρ( ηοη ρΡΓ(]ί(8. 1(1 <ρΐι•ι|

ΓϊΙίο ρΓίυί ,ι.ΙιΙιιΙμΙ.ιΙμΙ. Νμπι ((ϋΒΡ ΜΠ50(•ηΙυΓ, ρΐ ρΓΐυ» ρ\

8Ρρ»Γ3ΐίί οοϋίβο, εί ροδϋο ΓυΓδυηι 8Ρρ»ΓαΓί νίιΙβηιυΒ. Ι^ίΙιΐΓ

1161)116 ρρπιιαηρηΐ αιΐιι , ιιΐί ι-οι-ριι.ι εί »|1ιρ<1υ : ηεςιιε εοΓ-

ιιι•ΐ]|•πιιΙιιι-, ;ιιιΙ αιηΐιιι, .ίιιΙ αΙΙΡΠΙΠΊ. Λ•ιιη ιιιπιιιι νίιΊιι•,

3ΐ(|ΐιε ροΐεηΐί» 8»|να υαηεί. (6; Ιιΐιίπιι Ιι.χό οιιιιΙΙ,ιιιΙιιγ.

Ιΐιιΐιιίαΐίοιι.ηι ηιιΐι-ιιι Ιιί806 εοηΐίιιιιιιιη ε(Ιί88εΓ3ΐηυ8 οροΓ-

ΙρΙ : ιιίπιιιι ιιιί>Ιίο (|ΐιίρρί;ιιη κιΐ -•ίι ιιιιι βίΐ; νβΓϋί ^ΐ'.ιΐί.ι :

ι] ιιι ι ιιι εα ι] ιι.γ ιηίβοεηΙυΓ, ίΐ;ι ίιι ραι ν;ι (1ίνί83 ΓιιιτιηΙ , (1 Ιιογ,

]>.κ 1ο]ιι\Ιιι μ•μ• [ιι^ϊΙ.ι , ιιΙ ιιιιΙΙιιιιι ϋπΐϋΐι ιϋμηιιίο,ιΙιΐΓ, Ιιιικίιρ

ΠΊΙ813 μιπΙ απ ηοη ? μίΙ ΙιΙ ιιΙ οοιυηι ιρκο ηιΐ8(3 βιιηί ρ,ΐΓΐί-

ι ιιΐιι ιμΐίΐ ΙίΙΐίΊ ]υχΐ3 ψκιιιιϋΙκΊ μΙ? 111ο οειίε ιιιπιΐιι ιιιί>Ι,ι

θ85ε<1ίοιιη1ιΐΓ, υΐ ΙιοηΙεοΗΡββΓβηΒΓηιηιεηΙβοεί», ςηυιη ςηο(1•

Ιϋ»•Ι ]ηχ(3 (]ΐιοιΙΙίΙ)Ρΐ ροίίΐιιηι ιν|. ΑΙ 81 οιηηε εοΓριιβ μ)

(ϋνώΐΜΐο, μ εοιρίϋ οοΓροπ ΓηίδΙιιιη ϋίιηϋβΓΡ. ΒΪΙ,ρβΓίειη

(ρκιιιιΙϋιι-Ι 5ΙΊΙΗ ([ΐι,'ΐιιιΙίΙιιΊ Ρ88Ρ οροιΊι-ΙιίΙ. (7) ΛΙςιιε •|ΐιιιιιι

ΙΊιτί ηιΊ|ΐιο:ιΙ ηΐ ίιι ρ3Γ(Ρ8 ηιίηίηΐ35 άίνϊβίο ΙίαΙ, εί ευιη|Μ)-

δίΐίο ηοιι ίιίριη 8ΐΙ (\υοά ιηίϋΐίο, 8Ρ(1 βΐίικί : ηοη οροΓίβΓρ ά'\-

<ί•ι•ι• , ι|ΐι,-ι• πιί&οεηΙιΐΓ, ι^μ• πιι>ι,ί Βεοηικίιιηι ρβΓ(ε$ εχίςυας

€]1ΐ;«ι ΪΙΚ1ΙΙΙ 3<1ΙΐΙΙ0 ΙΊ'ΙίΐΚΉΙΐΙ Π,ΙΙΙΙΓ,ΙΠΙ , ρΡΓ$ρίθΙΙΙΐηΐ ΡίΙ : (ΊΙΙ1Ι-

ρο>ϊ1ίυ εηίιη εκβρί, ηοη ΙιΊΐιριτ.ιΙπιη ιπιΐ ηιί.ιΐίο; ηρο ρ3Γδ

('.ίιιι Ιιΐιι πι ι ιι 1 1 Ίο ΙκιΙιοηΊ Γ.ιΙίοηΐΜη. 1)ίι ίιηη> 3υ(εηι, βϊ ΐ]υί<1

ηιίβερη άεΙ)«3ΐ , ν,ιιυύ ιηίΒΐιιιη β&(, 8ίιηίΙίυιηε8£ε ρβΓίϊιιιη :

Ρΐ (|ΙΙΡΙΙ1»(1ΐΙ1(Ηΐ|ΙΙ11 «φι»• ρ3Γ8 , 3<ρΐ?. Ρ8ΐ ; ίΐ3 Ρΐ ((■ΙΙίρΡΓ.'ΐΙί

Ιιιιηρρί'αΙιιηι. <^ικκ];.ϊ ηιίηΐίιι 8ΐ( εοιηρο8ί(ίο μ.τιιιιιΙιιιιι ριΐΓΐι•»

(•\ ίμιι:ι> , ηίΙιίΙ Ιιοπηη ιιιΐ'ίιΐοΐ , μί Ι βοΐιιιτι ι- μ• ιιιι>1 :ι :ι• Ι βεη -

8ΐιπι; ,Ίΐ•|ΐι••ί•ΙΐΊΐι Ιιυίο (]υί(1ρηι , 81 ,κ-ιιΐι• ηοη νίϋρβί, ι1»•• ηιί-

8ΐηηι, 1•5ηοοο \ργο ηοη Ρ850 ιιη^Ιιπη νίο"εοίΙηΓ. Νρςυε ιΐίνί-

δϊοηε, »(1ρο ηΐ ςιιχνίδ ριιιΊίπιΙα ]ιι\Ιη η,ιιβιηνίβ ρο8ί(3 8ίΙ,

ηιί^Ιίο 8ί(. Ρί3ΐη ΙίεΓΐ ηοη ρο1(«1 ιιΙ οοΓροΓβ δΐο (ΙίνίιΙαηΙιΐΓ.

(8) ΛιιΙ ί-ίΙιιι• ηοη ε$( ηιίδΐίο , ιιιιΙ Ιιοο ηΐΓ8ΐιηι ο>Ι (ϋι ιίιιΙιινι,

<]ΐιο ]ΐΛ(Ιο, ίικρίΗΐιι, Ιίιτϊ ρ088ί(. Νηηΐ ίΙ.Ίΐρκ• (ηΐί ιΐιχίιηικ )

ρογιιπι •ιιι,ι• 81ΙΠ1 , ψι;•'.Ι::πι ,κΊ ί\ ,ι , •]ΐκι•ι1ιιηι ι]ΐι;ι> ,ιΙ) Ιιϊβεβ

ραΐί βοΐεηΐ. Οιΐιΐΐίβηι ίβίΙηΓ εοητΡΓίιιηΙιΐΓ, 8υη(ςηε ίηΐΡΓ 8Ρ

ηιιιΐιιο .αϋνη εί ρ38ίίν3 : ιριοπιπι \ί(Ιι•ΙίινΙ εβάεηι <■>!

ηΐ3ΐ6Γίθ8. Ι^ηιιιΙιιιη νεΓΟ ιιμιιιΚ βί ηοη ρβϋυηΙυΓ, ηίιιιίπιιιι

ιριίΐιπ.-ι ηιβίεηε» πκίοιη ηοη ι>1. ΙΙοπιηι ϊμίΙιΐΓ ηοη ρ>| Γιιί-

ίΐιο. (χ)ιι;ιι •ρ ηρο ηιπΙιΊΐιΙϊ δΐ'ίοιιϋιι μιιιιΙ;ιΙιίιι , ηερ. ι-;ιηι[α-

ρβηιΙοΐΏ , ηιίδί» 0θΓροπΙ)υ8 εΓβρίυηί. (9) Εοπιηι \ργο 3θϋ-

ϊοηιηι ρΐ ρ388Ϊνοηιιη ςυορ Γ3ϋΙβ ιΐίνίβίοίΐίβ δυηΙ, ιηηΙΙα

(ΐοίοίριη ρβηείδ, εί ηιβί;η3 ρ3Γνίδ εοηιροδίΐβ ιηίϊίϊοηριη ηοη

ΓαυίιιηΙ , «ριΐ 3ΐεΓεΙίοηρηι ε]υ5οε ςηοιΙ βνίηιίΐ. Νβηι .ίΙΙιτιμιι

ίη ι.Ι ο,ιιοιΐ ενίηοίΐ, νρΓίί δοΐεΐ : ιιι μιιΐΐιι νίηί,άεοϊβδ πιΐΙΙρ-

ηί*3ΐ|ΐι;ΐ' πιρηδίΐΓΪδ ηοη ιηίβερίυτ. ΕΙεηίιη ΐοπη,ι νϊιιϊ ρεπί,

«Ιιριι' \ Ίηιιηι ίη ΙοΙηηι «ιριιιηι νρτΙίΙιΐΓ. (,ηιιιιιι υργο ροΙι•ιι1ί.ι-

Ιι.ίΙιιίιΙ (ριοιίαιηιηοιίο ;ι•ιριη|ε8, Ιιιιιι ηίπιιιιιριι• ι• ϊ.ιι« ιριι

ιΐΐ'ΐιι ιιιιιΙ.ίΙιιγ ιΐ3ΐηΓ3 ίιι ίι! ιρκκΙ νίηείΐ 3ε Μίριτ.'ΐΙ , ηοη (3ΐηειι
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ται 81 Οάτερον, άλλα μεταξύ και χοινόν. (ίο) Φανερον

ουν 3τι ταΰτ' εστί μικτά οσα έναντίίοσιν έχει τών ποι-

ούντων • ταϋτα γαρ δη ΰπ' αλλήλων Ιστί παθητιχα'.

ΚαΙ μικρά δέ μικροί; παρατιΟεμενα μίγνυται μάλλον

* £δον γαρ καΐ Οαττον άλληλα μεΟίστησιν. Το δε πολύ

καΐ όπο πολλοΰ χρονίιος τοϋτο δρα. (ιι) Δώ τα εύό-

ριστα των διαιρετών και παθητικών μικτά (διαιρείται

γαρ εις μικρά ταϋτα βαοιως• τοϋτο γαρ ην το εύορίστω

είναι), οίον τα υγρά μικτά μάλιστα των σωμάτοιν ■

1« εύόριστον γαρ μάλιστα τι) ΰγρον των διαιρετών, έαν μή

γλίσχρον ή ■ ταϋτα γαρ δη πλείω και μείζω μόνον ποιεί

τον δγκον. "Οταν δ' ή Οάτερον μόνον παβητικόν η σφό

δρα, τι) δέ πάμπαν ήρε'μα, η ούΟέν πλεΐον τό μινΟέν έξ

άμφοϊν ή μικρόν, όπερ συμβαίνει περί τον καττίτερον

16 καΐ τον χαλκόν. Ιϊνια γαρ ψελλίζεται προς άλληλα

τών όντων και Ιπαμφοτερίζει • φαίνεται γάρ πως και

μικτά ήρεμα , και ώς Οάτερον μεν δεκτικον θάτερον

δ' είδος. "Οπερ ε'πί τούτων συμβαίνει • δ γάρ καττίτε-

ρος ώς πάθος τι ων άνευ ύλης του χαλκού σχεδόν άφα-

2ΐ) νίζεται, και μιχθεις άπεισι χριοματίσας μόνον. Ταύτο

δέ τοϋτο συμβαίνει και εφ' έτε'ρων. (12) Φανερον τοί-

νυν εκ των είρημε'νων και δτι εστί μΐξις και τί εστί και

διάτί, και ποία μικτά τών Οντων, έπείπερ εστίν ενια

τοιαϋτα οΐα παθητικά τε ΰπ' αλλήλων καΐ εΰόριστα και

2ΐ> εύδιαίρετα• ταΰτα γάρ ούτ' ΙφΟάρΟαι ανάγκη μεμιγμένα

οΰτ' ετι ταύτα απλώς είναι, ούτε σύνθεσιν είναι την

μιςιν αυτών, ούτε προς την αΐσθησιν • άλλ' εστί μικτόν

μεν 8 άν εύόριστον ον παΟητικόν η καΐ ποιητικόν και

τοιούτω μικτόν ( προς δμιόνυμον γάρ τί) μικτόν ) , ή δέ

31) μΤςις τών μικτών άλλοιω&ε'ντιον ενιοσις.

ΙίΙ .ίΙΙιίίιιπ, 5β(1 ϊηΙβΓ ιιΐιιιιιιψιι: ιηεύίυιη βΐφΐε εοηιηιιιηρ.

(ΙΟ) 1'.ΐΙ(Ί ί;;ϋι1Γ 63 £556 ΙΙιίι-ΙίΙί,Ί , ι|ΙΙ,ι'<ΊΙΙ11ι|ΙΙΙ! ΟΧ 3§εηΙίΙ)ΙΙί

ι<)ΐιΙι\ιπ<Ί;ιΙι•ιη ΙκιΙμίιΙ. ΙΙ,νε εηίιη ίηΐιΐ 58 ρ388Ϊν3 δηηΐ.

Ρ*Γν38υ(επι ϋοιηρΒηίδβάπιονεηΙιιι•, ρΓορρηϋίιΐδηιίδοεπδο•

|ρηΙ;φΐίρρρφΐιιηι ε3 ΓβείΙίηδεεΙεΗιΐδςιιε ίη 8688 1ΐ'3η5ηιεεη(.

ΛΙ ιι ιιι 1 1 ιιιι ι Ι.ιηίίιι-, Ιιοε ίιίειη εΠίείΙ, |».-»1 ϊ ( ιι ι-ι{ ■>•- 3 ηιιιΙΙο.

(ι Ι) ΙιΙιίκ μ εχ Ιιΐ5 ι|ΐκι- ιΐίνίϋί ροδβηηΐ ιια(ίΐ|ΐιε 5θΙεη(, ςιιιε

ΙίιπΙρ Ιοπηϊηο* δη&είρίιιπΙ , 83 ιιιί,,ΐίΐίιι ίΐιιιΐ : φΐίρρε ιρι,>•

ΓικίΙρ ίη ρ3ΓΥ3 (ΙίπιιιιιπΙιΐΓ. ΗχεεηΙπι εδΐρ]ϋ5 ςυοιΐ ΓαεϊΙε

ΙΐΊΊΐιίιΐϋΙιιΐ', Γ.Ίΐίη. Υπ Ιιί μι '3ΐί3 : <]!!{«! ΙίφΐίΐΙβ 80111 , ίιιΐπ

εθΓρθΓ3 ηιβχίηιρ ηιίίΐίΐίβ μιμΙ , ιριιιι» ΙίφΐίοΌιη ηιβχίηιι;

οηιηίιιιη (Ιίνίϊ,ίΙ)ίΙίϋηι (,ιπίι• Ιρπηίπιιιϊ ρο$8ίΙ, ηιοιίο ηοη ίίΐ

νίδεοδίιιη 3(ΐ]ΐιε Ιριιηχ : ΙϋιΧ εηίιη μιοΙιίιι ιο<Ι<1ιιιιΙ αιπρίίο-

ιι'ΐη Λΐιριι- ηΐ3]ι)Γειη. ι^πιιιιι ,-ιιιΙιίιι ηΙΙιίίιιιι «1ιιιη(3\3ΐ

ρ:ιν.ί\ ιιιιι ΓυβπΙ, αιιΐ βΚιτιιιιι νβΙιεηιεηΙεΓ εΐ αΙΙρπιιη ικΐ-

ιιιιιιίπιη τεηιίδίε, νεΙ ηίΐιϋο νείεβιΐβ ραυ1οηΐ3]ιΐ8ενίΐ(]εΙ ςιιοι!

εχ πΐι ιιιμ|ιιι' ηιί»ΙιΐΓ3 εοηδητβίΙ : ιριοιΙ ίη δίαηηο εΐ 3Βγ«

.ΊιτίιΙίΙ . ΛηπηιιΙΙ,'ΐ βηίηι εηΐίβ ίιιΐιτ 5ε ηιίηιΐδ ιϋ-ι ιεΐ3 μιιι!

,ιιιιΐιί-ιπιΐ ιριι' ; νίιίρηίιιι• εηίιιι φίοιίΗΐηηιικΙο εΐ Γρηιίδίε ηιι -

δεοιϊ : βΐ φΐβδί 3ΐΙει ιιιιι δΐΐδεερίίνιιηι, ίΙΙπίιιιι Γογιπβ Ρ55Ρ :

(|ΐιι»Ι ιριΐιίπη ίη Ιιίδεε ;ιι ιίιϋΐ. Νβηι δ(3ηηιιηι φΐηδί ,ιΙιΊ-γΙ ϊι.

ιιιικίΙ,ιιιι μιιγ ιι,,ιΐιτίιι ιΐΊ'ϊ-ί , |ιιιίκ• ε\ «ηΐ'ϋΐΊΐ, ιηίίΙιΐΓ»! (οΐι

(ίίΙοιί' μιΙιμιι ίηιΐίΐο. ί^ιιοιΐ ίιίειιι ίιι :ι1ϋ* φιοηιιε ιΐβΐινεηίΙ.

(12) Ι'3ίοΙ ίβϋιΐΓ εχ Ιιίβ (]ΐΐ3! ιΐίχίηιυδ, 058ε ιηίϋΐίοηβιη, εΐ

ηυίιΙ ΐ'.ι ϋϋ, εΐ φιιιιιι ηΙι εβαϋαπι , εΐ φΐα»ηαηι εηϋα ηιίίΐϋί.ι

5Ϊη(: φΐ;ιιιΊ"ΐ|ΐι.ιΙι'ΐιι ηηηηί)1ΐ3 ί.ιιηΐ (φΐίπιοιίί , ηιιχ εΐ ραΐί

ίηΙεΓ δε, ρΐ ΓβείΙε ΙεΓΠΐίηβπ (1ίνίιΙί(|υε ροββίιΐΐ. 1Ι»ε εηίπ:

ηυαηι ηιίϋΐ3 κυιιΐ, ηοη εβίε εοΓπιρΙα , ηεε ιιΙΙγϊ οβιΐοηι βίπι-

ρΙίείΙεΓ ε55« , ηεεεοπιιη ηιίδΐίοηεηι Ρ8«; εοπιροδίΐίοηειη, ηεε

αϋβρηίηιη, ηρρρ«5Β ΡίΙ. δεύ ηιΚΙϋΐ' (]ΐιίι1ριη ρ4, φίηηοΌ

φΐιιιιι ΙΊιι'ίΙι• (ΙιΊίηΪΓί ιριι•;ιΙ , ρ35$ίνιιπι ρλ( ε( βεϋνυιη , ι•1 ει

φίοιΐ ε$1 ΐ'ίιΐΜΐΐι κΐί , ηιίίΐίΐβ. λ;ιιη ιηί.ιΐιΐρ, α• Ι εομηοηιϊηε ιΐίι ί

5θ1ε(. ΜίίΙίο νειο είΐηιίδΐίΐίηιη αΙΙριαΙοιυηι ιιηίο.

Ι,ΙΒΕΚ II.

ΟΑΡ. Ι.

Περί μεν ουν μίζεως κα\ αφής και τοϋ ποιεΐν και

πάσχειν είρηται πώς υπάρχει τοις μεταβάλλουσι κατά

φύσιν, ετι δέ περί γενέσεοις και φθοράς της απλής, τίνος

κα\ πώς εστί και διά τίν' αίτίαν. Όμοίως δέ και περί

86 άλλοιώσειυς είρηται , τί τί) άλλοιοϋσΟαι και τίν' ε/ει

διαφοράν αυτών. Λοιπόν δέ Οεωρήσαι περ'ι τά καλού

μενα στοιχεία τών σωμάτων, (ϊ) Γε'νεσις μεν γάρ κα\

φθορά πασαις ταΐς φύσει συνεστιόσαις ούσίαις ούκ άνευ

τών αισθητών σωμάτων • τούτιον δέ την ίιποκειμε'νην

40 ίίλην ο'ι μεν φασιν είναι μίαν, οίον άε'ρα τιδε'ντες ή πϋρ

ή τι μεταξύ τούτων, σώμα τε ον και χιοριστόν, οί δέ

πλειω τον αριθμόν ενός, οί μέν πϋρ και γήν, οί δέ ταϋτά

τε και άερα τρίτον, οί δέ και ύδωρ τούτο>ν τε'ταρτον,

ωσπερ Εμπεδοκλής • ίξ ων συγκρινομε'νιον και διακρι-

45 νομε'νιυν ή άλλοιουμένων συμβαίνειν την γε'νεσιν και

τήν φΟοράν τοις πράγμασιν. (3) "Οτι μέν ουν τά πρώτα

αρχάς και στοιχεία καλώς έχει λέγειν, εστο) συνομολο-

γούμενον , εξ ών μεταβαλλόντων ή κατά σύγκρισιν και

ίιάκρισιν ή κατ' άλλην μεταβολήν συμβαίνει γε'νειιν

1)ι• ιιιί-Μιιιιΐ' ιμϊΐιιι- ε( ΙιιοΙιι, εΐ 3ε1ίυηε ρ( ρβδβίοηε, ηιιο

ραοΐο Ιιίδεε εοηιρεΐ3η( ςιΐίε ιι.ίΙιιι.ι ηιιιΐ3ΐίοηειη μιΙιριιιιΙ ;

ι•Ι ίηίΐιρεΓ (1ε «ιι Ιιι ε( οι-εηίΐι δίαιρίίεί ιι1ΐίοΙιιΙ(ιΐ|ΐΐι• , φΐβϋΙρΓ

Ιί.ΐΙ, εΐΐ]|Ι8 8ί( , (Ί Ι|Ι13Ι11 Οί) Ι'31ΙΜΗΙΙΙ : (ιιιιι ρΐίιιηι (1ε 3|(ΡΤ3-

(ίοηε, φΐίιΙ -.Κ 31(ργ3γι ε( ιρι.ιηι ςιιοϋφΐε ροπιηι Ιΐ3ΐ>Ρ3( ιϋί-

ΙιίίίιΙ ί.ιιιι , ιϋι ■Ιιιιιι 651. Κε8ΐ3ΐ ιι! ιίμίι ι•λ (|ιι.τ ε1εηιρη(3

εοΓροΓυιη ,ΊρροΙΙηηΙυΓ, εοηίεηιρΙρηιυΓ. (2) Νβπι ^εηεΓβΙίΐ)

εΐ εοΓΓίιρϋο βηΐκΐηπίϋβ οιηηίϋιι.ι ιρια: η,ιΐιιπι εοη«(3ΐι(,

Ιοηιΐ δίηε βεηϊίϋίΐίηυδ εοΓροΓ^^ι18 εοιηρείιιηΐ. Οιιοηιηι δυϋ-

]εεΐ3ηι ιι ι.ι!ι ι ϊ.ιυι φΐί(ΐ3ΐΐ) ιιιυιιι εδδε ϋίιιηΙ, (ίιιιι μργριιι, αιιΐ

ίμηΐ'Π) , ηιιΙ. ιριίρρί»ιη ίιιίρι Ιι;ΐ(' ιιιιίΗιιιιι. ηιιοιΐ εΐ εοΓρηδ

-ιι ρ! Μ'ρ,ιηιΙιιΙι', ροηεηΐΡδ : ηιιί(ΐ3ηι ηηιηεΓΟ ρΙυΓΡδ ιιιι.ί ■

ιιΙίί ριιίιη ί^πεπι 61 Ιριύβιώ; βΙΜ ρΙ Ιιϊό, εΐ ίριΊίιιιη ιιριίτιι ;

8ΐϋ εΙ 3φΐ3πι ίη(6Γ Ιιιει- (ρκιι Ιιιιιι , ιιϋ ΕιηρειΙοεΙεδ : εχ φΐί-

1>ιΐδ εοηοΓρΙίοηεηι δΡΟΓΡίίοηριηνε 3ΐιΙ 3ΐ1εΓ3ΐίοηειη δυΐιευηΐί-

1ιιΐ5, οιΊιιιη ;ι(ιριρ οεε38υηι γρΙιιι» ίρδίδ εηηΐίηςειε (ΙΙειιιιΙ.

(3) Οιιοϋ ίμίΙιΐΓ ριίηιβ ίρδ3 ρΓίηείρίβ εΐεπιεηΐβφ^ιε ρηιΐιε <1ί-

ι ίιιΙιιι', μΙ ίη εοηΓο&δο : εχ ιριίΐιιι^, δι αυΐ εοη§ΓΡ^3ΐίοηε 5β-

^ΓεςηΙίοηενρ , ιιιι Ι ,ιΐίιι ηιυ(»1ίυηε Ιι.ιιι^ιιιιιΙιίιΙιιγ, ςρηεΓ3ΐίο
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είναι και φΟοροίν. Άλλ' οί μέν ποιοΰντες μίαν υλην

7ΐαρά τα είρημε'να, ταύτην δέ σωματικήν χαΐ /ωριστήν,

άμαρτάνουσιν ■ αδύνατον γαρ άνευ έναντιώσεοις είναι τι)

σώμα τοΰτο αίσΟητδν ον ■ η γάρ κοΰφον ή1 βαρύ ή ψυ-

6 /ρδν ί, Οερμον ανάγκη είναι το άπειρον τοΰτο, 8 λε'-

γουσί τίνες είναι την άρ/ήν. Ώς δ' έν τω Τιμαι'ω γε'-

γραπται, ούδε'να ε/ει διορισμόν • ού γαρ είρηχε σαφώς

το πανοε/ε'ς, ει χοίρίζεται τών στοι/είων. Ούδϊ /ρηται

ούδεν, φήσας είναι ΰποκείμενον τι τοις καλουμε'νοις

ιο στοι/είοις προ'τερον, οίον /ρυσί>ν τοΤς εργοις τοις /ρυ-

σο7ς. (4) Καίτοι χα'ι τοΰτο ού καλώς λέγεται τούτον

τον τρόπον λεγόμενον, άλλ' ων μεν άλλοίωσις, εστίν

ουτι»ς, ων δέ γένεσις και φθορά , αδύνατον εκείνο προσ-

αγορεύεσΟαι ε; ου γε'γονεν. Καίτοι γέ φησι μακρώ

ΐ!> άληΟε'στατον είναι /ρυσον λέγειν εκαστον είναι. Άλλα

των στοι/είων οντο>ν στέρεων με/οι Ιπιπε'οιον ποιείται

τήν άνάλυσιν • άοΰνατον οε τήν τιθήνην και τήν ΰλην

τήν πρώτην τα επίπεδα είναι, (δ) Ήμεϊς 31 φαμέν

μεν είναί τίνα ΰλην των σωμάτων των αισθητών,

2" άλλα ταΰτην ού /οιριστήν άλλ' άεί μετ' εναντιώσεως ,

ε; ής γίνεται τα καλούμενα στοι/εΐα. ΔιοΊρισται δέ περί

αυτών έν Ιτε'ροις άκριβεστερον. (β) Οΰ μην άλλ' επειδή

και τον τρόπον τοΰτόν έστιν εχ της Ολης τα σώματα

τα πρώτα , διοριστεον και περί τούτων, άρ/ήν μεν καΐ

5Λ πριότην οϊομένοις είναι την ΰλην την ά/ώριστον μεν,

ΰποκειμενην δε τοις έναντίοις• ούτε γαρ το θερμον ύλη

τω ψυ/ρώ ούτε τοΰτο τω Οερμω, άλλα το ΰποκείμενον

άμφοϊν. (7) "ίίστε πρώτον μέν τό δυνάμει σώμα αί

σΟητον άρ/ή, δεύτερον δ' αί έναντιώσεις, λέγω δ' οίον

*> Οερμότης και ψυ/ρότης, τρίτον δ' ήδη πΰρ κα! ΰδωρ

και τα τοιαΰτα ■ ταΰτα μεν γαρ μεταβάλλει εις άλληλα,

και οΰχ ώς Εμπεδοκλής και έτεροι λέγουσιν ( ουδέ γαρ

αν ην άλλοιωσις ) , αί δ' έναντιώσεις ού μεταβάλλου-

σιν. Άλλ' ούδεν ί4ττον και ώς σώματος ποίας και πόσας

:>.ί λεκτέΌν άρ/άς • οί μεν γαρ άλλοι ΰποΟε'μενοι χρώνται ,

και ουδέν λε'γουσι δια τί αύται η τοσαΰται.

ηοηι Πβή ιοηΐίημηΐ αίφΐβ εοιτηριίοηειη. 88(1 ςηΙ ιιη.-ιιιι ιιΙΙηι

(•;ι φΙ33 δΐιηΐ ιΐίι-ΐη, ιιΐίΐΐεπίΐιη ί,ιι ϊιιιιΐ , οαιιΐφΐι; εοι-ρθΓ63ΐη

3ΐ(]υε «'|ΐ;ιπιΙιίΙι•ιΐ], οπ,ιιιΐ. Ν'αιη ΙΙιίΊ ηοη ροΐβδί ιιΐ εοφίιβ

Ιιοε, ςυυιη δεηδί1>ϊΙβ βίΙ , κϊηβ εοηΙι-βπείΕίε εχβΐδίβΐ. Γ.Ιοηίιη

ίιιϋηίΐιιιη Ιιοι•, φΐυιΐ ηοηηυΐϋ ρηιιημϊιιηι εβ&ε (ΙίαιηΙ , ;πιΙ

Ιενε αυί §Γανβ, βιιΐ εαϋϋιιιιι 3υΙ ΓπμίιΙιιιη βϊΐ, ηεεβϋδε εΜ.

(ίιίικί «ιιΐΐ'ΐιι ία ΐίιη,Γο <•>1 ΜτίρΙπιη , ηίΐιϋ 1ΐ3ΐ>εΙ οβΓίϊ άα-

Ιίιιίϋφίε. Ιλ.ιιιι ηεε Ηΐε ρίβηε ϋίχϊΐ, αη ίϋ ςιιοϋ υηπικι μι-

ν , ί;ιίΙ , &6 ίρδίδ Μ.'ρ;ΐΓΐ•1ιΐΓ εΐεπιεηΐίδ : ιιοο ιιΙΙο ιιΐί δοΐεΐ ,

ςιιυιη (3ΐηβιι ρπιΐ9(1ϊχεη(, ίΙΙικΙ νοεβίίδ εΐεηιεηΐίδ, ιι! .ίιιπμιι

3ιιγ6ι'9 νρεπίηΐδ, ε&8ε δΐιΐ^εείυπι. (4) Οιι;ιηιρι.ιιη ηεβ Μ

πί Ιι' (Ιί(•ίΙιιι•, ει Ιιοι- (Ιίι .ιΐιπ' ιιιιχίο. ΗειΙ ςιιοπιιη εβί ϊΙΙιτβΙίο,

ι•,ι ίΐβ 8ε$ε Ιι.ιΐιιιιΐ : ιριιιιπιιι νεί'" );εηίΓ3ΐίο ίΐΐιριι• εοΓΓυρΙίο,

ε.ι εχ ηοιιιίηο εοπιιη εχ ιριιΐιιπ ΓιιιιιΙ , βρρεΙΙϊη ίηιρο5&ίΙ)ίΙε

β5ΐ. Λ1<| υί Ιοη^ο νβπϋϊίπιυηι εββε ϊηηυίΐ (ΙίεεΓβ ςιιικί^υο βυ-

Γΐκιι ι•5ίε. Υι-ππη ιριιιιιι ίοΐίιΐ.ι ίρ*3 ε!επιεη(3 8ίηΙ, 3(1 ρΐαηα

ικιριο Γ69θ1ιιΙίοηειη Ιηι•ίΙ : 31 ρι-ίπιαιη ιιιαΙοΓΪαιτι ε$$ε ρΐίΐη»

ί|>53 , άΐ ηυιηείΌ εοΓυιη «Ι ςο* Πεπ ιιΐ'.ρκιιιιΙ . (5) Νοβ

;ιιι((•τιι 86Π3ΪΙ>ίΙϊυιη εοΓροΓυιη (ΐιιηηιίαιη ε£8β ηΐ3ΐεπ3ΐη ϋίοί-

Π1ΙΙ3 , 5β(1 β3ηι $ερ3Γ3ΓΪ ηοη ροβδε, βε<1 δειτιρεΓ εβββ ευηι εοη-

(Γ3π>ΐ3(ε, εχ ΐ)υ3 ιΊιίιιιίι(.ι μκ.ιΙ,ι ΠιιηΙ. Οε (]ΐιίΙ)ΐΐ5 ηΐΐΐιί

εχ3ε(ίιΐ8 εβ( (ΙεΙίηίΙιιιη αΙ<]ΐιβ ρρΓίπιιΊαΙιιιη. (π) Υεπιιη-

ΐ'ΐιίιιινιτο ςυηηι 3(1 Ιιιιηε ιπκιΐυηι εχ ιηβίΡΓίβ εοΓροΓ3 ρΓΪιη»

εοο$(εη( , ιΐι' Ιιΐ.•>ι•ε ςυοηυε (1ε1ει-πιίηειηιΐ3 ορθΓ(ε( , $υρρο-

ηεηΐεβ πιβίειϊιπι ϊη3ερ3Γ3ΐ)Ί1ειη ςυίϋεπι, 56(1 πηιΙι.ίι ϋ- ςιιΐι-

ίεείβηι, ρπηείρίυηι ιιΐιριι• ρηηιιιηι ε$$ε. Νοη ειιίιη ι.ιΙογ

Γπςοη, πεε Γιί^ϋδ οβΙογϊ , 88(1 (]υο(1 .-ιι1ι]ίιϋιΐΓ ιιΐιϊιρκ• πΐ3-

Ιεπ3 εχίίίΐϊΐ. (7) Οιιηη: ριίιιιο, ιμκκΐ ροΐεηΐίβ 8εη$ίυίΙο

(ΌΓριι* εχ5Ϊ8ΐί(, ρηικ'ίρίιιηι «.■>( ; ιΐΐ'ίηιΐΐ' εοη(Γ3Γίεΐ3(ε8Ϊρ$3ΐ,

ι-οιι εβΙοΓ ι•1 (Ί•ίι;ιΐί : ρο$ΐΓ6ΐηο ίμηίΝ ε( .κρι.ι , 1 1 φΐ.ν &πη(

ε]υ8ηιοιϋ. Ηη?ο εηίηι ίη 888ε ΙκιπμιιιιΙ.ιπ 8οΙεηΙ. Ν'εε

Γ08 ρεΓΪηϋε 1ιβ1χ;1 , υί Επιρβ(1ο(:Ιε3 εΐ εείΡΓί 38δεπιιιΙ : ηοη

εηίιη ε&ίεΐ 3ΐ(εΓ3ΐίο. ΛΙ (•ι>ιιΙιμπι•1.ι1γ8 ίρ83> Ιι ,ιιι-ϋΐιιιίπιί ίη

5ε ιιοιιμιΙιίιΙ. Υεπιιη ηίΙιίΙοηιίηιΐ8εΙιιΙεοΓρυη5 8υηΙ, ςιιβϋβ

εΐ ςιιοί ρΓΪηείρίβ δίηΐ , ιΐίοίπιιυ οροΓίεΙ. Ν3Π1 εείεπ βιιρρο-

είΐίβ ιιΐιπιΐυΐ', ηεε ι-ιιι- Ι,ιΐκι 8ίη(, αυί ΙυΙ ηιιιηοΓΟ, (ΙίαιηΙ.

ΟΑΡ. II.

Έπει ουν ζητοΰμεν αισΟητοΰ σώματος άρ/άς, τοΰτο

δ' έστιν άπτοϋ, άπτον δ' ού ή αΐσΟησις ά-ίη', ψανε-

ρδν δτι ού πασαι αί εναντιώσεις σώματος εΐδη και άρ-

4ΐι /4ς ποιοΰσιν, άλλα μόνον αί κα*α τήν ά^ην κατ' έναν-

τίωσίν τε γάρ διαφε'ρουσι, και κατά άπτήν έναντίοισιν.

Διό ούτε λευκότης και μελάνια ούτε γλυκύτης και πι-

κροτης , δμοίοις δ' ουδέ των άλλων των αισθητών έναν

τώσεων ουδέν ποιεί στοι/εΐον. Καίτοι πρότερον ο•]/ις

ίί άφης, ώστε και το ΰποκείμενον προ'τερον. (2) Άλλ' οϋκ

εστί σώματος άπτοΰ πάθος ή άπτόν, άλλα καθ' έ*τερον,

και ει ετυ/ε τη φύσει πρότερον. Αυτών δέ πρώτον τών

απτών διαιρετέον ποϊαι πρώται διαφοραι και Ιναντιοί-

σεις. (:)) Είσί δ' έναντιώσεις κατά τήν άφήν αϊδε,

ι.υ Οερμόν ψυ/ρόν, ξηρόν ΰγρόν, βαρύ χοΰφον, σκληρόν

μαλακόν, γλίσ/ρον χραϋρον, τρα/ύ λεΤον, πα/ύ λεπτόν.

ΐουτο>ν δέ βαρΰ μέν και κοϋ'φον ού ποιητικά ουδέ πα-

(.)ιιιιιηίμίΙ(ΐΓθ)Γροπ8 5θη5ίΙ)ίΙίί,1ιοα είΐ Ιγϊιι^Πιϊ Ι ϊ~;, ριϊικ ίρι.ι

(1ί.•ίι|ΐιίι•3ΐιιιΐΝ, 8(ΊΜΐ)ί1ε .-ιιιίειιι *Ί[ ίρι•ΐ(Ι 1;κ Ι ιι ϊκίιλιιιιι Γ.ιιϊΙ;

εοπ8(3( , ηοη οηιηεβ ι-θΓροΓΪ8 εοηΙι•3Γίεΐ3ΐ68 , 5ρεείε5 ε( ρπη-

(ίρϊ.ι Γ.ιιτπ', 8(•ιΙ 638 μιΙιιιπ ίρι»• 8υ1) (ιιιΊιιιιι (Άιΐιιηΐ. Χαιη

εοηΐΓ3πε(3(ε , ε3(]ΐιε (βη^ίυίΐί , (ΙίΠεπιηΙ. Οϋοι-ίηΛ ηεε ;ιΙ-

1χ)Γ ηεε πϊ^γογ, ηοοίΙιιΙοΗίοηοο ηηιαπίικίο, ηεο ίΐεπι εείβ-

ιιιμιιτι ιρΐίΐ'ΐρι;ιιη (ΊΐιιΙι•;ιιίιΊιι1ιιιιι, (Ίΐ'ίικτιΐιιιη Γ»είΙ. ΑΙιριί

νίβυϊ ΙβεΙη ρΓίοΓ 681 : φκ»Γ6 εΐ ςπο(1 ει οΙφείΙιΐΓ, ρΓΪυδεΓΪΙ.

(?) \Ί•ι ιηιι ηοη 68( εοΓροτϊβ ΙιιημίΙιϋίβ ΛΐΙΌιΙίο, ςυβίεηικ

Ι3ΐιμϋιί1ε εχίί>1Ί1, 8ΐ•ι1 ρΐ'ΐ' βΐίυιΐ , εΐ Γογ13880 ηβίαηρπιιβ.

Ρογγο ίρ8οΐΊΐιη (;ιημίΙιίΙϊιιηι φΐ3ΐ63η3ηι 8ίηΙ ρΓίηκτ «Ιίι ["<τ<-ιι-

ϋίεεί ωη(Γ3πε(3(65, ιϊΪ6ΐίιι^ααιιιιι> οροΓίιΙ. (3) ΚιιηΙ ,ιιιΐιΐιι

ΐ3ημί1>ί1β5('οηΐΓ8ΓΪεΐ3ΐε8 Ιια: : ε»ΙίιΙιιιη Γιίμίιΐιιιιι , βίεεηιη Ιιιι-

ιηίιΐιιιη , μΐ'βνε Ιενβ, ιΐιιπιιη ιηοΙΙε, νίβεοβυιη ίΐηιΐιιηι, η•»•

Ιιπιηι μΐ3ΐ)πιηι, εΓ3&8ΐιηι ΙΐΊΐιιε. Εχ φΐίυυβ &Γ&ΧΟ Η Ιετβ ηε-

([ΐιε βεΙίν3 8ϋΐι1ιιθφΚ|ΐ35ΐ>ίν3. Νοη εηίηι φιοιΙ ηΙΙεηιηι φΐϊρ



;329,ί.Ο.) ϋΕ 0ΕΝΕΚΑΤ1Ο.ΝΕ ΕΤ ΟΟΒΚυΡΠΟΙΝΕ ΙΙΙί. II. ΟΑΡ. II.

Οητικά' οϋ γάρ τω ποιεΐν τι έ'τερον η πάσ/ειν ΰφ' έτε

ρου λέγονται. Δεϊ δε ποιητικά είναι αλλήλων χαι

παθητικά τα στοιχεία • μίγνυται γαρ χαϊ μεταβάλλει

εις άλληλα. (ι) Θερμόν δε χα'ι ψυχρόν και ΰγρόν χαι

5 ςηρον τα μεν τω ποιητικά είναι, τά δέ τω παθητικά

λέγεται • θεραον γάρ έστι τό συγχρϊνον τά ομογενή ( το

γαρ διαχρίνειν, όπερ φασί ποιεΐν τό πϋρ , συγκρίνειν

εστί τά ομόφυλα• συμβαίνει γάρ έξαιρεϊντά αλλότρια),

ψυχρόν δέ το συνάγον χαι συγχρϊνον δμοίοις τά τε συγ-

1ι» γένη και τά μή ομόφυλα • ΰγρόν δέ τ6 αόριστον οικείοι

δρω ευόριστον ον, ςηρόν δέ τό εΰόριστον μέν οΐχίίωίρω,

δυσόριστον δε'. Το δέ λεπτον και παχύ και γλίσνρον

χαι χραϋρον και σκληρον χαϊ μαλαχόν και αί άλλαι

διαφοραι εκ τούτων ■ (δ) έπε'ι γάρ το άναπληστικόν εστί

Γ) του ΰγροϋ διά το μη ώρίσθαι μέν ευόριστον δ' είναι και

άχολουΟεϊν τω άπτομε'νω, τι) δέ λεπτον άναπληστικόν

(λεπτομερές γάρ, χαι το μικρομερές άναπληστικόν ό'λον

γάρ δλου άπτεται• το δέ λεπτον μάλιστα τοιούτον),

φανερον ότι τό μέν λεπτον εσται του ΰγροϋ, τό δε πανΰ

2υ τοϋ ςηροϋ. Πάλιν δέ τό μέν γλι'σχρον του ΰγροϋ (τό

γάρ γλι'σχρον ΰγρόν πεπονθός τί έστιν, οίον τό έλαιον),

τό δέ χραΰρον του ξηροϋ• χραϋρον γάρ τό τελε'ως Εηρόν,

οίστε και πεπηγέναι δι' ελλειψιν ΰγρότητος. Έτι τό μέν

μαλακόν του ΰγροϋ ( μαλαχόν γάρ τό ΰπεΐκον εις εαυτό

ϊ.ι και μή μεΟιστάμενον, δπερ ποιεί τό ΰγρόν ■ διό και ούχ

εστί τό ΰγρόν μαλαχόν, άλλα τό μαλακόν τοϋ ΰγροϋ ) ,

το δε σκληρον τοϋ ξηροϋ • σχληρόν γάρ έστι τό πεπηγός,

το δε πεπηγός ξηρόν. (β) Λέγεται δέ ξηρόν χαι ΰγρόν

πλεονανώς. Αντίκειται γάρ τω ξηρίο και τό ΰγρόν και

::ιι τό διερόν, και πάλιν τω ΰγρω και τό ξηρόν και τό πε-

πηγος ■ άπαντα δέ ταϋτ' έστι τοϋ ςηροϋ κα'ι τοϋ ΰγροϋ

τών πρώτων λεχθέντων. 'Επει γάρ αντίκειται τω διερω

τό ζηρόν, και διερόν μέν έστι τό έχον άλλοτρίαν ΰγρό-

τητα έπιπολης, βεβρεγμένον δέ τό εις βάθος, ζηρόν δέ

ϋ> το έστερημε'νον ταύτης, φανερόν δτι τό μέν διερόν εσται

τοϋ ΰγροϋ, τό δ' άντικείμενον ζηρόν τοϋ πρώτου ξηροϋ.

(") Πάλιν δέ τό ΰγρόν και τό πεπηγός ωσαύτως• ΰγρόν

μεν γάρ έστι τό έχον οίχείαν ΰγρότητα, βεβρεγμένον δέ

το έχον άλλοτρίαν ΰγρότητα εν τω βάΟει, πεπηγός δέ

ΐιι το έστερημενον ταύτης, "ίίστε και τούτων εσται τό

μέν ξηροΰ τό δέ ΰγροϋ. (β) Ληλον τοίνυν οτι πασαι αί

άλλαι διαφοραι ανάγονται εις τάς πρώτας -τε'τταρας,

αΰται δέ ούχέτι εις έλάττους• ούτε γάρ τό Οερμόν 8πε?

υγρον ή όπερ ξηρόν, ούτε τό ΰγρόν όπερ Οερμόν η1 ό'περ

»:. ψυχρόν, ούτε τό ψυχρόν κα'ι τό ξηρόν ουΟ' ΰπ' άλληλ'

ουΟ' ΰπό τό θερμόν και τό ΰγρόν είσιν ■ ωστ' ανάγκη

τε'τταρας είναι ταΰτας.

ρίαιη ιι»βΙ ρΒΐϊαιιίΓνο αΙ>αΙΙθΓο, «ΙίοιιιιΙιΐΓ. ΑΙ ρΙριιιριιΙβ ίρ&β

ιηΙει-δΡίιιυΙυοαεΙίνΒδίιιΐΡίρβδδίνβ,οροΓίεΙ: ηπιιι ιηίδίεηΐιιι•,

ρΙίηδβ&8νίοίδδίπιΠιΐιΙ<•ιηΙιιι•. (4)θ3ΐίιΙυηι3ΐι(ρηι Γιϊβίιΐυηιιιυρ,

εΐ ΙιιιιηίιΙυιη 80 δίιχυιη , ίΙΙιι αυίάρηι ηυοιΐ βεΐίνβδίηΐ, Ιικο

νβτο ηιιυιΐ ρόδινα, ιΐίουιιΐιιι-. €;ιΙίιΙιιιη εηίπι ΡδΙ, ^υοιΐ εβοοη-

ΚΠ'ΙίΒΐ (\0Χ ρ]υδάρΐη δΙΙΙΐΙ "Ρΐΐιτίδ. Ν»|ΙΊ δ^ΓΡ&ΙΙβ ( 1(1 ηυιχΐ

ί|$ηειιι ΙΊιρργβ »ίυηΙ ) εδί, ω^ικιία ρ| ιμιχ> ρμίδϋειπ δΐιηΐ βε-

ΙΙ6ΓΪ8, εοη§Γ883Γε : ϊιχίιΐίΐ ριιίιιι ιιΐ αΐίοηα εχίπιβί. ϊΐϊ§ί<Ιυιη

νει-ο, (ριοι! «χ »•ι]υο εο^ίΐ ;ιε εοηςτεφΐ, ίβιη ο,υοβ ε)υδϋρηι

βυηίΒΡίιβιϊδ, ςυαιιι π,υα; ιΐίνεΐΐί. Ηιιιηίϋυιη ίυίειη, ο,ιιοι!

ςιιυιιι Γβοϊΐβ Ιεπηίιιοδ &υ$εϊρία(, ρι-ορπο ηοιι ιΙείίηίΙιΐΓ. Κίρ-

ρυιη νιτο, ςυικί ρΓυρποΙεπηίηο1>εΙΙβιΙείίηίΙιιι•, ιΐϊεηοφςη•.

Τεηιιρ βυίεπι εΐ 0Γ3&>ϋΐη , νίβοοδυιη εΐβιϊϋυιη, άυπιπι εΐ

ηιοΙΙε, εΐ εβίβηε ιΙίΙΓει-ριιΙϊα; , εχ Ιιίδτο δΐιιιΐ. (;,) Νβηι ςιιυιιι

ςυοα η-ρίεΐίνιιηι εχβΐδίϊΐ, αιΐ Ιιπηιίιΐυιΐι εχ εο ρειίίηεβΐ, <)ΐιυ<1

ηοη δίΐ (Ιεΐίηιΐιιηι , -«(Ι ρροιιιρίβ Ιεπηίηαπ ροβδίί, εΐ 5ε<|ϋΛ-

Ιιιγ ίι! (ριοα ίρδίιιιι Ιηιι^Ι , Ιεηιιε βυΐεπι 8ίΙ ι-ρρίεΐίνιιηι, ( η;ιηι

ρβιναΓυιη εδί ρϊΓΐϊιιπι : ει ςιιο<Ι βδΐ ε]ιΐϊηιοϋί, Γερίβϋνιιιιι

ββΐ; Ιοίιιιη εηίιη Ιοίιιπι Ιβημϋ : Ιεηιιε ηιιίεηι, ιιι3χίιιιε Βίι

1»1ε , ) Ιεπυβ δΐιΐ) Ιιυιηί<!ο , 'βΐ ε.Γ»δδΐιιιι δυΐ) δίεεο Γογο εοηδίβΐ.

ΚϋΓδυιιι νίδοοδίιιιι β!) ΙιυιιιίιΙο οοηιρΓεΙιεηιΙεΙϋΓ ; ηαιιι \ί-

δεοδυπι, ΙιυιηίιΙυηι ευιη (ΐιιαιΙ»ηι 3ΐ1εοΐίυιιβ εχδίδϋΐ, νυΐυΐ

οΐβιιηι : ) απϋαΐΗ ΒυΙειιι, «δίοϋο. ΑΓί(1υιη εηίιη βδΐ, (μιυϋ ρεί'-

Γεείε δίεοιιηι εδί, βιίεο ιιΐ οο ΙιιιιηίιΠΙαΙίδ ιΐεΐ'εοίηηι εΐίηιιι

εοηαΓενειϊΙ. ΙηδϋρβΓ ιηοΙΙε, ΙιιιηιίιΙυιη εοιηίΐαπ δοΐεΐ : εΐ

ιΐιιιηιη , δίοευιη. ΜοΙΙε εηίιη ε*1 , ΐ)υο<1 ίη »ι•δε ιεΓιι;;ίΙ ιειΠΙ-

ηυε, είδε ηοη ευηνεΓίίΙ,ίί] ο,ιιοιΐ ΙιιιιηίιΙυιη ΓαεεΓε ΒδδοΙεΙ.

ΟιΐίΐιιιιιΙϋ•ι-ιιι εΐ ΙιιιιηίιΙυιη ωοΙΙε ηοη ε*Ι ; δει) ηιοΙΙε δυ1> Ιπι-

ηιίιΐο,υΐ ιΙυΓυηι δΐιϋδίεοο οοΙΙυοίΙιιτ. [ΐιιηιπι δίφΜοΥιιι εδί,

ιριοιΐ εοηεΓεΙυιιΐδειι ευιψεΙ;ι(ιιιη βδΐ. Οιιοιΐ αυίειη 88ΐι:οικτε-

Ιϋηι,δίοπιιηεδΙ. (β) ΡοΓΓΟδίεευιη εΐ Ιιιιηιίιΐυιη, ηιιιΐΐίδιίίιυη-

ΙυΓ ιηοιίίδ : ηαηι εΐ Ιιυηιίιΐυιη εΐ ιηαιίειίδ, δίιχο βιΐνει-δβη-

Ιιιγ; εΐ ΓϋΓδϋδ δίεειιηι εΐ εοηοΓεΙηιη , Ιιιιηιίιΐο. Ηα-ε αιιίειιι

οιηηί» αιΐ Ιιιιιιιίιΐυπι εΐ δίεεηιη , ςυα; ρπιηα ιΐίοΐϊ δΐιηΐ, |η.τ-

ΙίηεηΙ. Ν.ιιιι <ι υ ιιιιι ιηικίι-ηΐϊ δίιχιιιη βιΙνεΓδεΙυΓ; ει ηΐϊιίεηδ

δίΐ ψιυά δΐιρεΓίϊοίε Ιεηικ εχίΓοπβηι βιΐιηίδίΐ ηιιιηίό'ί(»(εηι ;

εΐ Ιιιιιηειίυπι, ιριοι) ίηίΓΟΓδυδ, δίεευιη βιιίειη ίιΐ ιριοιΐ Ιιαο

ν303ΐ : ιηαιίεηδ 6ΐι1> Ιιυπιϊιΐο, εΐ ει ορροδίΐιιηι δίεειιηι , δΐιϋ

ρπωο δίεεο Γογο εοηδίβΐ. (7) Κιιγμιιιι ΙιιιηιίιΙιιπι ι•1 εοηεΓβ-

Ιαηι , βοιίειη ηιοιίο. Ιΐυηιίιΐυηι εηίιιι εδί, ςηοιΙ ρΓορΓίβηι Ιια-

1)εΙ ΙιΐιιιιίιίίΙίΐΙειη ; ΙιυιηεεΙιιιη βηΐεηι , ςιιοιΐ ,ιΐίοικιιη |,8Ικ•1

Ιιυιηίι1ίΙ;ι1ειιι ίη ρεηίΙίβΓβ ρβΓίβ : εοηοΓεΙιιιη τεΓΟ, ςυού

Ιιαε ριίνίΐΐυηι ε«1. ΚΙ ρΓοίιιιΙε εχ Ιιίδεε «ΙΙεΓϋΓη ΙιηιιιίιΙί, »|•

Ιεπιιη δίι-ιϊ «γιΙ. (8) (ΌηδΙβΙ ί"ίΙιιΓ, εοΙεΓβδ οηιηβδ ιϋΙΤε-

ΓΡίιΙίββ 3<1 ςιιαΙΙιιοΓ ρπηιηδ, εΐ Ιιηκ, ηοη αηιρίτιΐδ ίη |κιυΐΊο-

ΓΡδ Γβιΐιιεί : ηοηιιε εηίπι ρ.3|ίι!υιη ίιΐ ρ>1 ιριοιΙ ΙιιιιηίιΙυιη, 3ϋΙ

<ΐυοιΙ δίοριιιη ρμΙ ; ηειριε ΙιιιιηίιΙυιη , ^υοιΐ εβίίιΐυηι , βυΐ ςυοιΐ

ίΓίϋίιΙυιη εδί ; ηριριε Γιί^ίιΙιιιη β( δίεειιιη δυοιΙΙριηβ βιιηΐ

ηριρίι'ΜΐΙι Γ,αϋιΙο «Ι ΙιυιιιίιΙο δίπιυηΐυι•. ΟυβΓε ηιιβΚυοΓ βίδε

Ιΐ3δ ηεεεδδρ εδί.
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ΈπεΊ δέ τέτταρα τα στοι/εϊα, των δε τεττάρων ές

«5 συζεύξεις, τα δ' εναντία ού πέψυκε συνδυάζεσθαι

( 'ίερμόν γαρ και ψυ^ρόν είναι το αυτό και πάλιν ςηρον

και ΰγοόν αδύνατον), φανερόν δ*τι τέτταρες έσονται αϊ

ι των στοι/είων συζεύξεις, βερμοϋ και ξηροΰ, και Οερ-

αοϋ και ΰγροϋ, και πάλιν ψυνροΰ και ύγροϋ, και ψυ-

/ροϋ και ξηροϋ. (ϊ) Και ήκολούθηκ» κατά λόγον τοις

άπλοΐς φαινομένοις σώμασι, πυρι και άε'ρι καΐ ύοατι

κα\γη• τι) μεν γαρ πυρ βερμόν και ξηρόν, δ δ' άήρ

ιυ Οεραον και ΰγρο'ν ( οΓον άτμις γαρ δ άηρ ) , το δ' υόωρ

ψυ/ρδν και ΰγρόν, ή δέ γη ψυ/ρόν και ξηρόν, ώστ' εύ-

λόγως διανέμεσβαι τάς διαιορας τοις πρώτοις σώμασι,

και το πλήθος αυτών είναι κατά λο'γον. (β) "Απαντες

γαρ οί τα άπλα σώματα στοι/εΐα ποιοϋντες ο'ι μέν εν,

16 οί δε δυο, οί δέ τρία, οί δέ τέτταρα ποιοϋσιν. (4) "Οσοι

μίν ούν έ'ν μόνον λε'γουσιν, είτα πυκνιόσει και μανωσει

τάλλα γεννώσι, τούτοις συμβαίνει δύο ποιείν τας άρ-

νάς, τό τε μανδν και το πυκνόν η το Οερμδν και το ψυ-

'/ρόν * ταΰτα γαρ τα δημιουργοΰντα, τό δ' ίν υπόκειται

20 καθάπερ υλη. (δ) Οί δ' ευθύς δύο ποιοϋντες, ωσπερ

Παρμενίδης πΰρ και γην , τα μεταςυ μίγματα ποιοϋσι

τούτων, οίον άε'ρα και ύδωρ. Ωσαύτως δέ και οί τρία

λε'γοντες, καΟάπερ Πλάτων εν ταΐς διαιρε'σεσιν • το γαρ

με'σον μίγμα ποιεί. Και σ/εϊόν ταύτα λε'γουσιν οΐ τε

25 δύο και οί τρία ποιοϋντες • πλην οί μεν τε'μνουσιν είς

δύο το αέσον, οί δ' εν μόνον ποιοϋσιν. (ο) "Ενιοι δ' ευ

θύς τέτταρα λε'γουσιν, οίον Εμπεδοκλής. Συνάγει δέ

και ούτος εις τα δύο ■ τω γαρ πυρι τάλλα πάντα άντιτί-

Θησιν. Ουκ εστί δέ το πϋρ και ό άήρ και έ'καστον των

30 είρημε'νων άπλοϋν, άλλα μικτόν. Τα δ' άπλα τοιαϋτα

μεν εστίν, ού με'ντοι ταύτα, οίον ει τι τω πυρι δμοιον,

πυροειδε'ς, ού πϋρ, κα\ το τω αέρι άεροειδε'ς• όμοίοις δέ

κάπι των άλλοιν. Τό δέ πϋρ εστίν υπερβολή θερμότη-

τος, ωσπερ και κρύσταλλος ψυχρότητος • ή γαρ πηξις

36 καί ή ζέσις ύπερβολαί τινε'ς είσιν, ή μέν ψυ/ρότητος,

ή δέ θερμότητος. ΕΊ ούν δ κρύσταλλος έστι πηξις ύγροϋ

ψυνροϋ , και το πΰρ έσται ζε'σις ξηροϋ βερμοϋ. Λιό και

ουδέν ουτ' εκ κρυστάλλου γίγνεται οίτ' έκ πυρός.

(7) "Οντων δέ τεττάρων των απλών σωμάτο>ν, Ικάτε-

4ο ρον τοΐν δυοΐν Ικατε'ρου των τόπων εστίν • πϋρ μέν γαρ

και άήρ τοϋ προς τον δ'ρον φερομένου, γη δέ και ύόοιρ

του προς τό με'σον. Και άκρα μέν και ειλικρινέστατα πϋρ

και γη , μέσα δέ και μεμιγμένα μάλλον ύδωρ καί άηρ.

Και έκάτερα έκατέροις εναντία• πυρι μέν γαρ εναντίον

4!» ύδιορ , άε'ρι δέ γη• ταϋτα γάρ εκ των εναντίων παθη

μάτων συνέστηκεν. (β) Ού μην άλλ' απλώς γε τέτ

ταρα όντα Ινός εκαστόν ε'στι, γη μέν ξηροϋ μάλλον

η ψυ/ροΰ, ύδωρ δέ ψυνροϋ μάλλον ή υγροΰ, άήρ δ' υγροΰ

μάλλον η βερμοϋ, πΰρ δέ Οερμοϋ μάλλον ϊ| ξηροϋ.

ριιιιιιι ;ιιιΙι•ιιι ιΊεηιεηΙ.ι δίη! φίαΙΙυοΓ, εΐ εοπιιιι ψι,ν δοηί

ςιιαΚυοΓ, βεχ δίηΐ οοριιΐ.ιε , οοη(Γ3Π3 ϋΐιίειη δίηιυ.1 οορηίβπ

ηοη ροδδίηΐ; ( εηΙίΐΗΐιιι εηίηι βΐ Ιπ,ίζίιΐυηι, εΐ πίΓδηηι -ίο υιιι

εΙ Ιιιιιιιίιΐηιη ϊάοηι εδβε , «81 ίπΊροίδίοίΙε; ) εοηδίβΐ φΐοά εΐε-

ιιΐι ιιίοι ιιιιι εορπ1<Ε ηυβΗιιοΓ ειτιηΐ, ηεηιρε ειιΐ'ιιΐιιιιι εΐδίο-

(Ίΐιπ, εαΐίιΐιιιη εΙ Ιιιιηιίιΐιιηι, πιιμιιιι Γη^ίϋιιπι εΐ Ιιιιιπί-

ιΐιιπι, Γγϊ^ηΙιιγπ είδΐοαιηι. (5) ΑΙηιιε Ιι<χο, οοΓροΓβ εβ φίβε

ίίηιρίίεία νίιΙεηΙιΐΓ εδδε, ί«ηεπι ίηφίβιη εΐ βεΓεηι , «φι,ιιη εΐ

Ιειτίπι , βεοηηάΊιηι ΓίΐΙίοηειη εοηιίΐ3π 3ε. βεφίί βοΐεηΐ. Χβιτι

ί^ηΪ5 03ϋ(1υ8 δίεουδφΐβ εϋΐ; 8εΓ νεπ>, ΓΓΪ^ϊίίιιβ εΐ ΙπιιιιιιΙιΐϋ ;

( η»πι 38Γ, νείυΐ νβροΓ ε«1 : ) βι^ιια ΓΓΪκίιΙ» Ιιιιιηίιίαηιιε ; (ργγ3,

(ήϋ,ίάΑ Άίφκ 81003. Ιΐηιΐβ ΠΙ ιιΐ (]ίΓΓεη"η1ί,χ• ΠΙα; ηοη ϊη]ιιπ3

ρπηιίδ ΟΌΓροΓίυιι» άί«ΐΝΐ>υ.3ηΙυι•, εΐ ]υχΐ3 ΓβΙίυηεηι εοηι™

ηιιηιει-υ.9 εοηδίεΐ. (3) Οιηηεδ ειιίιη οί ςπί δΐιηρίίοί» ουηχ>Γ3

εΐεηπεηΐβ ΓηοίιιηΙ, βΐΐϊ ιιπιιιη, ;ιΙίί ιΐιιο, αΐϊϊ Ιιί,-ι, ,•ιΙίί < |ΐι.ιΐ( ιιογ

ε&5ε νοίυηΐ. (4)(}ιιί ίμί1ιΐΓ(ίΐιιΙιιιιιυηυηιβ88£<1ίευηΙ, (Ιείηιΐε

άβη$ί(αΙβ εΐ ΓδΓΐΙβΙβ οεΙεΓα ^εηεΓβηΙ, 1ιί»οε (ίιιο ρΓΪηοϊρϊβ

Γ;ιι•(Ί-ε, ιηΐ'ΐιιιι ίηΐ|ΐι;ιηι ιΐ (Ι.ίιμιιιι , ;ιυΙ ι ,ιΐκΐιιιιι ι•1 ΓΗμϊιΙιιιη,

αΐΊ-ίιΗΐ : Ιι.ι'ί• εηίηι ορϋίοίδ ιιμιιιιιμ οΙριίιηΙ ; ηιιιιηι ,ιιιΙιίιι

8ΐιη]ίοϊ βοΐεΐ , δίοηΐί ηιβΙεΓΪεί. (5) Οηϊ νεΓΟ οοηϋηηο (Ιηο ,

ηΐ Ι'3Γηιεηί(1ε8 ϊ{;ηειη εΐ Ιειταηι, Ι,κίιιηΙ : ςιΐίβ ϊηΙεΓ Ιικο

ηιειίία βιιηί, οειι ίΚΊ•-ηι εΐ αςυβιη , Ιιοπιηι ιηίίΙιίΓΛί εβ8ε

.ΊϋΙππιηΙ. Εοιίειη ηιοιίο εΐ ςηίε&βε Ιγι3 ίικ|ΐιίυη(, ςιιειη3ΐ1πιο•

(Ιιιιιι ΙΜαΙιι ΐη (ϋνίίίοηί1)ΐΐ9 : ηιειίίυπι ίίςυίιίεηι, ιιιί Ι;ιι.ι:ιι

οοη«εποηκιυε ΓβοίΙ. Αίςυβ εβιίειη ΓεΓε ιΙίι-ιιιιΙ , <|ΐιί <1ηιι εΐ

ΐ|ΐ:ί Ιιί ι Ι.ιιίιιιιΙ : νρπιιη ίΙΙί ηιεϋίιιηι ίιι (Ιηο μμιιιιΙ , Ιιί νεΓΟ

υηιιιιι Γ,ιιίηιιΙ ιιιειίίιιιη. (6) Ρογγο ηοηηιιΙΗ 8ΐ3ΐίιη ιρι.-ιΙΙιιοΓ

08$ε ίΐίιιιιΙ , ιιί Κηιρΐ'ιΙοεΙι'8. Γιιμίΐ ίΐιιίειη εΙ. Ιιίο ιΙΙι ίη ϋιιο :

η,'πιι ίμιιϊ εείει .\ οιηηία οοηΐΓβροπίΙ. Ιςιιίδ ηιιίειη ε( ικτ, εΙ

ιιηιιιΐ)ι|ΐιυιΙιριε εοιιηιι ιμια• ιϋι Ια 8υη{ , 1ΐ30(1ςιΐ3ηΐ]3ΐη δίιη-

ρ!εχ εβί, 5βι1 ηιΜηιη. <^ιι•« νει•ο 8ΐιη(8ίηιρ1ίεΪ3, ΙαΙίαιιηίιΙειη

ηηι(, ηοη Ιαιιιεη ε;ιι1ειη , ιιί ςιιοιΐ ίμηί βίηιίΐε β$(, ίμηειιηι ,

ηοη ίι•ηί8 ; εΙ ο,ηοιΐ 3ειϊ, βεΓεηηι,ηοη 3ει• εχδί$1ίΙ. δϊηαϊΐϊ

ηιοϋο ιΐε εείειΊ-ί ΐ]ηοι|υβ ιΐίεεηιΐυιη ε$(. Ι^ηίβ εΐίιιιιι, εαΐο-

Γί8 εδίεχοεδβηβ : ρεΓίηιΙε ιιί βίβείεί, Γγϊ^ογϊ•*. Νβηι εοπΒεΙαΙϊο

εΙ ΓεινοΓ, εχοείδίοηβδ ςηίειίαιη ευηΐ : ΠΙ» (μιήΐεηι Γη^οΓίβ;

Ιιίε νεΓΟ 0310ΓΪ8. ΙμίΙηι• δι βΙαείεδ, Ιιυηιίϋί ΓΓΐ^ίιΙί εοη^εΐηΐίο

δίΐ ; εΙ ί^ηϊδ, οβΗιΓι δίεεί ΓεΓνοΓ εΓίΙ. ριι»ηιοΙ)Γεπι ηεο εχ

ΒίΒοΊείη'κιιίαυίοηυβηι,ηεοεχ ί^ηί ροΐεδί. (7) ί}ιιιηιι βιιίειη

δίηιρίίοία 0θΓρθΓ3 δϊη1(|ΐΐΒ(ΙυθΓ, ε ιΐιιοΐιιΐδ ΙΐΙΐΙΙΙΙΙφΙΙ' ιιΐΓίιι.-ί-

■ |ΐιε Ιιιειιπιηι ο! Ιξηίδ εηίηι ε( ηει-, ε}υδ φΐί 3(1 ίηρειίίοίειη

(εηηίηιπικριΐ! νει-βί! ; Ιεπ:ι νεΓΟ εΙ ;ΐφΐ», ε]υδ ςαϊ ϋΐΐ ιηο-

ιΐίιιηι. ΑΙφίβ ί^ηΐδ εΙ (είτα εχΐιτιιι.ι ςυίιίεηι βιιηί, εί δϊηοε-

Π0Γ3; βςιια νεΓΟ εΙ 3εΓ, ηιειίίίΐ εΙ ιηίΜα πίΛ^ίί. ΕΙ υίΓαςιιε

• Ί ί-'ΐιιι ιιΐι ίΜ)ηε εοηΐΓ3ΓΪ3 δυη(. Ναιη ί§ηί 3αυ3, «οι ί νεΓΟ

Ιεπ'» ηιΙνεΓδΛΐηι-. ΙΙινε εηίηι εοη(Γ3ΓΪίδ ηΠ'εεϋΙιιΐΛ εοη>1;ιηι.

ι Ν Λ Ί ι ■ ιιιιι ειιίιιι ν ει•οιρι ιιιιι ΝίιυρΙίε.ίΙεΓ(ρυΙΙιιοΓδίηΙ,ΐ|ΐιιιι1ι|ΐιε

υιιϊιΐδ εδί : Ιεπ α δίςυίιίεπι , δίεε.ί ροΐίυδ βδ{ ψι.ιιη ίι ίμίιΐί;

3ςυ3 (αβΓ?) νβΓΟ, Γπ^ίάί ηΐ3§ίδ ςυ3ηι Ιιιιηιίιϋ; 3εΓ (αι/αα?),

ηιιηικϋ ηΐ3@ίδ ιριηηι εαΐίιΐί ; ί§ηίδ , ε,ιϋιΐί ηιβ^ίδ ιριαιη δίοεί.
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€ΑΡ. IV.

Έπει δέ διώρισται πρότερον δτι τοις άπλοΐς σώμασιν

έξ αλλήλων ή γένεσις , άμα δέ και κατά την αίσθησιν

φαίνεται γινόμενα ( ού γ4ρ αν ην άλλοάοσις ■ χατα γαρ

τα των άπτων πάθη ή άλλοίωσίς έστιν), λεχτε'ον τίς

5 ο τρόπος της εις άλληλα μεταβολής, χα'ι πο'τερον άπαν

ες άπαντος γίγνεσθαι δυνατόν ή τα μεν δυνατόν τα

δ' αδύνατον. (2) Οτι μεν ουν άπαντα πεουκεν εις

άλληλα μεταβάλλειν, φανερο'νή γαρ γε'νεσις εις εναν

τία χα\ έξ εναντίων, τα δέ στοιχεία πάντα έχει έναντίω-

10 σιν προς άλληλα δια το τάς διαφοράς εναντίας είναι ■

τοις μέν γαρ αμφότερα ι έναντίαι, οίον πυρι χα'ι ύδατι

(τό μέν γαρ ξηρόν και Οερμόν, το δ* ΰγρόν και ψυ

χρόν), τοις δ' ή έτερα μόνον, Οίον άε'ρι και ύδατι (το

μεν γαρ ΰγρόν και θερμόν, το δε ΰγρόν και ψυχρόν).

Ιό (ϊ) "ϋστε καθόλου μέν φανερον δτι παν εκ παντός γί-

νεσΟαι πε'φυκεν, ηδη δέ καθ' έ'καστον ού χαλεπόν ίδεϊν

πως• άπαντα μέν γαρ έξ άπάντοιν εσται, διοίσει δέ τίο

θαττον και βραδύτερον και τω δαον και /αλεπώτερον.

"Οσα μέν γαρ ε/ει σύμβολα προς άλληλα, τα/εϊα τού-

5υ των ή μετάβασις, δ'σα δέ μη ε/ει, βραδεία, δια τό

£αον είναι τό εν ί( τα πολλά μεταβάλλειν, οίον εκ πυρός

μέν εσται αήρ Οατε'ρου μεταβάλλοντος (τό μέν γαρ ην

Οερμόν κα'ι ξηρόν, τό δέ Οερμόν και ΰγρόν, ώστε αν

κρατηΟη τό ξηρόν ΰπό τοϋ ΰγροϋ, αήρ έ'σται) , πάλιν

Ϊ6 δέ ε; άε'ρος ύδωρ, έαν κρατηΟη τό Οερμόν ΰπό τοϋ ψυ

χρού ( τό μέν γάρ ην Οερμόν και ΰγρόν, τό δέ ψυχρόν

και ΰγρόν, ώστε μεταβάλλοντος τοΰ Οερμοΰ υοιορ εσται).

(4) Τον αυτόν δέ τρόπον χαι έξ ύδατος γη χα'ι εκ γης

πυρ• έχει γαρ άμφω προς άμφω σύμβολα• τό μέν γαρ

3ΐι ΰδοιρ ΰγρόν και ψυχρόν, ή δέ γη ψυ/ρόν και ξηρόν, άστε

κρατηΟε'ντος τοΰ ΰγροϋ γη εσται. Και πάλιν έπει τό

μεν πϋρ ξηρόν και θερμόν, ή δέ γη ψυχρόν και ξηρόν,

έαν φθαρη τό ψυχρόν, πϋρ εσται έκ γης. "ίίστε φανερον

δ'τι κύκλω τε έ'σται ή γένεσις τοις άπλοϊς σώμασι, και

35 βαστος ούτος δ τρόπος της μεταβολής δια τό σύμβολα

ένυπάρχειν τοις ε'φεςης. (&) Έκ πυρός δέ ύδωρ κα'ι εξ

άε'ρος γην και πάλιν ες ύδατος κα'ι γης αέρα κα'ι πϋρ

ενδέχεται μέν γενέσθαι, χαλεπιότερον δέ διά τό πλείο

νος είναι τήν μετάβολην ανάγκη γαρ, ει εσται ες

ΙΟ ύδατος πϋρ, φθαρηναι και τό ψυχρόν και τό ΰγρόν, χα'ι

πάλιν ει έκ γης άη'ρ, φθαρηναι και τό ψυχρόν και τό

ξηρόν. Ώσαύτοις δέ και ει εκ πυρός και άε'ρος ύδωρ

και γη, ανάγκη αμφότερα μεταβάλλειν. (ο) Λύτη μέν

ουν χρονιοιτέρα ή γένεσις • έαν δ' Ικατέρου φθαρη θά-

46 τερον, ράο>ν μέν, ουκ εις άλληλα δέ ή μετάβασις ,

άλλ' Ικ πυρός μέν κα\ ύδατος εσται γη χα'ι άηρ, έξ

άε'ρος δέ χα'ι γης πϋρ χαϊ ύδωρ. "Οταν μέν γαρ τοϋ

ύδατος φθαρη τό ψυχρόν τοϋ δέ πυρός τό ξηρόν, άήρ

εσται ( λειπεται γαρ τοΰ μέν τό θερμόν τοΰ δετό ΰγρόν),

60 όταν δέ τοϋ μέν πυρός τό θερμόν τοΰ δ' ύδατος τό ΰγρόν,

γη οία το λειπεσθαι τοΰ μέν τό ξηρόν τοΰ δέ τό ψυχρόν.

[-) Ωσαύτως θε και εξ αέρος κα'ι γης πϋρ κα'ι ύδωρ ■

Οιιιιιιι 3ιιΙεηι ρποδ δϊΐ ιΙΗίιιίΙιιιιι , μγιι|>Ιιπ.ί εΟΓροΓβ Γηιι-

ίιιαπι δυόΐΓβ ςειιοΓβΐίοηειη , ει εβ ϊη$ιιρεΓ ^ϊ^ηΐ 3(1 δεηδυηι

μ.ΙιμιιΙιιγ, ( ηβιη βΐίοα,οί ηοη εδδεί 3ΐΙβΓ3ΐίο; ςυίρρε ο,υυΓη

βϊ ίη Γβπιηι (;ιη^ΙιίΙίιιηι ΒίΤβοΙίουδ βίΐβ δίΐ : ) ςοίδηβη) ίηπίυ,ΐ

£εη8Γ3ΐίοηίδ βϊΐ ιιιμιΙπ-;, εΐ ιι(ι ιιιιι ςυοϋνίδ- εχ ςοοτίδ μϊβηί

ροδδίί, 3η βϋςυβ,εΙ :ιΐί,|ΐι;ι ηοη, (ΠεβηοΊιπ) νίυΌΙοΓ. (2) ςιιοιΐ

ϊβϋιΐΓ ιιιιιμ'1-.-ι ίη $β ϊηνίεειη ΐΓβιΐίΐτιιιίαιϊ ηβΙυΓβδοβ ροδδϊηΐ,

ρβίβπ) βδί. Νϊπι §εηεΓ3ΐίο ίη οιιιιΐιιιι ίιιπι , εΐ ε οοηΐΓβπο ΙΗ.

Οηιηίβ βυΐεηι εΐεηιεηΐβ ίηΙεΓ δβ εοηΐΓ«πεΐ3ΐειη κχ εο ΙιπϋεηΙ,

ςιιοιΐ ο'ίΙΓεΓεηΙί.ιε ίρκε εοηΐΓβπαι βυηΐ. Ναιη αΐϋδ, οευ ϊ(θΐϊ

εΐ 3ςυβο, 3ΐη1)3; δυηΐ εοηΐΓΒΓΪ.Έ ; ( ίΙΙε εηίιιι <:3ϋϋιΐ8 δίεευδα,οε

εδί, 1ΐ330 νβΓΟ ΙιιιιιιίιΙϋ εΙ ΓΓΪ^ϊίΙβ : ) 3ΐϋ» λόγο, πΐΓϋβΓΪ εΙ ,κρίίρ,

ϋΙΙιτ.-ι μ.Ιιιιιι : ιι.ιΐιι ϊΙΙε <|ΐιΐιΙ•'ΐη Ιπιιηίϋιΐϋ 03ΐί(Ιυδ(]υε 6*1,

Ιΐ33ο νεΓο Γπκίο'β εΐ Ιιυπιϊιΐ;». (3) ΟυηΓε ίη υηίνεΓδιιιη <ιιιίι1ειιι

ρ»ίεΙ, ηιιο(Ινί$ β ςιιοτϊδ βίκηί πβΙιιγϊ δϋ3 ροδδε. Ληι νβτο

φι» ρ:ιι•1ΐ) εχ οηιηίΙ)ΐΐδ οπιηί3 ΙίβηΙ, δίηςυΐαΐϊηι ρεΓείρειβ

Ιιβικίιιυβηυβιη εδί ΐΙϊΠΊοϊΙβ. ΚίεηΙ εηιπι , βεϋ άίΓΓεΓεηΙ; πβιιι

εβΙεΓίιΐδ εΐ ΙαηΙίιιβ, ίΐεπι Γαοίΐίι» (ϋΓΓιείΙίιΐδηοε ;ιΙΪ:ι αΐϊί.-ϊ Ιγ308-

ηιιιΐοΐίιιηειη δΐιΐκ'ΐιηΐ. Οοοε εηίιη δ)Π)1)ο1ιιιη ίηΙεΓ ββ Ιιβ-

οεοί , Ιιοΐ'ΐιιη οείεπδ ε<>1 πιϊ^ΓαΙϊο ; ψ\χ υργο ηοη ΙιπΙμίι!,

ίβΓίΙβ : ςιιο(1 ΓβοΊϊυδ εεΐ ιιηοπι ςοβηι ιηυ1(3 ηιιιΐιιπ. νβΓίιι

εβυίβ : εχϊ[;ηί ΠεΙ 3βΓ, βΙΙεΓΟ ιιιιιΐίιίίιιιιπιι δυυεοηΐε; (ηηηι

ίΙΙε (|ΐιί(!επι εβίίίΐιΐδδίεοοδο,πε ββί;ηίονβΓθ εβΙίοΌδ εΐ Ιιυιηί-

!)ϋδ : ςο3Γ6 δι βίεείΐ3δ ν1ηε»ΙϋΓ 30 ΙιηιιιίιΙίΙιιΐΐ', οπεΙΟΓ 3ει•; )

πΐΓ-πιη οχ βεΓε 30,03 ΠεΙ, δϊ εβίοιεπι ίΓί§αδ ενίηεβΐ : δϊηοίϋειη

38Γ Ιιιιηιίϋιΐδ «βϋίΐυδο,υε βδί , βο,ιιβ νειο ΠϊβκΙβ εΐ Ιιπηιί.Ι,Ί :

ςυβΓε πιιιΐηΐο εβΙοΓε, ΠεΙ βο,ιιβ. (4) Εθ(1οιη ηιοιίο εχ βςυβ

0,000,08(181(6^3, εΐ εχ ΙβΓΓβίβηίδ. λβηι υΐΓβο,υε 3(1 οΐΓ3-

ο,οβ, βχηιΐιοΐβ Ιι.ιΙιιμιΙ. Αο,οβ βηίηι, 1ιοηιί(ΐ3 Γπ^ϊιΙβηιΐΕ β^Ι;

1ειτ3 λ'εγο, Γι ί^ίιία εΐ δίοεβ : ςιΐ3Γ8 δι Ιιιιιιιί(Ιί(;ι> νίηεβΙιΐΓ,

εητιεΓ^εΙ 1ειτ3. ΕΙ ΓΟΓδοηι (]αοηι ί^ηίδ εβΙίΛοδ $Η εΐ δΐεαιβ ,

Ιεπ-3 τεΓΟ ΓγΙ^κΙβ είδϊεεβ, δϊ Γπ^ίϋίΙβδ ίη(οΐ'ε•ι(, ί^ηΐδ ε ΙεΓΓβ

ΠβΙ. Οιΐ3Γερ3ΐεΙ, <ίι ιίιΙιπίίιι ιμικ-ι ,ιΐϊοηι-ιιι ,ίιη[>|ίι Ηιιι> ικιπ-

ρβΙεΓβ οοΓροΓίΙιυδ. ΛΙςυε Ιιίε ηηιΐβΐϊοιιίδ ηιθ(1ιΐδ ρΓοιηρΙίδδί-

ηιοδ εδί , ρΓορΐ0Γ03 ςοοί (]οορ οΌίοεερδ δΐιηΐ , 6νηι1)οΙοηι !>3•

ΙιεηΙ. (5) Αο,οβ 3θ(επο εχ )§ηί , εΐ ίεΓΓβ εχ 36Γε, βΐ ΓΟΓδοιη

εκ 3(|03 ί^ηίδ, εΐ 3βΓ βχ Ιειτβ βία,ηΊ 1 1 ο ί ι Ιπη ροβδοηΐ, δε(1 άϊίϋ-

είϋοδ, α,οοοΐ ρΐιιΐ'ίοιη ηιο(3(ϊο βιΐ. λ3ΐη δϊ εχ 3ηΐ)3 οηαΙυΓ

ϊμηίδ, ΓΓί{5ί(1ίΐ3ΐεπι βΐ Ιιοηιίιΐίΐβίβιη οοιτοηιρί ρΓΪιΐδ εδί ηε-

εβδδε ; εΙ ι ιιι»ιιιιι Ι'ΐΊ^ί(1ίΐ3(ειη εΐ ΜΓπΙαΙοοι , δί εχ ΙεΓΓ3 Ιϊ.ιΙ

36γ. Εοάειη ηιοοΌ εΙ δϊ βχ ί^ηί εΙ 38Γβ , βφίο εΙ ΙεΓΓβ ΓιβηΙ ,

ιι(Γ3δ(|υ6 ιοιιΙ:ιι-Ι ςοβίίΐβίεδ ββΐ ηεεεδδε. (0) ΙΙβεε )§ϊΙογ §β-

ιΐΓΐ.Ίΐίιι ίβΓοϋοΓ βδΐ. 8ίη νβΓΟ οΐΓίοδςυε 3ΐΙβΓ3 ιριιιΙίΙ,-ιΙιιιιι ϊη-

ΙεΓεβΙ , Ιιοηιιιι ηιί^ΓβΙίο ΓίκίΙίιΐϋ ςοϊιίεπ) , δθ(Ι ηοη ίη βεββ

ιιι ιι ( 1 1 ί • , Γιε( : μ•ιΙ εχ \ζη\ ςοί(1εηι ε( 30,03 , (6ΓΓ3 6( 36γ; βχ

38Γ8 νεΓο εΙ 16ΓΓ3 , ί§ηίδ εΙ 3ςιΐ3 οιΐιιιιι δΐιΐήΐιιιοΐ. (}υιιηι εηϊηι

βςοβΒ Ιΐ'ί^ί«ΙίΙ;ΐϋ ΓυεπΙ εοΓΓορΙβ , ε( ί^ηίδ δίεείΐβδ, ΓιεΙ 38γ;

ηαιη 1χ)]θ3 ηιιίιίπη εβϋάίΐβδ , ϊΙΙίιι» νεη> .-.ϊιηίΐί Ιγγ Ιιυηιίάίΐβδ

η-ΙίηιριϋιΐΓ :) ιιΐ ψιιιιιι ο;ι1οι•ίμιιί-., ε( ιΐ(]ΐι.ι' Ι)υη)ϊ(1ί(3δίη(βπβ-

ΓΪΠΙ, (6ΓΓ3 : ρΓ0ρ(6Γ83 Ο,ΙΙΟί 1ΐΙΐ]ΐΙ9 ΙΊ'ί^ίιΙίΙίΙί, εΙ ίΙΙίοδ δίοεί(3δ,

ΠΊΐΐϋΐιεηΙ. (7) Εοίειΐ! ηιοιίο οχ 30Γ6 ΙεΓΓβιριε, ΐςηίδ εΐ 3ςιΐ3.
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5ταν μέν γάρ τοϋ αέρος φθαρη το Οερμδν της δέ γης το

ξηρόν, ίίδι»>ρ ε'σται (λείπετοι γάρ τοϋ μεν το ΰγρδν της

δε τι) ψυ/ρόν) , όταν δέ τοϋ μεν αέρος τδ ύνρόν της δέ

γης το ψυχρόν, πϋρ δια το λείπεσθαι τοϋ μέν το Οερμόν

Β της δε τδ ξηρόν, άπερ ην πυρός, (β) Όμολογουμένη

δέ χαί τη αίσθήσει ή τοϋ πυρός γενεσις• μάλιστα μέν

γαρ πϋρ ή φλόξ, αΰτη δ' εστί χαπνδς χαιόμενος, δ δέ

χαπνδς ες άε'ρος χαί γης. (9) Έν δέ τοις εφεξής οϋχ

ενδέχεται φθαρέντος ε'ν έκατερω θατέρου των στοι/ειων

ιυ γενέσθαι μετάβασιν εις ουδέν των σωμάτων δια το λεί-

πεσΟαι εν άμφοΐν ή ταύτα η τάναντία ' ές ουδετέρων

δέ έγ/ωρεϊ γίγνεσθαι σώμα , οίον ει τοϋ μέν πυρδς ΐιθα-

ρείη τδ ξηρόν, τοϋ δ' αέρος το υγρόν λείπεται γαρ έν

άμφοΐν τι) θερμόν ■ εάν δ' εξ έχατέρου το Οερμο'ν, λεί-

ιι> πεται τάναντία , ξηρόν χαί υγρόν. Όμοίως δέ και εν

τοϊς άλλοις• έν άπασι γαρ τοις εφεξής ενυπάρξει τϊ) μέν

ταύτό τι) δ' εναντίον, (ίο) ΩσΟ' άμα δήλον δ'τι τά μέν

ές ένδς είς ε'ν μεταβαίνοντα ενός φθαρέντος γίνεται, τα

δ' εκ δυοΐν είς εν πλειόνο>ν. "Οτι μέν ουν άπαντα έχ

ϊυ παντός γίνεται, χαι τίνα τρόπον είς άλληλα μετάβασις

γίγνεται, είρηται.

Ν3Π1 ςιιυηι 38ΙΪ8 03ΐ0Γ εΐ Ιογγ,χ δίεείΐβ» ίιιΙιτίΙιιιιι 8ΐι1ιίι>ι ϊηΙ ,

Πεί 8φΐ3 : φίβηιΐοφίίιίειη ίΙΙίιιβ |ιυηιί(1ί(&8, 1ιυ]υδ ΓπβίϋίΙ,Ίί

ΓβΙίηςιιίΙϋΓ. ριιιιιιι νβι-ο 3βΛϊ ςιικ1επιΙιιιηιί(1ίΐ38, ΙβΓΓ,Έ νει-ο

Γπ£κϋ(β8, ίμιιίδ : ςυίβ ίίίίιΐδ Ο»1ί0ίΐ35 ΓεηιβηεΙ, Ιιιφίδ δίεεί-

Ιβί; ςιΐ3! ιιίιιιίπιηι ί^ηί πιηιριΊιιιιΙ. (8) Ιβηειη 3ΐιΙεη> βί^ηί

εΙΪ3ΐη δβηδηδ ίρβε 3ρρΓοΙ)3ΐ. Μβχίιηε εηίηι Πιιιιηη,ι, ί^ηίδ ε*1 ;

1ι.το .ίιιΙιίιι, βδΐ Γιιιιιιι* 3Γ(Ηίι3; Γιιηηΐδ νβτο, εχ 38Γ6 3ΐ(|ΐιβ

ΙβΓΓ3 ΗΙ. (9) ΙΌγγο ϊιι Ιιί-ι•ΐΊ)ΐι,ι' βιιηΐιίεϊηεβρβ, δι ίη ιιΙγο-

ςιιε (]ΐι:ιΙί(38 αΐΐεη οοπΊίρΙα 5)1, ΙιαικΙφίΒφίαιη ιΊοηιοιιΙο

πιιιι ιιιίμπιΐίο ίη ιιΙΙιιιιι εοΓριΐδ Πεη ροΐεδί, εη φίοιΐ ίη ιιίΓΙί-

ι||]ιίιιιΙ ε3(]ειη»υΙΐΌη(Γ»Γί3ΓεΙίιΐ(]υ3η(ιΐΓ, εχ φΐίΐιϋί ηιιΙΙιιιιι

ρΓοΓεεΙο εοι-ρηδ οππ ροίεβΐ : υΐδϊ δίεείΐαδ ί§ηίδ, εΐ βει-ίδ Ιιυ-

πιϊιΐίΐίΐδ δί(εοΓΓυρΐ3, ωΐοτ ίη υΐπβφΐε ΓειιιαηεΙ; δι νει•ο 3ϋ

υΐι-οφίε οιΙογ αυίεηΐ , εοηΐΓ3Π3, δίεειιπι , ίιΐφίβιη,εΐ Ιιιι-

ηιϊιίιιιη Γβΐίηςυυηΐυι•. δίιιιίΐίίει- βιιίεηι εΐ ίη εβίεπ». Νλιιι ίη

ι ιιιιΐι Ίΐιΐι•. ΐ|π:ι• δυηΐ (']ιι-ιικ)(1ί , φΐιιΐίΐιιΐιιιη ιιΙΙιτ,ι εαϋειη , 31-

Ιιτη εοη(Γ3π3 ίηεβί. (10) ϋηϋε δίιηηΐ ρεΓδρίευυιη ενηιΐίΐ ,

φΐϋ' εχ ιιηο ίη ιιιιιιιιι ιηιιΙαιιΙιΐΓ, υηο εοιτιιρίο ; φΐ;ι- εχ ϋιιο-

Ιιιη ίη ιιιιιιιιι , εοιτυρΙίδρΙυΓίΐΗίδ^ηί. Οιιοιΐ ί^ίΐυτ εχ οιηιιί-

1)ΐΐ8 ΐΗΐιιιία 4;ί;•ιΐ3η1ιΐΓ, βΐ φίοιιαιη ρβείο ίη δεβε νίοί&δίηι εοιιι

ιηίμι ι.ίι [ , ι !»■ |ι:ι ιι εδ(.

ΟΑΡ. V.

Ού μην άλλ' ετι χαι ωδε θεωρήσωμεν περί αύτων.

Ε! γάρ έστι των ιρυσιχων σωμάτων ίίλη, ωσπερ χαί

δοχεΐ ένίοις, ύδωρ χαί αήρ χαί τα τοιαϋτα, ανάγκη

15 ήτοι £ν ή δύο εΤναι ταϋτα ή πλείω. βΕν μέν δή πάντα

οϋχ οίο'ντε, οίον αέρα πάντα ή υοωρ ή πϋρ ή γήν, εί-

περ ή μεταβολή εις τάναντία. Ει γαρ είη άήρ, ε! μέν

υπομένει , άλλοίωσις £σται άλλ' ού γένεσις. "Αμα

δ' ούδ ούτω δοκεϊ, οιστε ύδωρ είναι άμα και αέρα

3ιι ή άλλ' δτιοϋν. (2) Έσται δή τις έναντίωσις και διά

φορα ής έςει τι βάτερον μο'ριον το πϋρ, οίον θερμότητα.

Άλλα μήν ούκ έ'σται τό γε πϋρ άήρ θερμός• άλλοίοισίς

τε γαρ το τοιοϋτον, και ού φαίνεται. "Αμα δέ πάλιν εϊ

εσται έκ πυρδς άήρ, τοϋ θερμού εϊς τουναντίον μετα-

35 βάλλοντος εσται. Υπάρξει άρα τίο αέρι τοϋτο, και

εσται δ άήρ ψυ^ρόν τι. "Ωστε αδύνατον το πϋρ αέρα

Οερμον είναι" άμα γαρ το αυτδ Οερμον και ψυ^ρον

εσται. Άλλο τι άρ' αμφότερα το αΰτδ εσται , και άλλη

τις υλη κοινή. (3) Ό δ' αύτδς λόγος περί απάντων,

40 δ'τι οϋχ έΌτιν £ν τούτων εξ ου τά πάντα. Ού μήν

ούδ' άλλο τί γε πάρα ταϋτα , οίον μέσον τι αέρος χαί

ύδατος ή αέρος χαί πυρός, αέρος μέν παχύτερον και

πυρός, των δε λεπτότερον • εσται γαρ άήρ και πϋρ εκείνο

μετ' έναντιότητος • αλλά στέρησις το έτερον των έναν-

45 τιων • ωστ' ούκ ενδέχεται μονοϋσθαι εκείνο ουδέποτε ,

ωσπερ φασι τίνες το .άπειρον και το περιέχον. Όμοίως

αρα δτιοϋν τούτων ή ουδέν. Ει ούν μηδέν αϊσθητόν γε

πρότερον τούτιον, ταϋτα αν είη πάντα. Ανάγκη τοίνυν

ή άεί μένοντα και αμετάβλητα είς άλληλα , ή μεταβάλ

ει λοντα , και ή άπαντα , ή τά μέν τά δ' ού , ωσπερ ε'ν τί)

'Γιμαίίο Πλάτων εγραψεν. («) "Οτι μέν τοίνυν μετα-

6'άλλειν ανάγκη είς άλληλα, δέδειχται πρότερον • δτι

ΛΙΙπιιιοη Ιιίε ςιιοςυε ηιΙΙιιιι•, ιΐι• είδ εοηΙειηρΙεπιυΓ. δι

εηίηι ικιΙιιιλΙϊιιιιι εοΓροηιηι ηΐ3(εηεδ δίΐ, δίευΐί ηοηηυΐϋδ

ςυοα,ηε ρΐ3εε(, :ι•ρι.-ι εϊ :ι«•»• εϊ ί(1 §εηυδ αΙία : ηιιΐ ιιιιιιιιι,

.ιιιΐ ιΐιιο, 3υ( ρίιιι-α ε$8ε Ιιηχ ηεοεδδο εδί. ΙΙηψιι' υΐ ιιιιιιιιι,

δεϊΐίεεί 38Γ, νεί 3ςιΐ3 , νεί ί§ηίδ , νεί ΙειΤ3 , οιιιιιϊα δίΐ , Γιογι

ιιειριίΐ; μ (Γ3ΐΐΜΐιιι(ίΐΙίο ίιι ειιιιΐΓ.ιιίιι δϊΐ. Ν.,ιη μ ,'ϋ'ΐ •ι| .

«ί Γειη.ΊΐιεΙ, 3ΐ(εΓ3(ίο ιτϋ, ιΊ ηοιι μυηεΓ,ιϋο. Ιηίΐιριτ ηιε

ί(3 νίιΚΊιΐΓ, ιιΐ δίιηιιΐ ϋίμι.ι , ε( ί^ηίδ, ;ιιι1 φΐυϋνίδ 3ΐίιιιΙ δί(.

(2) ΕδδεΙ εηίηι ηιΐΜ•ι>.•ιιιΙί;ι φΐίειΐ3ΐη , ιϋΙΓει-εηΙίΒςιιβ : εα-

]ιΐ8 ρίΐΓΐΐ'ΐιι 3)ΐ6Γ3ηι, εεϋ εβΙοΓεηι, ίβηϊδ 1ΐ3ΐ)εΓε(. ΑΙ νε™ ηεε

ί§ηίδ 38Γ ι-.-ιΙιιΙιι•, επί. .Ν.ιιιι ςυοιΐ ε§1 ε]ιΐδΐηοι1ί, βΚβΓΒΐίο

εδί, εϊ ηοη {;εηεΓ3ΐίο. Α(1 1ια;ο, δι εχ ί§ηί αεΓ οπάΙμτ, εβίοΓε

ίη ι:οιιΙι\'ΐπιιιιι ιιπιΐ;ιΐο ΓιεΙ. Ηοε εΓΐ;ο ίπεΓίΙ 3Ρπ , επίηιιε

38Γ Γπμίιίπιιι ιριίιΙ. Οιιαίι1 ΠεΓί ηοη ροΐεδί ιιΙ ί^ηίδ 3ΡΓ ειιίίιΐιΐδ

δίΐ. δίηιυΙ εηίηι ίιίειιι ε;ιΙίι1ιιηι ί•.-«•Ι , αΐιριε Γιί@ί(1υηι. Κη(

εΓ^ο βΐίηιΐ φΐίιΐ ρΓα,ΊεΓ υίΓηιιιςυε ίιίεηι , εϊ αϋα φι.Χ'ΐΙηιιι

εοιηιηυηίδ ιηΑΐεπεδ. (3) Εβιίοιη ΗΐιΙειη εϊ (Ιε οιηηίηυδ Γ3ΐίο

ε»1, ηοηεδδε ίηςυ3ΐη ϊιιΙογ Ιυεε ιιηηιη εχ φιο ιιηίνιτη.ι δίηΐ.

δειΐ ηειιυβ αΐίικί ιριίρρίηιη ρΓ3!ΐεΓ ί>αχ, νείιιΐί ιιιειϋιιιιι

ιριιιιΜιιιη 38Π8 εϊ 3<)υ2ε , βηΐ 38Γ18 εϊ ί^ηίδ , αεΓε ι|ΐιί<Ιΐ'ΐιι εϊ

ί§ηί ι•ι :ι*(ίιΐδ, δΐ'ΐΐ εείεη'δ δΐι1)1ί1ίηδ. Ναπι ίΐίικί, ,-κτ ε( ϊε>ηΪ5,

ευιη εοη(Γ3Γίεΐ3(β εβδεί. δεο" β εοηΙι•3πίδ ;ιΙ1> ιιπιι , ρπνβΐίο

εδί. Οιι;ιιν ΓιεΓί ηοη ροΐεδίυΐ ίΐΐιιιΐ ιιιιιρι;ιιη ρβΓδε δίΐ, ςιιβιη-

;ιι1ιιιιΐ{|πιη φΐίιΐ,ιιη αιιιηΐ ίηΠηίίιιιη, ε( ίιΐ ιριοιΐ εοηιρΓε-

ΙιοηιΙίΙ Βΐιριε εοηΙίηι>(. δίιηίΙϋεΓ βι^ο ΙιοΓυιη ςηοϋνίδ, αιιΙ

εβιΐε ηιιΐΐιιηι. δι ίβίΙιΐΓ ηιιΙΙιιιιι δεηβίηίΐε Ιιιμί• ριί ικ -ϊ 1 , 1μ<

ρΐ'οΓί'ΐ-Ιο ιίίιιιΙ ρπιιιη. ΛιιΙ ίμίΙιΐΓ 83 δεηιρεΓ ηκιηεΓβ, εϊ ίη

8βδε νίείδδίιη Ιπιιι^ιιιι (ιΐΓΪ ηοη ροδδε , ΛιιΙ ροδδε , εϊ ηιιΐ οπιηίβ

3ΐι( ιιίίιρι», εϊ ;ιϋ(|Μ3 ηοη, ιριεηΐ3ΐ1ιηο(1υηι ίη ΐίιιι;ΐ'ο ΙΊ.ιΙο

ρηιιΐίιΐίΐ , »'8ΐ ηεεεδδε. (4) Οιιο,Ι ίμί(ιΐΓ ηεεεδββ δίΐ εα ι'ηνί-

ιιιιι ίη δε ιιιιιΙ.Ίΐ'ί , (Ι(Ίΐΐιιιΐ8|ι-;ιΙ ιιιιι εδί [ΐΓίιΐδ. ςΐιιιΐίί νεΓΟ ηοη
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δ' ούχ δμοίως ταχέως άλλο έξ άλλου , εϊρηται πρότερον

8-ι τα μέν έχοντα σύμβολον θαττον γίνεται έξ αλλή

λων, τα δ' ούχ έχοντα βραδύτερον. Ει μέν τοίνυν ή έναν-

τιότης μία εστί χαθ' ην μεταβάλλουσιν, ανάγκη δύο

6 είναι • ή γαρ Ολη το μέσον αναίσθητος ούσα χα! αχώ

ριστος. Έπε\ δέ πλείω δραται όντα , δυο αν είεν αί

έλάχισται. Αύο δ' δντοιν ούχ οιο'ντε τρία είναι, άλλα

τέσσαρα, ωσπερ φαίνεται• τοσαϋται γαρ αί συζυγίαι•

£ξ γάρ ούσών τάς δύο αδύνατον γενέσθαι δια το εναντίας

10 εΤναι άλλήλαις. (») Περί μεν ουν τούτοιν εϊρηται πρό

τερον • ότι δ' επειδή μεταβάλλουσιν είς άλληλα , αδύ

νατον αρχήν τίνα είναι αυτών ή έπι τω άχρω ή μέσω,

έχ τώνδε δήλον. ΈπΙ μέν ουν τοις άχροις ούχ εσται,

ότι πϋρ εσται ή γη πάντα • χαί δ αυτός λόγος τω φάναι

16 έχ πυρός ή γης είναι πάντα ■ οτι δ' ουδέ μέσον, ώσπερ

δοχεΐ τισιν άήρ μέν και εις πϋρ μεταβάλλειν και είς

ύδωρ , ύδωρ δέ καΐ είς αέρα καΐ είς γην • τά δ' έσχατα

ούκέτι εϊς άλληλα • (β) δει μέν γαρ στήναι καΐ μή είς

άπειρον τοΰτο ίέναι έπ' εύβείας έφ' Ικάτερα • άπειροι

»> γαρ α'ι έναντιότητες έπί τοΰ ενός έσονται. Γη έφ' ω Ι',

ύδωρ έφ' ω Υ, αήρ έ-ρ' δ Α, πϋρ έφ' ω Π. Εί δη τό Α

μεταβάλλει είς τό Π καΐ Γ, Ιναντιότης εσται των ΑΠ.

"Εστω ταϋτα λευκότης καΐ μελανία. Πάλιν εί είς τό V

τό Α, Ισται άλλη ■ ού γαρ ταύτό τό Υ καΐ Π. "Εστω

2! δέ ξηρότης κα\ δγρότης, τό μέν Ξ ξηρότης, τό δέ Υ

δγρότης. Ούκοϋνεί μέν μένει τόλευκόν, υπάρξει τό ύδωρ

δγρόν και λευχόν, εί δέ μή, μέλαν εσται τό ύδωρ• είς

τάναντία γαρ ή μεταβολή. Άνάγχη άρα ή λευχόν ?, μέ

λαν είναι τό ύδωρ. "Εστο> δή τό πρώτον. Όμοίως τοί-

3υ νυν καί τω Π τό 3 υπάρξει ή ξηρότης. Εσται άρα και

τω Π τω πυρί μεταβολή είς τό ύδωρ• εναντία γαρ

υπάρχει • τό μέν γαρ πϋρ τό πρώτον μέλαν ην, έπειτα

δέ ζηρόν, τό δ' ύδωρ δγρόν, έπειτα δέ λευχόν. (7) Ψα-

νερόν δή ότι πασιν έξ αλλήλων εσται ή μεταβολή, και

36 επί γε τούτων, 8τι και εν τω Γ τη γη υπάρξει τα λοι

πά , και δύο σύμβολα τό μέλαν και τό δγρόν • ταϋτα γαρ

ού συνδεδύασταί πως. "Οτι δ' εις άπειρον ούχ οίόντ' ίέ

ναι, όπερ μελλήσαντες δείξειν επι τοϋτο έμπροσθεν ήλ-

Οομεν, δηλον έκ τώνδε. (β) Εί γαρ πάλιν τό πϋρ ,

4ιι έφ' ω Π, είς άλλο μεταβάλει και μή ανακάμψει, οίον

είς τό ψ, έναντιότης τις τώ πυρί και τω ψ άλλη δπάρ-

ξει των είρημένων • ούδενί γαρ τό αυτό υπόκειται των

ΓΥΑΠ τό ψ. "Εστω δή τώ μέν Π τό Κ, τώ δέ Ψ τό

Ψ. Τό δή Κ πασιν δπάρξει τοις ΓΥΑΠ* μεταβάλλουσι

46 γαρ είς άλληλα. Αλλα γαρ τοϋτο μέν έστω μήπο) δε-

δειγμένον άλλ' εκείνο δήλον, ότι εί πάλιν τό ψ εϊς

άλλο, άλλη Ιναντιότης καΐ τω ψ δπάρξει και τω πυρι

τώ Π. Όμοίως δ' αεί μετά τοϋ προστιθεμένου έναντιό

της τις δπάρξει τοις έμπροσθεν, ώστ' εί άπειρα, και

5υ έναντιότητες άπειροι τώ έν\ υπάρξουσιν. Εί δέ τοΰτο,

ούχ εσται ούτε δρΐσασθαι ουδέν ούτε γενέσθαι* δεήσει

γάρ, εί άλλο εσται έξ άλλου, τοσαύτας διεξελθεϊν έναν-

τιότητας, και έτι πλείους, ωστ' είς ενια μέν ούδέποτ'

Ισται μεταβολή, οίον '! άπειρα τα αϊταςύ- ανάγκη

ίκςιιε οΊιτΚΐΊ' ;ιΙίιιιΙ εχ αΐίο η:)»ο»ΐΜΓ; ςιιοιΐ ηυίε ι < > 1 1 1 [ ■ 1 1 1

ιιιίιι ιιικί,ι 8ΐιηΙ ςυ3)ί(3ΐειη, οείβπυβ εχ 8βββ ιιιιιΙιιοοπαιιΙιΐΓ ,

ςυ•Έ νΐΊΌ ηοη κιιηΐ η.ιι•Ιη , (ιιπίίιι* , (Ιίο,Ιιιιιι μιηι εβί. Κιμο μ

υη3 δίί 3(1νεΓδαηίί3 |ΐιτ <]ΐιαηι ιηιιίαΐίοικ'ΐιι 5ΐι1>ι.'3ΐιΙ , <Ιικ<

ίίηΐ ηεοβδδε εβί. Καιη ίηδεηδί1)ϊΙίδ ίιΐ86ρ3Γ8υίΙίδΐ [υε ηιβίεπε»,

ηιΐ'ΐΐίιιιΐ) οβί. Ρογιό ςυυπι ρίυι-3 «5δβ νϊιΙοαιιΙιΐΓ, άαχ 3(1 ιτηϊ-

ηίιιιυηι οοηΐΓβπεΙβίεβ βπιηί. δε(1 ψιιιιιι ιΐιια: νϊιιΙ , 6386 Ιιϊ.ι

ηοη ροδδυηί, βεά ηυβΙΙιιοΓ, υί ρβίεί. Τοί εηίηι δΐιηΙ οοη,ϊυ-

ββΐίοηεδ. λαιη ςιιιιιη δίιιΐ βεχ , (Ιιιιβ εχ είδ Γιεπ ηοη ροδδυηί,

ρπ)ρΙιτειι ιριιχΐ ίηΙει- βεββ εοιιΙΐΉήα- κιιπί. (5) δε<1 <1ε Ι ιιμ-ι'

(Ιι\ίπιΐΗ ρηυ9. ριιιιιη βιιίεπ) πιιιΐιιο ίπ βε 1γ,ιιι41ιιπΙι•ιιΙιιγ,

ΰεη ηοη ρο$βε ιιΐ ρι ίιιιίρίιιιη ιρκχΐιΐιιηι $ϋ εοι ιιιη , νεί ίιι

εχίΓειιιο τεί ίη ηιεϋίο , εχ Ιιί.Μ-ε ραΙ,ιιη ΙϊεΙ. 1η εχίΓεηιίβ ϊ^ϊΙιιγ

η»η ει-ί! ρπιιηρίιιιιι, ιριία ί^ηίϋ αιιΐ Ιειτ» γμμίιΙ «ιμιιι,ί.

Ιϋεηιςυε βεηιιο ε$(, ιι(<ριε $ί εχ ί^ιιί ;><■[ Ιι-ιτ,ι <•ιιιι>ι,-ιΐι-

οιηηϊΛ (Μι•»ηιιΐ5. Ρι-χΙεΓεα ηεςυε ηιειίίιιιη ρηηείρίυηι ιτίΐ :

δΚΊΐϋ ιριίιΐίΐιη ίΐεΓεηι ιριίιΐΐ'ΐιι εί ίη ίςηεηι εί ίιι :ιιρι.'ιηι, πιρκιπι

νεΓΟ ε( ίη «ιτοιη εί ίη Ιΐ'ΐταιη , ιιΙΙϊηΐίΐ ίΐιιίειιι ηοη ;ιιυρ[ίιι>

ίη «'.•,ε τίεϊ&ίη) (ΓηηϋΐιιιιΙιιΐ'ί ριιΐηιιΐ. (6) Νηιη βίεΐ Ιιοε, ηεε

ίη ΐηΠηίΙυηι τεεία υίΓαςυε εχ ρβΓίβ ϊΐιι,'αΐ, οροιΊεΙ. Ιιι υικι

εηίηι, εοη(Γ3Γ'ι«(3(ε8 ε$$εηΙ ίηΐίηίΐα!. 5ϋ γ Ιιίί•;ι, υ ΙνηιρΙια

βευ ιΐιρι.ι , α ,ΐ'-ι , π ίμιιϊν Ιΐβςιιε »ί α ίη π εί υ ιηιιΙείυΓ, υιια

ι•ιίΙ (•οιι(ιαιίιΊ;ΐ5, ηνηιρε ίρ.ίοηιιιι απ; βίιιΐ Ιι.γγ, ;ιΙΙ«ιΐ• (Ί

ηί^ΓΟΓ. ΚιΐΓ.-ίΐιιιι 8Ϊ ίη υ εί α ηιυΙεΙιΐΓ, ιτι! ;ιΙΙ<Ίίΐ : ηοη εηίηι

υ ιΊ π ίιίειη ϋΐιηΐ. ϋίιιΐ Λΐιίοπι δίεείΐϋβεΐ Ιιιιπικίίΐα-., ξΐ)υίϋειιι

8ίοοί(38 , υ νεΓΟ Ιιιιιηίϋί(38. Ι-ίΙιιΐ' 81 .ιΙΙμιγ ηΐ3η<'3( , Ιιιιηιίιία

εί 311)3. ι•ιί| »ΐ]ΐΐ3 : 8111 ιιιίιιιι», ηί|ίΓ3 ; ιρίϋΐιιΐιχριίιΐΐ'ΐιι ίη ΠΡΙΙ-

1 ι.Ί ι ί;> ιιπι(•ιΙίο ε8(. Λ(]ΐΐίΐιιι ίμϊίιΐΓ 3υ( ηΙΙκιιιι ε88ε, ;ιιι1 ηί§Γ3ΐη,

ηεεεδδβ εβ(. 8ίΙ ρπηιυιη. Ρ»γϊ ογ^ο Γ3ΐίοηε ξ ίηεπί ίρβί π.

ΙΊ ;ιη>ιιιιιΙ.Ίΐιί1ιιι ίβίΙυΓ εί ίρβε ίςηη π ίη 3Π.114Π) : οοηΐηηα

εηίηι ειιηΐ. Ναι» ΐ-^ιιΐβ ρίίιιιο ηί(;εΓ βΓ3ΐ, εί ιίοίηϋε βίοειίδ :

3<ιιΐ3 νεΓΟ Ιιιιιηίιίβ, εί ροίΐεβ 311)8. (7) ίι'φΐιΊ ίΐ3(]ΐιβ, οηιηία

ίη Μ•.-ε νϊοΪΕβϊπι ΐΓαη-ηιυΙαπ : 3(ςιιε ε(ί3ΐη ίη Ιιίίεε, ίρ-ι

ΙεΓΓΚγ ΓεΙί(•υ3 οοιιιρεΙεΓε, εί ιίιιο κνιηΐιοΐα, ηί£Γ0Γβηι, ίη•

φΐ3ΐιι, εί Ιιιιιιιί(1ίΐ3(ειη , 1ιχ•ι; εηίηι ηβεϋιπιι οορυΐβΐβ ίιι*Γε.

δε<1 ( [ΐιυιΙ ΙίΐΊ•ί ιιι•ιρΐ(•3ΐ ίη ιιι Ιίιιί [ιιιιι βΐιίίίο (φίοιί ιριίιίειιι ιριιιιιι

ο.^ΐ'ΐιιιΐί ϋειιιοηδΐΓ3ΐιΐΓί , ίη ίιοε απίε ίηείιίίιηυβ ), εχ Ιιίβοβ

εηιεΓ••εΙ. (8) δι ειιίιη ΓϋΓΒυηιπ, ί(Ι ει>1 ϊ-^ηί», ίιιαίίικί, οεη ίιι

ψ, ίΓβηδίιιηΙεΙιΐΓ, ηεο Γβ^ι-εβδίο Ά»1, 3(1νεΓ83ηΙί3 ι|ιιιγιΙ:ιιιι 3ίι

Ιιίδεε (Ι<ΐ3δ ιίίχίιιιυδ 3ΐί3, ϊ-^ιιϊ π εί ψ ίηεπί. Νβηι ψ ηιιΙΙί Ιρβο•

τηηι γυαπ ε«8ε ίιίειη ΒΐιρροηίΙϋΓ. δίί ίίβο,υε χ ίρίί π, εΐφ

ίρδίψ. Κ ίΐΒΟ,ηε ιιιιιιιίΐιιι- γυαπ ίηεπί. Ν3Π1 εβ ίη 8858 ιηυΐυο

ΐΓϋΐΐΜΐιιιΙ.ιιί δοΐεηί. δε(1 Ιιοε φΐίϋειιι ικιιιιΙ ιιιιι δίί οδΙεηδυπι.

ΙΙΙυϋ Ι3ΐιιειι ίη βροΓίο εδί, ςηοιΐ δι ψ ίη αΐϊυιΐ ΓϋΓδίιηι ΙΓ3Π8-

ηιιιίιΊιΐΓ. ιιΐία ίη ψ εί ίη ί^ιιί π εοηΐΓ3ΓΪεΐ35 ί ιΐιτΊΙ . Λ Ιφι<• ί(3

δειηρεΓ ρΓΐηιίδ ειιιη δεςηεηίίΐιυδ α1Ί([υ3 ίηεΓίί 3(1νεΓ5βηίί3.

ΟυβΓε δι ίιιϋιιίΐ.ι δίη(, ίιιΠηίίχ ([ΐκκριε ιίίιιιΙ ίη ιιηο εοη(Γ3-

ΓΪβί3ΐε8. (ίαοιίδί Ιιοε βίί, ηεο ΙίηίΓί αυίοφίβηι, ηεο ογϊγϊ ροίε-

ιίί. Ν3Π1 βί αΐίικί εχ αΐϊο Πεί, Ιοί εί βιΐΐιηο ρίυΓβδ ΐΓαη,^ίπ•

ΚΙΙΙΙΙ.ΙΙ ί.1.ΐ1('8 0|ΜΙΓΐ«1ΐϊΙ. (ίϋ3Γ8 ίιι ιιοιιιιιιΙΙη ΐΓ3η5ΐιιιιί3ΐίο

Πεί ιιιιηφΐ3ΐη, νίϋβϋοεί δι ίηίοηηειίία ίιιϋιιιΐιι μμΙ. ρυο |)γο-

ίεοΐο ηεεε&ίβΓίο βιχίιίεΐ , δι ίη!ίηίΐ3 8ίιιί οίοιηεηΐβ. Ι-Τ3εΙεπ•α
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δ', είπερ άπειρα τά σ«οιχεϊα ■ ετι δ' ούδ' εξ άε'ρος εις

πΰρ, ει άπειροι αί έναντιότητες. (β) Γίνεται δέ χαι

πάντα £ν • ανάγκη γάρ πάσας ΰπάρχειν τοις μέν κάτο)

τ'οΰ Π τάς των άνωθεν, τούτοις οέ τάς των κάτωθεν,

5 ώστε πάντα έ'ν εσται.

ιιεφιεοχ ιιειτ- ιιι ί-ικ'ΐιι Ιΐ'ίΐιΐλΐιιιιΙίίΜι) ΓιβΙ, δι ίιιΐιιιίΐιι• δίηΙ

οοηΐΓβπιΊαΙε*. (9) Ι•'ίεηΙ εΐίβηι οιιιηί,ι, ιιηιιιυ. Νβιη οηιηε$

{ΐιιρβΓίοηιιη εοηΙι•3πεΐ3ΐεδ , ΙιΙδΟβ ίηοϊδβ (μια; ίηΓΓα π μιιιΙ

εοΐΐοειιΐβ, εΐ αιπΐι.1, ηεεείδβ εδί. (}υιΐιβ οιιπιϊ,ι ιιιιπιιι

επιηΐ.

ΟΑΡ. VI.

Θαυμάσειε δ' αν τις τών λεγόντων πλείω Ινός τα

στοι/εΤα τών σοιμάτων ώστε μή μεταβάλλειν εις άλληλα,

χαΟάπερ Εμπεδοκλής φησί, πώς ενδέχεται λέγειν αύ-

τοϊς είναι συμβλητά τα στοιχεία. Καίτοι λέγει ούτω•

ταύτα γάρΐσά τε πάντα.

ι« ΚΙ μέν οΰν κατά τό ποσόν, άνάγχη ταύτό τι είναι υπάρ

χον άπασι τοις συμβλητοΐς ω μετρούνται, οίον εΐ έξ

ύδατος κοτύλης είεν άε'ρος δέκα• το αυτό τι ην άρα

άμφω, ει μετρείται τώ αΰτώ. Κι δέ μή ούτιο κατά

το ποσόν συμβλ.ητά ως ποσόν έκ ποσοΰ , άλλ' ίσον όύ-

15 ναται , οίον εί κοτύλη ύδατος ΐσον δύναται ψύχειν χαΐ

δε'χα άε'ρος, και ούτως κατά τό ποσόν ούχ ή ποσόν συμ-

βλητά, άλλ' ή δύνανται τι. (2) Είη δ' αν και μη τώ

τοΰ ποσοΰ μέτρω συμβάλλεσβαι τάς δυνάμεις, άλλα

κατ' άναλογίαν , οίον ώς τόδε λευκόν τόίε Οερμόν. Το

ϊ'ΐ δ' ώς τόδε σημαίνει εν μέν ποιώ τι) δ'μοιον, έν δέ ποσώ

τι) ΐσον. Ατοπον δή Φαίνεται, ει τα σιόματα αμετά

βλητα Οντα μή αναλογία συμβλητά ΐστιν , άλλα μέτρω

τών δυνάμεων και τώ είναι ίσον Οερμόν ή δ'μοιον πυρός

τοσονδι και άε'ρος πολλαπλάσιον τό γαρ αυτί) πλεϊον

25 τω δμογενές είναι τοιούτον Ιξει τόν λόγον. (ί) Άλλα

μην οΰδ' αύςησις αν είη κατ' Έμπεδυχλέα, άλλ' ή

χατα πρόσθεσιν πυρί γάρ αυζει το πΰρ•

Αϋξει δέ χθων μέν σφέτερον γένος, αΐΟίοα δ' αϊΟήρ.

Ταϋτα δέ προστίθεται• δοχεΐ δ' ούχ ούτυ>ς αύξεσΟαι τά

30 αυξανόμενα. (Ί) Πολύ δέ χαλεπώτερον άποδοΰναι

περί γενέσειος της κατά φύσιν. Τά γάρ γινόμενα ©ύσει

πάντα γι'γνεται ή άει ώδι ή ώς έπι το πολύ, τά δέ παρά

το άει χα'ι ώς ίπι τό πολύ άπό ταύτομάτου κα\ άπό

τύχης. Τί οΰν τό αίτιον τοΰ ες άνθριόπου άνΟρωπον

31) η άε'ι ή ώς έπι τό πολύ, και εκ τοΰ πυροΰ πυρόν άλλα

μή έλαίαν ; ή καΐ έάν ώδι συντεθή δστοΰν ; οΰ γάρ όπως

έτυχε συνελθόντιον ουδέν γι'γνεται, καθάπερ εκείνος

αησιν , άλλα λόγω τινί. (δ) Τί ουν τούτων αίτιον ; ου

γάρ δή πυρ γε ή γη. Άλλα μήν οΰδ' ή φιλία και τό

«" νεϊκος• συγκρίσεως γάρ μόνον, τό δέ διακρίσειος αίτιον.

Τοΰτο δ' εστίν ή ουσία ή έκαστου , άλλ' ου μόνον

μΐξίς τε διάλλαξίς τε μιγέντων,

ώσπερ έκεΐνόςφησιν. Τύχη δ' έπι τούτων ονομάζεται,

άλλ' οϋ λόγος• εστί γάρ μιχΟηναι ώς έτυχεν. (β) Τών

45 δή φύσει όντων αίτιον τό ούτως εχειν, χαΐ ή έκαστου

φύσις αυτή , περί ης ουδέν άρα λέγει. Ουδέν άρα περί

φύσειος λε'γει. Άλλα μήν και τό εύ τοΰτο και αγαθόν

δδέτήν μΐξιν μόνονέπαινε". Καίτοι τά γε στοιχεία δια

κρίνει ού τό νεΐκος, άλλ' ή φιλία τά φύσει πρότερα τοΰ

ιΜίπιΙιίΙιΐΓ ροΓΓΟ βΐίφιϊδ, εοδ (ριϊ εΙοηιεη(3 εοΓροπιηι ιιηο

ρΙιΐΓ» εδβε άΊευηΙ, ίΐ3 υΐ ίη δε ηοη ΙιηηίΐιιιιΙβηΙιΐΓ, δίαιϋ

Εηιρεϋοείεδ ϊηηιιϊΙ, ππο ρβείο ίρδί εΐεηιεηία ««ο εοηιρ3Γ3-

ΙίϊΙι'α όΊεει-ε ι|ιιι\ίιι(. ΑΙφιί ΜΙε 3(1 ηιιηε ιηοιίιιιη 3ίΙ :

ιι.ιιιι ικιί' *ιιιι[ :ΐ'ι|ΐι.ιΙί;ι πιηοΟ.

8ί ίμίΐπΐ' ίΜΐΊΐηιΙιιηι ι|ικιιι(ΙΙ,ι(ι.ίιι> ίιίειιι (|ΐιί(1 οιηηίΙ>ιι>

ίηΐ!880 ι.ιιΐιΐ|ι,'ΐι.ιΙ>ί1ίΙιιι^ ςιιο ιιι<Ίΐ>ιΐΓνη1ιΐΓ, »κΙ ηβοβδί*;, ηΙ ί,ί

Γ\ ίι.|ΐΙ.ι• μ -\ Ι.- ιιιιμ, ΒβΓίδ «Ιβοοιιι 1Ϊ3ΠΙ : ΟΓβΟ ίίΐβιιι <4>•••Ι

ιιΐΓαΐ|ΐιε βιιηΐ, δι ηιεηδίΐΓβηΙυΓ (Ηκΐβιη. 8ίη νει-ο ηοο Ιιοο ρβοΐο

δ(Ί•ιιιΐ(Ιιιιιι (]υ3ΐι1ίΐ3ΐβηι , ηΙ πρι.ιιιΐο ιριιιηίιιιιι, 5βι) ιριιιιιΐιιιιι

ροβδίηΐ, νβΐυΐ δι 3(]ΐι»5 δβχΐβπϋδ κιριε ίπ^βΓηοβΓβ αΙ<|ΐιβ 3ει ίδ

ιΐροεηι ροίδίΐ : βΐίβιιι 8Ϊο -π ιιιιιΐηιη <]ΐΐ3ΐι1ίΙβ(ειη, ηοη ςυα-

Ιοηιΐδ (]υ3η(ίΐ3ϋ εδί, δε<1 ςυαίεηυδ ιιοίδΐιηΐ βΙίι^ιΓκΙ, εοηιρα-

ι-ίΐΐιί Ι ϊ.ι δυηΐ. (2) ΓίβΙ βιιίειη ιιι εΐίϊη) ηοη ΐ|υ3ηΙίΐ3(ίδΐηεηδΐΐΓ3

δΐ'πιικίιιιιι ροΐεηΐίΐδ β(()ΐιε «ΊΓεδ, δε(1 ρΓοροΓίίοηε εοιηρ.ι-

ΓεηΙυΓ;νρΓθϊ εβυδβ : υΐ Ιιοε ολΜιΙιιιιι, ΙιοεβΙόιπη. 5ειΙ « ιιΐ

ίιοο » ιη ρι.ιΙιΐ.Ίΐι- ςηίαειη δίιηϋιίικίίηειη δί);ηίΙΐΓ.3ΐ, ίη <\ιΐΆη-

Ιίΐ3(ε νβΓΟ ΐ'(ριαιίΙ;ιΐΓΐιι. ΥιιΙρΙιιγ ιΐαςιιε Οδδβ 3ΐ)ίΐιπΙΐ]ΐ<ι , ^ι

εοΓροΓ» ί1ΐ3ΐ]υίΕ ΐΓβηδίηιιΙηιί ηε<)ΐ.ΐ!ΐ:ηΙ, ρΓοροΓΐίοι•ε <•λ»ι;ι-

ρ:ιι•ιιΙιίΙΐ3 ηοη δϊηΐ, δΡ(1 ροίρηίίβπιιιι ιιιγιι.-ιιιιι, εί εο η;υο<ι

ΙβηΙιιιΐ) ί);ηίδ, ,νιριβίε νε! ίίιηίίε (ΐ.ΙκΙιιιη δίΐ 3(ςυε βεηί

ηιιιΙΙο ρΐιΐδ. |•ίειιι ηΗίικριε ^υυηι η^ιΐδ βκ(, βχ 00 ςυια

ιιηίιΐδε*( ΐξεηεΓίδ, Ιιβηο Ιΐ3ΐ)ε1>Η Γ3(ίοηεηι. (3) ΑΙ νε™ ηειριο

3εεΓεΙίο ΓιιεΓίί δεειιηιίπιη ΚηιρεϋοιΙειη , ρι\τ(0Γ(ρΐ3ΐι• ^ιι«;

3ιΙι1ίΙίιιιιε Μ. Νβιη ί§ηί ίι;ηεηι βιι^ΡΓί εειίϋεί. ΙηαηίΙ εηί.ιι :

Λυ^Γΐ (0ΓΓ3 φιίιΐί'υΐ ρΓϋρΓίυΠΙ Κι'ΙΙΙΙί , ,τΙΙκταιριι' 3!ΐη6Γ.

Ηα•ε 3Π(ειη 3ΐ1]ίοϊηη(ιΐΓ »ρρ<ιιιιιη(ιιηριε. Α( β3 ψι,τβ ίη-

εΓεηιεηΙβ δΐΐδείρϊυηί , ηοη 3(1 Ιιυηε ηιοιίιιιη 3ΐι<;επ νί<]«ηΙιΐΓ.

(4) Ι,οη^ε 3υ(βηι ιΙίΠίείϋυδ Γιιεπί εϊίΐεηι, (1β μεηεΓβϋοηε

ςιιυε ιΐ3ΐιΐΓ3 δίί, Γ3(ίοηειη 35δϊ(;η3«5ε. Νβηι οηιηί3 ςυηρ η3(ιΐΓ3

{ζίβηαηίυΓ, βυί δεηιρεΓ δίε 3ΐιί ρίοηιηιςηε Πυη( : ςυκ νε™

ηοη δβηιρεΓ 3υί ρΐεηιιηηιιε Πιιη(, 3 εβδίι ε( Ι'ίι Ίιιιιη ίίεΓί «•(-

δο!εη(. (^ιι,γιι,ίιιι ί^ίΙιΐΓ Γ3ΐΐδ3 εδ(, η( εχ Ιιοιιιίηε Ιιοιιιο, »υ(

δεηιρεΓ βιιί ρΙεΓϋΐτιςυβ , ε( ε ΙγΚιοο (πϋειιηι , δεϋ ηοη οϋνη,

0Γίη(υΓ? 3ΐι( δι ί(» εοηΐ|)οη3[ιΐΓ, 08? ηοη εηίηι ιι(αιπιςιιι•,

1 1 1 1 1 ■ 1 1 1 ;ι < ί ι γ ι . ! ι ! 1 1 1 , ι ϊιιηιπί ί||ε, δεϋ Γβ(ίοηε ςυ»(ΐ3ηι εοειιηΐί-

Ιιμ- Ιί( 3ΐί<ριίιΙ. (δ) Οηητί)»™ ϊβίίϋΓ Ιιοπιηι εβυίΐβ εδ(? ηοη

εηίιη ί§ηίδ\ε1 ίεπ-3 Γβιΐίβεχίίδΐίΐ. Αί νε™ ηεςυε εοηεοηϋ»

3υΙ (ΙίδεοΓίΙίβ : εΐεηίηι Ιι<τε δε^ΓεϋβΙίοηίδ , ιΙΙ,ι νε™ εοη^Γε-

§3('ιοηΐδ δοΐηιη εβυδβ ο>1. Ηοε βυΐεηι εδί ειι]ιΐδΐ|ΐιο εδδεηΐίβ,

δεϋ ηοη

Μί-1ίι> ηιίι(0Γΐιηι<ιυε ρπυδ ιΙίνη1$ίο δοΐιιιη ,

ιριεηΐ3ΐ1ιιΐ()<Ιιιηι ίηςιιϊΐ ίΙΙε. Ιη Ιιίδεε ικιηκριε ΓογΙιιπβ ηο-

ηιίηηΐ'ί δοΐεΐ, ηοη ΓβΙίο. Ρίεπ εηίιη ροίεβί υΐ βΐίιμιβ υΐ εοη-

Ιίη^ίΙ βε ΙειηεΓε ηιίδεεβηΙηΓ. (6) ΙΙιπριο δίε δεββ ΙιβΙιεη• ,

βΟΓίιιη ιριιυ ιιηΐιιπι ευηδΙηηΙ. γπιι-.ι εχδίδΐίί. ΛΙιριι•ι•.ιΐίΐι•-ιρκ>

ιι;ι[ιιπι Ιι.ίγο 68(, ι]γ ιριιι ηιΙιιΙ ιηειιιίηίΙ. ΜΙιϊΙ ει^ο (1ε ιι,ιΙιίΓη

ά'ιάί. ΑΙ νε™ Ιιοε ίρδυηι 5οηηιη εχδίδΐίΐ : βίςιιε ίΐΐε 5οΙ»ηι

πιίδΐίοηειη εοΐΐβικίβΐ. Αΐίριί ιΐίδεοηΐίβ Ιι.ΊΐκΙψιβφίΒΐΐ] δεεεΓ-

ηίΐ, 86*1 εοηεοπ!ί3 , είειηεηΐβ ΐι>»α , η,υ»• η«Ιιιπι ϋεο ργιογ»

"Χ
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Οεοϋ• Οεοι δέ και ταϋτα. (7) Έτι δέ περί κινήσεως απλώς

λέγει• ου γαρ ίκανδν ειπείν διότι ή φιλία χαι τι» νεΐκος

κινεί, ει μη τοϋτ' ήν φιλία είναι το κινήσει τοιαδί, νείκει

δε τδ τοιαδί. "Εδει ούν ή δρίσασΟαιή ΟποΟεσΟαιή άπο-

6 δεϊςαι, η ακριβώς ή μαλακώς, ή άμώς γέ ποις. (β) "Ετι

δ' έπει φαίνεται και βία και πάρα φύσιν κινούμενα τα

σοιματα, και κατά φύσιν, οίον τι) πϋρ ανο) μέν οϋ βία,

κάτω δ! βία, τω δε βία το κατά φύσιν εναντίον. "Εστί

δε το βία• εστίν άρα και το κατά φΰσιν κινεΐσθαι. Ταύ-

ΡΟ την ούν ή φιλία κινεί, τ) ου- τουναντίον γαρ τήν γήν

άνω και διακρίσει εοικεν κα\ μάλλον το νεϊκος αίτιον

της κατά φΰσιν κινήσεοις ή ή φιλία. "Ωστε και δ'λως

πάρα φΰσιν ή φιλία αν ειη μάλλον. Απλώς δέ ει μη

ή φιλία η το νεΐκος κινοϊ, αυτών των σωμάτοηι ουδεμία

15 κίνησίς έστιν ουδέ μονή. Άλλ' άτοπον, (ι>) "Ετι δέ και

φαίνεται κινούμενα• διέκρινε μέν γάρ το νεΐκος , ήνε'χθη

δ' άνω δ αίΟήρ οϋ/ Οπό του νείκους, άλλ' δτέ με'ν φησιν

ωσπερ άπδ τΰ^ης•

Ούτω γαρ συνέχυρσε θέων τότε , πολλάκι δ' άλλως-

2» δτέ δε' φησι πεφυκέναι τδ πϋρ άνω φε'ρεσδαι, δ δ' αΙΟηρ,

φησί ,

μακρησι κατά χΟόνα δύετο ρίζαις.

"Αμα δέ και τον κόσμον δμοίως £χειν φησ'ιν Ιπί τε τοΰ

νείκους νΰν και πρότερον ε'πι της φιλίας, (ίο) ϊί ούν

•2•) εστί τδ κινούν πρώτον και αίτιον της κινήσεως; οϋ γαρ

δή ή φιλία και τδ νεΐκος, αλλά τίνος κινήσεως ταϋτα

αίτια• ει δ' εστίν, έκεΐνο αρχή. Ατοπον δέ και ει

ή ψυχή έκ τών στοιχείων ή εν τι αυτών αϊ γαρ άλ-

λοιιόσεις αί της ψυχής πώς έσονται, οίον τδ μουσικδν

3() είναι και πάλιν άμουσον, ή μνήμη ή λήθη ; δήλον γάρ

δτι ει μέν πϋρ ή ψυχή , τα πάθη υπάρξει αύτ^ δσα πυρι

ή πϋρ• ει δέ μικτόν, τα σωματικά• τούτιυν δ' ουδέν

σι»ματικόν. Αλλά περί μέν τοΰτων ετε'ρας έργον εστί

θεωρίας.

6ΐιηΙ : <1ίί βυΐεηι Ιι«ε φΐοφιο βυηι. (7) ΡΓΚίβΓβί άβ ηιοΐιι

δίηιρίίείίει- ιΐίί'ίΐ : ηοη εηίηι «κιΐίυ ΟίΙ (Ιίεβι-ε πιηη,ηΐκϊηι ει

ιΐίδΐυπίίβιη πιονει-β, ηίδί Ιι.τε ι•οη<οπΙκε πιΐίο δϊΐ, ιηοΐιι

ίηψιβηι Ι;ιΙί είεΓε, <Ί <1ί-π>πΙί,ΐ' , ΙίιΜ. Ι•;ίΙιΐΓ ίΐιι! ιΙΗίηίνίωε

3ΙΐΙ ΜΙ|ι|ΙΟ-1ΐί-ΛΙ'. 3 II Ι |-νΐΓ|Γ Μ'1 ΙΙΙΙΐΙΙίΙιΊ' Μ'Ι ίΐΐίΐ! ί|Ι!πΙΐίΐ!•1

ιηοιίο (ΙρηιοιίδΙι-Βδδε οροΓίεηβΙ. (8) Ιηδίιρει• ο,ιιοηι νί εΐ

ρΓίΡίΡΓ ΙΙΚΠΙΓ.ΊΙΙΙ ΠΙΟνβΓί ΟΟΓροΓΒ ΙΤΠΚΙΙΐΙ ΙΙΙ', ρ8Γ ΙΙ,ιΙιιΠΙΙιι

ιΊίϋΐιι ιπιιυιίιΙιιγ: ιιΙ ι^ιιί> 3(1 Μΐρι•πιιιι φΐίάβπι Ιοειιιη ηοη

νί , μ•ιΙ 3(1 ίιιΙιΊ'ΐιιη νί ΓειΊιΙΓ. Υί ϊΐιίεηι ι•Ι ικιΙιιγ,ί ι :οηΙ ι .ίπ,ί

δυηΐ. Ο'ιιηΙίηϊΗ βιιίεπι νί πιονεΓί : ιί^ιρ ν,ιΙιιι;ι (|ΐιοΐ|υε

ηιοΐιι είρπ εοηΐίη^ίΐ. < '« •ιι<-• •ι ■ 1 ί;» ίμίΙιιιίΙΙο ιηοΐιι ηιονεΐ, 301

ηοη ηιονεΐ. Ν'βιη ΙεΓΓ3ΐη «ΙεοΓκυπι Γειτΐ, εοηεοπίίίκ γοπΙγβ-

Γίιιηι Ρ8ΐ, εΐ ίε^Γε^αΙίοηί δίιηίΐί εχδίδΐίΐ : ροΙίυ8φΐε ιΐίδεοπίί»

Π3(ιΐΓ3ΐί8 ηιοΐιΐδ (.11183 γ-!, ιρι-ιιιι εοηεοηΙί3. Ιίικίβ ιϋ π(

οηιηίηο εοηεοπίία ροΐ'ιιΐδ ρΓΚίβΓ η3ΐιΐΓ3Πΐ βχβϊβίβΐ. δίηιρίίεί-

ΙεΓ βιιίεηι, ηίδί εοηεοι•(1Ϊ3 3υΙ Ιίβ ιτιονεβΐ, ίρδΟΓυιη εοΓροΓυιη

ηιιΙΙιΐδ πιοΐοδ δίβΐιιβνε βδί. ΛΙ Ιιοε. 3ΐ)δυηΙιιπι βδί. (9) ΑιΙ

Ιιιπ' νίιίοιηιιβ (•<>ι•ρΐ)Γ3 ιιιοΐιι ιίι-ΐ'ί : ηαηι (1ί»εοΓ<]Ϊ3 5ε§Γε-

ϋΐινϊΐ- ,ΚΙΙιοι 3ΐι(ειη ίη ΒυυΙίιηε 8\ι1κ1ικ•Ιιι8 ηοη 3 (Ιί&εοηΐί»

ΓιιίΙ, μ-ιΙ ίιιΐι-ηΐιιιιι ίΙΙιιιη νεΙυ( 3 ΓυΓίιιηη $υύΐ3(ιιιη 3586ΠΙ :

Ναπι ρΐιτοηκιοε »1ίΙεΓ, εε(Ι (υπι βίε ΓογΙο οκίιγπΙ ;

ίηΐι-πΐιιηι ϊμικΊΐι ηΐ §ιΐΓ8υηι Γι.ταΙιΐΓ ηρΐί^ίιιιιιηι 0850 (ΙίιίΙ,

ίΐεηκιιιε,

ΛϊΙ »ΊΙιογ Ιιιηχίί ίΐιΐι Ιιυιιηιιιι ι•;ι«1ϊ<.ίΙιιι* ίΐι.ι! .

ΕΙ ίη-ιιρι'ΐ' ίρ-ιιιιι (|ΐιοοΐ]ε ηιηηιΐιιηι ίίηιίΐίΐιτ ηιιηε Ιειηρηιν

(ΙίκοοΓίΙϊίΒ , ιιΙ ρπυβ ΙβηιροΓΟ εοηεοΓ(Ιί.χ, Ιΐ308Γε «ΙίειΊ.

(10) (}ιικ1 ί};ίΙιΐΓ ε»1 ηιονεη8 ρι-ϊηιιιηι , ηιοΙίοηί8(]υε «'ηιικίΐ

εχ8ΐδΙίΙ? ηοη ρηίιη «ΙϊβεοηΙίβ εΐ εοηεοπ]ί3, νεπιηι Ιΐίβε 3ΐί-

<-ιΐ)υ- ιικ•1ιι~. (μιινιγ 8ΐιη(. Ουοιίβί >ίπΙ, ίΙΙ,ι ρπηείρίιιιη ιτϋ .

Ι'οπό η1)5(ΐΓ(1οιη βδί, αηίιηαηι εχ εΐεηιεηΐίβ εοηρ3ΐ3Γθ , 3ηΙ

είριηοηίοπιιη ιιηιιιη ηϋφίοίΐ είιϊβ. Ουοιηοιίο εηίηι εχβίδίεηΐ

Βηίηιπ! 3ΐΙεΓ3ΐίοηε8, εειι πιιΐδίειιπι 6888 , εΐ ΓΟΓδίιπι ηοη ιτιπ -

δίειιιη , βιιΐ ηιεηΐ0Γί3, 3ΐιΙ οΐιΐίνίο ? ΡεΓδρίειιυηι εηίηι εχΐ

(|ΐιοι!, δι 3ΐιίηΐ3 ίμηίδ 8ΪΙ, ε3(1εηι ίΐίί ιρ"1" '&η', "Ι ^"^ 08(,

ΒΠεεΙίοηεβ εοπιρβίεηΐ : δϊ νεΓΟ εχ είειηεηίοπιηι ιιπ^Ιπι,ί

εοηδίεΐ, εοΓροΓε»;. ΑΙ Ιΐ3Γοηι ηαΙΙα εοΓροΓββ εχδϊδίίΐ. νε-

τυιη ()ε Ιιίδοε εοηδίάεΓ3Γβ, βΐίυδ ββΐ οοηΙοιηρΐ3ΐίοηίδ.

ΟΑΡ. VII.

85 ΙΙερι δέ τών στοιχείων Ιξ ο>ν τά σώματα συνέστηκεν,

δ'σοις μέν δοκεϊ τι είναι κοινδν ή μεταβάλλειν εις άλ

ληλα, ανάγκη ει Οάτερον τοΰτων, και θάτερον συμβαί-

νειν όσοι δέ μή ποιοϋσιν εξ αλλήλων γενεσιν μηδ' ως

ες εκάστου, πλην ώς Ιχ. τοίχου πλίνθους, άτοπον πώς

40 έξ εκείνων έσονται σάρκες και δστα και τών άλλων

δτιοϋν. (2) Εχει δέ τδ λεγο'μενον άπορίαν και τοις έξ

αλλήλων γεννώσιν , τίνα τρόπον γίγνεται Ις αυτών έτε

ρον τι παρ' αυτά. Λε'γω δ' οίον εστίν έκ πυρδς ΰδωρ

και έκ τοΰτου γίγνεσθαι πϋρ• έ"στι γάρ τι κοινδν τδ

45 ΰποκειμενον. (3) Άλλα δή και σάρς ές αυτών γίνεται

και μυελός- ταϋτα δή γίνεται πώς; εχείνοις τε γάρ

τοις λεγουσιν ώς Εμπεδοκλής τίς εσται τρόπος ; ανάγκη

γάρ σΰνθεσιν είναι χαθάπερ ε'χ πλίνΟοιν και λίθων τοίχος•

και το μ.ΐγμα δέ τοΰτο έκ σιοζομε'νοιν μέν εσται τών στοι

χείων, κατά μικρά δέ παρ' άλληλα συγκειμένοιν. Οίτω

Ρε ίρ8ί« 3ϋ1εηι εΐεηιεηΐίδ, εχ ςαϋκιβ εοηκίΓβ εοηδ(3η(,

ίίδςυί(1ειη <ιοί εοιηιηυηε ηιιίιΐ εδδε, 3υΙ 83 ίηίει- δε 1Γ3Ι18-

ηιπίαιί ρη(3ΐι(; δι εχ Ιιίδεβ ιΚβτυηι , εΐίβπι βΜεηιηι εοη-

ίίη^βΐ εδί ηεεεδδε: ςπί νεΓΟ βεηεΓβΙίοηεπι ηιοΐυβηι ηοη

ΓηπιιηΙ ηεο β δίη^υΐίβ δίιιςυΐ3 , 88(1 νείυΐ ε πιιιγο 1318Γ88 μίίίηί

νιιΙιπιΙ, 3ΐ)8ΐιηΙιιηι ιριίιΐ (ΙίειιηΙ : ιι.ίιιι ιριί εοΓηεδ, 0883 εΐ

οεΙεΓΟΓϋίη ηηοιίνίδ βχ ΪΙ1Ϊ3 βΓαηΙ ? (2) Ουοιΐ 3υ1εηι (Ιίίί-

Ιιιγ, (1ιιΙιίΐ3ΐίοιιειιι ΙκιΙιιΊ εΐίβιη «ριιιΙ 808 ιριί ςεηεΓβϋοηειη

ιηιι Ιιΐίΐηι βδίηιυηΐ, ςηοηβηι ρβείο βχ ίρβίδ (ΙίνεΓβιιιη ο,ιιίιΐ

ιιΐι είδ ιιπβΙιιι•. Λ'εΓΟί ε3083 : βχ ίι;ηί ιιιρι;ι ΙιΙ , εΐ εχ 3(ρι»

ΐ{ξηί8. Ν3Πΐ δυ1ι]εοΙυη(ΐ εοιηηιυηβ πυίιΐ εχδίδΐίΐ. (8) 8ει1 εΐ

(ΙΛΙΌΗίφΗ' ΙΙΙ8(ΙΐΐΙ|3 8\('ί>ΙίΐΙΙΐΙ. VI Ι|Γι'|• (|ΙΙΟ ΙΙΙΟιΙιι :' ΚίΡΙΐίΐΙΙ

ίΙΙίδ ςηί ρεΓΪηιΙβ ιι( ΕηιρειΙοεΙεδ ιΐίειιηΐ, ιριίηΐκιιιι επί ηιο-

(1υδ? Νβηι οοηιροδΊΙίοηειη ('48Ρ ηποιηοϋο ε ΐ3ΐεΓίΙιιΐ8 3ΐςηε

ΙβρίιΙίΐΗΐδ ΠΙ ιηιΐΓϋδ, ηεεεβδε βδί : εΐ Ιικε ηιίδΙιΐΓ3 βε εοιίβε-

ΓΪε8εχ (,.οηδΐτν3ΐί8(ριί(1ι>ιιι, 88(1 δβειιηιΐυιη εχίι;ιΐ38 ροΓίίοηβδ

]ηχΐ3 δβ&ε εοηιροδίίίδ εηΐ εΐεηιβηΐίδ. Αο" Ιιιιηε ίΐ8(ριεηιο-

-
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δήσάρζ και των άλλων εκαστον. (♦) Συμβαίνει δήμή ες

δτουοΰν μέρους σαρχος γίγνεσθαι πυρ χαι ίδο>ρ, ώσπερ

εκ κηροϋ γένοιτ' αν έχ μέν τουδΐ τοϋ μέρους σφαίρα ,

πυραμ'ις δ' έξ άλλου τινός- άλλ' ένεδέχετό γε ές έχατέ-

;. ρου ίκάτερον γενέσθαι. Τοϋτο μέν δη τούτον γίνεται

τον τρόπον εκ της σαρχος ές ότουοϋν άμφω• τοις δ' εκεί

νος λέγουσιν οΰκ ενδέχεται, άλλ' ως έκ τοίχου λίθος

και πλίνθος, έκάτερον ές άλλου τόπου χαι μέρους.

(6) Όμοίως δέ και τοις ποιοΰσι μίαν αυτών ίίλην έχει

ι» τίνα άπορίαν , πώς εσται τι ές αμφοτέρων, οίον ψυχροϋ

και θερμοϋ ή πυρός και γης. Εί γαρ εστίν ή σαρξ έξ

άμφοΐν χαι μηδε'τερον εκείνων, μηδ' αυ σΰνθεσις σωζο-

μένυιν, τί λείπεται πλην υλην είναι τι) ες έκείνο>ν ; ή

γαρ Οατε'ρου φθορά η Οάτερον ποιεί ή τήν υλην. (ο) Άρ'

ιο οϋν επειδή έστι χαι μάλλον χαι ήττον θερμδν χαι ψυ

χρον, δ'ταν μεν απλώς η Οάτερον εντελέχεια, δυνάμίΐ

Οάτερον εσται• όταν δέ μη παντελώς , άλλ' ώς μέν Οερ

μον ψυχρον, ώς δε ψυχρον Οερμον δια τί) μιγνύμενα

φΟείρειν τας υπέροχος άλλήλοιν , τότεουΟ' ή υλη εσται

2ιι ούτε εκείνων τών έναντίυιν έχάτερον εντελέχεια απλώς,

άλλα μεταξύ- κατά δέ το δυνάμει μάλλον είναι Οερμον

ή ψυχρον η τουναντίον, κατά τοΰτον τον λογον διπλά

σιος Οερμον δυνάμει ή ψυχρον, ή τριπλασίιος, ή κατ'

άλλον τρόπον τοιούτον. (7) Εσται δή μιχΟεντιον ταλλ'

25 έκ τών έναντίοιν ή τών στοιχείων, καΐ τα στοιχεία ες

εκείνων δυνάμει πως όντων, ούχοΰτω δέ ώςή ύλη, άλλα

τον είρημε'νον τρόπον και εστίν ούτω μεν μΐξις , έκείνως

δέ υλη τδ γινόμενον. Έπε\ δέ και πάσχει τάναντία

κατά τον εν τοις πρώτοις διορισμόν έστι γαρ το ε'νερ-

^0 γεία Οερμον δυνάμει ψυχρον. και τί) ενεργεία ψυχρον δυ

νάμει Οερμον, ώστε εάν μη ίσάζη,, μεταβάλλει εις άλ

ληλα, (β) Όμοίοις δέ και επί τών άλλων εναντίων

και πρώτον οίίτο) τά στοιχεία μεταβάλλει, εκ δέ τού

των σάρκες και όστα και τά τοιαύτα , τοϋ μέν θερμοϋ

35 γιγνομε'νου ψυχροϋ , τοϋ δέ ψυχροϋ θερμοϋ , δ'ταν προς

τό με'σον έΤλΟτ,• ενταύθα γάρ ούδε'τερον, το δέ μέσον

πολύ και ούκ άδιαίρετον. Όμοίο)ς δέ και τί) ςηρον

και υγρόν και τά τοιαϋτα κατά μεσότητα ποιοΰσι σάρκα

καϊ όστα χαι τάλλα.

«ΪΙ1ΙΤ1 03ΓΟ Ρί ΓΡίΡΓΟΠΙΠ) φΐιιιΙψΙΡ ΠβΙ. ('<) ΛίτίιΜΙ αιιίριιι.

ιιΐ ηοη (-χ ψιηΙίΙκ-Ι 031-ηϊ* ρ»Γΐ« ϊ§ηΐ8 ιΊ »ψΐ3 βί§ηαηΙυΓ, ( 6ί-

οιιΐί ρχ <•(■!, ι, βχ 1)30 |«Γΐι' ρϊΐα , ρχ βΐϊςιια αΐϊα ρ)τ;ιιιΓΐ8 Πειϊ

ρο(ρ*1, ) 5β<1 ρχ ιιΙγ;ιι|ιιρ ιι(γιιι)ιι|ιιρ Γιργϊ πηρ;ιΙ. Ηοεο ίΐ.ιφκ•

Ιιοο μίβηιιηΐιιΐ" ιιιοιίο ρχ μι ηε, ρχ φιηνίί ρ,ΐΓΐΐ' ιιίπιηΐφΐί'. Λ Ι

Ιιίίοο <ΐ"' ΐΠο ιιιοιίο ιΐίοιιηΐ , οχ ιμΐίΐνί* ιιίπιιηςηρ ερ^ηί ηοη

ροίΡΝί , 8»ί1 ρβΓίηιΙρ ΩΙ ιιΐ ρ ιηυιιι ΐ3ρΪ9 γΙ ΙβΙργ, ρχ αϋο Ιορο

:κ• ρβΓίΡ υ1πιιιιΐ|πι•. (ο) 1>;ιπ ιιιοιίο ρ| ηίίοε ςιιί ίρ*ι>πιηι

ιιι,'ΐΐιτίηιη ιιηιιιιι Γ;ιπιιιιΙ, (ΙιιΙιϊΙηΙϊο ι]ΐια•ιΙίΐιιι οοΓβρίΙ, φι.-ι]ί[ρΓ

ρχ ,ιιιιΜιιι*, ('ΐιΐιιΐη ίη<]ΐ)3Π) ρΐ Γπμίιΐο, αιιΐ ϊ}!πί Ρΐ ΙΡΓΓ3,

φΐίρρίαηι ειϊΐ. Ν';ιηι δι <;ιι ο εχ ;ιπιΙιοΙ>ιι* δίΐ , Ρί ηειιΙ ι ιιιιι

ίΙΙοπιιη , ικτ, ιίιιμιμ μμλ.ίΙοπιιιι οοιηροδίΐίο, <|ΐιί<1 γρΜλΙ ίιΙ

Ρ85Ρ ρι,τΐιτφΐ.ιιιι Ι)ι,ί(ρπ.ίιι) , ςπο(Ι ρχ ίΙΜ$ ιοηϊ|3ΐ? Κηιιι

οοιτιιρίίο 3ΐ(ρπυβ, ηιιί αΙΙοπιιιι Γ.ιιίΙ, ;ιιι1 Π)3(ργΪ3Π1. (6) Ιμϊ-

Ιιιι ροείηυαιη ρ.ίΙιΊΙιιιιι <Ί ΓιίμίιΙπιη ίηίρηβίοηρπι ΓΡΐηϊ8$ίο-

ηιΉΐιρίρ ίΐι«.ίρίΐ)ΐι(, (]ΐιιιιιι ΜΐηρΙίι-ίΐΡΓ ιιΙΙριίιιιι αοΐιι ΓικτίΙ ,

Ιιιηι• ίΐΙΙιτιιιΐ) «τϊΙ ρο(ρη(ί». Οιιιιηι υργο ηοη ρΓ0Γ$ιΐ8 , βρλ!

Γπ^ίιΐιιιη ηΐ γ:ιΜ<Ιιιιι) , <Ί (ΊΐΙί.Ιιιιη ιιΐ Γιί^ίιΙιιιη ΓυρΓΪΙ, ιριιιιΙ

<|ΐιηί ηιίδερηΙυΓ, 8ΐι»8 βχ5ΐιρρΓ3ηΙί;ι« νίαίβίηι «οπηιιιριιηΐ ,

ΙίΠΙΙ ΐιι'ιρίι' 1 1 1 , 1 1 1 • ! ϊ . Ι ιιι-.ριι' |ΙΙ<.ΙΙΙ1Π ('ΟΙίΙ Πιΐ ίι)Γ111Ι1 ΙΐΙίΠΙΙΙ-

ιριΐ' .κΊιι βίιηρΙίοίΐΡΓ ρπΐ, μί! ίιιΐιτηιΐ'ΐΐίιιιη. Ρογγο ςιιο

ριιίπιΐίίΐ ιΐ)3^ί$ ι'.ί Μι Ιιιηι Ρ8(, ηιιαιη ΓιίμίιΙιιιη, ηιιί ηιΐιΐια :

Ιιικ'. ιΐιιρίιι , 3ΐιΙ Ι ιΊρΙιι , ,ίιιΙ ,ίΜιι ϊιΙ ρ•ηιΐ5 η)θ(Ιο η)3{»ί5 οβίί-

ιΐιιιη ρηίπιΐίίΐ ι|ιι.ίιιι ΓπςίιΙιιιη ρχίίκΐίΐ. (7) \ Ι ι;ι )(3(]υε ιιιί \Ι.ι

ρχ οοηΐΓβΓϋί ρπιηΐ, ηιιί ρίρηιρηίίβ, ρί ρίρηιρηΐ» ρχ ίΐϋ^

1 1 1 1 < >< Ι.-ι ι ιι ιικχίο ηο(ρη(ΐ3 βχδίίίρηίϋιιΐί*, ηοη (3ηιρη βίο υ( πΐ3-

Ιιτίϋ , μίΙ (Μι.ΐο ηιιιιΐιι. ΑΙςοε Ιιοο ιριίιΙΐΊΐι ρ,κίο ηιί$Ιϊο ,

ιΙΙο νΐ'ΐο ιΐ)3(οη» , ίιΙ (]ΐιοι1 μίι;ηί1ιΐΓ , ρχβίβΐίΐ. Ργκ(ογρ3 ρι

ίρββ ε<ιΐ)ΐΓ3Π3 ραΐϊ δοΐοηΐ, ηυριη.-ιιΐηιοιίιιιΐ) 3η1ε ρπιϋιιίίπιιι

651. ΕΙεηιπ) βοΐα οβΙϊιΙιιπι , ρο(ρηΙί3 ΓΓίβίιΙυπι ρεί : ρ( ηιΊιι

ΓΓίςίϋιιηι , ρο(ρη(ί3 γηΙϊιΙιιιιι. 0ι>3γρ ηί«ί 3(1 ,τιριαΙΪΙα1ι•ηι

ΓΡ(ΐ3ε(3 βίηΐ , ϊη 8ε ηιιιΐιιο (Γ3η8ΠΐιιΙίΐηΙιΐΓ. (8) δίηιίϋ ιικμΙο

■ •Ι ι,-ιιμ ϊη εεΙεΓίί <:οιιιγ•ιγϊι$. ΑΙψιι1 ριίιιιο ςυίιίεηι είρπιρηια

ίρ83 ίΐ.ι (Γ3η$πιυ(3η(ιΐΓ : ιΐρίηιΐο εχ Ιιίδορ 03Γηε$ εί ο$83 ε(

«^ιΐΛΐηιιιΜ ΓιιιηΙ, ιριιιιη ιΙΙίΐ,ραΙίιΙο (ριίιίρηι ϊη Γη^Μυπι ρί Γη-

ίίίιΐο Ίι. (Ήΐιιΐιιηι (πιη.«ριιη(ρ, 3(1 ιηΡίΙίιχΊΊίαΙρι» νρηί'πηΐ:

Ιιιι• ΡίΜΐη ιιιιιίπιιη ρ«1 ; ηκκϋοΓΓίΙαβ ηηίριη ηιιιΚίρΙεχ ρϊΙ,

ρ( ιΐ(!(|ΐΐίΐι|Π3ηι 'ΐιιϋν ί*ίΙιίΙίι. ΚίιιιίΜΙιτ ΙιιιηιίιΙιιιη ςιιο(]ηρ

ρΙ ίϊρουιη ε( ΐηΐϊα , οαπιεηι οδίβςυε ε( «Ίιτα \ά ςεηυβ οίε-

(ΙίοοΓίΙαΙο είΐΐοίυηΐ.

ΟΑΡ. VIII.

ιυ "Απαντα δέ τά μικτά σώματα , 3σα περί τον τοϋ με'-

σου τόπον εστίν, ές απάντων σύγκειται τών απλών. Γη

μέν γάρ ενυπάρχει πασι διά τί) έκαστον είναι μάλιστα

και πλείστον έν τω οίκείω τόπο) , ΰδο)ρ δέ διά το δεΐν

μεν δρίζεσθαι το σύνΟετον , μόνον δ' είναι τών απλών

4!. εΰόριστον τί) ύδωρ, έτι δέ και την γην άνευ τοϋ ΰγροΰ

μή δύνασθαι συμμένειν , άλλα τοϋτ' είναι τί) συνε'χον

εί γαρ έςαιρεΟείη τελέως έζ αύτης το ΰγρόν , διαπίπτοι

άν. [•ι) 1'ή μέν ουν και ΰδωρ διά ταύτας ενυπάρχει

τάς αιτίας• αήρ δέ και πϋρ, ό*τι εναντία εστί γη και

(•π ύδατι• γη μέν γάρ αέρι, ίίδωρ δέ πυρί εναντίον εστίν,

ιός ενδέχεται ούσίαν ουσία έναντίαν είναι. (3) ΈπεΙ

ουν αϊ γενέσεις έκ τών εναντίων είσίν, ενυπάρχει δέ

Οιηηίίΐ 3ΐιΙ(•ιη ηιί\Ια εοφθΓ3, ιρι« εΪΓεα Ιοριιηι ςηί πκηΙϊιι

ηηίνεΓ8Ϊ ΙπυιιίΐιΐΓ, εοϋοεβίβ 8ηη(, εχ 5ίπΐ|)Ιίοϋ)ΐΐ5 εοη$(βηΙ

οηιηί'οιίί. Ναηι Ιογγλ ηιιϊιίρηι ϊιΐοο ι ιιιι. Ι ί- ϊηβδί, ςηο(1

ιιηιιιιΐ(]ΐΐ0(1(ΐιιβ ιηβχίιηρ εί πΙ ρί ιιιιιίπιιη ίη ρΓορΓΪο ΙεΓΠΒ

Ιοεο εχβϊδίίΐ : 3φΐ3 τργο, (\\\οΑ εοηιρο5ί(3 Ωιϊϊγϊ οροι-ίεβι,

εί ίΙΙα ε 8ίη)ρΙίεϊ6η8 8οΐ3 1»•ΙΙρ (ρηηίηαπ ςιιεηΐ; ρΓαΊοτρ.-»

(11)0(1 ρΙ ΙΡΓΓ3 βίηε Ιιυηιίι1ίΙ«Ιβ εοηβίείει-ε ηοη ρβ88ί( : 8Ρ(Ι

ΙιιιηιίιΙίΙ,Ίί ίιΙ 8Ϊ( , ηυοϋ (οηΐίηοηιΐί νίηι 3ε οοργρρικΙι ΙιηΙιρ).

Χ;ιιη 8ί Ιιιιηιϊ(ΙίΙ»8 3 ΙργΓ3 ρΓ0Γ8Η8 ρ\ίηΐ3(ιΐΓ, εβ ιΐϋιΐιιεί ρη>-

Γεείο. (2) ϊι•ιτα ί^ίΙυΓ εί 3ςηα Ιι.ι.< οΐ) 030839 ϊη8υη( : ϊΙιίιι

3ργ ε( ϊε>ηΪ3 , ςιιο(1 Ιιτι-.τ ιΊ αιρι,ι• (ίιπΙγ,ίπ,ί 8ίη(. >'.ιηι 3ΡΓΪ

(ΡΓΓ3 , ΟΙ .ϋ|ΙΜ ίμΙΠ ι ιιΙΐΙΐ.'Ι! ιϋ Ρ8ΐ 1 <|Ι1.ΊΙ)1ΐΙΙ)1 51ΐ1ΐ5ΐ3η1ΐ31)1

κιιΙΐ8(:ιηΙί!Κ (ΌΐιΐΓίΐΓί.Ίΐη ε$8Ρ (■(ΐηΐίημίΐ. (3) (^»ιιι ιιι ί^ϋιΐΓ ρρ-

ηΡΓ3ΐίοηΡ8 ε οοηΐΓ3Γϋ8 8ίη(, εί αιιιΐΐ'αι-ίυπιηι «>\Ιγ*ίιιιιιιι βΙΙο -

•
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Οάτερα άχρα τών εναντίων , ανάγκη και θάτερον ένυ-

πάρνειν , ώστ' εν άπαντι τω σύνθετοι πάντα τά άπλα

ένέσται. (4) Μαρτυρεΐν δ' έοιχε και ή τροφή εκάστοΛ•

άπαντα μεν γαρ τρέφεται τοϊς αύτοΐς !ξ ώνπερ έστιν,

:, άπαντα 81 πλείοσι τρέφεται. Καί γαρ άπερ αν δόξειεν

ίνι μόνω τρέφεσΟαι, τω ύόατι τά φυτά, πλειοσι τρέ

φεται- μέμιχται γάρ τω ύόατι γη- διό και οί γεωργοί

πειρώνται μίξαντες άρόειν. ΈπεΊ δ" έστίνή μέν τροφή

της ύλης , τι) δέ τρεφόμενον συνειλημένον τη ύλη , ή

ιη μορφή καί το εΤόος, εύλογον ήδη τό μόνον τών απλών

σοιμάτων τρέφεσΟαι τό πΰρ απάντων ε; άλληλοιν γινο-

μένων , ώσπερ και οί πρότεροι λε'γουσιν μόνον γάρ έστι

χαί α,άλιστα του είδους το πΰρ δια το πεφυκεναι φερε-

σΟαι προς τον ό'ρον. (&) "Εκαστον δε πέφυκεν εις τήν

16 εαυτού /ώραν φέρεσΟαι• ή δέ μορφή κα'ι το είδος άπαν•

πιπί ίηδίΐ, βΐΐεηιιηφίοφίε ίη&«εεδΙ ηεεβββε. <}ιιαΐϋ ίη οιηιιί

οοπιροδίΙοδίπιρΙίοίβοηιηίΒίηεπιιιΙ. (4) δεάεΐκΐ οιι]υδο;ιιε γρ!

ηιιίπαιίίιχ'οηιρι-ηΐιιιι-ρ \ίι1ιΊιιι•. Οιηιιί.τ (ίιϊιιι είδ<1εηι αΐιιη-

(ιιγ, ςιιίηιΐδ ευιι*(ΗΐιΙ : οπιηία νπο ρΙιιηΊιιι•; «ΙιιπΙιιγ. Ν;ινι

ι|ιι;ιί•ιιπιι]ιιι• υηο δοΐο &1Ϊ ιηβχίηιε νίιίεηΐιιι•, υΐ [>Ι,ιιιΙ.ν ;ι<(ΐι.ι ,

μίπιϊΐιυδ ηΙιιηΙιΐΓ : Ιειτ3 οιιίιιι ίΐηιιη: 3(1ιιιίχ(» εδί. <}ιΐ3ΐη-

υΐιινιη ίρδί φΐοφίε ;ι^ιίπι1;ο ηιίδεεηΐεβ ϊιτί^ιπ' πιιιηηΐιιι .

<}ιιιιιιι ηιιΐΐ'ΐη ίΐΙίιηι>η(ιιιιι 3(1 ιηαίοπίΐηι ρει-Μπεη! , ηιιοιΙ βιιΙιίιι

ιιιιΐιιΐίιιιιι'ΐιι 81131 ΐ[ΐίΙ «ιιιιι ιιι;ιΙ<Ί ϊ;ι εοηίυηείιιιη, Γιιπιια μ!

3ίΐ|ΐιε βρεείοδ, ιΜίοηί εοηδεηίβηειιηι ΓιιιτίΙ, εχ οηιηίυιι*

δίιηρίίείοιίδ οΟΓροΐΊΐϊΐΐδ φΐ;Β ιιιιιΙιμ £εηβΓ3ΐίηηε οπιιιιΐιιι•,

ϋοΐιιπι ί^ηβιη ηιιΐιϊπ , ςιιειηβιΙιηοϋΊιηι ι•Ι ρποΐΌβ ;ππιιΙ :

φΐίρρε (|ΐιϊ δοΐιιβ 3ε ιικιχίηικ Γογπκβ δίί, ρΓορ(εΓε3 φΐο<1

ΜΙ.-||ι|ι• ΙΙ.|||ΙΓ.-| 3(1 Ιι'ΠΙΙΪΙΙΙΙΙΙ! Ι< Ι 1 1 1 1' 1|||ί\ Π'Μ. (5) Ι» $1111111

ηιιΐοηι Ιοειιηι φκχΐφίο ίβΓΓΪ η,ιΐιιιη ε«1. Γηιτηα νεΓΟ δρο-

των εν τοις δροις. "Οτι μέν ούν άπαντα τά σώματα ές είεβφίο «ιιιιιϊιιιη ίη ίρδίδ οοηβίβΐϋ ΙβΓίηϊηΐϋ. Οιιοα \%Α\χτ οογ-

άπάντων συνέστηκε των απλών , είρηται. Ι ροτβ οιιιηΪ3 εχ δίιιιρίίοίΐιιΐί εοηδίεηΐ οηιηίΐιιι», ιΐίεΐιιιιι 881.

ΟΑΡ. IX.

ΈπεΊ δ' εστίν ενια γενητά καϊ φθαρτά , και ή γένεσις

τυγ/άνει ούσα εν τω περί τό μέσον τόποι , λεκτεον περί

2» πάσης γενέσεως δμοίως πόσαι τε και τίνες αυτής αί

άρναί• δαον γάρ ούτοι τά καΟ' έ'καστον Οευιρήσομεν,

όταν περί τών καθόλου λάβωμεν πρώτον, (ί) Είσιν

οΰν και τον αριθμόν ΐσαι και τω γένει α'ι αύται αίπερ

εν τοις άϊόίοις τε και πρώτοις• ή μέν γάρ έστιν ώς υλη ,

!!. ή δ' ώς μορφή. Δει δέ και τήν τρίτην έτι προσυπάρ-

χειν ού γάρ ίκαναι προς τό γεννήσαι αί δύο, καβάπερ

ούδ' έν τοις πρώτοις. (:)) Ώς μέν ούν υλη τοις γενητοϊς

εστίν αίτιον το δυνατόν είναι και μή είναι. Τά μέν

γάρ έξ άνάγχης εστίν, οΤον τά άίδια , τά δ' ές ανάγκης

λιρ ουκ εστίν. Τούτων δέ τά μέν αδύνατον μή είναι, τα

δέ αδύνατον είναι διά τό μή ένόέχεσΟαι παρά τό άναγ-

καΐον άλλοις έ/ειν . "Ενια δέ καί είναι καί μή είναι

δυνατά, έίπερ εστί τό γενητόν καί φΟαρτόν ποτέ μέν

γάρ έστι τοΐίτο , ποτέ δ' οΰκ έστιν. "ίϊστ' ανάγκη γε-

ι& νεσιν είναι καί φΟοράν περί τλ δυνατόν είναι χαί μή

είναι. (4) Διό καί ώς μέν ύλη τοϋΥ εστίν αίτιον τοις

γενητοΐς , ώς δέ τό ού ένεκεν ή μορφή χαί τό είδος" τοϋτο

δ' έστιν δ λόγος ο της εκάστου ουσίας, (:>) Δει δέ

προσεΐναι καί τήν τρίτην , ην άπαντες μέν δνειρώττουσι,

40 λέγει δ' ουδείς, άλλ' οί μέν ίκανήν ώήΟησαν αϊτίαν

είναι προς τό γίνεσΟαι τήν τών ειδών φύσιν , ώσπερ

δ έν Ψαίδωνι Σωκράτης- καί γάρ εκείνος , έπιτιμήσας

τοις άλλοις ώς ουδέν ειρηχοσιν, υποτίθεται δ*τι εστί τών

3ντο)ν τά μέν είδη , τά δέ μεΟεκτικά τών ειδών , χαί

4ϊ> ό'τι είναι μέν έ'χαστον λέγεται χατά τό είδος , γίνεσΟαι

δέ χατά τήν μετάληψιν καί φΟείρεσΟαι κατά τήν άπο-

βολήν , ώστ' ει ταΰτα αληθή , τά εΐδη οίεται ές άνάγχης

αίτια είναι χαί γενέσεως καί φθοράς. Οί δ' αυτήν τήν

υλην άπό ταύτης γάρ είναι τήν χίνησιν. (ο) Ούδέτε-

» ι ροι δέ λε'γουσι καλώς. Ει μέν γάρ έστιν αίτια τά είδη,

διά τί ούχ άει γέννα συνεχώς, αλλά ποτέ μέν ποτέ δ' ου,

όντων καί τών ειδών άεί καί τών μεΟεκτικών ; "Ετι δ' ε'π'

Οιιυπι ;ιιι((•ηι ιιοηιιιιΙΙ,ι ςεηεΓ3ΐ)ί1Ϊ3 εοι-πιρίίηίΐκιφιε $ϊη( ,

οί ΒεηεΓαΙίο ίη εο ςιιί οιγοβ ηιιιηιΐί ηιειίίηιη εδί Ιοεο δίΐ : ηβ

οιηηί ^εηοΓβΙίοηβ $ίιηϋί(εΓ, βΐ ςυοΐ εΐ ςπββ δίηΐ ε]ιΐ8 ρπηεί-

Ι'ϊ.ι , (Ιίιτικ Ιπιιι ε$1. δίε εηϊπι ΓϋοϊΙίυβ κίιιμιιΙ;ιι-ί3 εοηΐεηι-

1>Ι.ι1μιιιιιι' , ί|ΐπιηι <Ιε ιπιίνοι\ηΙίΙιπ5 ρΓίιΐδ δυπιρδεηηιιΐδ.

(2) 8ηηΙ ίβίΙιΐΓ Ιοί ηιιηιεΓΟ , εί βεηει-ε εβιίειη , ςυ,τ ίιι κίει-•

ηίδ ρΓίιηίδ(|ΐιε. Νβηι οΚβηιιη ιιΐ ηιηΙΟΓία, ΑΚεηιιη ιιΐ Γοπηη

εχδίδΐίΐ. ΟροΓίρΙ ,ίιιΙιίπ εί (πΐιιιιιι ίηδυρει- αιίεδδε. Νβιη ιΐυο

Ιΐ3ΐιιΙι1ιΐ3(]ΐιηιη 631Ϊ8 δυηΐ 3ΐ1 ςεηεΓβηιΙυηι , δίευΐί ηεε ίη ίρδίί

ρΓΪηιίβ. (3) ΙβίΙυΓ ςυοιΐ εδβε οί ηοη εδδε ροΐβδί §βηεΓ3θί-

Ιίηυδ 03ϋ«3 υΐ ηΐ3(εΓίεδ βχβίβΐίΐ. Ναηι <ιιι»'<Ιίΐιιι ηεοοδββπο

μιιιΙ , πΙ ,γΙιίιι.ι : <)ΐΐί>-•1;ιιιι ηοεβδδΛΓίο ηοη δυηΐ. (,ΐπ.ιιιιιη

ίΙΙϊ ι|ΐιίι1πιι ηοη βδδε, η:εο νεΓΟ εδδε εβί ίηιροδδίΐιίΐε : εο φΐθ(1

Γικγϊ ηοη ροδβίΐ ηΐ ηεεβ$δ3Γίυηι 3ΐίΙοΓ8βδβ Ιΐ3ηε3(. ΝοηηιιΙΙα

εί εδδβ ροδδυηΐ , εί ηοη εβδβ , Οε ι ριηπι πι π ιιηιη , , ^βηεΓβΙιίΙε

εχδίδΐίί, βίςιιε εοΓΓυρ(ί(>ίΙε. Ηοε εηίιη ίηΐεηΐυηι εδί, ίηΙεΓ-

ι]ιιπ) ηοη εδί. Οπηιο ηεεεδδε εδί αί βεηει-βΐίο βίο,πε οογ-

πιρίίο είΓ03 ία δίΐ , ηιιοιΙ εδδε εί ηοη εδδβ ροίβδί. (4) <}ιιο-

είΓ03 εί Ιιοε εβιΐδβ «Ι ηιβίεηβδ ίξρηεΓβΙιίΙίουβ βχδίίϋΐ :

31 ΓοΓπιβ βρεείεδηηο, υΐ ειι]πδ βΐ•3ΐί3 ; Ιιβεο ϊΐιίεηι εδί δπίκΐβη•

Ιϊη; ιίι]ιιλ.|ιιι• τηΐίο. (5) ΟροΓίεΙ βιιίεηι (εΓΐίππι φίοςπο

3(Ιίδ80, ςυοιΐ οιηηεβ φπϋεπ) δοπιηί,ιηΐ , ηεπιο ίαπιεπ (ίίείΐ :

δειΐ Μιι ^|ιιμ ίι-πιιιι ιι;ι|ιιι;ιιιι 03ΐΐ83ΐη εδίβ δΐιΠϊείεηΙειη 3(1

βεηεΓβηιΙυηι βΓΐ)ίΐΓ3ΐί δυηΐ , ηιιεηιβιΐηιοιίυιη ίη ΡΙΐίειΙοηε

&οιτ3ΐβ8. Νβηι υϋί ίΙΙε εεΙεΓΟδϊηοΓερίιίΙ, (3ηςιΐ3ηι φΐί ηϋιίί

(ΙίχεΓΪηΙ, εοηιηι ςιια; βυηΐ φίκύβηι χρεείβδ εδβο, ςπχϋβηι

φΐίβ δρεοίρδ ρ3Γΐίείρεη(, εί εοπιηι φίοπηυβ ρεΓ δροείεηι

εδβε (Ιίεί , βιΐδεερίίοηε ψεΓΟ ογϊγϊ εί 3ΐ)]κε1ίοηο ίηΙβΓΪΓβ δυρ-

ροηίΐ. ςΐ)3Γ0 δι Ιιιεο τεΓ3 δΐιηΐ, βρεείεβ εδδε 03ΐι«ΐδ ρρηεΓβ-

Ιίοηί8 εί εοΓπιρΙίοηίδ ηβοεδδβπο ριιΙ»1. ΑΙϋ ίρδβιιι ηιβίε-

τίηιη, ηίιηΪΓυηι 3 φΐ3 8ίΙιηοίιιβ. (β) ΑΙ ηειιΐπ τεείε ιΙίαιηΙ.

Νβηι 5ί δρεείεδ οηιΐί» δΐιηΐ, οπγ ηοη δοιιιρεΓ βίςηιιηΐ εοιι-

(ίηεηΙεΓ, δει) φίαικίοιμιε ρ( <|ΐΐ3ΐκ1οφΐβ ηοη, φΐιιιηδιηιριτ

ίυιη δρει-,ίεδ Ιιιιη ςιι,χ• εβδ ρ,ΐΓΐϊείρβηΙ, ίη ΓβΙίοηο Γεπιηι

δίηΐ ? ΡΓα?(εΐΐα ίη ηοηηιιΙΙίδ ϊιΥιλόλ ι|π;ιπ.Ι,ιιιι οβδο ε3ΐΐδ3ΐη
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ένι'υιν θεωροϋμεν άλλο τι) αίτιον ον υγίειανγάρ δ ιατρός

εμποιεϊ και έπιστήμην δ επιστήμων, ούσης και ύγιείας

αύτης και επιστήμης χαΐ των μεΟεκτικών ωσαύτως δέ

χαι έπι τών άλλοιν των χατά δύναμιν πραττομένιον.

5 (7) ΕΙ δέ την ΰλην τις φήσειε γενναν δια την κίνησιν ,

φυσιχώτερον μεν αν λε'γοι τών ούτω λεγο'ντων τι) γαρ

άλλοιοϋν και το μετασχηματίζον αίτιιότερόν τε τοΰ γεν

ναν , και εν άπασιν ειώΟαμεν τοΰτο λε'γειν το ποιοΰν ,

δμοίω; ιν τε τοις φύσει και εν τοις άπδ τέχνης , 8 αν

10 ή κινητικο'ν. (β) Ού μήν άλλα και ούτοι ούκ όρΟως λέγου-

σιν της μέν γαρ ύλης το πάσχειν Ιστι κα'ι το κινεϊσθαι,

τδ δε κινεΐν και ποιεϊν ετέρας δυνάμεως. Δήλον δε και έπι

των τέχνη καΐ έπι τών φύσει γινομε'νων οϋ γαρ αύτδ

ποιεί τδ ύδωρ ζώον ές αύτοΰ, %ύδέ τδ ςύλον κλίνην , άλλ'

15 ήτέχνη. Ώστε και ούτοι δια τοΰτο λε'γουσιν ούκ ορθώς,

και δ*τι παραλείπουσι τήν κυριωτε'ραν αίτίαν έςαιροΰσι

γαρ τδ τί ην είναι και την μορφήν. (ο) Ετι δε και

τάς δυνάμεις άποοιδόασι τοις σώμασι, δι' ας γεννώσι,

λίαν δργανικώς, ακαιροΰντες την κατά τδ είδος αίτίαν.

30 Επειδή γαρ πέφυκεν , ως φασι, τδ μέν Οερμδν διακρί-

νειν τδ δε ψυχρδν συνιστάναι, και τίον άλλων εκαστον

τδ μέν ποιεϊν τδ δέ πάσχειν , έκ τούτων λε'γουσι χαι δια

τούτων άπαντα τάλλα γίγνεσθαι και φΟείρεσΟαι• φαί

νεται δέ χαϊ τδ πϋρ αΰτδ κινούμενον και πάσχον.

25 (ιο) Έτι δέ παραπλήσιον ποιοΰσιν ωσπερ ει τις τω

πρίονι κα'ι έκάστω των οργάνων άπονε'μοι τήν αίτίαν

τίον γινομε'νων ανάγκη γαρ πρίοντος διαιρεΤσθαι και

ξε'οντος λεαίνεσΟαι, και έπι τίον άλλων δμοίιος. Ώστ'

ει 4'τι μάλιστα ποιεί και κινεί τδ πϋρ, άλλα πως κινεί

30 ούχ δρώσιν, δτι χείρον ή τά όργανα. Ήμϊν δέ καθό

λου τε πρότερον ειρηται περ'ι των αιτίων , και νΰν διώ-

ρισται περί τε της ύλης και της μορφής.

δρεοΐβπιυβ. Ν3Π1 πιειίίο,ιΐδ ίη ΟΟΓρΟΓε «ιηίΐΛίριιι εΓΠείΙ , ι•1

δείεηΐίβπι βείεηδ, εχδίδίεηΐε εΐ ίρδ3 83ηϊΐ3ΐε, ει δείεηΐία, ι•1

Ιό* ιμιη: £3$ ρβΓίίείρηηΙ : οηιΐι-ιιι ιιιιιιΙο ε( ίη οοΙεΓίδ, ςη<Έ

ΓβευΙΙβΙε ςιΐίκΚιηι ΙίιιηΙ. (7) ({αο^δί (|υϊ ιιιβΙρπβιιι ίρωιη

υΙ> ιιιυΐιιιιι μπιοι-αιρ (ΙϊοιιηΙ , ηαΙιίΓαϋιιβ ρΓοΙεοΙη (ΙίχεπηΙ ,

φηιιιι ΐ|πί ϋ;ι ιΐίπιηΐ. ΕΙεηιιη φΐοά ϋΙΙι-πιΙ , φίοιίφΐρ ΐΓβηδ-

ΙίμιιιαΙίοηι-ηι Γ«ιι ίΐ , (3118;γ ιι! φΐίρρίαιιι οπβΙιΐΓ Γβϋοηεπι

μι ί νίηιίίεβΐ ηι.ι^ι,. ΕΙ ϊη οιηηί1>ιΙ8 εχ ΓΟιριο, (3ΐη Ιιίκι ο

φΐ;ι• η,ιΐιιπι εοηδίβηΐ, (]ΐΐ3ΐη ηιι.τ . 1 1 ► 3Γ(ε ρΓοΟεϊδευηΙυΓ,

Ιιοε ββρηδϋίοει-ε εοηδυενίηιυδ, ιριοιΙ πιυνεηιΐί \ίιι> οΙιΙϊιιιΊ.

(8) Υιτιιηι εηίιη νβΓΟ εΐίβιη Ιιί ηοη ΓεεΙε ιΐίουηΐ. Ραΐί

ηβηιο,υε εΐ ηιονεΐΊ , ηΐίίειϊ.χ εδί : 3§ει•ε \ογο εΐ ηιονεΓε ,

βΙΙετίιΐδ ρο(εη(ίχ. Ρ<ι|»ηι λιιΙγιιι εδί, ιριιιιιι ίη ϋ» φίκ 3Γ<ε,

Ιιιιη ϋί ςυχ ηιιΐιιΐ'η ιίιιη). Ναι» ηεα,υε 3φΐ3 εχ δε βηίηκιΙ

Ι.ιιίΙ, 8π1 ιιηΐιιπι ; ηβ(|ΐιε Ιίμιιιιηι ΙεοΙίοβηι , βειΐ 3Γ3. ςΐιι,ικ'

• Ί Μι ου 1>< κ• , ε( ςιιία ροΐίοι-εηι οηιιΚιιηΙ ε3ΐΐ53η>, Ιΐ3ΐΐ(1

ΓβοΙε ιΙίΐΊΐηΙ. Ουκίιΐϊΐβίειη εηίιη Γοπηβηιηιιε εχίεηηίηβηΐ.

(9) Ι'Γ3>ΙεΓεα ρο1εηΙί38 3ΐ<ριε νίΓΟδεοΓροποιυ Ιπ'ΙιιιιιιιΙ, ρεΓ

φΐ388εηεΓ3ηΙ,3(1ιιιθ(Ιιιηΐφΐί<Ιρηιίη8ΐΓυη>ρηί3ΐίΙεΓ,ε3ηιςυϋ!

3 βρεείε ςιιιηίΙιΐΓ, οηιι<;ι»ι 3ΐιΓβΓθη(ε5. Εΐεηίηι ςιιοηίαηι , ιιί

λϊιιπΙ, ΓϋΙίιΙιιηι κι'^Μ'^ιΙ , (Ι Γπ<;ί<1ιιιΐ) εοη^Γε§3[ ηαΙιΐΓ» 8113,

ει ι ιΊΐ'Γοπιηι ΐ|ΐιικΙ(|ΐ]ι' ίΐα η»(ιΐΓ3 <-ι>ιιι|>.»ι η ( ιιιιι »•>| , ιι! αΐϊικί

»83ΐ, βΐίιιιΐ ρ3ΐί3ΐυΓ : εχ Ιιϊδ εΐ ρεΓ 1«το ;;ί$ζηί εΐ εοΓπιηορί

( ιΊγπι ιιιιιιιί» (ΙκΊίπΙ. ΛΙ ίρ"5ε ςιιοφίε ϊβΐιίί ηιονεπ 30 ρίΐΐϊ

εεηιίΙιΐΓ. (10) ΡΓΗΊρΓεβ |)8Γίηι1ε ΓβαυηΙ, βεβί ςηίββεΓΓίε εΐ

ίιι*Ιπΐ[ΐιεη1ηηιιιι ευίφιε, εοηιηι ςιιη; βεηρΓβηΙιΐΓ, εβηίβηι

ΐΓΪΐιιιαΙ. Χηιιι ΐ|ΐιιιιη φΐί« 8ΡΓΓ3 8Ρ031, (5ίνί(1ί ιριίρρίαιη; εΐ

ςιπιηι 00ΓΓ3ΐ1ίΙ, Ι»;νε Πεπ ηεεοΜΟ εδί, εΙ ίη αίΐεπί δίηιίΐί ηιοιίο.

0Π3ΓΡ κι ιριηιιιιιι.'Λ ίιηε ;ιμίΙ ηιονρίφΐε ίμιιί^ , φΐοηιοιίο Ιηηιεπ

ηιονεβΐ, ηοη ιιΙΙγβ εοηΙειηρίΒηΙιΐΓ, ηεηιρε ςυοο1 (ίε(εΓΪΠ8

φΐ3ΐιι ίρ83 ίη8ΐΓ(ιΐηεη(3. δειΙ εΐ ρπυβ 3 ηοί)ί$ ιιηίνεΓδβΙίΙεΓ

ιΐΐ' 0311818 ιΐϊιίπηι ε$(, εΐ ηυηε ιΐε ηιαίριία ε( ίοιιη,ι ρι•ι Ικιιίμ -

Ιιιιη 3(φΐε (ΙεΙειιιιίιιαΙιιιιι.

ΟΑΡ. Χ.

Ετι δέ έπει ή κατά τήν φοράν κίνησις δε'δειχται 5τι

35 άιδιος, ανάγκη τούτων όντων και γε'νεσιν είναι συνεχώς-

ή γαρ φορά ποιήσει τήν γε'νεσιν £νδελε/ως δια τδ προσ-

άγειν καϊ άπάγειν τδ γεννητικο'ν. "Αμα δέ δήλον #τι

κα\ τά πρότερον καλώς είρηται , τδ πρώτην τών μετα

βολών τήν φοράν αλλά μή τήν γε'νεσιν ειπείν πολΰ γάρ

40 εύλογιότερον τδ ον τω μή οντι γενε'σεο>ς αίτιον είναι

ή τδ μή ον τώ οντι τοΰ είναι, ϊδ μέν ουν φερόμενον

εστί , τδ δέ γινόαενον ουκ εστίν διδ καϊ ή φορά πρότερα

της γενε'σεως. (2) Έπει δ' ΰπο'κειται χαΐ δε'δειχται

συνεχής ούσα τοις πράγμασι και γένεσις και φθορά,

45 φαμέν δ' α'ιτι'αν είναι τήν φοράν τοΰ γίνεσΟαι, φανερδν

δ'τι μιας μ.έν ούσης της φοράς ουκ ενδε'χεται γίνεσθαι

άμφω διά τδ Ιναντία είναι- τδ γάρ αύτδ και ωσαύτως

έχον άει τδ αύτδ πέφυκε ποιεϊν. "Ωστε ήτοι γε'νεσις

άει εσται ή φθορά. (3) Δεϊ δέ πλείους είναι τάς χινή-

5ο σεις και εναντίας , ή τή φορά ή τή ανωμαλία• τών γαρ

εναντίων τάναντία αίτια. Διδ κα'ι ούχ ή πρώτη φορά

αιτία εστί γενέσεως και φθοράς , άλλ' ή κατά τδν λοξδν

κύχλον έν ταύτη γάρ και τδ συνεχές έστι κα! τδ κινεϊ-

Ι'πΙείΌβ ςιιιιΐΏ (ΙρπιοηβΙΓ,ιΙπηι βϊΐ, ηιοίηπι εαιη εβδε ρεΓ-

[ΐι •Ι π ιι ιιι , 1 1 ιιι ΙιιΙίοιιί ;ΐ(-ιιιπιιιΐιιι1:ιΐιΐΓ : Ιιίί εχΜ8(εηΙίηιΐ8,

μεηεΓβΙίοηεηι φιοςυε εοηΙίηεηΙεΓ ε8«ε ηεε«88ε Ρ5ΐ. ίβΐίο

η.ιιηηιιε εοηΐίηυε μριιρπιΐίοηειη ίιίρο ΓαεϊεΙ, φΐί;ι 3ΐ1ηιι)\ρΙ

ε( 3θπιονε( ιιί φίοιΐ κί^ηεηιΐί νίιιι οϋΐίηεί. ΙπευρεΓεΙ ρποΓ*

γ.~μ• ιΙί< 1;ι ητΐΐ', Ι,ιΐίοιιριη, ίηιριαιη, ιηιιΙ;ι1ίοηιιιπ ρηιηβιη

ε$8ε ε( ηοη §εηεΓ3ΐίοηειη, (ΙίΙιιεϊο'ϋΐη ε»(. Νβπί ιιιιι Ι ( ο πκιμί*

εοη8θηηπι γ-ι ι ,ιΙ ί,.ηί, ί•Ι ιρκχΐ ε8( ει ιριοιΐ ηοη ε$1 , ιιί ιι,ι-

5(•;ΐ1|||• (-3118311) 0880, φΐ,'1111 ιιί <]ΙΙΟΐΙ 1)011 (-8! ει ιρίοιΐ 081, ιιί

8ΪΙ. δει) ςιιοιΐ ΙΐιΙίιιιΐι-ηι 8ΐι1)ίΙ, «>1 : ςιιού υργο οπίιιι-, ηοη

β8ΐ. ΙϋείΓοο εΐ 1βϋο{>ρηεΓ3ΐίοηε ργιογ ε»1. (2) ίίιιιιιιΐ3ΐι(ριιι

μι[ι|ηιιιηΙιιι•, εΐ ιΙΐ'ΐιΐ"ΐΐ8ΐΐ'3ΐιιιη 8ί(, (-.οιιΐϊηιιιιιιι Ι'ιΙιΙΙ- ίρ8ί-ί

8οιιεΓ3ΐίοηοπι οοΓΠίρΙίοηεηιςϋε Γ.οηιρεΙειε, εΐ ΙίΐΙίοηριη

βεπεΓβΙίοηίδ 03ϋ83ηι ε8«6 (1κ•3ΐιιιΐ8 : ρβίεΐ, δι υπϊοα ΙαΙιο ΓοΓεΙ,

ΙίεΓί ηοη ροδδε ιιί 3ηι1ι.τβ ΓιοΓεηΙ , ρΓορΙοη» ςιιοιΐ οοηΐΓβπΐΕ

βυιιΐ. Νβπί ίιίειη εοιίειηςιιε ηιοιίο δεη)ρεΓ Ιιβίιεηδ, ί(1εηι ιιί

ΓβοίΒΐ ηβΙηΓ3 εοηιρ3Γ3ίυηι εβί. (,ίικιπ- ιιπΙ 80ΠΡΓ3ίϊο κεηιρεΓ

εδβεΐ , 3ΐιΙ οοΓΓυρΙίο. (3) ΜιιΙΙοδ βυίειη ε>δε πιοΐιΐδ, εοηίΓβ-

ΓίοΜίυε 3ΐιΙ Ιβϋοηε βιιΐ ίηίΟφίβΗΙβΙε, εοηνεηίΐ : εοιιΐι-βιϊοπιιη

εηίιη, εοηίτβΓίβ βηηΐ ε3ΐΐδ3!. ^υο^ίΓ^3 8ι ρΓίιηβ Ιβΐίο, οιΐιιβ

3ε ίηίειίΐιΐδ 03ΐΐί3 ηοη 681, βε(1 οΐιΐϊςυί οίΓΟΗΐί ΙβΙίο. Κα ηιιιη
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σθαι δύο κινήσεις• ανάγκη γάρ, εί γε αεί εσται συνεχής

γένεσις και φθορά, αεί μεν τι κινεΐσθυι , ϊνα μή έπι-

λει'ποισιν αδται αϊ μεταβολαί, δύο δ' , δ'πως μή θάτερον

συμβαίνη μόνον, (ί) Της μεν ουν συνεπείας ή τοϋ

5 δ"λου ϋορα αιτία, του δέ προσιέναι και άπιέναι ή εγκλι•

σις• συμβαίνει γαρ δτέ μεν πόρρω γίνεσθαι ότέ ο' εγγύς.

Άνισου 8ε τοϋ διαστήματος οντος άνυ'ιμαλος εσται ή κί-

νησις• ώστ' ει τω προσιε'ναι και Ιγγυς είναι γέννα , τω

άπιέναι ταύτόν τοΰτο χαί πόρρω γίνεσθαι φθείρει, και ε'ι

10 τω πολλάκις προσιέναι γέννα, χαί τω πολλάκις άπελΟεΐν

φθείρει- των γαρ εναντίων τάναντία αΐτια. (δ) Και

εν ϊσω νρόνω χαί ή φθορά χαί ή γενεσις ή κατά φύσιν.

Διό χαί οί χρόνοι χαί οί βίοι έκαστων αριθμόν εχουσι

και τούτω διορίζονται• πάντιον γάρ έστι τάςις , και πας

15 βίος και χρόνος μετρείται περιόδιο , πλην οϋ τη αύτη

πάντες, άλλ' ο'ι μεν έλάττονι οί δέ πλείονι' τοϊς μέν γαρ

ενιαυτός, τοις δέ μείζων, τοις δέ έλάττοιν ή περίοδος

εστί το μέτρον. (β) Φαίνεται δέ χαί κατά τήν αίσθη-

σιν όμολογούμενα τοις παρ' ημών λόγοις• δρώμεν γαρ

20 δτι προσιόντος μεντοϋ ηλίου γε'νεσίς έστιν, άπιόντοςόέ

φθίσις,καίεν ίσωχρόνω Ικάτερον ϊσοςγάρ δ χρόνος της

φθοράς και της γενέσεως της κατά φύσιν. Άλλα συμ

βαίνει πολλάκις εν έλάττονι φθείρεσθαι δια τήν προς

άλληλα σύγκρασιν ανωμάλου γάρ ούσης της ύλης και

ϊ5 ου πανταχού της αυτής ανάγκη και τάς γενέσεις ανω

μάλους εϊναι και τάς μέν θάττους τάς δέ βραδυτε'ρας,

ώστε συμβαίνει διά τήν τούτων γενεσιν άλλοις γίνεσθαι

φθοράν. (?) Άείδ', ώσπε ρ είρηται, συνεχής εσται

ή γε'νεσις και ή φθορά , και ουδέποτε υπολείψει δι' ήν

3ΐ> είπομεν αίτίαν. Τοΰτο δ' ευλόγως συμβέβηκεν έπεί

γάρ εν άπασιν αεί του βελτίονος δρέγεσθαί φαμεν τήν

φύσιν , βέλτιον δέ το είναι η το μή είναι ( τό δ' είναι

ποσαχώς λε'γομεν , έν άλλοις είρηται ) , τοΰτο δ' αδύνα

τον £ν ά'πασιν ΰπάρχειν διά τό πόρρω της αρχής άφί-

35 στασθαι , τω λειπομένω τρόπω συνεπλήροισε το δλον

ο θεός, έντελεχή ποιήσας τήν γενεσιν ούτω γάρ αν μά

λιστα συνείροιτο το είναι διά το εγγύτατα είναι τής ου

σίας τό γίνεσθαι αεί και τήν γενεσιν. Τούτου ο' αίτιον,

ώσπερ είρηται πολλάκις, ή κύκλω φορά- μόνη γάρ συν•

<υ εχής. (β) Διό και τάλλα δ'σα μεταβάλλει εις άλληλα

κατά τά πάθη και τάς δυνάμεις , οίον τά άπλα σοψατα,

μιμείται τήν κύκλω φοράν ο'ταν γάρ εξ ύδατος αήρ

γένηται και έ; άε'ρος πΰρ και πάλιν εκ πυρός ύδωρ,

κύκλω φαμέν περιεληλυθέναι τήν γενεσιν διά τό πάλιν

45 άνακάμπτειν. "Ωστε και ή ευθεία φορά μιμούμενη τήν

κύκλω συνεχής έστιν. (9) Αμα δέ δήλον ίκ τούτων

ό' τίνες άποροΰσιν , διά τί εκάστου των σωμάτων εις τήν

οΐκειαν φερομένου χώραν εν τω άπείρω χρόνιο ου διε-

στασι τά σιίιματα. Αίτιον γάρ τοΰτοχι εστίν ή εις άλ-

!>ο ληλα μετάβασις• ε'ι γάρ εκαστον εμενεν εν τη αΟτοϋ

χώρα και μή μετέβαλλεν ΰπό τοΰ πλησίον, ήδη αν

διεστήκεσαν. Μεταβάλλει μέν ουν διά τήν φοράν δι•

πλην οΰσαν δια δετό μεταβάλλειν ουκ ενδέχεται μένειν

ουδέν αυτών εν ουδεμία χώρα τεταγμένη, (ιιι) Α'.ο'τι

ΑΚΙ5ΤΟΤΙ1.Ε8. II.

<|ΐι<• εί ι-οιιΙ ίιιιι,ι 631, 61 οΌουυδ ιιιοΐιΐιιΐί ΙίΙ. Μ.ιιιι δι §εη6ΐ•3(ίο

(οΐιΐΐμΐίιιν•• ΓΐιΙΐΙΙΜ δΗ δ6Πΐρ6Γ ΟΟΙίΙίηϋϊ , δΡΙΙίρεΓ φΐίρρίβηΐ

ιμιίιΐι'ΐιι ιηονεπ ιιεερίϊβ εδί, ιιΐιιε ιηιιίαΐίοηεδ ιδία; ιΙεΓιοώιιΙ ;

μίΙ ιΐιΐιιίχι^ιηιιΐίΐιιι», 1 1 1 ιχ'.ιΐΐί'πι ι!ιιιιι[;ι\«| «-νοηϊίΐΐ. (4) Οοιι-

ίίιιηί(3(ί5 ίμϊΙιΐΓ 03053 εεΐ ΚιΙ•ο ιιιιίνβΓϋϊ ; αοοεδδΐΐδ νεΓΟ εί

Γεοβδδυδ, ίρί» (Ιεείίνϊΐαδ; αεείιϋΐ εηίιη ιιί ίιι1οπ]ιιηι ρι•οοιι|,

ίηΐεηΐυιη ρΓορε εχδίδίβί. Α 1 < ) 1 1 < • <]πιιιιι ίιιΙιτΥκΙΙιιιιι 8ΐ( ίη,Τ-

ςιιαίι', ιηοΐιΐδ επί ίπ.ι-.ιικ.ϋ-.. ι,ΐιι,υν μ εχ εο ^.-ιι<τ;ιΐ , ι μι μ

,ιπ,',ϋ! γ! ρΐ'ιιρ;' 6δ| ; βΙΪ3Π1 0,1113 31)506(111 ι•( ρΐϊιπίΐ βΧδίδΙίΙ ,

ίιοο ί(1ειτι οοιτυηιρϊΙ. ΑΙφιο 81 ςοίβ δχρεηιιιηείΌ «εεειίίΐ ,

μΐ'ΐιρπιΐ ; (Ίί.ιιιι ο,ιιίϊ δίερε ιομίΙιΙ, οοιτοηιρίΐ. €ι>ιιΙπιποπιιιι

βηϊπι *-.ιιι~.;»- -.ιιιιΐ οοηΐι ,Ίΐ'ί,ΐ'. (ό) ΕΙ ΒβηεΓϊΙίο 8(ςιιβοθΓπιρ(ίο

8εειιη(]ιιηι ηηΐιιι-αιιι ίι'ιρίίΐΐί ίη ΙειηροΓε ϋπιι(. Οιιοιίιόλ 61

ευ]υ8ςυβ (βιηρικ βΐ νϊΐ» ηυιηεπιηι Ιια&εηΙ, ιιυηιρΓοςυε

ρΐ'ίΐΊϊηϊαιιΙιΐΓ. υηιηίιιιυ εηίαι οπίυ 6$( : εί οηιηε Ιειηρυβ βο

Μΐ.ι (ΊΙΊΊΐίίΐΙ ΙΙΚΊΙΜΙΠιΙπί : ϊεΓΙΙΙΙΙ 111111 60(16111 ΟίηΠίί, 86(1

;ιϋ;ι ιιιίιιιιι ι , ιιΐί.ι ιηαμΓί ιιιπι-ιιι ,ιίιιι . Αΐίί 8ί(ριί(1εηι ,ιιιιιικ ,

;ι!ϋ ιηημιΐ", αΐϋ ηιίηοΓ οΪΓΟυϋιΐδ, ιιιοιι.<ιιγλ 68(. (6) Αρρΐ-

ιίίιΙ ,-ιιιΙιίιι (Ι ;ιιΙ μ•ιιαιιιιι Ιιίίΐ'.ε ιριιΐ' (Ιίοίηηΐ8 ('οηίΐ'ΐιΐίΐιιεα.

Αεεειίεηΐε ηαηιηυε δοΐε βεηοΓβΙίοηβηι Ιϊεπ, εί τεεειίεηΐε,

οοΓΓίιρΙίυηεπι , ιΐ ιιι ΙειηροΓε ίειριηΓι ιιίπιηκρ.ΐ' νι<1<Ίΐιιι>.

Ναηι ϋθΓΓυρΙίοηΪ8 εί §ειΐ6ΓαΙίοηί8 ηηΐιιπιΐί^ Ιπημι.^ χςυίΐΐιίΐκ

εχδίδΐίΐ. 8ε(1 83ϊ|)ε ΒεοίϋίΙ ιιΐ ίη πιίηοπ εοΓπιρΙιο Γι»1 ,

οΐι ιηιιίπαηι ίηνίεεηι εοιΐ8ρίΓ3ΐίοηεηι. ϋϊ εηίιη ιιι.ιΐι ι κ- -

ίη33()ΐ!3ΐίδ είΐ , ηεο οιηηί εχ ρϊΓΐε εϊϋειη , βεηείίΐίοηεβ ςικ -

(|ΐιε ίιι»Ίριη|(•5, ιΊ ιρΜ^Ιιιιη εεΙεποΓεβ, ςυ38(]3Πΐ ΙαπΓιιΐπ»;

Ρ886 ηεεε8$ε 681. Ι,'ηιΐε ΠΙ ιιΐ οί) Ιιοηιηι κεηβΓαΙ'ιοηεηι <ιΙΪ3

(•ιιιιιιΐιΐ|ΐΜΐΓΐ•ίιΙ.ι(. (7) δεηιρει• 3υΙειη , δίευΐι ιΐίιΐιπιι «Ι,

βεηεπιΐίο εί εοΓΓυρΙίο εοηΙίπεηΙεβεΓυηΙ, ηεε υηΐ]ΐΐ3η• (ΙεΙί-

είεηΙ, οΐι ε.ιηι ιρπιιιι (Ιίχίπιιιβ ('3ΐι>ιιιη : κΐιριρ ΓΐΙίοηε ορ(ίιιΐ3

ενεηίΐ. Ναηιιριιιηι ιιι υιπιιϋιιΐΛ ιριοιΙ ρι.ι^ΐιιΐιιΐίυ* (ί.1 ικιΐιιιίι

8εηιρ6Γ εχρεΙεΓε (ΙίεβΙιΐΓ, ρΓί65ΐ36ίΠυ8 αιιίοπι δίί 6586 ςιιηιη

ηοιι εκείεϊϋεΒίιΙεπιςιιοΙηιοιΙίδ (Ιίεβιηιΐί, οΐίίιί (ΙίεΙυηι ), Ιιο<"

νεΓΟ ιιι οιιιηίΙιιΐ5 ίηε886 ίιηρι ι^ίΐι'ιΐι' κίΐ, ρι-ορίι π μ < | ιιι ■■ Ι Ιι ιΐΐ'.;ι•

βΙ} ίρδορπηείρϊο ϋίδίεηΐ : ΓβΙϊςηο ηιο(1ο(1ευ8ίρ5ειιιιίνεΓ5ΐιη)

εοπιρίενίί , εοη(ϊηιΐ3 Γ.ιι•(;ι §εη6Γ3(ϊοηε. >;ιιη ίΐιι ιηβχϊηιβ

ίρβιιιη 8858 οοηϋηβηΙεΓ βΓΪΙ , ρι•ορ1εΓ63 ςιιοά ΪΙΙικΙ , δβπιρΡΓ

ίικ|ΐι.ιιιι μΐΊΐΐ'ΓΐιΙίοιιΐ'ηι Ιίιτί, 3(1 δΐιΐΐϋΐηιιΐκιιιι ρΓΟΧΪπιε 3εεε-

(ΙίΙ. ΰιι]ιΐ5 τεί, ηΐ 8χρε ι1ί\ίιιιιι•. , ι :ιιι-,ι ιιι γπΙ,ηϊ-, Ι.ιΙίιι ι-,ι ;

8θΐ3 εηίηι εοηΐίηεηδ 8δΙ. (8) Οηοείη-Λ εί εεΙβΓ3 3ΐί3 ςηκ ιιι

ΝΙ'-(' ΜΊΊΙΙΙιΙιιιπ ;ιΙΓπ•Ιιΐ5 ,'ΐΐιριε νίΓ83 Ιΐ'ίΙΙΙΜΙΐηΙϋΐί 80ΐ('||1, 111

εοΓηοΓ3 8ϊιηρ1ίεΪ3,είη πΐ.ιιυιιι ίιιιίΙιιηΙιΐΓ ΙβΙίοηειτι. ^ίηηιηυιιιη

βχ 3φ>3 ε>ϊ^ηϊΙυΓ ββγ εί εχ 38Γ8 ί§ηί<; , εί ΐϋΓδίιηι εχ ί^ηί 36Γ,

βΙεχϊεΓε Άΐ\αΆ : ίη ογοοιπ ϊτβ {{εηεΓβΙίοηειη Ίάεο (Ιίείηιυδ ,

<|ΐιϊ.ι ΓϋΓδίιηι εοΛεηι ΓβϋίΙ ΓβείρΓοεΒίηΓςυε. ΟιιβΓβ βΙ ΓβιΙ»

Ικιι πιιι Ι.ιΙίο είπ'ΐιΐιιινηι ίιιιίΐιιΐιι ΐ3ΐίοηεηι εοη(ίηεη$ εχδϊδίϋ.

(9) δίηιιιΙ εχ Ιιίδεε εοΐϋο,ιιεί ΊΛ ςηοϋ ηοηηιιΙΙί ;ιιΙ<1ιι1>ΊΙ.ιιι1 :

ευΓ, ιριιιιη ( ιιι ροπιιιι ςυοϋςυβ Άά δηυπι Ι'βΓβΙηΓΐοουιη , ίη

ΙειηροΓε ίηΐίιιϊΐο οοιροια (ΙίϋϋΐΙ» δερ3Γ3(3ςυε ηοη Γιιεηιηΐ.

Λ'ιιηι ιιιιιΐιια ίη 5688 ηιί.ϊΐίΐΐίο , Ιιιι]ιιμ ο τεί ι:ιηη;ι 68(. 5ί

εηίιη ίη δΐιο ηιιοϋιριε Ιοεο ιιιβηδίδδεί , ηεε 3 ν'ιυίηο ΓυίδδβΙ

||'»11>ΙΙΙΙ|(Η(ΙΙΙ1Ι : ]3Ι11 8Ρρ3Γ3(3 ΓθΓ6Π( 3ΐ()υ6θ'ί50Γεΐ3. ΤΓ3Ι15Ι11ΙΙ-

ΙαηΙιΐΓ ϊ^ϋιΐΓ οο Ιϊΐίοηεηι, (ΐυίκΐυρίεχ 681; εΙο,υίΒ ΐΓαιι*ηιιι-

(ηΐίοηι'ΐη 5ΐι1)βυη(, Πεπ ηοη ροίβδί ιι( εχ ϊρδίδ ιιΙΙυηι βϋο,υο

ίη Ιοεο 8(3(0 ηΐ3ηεα(. ( 10) <}υθ(] ϊςϋυΓ ββηεΓβίίο 5ΪΙ βΐιριε

:ΐϋ
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μέν ο3ν έστι γένεσις χαι φθορά και διά τίν' αίτιον, και

τί τδ γενητδν χαι φθαρτόν , φανερδν έχ τών είρημένων.

Έπεί δ' άνάγχη είναί τι το κινοΰν, εί χίνησις εσται,

ώσπερ εΐρηται πρότερον έν έτέροις , χαι ε! αεί, δτι άει

6 τι δει είναι, και ει συνεχής, £ν το αύτδ και άχίνητον

και άγένητον χαι άναλλοίωτον χαι ει πλείους είεν αί

κύκλω κινήσεις, πλείους μίν, πάσας 3έ πως είναι ταύτας

ανάγκη ΰπδ μίαν άρχην συνεχοϋς δ" όντος τοϋ χρόνου

ανάγκη την κίνησιν συνεχή είναι , είπερ αδύνατον χρό-

ιυ νον χωρ\ς κινησειυς είναι- συνεχοϋς άρα τίνος αριθμός

δ χρόνος• της κύκλω άρα, καθάπερ έν τοις εν άρχη

λο'γοις διωρίσθη. (ΐι) Συνεχής δ' ή χινησις πότερον

τώ τδ κινούμενον συνεχές είναι ?, τώ το έν ω κινείται,

οίον τον τόπον λε'γω ί| το πάθος ; δηλον ίή δτι τω το

15 κινούμενον πως γαρ το πάθος συνεπές άλλ' ή τίο τδ

πράγμα ω συμβέβηκε συνεχές είναι; ει δέ και τω εν

ω, μόνω τοϋτο τω τόπω υπάρχει• με'γεθος γάρ τι ε/ει,

τούτου δέ τδ κυχλω μόνον συνεχές , ώστε αύτδ αίιτώ

άει συνεχε'ς. Τοϋτο άρα εστίν 8 ποιεί συνεχή κίνησιν,

20 τδ κύκλω σώμα φερόμενον ή δέ κίνησις τον χρόνον.

Έπει δ' έν τοις συνεχώς χινουμένοις κατά γε'νεσιν

η άλλοίωσιν ί| ©.ως μεταβολήν δρώμεν τδ έφεςης 3ν

και γινόμενον τόδε μετά τόδε ώστε μή διαλείπειν,

σκεπτέον πο'τερον εστί τι 6 ες ανάγκης εσται, ή ουδέν,

2& αλλά πάντα ενδέχεται μή γενέσθαι. Οτι μέν γάρ

ένια , δηλον, χαι εϋθΰς τδ εσται χαι τδ μέλλον έτερον

διά τοϋτο- β μέν γάρ αληθές ειπείν δτι εσται, δει τοΰτο

είναι ποτέ αληθές δτι εστίν 8 δέ νυν αληθές ειπείν

δ'τι μέλλει, ουδέν χωλύει μή γενέσθαι- μέλλων γάρ

31) αν βαδίζειν τις ούχ αν βαδίσειεν. (ϊ) "Ολο>ς δ', έπεί

ενδέχεται ένια των οντιον και μή είναι, δηλον δτι και

τά γινόμενα οδτιος έςει , και ούκ έξ ανάγκης τοϋτ' εσται.

Πότερον ουν άπαντα τοιαύτα ή ου, άλλ' ενια άναγκαΐον

, απλώς γίνεσθαι, και εστίν ώσπερ επί τοϋ είναι τά μέν

:ιι άβύνατα μη είναι τά δε δυνατά , ούτως και περί τήν

γένεσιν ; οίον τροπάς άρα ανάγκη γενέσθαι , και ούχ

οίόντε μη ένδεχεσθαι. (.ι) ΕΊ δή τδ πρότερον ανάγκη

γενέσθαι , ει τδ ύστερον, εσται, οίον ει οικία , θεμέλιον,

εί δέ τοϋτο, πηλόν άρ' οϋν και ει θεμέλιος γέγονεν,

40 ανάγκη οίχίαν γενέσθαι; ή ούκέτι , εί μή κάχεϊνο ανάγκη

γενέσθαι απλώς- εί δέ τοϋτο, ανάγκη και θεμελίου

γενομένου γενέσθαι οίχίαν ούτοι γάρ ην τδ πρότερον

ίχον πρδς τδ ύστερον, ώστ' εί εκείνο έσται , ανάγκη

εκείνο πρότερον. («) Εί τοίνυν ανάγκη γενέσθαι τδ

45 ύστερον, και τδ πρότερον ανάγκη ■ και εί τδ πρότερον,

και τδ ύστερον τοίνυν ανάγκη , άλλ' οΰ δι' εκείνο, άλλ'

δτι ύπέκειτο ΐ\ ανάγκης έσόμενον. Έν οΐς άρα τδ

ύστερον ανάγκη είναι, έν τούτοις αντιστρέφει, κ»1

αεί τοϋ προτέρου γενομένου ανάγκη γενέσθαι τδ δστε-

5ΐ» ρον. (&) Εί μέν ούν είς άπειρον είσιν έπί τδ κάτο>,

ούχ έσται ανάγκη τδ ύστερον τόδε γενέσθαι απλώς.

Αλλ' ούδ' ες ΟποΟέσεοις • άει γάρ έτερον έμπροσθεν

οοΓπιρϋο, οι ψΐΗΐη οΐι ρβιιςαηι, ρΐ π,υίιί ςρη6Γ3ΐ>ί|ρ ρΐ οογ-

πιρΙ ίΐιίΐι', οχ 1ιΪ9 ΐ|ΐι;ΐ" (Ιίχίπιιιί ιικιιμΙΊ'νΙιιιιι ββΐ. ριιιιιιι βιιιι ι. ,

8ΐΙ ηεεβδίε , φίφρί.ιιιι ρδ&β πιονρηδ , &ί ΓιιΙιιηιιιι Γ-1 III 611

ηιοΐιι,ι , ςιιρπιβιΐηιοιίιιιιι 3η1ρ3 ιΙ ιοί ιιι» ΡδΙ ίη 3ΐϋδ ; ε( 81 ιηοΐιΐί

δρηιρΡΓ *ί Ι , ίοηιρΡΓ Ρ5&6 ηιιίρρίαιη ιηονρπβ ; <Ί δι εοη! ίηιιικ ,

υηιιηι ίιίειιιιριι- εί ίιιιιιιηΐιίΐε εί »1) βίΐΡΓβΙίοηρ μρηΡΓβΙίοηρνε

ίιιιηιιι ιι<' ; εί μ ρΙ ιιι'γ- δίηΐ ιηοΐιΐδ ιί πιι Ι.1ΓΡ8 , ρ| ιι ι » ι ριίι Ιιίιι,

66(1 ι ιινιικι Ι ι.ιί ■ ι |ιιι ι. Ι.ιιιιιΐιι ιιίιι δΐιί) ιιηιι ΡδδΡ | ιι-ίικ-ΐ |>ι< ■ ηρ(.Ρ8δθ

δίΐ; εί ((ΠΙ1ΙΙ) ΐΓΐιιρυδδίΙεοηΙίηιιιιιιι, ιηι ιΙ ιηιι ρϊ*ρ γιιιιΙιιιιιιιιιι,

ίΐη,ιιίύεηι Γιργι ικ'ίριίΐ ιιϊ μΙ Ιρπιριΐδ δίηρ ιιιιιΐιι : Ιριηριΐδ ρΓΟ-

ΙΊτΙο (ΊΐηΙίιιιιί ευ]ιι<φίαηι νιιιιιγμη ιίί[ : ρ]ιυ ι^ιΜιγ ιριί ίπ

ι;» ι-ιιιιι ι-Ι . 6ίειι1ί ίη ίΚ ιρκι• ίιιϊΐίιι (Ιίχίιηιι;, ρπι•ΙϊιιίΙιιιιι

εδί. (II) 5ρι1 ιιίπιπι ηιοΐυβ ίι1<•-> ρ$1 εοηΐϊηυιιβ, ΐ|ΐιί.ι κ Ι

ιρκιιΐ ηιοΐυηι μιΙηΙ , εοηϋηιιυηι ί,ίΐ, .ιιι ιριϊ,ι ί<| ίη (]ΐιο Ιιϊ

ιιιπίικ , Ιοουδ ίηηιιαιη ίΐιιΐ ηΠΊίΙιι•. ? ρ.ιΙ,ιηι 63ΠΡ <■>( , ηιοΐιιιη

ϊιΙρο εοηΐίηυιιιη ρ*ιε, <](1Ϊ3 κΙ ηιιοιΙ ηιονρΙιΐΓ, εοηϋηιιιιηι ΒβΙ.

Νιιιιι ιρκι ρ,ΊΐΙιι εοηΙίηιιιΐ6 ε*1 βΠρχΙιιβ, ηί$ϊ ιριία π•> ι-.ι ι ιιϊ

ΒοείιΙίΙ, εοηΙίηιΐ3Ρϋ(? 5ί >ργο εί (|ΐιί3 ιιϊ ίη ςιιο , Ιιοε 6οϋ

Ιοεο εοηιρρίΐΐ : ηυίρρρ ιριί ηι;ι^ιιϊΙιιιΙίηριη ηιιηηιίαιιι Ιι.ίΙιρλΙ :

ε ιη;ι;•ηϋιΐιϋΐΗΐιιι* ;ιιιΙ*•ιτι δθΐ3 είΓϋυΙίπ» εοηϋηυ3 β«1, 3ϋεο ιιϊ

ίρ$3 $ΪΙ)ί Μ'ΐιιριτ ιοιιΐ ίιιιια 6Ϊ(. (Όι ρικ ϊ^ϋιΐΓ ιίπιιΙ,ιη• <ρι• κΙ

Ιί'πί 3&$οΙε(, ιηοΐυιη ΓαείΙ ευηΐίηιιυιη ; ιιιυΐυβ νει•ο, 1εηιριι$.

ΟΑΡ. XI.

Οιιιιηι ,ιιι(ρηι ίη ίί« ιρι.τ ρΡΓ οΗυηι 3|(εΓ3(ίοηεηινε, 3ΐι(

οηιηίηΐ) (Γ&η5ηιιι(3(ϊοηρηι οοηΙϊηοηΙΟΓ ηιονρηΙιΐΓ, Ικχ• ρο$(

Ι«ι<• (Ιρϊηεερβ ρ»ρ άι; ογϊγι ίη ΙίηΙιιιη ιιϊ ηοη ιΙι•Ιίι•κιηΙ, τί-

ιΐρίΐηιιΐί : ιιίπιπι ιριίρρίηπι 8Ϊ(, «ιιιοιΙ βι ίΐ ηρ0Ρ55,ΐΓίο , 3η

ιπΙιιΙ , 8Ρ(Ι οιιιιιί3 ηοη Γοιε (όιιΜιι^ηΙ , 1'0ΙΙ>ίι1|Τ,ΙΙ1(1|1ΙΙΙ ββ(.

1'ίΐΙ;ιιη πιίηι ε${, <|ΐκ«1 ηοιιηιιΙΙβ. ΛΙςυρ εοηΐίηηο Γογρ .1

666Ρ ΓιιΙιιπιηι, Ιι;ιι• (1ε ε3063 (1ίτεΓ68 6υηΙ. Νβιη ϋβ ςυο νιτιιιιι

Ρ5ΐ ιΐίΐΐπ' ϊρ<ιιιιι Γογρ, ι1ι• εο ΙίΐηιΙιΊΐι 1κ»' ίρ^ηιιι ίιιιρι.ιιη ε$6β,

νιτιιιιι 8ΪΙ ορθΓ(ε( : <Ιι• ιριο νβΓΟ ηιιηο νρπιιη εβί (Ποργρ

ίρ^ιιιιι Γόη- , Ιιορ ηρη ε&6ε ΓιιΙιιηιιιι ιιίΙιίΙ νιΊ,ιΙ. Χ,ΊΙΙΙ Ι,ιιιι.Ί-ι

ΓιιΙιιιίιμι 68( υΐ ηοίβρίβιυ βιιιΙιιιΙιΊ : Ι.ιιικίι Ιίιι ί ρο(Ρ8ί ιιϊ ηοη

3ηιΙιιιΙεΙ. (2) Οιηηίηο ηιιΐι'ΐιι (|ΐιιιπι εχ εηΐίου» ηοηηιιΙΙβ ,

γΙ ε88β ε( ηοη Ρ88ε ι•οιιΙίιι;;;ι( : ιρκυΐ γ( 63 (ριιι- μίμιιί 6οΙεηΙ

ΪΙι μ'-ι' Ιι:ιΙκ.-1ιιιη( , εί ηοη ηρρρ883Γίο ργοιιΙ , αριτίιιιιι 0*1.

υΐηιιη ίμϋιΐΓ ιιηίνΐ'ΐ'Μΐ ϋΐιιιΐ ε]ιΐ8Πΐθ(ϋ , ;ιη ηοη , 86<1 3ϋςιΐ3

ϋϊιιιρΜι-ίΐΡΓ ΓοΓβ ιΐΓΐΐ'>>;ιιίιιιιι 68ΐ;ε(8ίευΙ ίη ίρ8θΡ68ρ 01 ιιϊ

ψι.'πΐηιιι ηοη ρο88ίη( ηοη 6886 , (]υ*ιΐ3ηι ρο88ίηΙ ηοη 6856 ,

δίε ιΊ ίη ίρ>Η ηυοςυε μί'ΐιβΓΗΐίοηρ ? υργοι μπιΐϊ.ι , βοΐβΐϋία

ΓοΓβ ηεεε&ββ ρ.•>1 , ηεε Ιίιτί ρο(ε8( π! ηοη εοηΐίη^βηΐ. (:ι ; δι

ίμϋιΐΓ ρΓίιΐ8 Γογρ ηεεβββε Ρ8ΐ , 8ί ρο8(ρηιΐ6 ργιΙ , υΐ 8ί (Ιοπαιίδ,

Ιιιιι.Ι ηιιγιιΙιμιι , 51 υργο ΓιιιιιΙηιικίιΙπιιι , ΙιιΙιιηι : 3η ι•ι μι> ,

5ί ΓιιικΙ,ιιιιΐΊΐΙιιιιι ΓϋΐΙ ιιιη 681, (Ιοηιιιηι ιρκκριρ Γογο ηερρ68ρ

Ρ9( ? 3η ιιι ιιι ηιΙΙιικ: , ΠΪ5Ϊ εί ρλιιι Γιιι-ρ ΝίιιιρΙίΐΊ Ιιί' ηΐ'Ροίίρ βίΐ ?

ι ρ π ιι Ιμ Ιηιγ βίΐ, Ι.ιιΊο ΓιιηύαπιεηΙο Γογρ (Ιυιηιιιιι ηρεΡ856 68ΐ.

Ναιη 8ίε ριίιι•. 8Ρ8Ρ ΙκιΙιιΊ ;ι«1 ροΜιτίικ. 0ιΐ3 (1ρ ε3υ8β 8Ϊ Ιιιχ-

ΡΓίΙ, 3ΐιΙε Γογρ ίΙΙιιιί Ρ5ΐ ηρεεββε. (4) δϊ ί(3ςυβ 631 ηροε&8β

Γογρ ροαΙιίίιιλ , ρι-ίιΐΜ ΐ|υοιριρ ΠΡΡΡ886 68( : ε( 5Ϊ ρηυ8 , ι•Ι νιιιι

ρο$1ΡΓΐυ3. νετιιιη ηοη οί> ίΙΙιιιί , 56(1 ηυϊβ ηρεο$83Γίο ΓιιΙιι-

τυιη, 8ΐιρροηε1>3ΐιΐΓ. Ιη ιριί1ιιι> ιτμο ρο6ΐ6Γίιΐ8 6886 ιηί ο»-ρ

Ρ8ΐ, ίη Ιιιμ-ρ πΊΊΐιτίΙ ; 6ρηιρρΓςυρ, 81 ρηιΐ8 Ρ8( ΙϊιιΊιιηι, ρθ8ΐβ-

ΓίιιβΓοΓβηβΟΡίΒΡ Ρί(. (5) 0ιιθ(ΐ8ί ιΙροΓηΐιιη νΡΓ8Π8Ϊη ίηΐίιιίΐιπιι

3|ιγ3ιι(, Ιΐ3ΐΐι1ιρΐ3(]ΐιαιιι εχ ροδΙεΓίοΓίΙίΐΐδ Ιιοεί'β Γογρ 5ίηιρΙί-

ριΙργ, δεϋ ηε ρχ δαρροβίΐίοηρ (]ΐιί(1ρηι , ρπι ηρΓ«$8β. Νβιη
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ανάγκη εσται, δΓ & εκείνο ανάγκη γενέσθαι. "Ωστ'

ει μη έστιν αρχή του απείρου, ουδέ πρώτον εσται ου

δέν, δι' 5 άναγκαϊον εσται γενε'σΟαι. (ο) Άλλα μήν

ουο' έν τοις πέρας εχουσι τοϋτ' εσται ειπείν αληθώς,

6 ότι άπλώ; ανάγκη γενε'σΟαι , οΤον οΐκίαν, δταν θεμέλιος

γε'νηται• δταν γαρ γε'νηται, ειμή αεί τοΰτο άναγκη

γινεσΟαι, συμβήσεται άει είναι τό ένδεχόμενον μή άει

είναι. Άλλα δει τη γενέσει άει είναι, εϊ εξ ανάγκη;

αύτοϋ εστίν ή γένεσις ■ το γαρ έξ ανάγκης και αεί άμα-

ι» δ γάρ είναι ανάγκη ούχ οΐόντε μή εΐναι• ώστ' ει εστίν

εξ ανάγκης, άίδιόν εστί, και εϊ άίδιον, εξ ανάγκης.

Και ει ή γε'νεσις τοίνυν έξ ανάγκης, άΐδιος ή γένεσις

τούτου , και ει άίδιος , ε'ξ ανάγκης. Κι άρα τινός ε'ξ

ανάγκης απλώς ή γένεσις, ανάγκη άνακυκλεΤν και

16 άνακάμπτειν. Ανάγκη γαρ ήτοι πε'ρας εχειν την γε'-

νεσιν ή μή, και ει μή, ή εις εύΟΰ ή κύκλω. Τούτων

δ' εΐπερ εσται άιδιος , ουκ εις ευθύ οΐόντε διά το μη-

δαμώς είναι αρχήν μήτ' άν κάτο), ώς «πι τών έσομέ-

νων λαμβάνομεν, μήτ' άνω , ώς έπί τών γινομε'νων •

Χ» ανάγκη δ' είναι αρχήν, μή πεπερασμένης ούσης, και

άίδιον είναι. Διό ανάγκη κύκλοι είναι. Άντιστρέ-τ

φειν άρα ανάγκη εσται, οίον ει τοδ'ι έξ ανάγκης, και

τό πρότερον άρα• άλλα μήν ει τοΰτο, και τό ύστερον

ανάγκη γενε'σΟαι. Και τοΰτο άει δή συνεχώς• ουδέν

ί(> γαρ τοΰτο διαφέρει λέγειν διά δυο ή πολλών. Έν τη

κύκλω άρα κινήσει και γενέσει εστί τό έξ ανάγκης

απλώς ■ και είτε κύκλω , ανάγκη έ'καστον γίνεσβαι και

γεγονέναι, και ει ανάγκη , ή τούτων γε'νεσις κύκλω.

(7) Ταΰτα μεν δή εύλογο»;, έπεί άίδιος και άλλως έφάνη

3υ ή κύκλο) κίνησις και ή τοΰ ουρανού , ότι ταΰτα έξ

ανάγκης γίνεται και εσται, δ'σαι ταύτη; κινήσεις και

όσαι δια ταύτην ει γαρ τό κύκλω κινούμενον αεί τι

κινεί, άναγκη και τούτοιν κύκλω είναι την κίνησιν

οίον της άνω φοράς ούσης δ ή'λιος κύκλω ώδί, έπε'ι

Μ δ' ούτως, αί οιραι δια τοΰτο κύκλω γίνονται και άνα-

καμπτουσιν, τούτο>ν δ' ούτοι γινομένοιν πάλιν τα υπό

τούτων, (β) Τί ουν δή ποτέ τα μεν οίίτο) φαίνεται,

οίον ύδατα και άήρ κύκλο) γινόμενα, και ει μέν νέφος

εσται, δεϊ υσαι , και ει ΰσειγε, δει και νέφος είναι,

4ιι ανθροιποι δέ και ζώα ούκ άνακάμπτουσιν εί; αυτούς

ιοστε πάλιν γίνεσΟαι τον αυτόν; ού γαρ ανάγκη, ει

δ πατήρ έγένετο, σε γενέσθαι• άλλ' ε'ι σύ , εκείνον.

Εις ευθύ δέ εοιχεν είναι αύτη ή γένεσις. (β) Ά ρ/ή δέ

της σκέψεο>ς πάλιν αύτη , πότερον δμοίως άπαντα άνα-

4ί> κάμπτει ή ου, άλλα τα μεν αριθμώ τα δέ είοει μόνον.

Οσοιν μεν ουν άφθαρτος ή ουσία ή κινούμενη , φανε-

ρον δτι καΐ αριθμώ ταύτα εσται ( ή γαρ κίνησις ακο

λουθεί τω κινούμενο) ), δσο>ν δέ μή άλλα φθαρτή ,

άναγκη τώ είδει, αριθμώ δέ μή άνακάμπτειν. Διό

Μ) ύδωρ έξ άέρο; και άήρ έξ ύδατος είδει δ αυτός , ούκ

αριθμώ. Εί δέ και ταΰτα αριθμώ , άλλ' ούχ δν ή ου

σία γίνεται ούσα τοιαύτη οία ένδέ/εσθαι μή είναι.

ίοιιιροι• βΐίιιιΐ βηΐβ ιιεεοβδΗπη ειϊΐ : φιοείι-ρβ ρΐ ίΙΙικΙ |υι•ε ,

ιιΐ'π'-ίαι'ίιιιιι βΓίΙ. <}ιιηι•6 8ί ίηΐϊιιίΐί ηοιι δϊΐ ριϊηφίιιιη, προ

[ιγιιιιιιιιι ι|ιπιί|ιι;ιιι] επί , ο1)/|ΐιοι1 Γογο επί ηβοβδίβπιιηι.

(6) ΑΙ ΥβΓΟ ηεο ιιι ίίδ ηιιίάεηι φΐοο Πηβιη ΙΐΗυοηΙ βίο,ιιρ Ιιτ-

ιηίιιιιιιι, Ιιοο νρι-ρϋίοί οοηΐίηκεΐ : κίιηρΙίοϊΙοΓ ιη(]ΐι<ιηι Γογρ

ψηρρίΛΐη, υΐ ιίοιηιιιΐ), ςιιιιιη ΓιιεΙιιηι ΓυριϊΙ ΓιιικΙαηιβηΙιιιη.

Κβιη αυυηι ΓυβήΙ ΓαοΙιιπ) : ηίίί δΡΐηρρι• Ρβπι Γιργι «ίΐ ηβερ&ιρ,

δριηρρι• ί<1 Ρδδρ ςυοι] ροΐβίΐ ηοη Ρδίβ, ενριιίρί. ΑΙ ρρηοι-,ι-

Ιίοηε εειηρρΓ δίΐ βδΐ ηεεε&ιβ , δι ϊρβίυ» »ρηβΓ3ΐίο ηεοεδίΗπΌ

βϊΐ; πεπι ηεεεδδβπο εϊ δειηρρι-, βΐιηυΐ δΐιηΐ; φΐο<1 ριιίηι ρδίβ

εβί ηρρ,βδίε , ηοη ροΐρβί ηοη βδδο. <}ιΐ3ΐ•ρ «ί φΐί<) ηεεεδδβι ίο

ε<1, δειηρίίει-ηιιηι ρδΐ : εϊ 8ί δριηρίίρι-ηιιπι ΡδΙ, ηεεεδδβηο Ρδί.

8ί ί(3φΐρ ηυίυδοβ μρηρπιΐίο ηερρίίβπο ΡδΙ , δΡηιρίΙρι•ηη ρ«1 :

εϊ 8ί Μ'ΐπρί[ρπι:ι, ηρρρδδβπο. δι ίμΐΙιΐΓ κεηρΓαΙίο ειφίδρίβηι

ηοορβδβιϊο δίηφϋπίΡΓ δίι , ίη ογΙιρπι ρηΙ ροιίρηκριρ ιρνρι•-

Ι.ΊΐϋΓ ηεεβδδβ «Ι. Νβιη £θηβι•ηΜοιιριιι ηυΐ Ιεηηίηιιηι Ιιη-

Ικ.τε, βιιΐ ηοιι Ιι31)ργρ , ηβεεβββ εδί : εϊ, δι ηοη 1ΐ30ββΙ, ηιιΙ

ίη Γροΐιιιη , βυΐ ίη οΪΓευΙυιη. ΙΙοπιιη 3ΐι(ριιι δι δειιιρίΐΡΓη»

811, ίηΓΡΟΐυηι ιηίηίηιρ ροδδίΙ)ί1ε ΡδΙ : ιηιίβ ηρ(ρΐ3(ρι.ιιη μ(

ρΓίηοίρίυηι, ηεΐ)ΐιε άεοΓδίιηι ιιΐ ίη ΓιιΙιΐΓί» βρείρίηιυβ, ιιεψιρ

δϋΓδίιιη υΐ ίη ίίδ ςη>Ε ;λιπ (μΙά βιιηί. ΑΙ βδδβ ρπηρ.ίρίιιη) ,

δι Ιίηίΐβ ηοη δίι , βίςυε ρβιη δβηιρίΙρΓηαιτι εδ.<ο ηεεβδδε ΡδΙ.

ςιιοπΜίτβ οίΓειιΙβΓίδ δίΐ, ε*1 ιιεορδδε. ]»ί1ιιι• ΓΡ^ι-ρίδΐιιη Πογι

ηρΓβ&δε βπΐ: ιιΐ δι Ιιοο ηβεεβδβΓίο δίι , εΓ^ο εϊ ρΓίιΐδ. ΑΙ νρι-ο

δι Ιιοο, εϊ ροδίΡΓΪιΐδ Γογρ ργιΙ ηρερδδε. ΑΙςιιε Ιιοο δρηιρρι-

εοηΐίηυβ : ιιϋιίΙ εηΐηι τείεΓΐ, ρρΓ άιιο 3η ηιυ|[3 Ιιοο ιΙίΡΗπιιΐδ.

ΙκίΙυΓ ιιεεεβδβΓΪο δίηιρΙίείΙεΓ εΪΓυυΙβη ηιοΐυί β(ί|ΐιε "εηρη-

Ιίοηί ηιΝίρρΙϋ. ΕΙ δι ίη <>ιΙκ•ιιι ΠβΙ βεηεΓΗΐίο, Γογρ ςιιοιί-

ςηρεί ε&δε Γβοΐπιη ηεοεδββ εβί : εϊ δι ηεορδβε δίι, Ιιοπιηι

κειίΡΓβϋο οίΓοιιΙίΐΓΪδ ργϊΙ. (7) ΗΜ>ε Κβαιιε ηοη ίΐηβ ΓβΙίοπε

3Ρείι1ιιη(, ψΐ3η<1οη,υί<1ηη εϊ 3ΐίο πιοτίο ηιοίηδ ίΙΙβ οϊγοιΙηγϊ^

βίςιιε εκίεδίίδ ρεΓρεΙιιηδ ;ιρ|κιπιϋ. Νβηι Ιι,τε ηεοΐδδβπ'ο

(ΐιιηΐ εί ει-υηΐ, ςυχευηΐφΐε Ιιιιίυδοε ηιοΙίοηΡδ δυηΐ, εϊ ιρι,τ-

<ίι ιπιριρ ρΓορίΡΓ Ιιιιηο ΠυηΙ ηιοΐυηι. Νβηι δι ί(| ςιιοιΐ ίη οιηειη

ηιονεΙυΓ, ηΐίφΐ.ι δΡηαρρΓ ηιονεβΐ , οιιι-ιιιη ςυοςιιβ ιηοΐυιη

ρίι-ιΊΐΙιίΓΡίη β88β ηεεβδβε βδΐ; υΐ δι δΐιρει-3 ΙβΙίο 0Γΐ)ϋ3 βΗ, δοΙ

οιίήΐ» ηιονεΙυΓ. Οιιηηΐβιη βιιίεηι Ιιοο ρϊοΐο ηιονρΐυτ, Ιιβρ.

83Π6 άβ εβυδβ 3ηηί (ειηροΓ3 ίη ρίηιιΐιιπι ίίιιιιΐ ΓρϋευηΙφίρ.

Οηα; φΐιιηι ίΐ3 ΠβηΙ , οηιηϊβ ρι-οΐροΐο <\υη δΐιΐ) ίρδίδ δΐιηΐ,

Ιι.-ιιιΜ βεευδ ΓιεηΙ. (8) ΟιίΓηβηι ίμίΙυΓ ι|ΐι;ι•(Ι,ιηι ίΐ;ι Πεη νί-

ιΙιίιΙιιγ, ηειηρρ ι-ϊι «-ιιΙ.ιΙ ϊηι ογϊγϊ , ιιΐ ρΐιινίβ εϊ 3ργ ( ηβιη κϊ

ηιιηεδ6Γ3ΐ, ρΙικιΙ ιΊϊ.ίιιι οροι-ΐτΐ : (•| δί ρΙικΊ, ηιιηριη ιριο-

ηιιε ΓοΓβ εοηνρπίΐ ) ; Ιιοηιίηρδ γργο ρΙ βιιίιηηΐί» ίη δΡδβ ηοη

ΓΡίΙΐ'ΐιηΙ ΓΡηΐ63η(φΐε , ίΐ» υΐ ίιίειη πιγ.-,ιιιιι ηι•ί,-ιΐπι• ? Κοη

εηίηι δί ρ3ίβΓ δίΐ, Ιε Γογρ,; δειΐ ίΙΙιιηι , δί Ιη δΐδ, ηοεβδδΡ

εδί. Ηβ?ε ηιιίριη ^επΡΓβΙίο ίη ιιί•1ιιπι ρΓοΓιείβεί νίίΙεΙιΐΓ.

(9) Κικ.μιπι ιιιιίριιι ηοε εοη8ί(ΐ6Γ3[ίοηί8 ίηίϋιιηι δΐιιη.ιΙιΐΓ :

δϊιιιϋίηε ιηοιίο υηίνρι-83 ΓειΙε»ιι(αη ηοη, δεϋ (ριιειΙ,ιιιι ηιι-

ιιΐρΐΌ , ιρια!([3ΐη δρεείβ δοΙυη? ςηοηιιη ί^ΊΙαΓ ειιηδΙβηϋΛ

πΐιιΐιιιιι 81ιΙ)ίεη8 ίηπιπ ιιρίϋιίΐίς 681 , 83 (ιιιιιπ'.ι , υΐ ρβίεΐ ,

βΐίβπι ηιιιιιιτο (ΊΐΊί'ΐιι ΓρϋΪΓβ δοΐβηΐ ( ηβηι ηιοΙ»8 ϊ<1 οοιιιί-

(3ηδθ|ρΙ, ίριοό" ηιοΐιι ριοΙιιγ; φΐυπιιη υργο ηοη , δεα1 οογ-

ηιρίίΐιίΐίδ : δρεείε, ηοη ίΐεηι ηιιιηρΓο, γρμτΙΊ ηρεεδδε ρ*1.

Οικκίπ:;) φΙΙΐηΐ 8Χ 38Γ8 3φΙ3 ΠΙ, β( β\ 3φ13 3ΡΓ, 38Γ δρεείρ

ίιίπιι, ηοη ιιιιιιιιίό, γριΙιΙ. Ουοϋδί εϊ εβα'επι ιιιιιιιιίο 3ΐί-

ιρια ι'ριΙρ,ίιιΙ, ηοη Ιηιηεη ΡΛίριοηιιιι δη1ι$ΐ3η1ί3 οιΐιιιιι δΐιΙιίΙ,

ε]ιΐδερηιοι1ί ρχδίδίεηδ, ςυχ ηοη 8888 ροδδίΐ.
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ΤΑ

ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ.

Β1ΒΛ10Χ Λ.

ΜΕΤΑΡΗΥδΙΟΟΚϋΜ

ΙΛΒΕΒ Ι.

[Ι'α^. 3, 4 ΒΓβηΛ.] €ΑΡ. Ι. [ 980,081 ΒΜΐ. )

Πάντες άνθρωποι τοΰ εϊδε'ναι ορέγονται φύσει- ση-

μεϊον δ' ή των αισθήσεων άγάπησις- και γαρ χωρίς της

χρείας άγαπώνται δι αϋτάς, και μάλιστα των άλλων

ή 3ιά των ομμάτων. Οΰ γάρ μο'νον Ι'να πράττωμεν,

ι. άλλα. και μηΰέν με'λλοντες πράττειν το δραν αίρούμεΟα

άντ'ι πάντιον ώς ειπείν των άλλοιν. Λϊτιον δ' ό'τι μά

λιστα ποιεί γνιορίζειν τι ήμας αυτή τών αϊσβησειον και

πολλάς θηλοϊ διαφοράς. (:>) Φύσει μεν ουν αισΟησιν

ε/_οντα γίνεται τά ζώα, εκ δε της αίσΟησεως τοις μεν

ιυ αυτών ουκ εγγίγνεται μνήμη, τοις δ' εγγίγνεται. Και

οια τοϋτο ταϋτα φρονιμώτερα και μαΟητικώτερα των

μη δυνάμενων μνημονεΰειν εστίν. Φρόνιμα μεν άνευ

τοΰ μανΟάνειν, #σα μη δύναται των ψόφων άκοόειν, οΐον

με'λιττα, και εί τι τοιούτον άλλο γε'νος ζώων εστίν μαν-

ι& Οάνει δ' ό'σα προς τη μνήμη και ταΰτην εγει την αί-

σΟησιν. (3) Τα μέν ούν άλλα ταΐς φαντασίαις ζη και

ταϊς μνημαις, εμπειρίας δέ μετέχει μικρόν- το δέ τών

ανθρώπων γε'νος και τε'χνη και λογισμοϊς. (4) Γίγνεται

δ' εκ της μνήμης ε'μπειρία τοϊς άνθρώποις- αί γαρ πολ-

20 λαι μνημαι του αϋτοΰ πράγματος μιας ε'μπειρίας δΰνα-

μιν άποτελοΰσιν. Και δοκεΐ σχεδόν επιστήμη καΐ

τε'χνη ό'μοιον είναι ή εμπειρία. Αποβαίνει δ' επιστήμη

και τε'χνη δια της εμπειρίας τοις άνθρώποις• ή μέν γάρ

εμπειρία τέχνην έποίησεν, ώς φησι Πώλος, όρβώς λέ-

55 γων, ή δ' απειρία τΰχην. (δ) Γίγνεται δέ τέχνη, έ'ταν

εκ πολλών της εμπειρίας έννοημάτων μία καθόλου γε'-

νηται περί τών ομοίων υπόληψις. Το μέν γαρ εχειν

ΰποληψιν δτι Καλλία κάμνοντι τηνδί τήν νόσον τοδί

συνη'νεγκε κα'ι Σωκράτει και καθ' έκαστον ούτω πολ-

30 λοις, εμπειρίας εστίν • το δ' ό'τι πασι τοις τοιοΐσδε

κατ είδος εν άφορισΟεΐσι, κάμνουσι τηνδΐ τήν νόσον,

συνηνεγκεν, οίον τοις φλεγματώδεσιν ν\ χολιόδεσιν η πυ-

ρε'ττουσι καύσω, τε'χνης. (β) Προς μέν ουν τϊ) πράτ

τειν εμπειρία τε'χνης ουδέν δοκεϊ διαφε'ρειν, άλλα και

35 μάλλον επιτυγχάνοντας όρώμεν τους έμπειρους τών άνευ

της εμπειρίας λόγον εχόντων. Αίτιον δ έτι ή μέν

εμπειρία τών καθ' εκαστόν έστι γνώσις, ή δέ τε'χνη

τών καθόλου , αί δέ πράξεις και αί γενέσεις πασαι περ'ι

Οιηηρί ΙιοΓοίηεδ ηαΙιΐΓβ βείι-ε ιΐεδίύεηηΐ. δϊξηιιηι βυίειη

εδί Μ•η-ιιιιιιι (Ιίΐεεϋο : ηβπι εί 3ί>5ΐμιβ ιΐδυ ρι-ορίει- δε ίρ&οβ

:ιηι;ιΐιΙιιΐ'; ρΓβ2 εείοπβ δυΐοπι, ςυί ρβΓ οευΐοβ (Κ : ηοη εηίια

ιιΐ 3;;3πιυ8 δοΐιιιη , νβΓυπι εΐίβηι ηίΐ βεΐυπ , ίρβυηι νϊϋρΓβ

ρι-α: ι ιίπηι'ΐιιι* »1ϋ5 ( ιιΐ ίΐβ ιΐίοϊΐη ) εΐί^ίηιυδ. ϋβυδβ ,ιιιίπιι

εδί ηποϋ &οη$ιιυιη Ιιίε νοί ΒΜχΙιηβ ηοβ οοβηο&ιοΓε <]υί(Μ)υ3ΐιι

ΓαοίΙ , ηιιιΐΐβδςιιε (Ιίίΐει-εηΙίαδ ιιιαηίΓεδΙβΙ. (2) Λ'αΙυτβ ίίβςιιρ

:ιιιίΐη;ιΙπ δεηδίιηι 1ΐ3ΐ>ρηΙί3 ίίυηΐ : 3 δειίδΐι υογο ι μΐιί ■π-:ΐ ,:.,

οοπιιη ηοη ίηιιβδείΐυτ ιηρηηοι ία, ηιιίϋιιβϋαηι νεΓΟ ίηα3$εί(υΓ.

ΕΙ οΐ) Ιιοε ρΓϋ(1εηΙίθΓ3 ε( ύίδείρΐίηαπιιη οβρβείοΓβ δυηΐ 1«βε ,

ςυίπι ιΙΙ;ι ςυα; ηιεηιοΓαι-ε ηοη ρθ6$υηΙ. Ρπιιίεηϋβ φίΜοιη,

»Ιι«|ΐιε εο ςυοιΐ <ϋδ04ηΙ, ιμι^ι ιιιιιφιι• βείΐίεεί βυαΪΓε δοηο$

ηοη ροδβιιηΐ, ηΐ βρεδ, εί ίί ςυικί αηίηΐϊΐίυηι ^εηυδ δίιηϋε βϊΐ :

«Ιίί-πιηΙιιιιΙΐΊΐι ηυχευπιηιιευηαειιηι ιηοηιοπα Ιιιιηε ςιιοςιιε

ϋΐΊΐίΐιηι ΙιιιΙιεηΙ. (3) ϋεΙει-3 ϊ^ιΙιιγ ρΐι,ιηΐβδίϊδ »ο ηιειηοΓϋβ

νίνυηΐ, εχρεΓίεηΙίβ νεΓΟ ρΛΓηηι ρ3Γ(ίείρ3η( : Ιιιιπι,ιιπππ

βιιίειη βεηυ» »Γίε εΐίαιιι αε ΓβΙίοείηβΙίοηίουβ. (4) ΡίΙ .ΊίιΚιη

-«χ πίρηιοΓί» εχρεπεηϋ» Ιιιιιηίηϊΐιυϋ. ΜπΙΙ»; εΐεηίηι ε]ϋϋ-

(Ιεηι γοϊ ηιΐΜΐιοΓίίΐ' υηιιΐδ εχρεπεηΐίκ νίηι οΠΐϋίυηΙ. Οιι»γο

εχρεπεηΐίβ ρ»ηε δίηιίΐε ςιιίιΐ δείεηΐία; βε 3γΙϊ ε&δε νίύεΙιΐΓ.

'Ρργ εχρΡΓίεηΙίβηι «ιιίρηι 3Γδ εί ςεϊεηϋβ ΙιοηιίηίΙηΐδ επΐοίΙιΐΓ.

ΕχρεπεηΙίβ οιιίπι, υΐ τεείε 3ί[ Ροΐιιβ, 3Γΐεηι είΓιείί , ίιηρε-

ΓίΙίβ νεΓΟ (,ίϊιμιι. (5) ΡίΙ 3υΙειπ 3Γ3, ςιιυηι β πιιιΙΙίδ εχρο-

Γίηιεηΐ3ΐϋ;ιΐδ ηοΐίοηίουδ υη» ϋε δίιηίΐίϋοδ υηίνεΓδβϋδ βχϊδίί-

ηΐ3ΐ ίο (ί»(. ΕχίδΙίηΐ3Γ0 εΐεηίηι, ([ΐιοιΐ ΟβΙΙί,τ! Ιιοε πιογΙκ)

1;ιΙι.ιι ιιιιΐί Ιιοε εοηαΌχίΙ, δίιηίΠΙεΓ 8οεΓ3{ί 3ο δίη<;ίΙΐ3ΐίηι ;ιΙϊι>

ηιιιΐίίδ, οχρεπεηΐία: : ςυοί »ϋΙριη οηιηίΐιυβ !ιυϊιι;<νηιοιΙι

δεευηιΐυηι υιιβιη δρεείειη (ΙεΙεηηίη^Ιίδ Ιιοε πιογοο Ι:ι1)ογ,ίιι-

Ιίϋϋδ εοηιΐιιείΐ, υΐροΐο ρΐιΐβδηιαίίοίδ, βε εΐιοΐεπείβ, βιι(

Γε1)Γ8 ΒΓΐΙεηΙο ΙαΙιοΓ&ηΙϊΙιυβ, Ιιοο αι-Ιϊβ ρι-υρι-ϊιιιη ε«1. (6) Αεί

η^ριΐιΐιιιη ίΐβςιιε ηίΐιίΐ νίϋεΙιΐΓ εχροΓίεηΙί» <ϋ(1βΓΓβ ιΛ> 3Γΐε :

ςυίηίηαο νίίΐβππυ εχρειίοδ ιηβςίδίιΙ ςυοιΐ ίπίοκίπηΐ, οοη-

δεςηί, ςιιβηι Η1ο8 ςυί ΓΒΐίοηοηι αοδηυε εχρεπβηΐί» (εηεηΐ.

Οβϋδϊ νεΓΟ εδί , ηιιοιΐ εχρεΓίοηΙί» δίη^ιιίαηυπ), 3Γ8 ϊΐιίειη

ιιηίνΐΊ'δίΐΙίιιιη εο^ιιίΐίο ΡδΙ. ΛεΙίοηοβ .ιιιίριη αε §εηεΓ&(ίο
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το χαΟ' έ'καστόν εϊσιν • ου ναρ άνΟοωπον ύγιάζει δ ία-

τρεύοιν, πλην άλλ' ή κατά συμβεζηκός, άλλα Καλλίαν

ή ϋωχράτην η των άλλων τίνα τών ούτοι λεγομενιον,

ω συυ.6έδηχε χα'ι άνΟριόπω είναι. (?) Έαν οΟν άνευ

6 της εμπειρίας ένη τις τον λόγον, χα'ι τδ χαβο'λου μεν γνω-

ρίζη, το ο' εν τούτω χαΟ' εχαστον άγνοή, πολλάκις δια-

μαρτήσεται της θεραπείας • Οεραπευτονγάρ τόκαΟ' εχα

στον «.άλλον. Άλλ' 8μο>ς τό γε εΐοέναι και το έπαιειν

τη τέχνη της εμπειρίας ΰπαρχειν οϊόμεθα μάλλον, χαι

Ιυ σοφιοτέρους του; τε^νίτας τών εμπείρων ίιπολαμβάνο-

αεν, ιος κατά το εΐδεναι μάλλον ακολουθούσαν την σο-

φίαν πασιν. Τοΰτο δ', 3τι οί μεν τήν α'ιτίαν ίσασιν,

οΐ 8' ου. Οί μεν γάρ ίμπειροι το όίτι μέν ίσασι, διο'τι

δ' οΰκ ϊσασιν οί δέ το διότι χα'ι αιτίαν γνυ>ρίζουσιν.

15 (β) Αιδ και τουςάρχιτέκτονας περ'ι έ'καστόν τιμιωτε'ρους

και μάλλον είδέναι νομίζομεν των χειροτεχνών χαι σο-

φιοτέρο,υς , δ'τι τάς αιτίας τών ποιούμενων ϊσασιν, τους

δ' ώσπερ και τών άψυχων ένια, ποιεϊν μεν, ούκ είδοτα

δέ ποιεϊν 5 ποιεί, οίον καίει το πϋρ. Τα μεν ουν

»« άψυχα φ^σει τιν'ι ποιεϊν τούτιυν εκαστον, τοΰ; δε χε^

ροτε'χνας δι' έΟος ιος οϋ κατά τι) πρακτικούς είναι σοφω-

τε'ρους οντάς, άλλα κατά το λόγον έχειν αϋτοΰς κα'ι τας

αιτίας γνιορίζειν. (ο) "Ολως τε σημεΐον τοΰ είίότος τϊ)

δύνασΟαι διδάσκειν εστί, καΐ δια τοΰτο τήν τε'ννην της

ϊ6 εμπειρίας ο'ιόμεΟα μάλλον επιστημην είναι ■ δύνανται

γαρ, οί δέ οΰ δύνανται διοάσκειν. Ετι δε τών αισθή

σεων ούδεμίαν ηγούμεθα είναι σοφίαν καίτοι κυριώ-

ταταί γ' είσ'ιν αύται τών χαθ' έκαστα γνώσεις• άλλ' οΰ

λέγουσι τι) δια τί περ'ι οΰδενός, οίον δια τί Οερμον το

3ο πϋρ, άλλα μόνον ό'τι δερμόν. (ιυ) Το μεν ουν πρώτον

ειχδς τον δποιανοΰν εδρόντα τε'χνην πάρα τάς χοινάς

αισθήσεις θαυμάζεσΟαι ΰπδ τών άνΟρώποιν, μη μόνον

διά το χρήσιμον είναί τι τών ευρεθέντων, άλλ' ώς σοφον

κα\ διαφέροντα τών άλλυ>ν. Πλειόνων δ' ευρισκομέ-

Ϊ5 νων τε/νών, χα'ι τών μεν προς τάναγκαϊα τών δε προς

διαγωγήν οϋσών, άε'ι σοφυηέρους τους τοιούτους εκείνων

ΰπολαμβάνομεν, δια τδ μή προς χρησιν είναι τάς έπι-

στήιιας αυτών, (ιι) "Οθεν ήδη πάντων τών τοιούτων

χατεσκευασμένων αί μή προς ήδονήν μηδέ προς τάναγ-

40 χαΐα τών επιστημών ευρέθησαν, και πρώτον εν τού

τοις τόποις ουπερ έσχόλασαν. Διο περ'ι Αϊγυπτον αί

μαθηματιχαι πρώτον τε'χναι συνέστησαν • έχει γαρ

ά»είΟη σχολάζειν τό τών Ιερέων έθνος. (ΐ2) ΕΓρηται

μεν ουν έν τοις Ήθικοϊς τίς διάφορα τέχνης χα'ι έπιστή-

46 αης χα\ τών άλλων τών δμογενών ■ ου δ' ένεκα νϋν

ποιούιιεθα τον λόγον, τοΰτ' εστίν, δ'τι τήν δνομαζομενην

σοφίαν περ'ι τα πρώτα αίτια χα'ι τάς αρχάς υπολαμβά-

νουσι πάντες, ώστε, καΟάπερ είρηται πρότερον, δ μεν

έμπειρος τών δποιανοΰν εχόντων αϊσΟησιν είναι δοκεϊ

ου σοφώτερος, δ δέ τεχνίτης τών εμπείρων, χειροτεχνου δε

δ αρχιτέκτων, αί δέ ϋεωρητιχαΐ τών ποιητικών μάλλον.

"Οτι μεν ουν ή σοφία περί τινας αιτίας χα'ι αρχάς έστιν

επιστήμη , δήλον.

πι•* οιιιπι•» ('.ίΓοα 5ίη§υΐ3Γ6 δΐιιιΐ : ποιι < 1 1 ϊ ι ■ ι Ιιυιιιίιιβπι , ηίβί

ρει• βιχίιίεηδ, δβηαΐ ςυί ηι«1β!υΓ, 8Ρ(1 ΟβΙΙιλιϊι, ηιιΐ δοει-α-

Ιιίιι , ϋΐι( οΐίιιηι α,ιιεηιρίβιη ροπιιη ςυί βίο «ΙίοιηΙιΐΓ , ρηί 3ε-

ι !.1ίι Ιιοηιίηί εδδβ. (7) 5ί ςοίδ ίΐαηυε Γ3ΐίοηριη βίκςυ,ε εχ-

ρρηεη(Ϊ3 ΙΐΊΐι'ϋΙ , Ρ.Ι ιιηίνεΓ83ΐθ (|ΐιί>Ιΐ'ΐη οομηοίΐ 3| , φιοά

.ίιιΙιίπ^ιι1)οο ρίΓΐίοιιΙϊΓΡΡδΙ, ί§ηοι•β1,δορρρηιιηιει•ο αοϊΓΓϋηίΙ

3 33ΐ13Π(!ο : ίιΙ ρηίιη ιη3£ΐ3 μιπηΙνΙρ <■>( , ιριοιΐ ϋϊιι^πΙβΓβ 6*1.

ΝίΙιίΙοηιίηιΐδ δΡΪΓε εΐ οο£*ηοδΐ.•εΓε ηΐ3ΐ;ί8 3ΐ•1ί ςοαηι εχρει-ίεη-

(ϊ.ι; ίΐιΙιίίΓαηιιΐΓ ίηεδβε; 30 εοδ ψιί 3γ(6Π1 ΙεηεηΙ, ιριαιη 608

ιριί Γ\ρΐΊ•ί('ΐιΙί;ιιιι ΙκιΙκίιΙ , ιαρίεηϋοΓεβ ε$3ε ριιΐίιιιιικ, εο

(]ΐιοι! 93ρίεη1ία ρΓορΙβΓ Μ•ί<•ιιΙί;ιιιι ηΐ3{•ί.ι οηιηεβ δεο,ιιίΙιΐΓ.

11οι αιιίειη, ςιιοηίαηι ίΙΙί ςοίιίειη 8είυηΙ οου»ιηι , Ιιί νεΓΟ ηιί-

ηίιηε : εχρεΓίί εΐεηίιη ίοίιιηΐ ηιιίιίειη ιριοιΐ ο<!, ρΓορίεΓ ηυίιΐ

αιιΐΐ'ΐη ηεβείαηΐ; ϊΙΙί νβΓο , ρΓορΙεΓ ςυίι! εΐ 03ΐΐ83ΐη εο^ηο-

εοιιηΐ. (8) (,)υ:ιιο ρΐ εοδ (]ϋί ίη ηιοςιιε τε βκΐιίΐεείί 8υηΙ .

1ιοηοΓ3ΐ)ϊΙίθΓε8 εΐ ιΙοΓ,ΙίοΓβκ , 30 εϊίςιιί ηιαηίϋυβ ορρΓβηΙιΐΓ.

83ρίεη[ίθΓΡ8 ρυ1βπιιΐ8 , ([ΐιοηίαιιι Ε3υς»8 εοπιιιι ςιια> ΙΐιιηΙ ,

δοίιιηΐ ; ίΙΙι υργο , δίοιιΐ εΐ ηηιυ ιιι:ιιιιπι.ι!;ι , ΓικΜίιηΙ ςιικίρηι,

5Ρ(1 ηΡ3Ρΐ'εηΙί3 ϋχίιιηΙ Ρ3 ιριΐΕ ΓΗοίιιηΙ, ιιί ί^ηϊ« (ΌΐηοιιπΙ.

Κρϋ ίη3ηϊηΐ3(3 ηαΙιΐΓ.-ι ςυβϋαηι Ιιοπηιι «ίημιιΐϋ ΓηείυηΙ ; ιιιβ-

ηίοΗδ .ιιί !<ίιι ΐ3ί)0Γ3ηΙβ8, ρΓορίΡΓ εοικηρίυύ'ίηεπι : Ιίΐιιιρι.'ΐηι

βαρίρηΙίοΓεδ είηΐ , ηοη ρΓοιιΙ βεΙΊνί 6υηΙ , ϋειΐ ρΓοιιΙ Γ3ΐίο-

υΐ'ΐ'ΐ Ιι•-•Ιι•.-ηΙ , οαυνυςπβ οορίΗνιιιηΙ. (9) Ε( ρΓΟΓδίΐδ δίμηυιη

8θίΐ'ΙΐΙί8 (■>( , ρο.\8ρ ιΙοΐ'Ι'Π'. ΟιιηιιιιιΙιγριπ 1113^1» 3|•|ιΊ11 ηικιΐιι

εχρεπεη(ί3ΐη , βείεοϋβηι ρ^μ- ριιΐ»ιΐιΐι•ί. ΙΙΙι εηίιη ροβ^υηΐ,

Ιιί νΡΓΟ ηιίηίπιρ ρο$8υη( ιΙοοθγο. Ι'γβΊργρλ 8βη8ΐιιιι ηπΙΙιιιιι

ριιΙ:ιιιιιΐ3 83ρϊι•πΙίηη) 688ε; ΙηηκΊ^ί.,'-ίη^ιιΙαίΊΐΜΐι Ιι.ί• ιιι;ι\ίιιιρ

ρπιρι ί;ρ εο@ηίΙίοηε8 8υη1 : ιΙρ ιιιιΙΙο Ιοιικίι ιΐκίιιιΙ ρΓορΙεΓ

ηυίϋ , ιι Ι ρΓορίΡΓ ςυίϋ επίίιΐυδ ίςηίβ , 8ει1 8οΙυηι ιριοιΐ ι•;ιΙί-

ιΙο>. (10) Γγιμιηπι ίΐ3ΐ]πε Γΐι]ιι>ριιιηιριρ 3Γΐί8 «ιιρι.Ί ι'οιη-

ηιιιηΚ 8Ρίΐ5ΐΐ8 ίηνρηΙοΓρπι , ηοη «οΐιιηι ψιοηίβηι ιιΐϋρ ε$8ε1

ςοοιΐ ΊιΐΜΊΐΙιιιο εΓ3ΐ, νρΓυηι είίβηι υΐ δβρίβηΐεηι , βΙ ορΙριΪ8

ρπι ίΐηηίρηι ( ιιί νΡΓίδίηιίΙε ε$1 ) Ιιοηιίηΐ'3 ηιΙιιιίπιΙιηηΙιΐΓ .

Οιιιιη: απίιηι ρ|ιιπ•ϋ 3Γ(ε8 ίηνρηίΓρηΙιΐΓ, ι|ΐι:ιι-ιιιιι «1ίιι• 3(1

ιιεεΡΗ83Γί.ι, 3ΐϊ,τ 3ι1ο1)1ρι•ΐ3ηι1ιιιη ΡίίειιΙ , εειηρεΓ Ιβίεδ 83-

ρίεη(ίθΓΡ8 ΪΙ1Ϊ8 ριιίαπιικ , ςυοιΐ ρηπιιη 8είεη(ί.ΐ ηοη 3(1 οΐί-

ΜΙ.ίΙριιι ε88εη(. (II) Οιιο III υΐ 1ιυ]ο?ηιθ(1ί ]3ηι οηιηίΗπί

ίηβΙΗοΙίδ , ίΙΙιι: 83ρίρηΙί3Γΐιηι , ιρι»• ηριριρ 3(1 ιΐρΐίρικίιιιη

νο1υρ(3ΓΪε, ηεςυε αιΐ ηεεΡ883π3 ΐ'οηιΐιιευηι, ϊηνεηΐχ δϊηΐ ,

ρΙ ίη Ϊ11Ϊ8 Ιοείδ ρι-ίηιο , "Ι ιί μιιλΙι,ιπΙ ; ο,ιι,ίιτ ιίγγ.ί . Γ.μνρΐιιιιι

ρΓίιηπιη ιιιηΙΙΐΡΐηίΙίπΓ 3Γ(ε8 ροη^ίΐιιΐίε κιιηΐ : ίΙΙίε εηίιη

ββηΐί ϊαεεΓύοΙυπι νβοβΓε ρεπηίδδΐιηι βδΐ. (12) ϋίεΐυηι βυ-

Ιιίιι ίη Μοΐ'3ΐί 1)113 εβί , ((ΐι.τικιιιι 8ί( «ιΊίϋ (■( δείεηΐίχ <3ϊ Γ—

ΓεΓεηΙίβ, 30 εβΙεΓΟΓϋπι ςποε ε]ιΐ5(3οηι βοηεΓίδ βπηί. Οϋ]υβ

βυίειη βΓ3(ί3 ηυηε δεΓηιοηρηι ΓβΓ.ίηιυδ, ίΐΐυιΐ ρϊΙ , ςυοίΐ βρ•"

ρρΐΐίίοιιι δβρίεηΐίβηι οϊγο3 ρΓίπΐ38 03υ«ΐ8 εΐ ρΓΪηοίρία οηιηεβ

,π ΙηΙι ,ιηΙιΐΓ νοΓ83ΐϊ. ΟοβΓε ( υΐ (ΙίοΙυηι εδί ρπιιβ) εχρεΓίιΐδ

<ριίι|ριη δεηδίιηι ψιβηκϋηςιιβ ηβϋεηΐίΐιυδ ββρίεηΙίοΓ εβ8«

νΙάείυΓ : ΒΓΐίΓβχ ϊργο, εχρεΓΐί5 : ΒΓΡίιίίρεΙιΐδεΙίβηι, η>3ηίΙ)ΐΐ3

Ι:ι!)ογ3ιιΙρ : δρεοοίβΐίνί ΒΐιΙπιι , ΓβεΙίνίδ. Οιιο<1 ίζίΙιΐΓ 83-

ρίεηΐϊβ είΓεβ 3ίίο;ιΐ33 εηηββδ εΐ ρηηπρία βείεηΐίβ ίίΐ, ρ3ΐεΙ.

^
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Έπε'ι δέ ταύτην τήν έπιστημην ζητοΰμεν, τοϋτ' αν

ιίη σκεπτέον, ή περ'ι ποίας αιτίας και περ'ι -οίας αρχάς

επιστήμη σοφία εστίν. Ει δή λά€οι τις τάς υπολήψεις

ίς έχομεν περί του σοφοΰ, τάχ' αν έχ τούτου φανερόν

* γένοιτο μάλλον. (2) Ί'πολαμβάνομεν όή πρώτον μεν

επίστασΟαι πάντα τον σοφόν ώς ενδέχεται , μή χαΰ' έ'χα-

στον έχοντα έπιστημην αυτών • είτα τον τα χαλεπά

γνώναι όυνάμενον και μή £άδια άνΟρώπω γινιόσχειν,

τούτον σοφόν (το γαρ αίσΟάνεσΟαι πάντων χοινόν, διό

ι« £άίιον, χαι ουδέν σοφόν)• ετι τον άχριβέστερον χαι τον

διδασχαλικώτερον των αίτίοιν σοφο'ιτερον είναι περί πα-

σαν έπιστημην. (3) Κα\ τών επιστήμων δε τήν αυτής

έ'νεχεν χαι τοϋ ειδέναι χάριν αίρετήν ούσαν μάλλον είναι

σοφίαν ή τήν των άποβαινόντιον ένεκεν, χα\ τήν άρχικω-

Νι τέραν της υπηρετούσης μάλλον είναι σοφίαν ού γαρ δεϊν

έπιτάττεσθαι τον σοφόν άλλ' έπιτάττειν, χαι οϋ τοϋτον

Ιτέρω πείθεσΟαι, άλλα τούτω τον ήττον σοφόν. (ι) Τας

μεν ουν υπολήψεις τοιαύτας χαι τοσαύτας εχομεν περί

της σοφίας κα\ των σοφών. Τούτων οέ τό μεν πάντα

20 επίστασΟαι τώ μάλιστα εχοντι την καθόλου έπιστημην

άναγκαϊον ΰπάρχειν οίιτος γάρ οιοε' ποις πάντα τα υπο-

κείαενα. Σχεδόν δέ και χαλεπώτατα ταΰτα γνοιρίζειν

τοις άνθρώποις, τα μάλιστα καθόλου• πορρωτάτω γαρ

τών αισθήσεων έστιν. 'Ακριβέσταται δέ τών έπιστη-

26 μών αί μάλιστα τών πρωτοιν είσίν αί γάρ έξ έλαττόνοιν

άκριβε'στεραι τών έκ προσθέσευις λεγομένο>ν, οίον άρι-

Οαητιχή γειομετρίας. (δ) 'Αλλά μήν χαι διδασκαλική

γε ή τών αιτιών Οεοιρητική μάλλον ■ ούτοι γαρ όιδά-

σκουσιν ο'ι τας αιτίας λέγοντες περ'ι έ'καστον. Το δ' εί-

30 ίί'ναι και το επίστασΟαι αυτών ένεκα μάλισΟ' υπάρχει

τη τοΰ μάλιστα επιστητού επιστήμη. Ό γαρ τι) επί

στασΟαι δι' εαυτό αίρούμενος τήν μάλιστα έπιστημην

μάλιστα αίρησεται, τοιαύτη δ' εστίν ή τοϋ μάλιστα

επιστητού, μάλιστα δ' επιστητά τα πρώτα χαι τά αί-

3» τια ■ δια γαρ ταΰτα και έκ τούτων τάλλα γνωρίζεται ,

άλλ' ού ταΰτα δια τών υποκειμένων, (ο) 'Λ ο/ ιχωτάτη

δέ τών επιστημών, χα'ι μάλλον αρχική της υπηρετού

σης, ή γνοιρίζουσα τίνος ένεκεν έστι πρακτέον εκαστον

τοΰτο δ' εστί τάγαΟον έν Ικάστοις, ό'λως δε τό άριστον

40 έν τη φύσει πάση. (7) Ές απάντων ουν τών είρημέ-

νων έπί τήν αύτην έπιστημην πίπτει τι) ζητούμενον

όνομα• δει γαρ ταύτην τών πρώτων αρχών και αιτιών

είναι Οεωρητικήν ■ και γάρ τάγαΟον και τι) ού ένεκα έν

τών αιτίων εστίν. "Οτι δ' ού ποιητική , δήλον και έχ

4ί τών πρώτων φιλοσοφησάντων. (β) Λιά γάρ το θαυμά-

ζειν οί άνθρωποι χαι νυν και το πρώτον ήρξαντο φιλο

σοφείν, ές αρχής μέν τά πρόχειρα τών άπορων Οαυμά-

σαντες, είτα κατά μικρόν ούτοι προϊόντες και περ'ι τών

μειζόνων διαπορήσ,αν.ες, οίον περί τε τών της σε-

60 ληνης παθημάτων και τών περί τόν ήλιον και άστρα

και π£ρ\ της τοΰ παντός γενε'σειος. Ό δ' άπορων και

Οαυμίζων οίεται άγνοεϊν. ίιιό και 6 φιλο'μυΟος φιλό-

Οιιιιιιίιιιιι ιιιιίοιιι Ιιιιιιο 6θίοηΙίαΠ1 ιριιοιϊιηυδ , Ιιοο ιιΐϊαυο

Ιϊιοιίί ΐΊΐιι.ΜιΙΐ'ΓΜίκΙιιιιι , οίπιι φΐ3ΐοκ οηιΐΛαδ οΙ ι|ιι;ιΙνι ρπη-

οίρΪ3 εείνοΐία δίΐ 83ρίεηΙί3. 8ί Ηιιψιο ΓβρεΙαΙ >ιιι ι><]ΐι;ιιιι

«ρ•;»- ιΐο δβρίεηΐε ορίηίοηεδ 1ΐ3ΐ>€ΐιιιΐδ , ΓυιΙιιβ.•.!* εχ Ιιοο ηΐ3ςΪ8

ιιρρ.ΊίοιιΙ. (2) Ι'πιιιο ίμϋιΐΓ ορϊηιιιιιιΐΓ, κιρίοηίοιιι 1113 \ί 1110

οηιιιία, υΐ ροδδίΐιίΐο β8ΐ , δυίΓβ, ηοη ΙιαΙκ'ΐιΙοηι 5ίηςυΐ3ηΙεΓ

οοιιιηι 8( ίοιι Ιίιιιιι : (Ιείηάε ίΜιιιιι , ψιί (ΙίΠίοίΙίοΓη , ηεςιιβ

βείΐα Γβοϋίβ Ιιηηιίηϊ , οομηοΜΟΓο ροβδίΐ , 83ρίεη(οηι εχίδΐί-

ιικιιιιιι* (δεηΙίΓβ ιίιιιιι οιιιιιϊΐιιΐί οοπιηηιηο β«ΐ : (ριβπιοΐιι-οηι

Γβείΐε , εΐ ηειιΐϊιριιηι βαρίοηβ ε«1 ) ; ΐΐεηι ΜΙιιιιι , ςιιι εχηεΙίοΓ

30 ΓΠ3!"ί8 ΐ1θΟ0ΓΡ ΥίΐΙι'Π* , 0311838 ΓΟιΙιΙ,ιΙ , 83ρίι'Ι|(<ΊΙΙ III (ΙΙΙΙΙΙΙ

ίοίιΊΐϋ.ι ε$8β. (3) Νπι'ηϋίίπιιιι ςιιοςιιε ίίΐίηι , ςππ' μΓ.ι(ί;ι

$υϊ ιμ-Μΐ-;,ι•1 ρΐ'ιιρίοΐ' ίρδυπι $οϊγο, ςυβηι ΗΙ,ίιιι, ιριιΐ' πϋοππη

ρ .ιΐί,ι ι•Ιίι;ΐ'ηι1;ι βίΐ , ηΐ3^ί8 ββρίβηΐϊαιη 088ε. 1.1 μηηοίρα-

Ιίιιπ'ΐη ιριηιιι ει 8υ1)ηιϊηί8ΐΓ3η(ειη , ρο(ίιΐ8 «ιρϊοιιΙί.Ίΐη ρβ$ε :

ηοη εηίιη πι 8.ιρίεηΙΙ ρΓΧοίρίβΙυΓ, δει) ιιΐ ίΙΙε ρπη ί|ΐί;ιΙ , ηβο

ιιΐ ίΙΙΐ' ;ι1• ίΐΙΙι'πι , 8ΐ•ι| ιιΐ 31) εο ηιίιιιι> βαρϊοηΐϊ μι3<1ι•;ιΙιιγ,

(ΙοιτΙ. (4) Ορίηίοηεβ ί(3(|ηε 13108, 3ο (υΐ, (1ε εβρίεηΐία εΐ

$»ρίεη(ί1)ΐΐ8 1ΐ3ΐ)ειηυ8. ΙΙυιιιιη ;ιιιΙιιιι Ιιοο (|υίι1ΐ'ΐιι , οπιΐιία

ίιΐι|ΐι.ιιιι ! -πιτ, ΐΙΙί, ςιιί ι»3χίηιε υηίνοΓββΙπη «ίεηΐίΐΐη

ΙιηΙκ'»! , ηεοεββε ε«1 ίηε$8ε : Ιιίο εηϊηι ςιιοιίβηι ηιοιίο οιηιιία

ηοΐίοηί ΜΐΙψ'ΐΙ,Ί 8θί(. Ιιίο βιιίεηι εΐ ιΐίΐϊίι ίΙΙίιιια ΙκιιιιίπίΙιΐΗ

οοςηίΐιι 8υη( γ.ι ΐ(ΐι:ι• ιιιβχϊηιε πηί νεΐ'5;ιΙϊα 8ΐιη|, 8Ϊ(]ΐιίι]ειη γγ-

ηιοΙί88ίιη& μιιιΙ α 8θη$ίυη8. 8<:ίΐ'ΐι(ί3Γΐιΐίΐ 3υΙεπι ΜΙ;ι• οεΓίίο-

π•8 ί-ιιιιΙ , (|ΐπι•ιηιι\ίηΐ(' ρηιιιοηηιι μιιιΙ. Ν'3Π1 (|ΐκΐ! 8ΐιηΙ οχ

|ι;ιικίογΊ1>ιι8 , εχ3θ(ϊθΓθ8 Μ8 ίΐιηΐ ιριιε εχ ηιΜϋίυηβ (ΙίουηΙιΐΓ :

ιιΙ Λΐ'ϊΙΙιιιιοΙϊΐΜ, ηιιαηι ΟεοιηεΙπβ. (5) ΑΙ υογο |ΙΙ3 ιικι^ί,

<1υοε( , ιμιχ' 03ΐΐ535 δρεοιιΙαΙυΓ. Ιϊ οηίηι ιΙοοιίιΙ, φΓι 03ΐιβ3ΐ

.■νίημυΙοΓυηι (ΓιοιιηΙ. ΙηΙεΙΙίμοΓβ ηπΙοιη εΐ μίιό εοΓυιη ίρ80-

Γυηι μΓ3ΐί3 ιΊΙί ρΓθ?οίριιε 8οϊεηΙί»! ϊηβδί , ςιιικ ε]ιΐ8 οίΐ ςυο<1

II III \ί δΟΪΙΐίΙβ 0.-1. (ν)|ΐί ΙΙΙΙΙΙΙ ΜΊΓΟ ο]|Ι8 ΐρ8Ι118 βΓ3ΐί3 θΙί§ίΐ,

03ηι ςυ3? ηιβχίιηο δοίοηΐίβ ββΐ, ρΓ3?οίρηε οΜ^οΙ. Τ3ΐίί 3ΐι-

[(■ιιι ε8( ε]υβ ιμιιιιΙ ιυβχίιηε 8θΊ1)ί1ε. Μ3χίηιε 3ΐιΙοηι μ ϋιίΐί,ι

8ΐιηΙ ίρ83 ρΓίηιβ , οι οηιΐίίο. ΡΓορΙεΓ Ιΐίτο οηίηι οί εχ ϋ8

οεΐ8Γ3 οοκηοδουηΙιΐΓ, «ειΐ ηοη Ιι.έο ρβΓ δυο]οοΐ3. (6) Ρπη-

είρ3ΐί85ίιιια βιιΐοηι ίοίοηΐίβπιιη , βΐ ρήηοίραΙίοΓ 8ΐιΙ)ηιίηϊ-

ίΐι ιιιιΐο ε$1 , (|ΐκι' 00^1108031 Μ οϋ φίοιΐ (|ΐιθ(1(|ΐιβ 3^οικ1ιιιη

8)1. ΙΙίι κιιίπιι ί'~Ι Ιιι ιιιιιιιι ίηςποψιε, εΐ ιιηίνοΓ53ΐί1οΓθ|ΐιοι1

ίιι ιιιιιιιι ηιιΐιιπι ορϋιηιιηι εβί. (7) £χ οιιιιιίΙιιΐ8 ί(3ψιε ιϋι Ιιλ

ίιι ο,ΊΐιιΙι'ΐη 8θίοη1ί3ηι οβϋίΐ (|ΐκκ1 ιριιοτίΐιιι• ικιπιοιι. Οροι Ιοί

(■Ιιιιιιιι Ιι.ιιιο ριίιιιιιπιιιι ρπιιοίρίοΐ'ΐιηι εΐ οιιιιι-,ϊπμιι <ρι'ΐιι1ιι-

Ιίνβιη 088ε. Κ3ΐη ε( οοηιιιη , εΐ οιι]ιι> ε>Γ3ΐΪ3 , ιιιιιι «Ιο οβιΐδίβ

οι. Οικιιΐ ιιιιΐοηι ηοη ΙΉοΙϊν.ι , οϋιιιιι εχ ρηηιϊδ ρΐιϊΐοβο-

ρ1ΐ3η(Π>υ8 ιιιιΐοΐ. (8) Ι'ιορΙοΓ 3ΐΙηιΐΓ3(ίοηειη εηϊηι οί ιίιιιιι-

οίριίιηο ίηοερβπιηΐ ΙιοΓηίηεβ ρΙιίΙθ8ορΙ)3ΓΪ : α ρηποίρίοψιί-

ιίοιη 3ι1ιιΠΓ3Ικ1(ΐ03(ΐυ,'ϊ'(Ιΐ;Μΐιι1)ίΙιιηιΙί?Ι;ιιϊΙίιιΓ.Ί0πιιιΙ ; ιΐοίιιιΐο

ριιι ιΐΐ.ι! ίπι ιι Ιίοι-ϊϋί ρΓθοκο!εηΙθ8 , οΐί,-ιηι <1ε η)3]θΓΪΙ>ιΐ8 ιΐιιοϊ-

Ιΐΐΐκΐιΐ , III (Ιο ρ355Ι0ηίΙ)Ι15 ΙΐΙΙΚΙ' , εΐ (ΊΙΙΊΙΙΙ1 ΐρΐίιι 01103 ΜιΙΐ'ΙΙΙ

οί δΙοΙΚίδ ΠιιηΙ , 30 (Ιο βειΐ8Γ3ΐίοηο ιιιιίνοΓϊί. Ουί νεΓΟ (1α-

ΙιίΙιιΙ εΐ 3(1ιΐ)ίΐ'3(ιΐΓ, ρηΐβΐ δε ϊςηοΓΒΓε : (|ΐι.ιι ι• ρΐιϋο^υρίιιΐδ

.ιϊ ι ι.ι ί- ιϊ Ι.ιΙιιιΙ,ιιιιιιι ιρΐικΙ,ιιυιιι•.<ιΙο £8(, 00 ο,ιίικΙ 1>ι1>ιι1α εχ
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σοφός πώς έστιν • ό γάρ μϋθος σύγκειται έχ θαυμάσιων,

"ίίστ' εϊπερ διά το φεύγειν τήν άγνοιαν έφιλοσόφησαν,

φανερόν ο'τι οια το είδέναι το έπίστασθαι έόίωκον, και

οϋ χρήσεως τίνος ένεκεν. (9) Μαρτυρεί δέ αύτο το

η συμβεβηχός -σχεδόν γάρ πάντων υπαρχόντων των αναγ

καίων και προς £αστώνην και όιαγωγήν ή τοιαύτη

φρόνησις ήρξατο ζητιϊσθαι. Δήλον ούν ως δι' ούδεμίαν

αυτήν ζητοϋμεν χρείαν ίτέραν, άλλ' ωσπερ άνθρυιπος

φαμεν ελεύθερος 6 αΰτοΰ ένεκα και μή άλλου ών, ούτω

Ιιι και αύτη μόνη ε'λευΟε'ρα ούσα των επιστημών μόνη γαρ

αυτή αυτής ένεκεν έ«τιν. Διό και δικαίως αν ούκ αν

θρωπινή νομίζοιτο αυτής ή κτήσις• πολλαχή γαρ ή φύσις

δούλη των άνΟρώπο>ν εστίν, άστε κατά £ιμωνίόην θεός

αν μόνος τοΰτο εχοι το γέρας, άνδρα δ' ούκ άξιον μή ού

Ι!> ζητείν τήν καΟ' αυτόν επιστήμην. (ιυ) Κι δή λε'γουσί

τι οι ποιητα'ι και πε'φυκε φΟονεϊν το θείον, έπι τούτου

συμβαίνειν μάλιστα εΐχός καΐ δυστυχείς είναι πάντας

τους περιττούς. Άλλ' ούτε το θείον φθονερόν ένδεχε-

ται εΤναι, αλλά και κατά τήν παροιμίαν « πολλά ψεύ-

'2π δονται αοιδοί , » ούτε της τοιαύτης άλλην χρή νομίζειν

τιμιιοτέραν. Ή γαρ Οειοτάτη και τιμκοτάτη. Τοιαύτη

Οέ οιχώς αν είη μόνον ήν τε γάρ μάλιστ' αν δ θεό;

ε/οι, θεία των επιστήμων εστί, κάν εί τις των Οείιον

είη. Μόνη δ' αύτη τούτων αμφοτέρων τετύχηχεν

•ίΐπ ό1 τε γαρ θεός δοκεΐ των αίτιων πασιν είναι καΐ αρχή

τις, και τήν τοιαύτην ή μόνος ή μάλιστ' αν εχοι δ θεός.

(ιι) Άναγκαιότεραι μέν ουν πασαι αυτής, άμείνων

δ' οΰδεαία. Δεϊ μέντοι πως καταστήναι τήν κτήσιν

αυτής εις τουναντίον ήμΐν των εξ αρχής ζητήσεων.

3υ "Αρχονται μεν γάρ, ώσπερ είπομεν, από του θαυμάζειν

πάντες εί ούτιος έχει, καθάπερ των θαυμάτων ταύτό-

ματα τοις μήπιο τεθεωρηκόσι την αίτίαν, ή περί τας

του ηλίου τροπάς ή τήν τής διαμέτρου άσυμμετρίαν •

Οαυμαστόν γαρ είναι δοκεΐ πασιν, εϊ τι τω Ιλαχίστω

36 μή μετρείται, (ιι) Δει δέ εις τουναντίον και το άμει-

νον κατά τήν παροιμίαν άποτελευτήσαι, καθάπερ και

έν τούτοις δταν μάθωσιν ούθέν γάρ αν ούτω θαυμάσειεν

άνήρ γεωμετρικός ως εί γένοιτο ή διάμετρος μετρητή.

Τίς μέν ουν ή φύσις της επιστήμης τής ζητούμενης ,

4" είρηται, και τίς δ σκοπός ού δει τυγχάνειν τήν ζήτησιν

και τήν 8λην μέΟοδον.

ιιιίΓίίικΙΝ ('οιίίΐηΐ. (3υ3Γ0 81 ριορίιτ Γιιμ.ιιιι ιμιιυπιιιΐκι: ρΐιίΐυ-

δορίιβίϊδυηΐ, ραΐεΐ ςυοιΐ οηυίϊ εοβηοίΐοηιΐί , «Ι ηυΙ1ίιΐ8 υδΐϋ

ΐίΓ.ιΙϊα , ίρδυηι ΒΟίΓβ ρεΓδ£φΐε1)3ηΙυΓ. (9) Ίι'-Ι.ιΙπγ ,ιπΙιίιι

ίιΐ ίρδυηι ((ΐκκΐ εοηΙί£ΪΙ. Γιτο εηίηι οηιηίΐιιΐδ ίηνεηϋδ, ςη»

αιΐ ηεεε3&»π3 εί Γαοίΐϊΐβίοιη 80 3(1 οβΙοο,ΙβηιΙιιιιι εοηϋιιι .ιιι Ι,

ΙιιιμίδηιοιΙί ρπκΐιιιΐίιι ςιιΚΓΪ εα'ρία 6*1. ΡϊΙβΙ ίΐβςυε (|ΐκιιΙ

οΐι ,ιΐίηιιι ηιιΙΙηηι υΐίΐίΐβίεπι ςυοριϊηιυδ , δεϋ φίειικκΙηκΗΐιιηι

(Ιϊάιηικ ■> 1ί1)βΓ Ιιοηιο » ιΐβ βο ςυί 8ΐιί ϊρβϊιικ , εί ηοη αΙΙεηυβ

{•ΓβΙίβ <»1 , ί(3 εί Ιια•ο βοΙ» δοίοπίίαπιιΐ) Μ1)0Γ3 ε>1 , 8Ϊ(|ΐιί(1βηι

8οΙη ΙιαΌ δυϊ ίρδίιιβ μΓαΙίη βδΐ. ί}ιΐ3|•ο ηιειϊΐο ηοη Ιιιιι»3ΐΐ3

ΐ'ϊιι-4 ροδδββδϊο ριι(»Ι>ί[ιΐΓ : ικιΙιιγ» ι•Ιιίι:ιιι Ιιοηιίηιιπι ιιι ρΐκ-

ι ί-<1>ι«• δεΐΛ'3 6*1. ΟυβρΓορΙιτ ΜΊΊΐιιιΙιιιη 5ίηιοηί(Ιειη, 1)0(13

υΐίφΐε 8θΙιΐ3 Ιι.ίικ' ΙιμΙμΙ (1ίμιιί(3(('ΐη ; Ιιοηιίηεηι μτο ίηιΐί-

μηιιηι εδί ηοη φΐηοπτε ίΙΙηη), φΐ.ε δίηί <ι>ηνι-ιιίΙ , δείεηΐίβηι.

(10) Ουοιίδί (]υίιΙ ροείίε (ΙίεηηΙ, εί ηαίιιπι (οιιιρ.π.ιΐιιιη β3ΐ

ι>( <1ίνίηί(38 ίηι ϊιΙΐ'3ΐ , ϊη Ιιοε ιιιανίιικ- ίΊ νειϊδίιηίΐε εδί οοιι-

Ιϊιιμοπ• , εί ίηΓο1ί(•ο» οιιιηβ8 08$β , (|ΐιί βΙΙεπυΓβ μ• ςιιχτιιηΐ.

8«(1 ηβο. (Ιίνίηβηι ιι:ι1ιιγ:ιιιι ίη\ ίιΙ.ιιπ 088β οοητεηϊΐ, « ροθΙα>

<|ΐιΐ' ( Μτυηιΐυηι ρΓΟΤΟΓΟίυιη ) ηιιιΙΙα ιικ'ηΙίιιιιΙιΐΓ > ; ηβτ

;ιΙί;ιιιι, ιρίΗΐη Ιιιφι>ι ίίιιοιΙϊ , ιίοιτί 1ιοηοΓαΙ)ίΙίοη>ιη ρυ(3Π'.

ς)ιι.ι•ιπίιη όίνίηίκδϊιη» , εβιίεηι «•|ϊ:ιιιι ΙιοηθΓίΐ1)ίΙΐ8δίιιΐ3 ι^Ι.

Ταΐϊ» μτο Ι)ίΐ3ΐ'ί»ιιι (1υηιΐ3\3[ ιιΐίιριυ Γιι.τίΙ. λ,ιοι εί ιΙΙ.ί,

ι|•-,-ιιγι ιιι;ι\ίιικ' Ι )ι κ-. Ιιβίιεβΐ , (Ιίνίιιιι εαρηίίαπιιη ε8ΐ , β( 8ί

φκι ΐ'8ΐ ιριη; ιΙί>ϊηΐ)πιιιι «ίΙ. Ιΐίΐτ ,ίιιΙιίιι Μ)Ι;ι ιιίπιιικρκ•

ΓοηβεβυΙβ ββΐ. ϋευβ εΐεηϊηι Ιυηι οβυίο ιιιηιιϋιιι* βδ&Β

νίιΙιΊιΐΓ, Ιηιη ηποιίιίπηι ρι ίικ ίρίιι ιιι, ι•1 Ι.ιΙοιη 31ι( μιΙιιλ , <ιιιΙ

ρητείρυβ Ι)βυ8 Ιιβηεβΐ . (II) ΟΙεΓ35 ίΐίφΐε οιιιηεβ πια^ϊ» ββ

ιντ('.«ιπ,ί> 8ΐιη( , ιικΙΙ.ι μίό πιεϋοΓ. < ) ιχχ ί >■ Ι ,ιιιΐι ιιι φΐο-

ιΙημιιιιοιΙο ο]ιΐ8 ρο88688ίοηβιη ϊη εοηΐΓβπιιπι ηουϊ^ ίηφίίίίΐίο-

ιι 1 1 ιι ι , ΐ|ΐι;ι• 3 ρηηείρίο ΙίιΊκιηΙ, εοη8(ίΙυϊ. ΙιιιίρίιιπΙ ΐΊΐίιπ

οιιιηΐ'ϋ (ιι( (1ί\ϊιιιιΐ8 ) ,ίΙι ;κ1ιιιίΓ3(ίοηρ, ηη *ίείθ Ιιηΐκηΐ : ΒΪευΙ

άε ρΓ338ΐίςΐθ8Ϊ8, ςυ»3 ρεΓ δε ιρϋ3 ηιονβηΙιΐΓ, ίϋι ςυί ηοηιΐιιηι

*|κ•ι ιιΙ,ιΓι βιιιιΐ <:.ιιι-;ιιιι; ;ιιι| (1ε 8θΐ8ΐίΙϋ8, αιιΐ ιΐι' (ΙίιιιιιιΊΐ'ί

ίικΌΐιιιηοιι^ιίΓαΙιίΙίΙαΙι; : 3(ΙιηίΓ3ΐ)ίΙε ειιίιη οιηιιΜ>υ8 ν'κΙε(ιΐΓ,

81 ιριίιΙ βο ιριοιΐ (Ιίνίιΐί ρο88Ϊ( ϊη ιηίηίιηιιηι, ηοη πιεη^ιίΓεΙιΐΓ.

(12) 1)ε(•ρΐ3υΙβηι ϊη εοηΐΓβηηιη βΙΊη ηιβϋιΐδ ( 5εοιη<1υιηρΓ0-

ΜΊ'Ιιίιιιη ) Γοιίίΐιιηηιηπ', (ριοηιικίιικκίιιηι ίη Ιιί8 ΠΙ, φΐυιη

ιΙΪΜΓίΐηί. ΝίΙ εηίηι ηιβμίί νΪΓ μεοηιείΓή'ΐικ ηιΐιιιίι ιΊιιγ, φΐ3ΐη

81 (ΙϊιιηκΊιτ ΟοιιιηΐΡΠΜίΓβΙιίΙίϋ ΠβΓβΙ. Οιμίιιιιιι ίμϋιιτ ιιιιΙιιγ.ι

δϋ ρ]ιΐδ 8εϊεη(Ϊ33, ςη»; φΐ»τί(ιΐΓ, ι•Ι ιρι.ι• ίηΐεηΐίο, ςηβηι

' ι1(Ί)(Ί ςη808ΐϊο εί Ιοΐ3 ΙπϋΙαΙίιι εοηδβςιΓι , (ΙίιΊιιιη ε>1.

ΟΑΡ. 111.

'Κπει οέ φανερόν δτι των έξ άρ/ής αιτίων δεϊ λαβείν

Ιπιστήμην ( τότε γάρ είδέναι φαμέν έ'καστον, δταν τήν

πρώτην αίτίαν οίώμεθα γνωρίζειν ) , τά δ' αίτια λέγεται

48 τετραχίος, ων μίαν μέν αίτίαν φαμέν είναι τήν ούσίαν

κα\ το τί ήν εΤναι ( ανάγεται γάρ το διά τί εις τον λό-

γον εσ/ατον, αίτιον δέ και αρχή το διά τί πρώτον ) ,

έτέραν δέ τήν δλην και το ΰποκείμενον, τρίτην δέ δΟεν

ή άρ/ή τής κινήσεοις, τετάρτην δέ την άντικειμε'νην

:.ο αίτίαν ταύτη, το ο5 ίνεκα και τάγαθόν ( τέλος γάρ γε-

νέσεοις και κινήσεως πάσης τοϋτ' εστίν ) ■ τεθεωρηται

ιιέν ουν ϊχανίος πε&Ί αυτών ήμΐν £ν τοις Περί φύσεως ,

Οιμιττι Βΐιίεηα ηι.τηίΓι^Ιπηι 8ί( ιριοϋ ρΓΪιτιαηιηι 03ιι«ιγιιιιι

οροΓίοΙ 8είεηϋαηι βοείρεΓε ( Ιυηι εηίηι 8εΪΓβ ιιιιιιιιΐ'ρκκίιρκ;

«]Ϊ<-ΪΙΙ)ΙΙ<4 , φΙΙΙΙΙΙ ρΐ'ίίΙΚΙΙΙΙ 631183111 ΙΙΟί ΙΙΟίϋΙ! 3γΙιϊΙγ»ιιιιιγ ) ,

(•3Ι1«Ι! Μ'Π) (|υ3(ΐΓΪΓ3ΓΪ3ΙΙΙ ΐ1ίΐ'3|||ΐ1|', Ι|Ι13ΙΊΙΙΙΙ 11113111 <]1Π(1ρΐ1Ι

ουιβπι (Ιίοίιιιιΐί εββε 8ΐι1^ΐ3ηΙί3ΐιι, ε( ιμιοιΙ φΐίιΐ (τ,ιΐ ε88β

( η3ΐη ίρϋΐιιη (ροή• ρΓΪηιιιιιι, η'ΓιτΙιΐΓ ;κ1 Γ3ΐίοηεηι ιι11ίιιι;ιιιι,

Ρ3υ83 3ΐι1εηιοΙρπη(•ίρϊιιιιιι>(ί|ΐΜπιιΐ|(ΐ;ιΐ('|)ηιιιιιιιιι;;ι]ΙΐΊ,οπ

νιτο ιηηΐιτίαιη ε( 8ΐι1)]εείυηι ; ΙιτΙί;ιιη 3υΙβιη ιιηϋβ ρηηα•

ρϊιιιιι ιιιοΙμη; (ρι,ΊΐΙαιιι νεΓΟ ορρο$ί(3ηι εί ε3υ$3ηι, ιΙ πφ ι*

ΚΓ3ΐί3 , εί Ιιοηιιιη ( Ιιοε εηίηι Γιηίδ ΙοΙίυδ ηιοΐιυ εί @εηβΓ3ΐίο-

1118 881) •. (1θ 018 (ρΐί(1(Ί11 οιιιιιίΐιπί ε(8Ϊ 83)18 ίη Ν;ι|ιιΐ3ΐι1ιιι>
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δμως δέ παραλάβωμεν και τους πρότερον ημών εις

ε'πίσκεψιν των Οντων έλθόντας κα\ φιλοσοφήσαντας περί

της αληθείας. (•2) Δήλον γαρ δ'τι κάκεϊνοι λέγουσιν

αρχάς τινας και αιτίας• έπελθοΰσιν ουν εσται τι προόρ-

6 γου τη μεϋόδω τη νΰν • η1 γαρ ετερόν τι γένος είιρήσο-

μεν αιτίας, η ταϊς νΰν λεγομέναις μάλλον πιστεύσομεν

τών δή πρώτων φιλοσοφησάντων οί πλείστοι τας έν ύλης

είδει μόνας ώήθησαν αρχάς είναι πάντων ■ ε; ου γάρ

εστίν άπαντα τα οντά, και ε; ου γίγνεται πρώτου κα'ι εις

ίο 8 οΟείρεται τελευταϊον, της μέν ουσίας ΰπομενούσης,

τοις δέ πάΟεσι μεταβαλλούσης, τοΰτο στοιχεΐον κα\

ταύτην αρχήν φασιν είναι των όντων • (3) και δια τοϋτο

ούτε γίγνεσθαι ούΟέν οίονται ούτε άπόλλυσθαι, ως της

τοιαύτης φύσεαις άει σωζόμενης, ωσπερ ούόε τον Σω-

15 κράτην φαμέν ούτε γίγνεσθαι απλώς, 5ταν γίγνηται

καλός η μουσικός, ούτε άπόλλυσθαι, δ'ταν άπσβάλλη

ταύτας τας εςεις, Οια το υπομενειν το υποχειμενον τον

Σωχράτην αυτόν. Ούτως ουδέ των άλλων ουδέν • δει

γαρ είναί τίνα φύσιν ή μίαν ή πλείους μιας, ες ων γί-

2(1 γνεται τάλλα σωζόμενης εκείνης. (*) Τό μέντοι πλή

θος και τό είδος της τοιαύτης αρχής ου τό αυτό πάντες

λέγουσιν, άλλα Θαλή; μέν 6 της τοιαύτης αρχηγός φι

λοσοφίας υοωρ φησ'ιν είναι ( διό και τήν γήν ίη' ύδατος

άπεφήνατο είναι), λαβών ίσως τήν ΰπόληψιν εκ τοΰ

25 πάντοιν δραν τήν τροφήν ίιγράν ουσαν καΐ αυτό τό θερ-

μόν εκ τούτου γιγνόμενον και τούτω ζών ( τό δ' ες ου

γίγνεται, τοϋτ' έστ'ιν αρχή πάντιον ), διά τε δη τοΰτο

τήν ΰπο'λη !/ΐν λαβών ταύτην, καΐ δια τό πάντοιν τα

σπέρματα τήν φύσιν ΰγράν έχειν, τό δ' ύδωρ αρχήν της

μι φύσεως είναι τοϊς ΰγροϊς. (δ) Είσι δέ τίνες οϊ και τους

παμπάλαιους και πολύ προ της νΰν γενέσεως και πριό-

τους Οεολογήσαντας ούτως οίονται περ'ι της φύσεως ΰπο-

λαβεΐν • Ώκεανόν τε γαρ και ΤηΟυν εποίησαν της γε

νέσεως πατέρας, και τον ό*ρκον των θεών ύδωρ, τήν

35 καλουμένην ΰπ' αυτών Στύγα των ποιητών τιμιώτατον

μέν γαρ τό πρεσβύτατον, ίρκος δέ τό τιμιώτατο'ν έστιν.

(β) Κι μέν ουν αρχαία τις αύτη και πάλαια τετύχηκεν

ούσα περί της φύσεως ή δό;α , τάχ' αν άδηλον εϊη, Θα

λής μέντοι λέγεται ουτιος άποφήνασθαι περί της πρω

ί" της αιτίας ■ Ιππωνα γαρ ουκ άν τις άξιιόσειε Οεϊναι

μετά τούτων δια τήν εύτέλειαν αυτοΰ της διανοίας.

(-) Άναξιμένης δέ αέρα και Διογένης πρότερον ύδατος

και μάλιστ' αρχήν τιΟέασι τών απλών σωμάτων, "Ιπ-

πασος δε πΰρ δ Μεταποντϊνος και Ηράκλειτος δ Έκέ-

«:, σιος, Εμπεδοκλής δέ τα τέτταρα, προς τοις εϊρημένοις

γήν προστιθεις τέταρτον • ταΰτα γάρ άει διαμένειν και

οϋ γίγνεσθαι άλλ' ή πλήΟει και δλιγότητι συγκρινόμενα

και διακρινόμενα εις έ*ν τε και ί\ ενός. (β) Άναςαγό-

ρας δέ δ Κλαζομένιος τη μέν ηλικία πρότερος ών τού-

6(ΐ του, τοις δ' εργοις ύστερος, απείρους είναί φησι τας

αρχάς• σχεδόν γάρ άπαντα τά δμοιομερή, καθάπερ

ύδωρ ή πΰρ , ούτω γίγνεσθαι και άπόλλυσθαι φησι συγ

κρίσει και δια/.ρίσει μόνον, άλλοις δ' ούτε γίγνεσθαι

ουτ' άπόλλυσθαι, άλλα διαμένειν άίδια. (ο) Έκ μέν

ί|ΐ•'< ιι ΙϋΙ ιιιη δίι, ιιίΐιίίοπιι'ηιΐδ Ιηηιεη ίΙΙοβ ςυοςιιο α,ιιί βηΐβ

1105 3(1 ρηΐίυιιι ρρΓδοπιΙαΙ,ίϋΐίρηι νρικ-πιιιί εΐ (1ε νοπίβίε

ρ1ΐίΙθϋθρ!|3ΐί 5»η(, ΒδρίίΡίΙΙΙΠΙί. ('>) Ρ.ΐΙιΊ (ΊΙ1ΙΙΙ ψΐιιιΐ ίΙΙί

ιΊί.ΐΜΐ |)Γίπι;ί|ΐί,ι βΐίςυβ εΙ 0311505 (Ιίι'.πηΙ. Ρπκίεηΐ ίΐβο,ιιβ

ρΓοΓεεΙο Ιιιιίο ΐΓ3ο.ΐ8ΐυί, ηυηε 8Ϊ ίΙΙβ 1>Γ«νίΙει• ΓρρρΙεπιυδ.

ΛιιΙ ειιϊιιι ίιϋιιιΐ 0808»• βεηυδ ίηνεηϊρηιυδ, »αΙ οργΙβ ηΐ3§ί8

ίΙΙίδεΓΡάεπιυδ,ςυχηηηε άίε(χ 5ΐιη(. Ρΐιιιίιιιί ίι;ϊΙιιΐ'ροπιιιι

(|ΐιί ρπηιο ρ]ιϋθ3ορΙΐ3ΐί βυηΐ , 8ο1»8 ίΙΙϊβ ρ\ί$1ίπΐ3ΐ-υιιΙ

οιιιιιίιιιιΐΡ55οριίιΐ(:ίρί,•ι,ςιια>ϊηηΐ3ΐΡΐίίε8ρεοίε8υη1. Εχ ςιιο

οιιίιιι οπιηί3 εηΐίβ κιιηΐ , ιΊ «χ ςυο ρπηιο ΓιηηΙ , εΐ 3(1 φκκΙ

ι.Κίιιππιι (ΊΐΓπιηιριιηΙυΓ, 8θ1)5ΐ8ηΙία ςιιίιΐρπι ρρηιιαιιρηίΐ',

ηιιιίαΐ» \ργο ροδδϊοηίυιΐδ, Ιιοο ρΐι'ΐηεηΐιιιη εΐ Ιιοο. οηιηίυηι

εηΐίυπι ΡδδΡ ριϊηοίρίιιηι βίυηΐ : (3) <Ί οΐι Ιιοο ηίηίΙ Πργϊ ,

ηεςιιε εοΓπιιιιρί ορίηιιηΐιΐΓ , (3ΐΐ(|ΐιαιη Ιιιφυπιιιοιϋ ηαίιιτα

εΐΐηρβΓ οοηδεΓϊβΙ» : ςυείϋβϋιηοιίιιιιι ηριριρ δοοι-αίρηι,

(ριηικίο Γοπιιθ5ΐΐ5 ηιιΐ ϋΐιΐΒίοιίδ εΓΠεΐΙϋΓ, δίΐϊΐρΐϊιίΐιτ ιίιτί ιϋ-

ρίιηιΐί; ιιΐ'ίριΐ' ιριιιιη ι&Ιοβ Ιιβίιίΐιΐδ ηιιιϊΐΐ.ιΐ, πιιτιιιηρϊ : <•ο

(1ϋθ(1 μιΙ.ι]ρρΙιιιιι ίρίΐιηι 8οθΓ3ΐΡ8 ρβπηβηρΙ : ίΐα εΐ ρβΙργο-

πιιη, πίίιίΙ. ΟροΓίΡΐ ριιϊιιι α1κ|Η3ηι ιι;ιΙιιπιηι ηπΙ ιιικιιιι

31ΐΙ υΠ3 ρ1ϋΓΡ8 888β , 8 (]1ΐί1ΐ|1ί ΡΡ|ΡΓ3 ΠΐΙΙΐΙ , ίΙΙβ Γ0η8ΡΓϊ3ΐ3.

(Ί) Ρ1ιΐΓ3ϋΐ3ΐειη Ιβπιρη, ρΐ ίρορίεηι Ιιπ]ιΐ5 ρπηεϊρϋ , ηοη

ριιικίι'ΐη οηιιιΐ'8 (Ιίιιιιι! ; μίΙ ΤΙ)3ΐΡ8 ιριίιΐοηι, 1ιυ]υ8Πΐθ(Ιϊ

ρΙιί1ο&ορ1ιίβ;ρπηΡβρ5, .-ιιριηιιι 3ΪΙ 08δΡ : ςιιβΓΡ ΙΡΓΓ3ΐτΐφΐο(]ΐιρ

δΐιρΡΓ ικριαπι 3δδΡΓρ1ΐ3ΐ Ρ85Ρ. ΓοΓίϊβδίδ Ιιαπο ΙιιιΙιιιΚ ορϊηίο-

ιιριιι , φιίίΐ ιιιιΙΐ'ίιιιΐΊΐΙιιιη οιηηίιιηι ΙιιιιιιίιΙιιιιι ε880 νΐι1«•1ι;ιΙ,

εΐ ίρχππ ηυοςιιε (ΐιΐίιΐιιηι εχ εο Γβοΐυηι , εοςιιβ νινει-ε :

ρχ ιρκι 3υ(ρηι ;ι!'κ|ΐΜ(1 ΙιΙ, ίϋ ρ$1 ρι ιικ :|.:ιιπι οιηηίιιηι.

Ι'γορΙργ 1ιοι• ίμϋιΐΓ Ιιαηο Ιιαίιηίΐ ορίηίοιιριη , ρΐ (|υοιιί»ηι

οιιιιυίοι ιιιη Μ'ΐιιίηα ιι.ίΙιιγ.ιμι Ιιιιιιιίι1;ιιιι 80γΙ!(3 κιιιι! ; ;ΐι]ΐι;ι

νεΓΟ ιιηΙυΓίε ρΓίηοίρϊϋηι Ιιιιιηίι]ί> εδί. (ό) 8ιιηΙ 3ΐι1ρηι

(|ΐιίι1ηιιι, ιριί ρΐίιιιπ 3ΐι1ϊιριί!ί8Ϊιιιη5 ίΙΙοδ ε( ηίιιιίδ 3 ρΓ.Τ»ΡΙΐ1ί

βρηρΓβΙίοηε ΓεηιοΙοδ Ρΐ ρππιοδ Κιεοΐο^ίζβηΐββ δι/; 3γ1ιϊ•

Ιι.ιπΙιιιίΙι' ιιαΙιΐΓ» δρηδίβδε. Οεεβηυπι ηβπιηυε εΐ ΤεΙΙι\π

{;εηεΓ3ΐίοηϊδ ρ3ΓοηΙεδ Ρ88β οροίηρπιηΐ ; ]υδ]ιΐΓ3η(1ϋηι (]ΐιο-

ςυβ ίεΟΓυηι , Ηίμιιιιιι εδδε, δ()ί;επι ϊΙ) ϊρβΊδ ρορίϊδ 3ρρρΙΐ3-

(3ηι. ΗοηοπιΙιίΙίίίίιηιιιη ρηϊηι , ςαοιΐ βηΐίςυίδδίηιιιηι εδί :

ΡΗΐιι;ιιΐι!ιιιιι ηιιίρηι , ΙιηικιιιιΙιίΙί^ίιιιιιιη βδ(. (Β) 5ί Ϊ£»Ηιιγ

3Π(ίςιΐ3 ϊδΐβ εΙ νε1υδΐ3 (1ε ικιίπια ορϊηίο β6(, Γογ13858 ηοη ε«1

πΐ3ηίΓρ£(υηι : ΤηβΙεβ Ιηηιρη Ιιιιηε ϊη ιιιοοΊιιιι (1β ρΓίηιβ ρ^υίθ

(ΙίιίΙιΐΓ βδδΡΓϋίϋίΡ. Ηίρροηρηι ρίρηίπι ηεηιο άί§η3ΐ>ίΙιΐΓ

ρυιιι ίδΐίδ οοηηυηιΡΓβΓε , ρΓορΙεΓ ϊηΐεΐΐεοΐιΐδ ρ]ηδ εχϊ^ιιί-

ΙιιΙριη. (7) Αη3\ίηιεηεδ αιιίεπι εΙ ϋίοβεηρβ 3ργρπι ρποΓεπι

3(]ΐΐ3, Ρΐηΐ3\ίιιιρδίιιιρ1ί(-ίιιιιι ΡΟΓΡΟΓυιπ ρηηοϊρϊυηι 3)3ΐυυηΙ;

Ι1ίρρ38υδ βηΐεηι Μρΐ3ροηΙίηυδ , ρΐ ΗεΓβεΙίΙιιβ ΕρΙΐΡδίιΐδ,

ί^ηρηι ; ΕηιρΡ(ΙθΡΐΡ8 νει-ο ιριιιΚποΓ, ιηΐ3 οιπη ρηϋίΐϊοΐίδ

δΐιρρΓ3(1ιΙριΐ8 ρΙΐ3Γη ΙΡΓΓβπι , (ριβιΐιιηι. Ηορρ. εηϊηι δεηιρρΓ

ρρΓηιβιΐΡΓΡ, ηβο Πργι ηίδϊ ρΙϋΓ3ΐίΙ»Ιε εΙ ρβυοίΐβίε εοηίυηοΐβ

εΙ οΊ'δ]υηε(3 ϊη ιίιιιιι» εΙ εχ ιιηο. (8) Αιΐ3χηίΐοι•35 βυίειη

ΙΊ.ι/.πηίριιίιΐί, 3ίΐ3ΐε ιριίιίριη ίΐΐο δΐιρεποΓ, ορβπ1ιη8 υργο

ϊηΓεποΓ, ίηίίηίΐ» (ΙίεΚ ββδε ρπηείρϊα. Γργ8 εηίηι οιηιιία,

ςηηρ εοηδίηιίΐίηηι ιιηιΐίιιιιι δηη(, «Ι :ΐί]ΐΐ3ΐιι , νεί ϊ^ηρηι , ίΐ,ι

Ιίεπ ρΙ ριιΓΠΐηιρϊ ιιίΐ, εοη)ΐιηεΙίοηε ρΙ (Ιί.^ιιικΊίοηβ δοΐυηι :

βΙίΙεΓ τεΓΟ ηεε Γιργι ηβε ροΓΠΐηιρί , 8Ρ(1 ρει•ρρ(ιΐ3 ρεΓηιβ-

ιιριρ. (9) Εχ Ιιίδ ίΐ3(ΐυε δοΐϊΐη ψιίδ οβυϊβπι ίΙΙαιιι , <ι«ΐ£0 ίη
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0"ν τούτοιν μόνην τις αίπ'αν νομίσειεν αν τήν εν ύλης

εϊόει λεγομε'νην. Προϊόντων ο" ούτως; αυτό το πράγμα

ώδοποίησεν αϋτοϊς και συνηνάγκασε ζητεΐν ει γαρ δτι

μάλιστα πάσα φθορά και γενεσις εκ τίνος ενός ή και

Β πλειόνων Ιστίν, δια τί τοΰτο συμβαίνει και τί το αίτιον;

οϋ γαρ δή τό γε ΰποκείμενον αυτό ποιεί μεταβάλλειν

εαυτό• λε'γω δ' οίον ούτε τί» ξύλον ούτε δ χαλκός αίτιος

τοΰ μεταβάλλειν έκάτερον αυτών, ουδέ ποιεί το μεν ςύ-

λον κλίνην δ δέ χαλκός ανδριάντα, άλλ' ετερόν τι της

Κι μεταβολής αίτιον. Τό όέ τοΰτο ζητεΐν εστί το τήν

έτεραν άρνήν ζητεΐν, ώς αν ήμεϊς φαίημεν, δ'θεν ή αρχή

της κινήσεοις. (ιυ) Οί μέν ούν πάμπαν εξ αρχής άψά-

μενοι της μεθόδου της τοιαύτης και εν φάσκοντες είναι

τό ΰποκείμενον ούθέν έδυσχε'ραναν έαυτοϊς, άλλ' ενιοί

Κ γε τών εν λεγόντων, ώσπερ ήττηΟέντες υπό ταύτης της

ζητήσεως, τό £ν άκίνητόν φασιν είναι και τήν φύσιν

δλην ου μόνον κατά γε'νεσιν και φβοράν ( τοΰτο μέν γαρ

άρ/αΐόν τε και πάντες ώμολόγησαν ) , αλλά και κατά

τήν άλλην μεταβολήν πασαν ■ και τοϋτο αυτών ίδιον

2» ε'στιν. (ιι) Των μέν ουν £ν φασκόντων είναι τό παν

οϋΟενισυνε'βη την τοιαύτην συνιδεϊν αίτίαν, πλην ει άρα

Παρμενίδη, και τούτω κατά τοσούτον όσον ού μόνον εν

αλλά και δύο πο>ς τίθησιν αιτίας είναι. Τοις δέ δη

πλείω ποιοΰσι μάλλον ενδέχεται λε'γειν, οίον τοις θερμόν

25 και ψυχρόν ή πϋρ καΐ γην ■ χρίονται γάρ οι; κινητικήν

ε/οντι τί) πυρι τήν φύσιν, υδατι δέ και γη και τοις τοιού-

τοις τουναντίον. (12) Μετά οί τούτους και τάς τοιαύ

τας άρ/άς, ώς οϋχ ικανών ούσών γεννήσαι τήν τών

οντοιν φύσιν, πάλιν υπ' αυτής της αληθείας, ώσπερ εί-

30 πομεν, άναγκαζόμενοι τήν έχομένην εζήτησαν αρχήν •

τοΰ γάρ εϋ και καλώς τά μεν εχειν τά δέ γίγνεσθαι τών

δντιον ίσως ούτε πϋρ ούτε γην ούτ' άλλο τών τοιούτων

ούθέν ούτ' εικός αίτιον είναι ούτ' εκείνους οίηΟήναι •

ούο' αύ τώ αύτομάτω και τη τύχη τοσούτον έπιτρε'ψαι

35 πράγμα καλώς είχεν. (ο) Νουν δη τις ειπών είναι,

καΟάπερ εν τοις ζωοις, και Ιν τή φύσει τον αίτιον τοΰ

κόσμου και της τάςεως πάσης οίον νήφων έφάνη παρ' εική

λε'γοντας τους πρότερον. Φανερώς μέν ούν Άναξαγό-

ραν ίσμεν άψάμενον τούτιυν τών λόγοιν, αίτίαν δ' ε/ει

*» πρότερον Έρμότιμος δ Κλαζομε'νιος ειπείν. (ι*) Οί

μέν ούν ούτως υπολαμβάνοντες άμα τοΰ καλώς τήν αί

τίαν αρχήν είναι τών Οντων έθεσαν, καί τήν τοιαύτην

δΟεν ή κίνησις υπάρχει τοις ούσιν.

ΟΑΡ.

Ύποπτεύσειε δ' αν τις Ήσίοδον πρώτον ζητήσαι το

45 τοιούτον, καν εί τις άλλος έρωτα ή έπιΟυμίαν εν τοις

ουσιν εΟηκεν ώς αρχήν, οίον και Παρμενίδης• και γάρ

ούτος κατασκευάζουν τήν τοΰ παντός γένεσιν

Πρώτιστον μεν ( φησιν ) έρωτα θεών μητίσατο πάντων,

Ησίοδος δέ

50 Πάντων μέν πρώτιστα χάος γε'νετ', αύτάρ έπειτα

γαϊ' εΰρύστερνος ,

ήδ'ίρος, δ; πάντεσσι μεταπρέπει άΟανάτοισιν

ιιιιιΐπί;»• δροοίο ιΙίοιΙιΐΓ, ιιιιΐ.ιΐιίΐ. Ηοο αιι(ι>ιιι ηιουΌρΓοοι--

(ΙΐΊΐΙίΙιΙΙϋ, Ϊρδ3 Γ63 608 (ΙΐΙΧΪΙ θΙ 001'βίΙ ΙΐΙΙι'ιίπ, φΚΤΓΟΙΤ.

Νβπι οίδί ηυαηιιηβχίπιο οιπηίδ οοΓΠίρΙΐο οί {{ΟΠΰΐαϋο οχ

. ι ί ί ■ 1 1 1 ■ ,. ιι! οχ ιυιι ι αυΐ εχ ρΐιιπίιυ» -ίΙ , ο.ιιι• Ιιοο ΒοοίάΊι, 1 1

ςιΐίΕ αιιΐδ» ΟόΙ ? Νοη εηίηι ίρδηιιι ΜΐΙιίιτΙιιιη μ-.• ηιιι! 1 1 1

Ι.ιπί , ι.Ί ριιΐ3 , ιΐίιο ιριοά ηοιμιο Ιίςηιιηι , ηοςυο ίι'δ 03ϋδ3

081 1 1 1 ιιίπιιικμίι' εοπιπι ιιιιιΙιΊιΐΓ ; ηεςυο Ιίμιιιιιιι ςυίϋεπι

ΙεοΙυπι , Χ8 νείΌ δίβΐιιβηπ Γ:ιι ϋ , δεα" ηΙίιπΙ ιμιίρρϊαιιι πιιιΐη-

Ιίιιιιί» <;>π>;ι 08(. Ηοο βιιΙιμιι ((υΧΓΟΓΟ, .ιΐίιΐιΐ μπηί'ίρι'υιη

•(ΐΐΒτοΓβ ΟΐΙ, ρεΓΪηαΌ βίςυε Μ ςυοά ηοδ υηιΐο ρηποίρίιιηι

ηιοΐυδ ιϋπηιιι». (10) <}οί ώΙιΐΓ οηιηίιιο 3 ρπικ-ίρίο ί^ίαπι

\ ί.ιιπ ;ιΙ Ι ί^ΐ'πιπί , ιιιιιιιηιριο 6886 8ΐιΙ)]οι:Ιιιιιι 388εΓυθΓυη( ,

ηίΙ ιϋΙΙί(•ιιΙΐ3ΐίί λιΙιι ϊρ8Ϊ$Γθ1ίηιιεΓυαΙ : νιτιιιη ιριίιΚιιιι ροι ιπιι

ςυϊ ιιιιιιιιι οοη8ΐίΙυεηιη( , ςυ3$ϊ (Ιονίου ά\> Ιιαο ςιΐ9ε8ΐίοηε ,

ΐρβιιιτι ιιιιιιιιι ϊιηηιο1)ί1ε ιΐίιιιιι! 0580, Π3(ιΐΓ3ηιςιιε ΙοΙ.ίιπ ηοη

μιΙιιιιι εοοιιηιΐυιη £εηεΓ3ΐϊοηεπι εί οοΓΓίιρϋοηειη ( Ιιοο

ππηι νε1ιΐ8 εβ( , οί πιί οιηηεδ οοηδοηβεπιιιΐ ) , 80(1 «Ίϊ.ιιιι

ί(τιιιΐ(1ιιιιι ΓΐΊίιριιηιι οπιηειτι Ιι•ηιΐΜηιιΙ:ι1ίυπΐΊΐι. £( Ιιοο

γοιίιιιι 681 ρΓορπυηι. (11) ΙΙΙηπιιιι ϊβίΙυΓ, ηιιί υηιιπι ίοΐιιπι

ο$£θ ϋίχβηιηΐ ίρβυηι ηηίνβΓβιιιη , ηιιΙΙί ουηΙίιι.Ίΐ (3ΐειη ίιι-

βρίοοΓΟ 03ΐΐ83ηι,ηί5ί ΓοΓΐ388ί5Ρ3ηηοηί(1ί; 3ΐςυεΙιιιίοο3(οηιΐ8,

ηιΐ3ΐοηΗ5 ηοη $οΙιιηι ιιηιιιη, νεΓυηι εΐίβηι ιΐυαϊ ί|ΐιοιΙ.'ΐιιιιιιοιΙι>

ροηίΐ 030838 0880. ΙΙΙίδ νιτο , ςηϊ ]>Ι ιι τα ΓβοϊιιηΙ , ηΐ3»ίί 30-

(ϊιΐίΐ άίοΟΓΟ , ιιΐ ριι(3 ίΙΙΝ (|ΐιί (.ιΐϊιΐιιιιι ηιι( ΙΊ'ίμϊιΙιιιιι , 3<ιΙ

ί-ικΊΐι ι-ι ΙοπΉΐη : ιιΙιιηΙιΐΓ εηίηι ίε^ιιβ (βηηυβηι ηιοΙίν;ιηι

Ιι.ίΙιιίιΙι• ιι,ί1ιιγ3πι; 3ηυα νεΓΟ εί Ιογγβ οί Ιιυ]ιι«:ιιιιιι-]ί , ε

οοηΐΓ3Γΐο. (12) Ρο8ΐ 1ιο8 βιιΙιίιι εί Ιιυ]π.Μηοι1ί ρπηοίρϊα,

Ιαηςιιβπι ηοη 8ΐιΓΠοίεη(Ϊ3, υΐ οηΐίιιιη ηβΙιΐΓΒΐη ςεηεΓ3Γβη(,

ι ιι ι μι •, ,ιΐι ίρ83 μ•ι ίΐ.ιΐο, υ| ιΐίχίιιιιικ, 0030(ί, ίΙΙπΊ , ιριοιΐ

βοηιιίΙυΓ, ςυ80$ίνεΓυη( ρπηοίρίιιιιι. ΙΊ ιίιιιιι ιίιΙιλ Ιιριιο

8ε ρ;ιιϋηι Ιΐ3068η(, ρλγΓιιιι ΓιβηΙ, ηοο ϊ^ηεηι ΓθΓΐ388Ϊ8 , ηοο

ΙεΓΓβηι , ηοο αΐϊαά ηιι]υβοβηιθ(1ί ιρηι-ιρκιπι νοί'ϊΜ'ηιίΙε ββΐ

(■ίΐΝΝίιη 0880 , ηεο ίΙΙοδ τεπδΐηιίΐε 081 ηΗιίι ν,ιή : ηεο ηΐΓ8ΐΐ8

Οίΐδαί (1 ΓοΓίιιη.τ Ιαηίοηι 3([ΓίυυβΓ6 πίιι , ρπιΙ>ο 80 ΙιιιΙιιΊ.

(13) ι,ιικιι-ο ςυϊ υΐ ίΐηϊιηηΐίΐιιΐδ, ίΙ.ι ϊη ηιιΐιιι,ι ΙηΙεΙΙεοΙυπι

ϊπι'.-^ι' Γϋΐΐίηιη ιιιιιπιϋ Ιοϋϋβςυβ ΟΓίΙίηίδ ιίιχπ.ιί, ςυ38Ϊ

8ο1)Γίυ8 , οοηιρ3Γ3ΐυ8 3(1 3ηϋςυί0Γ08 ναιιβ ΛίοεηΙβδ, βρρί-

ηιίΐ. 18(33 βυΐεπι Γ3ΐΐοηο8 ιριί ρ»1;ιιιι ;ι(Ιίμί1 , Αη3χ3^οΓ3ΐη

Γυίββε 8είπιιΐ8 : αΙΙαιηεη ΙΙοηιιοΙϊηιιΐδ ΟβζοΓηεηίηί οχί>1ί-

ιιι,ιίπι• ρΐ'ϊιΐί (1ΪΧΪ586. (14) <}υί ϊ^ϊΙυΓ ίΙ» »ιΊμ(γ;ιΓι δυηΐ,

ρΓίηοίρίυιηεχδίδΙεηΙίαπι ροδηεΓυηΙ δίηιυΐ Ιοιιι 03ΐΐ83ηι ίρδίυδ

Ιοιιι•, (ριαιιι ϋΐΛΐη υηιΐβ ιηοΐυδ οχδίδίεηΐίυιι* ίηβδί.

IV.

8υ8ρϊθ3Γε(ιΐΓ βιιίεηι 3ϋφΐ'ΐ8 , Ιΐοβίοιίυηι ρππιιιηι Ιιοο ςιιαν

δίνί&δβ, 61 δι ηιιίδ αΐίιιβ βηιοΓεπι 3υΙ ίοδίιΙοΓΪϋηι ϊη οχδίδίβη-

Ιί1)υ8 ιιΐ ρΓίηοίρίυηι ροβυϊΐ, βίευΐί ΡβΓηιοηίοΙβδ. Μΐιιιίιιι ϊδ

υηίνοΓδί βεηθΓ3ΐίοηοηι ηιοηδίΓΒηϋο, 3ίΙ :

Ρπηοίρίυπι ιΙίνΛιιι ουηοΙΟΓυπι κ•νίΙ Αιηοκιη ;

Ηοβίοϋυδ νβΓΟ,

Οιιιηί» ρΓκοοββίΙ ΟΗ308, ΙΐίΕΟ 66ηοΐ"»1ίο ρΓίιηα,

Τοτγ3 Μ,[ΐιο1«1ιΐΓ ΙηΟ ;

ιΐνίικίο ΛιηοΓ, ίηδίςηί ρηοοΙΙοιιβ ηυηιίιω ΓϋΓηια ;
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ώς δε'ον έ\ τοις ουσιν ύπάρχειν τιν' αίτίαν ήτις κινήσει

και συνάξει τα πράγματα. Τούτους μεν ουν πως χρή

διανεϊμαι περί του τίς πρώτος, έξέστω χρίνειν ύστερον.

(2) Έπει δέ και τάναντία τοις άγαΟοϊς ενόντα Ιφαίνετο

6 εν τη φύσει, χαϊ ου μόνον τάξις και το χαλον άλλα χαι

αταξία χαι τό αίσχρόν, και πλείοι τα κακά των αγαθών

χαι τα φαϋλα τών καλών, ούτως άλλος τις φιλιαν είση-

νεγκε και νεϊκος, Ιχάτερον έκατέρων αίτιον τούτων,

(ϊ) Ε! γάρ τις άκολουΟοίη και λαμβάνοι προς την δια-

ιυ νοιαν και μή προς ά ψελλίζεται λε'γων Εμπεδοκλής,

εΰρήσει την μεν φιλίαν αίτίαν ουσαν τών αγαθών, το

δέ νεϊκος τών κακών • ώστ' εΐ τις φαίη τρο'πον τίνα και

λε'γειν κα\ πρώτον λε'γειν το κακόν και τι) αγαθόν αρ

χάς Έμπεδοκλέα, τάχ' άν λε'γοι καλώς, είπερ το τών

Κι αγαθών απάντων αίτιον αυτό τάγαΟόν ίστι και τών

κακών το κακόν, (ι) Ούτοι μέν ουν, ώσπερ λέγομεν,

και μέχρι τούτου δυοΤν αίτίαιν έφήψαντο ων ήμεΐς διω-

ρίσαμεν εν τοις περί φύσεως, της τε ύλης και τοϋ δΟεν

ή κίνησις, άμυδρώς με'ντοι καΐ ούΟέν σαφώς, άλλ' οίον

*ι εν ταΐς μάναις οί άγύμναστοι ποιοϋσιν ■ καΐ γαρ εκεί

νοι περιφερόμενοι τύπτουσι πολλάκις καλάς πληγάς,

άλλ' ούτε εκείνοι από επιστήμη; ούτε ούτοι εοίκασιν εί-

δόσι λέγειν ο τι λέγουσιν • σχεδόν γάρ ούΟεν χρώμενοι

φαίνονται τούτοις άλλ' η κατά μικρόν, (δ) Άναξαγό-

ϊΐι ρας τε γαρ μηχανή χρηται τώ νώ προς τήν κοσμοποιίαν,

και δταν άπορήση δια τίν' αίτίαν εξ ανάγκης Ιστί, τότε

παρε'λκει αυτόν, εν δέ τοις άλ>λοις πάντα μάλλον αι

τιάται τών γιγνομε'νων ή νουν. Και Εμπεδοκλής Ιπι

πλέον μέν τούτου χρηται τοις αίτι'οις, οϋ μήν ούθ' ίκα-

30 νώς, ούτ' Ιν τούτοις ευρίσκει το δμολογούμενον. ΙΙολ-

λαχοΰ γοϋν αύτώ ή μέν φιλία διακρίνει, το δέ νεϊκος

συγκρίνει. "Οταν μέν γάρ εις τά στοιχεία διίστηται

το παν υπό τοϋ νείκους, τό τε πυρ εις ίν συγκρίνεται

και τών άλλων στοιχείων εκαστον • όταν δέ πάλιν πάντα

85 ΰπό της φιλίας συνίωσιν εις τι) έ'ν, άναγκαΐον έξ έκα

στου τά μόρια διακρίνεσθαι πάλιν. (β) Εμπεδοκλής

μέν ουν παρά τους πρότερον πρώτος ταύτην τήν αίτίαν

διελών είσήνεγκεν, οΰ μίαν ποιησας τήν της κινήσεως

αρχήν, άλλ' Ιτε'ρας τε χαι εναντίας. "Ετι δέ τά ώς εν

»» ύλης εΐδει λεγόμενα στοιχεία τέτταρα πρώτος είπεν ου

μήν χρήταί γε τέτταρσιν, άλλ' ώς δυσιν ουσιν μόνοις, '

πυρι μέν καΟ' αυτό, τοις δ' άντικειμενοις ώς μια ι&ύσει,

γή τε και αέρι και ύδατι. Λάβοι δ' άν τις αυτί) θεω

ρών Ικ τών επών. (7) Ούτος μέν ουν, ωσπερ λέγομεν,

4!> ούτω τε και τοσαύτας είρηκεν αρχάς• Λεύκιππος δέ και

ο Ιταϊρος αύτοϋ Δημόκριτος στοιχεία μέν το πλήρες και

το κενόν εϊναί φασι, λέγοντες οίον το μέν δν τι) δέ μή ίν,

τούτων δέ το μέν πλήρες και στερεδν τό ον, τό δέ κενόν

γε και μανόν τό μή όν ( διό και ούΟέν μάλλον τό &ν

50 τοϋ οντος είναί φασιν, ότι ουδέ τό κενόν τοϋ σώματος),

αίτια δέ τών Οντων ταϋτα ώςύλην. (β) Και καθάπερ οι

£ν ποιουντες τήν υποκειμένην ούσίαν τάλλα τοις πάθε-

σιν αυτής γεννώσι, τό μανόν και τό πυκνόν αρχάς τι

θέμενοι τών παθημάτων, τον αυτόν τρόπον και ούτοι

1;ιιιιρι;ιιιι ορροί Ιιιιιιιιιι μ(, ιιΐ ίη εχδίδΙεηΙϊ1>ιΐδ βΐίαυβ «μιι-.ι

ίηβίΐ, ςυίΕΓββϊρββί ηιονεβΐ βΐπ,ιιε οοιιριιι^ίΐΐ. Ι1ο> ίΐιιΐΐ'ΐιι

ιριοιιιοιίο ΟΓόΜηβΓε 0|κ>ΓΐβΛΐ , <ιυΪ8 βοϋίοοΐ βοπιηι ρπηιιι* μΙ ,

Ικ-ι'λΙ ροδίεπηι» ριιΐίο.ιιε. (2) Οπιιιη ηηίειη γοπΙι;ιγϊ;ι ςηο-

πηε Ι)οιιί8 ϊιΐι•5?.ρ ηβΐιιπιε ηρρηιοη'ηΐ , ηεε βοΙυπι ογιΙο εΐ

ρυΐοΐιηιιη, νοπιιη είκιηι ίηοπίίηιιΐίο εΐ Ιυχρε, ρΐιιπεριε

πι. 1 1, ι ι ; ιι.ιιιι Ιιιιιι.ι, ι•1 Ιιιιρί,ι ιριβπι ριιΙοΙΐΓ3, ίιίεο :ι!:ιι-

(|ΙΐίιΙίΙΙΙΙ ίΙΙΙΙΜ'ίΙί.ΊΙΙΙ ΙΙΐίΓΟίΙΐΙ \ί( εΐ ΙΌΙΐΙΐΊΐΙίοΐΙΙΜΙΙ , ιιίπιηιιριε

ιιίπυδαυε Ιιογιιιιι 03Ι153ΙΙ1. (3) 8ϊ ςυίδ εηϊηι «ηιιαΙιΐΓ 1 1 5ε-

ειιικίιιηι Μ•ιιΙι•ηΙκιιη βοοίρίαΐ, ηοιι δεουηόΊιιη εβ ςυ33 1>;ι|-

ΙηιΙίεηδ Κιηρειίυι Ιεί ιΐιείΐ , ίηνεηίεΐ , αιιιίείΐίαιη αηίιίεηι Ιιο-

ιιογιιιι) ΐ'ίΐιΐΜΐιιι 0850, οοηΐεηΐίοηοπι νεΓΟ ηκιίοπιηι. Οιιβιν

κι ι]"!•, ιΐιι ;ιΙ ηιιοιί.ιηιιιιοιίο α"ίοει•ε, ε( ρηιηιιιη ΕηιρειΙοοΙεηι

ιΙιπίϊ', ηι,-ιΐιιιιι ει Ιιοιιιιιιι 8558 ρι-ίικ-ίρί» , Γοι(3$$ε Ι μίιι• ι'η-

αοίεΐ : ι-ίιριϊιΐΐ'ΐη Ιιιιιιιιιιιιιι οηιηϊιιιιι «'ηιι.^ι, ίρΜίιιι Ιιοηιιιη ;

;ιι: ιιιηΙοιίιιιι, ϊρδίιιη ηιβίιιηι ββΐ. (Ί) Ηΐ ςιικΙεπι, ιιΐ (Ιιοιιιιιιι,

εΐ 1ιυχιι$α,ιιε «Ιιιαβ εουωδ , ςιι»8 ηοδ ίη ΛηΙιιι-,ιΜΙιΐΗ ιΙΗιί •

ηιίηανίιηιΐΒ, ιιΐϋμπιιηΐ , ιιιηΙιίί<ιιιι, »Ί υηϋε ηιοΐιΐί : ι•Ι>-

ίΐ ιιΐί' Ιιιιικίι , εΐ ηοιι <Ι;ιπ• ; $ρ<1 ςιιεπιαιΙιιιοοΊιηι ίιιι'χιτι ί ΙιιΙ ϊ

ίη ρι-αΊίο ΓαεϊυηΙ. ΕΙβιηιη ϊΙΙί οίιχιπικΜίηΙοί, εςι-ε^ίαβ $α'|ΐε

ρΐ38»8 ίηΠίςιιηΙ : βεοί ηεε ίΙΙί οχ βεϊεηΐίβ βΗιιηί, ηοο,ιιε Ιιϊ

ιϊιΙοηΙιιγ «'ίΐΐ (] ιιίιΐ ι1ί(•;ιιι(. Ι'ΊίίμΊοιιΙιιι ιιιιΙΙο ηιοιίο νκίοηΐιιι

ΙΐΪ5 1ΐ(ί, 11181 ρίΙΙΐΙΐΙΙΙΙ ΐρΐίιΙιΙίΙΙΙΙ : (5) ΙΙίΙΙΙΙ (Ι Αΐ13Χ3β0Π13

1;ιηιρι:ιιιι ιηβοΐιίηβ ιιΙιΙιιγ ΙηΙιΊΙι'ΐΙιι ,ιϋ ιιιπιιιΐί μι•ικ•ι .ιΐϊοικ-ιιι ;

ιΊ ιριιιιη (1ιιΙιίΐ3ΐ ρΓορΙεΓ ϋ,ιιβηι 03ΐιι>3ΐιι ηεεεϋ&3Γίο βίΐ,

Ιιιηο ιίιιιι ιιΙΙπιΙιίί ; ίη εο(ειΪ8 νοί'ιι , ηΐ3§ίϋ οοΙβΓ3 οηιπί.ι ,

ιρκιηι ίηΙεΙΙεοΙιιηι, γ;ιμ-:ιιιι ρογιινι ι]π.γ ΓιιιηΙ , ροιιίΐ. ΕΙ Εηι•

ρε(Ιοο1ε8 ρ1ιΐ8 ιριίιίριιι ίίΐο οαιΐδίδ ιιΙϋιΐΓ, ηεςυε ίΐιΓΙίιίοιιΙι'ι

1-ιιικ-ιι , ηειριε ίη Ιιί$ ΓβρβΓΪΙ, φιοά οοιικηριίΙιΐΓ. ΜιιΗί* οιιίιιι

ίη Ιικ•ί> ιιριιιΙ ιίιιιι αηιίοϊΐϊ» ιριίιΐβιη (1ί>]ιιπμΊ1, οοηΐεηΐίο

τβτο ΐ'οιψιη^ΊΙ. ριιιιιιι ειιίιη ίη εΐεηιεηία ρεΓ εοηΐεηΐίοηρηι

ιιιιίνεΓΛίιιιι (1ί85θΙ\ίΙιΐΓ, Ιιιηο ΐ£ηΪ8 ίη ιιιιιιηι ουηΐεΐι'ίΐ, εΐ

(τΐεπ)ΐ'ΐιιη εΙΐΊΐιΐΊΐΙοηιηι ιιηιιιπιριικίιρκ• : (ριιιιιι.ιιιΙΐΊΐι Π1Γ-

$η$ ρεΓ 3ΐιιί('ίΙί.'ΐιη ίη ιιιιιιηι οοηνεηϊιιηΐ, ηοοεβΐε ε>1 ίΐΐ'ΐιιιιι

ρ3Γΐίουΐ3δ εχ ιιηο(|υοο;ιιε &ερ»Γ3Γί. (6) ΕηιρουΌοΙεδ ίΐβο,υε

])ϋΐΊιτ 3ΐίθ8 :ιηΙί>ριίοπ'>, ρΐ'ίιηπϋ Ινιιιγ, 03ΐι$3ηι (ΙίιίιΙιΐκ

ίπΙκιιΙιι\ίΙ : ιΐιτ πιιιιιιι ηιοΐιΐδ ριίηι ίρϊηηι , 8εά (ΙίνοΓδβΓα-

οίΐ, ρ| οοηΐΓΒΠβ : οίηα" 1ιη?ο, είειηεηΐ», ςιι•τβ ίη ιικιΐπ ι. γ «ρε-

ι-ίΐ' (ΙίιηηΙιΐΓ, <]ΐι;ι11ποΓ ε$8ε ρπηιικ ββδοηιίΐ ; ηοη Ιαηιΐ'η είδ

ιιϊ ιριιιΙΙηιΐΓ ηΙίίιΐΓ, 8β(1 1.ιπιρι;ιιιι ιΐιιο εβ&εηΐ $οΐ3, ί§ηε ιριί-

ιΐεηι ρεΓ δε ί |«ιιιη , ορροδίΐίδ νεΓΟ, ΙεΓΓ3 , βεΓε ιΊ ηιριη , 1;ιη ■

φΐ.ιιιι ιιιΐ3 ηηΙιίΓη. ΟοιηρΓεΙιπκΚιΙβιιΙεηι ιριΝρίηηι ιιϊ ίρδυιη

εχ ι']ιΐδ (•ηι•ιιιίηίηιΐδ <•οιιΙ(•ηιρ1αιΐδ. (7) Ιδ ί^ΊΙιπ', υΙ(1ίοϊηιυ$,

ίΐβ,εΐ ΙοΙρπηοίρίί 3δ5επιίί. Εευοίρριΐδ νείΌ 30 ε]ιΐδ Γ«ιηϊ-

1ί8Π5 ΟΐΊΐιοπ'ϋιΐδ ε1εηιεηΐ3 ςιιίϋι-ιη ρΐεηυηι ε( νβοιιιιηι

855ε βίυηΐ , (ϊίοεηΐεδ Ιιοο (ριίιίοιη εηδ, Ιιοο υογο ηοη-οηδ : εΐ

πιγ-ιη, <ιπ•. ιριΜιΊΐι , ρίοηιιιιι ιΊ δοΐίιΐιιιιι; ηοη-εηδ λιιΙιίιι,

\ ,ιι-ιι ιηιι ι•Ι Γ.ιπιηι ( ιριηπ1 ηίΐιίΐο ιιιιι»ί< ίρδυηι εηδ, ςιιβπι

ίρδηιη ηοη-εηδ, «βδε βίιιηΐ, (]ΐιΐ3 ηειριε τηοιιιιιιι ιηβ^ίδ ιρι,ιηι

οοΓρυδ), 1)8Β0 3ΐι(εηΊ03υδ35 εχδίδίεηΐίυπι, ιιϊ ηιβίεπβηι, εβδε.

(8) ΕΙ ιριρηΐ3(1ιιιοι1ιιιη ςυί ιιιιιιηι ΓιιείιιηΙ 5ΐιΙ))εοΐ3ΐη *ιι1ι^Ι;ιη-

Ιίίΐιι, οε{εΓ3 ρ3δδίοηί6ϋ8 ε]ιΐ8 κ''ΐι«Γ3ηΙ , ΓβΓηιη εΙΛεηδίιιιι,

ρϋϋϋ'ιοηιιιη δ(3(ιιεη(ε5 ρΓΪηοίρϊ»," δίηιίΐί ιιιο.Ιο Ιιϊ ηιιοψιε
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τάς διαφοράς αιτίας τών άλλων είναί φασιν. Ταύτας

μέντοι τρεις είναι λέγουσι, σχήμα τε και τάξιν κα'ι θέσιν

διαφερειν γαρ φασι το ον δυσμώ και διαθιγή και τροπή

μόνον τούτων δέ δ μέν δυσμδς σχήμα έστιν, ή δέ

6 οιαθιγη τάξις, ή δέ τροπή θέσις• διαφέρει γάρ το μεν

Α τοϋ Ν σχήματι, τδ δέ ΑΝ τοϋ ΝΑ τάςει, το δέ Ζ

τοϋ Ν Οεσει. Περί δέ κινήσειος, δθεν ή πώς υπάρχει

τοις οΰσι, και ούτοι παραπλησίυ>ς τοις άλλοις δαΟύμως

άφεϊσαν. (ο) Περί μέν ούν των δύο αίτιων, ώσπερ

ιυ λεγομεν, έπίτοσοϋτον έΌικεν έζητήσθαι παρά των πρό-

τερον.

(ΙίΙΓεΓεηίίβδ , εβυδβδ οείβι-ο-πιπι βίιιηΐ ββββ. Ηω βηίειη Ιγμ

«ΙίαιπΙ , Γΐ5ΗΓ3ΐιι , ΟΓάΊηειη , ει δϊΐυηι. ΌΗίβπβ βίβηίηι εηδ

3ΪυιιΙ<]υηιΐ8Χ34ΚΙινδηιο,ΟΪ3ΐηϊ§β6ΐ ΤΓορβ : φίοπιηι Γΐιν8-

ηιιΐ8 αυΜβπι, ΓιΒϋΓη ; (1ί»11ιίβε νβΓΟ, ογιΙο ; Ιι-ορε βηΐεηι, δίΐυ.8

«1. ϋίίΐειΐ βυΐεηι α βί) ν, β8υι•3 : αν νβπ> 3ΐ> να , οι-αΊπε ■.

ζ 3υΙεηι βΐ) ν, βΗυ. ϋβ ιηοΐϋ νοΓο, υηιΐβ τβ1 ςιιοηιοϋο

8χδϊδΙεηϋ1)ΐΐ8 ίηεβί,εΐ Ιιϊ ρβΓίηιΙβ 3ΐςυε αΐϋ ρβΓ ηε§Ιί8εηΙί3ΐη

οπιίδείΊΐηί. (9) ΗβεΙεηιΐδ Ηβαυβ άβ ιΐυβηυδ 03υδϊ3, υ! <ϋ-

εεΐιβηιυδ, νϊιΙοΙυΓ αυακίίυηι 8 ρποπουδ Γιιίδδβ.

ΟΑΡ. V.

Έν δέ τούτοις καί προ τούτοιν οί καλούμενοι Πυθα

γόρειοι των μαΟημάτυιν άψάμενοι πρώτοι ταΰτα προή-

γαγον, κα'ι έντραφέντες έν αυτοί; τάς τούτων αρχάς τών

16 Οντων αρχάς ψηθησαν εΤναι πάντων, (ι) Έπεί δέ τού-

τοιν οί αριθμοί φύσει πρώτοι, έν δέ τοις άριΟμοϊς έοό-

κουν Οεωρεΐν δμοιώματα πολλά τοις οΰσι καί γιγνομέ-

νοις, μδλλον ή έν πυρ! και γγ; και δδατι, δ'τι τδ μέν

τοιονδί τών αριθμών πάθος δικαιοσύνη , τδ δέ τοιονδί

2υ ψυχή και νους, έτερον δέ καιρός και τών άλλυιν ώς ει

πείν έκαστον ομοίως , έτι δέ τών αρμονιών έν άριθμοΐς

δρώντες τά πάθη κα'ι τους λόγους• επειδή τά μέν άλλα

τοις άριθμοϊς έφαίνετο τήν φύσιν άφωμοιώσθα» πασαν,

οί δ' αριθμοί πάσης της φύσεως πρώτοι, τά τών αριθμών

25 στοιχεία τών όντων στοιχεία πα'ντων είναι υπέλαβον, και

τον δλον οϋρανδν άρμονίαν είναι καί αριθμόν ■ και Οσα

είχον δμολογούμενα δεικνύναι έν τε τοις άριθμοϊς και

ταϊς άρμονίαις προς τά τοϋ ούρανοϋ πάθη καί μέρη και

προς τήν δ*λην διακόσμησιν, ταΰτα συνάγοντες Ιφηρ-

3» μοττον. (:() Καν εί τί που διέλειπε, προσεγλίχοντο

τοϋ συνειρομένην πασαν αυτοΐς είναι τήν πραγματείαν.

Αέγω δ' οίον, επειδή τέλειον ή δεκάς είναι δοκεϊ κα'ι

πασαν περιειληφεναι τήν τών αριθμών φύσιν, κα'ι τά

φερόμενα κατά τδν ούρανδν δέκα μέν είναί φασιν, όντων

35 δε εννέα μόνον τών φανερών διά τοϋτο δεκάτην τήν άν•

τιχθονα ποιοϋσιν. (») Διώρισται δέ περί τούτοιν έν

έτέροις ήμϊν άκριβέστερον. Άλλ' ου δή χάριν έπερ-

χομεΟα τοϋτο έστιν, όπως λάβωμεν και παρά τούτοιν

τίνας είναι τιΟε'ασι τάς αρχάς καί πώς εις τάς εϊρημε'νας

4υ έκπίπτουσιν αιτίας, (δ) Φαίνονται δή και οίιοι τδν

αριθμόν νομίζοντες αρχήν είναι καί ώς υλην τοις ουσι

και ώς πάθη τε και έ'ςεις, τοϋ δέ άριΟμοϋ στοιχεία το

τε αρτιον και το περιττόν, τούτων δέ τδ μέν πεπερα-

σμενον τδ δέ άπειρον, τδ δ' έ'ν ες αμφοτέρων είναι τού-

45 των (και γάρ άρτιον εΐναι και περιττόν), τδν δ' αρι

θμόν εκ τοϋ ενός , αριθμούς δέ , καθάπερ εϊρηται , τδν

δλον ούρανόν. (β) "Κτεροι δέ τών αυτών τούτων τάς

αρχάς δέκα λέγουσιν είναι τάς κατά συστοιχίαν λεγομε-

νας, πέρας άπειρον, περιττδν άρτιον, εν πλήθος, όε-

50 ςιδν άριστερόν, άρρεν θήλυ, ήρεμοϋν κινούμενον, εύθυ

καμπύλον, φώς σκότος, αγαθόν κακόν, τετράγωνοι έτε-

ρόμηκες. "Ονπερ τρόπον έοικε κα'ι Άλχααίων δ Κρο•

ΙηΙβΓ Ιΐ08 τεγο, βΐ βηΐβ ϊβίοβ, ςυί, βρρβΙΙβΙϊ Ρνΐΐΐ3ϊοπεί,

ρπ'ηιϊ ηΐ3ΐΙιεπΐ3ΐία8 ορβΓαηι (ΙεάβπιηΙ, ϊΙΙβ ρΓαφοηείωηί,

βί βϊβίηήυΐπΐϊ,βοπιπιρπηαρϊβ, εηΐίυπι ηηοςιιε επη<:Ιο-

πιω β88β ρυΐβπιηΐ ριϊηειρίΒ. (2) ςυιιπι βιιίειη ηυηιειϊ

ρΓίοΓβδ ΙιίβηβΙϋΓαδίηΙ, ίη ηυηιβπδ τβΓορΙυΓβδ δίπιίϋΐυιΐίηβδ

Ιιιω αιΐ 6χδΐδΙοηΙί3 Ιαπι &ά ββ ςυοο ΠιιηΙ, (ριβιη ίη ϊ^ηβ, ίη

Ιβπ-3 βι ίη 3ςυ3 ίηαβδβ νϊϋρΓβηΙιΐΓ οβΓηοΓβ (Ιβΐίβ εΐοηίιιι υι

ρυΐ3 ηυιηβΓΟΓυπι ρβδδίο , ;υδ1ϊίί8 , ΙβΙίδ νβΓΟ 3ηϊπΐ3 βΐ ίη-

ΙεΙΙβοΙυβ, »1ΐ3 νβίο Ιβωρυδ , βΐ εεΙεΓβΓηιη, ηΐ Ηβ ι!ίο3ΐη,

ιιηαΐ]υϊ!(μΐ6δίη)ΜιΙβΓ) ; ϋεηι ςηυιη 1ΐ3Γηιοη)βΓΐιπι ίη ηυιηβ•

τίδ ίηβρίοβτεηΐ ρβδδϊοηεδ 30 ΓβΙίοηβδ : ςυηιη ϋβι^υβ οεΙεΓβ

(|ΐιίι1ι•ιη νίιΙβΓεΙυΓ ικιίιίΓα οηιηίδ ηυηιεπδ 8&8Ηηίΐ3Γί, ηυηιεπ

νεΓΟ ίοΐίυδ ιι,ιίιιια.' ρΓΪπιϊ, ιιιιιιΐιτυπιιη εΐεηιεηία, εηΐίιιηι

(ΐυοΐ|υβ ευηεΙοΓυιη είοιιιεηία εδββ ριιΐ3Γυηι, ίοΐυηιαυβ

είΐυω 1ΐ3πηοηΪ3ΐη βΐ ιιυιηεΓυπι ββδβ ; εΐ ίΙΙ.ι ςηίάεηι, ςιιβΒ

ιΐε ηυηιβΓϊδ εΐ ΙιβΓηιοηϋδ εοηδεηίβηεβ ρ3δδίοηίοιι$ εΐ ρβΓίί-

ηυδ π<•Μ ;«: ιιηίνιτΜ ιΐίβροδίΐίοηί ηιοη8ΐι-3Γε ρο1«Γ3ηΙ, οοΙΙϊ-

8εηΐ683ρρΙί03ΐ)3ηΙ. (3) ςυοιϊδί (ΐυΜ 3ϋου6ί άβει-βί, 8ΐϋ(1ίο£β

«ηρρίεΐκιηΐ, ςυο Ιο(υδείδ(Γ8εΐ3(η8εοη8εηΐ3ηευ8ε886(. ϋιΈο

βιιίεηι, νείυΐί, ςιιυηίβιη άεηαηυδ ρει-ΓεεΙιιβ 68&ε νίϋεΙυΓ,

ΙοΙ^ιιΐίΐυβ ιπιηκ'Γοι ιιιιι η;ιΙυπιιιι εοηιρΓεΙιεηόεΓε , ϊϋεο βΐ εβ

(μια; ίη ε»;Ιο ΓεπιηΙιΐΓ, άεεεπι εβδε 3ΐυηΙ : ςαυπι νεΓΟ ηοτεηι

ίιιΐιιιιιιικκίυ ίίαΐ , ουκ ηΐ3ηίΓεδίε βρρβΓεηΙ, (Ιιτίηι,ιιη ορρο-

Μΐ3ΐη ΙεΓΓ3ηι Γ.κίιιηΙ. (4) ΚγΙιι ιπίιι.ϊΐιιιη βυΐεηι βδΐ 3 ηοϋίδ

βΙϊΙη <1β Ιιί8 ηΐ3§ίδ εχςηίδίΐβ. δεά ε^ηδ βΓβϋβ η»>ο τερείί-

ηιυδ,ΙιβΌ ΟδΙ : ιιϊ βΐ) Ιιίδ ιΐίαιη αι-είρίαπηίδ, ψιικ ροηυηΐ

ε&>ε ρηπείρία, εΐ «μιοιηοιίο ίη άίοΐ33 εβυδβδ ιιηκΙιιιιΙ.

(5) .\|ΐρ.ιΐ(•ιιΙ εΐεηίηι εΐίβπ) ίβΐί ηιιηκτιιιη εχϊδ1ίηΐ3Γ6 ρπη•

οίρίιιηι 6856, υΐ ηΐ3(οΓίαηι εχδίδίβηΐίυυβ, εί ιιϊ ρβδβίοηβδβε

Ιι,ι1ιϊ1ιΐ8; ηιιιηιτί βυίειη ε1ειιιειι1.ι, ρ3Γ, ε( ίιηρ,ΐΓ : ςηοΓυιη

«ΙΙιτιιιιι (ΊηίΙιιιη, αΙΙιτιιιη ίηΐΐηίΐιιιιι, υηιιηι νείΌ, οχ ;ιιιι-

ηυΐιυδ Ιιίδ 6886 : ρ3Γ ε(εηίη) εί ίιηρΗΓ 6856 : ιιιιηκτυιιι βιιίειη,

εχ ιιιιιι ; ηυηιεΓΟδ νβΓΟ , ιιϊ ιΙίι.Ίιιιιι βδΐ, (ηίιιιιι (μΙιιιιι.

(0) Ηυπιηι αιιΙΐΊΐι 8ΐίί ιΐεεί'ΐη 3ίυη( ίηΙεΓ 56 εοοηϋηβΐβ 6886

ρπαείρίβ : ΙίιιίΙυιιι ίηΐίηίΐιιηι , ίιηρβΓ ρβΓ, υηιιηι ρΐυπ» , άεχ-

Ιπιιιι λίηΜπιιη , ηΐίΐΐαιίίηιιιιι Γι Ίΐιίιιίιιιιιιι , ςυϊεδεεηδ ιιιο•

ίιιηι , ιεοΐυιη ειίΓΜίηι, Ιιιιιι. ίι (εηεΙ)Γ88, Ιιηηιιηι ιιι.ιΐιιιιι ,

(|υ3(]Γ3(υιη εί Ιοηςϊυδ «Ιίοιο Ι»1ει•ε. Οιιοηιβϋηιοιίιιηι εΐίβηι
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τυινιάτης ύπολαβεϊν, καί ήτοι ούτος παρ' εκείνων

ή εκείνοι παρά τούτου παρέλαβαν τον λόγον τούτον καί

γάο έγένετο τήν ήλικίαν Αλκμαιων επί γεροντι Πυθα

γόρα, άπεφήνατο δέ παραπλήσιος τούτοις" φησί γαρ

5 είναι δύο τα πολλά των ανθρωπίνων, λε'γων τάς έναν-

τιο'τητας ον/ ώσπερ ούτοι ίιιορισμίνας άλλα τας τυχού

σας, οίον λευκόν μέλαν, γλυκΰ πικρον, αγαθόν κακο'ν,

μέγα μικρόν. (7) Ούτος μεν ουν άόιορίστως έπε'ρριψε

περ\ των λοιπών, οί δέ Πυθαγόρειοι και πόσαι χα'ι τίνες

Ιιι αί έναντιώσεις άπεφήναντο. (β) Πάρα μέν οΰν τούτων

άμφοϊν τοσούτον εστί λαβείν, δτι τάναντία άρ^α'ι των

όντιον • το ο' 6'σαι πάρα των έτερων, καί τίνες αυταί

εισιν. Πώς με'ντοι προς τας ίίρημένας αιτίας £ν3ί'/ε-

ται συναγαγεϊν, σαφώς μεν ου διήρΟρωται παρ' εκείνων,

16 έοίχασι δ' ως έν ύλης εΐοει τά στοι/εία τάττειν ■ έκ

τούτων γαρ ώς Ινυπαρχόντων συνεστάναι και πεπλά-

σΟαι φασί τήν ουσίαν. (9) Των μεν οΰν παλαιών και

πλείο) λεγόντων τα στοι/εϊα της φύσεο>ς εκ τούτοιν

Ίκανόν εστί θεώρησα! τήν διάνοιαν είσί 5ε τίνες οί περί

2ο του παντός ώς αν μιας ούσης φύσεως άπεφήναντο, τρό

πον δέ ου τον αυτόν πάντες ούτε του καλώς ούτε τοΰ

κατά τήν φύσιν. Εις μέν οΰν τήν νυν σκιψιν τών

αιτίων ουδαμώς συναρμόττει περ'ι αυτών δ λόγος • οΰ

γαρ ώσπερ ενιοι τών φυσιολόγων εν ΰποθεμενοι τό ον

2:> έ'μως γεννώσιν ώς ε; ύλης τοΰ ενός, άλλ' έτερον τρόπον

ούτοι λέγουσιν - εκείνοι μέν γαρ προστιΟέασι χίνησιν,

γεννώντές γε τό παν, ούτοι δέ άχίνητον είναί φασιν.

(ι ο) Ου μην άλλα τοσούτον γε οΐκεϊόν έστι τη νϋν σκε'-

ψει. Παρμενίδης μέν γαρ εοικε τοΰ κατά τον λόγον

3ο ενός άπτεσδαι, Μέλισσος δέ τοΰ κατά τήν ΰλην διό

χα'ι δ μέν πεπερασμένον, δ δ" άπειρον φησιν είναι αυτό•

Ξενοφάνης δε πρώτος τούτων ίνίσας (δ γαρ Παρμενί

δης τούτου λέγεται μαθητής) οϋθέν διεσαφήνισεν, ουδέ

της φύσεως τούτων οΰαετέρας εοικε Οιγεΐν, άλλ' ε'ις τον

36 δλον ούρανόν άποβλέψας τό εν είναί φησι τόν βεόν.

(ιΐ) Ούτοι μέν ουν, καΟάπερ είπομεν, άφετέοι προς τήν

νΰν παροΰσαν ζητησιν, οί μεν δύο και πάμπαν ώς δντες

μικρόν άγροικότερον, Ξενοφάνης καί Μέλισσος• Παρ

μενίδης δέ μάλλον βλέποιν εοικε που λέγειν • πάρα γαρ

ίο τό 3ν τό μή ον ούθέν άςιών είναι, εξ ανάγκης £ν οιεται

είναι τό 3ν και άλλο ούθέν, περί ου σαφεστέρως εν τοις

περί φύσεοις είρήκαμεν. Άναγκαζόμενος δ' άκολουΟεϊν

τοις φαινομένοις, καί τό εν μέν κατά τόν λόγον, πλείω

δέ κατά την αίσΟησιν ύπολαμβάνων είναι, δύο τας αί-

<6 τίας καί δύο τας αρχάς πάλιν τίΟησι, Οερμόν καί ψυ-

χρόν, οίον πΰρ και γήν λέγων • τούτων δέ τό μέν κατά

τό ον τό Οερμόν τάττει , Οάτερον δέ κατά τό μή Ον.

(|2) Έκ μέν ουν τών εϊρημένων καί παρά τών συνη-

δρευκότωνήδη τώλόγω σοφών τοσαϋτα παρειλήφαμεν,

5Γ πάρα μέν τών πρά>των σωματικήν τε τήν αρχήν (υίιορ

γαρ καί πΰρ καί τά τοιαύτα σώματα έστιν ) , καί τών

μέν μίαν τών δέ πλείους άρ/άς τάς σιυματικάς, άμφο-

τεριον μέντοι ταύτας ώς εν ύλης. είό'ει τιΟέντων, παρά

δέ τίνων ταύτην τε τήν αίτίαν τιθέντων καί προς ταύτη

Αΐεηιιεο Οι-οΙοηίβΙοβ ρη(3δ$ε νϊιΐρΐυτ : βίβυίίδΐε αΙ> ϋΐίβ, λιιΙ

ϋΐκιΐι ϊδίο Ιιαηο ιιιιιΐιιιιΐί ΜΐιιΙορίηίοηοηι. ΓιιίΙ οίοηίιιι ίε(α(κ

ΑΙοηια>οΡ_νΙΙΐ3£θΐ-.τ^3ΐηδβηϊοΝ.•>; βδδεπιίΐ αυίοιιιίίΐίί δίπιίΐί-

Ιβτ. Ιη <1υο ηαιηιμιε ρΙεΓΟδψιο ΙιιιιηβηΒδ Γε$ 3ΪΙ ά'ϊδΙίη£υϊ, εοη-

(ΓΛΓίοΊαΐΡί (Ιίεοιίδ : ηοη (βηιοη, υΐ ίΙΙί, ιΐίϊϋηοΐαδ, δε<1 α,ιΐ3<;-

ειιηιαυε, υΐ ρυΐα ίΐυυιη ηί^πιιη, <1υ|εε αηΊ3Γυηι, Ιιοιιιιιη ιιια-

Ιιιιη, μαΓνυιη ιιια^ιιιιηι. (7)ΐ8ί(3φΐείΐΗΓΐδΙίηεΙυηΊά'ει•εΙίςυϊδ

ίίΐυϋίΐ «τηιοηριιι ; Ρ> (ΙιβΒΟΐϊοί τβΓΟ ςυοι οΐϊαπη εΐ ςιι,τβ »ίη(

ωιιίΓαπρΙαΙοί,ΒϋίοπιοπιιιΙ. (8) Κ\ίΐιΐ)Ι)υΙ)ΐι$ί^ίΙιΐΓ Ιιί$ Ιαη-

Ιυσι ϊΟΟΪρϊΓβββί, ((ΐιοιΐ ιχιιιΐ™ ί;ι ρΓΪηοίμία εηΐίυηι χ 1 1 1 1 1 : <]ΐι• >(

;ιιι Ιιριι ι•1 (μια; ίΙΙα ί>ίηΙ, οχ εε(ϋΐ'ί8 μιΙιιμι. \'βΓϋΐιι ςυοηιικίο ίΙΙα

αιΙ ιΐΐοΐϊί ΟΛίΐδ^ί βρρίίϋβπ ρι>—.ίιι! , <•1;ιγο (ΐαίιίειη αϊ) είδ ηοιι

< >1 ιΐίΐι'ΐιιιίικιΐιιιη : νίιίοιιΐιιτ 1;ιιιι•ίι ιιΐ ία ιιι;ιΙι•ι•ί;ι- δρεείορο-

ικτο εΐεηιοηία. ϋχ Ιιίεεηίπι , Ιίΐηιμι.ιιη 1υΐΓίη$εοί5,ουηδΙαΓ8

3ε Ιιπμί Μΐ!.-Ι,!ΐιΙι.ιιη ,ιιΐιΐιΐ (υ) Υι-Ιιτιπη ϋαι]υε 30 ρΐιιπι

οίοιιιεηία ιΐ3ΐιιηι• ιΙίοθΗ(ϊιιιΐ) ιηεηίειη εχ αί$ ββΐίδ $ροειιΐ3Γί

ΙκιΊ. 5υηΙ «ιιίπιι ■ ; 1 1 ϊ « Ι ■ - ιιηίνιτδο, (αηιριαιη δι ιιιι;ι ιι.ιΐιιι ;.

««οί , ϋϊ α&ίΟΓυεηιηΙ : ηοιι ιαιηοη ηιυιΐο ευιίειη υιιιηεβ, ιιο-

«μιε οίιΐδ ςιιοιΐ Ι)εηε , ηβςυε ε]αδ ςυοιΐ δοουηιΐυπι Π3ΐιιι•3ΐιι

ίβΐ. 1η ρΓ3ΐδεη(ϊ ί(3ηυε (•ίΐιΐ53πιιιι ιυηδίιΐιταΐίοηε, ιιυΙΙυ

ιικκίο ουηνειιίΐ διτιιιυ ιΐε είδ. Νοη ιπίιιι, ιιΐ ηυίίΐΗΐιι ρΙινΜ-

ουπιιιι , ΙΠ11Π11 βυρροηειιίεδ ίρδίιιιι εηδ, ιιϋιίΐο ιιιίιιυδ εχ ιιιγ ι

Ι.ιιΐιμι.ιπι ι•\ ηΐ8ΐθΓΪ3 ββικτιιιιΐ , 60(1 3 1 ίο ηιοιίυ Ιιι (ΙίευηΙ.

Ι ΙΗ οιιίιιι ιμιυηι ςεηεΓειιΙ υηίνβΓδυιιι, βϋιΐυηΐ (3ΐιιοη ιηοΐιιιιι :

Ιιι νΐ'ΐο ίηιπίϋϋίΐε ε&δε ,ιιιπι Ι. (ΙΟ) ΛΙΙιιιιιοιι 3ϋ()υ3ΐνηιΐδ

ρΓΟ-'ϊοιιΙί ροΓδοπιΐΒΐίοηί ρΓοριίυιιι ι•ί>1 ίη Ιιίδ. Ραηιιειιίιίει

«Ίιίιιι ιιηιιιΐ) δβευικίιιηι πιΙιοιιγιπ 3ΐ(ί§ίδίε νίιΙεΙιΐΓ; Με-

Ιϊ»ΐϋ νεΓΟ , εεευηιΐυιιι ιυαίίτίαιΐ). ς)ικΐΓ0 ί > 1 ίΙΙε ιμιίιΙιΊΐι

ΙίιιίΙυιιι, Ιιίε νείΌ ίιιΐίυίΐυιη .ιϊΐ ε&$ο. \οηορΙΐ3υε3 .ιιιΐππ,

ιμι;ιΐιιμι;ιιιι ρΓίοΓ ίδΐίδ, υηυιιι ροδΐιεΓ3( (ηαιιι 1'3Γυιεηί(1ε&

ο]υδ βυιΙιΙϋΓ ίιιίδδε ϋίειΙιΐΓ), ιιϋιιΙ 1ιπιιι:ιι ιΊ,πιιιιι (ΙινιΙ , ιΊ

ιιιίιΙι ίιι> ΙιΟΓυηι ικιίπι ,πιι 3ΐ1ί<;ίδδε \ ΙιΙιΊπΐ' : μ•Ί ,κ] (οΐυιη

ι.ι Ιιπιι ΐΊ^ΐ'ίι ϊιιι--, ίρ.Μΐιη υηυιιι αιΙ οδδβ ΙΙιίιιη. (II) Ηί

ί§ίΙιΐΓ, υΐ ιΐϊχίιηυβ, ιΐε ρπΐ'δοηΐί ιριχδΐίοιιε οιηίΐίεικίί , (Ιαο

(ΐυίιίβηι , εΐ ροηίΐυδ 1<ιηιιυβιη ραυίιιΐυιη β^ΓεδϋοΓΟδ , Χεηο-

ρΙίΒηοδ 3ΐ()υε Μοίίδδϋδ : Ι'ΒΠΐιεηίο'βδ νεΓΟ ιΐ)3);ίδ ρεΓίρεχίδδβ

■ , π, ι- (ΙίχίΙ νίιΙιιΙιΐΓ. (,ιιηηΙ εηίηι εδ( ρΓαΊεΓ ίρ-ιιιη εηδ,

ίρΜίπι ηοη-ειίδ, ηίΙιίΙ ]ιΐ(1ίεαηδ Οδδε, ηεεεδδαΓΪο υηυιιι ρυΐαΐ

ί|ΐΛΐιπι εηδ ε$$ε , οί ιιίΙιϊΙ ,ιΙιπιΙ. 11ο (]ΐιο εΐ3Γίυδ ίη λ'Λΐιι-

Γ,ιΙϋιιΐί ιΐίχίηιυδ. ΟοβεΙυδ νεΓΟ ίΙΙα, ιμιχ ηρρΛίΐΐιΙ , εειμιί,

ιΊ υηυιιι πιϋυηϋ , ρΐιιι.ι νιτυ μί πικίιπιι δεηδυηι ρηίαηδ εδδε,

ιΐιιηί εαυδβδ ΓυΓδυιη 30 ϋυο ρτίηοΐρία ροηίΐ , εαΐίιΐιιιη ε( Γιί-

υίιΐυηι', νοίυΐ ί^ηεηι εΐ Ιογγβιμ ϋίοειίδ. Ιίοπιιη ιπιίπιι 311ε-

πιιη, οαΐίιΐυιη βείϋεοΙ, αιηεηΐε,αΐΐεηιηι νοΓοευιη ηοη-εη(β

ι ι,Ι!,„ ,-ιί. (12) Εχ όίεΐϊδ ίΐ3(]υε, εΐ ιιΐι ίΙΙίδ ςυί ],•ιιη Γ3ΐίοηϊ

ϊικ'ΐιηυεηιιιΐ , δβρίεηΐίϋυδ, ίδ(3 βεοερίηιιΐδ : 3 ρΓίιηίδα,υία'ειυ

εΐ εοΓροΓαΙο ρπηείρΊυιη ( 3(]υ3 ηβπκιυε εΐ ί^πίβ, εΐ ίίηιϋίΒ,

εοΓροι•α δΐιηΐ ), εΐ ΙιοΓυιη 3 ιμιϊΙιιι^Ιιπη ιιηιιιη, 3 (ΐυίϋυδόίβηι

ρ1ιΐΓ3 οοΓρΟΓΒΐία ρΓίηείρία , ηΐιίδςυβ Ιιπιιιίι ϊ$13 υΐ ίη ηια•

ΙοπΛ' δροιίε ροηεηΐϊηιΐδ, εεΙοΓίδ νότο εΐ Ιιαηε εαυδαιη,εΐ
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την δΟεν ή κίνησις, και ταύτην πάρα τών μέν μίαν

πάρα των δέ δύο. (υ) Μέχρι μέν οΰν των Ιταλικών

και χωρίς εκείνων μετριώτερον είρήκασιν οί άλλοι περί

αυτών, πλην ώσπερ εϊπομεν, δυοϊν τε αίτίαιν τυγχά-

5 νουσι κεχρημένοι, και τούτων τήν έτέραν οί μεν μίαν

οι δέ δυο ποιοϋσι, την 6Όεν ή κίνησις • οί δε Πυθαγό

ρειοι δύο μέν τάς αρχάς κατά τον αυτόν είρήκασι τοό-

πον, τοσούτον δέ προσεπέθεσαν, 8 καϊ ίδιον έστιν αυτών,

δτι το πεπερασμένον καί το άπειρον και τό Ιν οΰχ έτέ-

10 ρας τινάς ώήθησαν είναι φύσεις, οΐον πυρ η γην η τι

τοιούτον έτερον, άλλ' αυτί) το άπειρον καί αυτό τό Εν

ούσίαν είναι τούτων ο)ν κατηγορούνται, διό και άρι-

(ΐ4) Περί τε τούτοινσμον είναι την ουσιαν απάντων

ουν τούτον άπεφηναντο τον τρ_όπον, και περί του τί

ιβ" εστίν ηρξαντο μέν λε'γειν και δρίζεσθαι, λίαν δ' απλώς

έπραγματεύθησαν. Ώρίζοντό τε γάρ έπιπολαίως, και

ω πρωτω υπάρξειεν ο λεχθείς όρος , τοϋτ' είναι την ου

σιαν τοΰ πράγματος ένο'μιζον, ώσπερ εί τις οίοιτο τού

τον είναι διπλάσιον και την δυάδα , διο'τι πρώτον

20 υπάρχει τοϊς δυσί τό διπλάσιον. Άλλ' ού ταύτόν

ίσιος εστί τί) είναι διπλασίω χχι δυάδι. Εί δέ μη ,

πολλά τί) £ν έσται, δ κάκείνοις συνέβαινεν. Πάρα

μέν ούν των προ'τερον κα'ι των άλλων τοσαϋτα εστί

λαβείν.

ευπ» ίθ3, εΐίβπι ιιηάε πιοΐυδ, δίβΐυβηΐίΐιυδ : εί Ιιαηο, 3 <|ΐιί-

Ιιιι-.Ι;ιιιι ιιπάπι, 3 φΐίΙιιΐΝΐΙιιηι (1ιΐ3δ. (13) ΙΙδςιιβ αά Παΐίοοβ

ί§ϋιΐΓ, εί 3ΐ>5ςιιβ ίΐΐίβ, ιηεοΊοεπιΐδ εείειϊ ιΐβ εϊδ ύΐχεηιηΙ ,

ηί$ί ςυοί , υΐ ιΐίχίιηιυ, ιίικιΐιιΐί εβηδίδ υδί δυηΐ : εί Ιιβπιιη 3|-

ΙεΓβιη υηάε πιοΐυδ, <χιιϊι1αιη ιιηαιη, ηιιϊιίπιιι άιΐ33 Γ;ιι:ίιιη(.

ΡνΙΙιβΒΟΓΪοϊ τβΓο, άυο αυίάεπι βοιίβιη ηιοάο άϊχεπιηΐ ρι-ίη-

είρΐ3; Ι ίΐιιΐιι ιιι βιιίεηι αιΐιΐκίεπιηΐ ί(Ι ςυοά ρι-ορπυπ) εοπιηι

βδΐ ) , ςυοιΙ (ίιιϊΐπΐιι, εί ίιιίίηϋπιιι, βΐ υηυαι ηοη ριιίβηιηΐ «1-

138 3ϋ35 «880 Π3ΐιΐΓ38, ιιίριιΐιι, ί^ηειπ, 3ΐι{ ΙΐΊΐίΐιη, ϋΐιΙ

βΐΐιιιΐ δίιηϋβ : δε<] ίρδυιη ϊηΓιηίΙιιιη, εί ίρδηηι υηυπι, δυοδίβη-

Ιίβηι Ι ιι ιπ ι ιι ι 85δε, (1« Ίΐιίΐιιι.ϊ ρι•,ΧΊΐίι•:ιη(ιΐΓ : ςυβΓβ εί ηυηιβ-

Γυηι 8ΐι&δΐ3ηΙΪ3ηι οηιηίυιη βδδβ. (14) Ιη ηυηο ϊίβο,ιιε γοο-

ύηπι εί άε Ιιίδ 3δδ8Γυβι•υηΙ , εί ϋβ ϊρδο (τοΐι] εδί , ϊηεβρει-υηΐ

φιίιΐΐ'ΐιι άίεείΌ εί ιΙιΊίιιίη•, δειΐ νβΐιΐε δίηιρίίείίει• Ιι-βεΙβι-ιπίΓ.

Ι)ιΊϊηϊεΙ)αιιΙ ηβιηαυβ ρβι-ΓϋηοΙοΛε : εί ουί ρι-ΐηιο ύ'κία άβίί-

ηϊΐίο ϊηεδδεί,ΐιοε εδΜΟΜίυδΙιΐΗΐίΒΐηιτί ριιΙιιιυηΙ : ρεπηϋε 3ο

δι ςυϊδ ρυΐ3Γ6ΐ ιάεπι βδδε ιΐϋρΐιιηι εί (Ιυβίίΐβίβηι, ςιιυηίβιη

ρπιηιιιη ιΙιι,'ΐΙί(;ι(ί ϋιιρίυιη ίηβ,ίΐ : βειΐ ηοη εδί κΐβιη ΙΌγ-

ίβδδίδ ιΐιι ρΐυιιι εί ι!ιια1ί(;ι(ί'ΐιι 88$β : ςιιοάδϊ ηοη , ΐρδυιη ιιηυιη

επί πιυΙΐ3 , ςυοά ίΐϋδ ψιοψιε αα-ίιΜιαΙ. Α ρποηΐιυδ (ΐιιϊ-

ϋεπι βΐ εεΐεπδΐιβεε ϋπιπιπι ΙίεεΙβεεϊρεΓε.

βΛΡ. VI.

35 Μετά δέ τας είρημε'νας φιλοσοφίας ή Πλάτωνος έπε-

γένετο πραγματεία, τα μέν πολλά τούτοις ακολουθούσα,

τα οέ και ιοια παρά τήν των Ιταλικών ε/ουσα φιλοσο-

φίαν. Έκ νε'ου τε γαρ συνήθης γενόμενος πρώτον

Κρατυλω και ταϊς Ήρακλειτείοις δόξαις, ως απάντων

80 τών αισθητών άεί ^εόντιον και επιστήμης περί αυτών

ουκ ούσης', ταΰτα μέν και ύστερον ούτως ΰπε'λαζεν •

Σωκράτους δέ περί μέν τα ήθιχα πραγματευομένου ,

περί δέ της δλης φύσεως ούθε'ν, εν με'ντοι τούτοις τί)

καθόλου ζητοΰντος καί περί δρισαών επιστησαντος

35 πριυτου τήν διάνοιάν , εκείνον άποδεξάμενος δια το

τοιούτον υπέλαβεν ώς περί Ιτε'ρων τοϋτο γινόμενον καί

ου τι«ν αισθητών τίνος- αουνατον γαρ είναι τον κοινον

δ'ρον τών αισθητών τινός, άεί γε μεταβαλλόντων.

(ϊ) Ούτως μέν ουν τά τοιαύτα τών όντων ιδέας προση-

ίο γόρευσε, τα δ' αισθητά παρά ταΰτα και κατά ταΰτα

λέγεσθαι πάντα ■ κατά μέθεςιν γάρ είναι τά πολλά τών

συνωνύμων τοις είδεσιν. Τήν δέ με'θεςιν τουνομα μό

νον μετέβαλεν ■ οί μέν γάρ Πυθαγόρειοι μιμήσει τά

Οντα φασίν είναι τών αριθμών, Πλάτων δέ μεΟέςει,

45 τουνομα μεταβαλών, τήν μέντοι γε μέθεςιν •η τήν μί-

μησιν ίξτις αν εΐη τών ειδών, άφεΤσαν εν κοινώ ζητεΐν.

(3) Ετι δε παρά τά αισθητά και τά είδη τά μαθημα

τικά των πραγμάτων είναί φησι μεταξύ , διαφέροντα

των μεν αισθητών τώ άίδια καί ακίνητα είναι, τών

60 δ' ειδών τω τά μέν πόλλ' άττα όμοια είναι το δέ είδος

αυτό έν έ'καστον μόνον. Έπεί δ' αίτια τά είδη τοις

άλλοις•, τάκείνων στοιχεία πάντων ωήθη τών όντων εΐ-

ΡοδΙ (1ίε(3δ νβΓΟ ρ1ιίΙοδορ1ιί3δ (Ιίδεϊρΐίηβ ΡΙβΙοηίδ βυρεΓ-

νεηίΐ, ϊη ρΙεΓΐδοριε ςυίιίειη ίδίοβ δεευΐβ, ιρκπΙ,ιιιι βυίβηι

εΐίβηι ριυριϊα |ιι-.ΊΊι•ι1ΙιιΙίαιπιιη Ιιβ&εηδ ρΐιίίοδορίιίβηι. Οιιπι

ΟΓβΙνΙο ιΐΛΐιιιριο 3 ριιεΓΟ εοην8Γ53ΐυδ, εί ΙΙι•ι-3ΐ•.ΙίΙί ορί-

ηίοηίΐιυδ 358ΐιεΙϋδ, (αηιμι;ιηι οιηηίϋιΐδ δειίδίυίΙίΙιιΐδ.δειηρεΓ

Π ιΐι ιι Ι υ.» ι>, εί άβ είδ ηοη εχδίδίεηΐβ κείεηΐίβ, ηβ30 ιριίιίοιιι

0ΐί3ΐη ροδίεη ίΐ3 αιΊιίΐΓβΙιΐδ ε«1. Οιιιιηι νβΓΟ 8οοΓ3ΐββ άβ

ηΐ0Γ3ΐίΙ)ΐΐδ ςυίίΐεω ΐΓ3εί3ΓεΙ, άβ ΙοΙβ νβΓΟ ηβΙιΐΓ3 ηίΙιίΙ, ίιι

1ιΐ8 Ι3ηιεη υηίνεΐ'δβΐβ <|υκΓ0Γε(, εί ρπιηιΐδ ηιΐ'ηίειη ,ΐιΙ ι.Ιε-

ΠηίΙίοηεβ ηρρΙκβΓβί , ίΐΐηπι οϋ ϋοε Ιιιικίαηδ, ρυΐβνίΐ, α"β βϋίδ,

εί ηοη άε βϋςυο δεηδίοΙΙίυηι, Ιιοε Ηεπ : ϊιηροββϊυίίειιι εηίιη

ιΐεΐίηίΐϊοηοιη εοηιιιιιιηειη ΐΊΐ]ιΐδρί3ΐη 8βηβϊ1>ϊ1ϊιιιιι βδδε, ςυβ3

δεηιρβΓ ιιιιιΙαηΙιΐΓ : (2) εί δ'ιο Ιαΐία εηΐίιιιη ίιίεβδ 3ρρεΙΐ3νϊ( :

8εηδΊΙ)ίΗ3 τεΓΟ ρΓΒβΙβΓ η3βο, εί κεευηιΐιιηι ηβίε, οιιιιιί,ι άϊά.

δεευηιΐυηι ρ3Γ(ϊείρ3(ίοηεηι η.ιιικιιιο 885β ρΙεΓβςηβ βεο,υΐ-

νοοοΓυηι δρεείε1>υδ : ρ3Γΐίαρ3ΐίοηειη νεΓΟ άίοεηδ, ηο-

ηιεη δοΐυηι ιηιιΐ.ινίΐ. ΡνΐΙιβ^οΓΪοί εΐεηίιη ίηιίΐαΐίοηε ηυ-

ιηεΓΟΓυηι βίυηΐ εηΐίβ εβδε ; ΡΙβΙο νεΓΟ ηοηιεη ιηιιίαηιΐο,

ρ3Γΐίείρ3ΐϊοηβ : ρβΓίϊείρβΙίοηβηι νεΓΟ, »ιιΙ ίηιίΐαΐίοηβιη δρβ-

είεηιπι, ςυχη3ηι βΐΐ, ο,ϋα?ΓεΓβ ϊη ηιε^ίο ιτΐίιρκ ππι(.

(3) Ηεηι ρΓίείεΓ δβηδίΙ)ίΗ3, βΐίβπι δρβοϊβδ ηιβίηειηβΐϊεβδ,

Γ85 ,ιίΐ ιηΐ'ΐΐίιΐί εδδε, 3 δεηδίοϋίοηδ ςυίιίεη (ΙίΓΓεΓεηΙεβ, βο

ςυο(1 ρεΓρβΙυα; β( ίιηιηοοίΐεδ δΐιηΐ ; 3 δρεείεϋηδ νεί'ο, εο

ιριοιΙ ίΙΙα" φΐίιΐΐ'ΐιι ιιιιιΚιι; <]ιιιί1αιιι δίηιϊΐεδ δυηΐ, δρεείεβ

νεΓΟ ίρδ3,υη3ςηχ(|υεδοΐ3. Ε(ςιιοηί3ηι δρεείβδ 0311833 εε-

ΙβΓίδ, ιίΐιιιιιιιι ιΊΐΊΐιΐ'ΐιΙ.ι οιιιιιίιιιιι ριιΐιινϋ ρηΐίιιιη ρΐεπιρηΐ»
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ναι στοιχεία. (4) 'ϋς μέν ουν ίίλην το μέγα και το

μικρόν εΐναι άρ'/άς, ώς δ' ούσίαν το εν • ε'ξ εκείνων γαρ

κατά μέθεξιν τοΰ ενδς τα είδη είναι τους αριθμούς. Το

αε'ντοι γε εν ούσίαν είναι, και μη έτερον γέ τι δν λέ-

& γεσΟαι έν, παραπλησίως τοις Πυθαγόρειοι; έλεγε, και

τό τους αριθμούς αιτίους είναι τοις άλλοις της ουσίας

ώσαύτο>ς εχείνοις ■ τδ δέ αντί του άπειρου ώς £νος

δυάδα ποιησαι , το δ' άπειρον έκ μεγάλου και μιχροϋ ,

τοϋτ' ίδιον • και έτι δ μέν τους αριθμούς πάρα τα α'ι-

ιυ σθητά, οί δ' αριθμούς εΤναί φασιν αύτα τα πράγματα,

χαί τα μαθηματικά μεταξύ τούτων ού τιΟε'ασιν. (&) Το

μέν ουν τι) εν χαί τους αριθμούς πάρα τα πράγματα

ποιησαι, και μη ώσπερ οί Πυθαγόρειοι, και ή των ει

δών εισαγωγή δια την εν τοις λόγοις έγε'νετο σχέψιν ( οί

15 γαρ πρότεροι διαλεκτικής ού μετεϊ/ον), το δέ δυάδα

ποιησαι τήν Ιτεραν φύσιν διά το τους αριθμούς εςο) των

πρώτων εύφυως ί\ αύτης γεννασθαι, ώσπερ εκ τίνος

εκμαγείου, (β) Καίτοι συμβαίνει γ' έναντίως ■ ού γαρ

ευλογον ούτως. Οί μέν γαρ εχ της ύλης πολλά ποιοΰ-

•21) σιν, το δ' εΤδος άπας γεννδ μόνον, φαίνεται δ' εχ μιας

ύλης μία τράπεζα , δ δέ τι) είδος έπιφέρων εις ών πολ

λοίς ποιεί. Όμοίως δ' έχει χα\ το άρρεν προς το θήλυ•

το μέν γαρ ύπδ μιας πληρούται δχείας, το δ' άρρεν

πολλά πληροί• καίτοι ταϋτα μιμηματα των άρχων

2& εκείνων εστίν. (?) Πλάτων μέν ουν περί των ζητου-

μένιον οίίτοι διώρισεν • φανερδν δ' Ιχ. των εϊρημένων ότι

δυοΐν αίτίαιν εστί μόνον κεχρημένος , τη τε τοΰ τί έστι

και τη κατά την δλην τα γαρ είδη τοΰ τί εστίν αίτια

τοις άλλοις, τοις δ' είδεσι το εν. Και τίς ή υλη ή οπο

ίο κειμένη , χαθ' ης τα είδη μέν έπι των αισθητών το δ' £ν

έν τοις είδεσι λέγεται, βτι αδτη δυάς έστι, το με'γα καΐ

το μικρόν, (β) "Ετι δέ τήν τοΰ ευ και τοΰ κακώς αϊ-

τίαν τοις στοιχείοις άπε'δωχεν Ιχατε'ροις εχατέραν, ώσπερ

φαμέν και των προτε'ρων έπιζητησαί τινας φιλοσόφων,

35 οίον Έμπεδοχλέα χαϊ Άναξαγόραν.

Συντόμως μέν ουν χαί κεφαλαιωδώς έπεληλύθαμεν

τίνες τε και πώς τυγ/άνουσιν είρηχότες περί τε τών

αρχών και της αληθείας ■ όμως δέ τοσούτον γ' εχομεν

εξ αυτών, δτι τών λεγόντων περί άρχης και αιτίας ού-

«ο Οεις εξο) τών Ιν τοίς περί φύσεως ήμϊν διωρισμένων

είρηκεν, άλλα πάντες άμυδρώς με'ν, £κείνο>ν δέ πιος

φαίνονται θιγγάνοντες. (ί) Οί μέν γαρ ώς ΰλην την

αρχήν λέγουσιν, άν τε μίαν άν τε πλειους ύποθώσι, και

εάν τε σώμα έάν τε άσοίματον τιθώσιν, οίον Πλάτων μέν

45 τί) με'γα κα'ί το μικρόν λε'γο>ν, οί δ' Ιταλικοί το άπει

ρον, Εμπεδοκλής δέ πϋρ και γην κα\ ύδωρ και αέρα ,

Αναξαγόρας δέ τήν τών όμοιομερών άπειριαν. Ούτοι

τε δή πάντες της τοιαύτης αιτίας ήμμένοι εΐσί, και ετι

ίσοι αέρα ή πΰρ ή ύδωρ ή πυρός μέν πυκνότερον άέ-

5ο ρος δέ λεπτότερον και γάρ τοιοΰτόν τίνες εΐοηκασιν

είναι το πρώτον στοιχεΐον. (3) Ούτοι μέν ουν ταύτης

της αίτιας ηψαντο μόνον, έτεροι δέ τίνες ίθεν ή αρχή

Ρ58ε : (ί) βΐ ιιί ιιιαΙί'Π,Ίΐιι φιίιΙιΊ!) ιιι.ι_ίιιιιιι ιΊ ριιι-νιιιιι εχεο

ρπηοίρία , (αηφιηιη νι•ι <ι δυυδΙ«ηΙίηιη ίρδίιηι ιιιιιιιιι : εχ ίΐΐίδ

ΐΊΐϊιιι |ι;ΐΓΐί(Ί|ΐ;ι1ϊ(ΐΐΐ(' ίρδίιι•; ιιηίιΐδ, δρεοίεδ πιιιμ.ί ■>-. ρ$βε :

ίρίΐιιη Ι,ίιιιιν ιιιιιιιιι Μΐ1«1;ιιι1ί;ιιιι ββίβ , εΐ ηοη ιιΙίιριίιΙ .ιΐίιιιΐ

ιϋι ί ιιιιιιιιι ομ', ψιεη>3<1ιηο<1ιιιιι ΙΜΙι.ί::<μιγϊ, (ΙίοεΙιαΙ; βι-

φΙΟ Ι1ΙΙΙ111Τ08 03ϋ58δ ΟΡίΡΓΙβ ΜΐΙ>>ΐΗ ΙΐΙ ίβ! Ρδ&Ο , 6ΐηΐίΙ|[<Τ Ιΐ( -

(ΐιιο ίΙΙί. 58(1 ριο ίιιΓιιιίΙο Ιαηιριηιιι ιιιιο , (ΙιιιιϋΙ.Ίΐνιιι Γ.ιγιίγ,

ΜΐΙίιιϋιιιιι νιτι) ι•\ ιπ.Ί^ηιι ιΊ ριιινο, Ιιοε ε]υδ ρΓορηιιηι 081.

ΙΙιίιι ίβ ψικίρηι ηυιηείΌδ ρι-.'ιΊιτ μίιμΙμΙϊ,ι , ίΙΙί νβΓΟ ηιιιηε-

ΓΟδ ίρδ35 Γ83 0888 31111)1 , Ι'Ι ΙΙΙ.ΐΙΙΐίΊΙΚίΙίΐ » ίη 1111-ιΙίιι Ιιοπιιιι

ηοη ριιιιιιιιΐ. (5) Ιρδίιηι ΐςίιιΐΓ ιιιιιιιιι , <•1 ηυηΐ8Γ03 ρι .ι•Ι • ι

Γ68 Γβοει-ο , εΐ ηοη , ιιί Ρ\11ΐ3£υ!'ίοί, εΐ ίηίΓΟίΙιιοΙϊο ?ρεοίε-

ηιιη, ρΓορΙβΓ βΒηι, ηη.ΐ ίη οΓΗΐίοηίΙιιι-ι 6(, ρΡΓβεηιΙβΙΐο-

ηβηι βνβηϊΐ ( ργιογρ8 βηϊηι 1 1 ί α Ι ρι• Ι ί ολϊ βχρβΓίοδ ΓιιιίιιπΙ ) ;

ίΙιι.ιΙιΙ,ιΙοηι τθγο ΓαοβΓβ αΙΙοπιηι ηηΙιίΓαηι , ρΓορίΡΓΡα ηιιοιΐ

ηυιηεπ, ργπ;16γ ργϊιιιο8 , βχ ββ Ο[ΐ1ί^ίηιο, νΗιιΙ κχ (μιαιίαιη

ρίΐίκΐβ, 8βηεΓ3ηΙυΓ. (6) ΛΙιριί 3«•ίιΙίΙ ι-οηίπι. Νοη ρπϊιη τα-

(ίοηί ΐ'οιίίΐΊΐΙιιιιΐ'ΐιιη (*1 ϊ(α ΠβΓΪ. Νυηκτΐ οΐιηίιη εχ ιηηΐιτί»

ηιυΙΙ» Γβείυηί; ίρεείβδ τβΓΟ βεηιεί ρβηρηιΐ «ιΐιιιιι. ΑρικίΓβι

;ιιιΙιίιιι-\ ιιηηιιι;ι|ιτί.ι, ιιηιι ηιι'ΐΐ'.η; ιριί νβΓΟ ϋρβείβηι ίηιΐιιοίΐ,

ΐ]ΐι.Γ ιιηα εβ( , ιιιιιΚιι» Γ,-ιείΙ. ΚίιηίϋΙιτ ;ιιι(ι•ιιι ι•( ηι:ι«ΊΐΙιι* γι.Ι

Ιι-ιιιίιιιιιιι $6 Ιι.ιΙκΊ. 1 1.το «•ΙΐΊΐίιη εχ ιιηο οοη^Γεβςιι ,ΐιΐϊιη-

ρΙοΙιΐΓ ; ηι»50ΐι|ιΐ5 νοΓο ηιπ1ΐ35 ίιιιρΙιΊ. Αίηιιί ϊ&Ιθ ίηιίΐαΐίοηοϋ

ίΙΙοΐ'ΐιιη ριίηοίρϊιιπιιη δΐιηΐ. (7) ΡΙαΙο ϊξϋυΓ <1ε ρι•ορο$ί(ί$

ςιΐίθ8ΐίοηίου$ ίΐ» (ΙοΙί'πιιίη.ΐΛίΙ. ΡϊΙοΙ ηιιίοιη εχ (1ϊοΙί3, ςηοι!

(1||4ί)118 03ϋ8ί5 ΙΐΙίΙΐΙΓ ΜΐΙΐΙΠΙ,Γ.Ί , ΐρΝΟ ίρ-.ίΐ11 (]||ίι| Ρ«1 , (■! (•.!,

ιρι.τ ίοοιιηιΐιιιη ηιβίοπιιιη. 8ρεοϊε8 εηίιη ιτΙογϊμ ίρ8ϊιι>ί

ιριίιΙ $ϊη( , Γ8ΐι>ιι• 8ΐιη( ; δροοίιΊΐϋί τογο ίρ$ηηι ιιιιιιιιι. Ε( ιρι,τ

8Ϊ( 8ΐι1ι]ιτΙ.ι ιιιιιΙργι», άο ςιια βρεείεβ «μικΙοηι <)ε «ικ-ίΐιίΐί-

Ιιικ, ηιιιιηι υογο ίη 8ρεοί«1>υ8 (ΙίοίΙιΐΓ, ςιιί» άΊΐ3ΐίΙ&8 ηηεε

681, ηιη^ηιιιη (>( ρ.ιπΊΐηι. (8) Κβιη ίρβίυί 1)εηε, ίρ8ίιΐ8Τ|ΐιε

ηιηΐο , ('.ιιΐδβηι είειηβηΐϊδ ΒΐΐΓίΙηιίΙ ιιίτί^ιιρ ιιΙγ<ιπιγ]ιι«>, •]ΐιο<]

(Ίί,ιιη ρΓϊιηοπιηι ηυοδίΐιιη ρΙιίΙοδορΙιΟΓαηι , Εηρεάοείεηι

οί Ληαχα^οΓαιη, ιΐίοίιηιΐδ ηυβΐδίνίδδε.

ϋΑΡ. VII.

ΒΓενϊΙβΓ ί^ίΙιΐΓ εΐ Μΐιηιικιΐίιιι ρεΓουΓπηιιΐδ , ςιιιηΐηι ει

ςυοιηοιίο ΙοειιΙί δίηΐ άε ρπηοίρϋδ οί ίρδ3 νεΓίΙαΙε. ΤϊηΙιιηι

Ιιιιιιιιι εχ εϊδ Ιιιιΐιΐ'ΐιιιΐδ , ςιιοιΐ εοΓυιη, ΐ|υί <1ε ρπηοίρίο εΐ

οαιίδί ιΙΚιτιιηΙ, ηεηιο ο,υίοςυβηι ρπΕίεΓ εα ςυχ ίη ΝαΙιΐΓβΙϊ-

Ιιιΐδ (ΙιΊ(ΊΊΐιίιι;ιΙ;ι δυηΐ α ηοΐ μ-. , υΊχεΓίΙ ; μμΙ οηιηεβ , οηβευτβ

(ριίιίοιιι, ιΙΙαΙαιιίΓΩ 3ΐίηυ3(εηυδνίδϊ «ιιιιΙ .ιΙΙίιι^οιί' (2) ριιί-

ιΐαηι εηίιη ιιί ηΐ3ΐιτί.ιιη ρηηοϊρϊιιηι ροηιιηΐ, δίνε υηαιη , δίνε

ρΙυΓ08 ΜΐιρροηιιηΙ , εί δίνε οοΓρυβ δίνε ίηοοΓροΓΡβηι ροιικη! ,

ιιί ΙΊιιΙμ ιιι.ιμιπιιιι «Ί ραηιιιιι ιΐίοεηδ; ΙΙβίΓοί, ίηΐίιιίΐιιιιι;

Ειηροιίοοίεδ, ί"η?ηι εΙ (ογγ.ίιιι εΐ ιιιρι,ιηι εΐ ;ιιίίμιι ; Αηβ-

χ3βθΓ3β ΛΟΓΟ, ίη(ίηίΐ3(εηι δίηιίΐίιιιη ρ.'ΐιΊίιιηι. Ηί ϊβίΙιΐΓ

οιιιικ*» ΙαΙι>ιιιΐ'αιι>;ιΐ)ΐρι•Γί(Γίιι\οΐΊΐιιΙ , εΐ 3(1 Ιιιεο ιριιπιηιι]ΐιι•

.ΐιΊΊ'ΐιι, .ιιιΙ ίςηειη, αιιΐ 8(]ΐιαηι, βιιΐ ί^ηε (ριίιίπιι ιίοιικίιΐϋ,

ιιιίι' νεΓΟ Ιι'ΐιιιίιι•. ι ιΊΐ'ΐιίι» ΙιιΙι' ιριίιΐιιιη (ΠχιτιιιιΙ ρπηιηιη

(ΊΐΊΐιεηΙιιηι εδδβ. (3) Ηί ί^ίΐιιτ Ιιιιηο ;ιΙΙί.ι;οπιιι[ οιιιΐδίΐιη 80-

Ι,ιιιι. ΑΙη νείΌ (]ΐιίϋ3ΐη ιιηιΐε ρηηείρϊυη) ιιιιιΐιΐί, ι]ΐιίοιιηΐι|ΐι<•
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της κινήσει.»;, οΤον δ'σοι φιλίαν και νεϊκος η νουν •?, έρωτα

ποιοϋσιν άρ/ήν. Το δέ τί ήν είναι και τήν ούσίαν σα

φώς [Λεν οϋθεις άποδέδωχε , μάλιστα δ' οί τα είδη τι-

θέντες λέγουσιν ούτε γαρ ώς ύλην τοϊς αϊσθητοϊς τα

& είδη χαΐ τι) έν τοις εϊδεσιν, ούβ' ώς εντεύθεν την αρχήν

της κινήσεως γιγνομένην ύπολαμβάνουσιν ( ακινησίας

γαρ αίτια μάλλον και του έν ηρεμία είναι φασιν),

άλλα τι) τί ήν είναι έκάστω των άλλιον τα είδη παρέ

χονται, τοις δ' είδεσι το £ν. {*) Το δ' οδ ένεκα αί πρά-

ι» ςεις και αί μεταβολαι κα\ αί κινήσεις, τρόπον μεν τίνα

λε'γουσιν αίτιον, ουτιο δέ οϋ λέγουσιν, οΰδ ονπερ πε-

φυκεν. Οί μεν γαρ νουν λέγοντες η1 φιλίαν ώς αγαθόν

μέν τι ταύτας τας αιτίας τιΟέασιν, ού μην ώς ενεκά γε

τούτων ή 3ν η γιγν}μενο'ντι των Οντων, άλλ'ώς άπό του-

• 6 των τάς κινήσεις ούσας λέγουσιν. (ϊ) 'ίΐς δ' αΰτως και

οί το εν η τδ ον φάσκοντες εϊναι τήν τοιαύτην φύσιν, της

μεν ουσίας αίτιον φασιν είναι, ου μήν τούτου γε ενεχα η1

εϊναι ή γίγνεσθαι, "ίίστε λέγειν τε και μή λέγειν πως

συμβαίνει αϋτοϊς τάγαθδν αίτιον ού γαρ απλώς άλλα

20 χατα συμβεβηχος λέγουσιν. (β) "Οτι μέν ουν ορθώς

διώρισται περί των αίτίιον, χαι πόσα χαίπόϊα, μαρτυ-

ρεΐν έοίχασιν ήμϊν και ούτοι πάντες, ου δυνάμενοι Οιγεΐν

άλλης αιτίας. Προς δε τούτοις, ότι ζητητέαι αί άρ-

χαί ή ούτως άπασαι ή τίνα τρόπον τούτων, δήλον.

25 Πώς δ1 τούτων έκαστος είρηχε, χαι πώς ϊχ«ι περί τών

άρ/ών, τας ένδεχομένας απορίας μετά τοϋτο διέλθω-

μεν περί αυτών.

βείΐίοεί αιιιίαΐίαιιι ρΙ εοηΐεηΐίοηεπι, ίηΐεΐΐεείιιηι , αιιΙ αιιιο-

Γβηι ρπηείρίυηι Γ,ιιίιιιιί. Ιρδίιιη νείΌ (|ΐιί<1 ογ;ιΙ ε&88, ι•(

βιιΐκίαηΐΐίΐιιι , εΐβιτε φίΚΙρηι ιιιιΙΙιιη ΒδδίξηανϊΙ; ιηβχίιηε υργο

(ΙίευηΙ , ςυί 8ρεείε8 ροηιιηΐ : πι•ο εηίιιι ιιΐ ηΐ3ΐβιΪ3ΐη &εη-

5ίΙιΜί1)»8 ερεείεβ, ε( ιιηιιιη 8ρεεϊε1>υ3, αεείρίυηΙ, ηεςυε

Ι.ιπψιαιιι ίΙΙίηε ρπηείρίυηι ηιοΙιΐ8 ΓιογοΙ, ρυΐαηΐ (ίιηηιαίιί-

ΙίΙίΙίί εηίιιι εαυδαβ <•1 ςυίεΐίβ ιπηρίδ ε&δβ ηίυηΐ ) : 80(1 ςιιίϋ

οιβΐ «βε ηηίεηίαυβ εεΙβΓοπιηι δρεοίεβ αΐΐπΐηιιιιιΐ ; βρεείεϋυ»

ίιιιΙιΊΐι, ίρ•>ιιπι υηυηι. (4) Ιρίπηι νείΌ, ειι]ιΐί βΐ-βΐί» αείίο-

ηι-., ιιιιιΙ;ιΙί(ΐιιι•8, εΐ ην>1υ8, φ10ιΐ3ΙΙ111Νιι1(> ι|ΐιιιΙι•πι ι!ί< ΊΙΙΐΙ

είΐυ$αιη, ηοη βυίεηι ϊΐα άίευηΐ, ηεςυε φίοιηοιίο ηαίιιπι ε$(.

<}»ί εηίω ίηΐεΐΐεείυιη , οιιί βιιιίιίΙίΛΐη «ΙΐειιηΙ, 1»η<|ΐι.ιηι 1«ι-

ηιιηι (|ΐιυιΙ(1ηιη 1ι,ι$ εαυδαβ ροηυηΐ, ηοη Ιαηιεη Ι3ΐΐφΐ3ΐιι Ιιο-

ι-υηι ωυβ» αυίευυαηι εχ8Ϊδ(εηΙίοηι 3υΙ δίΐ βιιί ΓιβΙ, &β(1 Ιβη-

φΐιιιιι εχ Ιιί9 πιοΐιΐδ ροπιπι εβδεηΙ , ίΐ» ιΐίειιηΐ. (5) δίηιίΐίίει•

<•1 1 |ΐιί ιιηιιιη νβΙ εη885βε ε]υ$ιηο(1ί ηαΙυΓ.ιηι ,ιίιιιι(, «πΙϋΙιιιιΙ ί;ι•

φΐίϋειη ε»υδαηι ε&5ε ιΐίειπιΐ, ηοη Ιαηιεη 1ιν]ιι* ε,-πικι ϋΐιΐ ε&$ε

;ιιι Ι ΓιεΓί. Ονιιγο ειιηΐϊη^ίΐ εΙ$ ο,ποϋηιιιηκΗΐο ε( (ΙίεεΓε εΐ ηε-

μιιπ', 1)0111)111 ε$$ε οαιυαιη : ηοη εηίπι βίηιρϋείΙεΓ, $εϋ βεευη-

<1ιιιιι βεείιίεηβ (ΙίουηΙ. (6) Οιιοιΐ ί^ίΐυτ Αβ εβη^ϊβ, εΐ «ριοί, ε(

ι|ιι:λ1>"< 8ίη( , ΓεεΙε ιΐείοπιιϊηαίιιιη 8ϋ , Ιε&ΙβΓΪ ηοΐιίί εΐίαιη ί$1ί

οιηηοδ νί<1εηΙυΓ, ψιυηι ηοη ρο8£ίη( αΐίαηι αΙΙίη^ριο εβοίαιη :

εΐ 0(1 Ιιχεφίοιΐ ρΓίηείρίΐ, ;ιιιΙ ϊΐα υιιιηίη , αιιΙ. Ιιοιιιιιι ΐΐίφίο

ιιιοιίο ςιιεβΓεηι!» βίηΐ , ρ»(ε(. Οιιο νιτο ροείο Ιιοπιιιι ςιιίβ-

φΐε ιΐί χΟΓΪί , ε( (]ΐιοηιθ(1ο (Ιρ ρΓΪηείρίίβ 9ε τε$ Ιΐίΐ1>ο»1, ιΐιιΐιί I»-

Ιίοηε$ φίδε εοηΙίη^εΓε ρο58υηΙ ιΐε Ιιίδ ίρδίβ, ιΐεΐηεερδ ρεΓ-

ευΓΓΐπιαβ.

ΟΑΡ. VIII.

"Οσοι μεν ουν έν τε το παν χαι μίαν τινά φύσιν ώς

ΰλην τιθέασι, χα\ ταύτην σοιματιχήν και μέγεθος

30 έλουσαν, δηλον δτι πολλαχώς άμαρτάνουσιν. Τών

γάρ σωμάτο>ν τά στοιχεία τιθέασι μόνον, τών δ' ασω

μάτου οΰ , όντων χαΐ άσωμάτοιν. (ϊ) Και περί γε-

νε'σεο>ς (καΐ φθοράς) έπιχειροϋντες τας αίτιας λέγειν,

και περί πάντων φυσιολογοΰντες , το της κινήσεως

35 αίτιον άναιροϋσιν. (β) "Ετι δέ το την ούσίαν μηδενός

αίτίαν τιθέναι, μηδέ τί) τί έστι• καΐ προς τούτοις το

^αδίως τών απλών σωμάτων λέγειν αρχήν δτιοΰν πλην

γης , ουκ έπισχεψάμενοι τήν ες αλλήλων γένεσιν πώς

ποιούνται, λέγω δέ πϋρ καΐ ύδωρ και γην και αέρα-

40 τα μέν γαρ συγκρίσει, τα δέ διακρίσει έ; άλλήλοιν

γίγνεται. (ι) Τοϋτο δέ προς το πρότίρον είναι χαι

ύστερον διαφέρει πλείστον τϊ) μέν γαρ αν δόξειε στοι-

χειωδέστατον είναι πάντων εξ οϊ γίγνονται συγκρίσει

πριότου , τοιούτον δέ τί) μικρομερέστατον και λεπτότα-

46 τον αν είη τών σο>μάτων. Διόπερ ίσοι πϋρ αρχήν

τιθέασι , μάλιστα ομολογουμένως άν τώ λόγο) τούτω

λέγοιεν. (5) Τοιούτον δέ και τών άλλο>ν έκαστος δμο-

λογεϊ τί) στοιχεΐον εΤναι το τών σωμάτων. Ούθεις

γοϋν τών ύστερον ήξίωσε χαι Ιν λεγόντων γήν είναι

60 στοιχεϊον, δηλονότι δια τήν μεγαλομέρειαν, τών δέ

τριών στοιχείοιν έκαστον εΟ.ηφε χριτήν τίνα• οί μέν

γαρ πϋρ, οί δ' ύδωρ, οί δ' άε'οα.τοϋτ' είναί φασιν• καί-

Οιιίπιιηφίε ί^ίΙιΐΓ ιιηίνεκαπι υηυηι βΐ υηαηι φΐαηιίοιη

εββε η;ι(ιΐΓ3πι υΐ πιαίιτίηπι ροηυηΐ , ε( Ιι»ηε κιι |ιογ.ίΙ»ίιι ,

εΙη].Ίςηί(ιιι]ίιΐΡΐη ΙιηΙκ'ΐιΙΐΊΐι,ρηΙιΊ ςιιοιΐ ιηιιΙΙίρΙίοίΙΟΓ βΓΓβη).

("οιροπιιιι εηίπι εΐεηιεηία κηΐιιηι ρπηιιηΐ, ίικοΓροιί'οπιηι

νεΓΟ ηιίηίιηε , ςυυιιι εΐϊβπι ϊηεοΓροΓε& βίηΐ. (2) Οιιιιιι»|ίο

ιΐο μεηει-ηΐίοηε [εΙεοΓΠίρΙίοηε] ε&υ838 <1ίατο ρυηαπ-ηΙιΐΓ,

εΐιΐε ηαίιιτα οιιιηϊιιιιι ΓΐιΙίοηεβ πηΙιΙργρ, ιηυΙιΐΛ ('ηιι^ιιιι ρει-ϊ-

ιιιιιηΐ. (3) ΙΙΐ'ηι 8ΐι1«ΐ3ηΙί3ΐη ηυΙΙίυβ εβυκαηι ροηεηιίο, ηεε

ίρΜίπι φΐίιΐ (■-.!; οί 3(1 Ιιλμ' Γβείΐε κίηιρίίείιιιη «υιροπιιιι ΐ]ΐκ«Ι-

ευιηςυβ ρηηείρίυηι εββε <1ίεεηαο, Κτγ» εχεερίβ : ηοη εοη$ί(1ε•

Γ&ηΐεβ ηιιιΙιΐ3ΐη ίιιΐιτ εα μεηεΓΐΙίοηειη, ιμιοιικκίο Ιι.ιΙ : (Ιίεο

Λΐιίειη ίςηεηι , Ιργγβπι , 3ΐρΐ3ΐη εΐ 3ργριιι. (^ιι,ριίπιη εηίπι

εο^υηεϋοηε, ψι.νιίαιη ϊργο ιΐί.φΐηρίίοπη ίηνίεεηι ΓιιιηΙ.

(4) Ηοε νβΓΟ 3(1 Ιιοε υΐ ρηυβ εΐ ρο8(επυ8 εί( , ρΙιΐΓΪιιιιι ιη <Ιι I-

ΓογΙ. δίε ιΊρηίιη πριιοΓΡΠ! ρο88ίΙί(1 ιιΐ3\Ίιηε οιιιηίιιιτι εΐεηιεη -

(βίε, εχ φΐυ ρι-ίηιο Γοη]ιιηιΊίοηε ΙίιιυΙ. Ταίε υργο ΊΙΙικΙ ΓικίίΙ

ρΓοΓεεΙο, ιριοιΐ ροΓίίυπι ιηίηιιΙίδίίιηΒΓυιη , 8υ1)ΙΠίδ8ίηιιιιηιριρ

ροΓροπιπι 8ϋ. Οιιίΐϋίικι,ιιρ ί^ίΙιΐΓ ϊχηριιι ρηηείρίυηι 8(»(υυηΙ,

ηΐ3χίηιε εοηνεηίεηίεΓ Ιιυίε Γ3ΐίοηί (Ιίεεη(. (5) Τβίε ,ίπΙρμι

εεΙεΓΟΓυιη ςυοςυεςυί$φ»ε ΓαΙεΙυΓ είρηιειιΐυηι εοΓροΓυηι

ρ.-Μ'. (,>ιι;ιΐ'Β ιιριιιο ρυίίΡΓίοι υιη, φΓιιιππηι ροηρ|)»η(,ΙεΓΓαιη

ρΙιίνριι! ιιιη εχί8(ίηΐ3νεΓ3(, βείΐίεεί ρΓορΙεΓ ραΓίίυηι πΐ3§ηί(υ-

(Ιίηριιι. Ί'Γΐυιιι νεΓΟ φΐο<1ευπιςυε (ΙηιικίιΙοπιιιι ΙιοουίΙ 8ΐιΓ-

Γΐ'3§3ηΙειη αΐίο,υεπ) : ηυίιίβηι εηίπι ί^ηεπι , (ριίιΐ.ιιη 3φΐ3ΐι> ,
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τοι διά τί ποτ' ού και την γ/;ν λέγουσιν, ωσπερ οί ιμικίαιη πριόιιι, Ιιοε αϊαπί Ρ.-.5Ρ. ΑΙ οιιγ ηοη ιΐίουιιΐ ρΙ Ιργ-

πολλοί των άνΟριόπων ; πάντα γάρ εΐναί φασι γΐ,ν.

Φησί δέ χαι Ησίοδος την γην πρώτην γενέσθαι τών

σωμάτων ούτως άρχαίαν και δημοτικήν συμβέβηχεν

γ, είναι την ύπόληψιν. (β) Κατά μέν ουν τοΰτον τον

λο'γον ούτ' εί τις τούτοιν τι λε'γει πλην πυρός , ούτ' ει

τις άε'ρος μεν πυκνότερον τούτο τίθησιν ύδατος οέ λε-

πτο'τερον, ούκ δρθώς άν λέγοι. Κί δ' εστί το τγί γενέσει

ύστερον τη φύσει πρότερον, το οέ πεπεμμένον χαι

ιο συγχεχριμένον ύστερον τη γενε'σει, τουναντίον άν είη

τούτων, ύδωρ μέν αέρος πρότερον, γη δέ ύδατος.

(7) Περί μέν ουν των μίαν τιθέμενων α'ιτίαν οίαν εί-

πομεν, έστω ταϋτ' είρημε'να" τί) δ' αυτί» χάν εί τις

ταΰτα πλειω τι'Οησιν, οΐον Εμπεδοκλής τέτταρά φησιν

16 είναι σώματα τήν ύλην. Κα! γάρ τούτω τα μέν

ταύτα τα δ' ίδια συμβαίνειν ανάγκη. Γιγνόμενά τε

γαρ έξ αλλήλων δρώμεν ώς ούχ άε'ι διαμένοντος πυρός

και γης τοϋ αύτοΰ σώματος ( εΐρηται δέ έν τοις περί

φύσεως περί αυτών ) • χαι περί της των κινουμένων

Μ αιτίας, πο'τερον £ν η δύο Οετέον, ούτ' όρθιος ούτε εύλο'-

γοις οίητέον είρησθαι παντελώς, (β) Ολως τε αλλοίω-

σιν άναιρεΐσθαι ανάγκη τοις ουτο) λέγουσιν• ου γαρ

εκ θερμοΰ ψυχρδν ουδέ εκ ψυ/ροϋ Οερμδν εσται. ΤΊ

γαρ άν αυτά πάσχοι τάναντία, και τις άν είη μία φύ-

25 σις ή γιγνομένη πΰρ και ύδωρ, 3 εκείνος ού φησιν.

(9) Άναςαγόραν δ' εί τις ύπολάβοι δύο λέγειν στοι/εϊα,

μάλιστ' άν ΰπολάβοι κατά λόγον, 2ν εκείνος αϋτδ; μέν

ού διηρΟρωσεν, ήκολούΟησε μέντ' άν έ; ανάγκης τοις

έπάγουσιν αυτόν. Άτοπου γαρ όντος και άλλως τοϊ

30 φάσκειν μεμϊ^Οαι τήν άρ/ήν πάντα, και δια το συμ -

βαίνειν άμικτα δεϊν προϋπάρ^ειν, και δια το μη πεφυ-

κέναι τω τυ/όντι μίγνυσθαι το τυχόν, προς δέ τούτοις

ότι τα πάθη χαι τα συμβϊβηχότα χωρίζοιτ' άν των

ουσιών ( τών γαρ αυτών μϊςίς έστι χαΐ χωρισμός),

Μ 4'μΐι); εί τις άκολουθησειε συνδιαρθρών & Βούλεται

λέγειν, ίσως άν φανείη καινοπρεπεστερως λε'γιυν.

(ίο) "Οτε γάρ ούθέν ην άποκεκριμένον, οηλον ώς ούΟέν

ην αληθές ειπείν κατά της ουσίας εκείνης, λέγω δ' οίον

δτι ούτε λευχ.όν ούτε μέλαν ή φαιδν η άλλο χρώμα ,

4» άλλ' ά/ριον ήν ες ανάγκης- είχε γαρ άν τι τούτων τών

χρωμάτων. Όμοίιος δέ και άχυμον τω αύτώ λόγω

τούτω, ουδέ άλλο τών δμοίων ούθέν ούτε γάρ ποιόν τι

ο'ιόντε αυτί) είναι ούτε ποσδν ούτε τί. Τών γαρ έν

μέρει τι λεγομένων ειδών ΰπηρχεν άν αύτώ, τοΰτο δέ

45 αδύνατον μεμιγμένων γε πάντιον • ηίη γαρ άν άπεκέ-

κριτο- φησι δ' είναι μεμιγμένα πάντα πλην τοΰ νου,

τοΰτον δέ άμιγη μόνον χαι καΟαρόν. (ΐι) Έκ δη τού

των συμβαίνει λέγειν αύτώ τας άρχας το τε εν ( τοϋτο

γαρ άπλοΰν καΊ αμιγές ) και θάτερον, οίον τίθεμεν το

*° αόριστον πριν δρισθηναι και μετασ/εΐν είδους τίνος.

"Ωστε λέγεται μέν ούτ' ορθώς ούτε σαφώς, βούλεται

Με'ντοι τι παραπλησιον τοις τε ύστερον λέγουσιν και

τοις φαινομένοις μάλλον. (|2) Άλλα γάρ ούτοι μέν

τοΤς περί γένεσιν λόγοις και ΐθοράν και χίνησιν οικείοι

Γ.ιιη, ιιΐ ιιιυΙΙί Ιιοιτιϊηιιιτι ? οηιηία ρΐεηίηι Ιργπιιι) ΡδδβάΊι ίιιιΙ.

Ιίοδίοιίιΐδ (|ΐιο(]ΐιρ ρι ίιιιβιη εοι•ροπιηι (ΡΓΓαηι <ιίΙ Ρ88Ρ : Ιαπι

νηΙ^ΓΡΠι ρΙ ρπυΐίεαπι βεείιΐίΐ Ιοηε ορίηίοηρηι «««. (6) 5β•

ριιηιΐιιηι Ιιβπο ίΙίΐ()ΐιρ ΓΒΐίοιίΡΠΐ, λι (ρπδ3ΐιΙ φΐίρ,ςιιβηι Ιιηπιιη,

ρχορρίυ ϊςηρ, (1ίΡ3ΐ, 3ΐι( 8ΡΓε ο,ηίιίρηι ιΐρπδίιΐδ, 30,113 \ργο

Ιρηιιίιΐδ Ιιοε ρυη,ιΙ , ηοη γριΙρ ρι-οΓρεΙο ίηιμιίρΐ. (}ιιοιΙμ ιιΙ

<ριο<1 βρηοπιΐίοηι• ροίίοπηδ, ηιιΙιιι-3 ρπιΐδ 8ΪΙ, φιιχΐ νρΓΟ ιϋ-

ςβ«1ηηι ρΙ εοηρυκίιιιη «εηΡΓβΙίοιιο ροδίρπιι* δί(, εοπίτα-

π'υιη Ιιίβ 088ρΙ υΙί(|ΐιβ : 3ιρια ηιιίιΐρπι ϊργρ ρποι•, 1ργγ3 νρπ>

Ιιηοΐρδβ Ά(\αΆ. (7) [)ρ Ιιί* ίχϋιΐΓ, ο,ιιί ιιιιηιη ηιιαίοιιι ϋίχϊΐΐΐιΐδ

ε»υ«αηι ρηηιιηΐ, Ιικε άΊεΙη δϊηΙ. Ιύ ίρίΐιηι 3ΐ]|ρηιεΙί3ηΐ8ΪφιΪ9

Ιι,τε ρΙιΐΓ,ι ροηίΐ , «Ι 1)ηιρρι1ορ|ρ8 (]ιι311ιιογ ΡΟΓροΓβ 3ίΙ ρβ8β

ιηηΐΡΓίαπι : ρΐ Ιιιιίρ οηίηι ραΓίίρη ρβιΐρΐϋ^ ρ»Γΐίιιι ριορπη πβ-

ερδ^ρ ρϊΙ βεεϊιΙεΓβ. Νβηι ιΊ ηποιΐ ίηνίεεηι ΙίιιηΙ, νίϋρηιυβ,

ϋΐροίε ηοη ίρηιρρΓ ϊμηβ ρΙ Ιριύ» ηιβηρηίρ ροίίριη εοΓροΓΟ

(ιϋεΐιιηι βιιΐρπι (1ρ ρίϋ ίη λαίπηιΐίηιΐδ Ρ8ΐ ) ; (Ιρψιρ εαιίδα

ιιιονρηίίιιηι , ιιηιιηι, ,ιη (Ιιιυ ροηρηιΐβ ίίηΐ , ηριριρ γρρΙρ, ηβ-

<]ΐιρ ΓθΙϊοηαί)ίΙί(ΡΓ οπιηϊηο 3Γΐ)ί(Γαηϋιιηι Ρ81 ιΐίεΐιιηι Γιιίδδβ.

(8) ΚΙ ίίηιρΙίιίΐΡΓ αΙΙεΓίΐΙίοηριη βιιΓιταηΙ ηεερίδβ ε&1 ιριι

ΐ(3 (ΙίειιηΙ. Νοη οηίηι ρχ ε<ιΙί(Ιο ΓΓίι;ίιΙιιηι , ηοε βχ ("γϊι»ϊ<.}ο

εβίίιΐιιηι ργιΙ. ΑϋςηκΙ ριιίηι ίρίβ εοηΐΓβΓίϊ ραΙϊβηΙιΐΓ, ρΙ

,ιϋφΐ,ι ιιιΐ3 ιι;ιΙιιγ;ι 81 ( , ιρι.,' ίι;ιιί> ι-Ι 3(ρια ΙΪ,ιΙ : ψιοιΐ ίΙΙβ

ιηίηίηιρ (ϋεί(. (!)) Αιΐ3χηρθΓ»ηι υργο «ί ςπίδ ριιΐβΐ ιΐυο

ιϋερΓΡ ΓΐΐΜΐιοηΙ» , ιιι.-ι\Ν]Η> δρειιηιΐιπη Γ,ιΙίοηρηι 3ΐ1)ί(Γ3ΐ)ί1ϋΓ,

ιρίΗΐη ίΙΙε ιριίιίριιι ίρ*ο ηοη (]ί^Ρ88Ϊ( : ηοΓΡδ^ΐΓίο (αηιρη 8Ρ-

ιριοπΊιιι• ροδ ψιί Ρ3ΐη ίηίΡΓοηΙ : ψιβηιΐοηιιϊιίρηι 3(>8ΐιπ1ιιιη

;ιϋΐΗ|ΐιίιι 8ίΙ ιϋεΡΓΟ 3 ρπηιϊριο οιηηία ιηίί(3 βδδβ , (υηι ςυυ-

ηίαηι 3εεί<1ί( ιΊηηιϊ^Ια οροΓίΡΓΡ 3η1ρ3 088Ρ , Ιιιιη (ριοηί,ιηι

ηοη ΡδΙ ηβΙιΐΓβ βρίιιιη (]ΐιο(1εηηιΐ]υεειιίειιηΐ(]ϋο πιίδορπ. ΕΙ

βιΙΙιηρε, ςιιοηίβιη ρ38ίΐοηε5Ρΐ 3εείι1ρη1ΐ3 8ορ3Γ3ΓΡηΙυΓ 3 δΐιΐι-

8(3η(ϋ8 (ροηιηϋρπι ρηίηι βδΐ ιηίδΐίο ρΙ 8ρρ»Γ3ΐίο). δι ηιιίδ

(3ηιεη 8ρςυ3(υΓ (Ιί^ρ.Γρηδ ιιπ3 εηηι ρο ςικκΐ (ΙίεΡΓΡ νηΙΙ,

Γ()Γ(38δί( νίιΙεαΙιΐΓ ιριινιΐηηι ικινιιΐίπτο. ,(ΙΟ) 0ιΐ3η<1ο ρηϊηι

ηίΙ ργιιΙ Μ'ριιηιΙιιιη, ριιίιΊ ςιιοιΐ ηίΙ ιτ,ιΙ νρΓΡ (1ρ ίΙΙ;ι δΐιηδίαη-

Ι ία (ΙίοοηιΙιιιτι : (Ιίεο βιιίεηι ιριοίΐ ηρςιιο :ι!Ιιιιιιι , ηρςιιε ηϊ-

ρπιπι , 8ΐι( Γιΐδεπηι , 3ΐι( βΐΐυηι εοΙοΓΡηι, ίρ4 φΐο<1 ροΙογρ

\3ε3ηδ ηρορδδβπορδδΡί. ΑΗοιριί ηηηιςιιρ βΐίηηριη ΙιοΓυηι γο-

ΙοΓηηι 1>η1)ΡΓΡΐ. ΒϊηιίΙίΙΡΓ ρϋαηι δίηρ δηροΓΡ. ΕηιΙρπι ΓβΙίοηβ

ηρεΒίίυιΙ (|υί<•(ΐιΐ3ΐιι δίηιϋίιιιη. Νρο ρηίηι ηυαίεηιιίιΐ ρο8*ί-

1)Πρ ΡίΙ ίΙΙιιιΙ ΡίδΡ , ηοί|ΐΐρ (ριβηΐιιηι, ηρηιιρ ηπί(Ι. δρρεϊρηιιη

ρηϊηι , ηιια! ίη ρ»Γΐβ (ΙΙευηΙϋΓ, 3ΐίίμΐ3 ρί δβηρ ίηε«8Ρ(. Ηοε

ΥΡΓΟίΐΤιρΟδδίΙΐίΙρ, δι πιίδΐβ δίηΐ «ιηιιίιι. ΕδδΡΠΐ ιίιϊιιι ]ίΐιιι $β-

ρ3Γ3(3. ΑίΙ 3ΐ){ρηι οιηηΪ3 βδδε ηιίίΐβ, ίηΐεΐίβεΐιι ρχερρίο :

Ιιοηε νΡΓΟ δοΐιιηι, ίηιρρΓπιίδΙιιηι οΐ ριιπιιη. (II) Εχ Ιιίδ

νεΓΟ ϋΐί ηεείιΐίΐ ρπηείρί3 (ΙιοογορΙ ίρδυπι υηυηι ( Ιιοε ρηϊηι

βϊπιρίοχ βΐ ϊηιρρπηΪΛΐηηι ) , οΐ βΙΙεΓοη), ςιιβίε ίηιΐρίρηηίηβ-

Ιιιιιι ροηϊιηιιβ ,ιηΙβιρίΛΐιι (1ρ(ρπηϊηρΙιΐΓ, ρΙ ;ιΙί((ΐκι ρ3Γΐίείρρ(

δρεείρ. ΟιιβΓΟ (ΙίείΙυΓ _(|ΐιί<1ρπι ηρςιιε γρρΙρ , ηρσιιε εΐ3ΓΡ :

τιιΐΐ βιιίεηι βίηιίΐο ΐ]ΐιίι]ι1ιιηι ρΙ ϋδ ηηο; ροδίΡΓίιΐδ (ΙΐευηΙ , ρ|

ίίβ (]ΐιββ ηιακίδ ενίιΙεηΐΡΓ βρρβΓΡηί. (12) νβηιηι Ιιί ηιικίρηι

3(1 ΪΙ138, φΐίοείΓεβ 8ΡΠΡΓ3ΐίοηρηι ρΙ (ΌΓΠίρΙίυηπιι εί πιο-
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τυγχάνουσι μόνον σχεδόν γαρ περί της τοιαύτης ουσίας

και τάς αρχάς και τάς αιτίας ζητοΰσι μόνον. "Οσοι

δε περ'ι μεν άπάντυιν των Οντων ποιούνται τήν θεο>-

ρίαν, των δ' όντοιν τά μεν αισθητά τα δ' ούκ αισθητά

ι* τιθίασι, δήλον ώς περ'ι αμφοτέρων των γενών ποιούν

ται τήν έπίσκεψιν διό μάλλον αν τις ένδιατριψειε περί

αυτών, τί χαλώς ή μή καλώς λέγουσιν εις τήν των

νυν ήμϊν προκειμένων σχέψιν. (ι.ι) ΟΊ μεν ουν κα

λούμενοι Πυθαγόρειοι ταϊς μέν άρχαϊς και τοις στοι-

10 -/είοις έκτοπωτέροις χρώνται των φυσιολογων. Το

δ' αίτιον δ'τι παρέλαβον αύτάς ούκ ές αισθητών ■ τα

γαρ μαθηματικά των Οντων άνευ κινήσεως έστιν, εςω

των περί τήν άστρολογίαν. (μ) Διαλέγονται μεντοι

και πραγματεύονται περ'ι φύσεως πάντα• γεννώσί τε

15 γαρ τον ούρανόν, και περί τά τούτου με'ρη και τά πάθη

και τά έργα διατηροϋσι το συμβαίνον, χα'ι τάς άρ/ας

και τά αίτια εις ταΰτα χαταναλίσκουσιν, ώς δμολο-

γοΰντες τοις άλλοις φυσιολόγοις δτι το γε ον τοΰτ έστιν

δσον αισΟητόν έστι και περιείληφεν δ καλούμενος ουρα

ίο νός. Τάς δ' αιτίας και τάς αρχάς, ωσπερ ειπομεν,

ίκανάς λέγουσιν έπαναβήναι και έπ'ι τά ανώτεροι ιών

οντοιν, και μάλλον ή τοις περ'ι φύσεως λο'γοις άρμοτ-

τούσας. (ίο) Έχ τίνος μεντοι τρόπου χίνησις εσται

πέρατος και απείρου μόνον υποκειμένων και περιτ•

25 του χα'ι αρτίου , ούΟεν λέγουσιν, η πώς δυνατόν άνευ

κινήσεως και μεταβολής γένεσιν είναι και φθοράν ή τά

τών φερομένων έργα κατά τδν ούρανόν. (ίο) Ετι δε

είτε δώη τις αύτοϊς έκ τούτων είναι τδ μέγεθος είτε

δειχθείη τοΰτο , δ'μο>ς τίνα τρόπον έσται τά μεν χοΰφα

30 τά δέ βάρος έχοντα τών σωμάτων; ές υ>ν γάρ υποτί-

θενται και λέγουσιν, ούΟεν μάλλον περ'ι τών μαθηματι

κών λέγουσι σωμάτοιν ή περ'ι τών αισθητών διδ περ'ι

πυρδς ή γης η τών άλλων τών τοιούτων σοιμάτων ούδ'

δτιοΰν είρήκασιν, άτε ούΟεν περ'ι τών αισθητών οΐμαι

36 λέγοντες ίδιον, (π) Έτι δέ πώς δεϊ λαβείν αίτια μέν

είναι τά του αριθμού πάθη και τδν αριθμόν τών κατά

τδν οδρανδν όντοιν και γιγνομένων και έξ αρχής χαΐ νϋν,

άριΟμδν δ' άλλ.ον μηΟένα είναι παρά τδν άριΟμδν τοΰτον

εξ οι συνέστηκεν- δ κόσμος ; ίταν γάρ έν τωδι μέν τώ

«ο μέρει δόξα χα'ι καιρός αύτοΐς η , μικρδν δέ άνυιθεν ή

κάτωθεν άδιχία και χρίσις ή μϊςις, άπόδειξιν δε λέγωσιν

δ'τι τούτων μέν έ\ι έ'καστον αριθμός έστι, συμβαίνει δέ

κατά τδν τόπον τούτον ήδη πλήθος είναι τών συνιστα

μένων μεγεθών διά τδ τά πάθη ταΰτα άκολουθεΐν τοις

45 τόποις έχάστοις , πότερον ούτος δ αυτός Ιστιν αριθμός

δ έν τώ ούρανώ , Ον δεϊ λαβείν δ'τι τούτοιν ?καστόν

Ιστιν, ή παρά τούτον άλλος; (|8) Ό μέν γάρ Πλάτιον

Ιτερον είναί φησιν καίτοι κάκεΐνος αριθμούς οίεται

και ταΰτα είναι και τάς τούτο>ν αιτίας, άλ>λά τους μέν

50 νοητούς αιτίους , τούτου; δέ αισθητούς.

Ιιιιη δϋηΐ ΓβΙίοηεβ, δοΐυηι 88 3ρρ1ίβ3ηΙ : ΓβΓβ οη'ιιιι <1ι• ΙίΐΙ'

ίΐιΐΐ'ίΐίΐηΐίη ιΊ ρπηοίρίβ εΐ 0311838 ίηνεδίί^αηΐ δοΐιιπι. (?ιιί-

ευιιΐφΐε νβΓΟ ίΐβ βυηείίδηυίαβπι εηΐίΐιιΐδ δρεουίβηΐυι-, εη-

Ιίιιιιι αιιΐΐ'ΐιι φΐιπίιιιιι *ιιιμΙ)ιΙκι, ψιιπίιιιη ιιιιη 8εηδί1)ί1ί3

ροηιιιιΙ, ιικιηϊΓι'8ΐιιιιι βίΐ φιοίΐ ά°ε «Ιιίδηυε §βηβπΙ>ιΐ8 ρεΓ-

δοηιΙαηΙιΐΓ. (^ιι,ιιν ηΐ3»ίδ ίιιιιιιοιτίιιι- αυίδρίβπι Οε ίίδ, ςιιίιΐ

Ιιι-ιιγ ιριϊιΐνε ηοη Ικ-ηο (Ιίι-3ΐιΙ, 3(1 οοπιηι ςιυο ηιιηε ηοίίίδ

ρΓοροίίΙθ 8ΐιηΙ, ίηαυίδίΐίοηβπι. ( 1 3) (}υί ίΐβφΐε ΡϊΙΙιβ^οΓΪοί

βρρεΙΙβηΙιιι•, ρπιιείρίίβ ςιιίιίεηι εΐ βίεπιεηΐίδ 3ΐίεηίοπΙ)ΐΐδ,

φΐ3ηι ρ!ινδΚι1θ£ί , ιιΙιιηΙϋΓ. 031183 νεπι βδΐ, φΐοηίαηι ε»

ηοη εχδβηδίίήΐίΐιιΐδ ηοορρεηιηΐ. Εηϋιιηι εηϊπι φΐηο ηιηΙΙιο-

ηιβίίεβ δΐιιιΐ, δίηο ηιοΐιι δΐιηΐ, ρΓΟίΙοΓ ίΙΙα ςιιη; οιγγι 35(γο-

Ιο^ίαιη 8ΐιηΙ. (14) Οϊ^ροΙηπΙ ίαιηβη εΐ ΐΓβεΙαηΙ υιιιηία <1β

ηα!ιΐΓ3. Κίεηίιη "ΐειιει-ίΐηΐ εαΊιιηι , εΐ οιγολ ε]ιΐδ ρβδβίοηοδ ,

Ρ3γΙρ8 εΐ ορ(.τ3 οοδιτναηΐ ηυοιΐ δβφΐίΐυτ, εΐ ρΓΐηείρία εΐ

030538 ϊη Ιι,τοο οοηβυιΐΐΐιηΐ , Ιβηφίβιη οείβτίί ρΐινδίείδ βοηνε-

ηΐβηΐεδ, ηυοιΐ ίΙΙυιΙ εδί εηδ, ςυοόΌοηκιυ.8 δεηδίϋίΐε 881, βΐ

ςιιοΛ ε ηΐίηβΐ ί(1 ηυοιΐ νοε3ΐιΐΓ (ίΐΐιιηι. Οβϋδβδ νεΓΟ εΐ

ρπιιείρϊβ, δίουΐ (Ιίχίιιιιΐδ, δΐιΙΉοίεηΙίβ ιΐίπιιιΐ, υΐ Ιιίηε εΐίβηι

ιΐδηυβ 3(1 8ΐιρεΓίθΓ3 εηΐίυιη (Γ,ιιΐδΓεικΙί ροδδϊΐ , εΐ Ιιίδ πΐ3§ί8

ςιΐ3πι ηίΐΐιιι•3ΐί1ιιΐδ ι•«ΐίιιιιί1ιιΐ8 εοηνεηίεηϋβ. (15) Κχ ς|αη

νβΓΟ η)οιΙο ΐ)ΐ. ι! ιι-. ΠιΙιιηΐδ δίΐ, ΓιηϊΙο εΐ ϊηΓιιιΚο εΐ ρβπεί ίπι-

ρ3π ίοΐιικι ίυρροίϊΐϊδ, ιιίΐιίΐ ιΐίιιιιΐ ; αιι( ηιιοηιοαΌ ροίίϊϋίΐε 8ΪΙ ,

δϊηεπιοΐυ ιΊ ιιιιιΐΗΐίοηο^οηι.τ.ιΙίοιιπη ει εοΓΓυρΙϊοηεηι εδδβ,

3υΐ3εΙίοηβ3βθΓΐιηι ςιιηε ίη οηΊο ΓεηιηΙηΓ. ( 1 6) ΙΙεηι δίνε ο,υίδ

είδ ΓοιίΓπΙιιΙ οχ Ιιίδ 1113^1) ίΐιΐιΐίηοιιι εδδε,δίνε ιιιοιυΙπΊιΐΓ Ιιοε,

<]υοαιο(1ο Ιβηιρη ςιι<Εΐΐ3ΐτι εοΓροΓϋΐη Ιενίβ , ηιιιΐ'ΐΐηιη §Γ3νί-

Ι.ίΙιίιι 1ι;ι|ι.•ιι|ί.< ιίίιιιΙ ? ε (|ΐιϋιιΐΝ Γΐιίιιι Μΐ[.ριιπιιιιΙ ΐΐ (Ιίδδε-

πιιιΐ . ηίΙ ηι;ιμί•. (1ε ιπ3(1ιεπΐ3ΐίεί8 εθΓροπΙ»ΐ8 φΐ.ιηι (1ε δεηδί-

ΙιίΙίΙιιΐδ (ΙίειιηΙ. Οπ,ιιο (1β ϊςηε, η<|ΐια , ηιιΐ άβ 1ιιι)ιΐ5»ιοι1ί

ΜΐεΓίδ εοΓροΓϋιιΐδ ηίίιίΐ ρΓΟΓδυδ ιΙίχι•ι•ιιιι(, Ι3ηςα3ΐη ηίΐιϋ ιΐβ

δεηδί1)ίΙίΙ)ΐΐ5(ορίηοΓ) ρΓορΓίιιπι ύίεεηΐεδ. (17) Ι(βηι,(|αο•

ιιιοιίο ρη-ΜίΜΗΝ φΐίιΐΐ'ΐιι ηιιιιιπ'ί , εΐ ίρδίιιη ιιπηκ'πιηι, ριι-

Ιαικίυιιι ε30$3δ εοηιηι βδδβ , ςυχ ίη (•;ιΊ» δΐιηΐ πΐιριο ΙίιιηΙ

ε( 3 ρηηείρίο εΐ ηυηε, ιιιιιιιοπιιη νβΓΟ .ιΐίιιπι ρι-;>•Ιιτ Ιϊιιικ'

ιιπίιιβπιηι εχ (]υο ιιιιιικίιι^ εοηδΐ3(, ηυΐΐυιη Ρδ88? ρούπι

ιΊΐίιιι ίη Ιι,κ• ιριίιΐηιι ρ3Γ(ε ορίηίο είδ ιΊ Ιεηιριΐδ δίΐ, ρ:ιπΙιι-

Ιοιη νβΓΟ (Ιβ«υΓ8υηι εΐ (ΙεοΓδυιη ίη]υή3, οΐ (1ίδ]ιιηεΙίο, 3•ιΙ

ηιίδΐίο , ρΓο!)3ΐίοηβΓη βιιίβηι αΓΓετβηΙ , ςυο(1 Ιιι ί ιιιη ςυίοΌηι

ιιηιιηΐ(ΐηο(1ιιιιε ηυηιεηΐδ βδΐ, βοηΙίη§ίΙ βυΐβπι ίη Ιιηηε Ιοπιιη

ηιιιΚίΙιιιίίιιβηι ]ιιιιι βοηδίίΐιιΐβπιηι ηΐ3.ϊηί1ιιιΙίιιιιιιι εδδβ, εο

φΐοά ρ3δδίοηεδ1ΐ3β δεςυυηΙηΓ δίη^ιιία ίοεβ : π Ι ιιιιη ϊδΐε βδΐ

Μεηι ηυηιοΓϋδ, ςιιί ίη ι•<εΙο, ςαεηι οροΓίεΙ βοείρεΓβ,

φιοά ΙιοΓϋΐη υηηπκιηοιίφΐε βδΙ? βη ργϊβΙεγ Ϊ5(4ΐιη, 3ΗβΓ?

(18) ΡΐβΙο εΐεηίπι αΐϊιιιη βδδβ βίΐ. ΑΙ ίίίβ ο,υοςυε ηυηιεΓΟβ

ριιίαί εΐ ίίίβ εδδε εΐ ΙιοΓυιη εβικβδ , δεο" ίηΐεΐΐίβίυίΐβδ ςοί-

Οεπι 03ϋ538 , Ιιοδ νβΓΟ δβηδίόίΐεδ.

ΛΗ15ΤΟΤΕΙ.Ε8. II.
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Περί [Λεν ουν των ΙΙυθαγορείιον άφείσΟω τα νϋν

ίκανον γαρ αυτών ά'ψασΟαι τοσούτον. Οί οέ τα; ιδέας

αιτίας τιθέμενοι πρώτον μέν ζητοϋντες τωνδί τών Οντων

λαβείν τάς αιτίας έτερα τούτοις ίσα τον αριθμόν έκό-

6 υιισαν, ώσπερ εί τις άριΟμησαι βουλόμενος έλαττο'νων

μέν όντιον οίοιτο μή δυνησεσΟαι, πλείω δέ ποιη'σας

άιιΟμοίη ■ σ/είόν γαρ ίσα ή ούκ έλάττοι τα είδη ΙστΊ

τούτων περί ών ζητοΰντες τάς αιτίας έκ τούτων έπ' εκείνα

ποοήλΟον • καΟ' έ'καστον γαρ όμώνυμόν τί έστι, και

ιο πάρα τας ουσίας τών τε άλλων ών εστίν εν έπ'ι πολλών,

χα'ι έπ'ι τοϊσδε και έπι τοις άϊδίοις. (■>} Έτι καθ1 ούς

τρόπους δείκνυμεν §τι εστί τα είδη, κατ' ούΟένα φαίνε

ται τούτο>ν • ές ενίων μέν γαρ ούκ ανάγκη γίγνεσθαι

συλλογισμόν, ες ένίιον δέ και ου/ ών οίόμεΟα τούτων

ιέ, είοη γίγνεται. Κατά τε γαρ τους λόγου; τους έκ τών

επιστημών είδη εσται πάντων δσων έπιστημαί είσι, και

κατά τί) εν έπι πολλών χα'ι τών άποφάσειυν, κατά οί τό

νοεϊν τι φΟαρέντος τών φθαρτών ■ φάντασμα γάρ τι

τούτων εστίν. (:() "Ετι δέ οί ακριβέστεροι τών λόγων

80 οί μέν τών προς τι ποιοΰσιν ιδέας, ών ού φαμεν είναι

καΟ' αυτό γένος, οί δέ τον τρίτον άνθρωπον λε'γουσιν.

"Ολως τε άναιροΰσιν οί περί τών ειδών λόγοι ά μάλλον

είναι Βούλονται οί λέγοντες είδη του τάς ιδέας είναι•

συμβαίνει γαρ μη είναι τήν δυάδα πρώχην άλλα τόν

21 αριθμόν, χαι τό προς τι του χαΟ' αυτό, και πάνΟ' δ'σα

τινές άχολουΟησαντες ταϊς περί τών ίίίών δόςαις ήναν-

τιο'ιθησαν ταϊς άρ/αΐς. (») "Ετι δέ κατά μεν τήν υπό-

ληιΐιιν χαΟ' ήν είναί φαμεν τας ιδέας, ού μόνον τών

ουσιών εσται είδη αλλά πολλών και έτερων (χαι γαρ

3υ τό νόημα εν ού μόνον -ερί τας ουσίας άλλα και κατά

τών άλλων εστί, και έπιστημαί ού μόνον της ουσίας

είσ'ιν άλλα κα\ Ιτε'ρων, κα\ άλλα οέ μυρία συμβαίνει

τοιαύτα ) • κατά οέ τό άναγκαϊον και τας δό;ας τας

περί αυτών, εί εστί μεθεκτά τα είοη, τών ουσιών

35 άναγκαϊον ιδέας είναι μόνον • ού γαρ κατά συμβε-

βηκός μετε'/ονται, αλλά δει ταύτη έκαστου μετέ/ειν,

ή μη χαΟ' ύποκειμε'νου λέγεται. Αέγο ό' οίον, εί τι

αύτοδιπλασίου μετέ/ει, τοΰτο χα! άι'δίου μετέχει,

άλλα κατά συμβεβηκός ■ συμβέβηκε γάρ τώ διπλα-

4ιι σίω άϊδίω είναι. (;>) "Ιΐστ' εσται ουσίας τά είδη-

ταύτα γάρ ένταΐΟά τε ούσίαν σημαίνει κάκεϊ • η τί

έ*σται τό είναι α>άναι τι παρά ταΰτα , τό έν έπ'ι πολλών ;

χα'ι εί μέν ταύτό είόος τών ιδεών χα'ι τών μετεχόντων,

έ"σται τι κοινόν • τί γάρ μάλλον έπι τών φθαρτών δυά-

45 βων και τών πολλών μέν άϊίίων οέ τό δυάς είναι έν

χα'ι ταύτόν, 5) έπί τ' αύτης και της τινός; εί δε μή τό

αυτό είδος, όμιόνυμα αν είη, και δμοιον ώσπερ άν εί

τις καλοίη άνΟρωπον τόν τε Καλλίαν χα'ι το ςύλον, μη-

δεμίαν κοινωνι'αν ε-ιβλέ'^ας αυτών, (ο) Πάντων δε

60 μάλιστα διαπορήσειεν αν τις, τί ποτέ συμβάλλεται τα

είοη τ) τοις άϊδίοις τών αισθητών ή τοις γιγνομένοις χα'ι

οΟειρομένοις- ούτε γάρ κινήσεως ούτε μεταβολής ούδε-

Ι)β Ρ}•ΙΙι»8θΓΪοϊδ ίΐβςυο ιΙίοοΓβ ικιηο ηιίΗαπιυδ : βιιΙΓιι ίΐ

οηίηι ϊη (αηΐιιιη βοδ βΙΙίμίδδο. Ι^ιιί υργο |>οηιιιι[ ίάεβδ 0586

Ρ3ηδ35, ριίιηιιηι ι[ΐιίιΙΐΊΐι,ΐ|ΐιιιιιι φιαΊοτβηΙ Ιιογιιιιι εχδίδίεη-

Ιίυηι Ρ30δ3δ ΙιηΙιργο, βΐίϊ κςιιηΐίϊ Ιιίδ ηυηιΡΓΟ βΙΙιιΙβηιηΙ.

ΥιΊιιΙ 8ί ςυίδ ηιιι»0Γ3Γρ νοΙοηβ, ιμιιιπι ιριίιίρηι ραιιοίοΓ.Ί

Ρ\8ΐ8ΐαη1, 3Γΐ)ίΐΓΡΐυΓ ηοη ροδίο, ρΙιΐΓβ υργο 63 Γαιίιιΐ, ρΙ ϋ»

ηυιηΡΓΡί. Ρργρ ρίρηίηι «ροοίε» α-αυβίοβ, .π 1 1 ηοη ρβιιείοΓΡδ ϋδ

8υηΙ, εχςυίηυδ, «Ιιιιιι Οβοίδ 03ΐι>-38 ι|ιι:ιτ<ίίίιΙ, :ΐιΙ ΗΙ38 ρΓΟ-

Ι'βίβΡΠίηΙ. Ν.ΙΙΙΙ -Γ. ΙΜ1<]ΐΙΙΙΙ ΙΙ|]Ι1Ι1](|ΙΙΰΐ](]1ΙΡ.Τ1||ΐίΜΚΊΙ|]Μ|ΙΐηΙ

ΡβΙ, οί ργ.τΙργ 8ΐι1)Μ3ηΙία8, ερίΡΓοηιηι ηιιοςυρ, ηιιοπιπι

ιιιιιΙΙίΙιιιΙο ιιηίΐιιΐι• ηοϋοιιίδ ΡοηΙίηβΙϋΓ, ιΊ ίη Ιιί» βϊη§ιιΙΪ8, ρ1

ϊη 8ΡΐιιρϊΙΡΓηΪ8. (2) ΙΙοιη, (ΐιιίΙ)ΐΐ8 ιιιοιϋδ οΜρικΙίίϋΓ ηυοΛ

Λροοίβδ βιιηΐ , μι ιιπιΐιιιιι ηπΙΙιιιιι ροπιιη 3ρρ»ΓΡΐ. Ε ςοίόιΐδ-

ιΐαηι ιι,ιιιι<ριριιιιΐι ρ=1 ηρορδδο Πργι 8)ΊΙο§ί8ΐηυιη : ρ ιρι,|)ΐι«ι|»ιη

υργο , ρ(ίαηι (]ΐιοπιιη ιιοη ριι(3ΐιιιΐ8, Ιιοπιιη δρΐ'οιρβ ΠυηΙ.

δΡοππΗοιη η.Ίΐιιιρίρ Γ3ϋοηρ8, ιρι.τ οχ δοϊριιΐϋβ, ί-ρροίοδ ΡΓυηΙ

οιΐιηίυπ), ο,ιιοηιιη δοίρηίία,' δΐιηΐ; ρΐ δρουηιΐιιιη υηυπι ίη

ιηιιΙΙίδ, ρ(ίαιΐ) ηρ^ιϋοηιιιη. ΑΙ «Μ'πηιΙιπη ηιιοι! ϊιιΙιΙΙί^ϋηι

ςηίρρίβιη, ίρςη οοΓΠίρΙο, οΐίβιη <<>ι ι ιιρί ί 1»ί Ι ιιιιιι : ηβηιηυε

α|ί(|110(1 Ρ81 ΙιιιΙΊΙΙΙΙ ρΙΐ3Ι)ΐ3Μ))3. (3) ΙηδίιρΡΓ ΠιΙίιιιιιιιιι <]ΐκι>

ιιιηΐίίδ 8<χιΐΓ3ΐ;χ• «ιιηΐ, (ρι.τιΐβιιι ι|ΐιίιΙιηι ροπιιη ιρι,-ρ πιΙ αϋ-

η,ιιϊιΙ δΐιηΐ, ίιΐοβδ Πκίιιηΐ, (|ΐιοηιιη ηοη ιΐίοίηιυδ β&δο ροΓ δε

ίξ<?ιΐϋ5 : (|υα>(ΐ3ΐη υργο , Ιιί Ιίιιΐιι Ιιοιηίηοιη ιΙίι-ιιιιΙ. £1 δίιηρΓι-

Ι'ΪΙΐ Γ Ιι:ρ ιΐι' 8ρΡ('ίρ1ιΙΙδ Γ3ΐίθηθδ ΙΙΙ.1 ρΡΓίΐηΐΙΙΙΙ, Ι|1).ι• ιι,.'ιιι%

Ρδ^ρ (ΐιίΒηι ί[)8Ηδ ίιΙοΒδβδδΡ, νοίιιηΐ <]ΐιί ιΐίουηΐ δρβοίοδ. Αρ-

οίιΐίΐ ρηίιιι ηοη ι1ιΐ3ΐ'ι(3ΐοηι Ρ88Ρ ρπιηβιη, δριΐ ιιιιιιιριίιιιι,

ρΙ (|ικμ1 3(! 3ΐί<]ΐιί(Ι , οο ΐ|ΐιθ(1 ρρΓ βρ ΡβΙ : ρΙ οιιηοΐ3, ςη«;•

οιιηιηιιρ ςιιί<ΐ3ΐη, δριιιΐί <|ρ ίιΐρίδ ορίηίοηρδ, |>οηεη(Ρδ βιΐνετ-

83(ί ριίηοίρϋδ βιιηΐ. (4) ΙΙιιιι μτιιιιιΙιιιη ρχί8ΐίη>3(ίι>ηρπι,

-ΠΊΙΙΙιΙΐΙΙΙΙ Ι|ΙΙ,ΊΙ11 0886 ΐΠ(Ί1ΙΗ15 Ι||Ρ38 , ηοη δϋΙΐΙΙΙ) 81)1)8(311-

Ικιπιιΐ), 80(1 ιιιιιΙΙοηιιη ρΙιμιιι ,ιΐιοπιηι δρροίρδ ΡΓυηΙ. Ι !■ ιυυ>

υηιΐδ οοηοορίϋδ ηοη δοΐυιιι ϋο δυυίΐβιιΐϋδ, 8Ρΐ1 ιΐβ ρρίΡΓίδ

ΐ'ϋ.ιιη ΡδΙ : 1 1 Μ ίρηίί,ρ ηοη δοΐυιΐ) 8υΙ)8ΐ3ΐιΙία•, μίΙ ρΙι'ιιιιι 3ΐίο•

πιηι 8ΐηιΙ; ρΙ αΐϊα Ι)ΐ)]υ8Ρειηοι1ί 3Γ.οίιΙιιηΙ ίηΐίιιιΐ.ι. δεευη-

ιίιιιη υογο ηρρρίδίΐΒίριη οί ορίηίοηβδ ϋο ρίδ, δι .«φοοίβδ ρβΓ-

Ιίοίρ3ΐ)ί1Ρ5 δυηΐ, ηεορδίο εδί 8ΐι1ι>Ι,•ιιιΙί.,ιπιι« δοΐιιιη ρδδε

ί(1ο3δ. Λπιι ρηίιιι δροιηιΐιιιη βοοίιΐοηδ ρβΓίίοίρβΙίο ρλπιιιι

οδ[, 8Ρΐ1 εβίβηυδ οροΓίιΊ ιιηίιΐδοιόιΐδΐιιιε (κΐΓΐίοίρριιι εδδε,

(ΐιΐϋΐοηιΐδ (ΙϊοίΙιΐΓ ηοη (Ιο 8υΙ>]οοΙο. ϋίοο ιινΙριιι, ιιί ιί ς«Μ

ίρδο (ΙυρΙο ρβΓίίοίρβΙ, Ιιοο ρΙίαιη αΊορηο ρβΓίίοίρβΙ, 8ο<1

δροιιηιΐυιη βροίιΐοηδ : ΗΡΡΪιϋΙ ρηίιιι ιΐιιρίο κΙεγπο οδδβ.

(5) (}ιΐ3Γ0 δροοίρδ , δΐιΐΐδίβηΐίιο ρπιηΐ. Εβιΐοηι ρηίιη εί ΙιΙο

ρΙ ΪΙιί δΐι1)5ΐ3ΐι1ί3ΐη δίί;ιιίΙίοηιιΙ. ΑιιΙ ο,ιιίιΐ ργΗ ιΙιρργρ 0586 »1ϊ-

ιριίιΐ ρΓαΊοΓ 1)30 , ιιηηιη ίη ιηιι11ίδ? ΙΛ δι οβιΙριιι δροοϊβδ βδΐ

ίιίριιπιιη, οί ρβιϋοίρβηΐίηηι , επί βΐίςιιίιΐ εοηιηιηιιρ. ΟϋΓ

ρηίιη 11)3^18 ίη οοΓΠίρΙίΙιίΙίΙιοδ (ΙυβΙίΙβΙίύιΐδ , ρ! ρΙυΓίηιΐδ ψιί-

ιίρηι , δοο" αΊρπιίί, ιΙιΐ3ΐί(3(ριη 088Ρ υηιιηι ρΐίιίειη δίΐ, ςιι»ιη

ίη ίρδ3 ρρΓ 80 ιΊ <]ΐΐ3ΐΐ3ΐη? ΑΙ δι ηοη εδί οβιίρη) κρροίρβ,

ΐι ι•ι:ί•..Η ;ιΐίο οπί ργοΓορΙο, οί δίηιίΐρ, βο δι π,ηίδ εί ΟβΜϊαιη

οί Ιί^ιιιιιη Ιιοιηίηριιι βρρείΐβπΐ, ςϋΟΓυηι ηιιΙΙβιη ίηδρίοϊΐ

οοιηπιυηίοβίίοηεηίΐ. (6) ΡοΙίδδίιιιυιιι υργο ιΐιιΐιίΐ.ιΐηΐ 3ΐί(]ΐιίδ,

(]ΐ)ί(1η3ηι δρροίΡδ ροηΓιτβηΙ 3ηΙ δρη)ρί(ΡΓηίδ δοηδίϋίΐίιιηι , βυΐ

ίΐΐίδςιι» ΠιιηΙ, ρΙ ΡΟΓΓηιηριιηΙιιΐ'. Νεο οηίηι ιηοΐιιβ, ηε«
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μιας εστίν αΐτια αύτοΐς\ (7) Άλλα μήν ούτε προς τήν

έπιστήμην ούθέν βοηθεΐ την των άΧλοιν ( ουδέ γαρ ου

σία εκείνα τούτοιν • εν τούτοις γαρ αν ήν), ούτε εις το

είναι, μη ένυπάρ/οντά γε τοις μετέ/ουσιν ούτω μεν

Β γαρ άν ίσιος αίτια δόςειεν είναι ώς το λευκόν μεμιγμέ-

νον τω λευκώ. Άλλ' ούτος μέν δ λόγος λίαν ευκίνητος,

3ν Αναξαγόρας μέν πρώτος, Ευδοςος δ' ΰστερον και

άλλοι τινές ελεγον • ράδιον γαρ συναγαγεϊν πολλά και

αδύνατα προς τήν τοιαύτην δόΕαν. (β) Αλλα μην

ιο οΰδ' εκ τών ειδών εστί τάλλα κατ' οϋΟενα τρόπον των

είωθότοιν λέγεσΟαι. Το δέ λέγειν παραδείγματα αυτά

είναι και μετέ/ειν αυτών τάλλα κενολογεϊν εστί κα'ι

μεταφοράς λέγειν ποιητικός. Τί γαρ έστι το έργαζο-

μενον προς τάς ιδέας αποβλέπον; ενδέχεται γαρ και εί-

16 ναικαϊ γίγνεσθαι δ'μοιον δτιοΰν και μή είκαζομενον προς

εκείνο, ώστε και όντος Σωκράτους και μη δντος γε-

νοιτ' άν οίόσπερ Σωκράτης• δμοίοις δέ δηλον δ"τι καν ει

ην δ Σωκράτης άίδιος. (9) "Εσται τε πλείω παρα

δείγματα τοϋ αυτού , άστε και είδη , οίον του άνθρωπου

ίο το ζωον και το δίπουν, άμα δέ και τί» αΰτοάνΟρωπος.

(ιο) "Ετι ού μόνον τών αισθητών παραδείγματα τά εϊδη,

άλλα και αυτών [τών ιδεών], οίον το γένος, ώς γένος

ειδών ■ ώστε το αυτό εσται παράδειγμα κα\ είκών.

(ι ι) "Ετι δόξειεν άν αδύνατον είναι /ωρ'ις τήν ούσίαν

τ., και ού ή ουσία• ώστε πώς άν α'ι ίδε'αι ούσίαι τών πρα-

γμάτων •ύσαι /(ορ'ις είεν ; εν δέ τώ <|>αίδωνι ούτως λε' -

γεται, ώς και τοϋ είναι και του γίγνεσθαι αίτια τά είδη

εστίν. (|2) Καίτοι τών ειδών Οντων όμως ού γίγνεται

τά μετέχοντα, άν μή η τί) κινήσον, και πολλά γίγνε-

80 ται έτερα, οίον οικία και δακτύλιος, ων ού οαμεν είδη

είναι• ώστε δηλον δ'τι ένδέ/εται και τάλλα κα'ι είναι και

γίγνεσθαι διά τοιαύτας αιτίας οίας κα'ι τά ρηθεντα νϋν.

(|3) Ετι εΐπερ είσίν αριθμοί τά είδη , πώς αίτιοι έσον

ται; πότερον δ'τι έτεροι αριθμοί είσι τά όντα, οίον δδ'ί

35 μέν αριθμός άνθρωπος, όδί δέ Σωκράτης, όδ'ι δέ Καλ-

λιας; τί ούν ε'κεΐνοι τούτοις αίτιοι είσιν; ούδϊ γάρ εί οι

μέν άίδιοι ο'ι δέ μη , ούθέν διοίσει. Εί δ' δ'τι λο'νοι

αριθμών τάνταϋθα, οίον ή συμφωνία, δηλον δ'τι εστίν

έν γε τι ων είσ'ι λόγοι, (ΐί) Εί δη τι τούτο, ή ύλη,

40 φανερον δ'τι και αύτο'ι ο'ι άριθιιοι λόγοι τινές έσονται

Ιτέρου προς έ'τερον " λέγο) δ' οίον, εί εστίν δ Καλλίας

λο'γος έν άριΟμοϊς πυρός κα'ι γης κα'ι ύδατος κα'ι άε'ρος,

άλλων τινών υποκειμένων εσται κα'ι ή ιδέα αριθμός •

και αύτοάνθρωπος, είτ' αριθμός τις ων είτε μη, δ'μως

45 εσται λόγος έν άριΟμοϊς τινών, κα'ι ουκ αριθμός, ούδ' εσται

τις δια ταύτα αριθμός. (ΐδ) Ετι έκ πολλών αριθμών

είς αριθμός γίνεται, ές ειδών δέ έν είδος πώς ; εί δέ μή

ες αυτών άλλ' έκ τών έναρίθμων, οίον έν τη μυριάδι,

πως ε/ουσιν αϊ μονάδες; είτε γάρ ομοειδείς, πολλά

60 συμβήσεται άτοπα, είτε μή ομοειδείς, μήτε α'ι αύται

άλλήλαις μήτε α'ι άλλαι πασαι πάσαις• τίνι γάο διοί-

σουσιν απαθείς ούσαι; ούτε γάρ εύλογα ταύτα ούτε όμο-

λογούμενα τή νοήσει. (16) "Ετι δ' άναγκαϊον έτερον τι

γε'νος αριθμού κατασκευάζειν, περ'ι δ ή αριθμητική και

βΐίευμίδ ΐΓ3η8ηηι1.ιΙίοιιί5 ε)υδ οαιίΒΓΒ ίΐιηΐ. (7) ΑΙ ηεε 3ΐ1

δείεηΐίβηι βΐίοπιιη ρΐΌδυηΙ (ηεε εηίιη Ιιυηιηι ϊΐΐοο δΐι1)δΐ3ΐι-

ΙίβδίιηΙ : ίη Ιιί-. εΐεηίιη εδδεηΐ); ηβε <ι<1 εδδβ, (]ΐιιιηι ηοη ίη-

δίηΐ ρ»Γΐίείρ»ηΙΪΙ)ΐΐ5 : ϋαείεηίιη ΓοΓΐ3δδίδε.3αδ£ε ριιΙαουηΙιΐΓ

ο»-ο, ιιΐ.'ιΐΐιιιιιι ιιπμΙιιιιι ;;ΙΙηι. 8('(] ίίΐα Γ.Ίΐίο Ι'.ιι ΪΙΜιιιι• ενειίί

ροΐεδί, ςιιαηι Αη3Χ3;;οι•3δ ρπιΐδ, Εοιίοχιΐδ νείΌ ρο*1επιΐ5,

βΐ φίκΐβπιαίϋ (ΙίχεπιηΙ. Κβείΐε εηίηι ε$1, ηιοΙίΒ εί ίπιροδ-

8ΐυίΙί3 3<1 εμίδηιούί ορίηίοηεηι εοη}>ει•εΓε. (8) ΑΙ ηεε εχ

δρεείεΐηΐδ εεΙεΓ3 βιιηΐ, δεειιηιΐυιη ιιΙΙιιιιι εοπιηι ηιοιίοηιιη

<]ΐιϊ (Ιΐεί δοΐοηΐ. 1)ίεει•ε νεΓΟ εχεηιρΐ3ΐϊ3 ε3δ εδδε εί εεΙεΓβ είδ

ρ3Γΐίείρ3Γ8, ΥΒηίΙοφίίβ εί ιηείίΐρίκιΐ'η-ί ροείίεαδ άΊεεΓβ βδΐ.

ΟιιίιΙ εηίηι εδί ίΐίοιίφίοί! αε^ϊΐ, 3(1 ίιΐοβδ ίιΐδρίείι•ηδ? ΡοδδίΙιϋε

εδί εηίηι εί Οδδε εί Γιεπ ιμιοιίευπιςυο δίιηίΐε, εϋβιιι ηοη 3(1

ίΙ1ίιΐ8 ίιη3§ίηεηι. Οιι,ίΓε εί εχδίδίεηΐε 8οεΓ3ΐε , εί ηοη βχδί-

Ιεη(β, Γιε1ιι1ί(]υε ςιΐΗΐίδ δοει•3ΐεδ εδί : βίηιίΙίΙεΓβιιΙειηεΙί.ιηι

8ί δοεΓ3(ε8 8εηιρϊ(εΓηυ8 βδδεί. (9) ΑΙ ε^ΐδΐίειη εηιηΐ ρ!υι•η

ε>οιιιρΐ3πα : ει^ο εΐίηιιι δρεείεδ : νείιιΐί Ιιοηιίηίδ, αηίιηαΙ

βΐ 1)ϊρεδ , δίηιιιΙ βιιίεηι εί ΜεαΙίδ Ιιοιηο. (ιο) ΙΙειη ηοη 50-

Ιυιη 8εη5ί1)ί1ίιιιη εχειπρΙαΓίβ δρεείεδ εηιηΐ ; νεπιηι εΐίβηι

ίρδβΓυηι [βρεοίεπιπι], ιι|ριιΐ3 ςεηυβ, Ι;ιιιΐ|ΐι.ιιιι ^εηεΓίί δρε-

είεπιιη. (,ιπ,ιιγ Ίιίειιι ει-ίΐ εχεηιρίαι•, εί ϊηίΒρο. (Ι Ι) ΙΙειη, νϊ-

ο'εΓί ροδδίί ίιηροδδίϋϋε εδδε δερ3Γ3ΐ3 δυΐΐδίβηΐίβηι εί εη]ιΐ5 εδί

δυυδΐ3ηΙΪ3. Οικιπ• (ΐιιοηιοιίο ίϋο;τ , (μκιιη Γεπιηι δΐιϋδίβιιΐίίβ

6ίηΙ , δερ3Γ3ΐ»! Γιιεηηΐ ? Ιη Ρίπείΐοηε 3ΐι1εη> ί(3 ιΙίεϋυΓ, ςιιοίΐ

Ιιιηι ϊρδίιιβ εβδείιιηι ίρδΐϋδ Γιεπ δρεοίοδ ε;ηι>;ι_' δΐιιιΐ : ( 1 2) ι ρ ι,ιη ■

ιριιιιη δρεείεΙ)ΐΐδ εχδίδίεηΐίηιΐδ , ηοη Ι.ιιικίι ριιι-ϋι ίρίΐηϋ.ι

ΓιιιηΙ, δι ηοη δίΐ ψΐ"<1 ηιονεβί. Λΐηυε ιιιιιΙΙ,ι αΐία Γιιιηί, νεί Λ

(Ιοπιιΐδ, βυΐ αηηιιΐυδ, ηιιοηιηι ηοη (Ιίοίηιιΐδ 085ε δρεείεδ.

0ιΐ3Γε ρ.ιίεΐ ροδβε εοηΙίηςβΓΕ εεΙεΓ3 (μιοιιιιο εί εδδε, ει

Γκ•π, (Ίκπιι ρκ>|>ΙιΊ' ί.,ΐΐ', < Ί',ιι.ι•- , (ρι;ιΙι-δ Π.ΙΠΙΙΙΙ ιμΐίι' ηιιηε

(Ι'ιε(3 δΐιηΙ. (13)1(εηι,δί δρεείεδ ιιιιηκ•ιί δΐιηΐ, ιμιιιιικπίο

επιιιΙ (•;ιιι<ιι•'' ιιΐηιιη <|ΐιι>ιιϊ;ιιιι ίρδ3 εηΐίβ , δΐιηΐ (ΙίνεΓδί ηυ-

ηιεΓί ? ιιίμιιΐη Ιιίε ςυί(Ιειη ηπηιεπίδ Ιιοηιο , Ιιίε υργο 8οεΓ3-

(εδ, Ιιίε ίΐιιΐΐ'ΐιι 03ΐϋ3δ? (,ΐιιί ίιόΐηι- ίΙΗ Ιιίδ εβιΐδη; δΐιηί ? εΐε-

ηίηι δϊ Ιιί (μι'κίεπι ίεΙεΓηί , Ιιί νε™ ηοη, ηϋιίΙ (ΙίΠεΓί. ΟυοιΙδί

<]ΐιιιιιϊ;ιιι> ρΓοροΓίίοηβδ ηιιιηεΓΟΓυηι ΙιοεοδίιηΙ,υΙ εοηδοηβη-

Ιί3, ραΐεΐ ψιοιΙ ιιηιιιη (μιί(1(1:ιιη επί, ςιιοηιηι ρι-οροπΊοιιεδ

δΐιηΙ. (14) 8ί ίμίΐΗΓ Ιιοε, ιικιΙιτϊη ίηιμίίΐιιι, εδί .'ΐΙίιμιίιΙ, ηκιιιί-

Γεδίιιιηεδί ςπο(Ι ίρ»ί εΐίιιιη ηιιηιεΓΐ ρΓοροιΙίοηεδ εαίιΐδςυβηι

βΙΙεΓίιΐδ αιΐ ηΚεηιιιι επιηΐ. Ι)ίεο «ιιίεηι , ϋΐ δι ΟβΙΙίβδ ρΓΟ-

ροΚίο «>1 ίη ηιιιηεπδ ί^ιιίδ, ΙεΓηχ, βφΐηε εί βεΓΪδ, 3ΐίςυο-

ηιιη βΐίοπιηι δΐι1);εεΐ0Γηιη επί ρΓοροΓίίο; Ηΐιιυε ί(1ε3 εΐίβηι

ίρ-ι' ί<Κ'3ΐίδ Ιιοιηο, δίνε βΐίηηίδ ιιιιπι<•ι ιι- δίΐ,δίνε ηοη, επί

1»ιηεη ρΓοροΓίίο ίη ηυηιεηδ βΐίιμιοηιηι , εί ηοη δίηιρΙίείΙεΓ

ηιιηιεπιδ : εί ρΓΟρΙβΓΟΒ ηιιΙΙυδ επι ηιιιηεπίδ. (15) ΙΙειη, ο

ηιιιΚίδ ηππιειίδ, ιιηιΐδ ηιιιιιεπίδΠΙ : εχ δρεείεΐιυδ νβτο, ςαο-

ιηοϋο δρεείεδ ιιιΐ3? ΟηοιΙδί ηεε εχ ίρδίδ, δειΐ εχ ηυιηεΓαηί-

Ιίόιΐδ, ιιί εχ (Ιεεειη ιιιίΙΙίΙιιΐϊ, (μιο:ηυ(1ο δε ΙιαϋεηΙ υηίΐ3ΐεδ?

8ίνε ειιίιη εμίδΐίειη δρεείεί δΐιηΐ, ιτιιιΙΙα ίηεοηνεηίεηΐίβ 8ε-

(μιεηΙιΐΓ : δίνε ηοη ε]ιΐδΐ1εηι δρεείεί, ηεε είε(1επι ίηνίεεπι,

ηεε εεΙεΓΚ οιηηεδ οηιηίΐιικ : ίη ηυο εηίηι (ΙίΓΓεΓεηΙ , ςιιιιηι

ίιηρ38δί!)ίΙεδ δίηΐ ? Ιΐαχ εηίηι ηεε Γ.ιΙίοηίΐΙιϋί.ι δΐιη), ηεε ϊηΙεΙ-

ΙεεΙίοιιί εοηδεηΙηηεΒ. (16) ΙΙεπι ηεεεδδε εδί βΐίηιΐ ψιίϋιίαπι

ηιιηιιτί βεηιΐδ ροηθΓε , (:ίκ.ι ιμιοιΙ 3πΙΙιιηεΙί('3 , εί οιιιιιί.ι

.11.
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πάντα τ* μεταξύ λεγόμενα ΰπό τίνων ■ $ πώς η έκ τί

νων εσται άρνών; η διά τί μεταςύ τών δεΰρό τ' εσται

καίαϋτών; (π) νΚτι αί μονάδεςαί έν τη δυάδιεκατέρα

ε'κ τίνος προτέρας δυάδος ■ καίτοι αδύνατον. Κτι δια

6 τί εν δ αριθμός συλλαμβανόμενος; "Κτιδέ προς τοις εί-

ρτ,με'νοις, είπερ είσιν αί μονάδες διάφοροι, έ/ρην ούτω

λέγειν ώσπερ και όσοι τα στοιχεία τε'τταρα ή δύο λέ-

γουσιν καϊ γαρ τούτων έκαστος ου τί» κοινόν λε'γει

στοιχεϊον, οίον το σώμα , άλλα πΰρ και γην, εϊτ' εστί

ίο τι κοινόν τό σώμα είτε μη. Νϋν δέ λέγεται ώς δν-

τος του ενός ωσ~ερ πυρός η ύδατος δμοιομεροΰς• ει

δ' ούτοις, ουκ έσονται οίισίαι οι αριθμοί, άλλα δηλον

δτι, εΐπερ εστί τι εν αύτδ και τοΰτο έστιν άρχη , πλεο-

ναχώς λε'γεται το εν άλλως γαρ αδύνατον, (ιβ) 15ου-

15 λόμενοι δέ τας ουσίας άνάγειν εις τας αρχάς μήκη μεν

τίΟεμεν εκ μακρού και βραχέος, εκ τίνος μικροΰ και

μεγάλου, και έπίπεδον έκ πλατε'ος και στενοΰ, σώμα

δ' εκ ΚαΟε'ος και ταπεινού, (ιο) Καίτοι πώς εςει ί, τό

έπίπεδον γραμμήν η τό στερεδν γραμμήν και έπίπεδον;

2ο άλλο γαρ γε'νος τδ πλατύ κα'ι το στενόν και βαθύ και

ταπεινο'ν ■ ώσπερ ουν ούδ' αριθμός υπάρχει έν αύτοϊς,

δ'τι τό πολΰ και ολίγον έτερον τούτοιν, δήλον δτι οΰδ' άλλο

ούΟεν των άνω υπάρξει τοις κάτω. Άλλα μην ουδέ γέ

νος τό πλατύ του ΒαΟέος• ήν γαρ αν έπίπεδον τι τό

25 σώμα. (•>.ο) "Ετι αί στιγμα'ι έκ τίνος ένυπάρξουσιν;

Τούτο) μεν οϋντώ γένει και διεμάχετο ΙΙλάτοιν ώς οντι

γεωμετρικό) δο'γματι, άλλ' έκάλει αρχήν γραμμής, τοΖχο

δε πολλάκις έτίθει ταςάτόμους γραμμάς. Καίτοι ανάγ

κη τούτοιν είναί τι πέρας• ώστ' έ; ου λόγου γραμμη'

30 έστι, και στιγμή έστιν. (2ΐ) Ολως δέ ζητούσης της

σοφίας περί τών φανερών τό αίτιον, τοΰτο μεν είάκαμεν

( ούΟέν γόιρ λέγομεν περί της αιτίας 8θεν ή αρχή της

μεταβολής ), την δ' ουσίαν οΐόμενοι λέγειν αυτών ετέρας

μεν ουσίας είναί φαμεν, δποις δ' έκεϊναι τούτο>ν ουσίαι,

35 δια κενής λέγομεν τόγάρ μετέχειν, ώσπερ και προ'τερον

είπομεν, ούΟέν έστιν. Ουδέ δη ό'περ ταΤς έπιστήμαις

δρώμεν ον αίτιον, διό και πας νους και πάσα φύσις ποιεί,

ουδέ ταύτης της αιτίας ήν φαμεν είναι μίαν τών άρ

χων, οΰΟέν άπτεται τα εΐδη , άλλα γέγονε τα μαθήματα

40 τοις νΰν ή φιλοσοφία, οασκόντο>ν άλλων χάριν αΰτα

δεϊν πραγματεύεσΟαι. (μ) "Ετι δέ την ΰποκειμένην

ουσίαν ώς ΰλην μαΟηματικο)τέραν αν τις ϋπολάβοι, και

μάλλον κατηγορεΐσΟαι και διαφοραν είναι της ουσίας

κα'ι της ίίλης η υλην , οίον τό μέγα και τό μικρο'ν,

45 ώσπερ και οι φυσιολόγοι φασί τό μανόν και τό πυκνόν,

πρώτας του υποκειμένου φάσκοντες είναι διαφοράς ταύ

τας• ταΰτα γάρ έστιν υπέροχη τις και ελλειψις.

(•ίΐ) Περί τε κινήσεως, ει μεν εσται ταΰτα κίνησις, δη-

λον δ'τι κινησεται τα είδη • ε'ι δέ μη , πόθεν ήλΟεν ; δ'λη

00 γαρ ή περ'ι φύσεο)ς άνηρηται σκέψις. (•>4) "Ο τε δοκεΐ

,^αδιον είναι, τό δεΐξαι δ'τι έν άπαντα, ού γίγνεται• τη

γαρ εκθέσει ού γίγνεται πάντα £ν άλλ' αυτό τι έν, αν

διδώ τις πάντα. Κα'ι ουδέ τοΰτο, ει μη γε'νος δοισει

■τό καθόλου είναι • τοΰτο δ' έν ένίοις αδύνατον, (ϋδ) Ού-

(|ΐι;ι•ιικ'ι1ί:ι (ΙίπιιιΙιΐΓ 3 φΐίΙιπ>(Ιιιιη : ςιι,τ ςιιοηιούο, ηιιΐ ρχ

φΐίΐιπδ ρπηεί|)ϋ5βπιηΙ?3υΙϋΐΐΓ πιβιΐίβ ίοη^ίΐιίΐίιιπι γοπιπιρΙ

ί(1ρ3ΐ•υηιρπιη1?(17)11ριη, ηηίΙβίΡδ, ηικβϊη (1ιι»Π1»ΙβΜΐη(,

ιιΐηΐφΐι• ρχ ίΐΙίι|ΐι<Ί ρποι-ρ <1ιΐ!ΐΝ1;ιΙι\ ΑΙ Ιιοο ίηιροδίίϋίΐρ ΡδΙ.

11(111, Ι'ΠΓ Ι! ΙΙΙ1Ι1Ι βίΐ Ι1ΠΙΙ1ΙΤ118 ΟθΙΙβθΙϋ8? Πριιι , »(1 Ιιιιι φΙ.Τ

<1ίο(3 δΐιηΐ , ϋί ιιηϊΙ»(Ρδ (ΙίΠΊτρηίΡδ 8υηΙ, οροιίρΐιβΐ ίΐα <1ίορι•ρ,

δίοιιΐ φΐίιιιπίφίο φ)3ΐΙιιθΓ3ΐιΙ(1ιιοι1ίουΊΐΐρ|ρηΐρηΐ3. Κίριιίιη

Ιιογιιγπ δίηβιιΐί ηοη (ΙίαιηΙ ρ|ρηιρη(ιιιη , ηηοιΐ < οιιιιιιιπι•- ρ$( ,

πίριιία ροΓριΐϋ, μ.ί1 ι^ιιιίιι (Ι (ΡΓΓαιιι, βΐνβ οοηιιιιιιιιρ Ι|1ΐίι1 ϋϊ(

(■οι ρπ•,, 8ίνρ ηοη: ιιπικ αιιΙιΊΐι ϋίοίΙιΙΓ, 3Ρ »ϊ πιιιιιιι ι|;ι

Ρ88Ρ(, ιι( ί-ΐιί•. ΠΙΙΙ ϋιρί,Λ. ΜΙΙΙΪΙίίΜΙΙ ρϋΙ'ΙίΐΙΙΙΙ. (,ΙΙΙΙΙιΙ 81 ΪΙ3

δί[, ηυηΐΡΓί ηοη ρηιηΐ ΜΐΙι^Ι.ιηΙΪ,τ. Κοιΐ 8ί ίρδηιη ιιπιπη βΐί-

ςηίιΐ Ρίΐ, ρ| Ιιοο ρπποίρίιιιη ρ•ί(, ρβίοΐ (ριοιΐ υηιιιη ιηιιΙΙίρϋ-

οϊΙβΓ (ΙίιίΙιΐΓ. ΑΙίΐΡΓ ηβηιςυρ ϊπιρο68ΪΙ>Ί1β βδΐ. (18) Υοίρηίοϋ

3ΐιΙ(>ιιιιίΐι1ιίΙαη1ίιιηι γρΓργγρ ;ιιΙ |«ιίιιι ί]ιί;ι, Ιιιΐιμίίικίϊιιοβηυκίβοι

ρχ Ιοημο ρΐ 1)Γονί ροηιιηΐ , ρχ <|ΐιο(ΐ3ΐη ρηΓνο ρΐ ιη^"» ; ρΐα-

ιπιιιι υργο, ρχ ΙηΙορΙ «ΙγιρΙο ; οοΓριι» αυΐΐ'ΐη, ρχ 3ΐ(ο Ρΐ Ιιιι-

πιίΐί. (19) Λ( ιριιιΐιιιιιΐιι ηιιΐ ρΐαηηιιι ΙιιιΙιιΊιίΙ Ιίιιΐ'ΐιιη , ιιιιΙ &ο-

] η Ι ιιιιι Ιίηρ3ΐη ρΐ ρΐαηιιιη ? Αΐίικί ηβηκριρ ι;ρηιΐ9, Ι,ιΐιιιιι ρι

8ΐπε1ιιιη, ιιΐΐιιιιι ι•Ι ΙιιιιιιίΙι'. Οικ'ίικηΐιηοιίιιιη ί^ιΐιιι• ηι•ιριι•

ηιιπΐΡΓυ8Ρ$(ίπ ΡΙ8, ρο ιριοιΙ ηηιΚυηι ρΙ ρηππιηι βΐι Ιιίίβϋικί

ΡδΙ, ι'Ι,ι ιιιβηίΓβεΙηιη ΡδΙ <ριοο" ιιιί; ίΐϋιΐιΙ (ρπρ<ρι:ιιιι ίΐιριτίιι-

πιηι ϊηΓρποΓΪοιιβ ίηοιίΙ. ΑΙ τργο ηρι: Ιηΐιιιη, ρρηιιβ »ΙΙί ΡβΙ.

Κ(ρηίηι ροΓριΐδ Ρ8ίρ| ρΐηηηιη ςιιίά. (20) Ιίριη ριιηοΐβ, ρχ (]ΐιο

ίηΡΓυη1? Αί ίιοπιηι βρηριί ηιΙνρΓίβηβίιΐΓ ΡΙβίοΙηιΐιριιιιη ρχ-

δίί>1ρη1ί (Ιο^ηΐΐΙί ςρηηΐρίΓΪΐΌ : 5Ρ(1 ηοιιιίηηΐιβΐ ρΓίΠι ίρίιιηι Ιϊ-

ηΡΗ! , Ιιορ υργο δίτρίπβ ροικΊιηΙ ΙίηΡ38 ίη(1ίτίδί1)Νβδ. ΑΙ(]υί

ηριοβδΡΡδΙ, Ιιαπιηι βϋηοιτη ρβίρ Ιΐ'πηίιιηιη. Οη,-ιγρ εχ (]ΐΐ3

πιΐίοηο Ιίηρβ ρίΐ, ρηιιοίηηι (ριοςιιρ ρ«1. (21) ΕΙ δϊηιρίϊεί-

Ιργ (]ΐιηηι 88ρϊρηίϊβ3 8Ϊ1 , (1ρ ιηοηίΓρδϋί (ηιυβιη (]ιι,τγργρ,

ΙιηηΓ η,ηίιΐοηι ρΓ.τίρπηίδίιηιΐδ ( ιιίΐιϋ ρηίιη (Ιο 03ΐΐδα (Ηοϊιηιΐδ,

πηϋο ρπικίρίιιιη ΐΓ3Πδΐηιιΐ3ΐϊοηίδ) ; δΐιΙΐδίΛηίίβηι υργο ροΓυηι

ϋίοΡΓΟ ρυΐ3ηΙθδ, ηϋβδ ςπίιίριη δηΐΐδίβηΐίβδ Ρδ^' ιΐΐοϊιηιΐδ : π,ιιο-

ιι.ιι.Ι. ι νρ™ ϋΐιρ Ιιοπιηι δηΙΐίΙηηίί,Έ, ϊη(•3>δ»ιη ιϋοίιηιΐδ; ρβΓίΐ-

πρ;ιπ- ηίΐηιηιιρ, ιιΙ ρπυπ (Ιίχίιιιιΐδ, ηϋιΜ «Ι. ΝΊ•(• ιϋ.ιιιι (Ίί.ιιιι

ςιιβηι δοίρπίϋδ οδίρ 03η«ιηι νίιίβηιιΐδ ρΓορΙΡΓ ςιΐ3ΐη οηιηϊδ

ίηΐρ||ο(Ιιΐδ 1 1 ιιΐιιηίδ η&ίιΐΓ3 Γ.κ ίΐ : ηεο ίΙΙηιη (•;ιιι-•.ίιιι, ηιΐ3ΐη

ηηβηι (1ε ρπηιίρϋδ ΡδδΡ (Ιίιίηιπί, ίρδ,χ δρροίρδ αΙΙίημηηΙ ;

δΡ(Ι (ριϊ Ιι.κ κΊ,ιΙι' 8ΐπι| , ϋ8 ιη3||ιριΐ)3ΐ3 Γ»ρΐ3δΐιηΙ ρΐιϊίοδο-

ρΐιίη, (]ΐΐ3ηινϊδ αΊρβηΙ βΐίοηιηι μΓβϋβ Ρ3 οροΓίΡΓβ ΐΓΒοίβΓβ.

(22) II. -ιιι , £ηη]ρε(3ΐη δηϋδίβηΐϊαηι ιιΙ ιιι.ίΙπ ιαπι ηιβ^ίδ ηΐ3-

ΙΙι('ηι;ι1ϊ(•.•ιηι π,ηίδ ργοΓρρΙο ριι(3ν6Γΐ(, 30 ιτιαι;Ϊ5 ρΓ.Τ(1ίοαΓϊ

(ϋΓΓΡΓΡηΙίβηι 8ΐι1)δΐ3η1ί.χ' 30 πιβΙργι* βδδη, ηηβιη ιιι,ιΙιίίιιπι ,

νιΊιιΙϊ ιΐ)3μηηιη ρΐ ρίΐνιπη ,δίοοίί βίιιηΐ ΡΙΐ)•δίο1ο™ί πιπιιη 6(

(Ιρηδηιη, ρΓίιηΐί 8ΐι1)ίι'θΙί (ϋορπίοδ Ιΐ35 ίΙίΠιτοηΙϊακ ρ?8Ρ. Ηα?ο

ρίοηίιη ρχορίδυδ ηυκίαηι ρΙ ιΙοΓροΙιΐδ δΐιηΐ. (23) ϋο ιηοΐη βη•

Ιριη , δϊ Ιι.το (]ΐιί(1ρηι ηιοΐιΐδ ΡΓυηΙ , ρ»ΙιΊ ηιιοι] δρρςίρδ ιηονο•

ΙιιιιιΙιιι•. Οηοιίδί ηοη , ιιη(1ο ρτρηίΐ ? Ιοία ρίοηίιη ίΐο ιιαΙιιιή

ουη.δίιΙΡΓαΙίο δίο ρρπί. (24) ΕΙ (ριθ(Ι ΓαοίΙρ νΜεΙιΐΓ, ρΓθ!)3Γβ

φΐιι.Ι οιιιιιί;ι ιιιιιιιιι >ίιιΙ, ιιοιιριικί'ΐΐίΐ ; ρ\π 'ρΙίοιίριΊρηϊιη ηοη

ΙίιιιιΙ ιιιιιηϊ,ι πιιιιιιι, μ•ιΙ ίρδίιηι ιιιιιιιιι, λι ιριί^Ροιιΐ'ΡιΙ.'ιΙ (ΐπιιιί.ι :

βρ. ηε Ιιοο ςυίιίριη, ηίδί <ριίδ ιιηίνρΓδβΙβ €οηοΐ'<33ΐ ι^β^Ρηυδ.

Ηοο «ιιΐοηι ίη ςιιίουδίίβηι ίηιροδδίίιίΐο. (25) ΝιιΙΙιιιιι ηιιΐι ιη
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βένβ δ' Ιχει λόγον ουδέ τα μετά τους αριθμούς μήκη

και επίπεδα και στίρεά, ούτε όπως εστίν ή εστα'ι, ούτε

τίν' ε/ει δύναμιν ■ ταΰτα γαρ ούτε είδη οιόντε είναι (ού

γάρ είσιν αριθμοί) οίτε τα μεταξύ (μαθηματικά γαρ

•, ίκεϊνα) ούτε τα φθαρτά, άλλα πάλιν τέταρτον άλλο

φαίνεται τοΰτό τι γένος. (2β) "Ολως τε το των όντοιν

ζητεϊν στοιχεία μή διελόντας, πολλαχώς λεγομένων,

αδύνατον εΰρεϊν, άλλως τε και τοϋτον τον τρόπον ζη-

τοϋντας εξ οίων εστί στοιχείων. Εκ τίνων γάρ το

ιο ποιεϊν ή πάσχειν, η τό ευθύ , ούχ εστί δήπου λαβείν,

άλλ' ειπερ, των ουσιών μόνον ενδέχεται• ώστε το των

όντων άπάντοιν τα στοιχεία ή ζητεϊν ί| οίεσΟαι εχειν

ούκ αληθές. (α7) Πώς δ' άν τις και μάθοι τα των

πάντων στοιχεία; δηλον γάρ ως ούΟέν οιόντε προϋπάρ-

ι>> χειν γνωρίζοντα πρότερον. Ιίσπερ γάρ τώ γεωμε-

τρεϊν μανΟάνοντι άλλα μεν ενδέχεται προειδέναι, ων δέ

ή επιστήμη και περί ων μέλλει μανθάνειν ούθέν προ-

γιγνώσκει , ούτοι δή και έπί τών άλλων. (28) "ίΐστ' εΐ

τις τών πάντων εστίν επιστήμη, ως τινές <ρασιν, ούθέν

•2ιι άν προ'ύπάρχοι γνωρίζων ούτος. Καίτοι πάσα μάΟησις

διά προγιγνωσκομένων ή πάντων η τινών εστί, και

ή δι' αποδείξεως και ή οι δρισμών ■ δει γάρ έξ ων

ό δρισμος προειδένοχ χαΐ είναι γνώριμα. Όμοίοις δέ

και ή δι' έπαγιυγης. Άλλα μήν και ει τυγχάνει σύμ-

•25 φυτος ούσα , Οαυμαστον πώς λανΟάνομεν έχοντες τήν

χρατίστην τών επιστημών. ('2θ) Ετι πώς τις γνωριεϊ

εκ τίνιον εστί, και πώς εσται δηλον ; και γάρ τοϋτ' ε/ει

άπορίαν • άμφισβητήσειε γάρ άν τις, ώσπερ χαί περί

ένίας συλλαβάς • οί μέν γάρ το ζα έχ του σ και δ χαί α

:ιο φασιν είναι, ο'ι δέ τίνες έτερον φθόγγον <ρασίν είναι και

οΰθένα τών γνωρίμων. (3θ) Ετι δέ ών εστίν αισθησις,

ταϋτα πώς άν τις μή έχων τήν αίσθησιν γνοίη ; καίτοι

έδει, είγε πάντων ταύτα στοιχειά έστιν ε; ων, ώσπερ

α'ι σύνθετοι φωναί είσιν εκ τών οικείων.

πιΙίϋΠΐ'ΠΙ Ιι,ιυεηΙ 1160 ίΙΙικ , φΐί« ροδί ηυιιιεπίί, ΙοιίβίΙιιιΙί-

ηεβ, ρ1;ιιι;ι εΐ *ο1ίι!;ι ίυπί, ηεε ηυοιηοιίο βίηΙ , ,πιΙ ΐιιΐιιι.ι

μιιΙ , ηεε (ΐιιοιιι μιιι Ιΐ3ΐ)63ηΙ : Ιι;ι•<- εηίιη ηι ■(• δρεείεδ ροβ-

δίΐιίΐο 681 6856 (ηοη οηίηι 8ΐιηΙ ηιιηιεη ), ηεε ιηοϋί» (πια-

ΠΐΡΓηκΙϊιϋ (Ίΐιιη ϊ II η 8ΐιηΙ ), ηεε οοΓηιρΙίϋίΙϊα : 80(1 πιγμι,

αη3ΐΊιιηι αΐίικί φΐυιΐιΐιιιιι Ιιοο §εηιΐδ βρρβΓεΙ. (26) ΕΙ δίπιρϋ-

είίει- βίεηιεηΐβ φΐίιτειν βοΐίιιιη ηοη άΊνϊϋεικΙο, ςυιιηι ηιιιΙ-

Ιίρΐίείίει• (ΙίεβηΙιιι-, ϊπιροδδίυίΐε βδΐ ίηνβηϊΐΌ : ρΓβθβειΐίπι

φΐιιηι Ιιοο ηιοιίο ι[ιι.γι•;ιιιΙ, εχ φΐίηυβ εΐεηιεηΐίβ δΐΐ. Εχ

([ΐιϋ)ΐι> εηίηι 8ΪΙ ίρδυιη Β^βΓΟ 3υ1 ρα(ϊ , βιιΐ ίρδίιιη ΓβοΙυηι ,

1ΐ3υ(1 (Ιιιυίε ηοη ρο(ββ( βιιιτιϊ : ίηιο νεΙ μ ροδβίΐ, (1ΰ δυοδίβη-

Ιϋβ δοΐιιηι ροίεβί. <3ιι3γο 3πΙ ηιπκΓεκ, βυΐ ριι(αΓβ Ιΐ3υειβ

οιιιηϊιιιιι βχδίδίεηΐίηηι είεηιβηΐβ, ηοη εδί νοπιπι. (27) ^ι■ο-

ηιοιίο νβΓΟ ;ιΙί(|ΐιΊ.ΜΊΐιιοΐ(ΐΐΊΐιιι εΙειηεηΐ3 άΊβοεΙ ? Μ&ηϊΓεβΙηηι

εδί εηίιη , ςυοιΐ ηοη εδί ρο.-βϊΐιίΐο φΐίοφίβηι ευιη εοςηοβεβΓβ

ρπιΐδ. <^ιΐ(•ιιι;ΐ(ΙιικκΙιιιιι εηϊηι ίΙΙιιιιι, (]ΐιί §εοιηεΙΠ3ηι (ΙίδείΙ ,

3ϋα ςυκίειη ρπκβείΓε εοηΙίη§ίΙ , φίοπιιη νει-ο ίΙΙ» δοίοιιΐίιι

εδί εΐ πηα; (Ιοεεηιΐυδ εδί , ηίΐιίΐ ρΓα;δ(:ίΙ, ίΙ.ι εΐ ίιι εείεπ'δ.

(28)Οιι•ΊΓβ δί(]υ3 ευηείυηιηι βδΐ δείεη(ία(υ( (]ΐιί(ΐ3ΐιΐ3ίιιη(),

ηίΐιϋ ρΓοΓεεΙο ίδ ρΓδΒΟΟβηοδοεΓβ ροδδεί. ΑΙςιιί οιιιηίδ άίβοΐμϋοα

ρβτ ρπεεοςηί(3 3υ( οιιιηί.ι , ,ιιι( 3ΐίςιΐ3 εβί, Ι.ιιιι ι[ΐι.ι• ριι-

(Ιοιιιι ιπ-.!ΐ';ιϋι ιιΐ(.-ιιι, (]ΐΐ3ηι ςιικ ρεΓ (ΙεΓιηίΙίοηεδ (Μ. Εχ ςυίΐιυί

εηίηι (ΙιΊίηϋίο εδί , ίΙΙα ρπνίΌ^ιοβεί οροΓίεΙ 30 ηοΐβ 688β.

ΚίιηίΙϊΙοΓ ιΊίίΐιιι ([ΐια• ροι• ίικίυείίοηειη. ΑΙ δι ϊιιη;ι|» ηοΐιίδ

68( , ΐιιίπηιι εδ( ςιιοηιοϋο ίιΐδεϋδ ηοΐιίβ ορίίιιιβηι δείεηΙίαηιΐΊ

Ιιιιΐιΐ'.-ιιιιυί. (29) ΙΙεηι (]υο ρ»ε!ο ιριίβ εο^ηοδοεί , εχ φΐϋιιΐδ

ΟδΙ, εΐ (]ΐιοηιθ(1ο ηιαηϊΓο&Ιυιιι επΙ? εΐεηίιη Ιιοο ΙιβΙιεΙ βηι-

1ιίμιιίΙϋ1ι•ιη. 1)πΙιίΐ3ΐιίΙ εηίηι ηυίδρίαηι, δίειιΐϊ εΐ (1ε ηιιίΙιυ$-

ιΙ.ιιη 8}1ΐ3ΐ)ίδ : (]ΐιί(1αιη εηίηι δν|ΐ3ΐΐ3ΐτι ζα, εχ σ είδ εΐ α

3ίιιηΙ εδδε : (|ΐιίιΙ»ηι υογο 3ίίιιηι δοηυηι εδδβ (ΙίειιηΙ εΐ

ηιιΙΙυιη εχ ηοΐίδ. (30) ΙΙειη, ηιιοπιηι δεπδΐιβ εδί , εβ (|ΐι»-

ηιοϋο ([υίδ ηοδεοί δειίδΐιηι ηοηΙΐ3ΐ)εη»? 3ΐ([ΐιϊ οροΓίεΙκιΙ,

δϊ(|υί(1ειη εβιίεηι ουηεΙΟΓυιη εΙεηιοηΐ3 δυηΐ, εχ α,υίΐκιβ

δίειιΐί εοηιρο5ίΙ<Β νοεεδ δυηΐ,εχ ρΓορπϊβ δυηΐ εΐεηιειιΐίδ.

ΟΑΡ. Χ.

35 Οτι μέν ουν τάς ε'ιρημένας εν τοις βυσικοϊς αιτίας

ζητεϊν έοίκασι πάντες, και τούτων έκτος οϋδεμίαν έχοι-

μεν αν ειπείν, δηλον χαί εκ τών πρότερον είρημένων.

Άλλ' άμυδρώς ταύτας• και τρόπον μέν τίνα πασαι

πρότερον είρηνται, τρόπον δέ τίνα οΰδααώς• '^ελλιζο-

4(ΐ μένη γάρ εοιχεν ή πρώτη φιλοσοφία περί πάντων, άτε

νεα τε κατ' αρχάς ούσα κα'ι το πρώτον ■ (2) έπε! και

Εμπεδοκλής όστοϋν τώ λόγω ϊησ'ιν είναι, τοΰτο δ' εστί

τό τί ην είναι και ή ουσία τοϋ πράγματος. Άλλα μήν

όμοίοις άναγχαϊον χαί σάρκα και τών άλλοιν έ'καστον

4;, είναι τον λόγον, ή μηθενός ■ διά τοϋτο γάρ και σαρξ

χαί όστοΰν εστί χαί τών άλλιον εχαστον, χαί ου διά τήν

υλην, ήν εκείνος λέγει πΰρ χαί γήν κα'ι ύδωρ και αέρα.

Αλλα ταϋτα άλλου μέν λέγοντος συνέφησεν άν εξ ανάγκης,

σαφώς δέ ούκ είρηχεν. (3) Περί μέν ουν τών τοιούτων

!•(ι δεδήλωται χαί πρότερον ο'σα δέ περί τών αυτών τούτων

άπορήσειεν άν τις, ε'πανέλθωμεν πάλιν τάχα γάρ άν εξ

αυτών εύπορήσαιμέν τι προς τάς ύιτερον απορίας.

Οηοιΐ ί^ίΙυΓ ίΙΐ3δ, (ρι* ίη ΝΛΐϋΓβΙίίιηδ (ΙκΙοβ 8ΐιηΙ , οβιι-

838 οιιηείί ([υ.τπτε νίιΙεβηΙυΓ, εΐ ρι-αΠει- ίΙΚίδ ηυΙΙαιιι αΐίαιιι

(Ιίειτε 1ΐ3ΐ)Ρ3ηιυ'ί, εχ ίΙΙίδ φΐίε (1ί(Ί3 δΐιηΐ ριίυβ, ρβίβΐ. 8ειΙ

838 οΐΐδοιιτε (Πχοηιηΐ. ΰιιθ(Ι»ηιιιιθ(1ο εηίιη οιιιιιεβ ϋίεΐ-αι

μιπΙ ριίπδ, 'ΐιιηϋαηιηκχίο βιιίειη ηιίπίιηβ. Ι!;ιΙΙιιιΙ νιι{ ι εηίιη

βίηιίΐίδ ΓυίΙ ρΓΪιιΐ3 ρΐιίίοδορηίβ (Ιε «ιηηίΐιιΐδ, ςυίρρε ηονβ εχ-

8Ϊ3(εη8 ίη ρηηείρίοεί ρΐ'ίιιιιιηι ίη δυο ςεηεΓε. (2) ΕΙεηίιιι

ΕιιιρειΙοοΙεδ οδ αίΐ εδδβ ΓβΙίοηε ϋοηιροίίΐίοηίχ. Ηοο 3π1ειη

εδί άίοΐΐ'β ι\α\Λ ύΐ η3ΐυΓ3 εΐ τεί δυηδίαηΐίβιη. ΑΙ νε™ δί•

ιηίίίΙεΓ ηεεε886 εδί εΐίβηι εβπιεηι εεΙεΓοπιηκμιε δίη^ηίο-

Γυιη ([ΐιοΟιιιιε (ΙίεοΓε εκο ΓαΙίοηεηι, 3ΐιΙ ίη ηυΙΙο. ΙΊορΙει•

Ιιοε εηίηι εΐ οβγο, οί 08, οεΙεΓοηιηιςαβ υηιιηκιυοϋψιυ

βδΐ : εΐ ηοη ρΓορΙεΓ ιηβΐίτίβιιι , φίβηι ίΙΙε ί8ηεπι , (εη'3ηι ,

3φΐ3ΐη εΐ βιτειη 3ίΙ. 8ε(1 1ιί«•ε «ΙΙει-ο ιΐίεεηΐε, ηεεε883Γί(ι

οοηδεηδί886ΐ ρΓοΓεεΙο, εΐβι-ε Ιβηιεη ηοη ϋίχίΐ. (3) 1>ε Ιιϊλ

ίί;ίΙυΓ εΐ αηΙεαιιιηηίΓεδίΒΐιιιη εδί. Ουο(1ειιιη()υε βιιΐοηι (Ιι:

Ιιίδ φΐί$ρί3ΐιι (ΙιιΙιίΙβνεΓίΙ , πιτδΐΐδ Γερείβιιιιι». ΕοΓίβδδίδ εΐε-

ηίηι εχ είδ ίΐΙί(ΐ»ί(1 ΓαευΙΙϊΙίβ Ιΐ3ΐκ•1)ίηιιΐδ 3ΐ| ΙίιΙιΐΓβδ (ΙυΙΛ-

ΙβΙίοιιεδ.
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ΒΙΒΛΙΟΣ Α ΤΟ ΕΛλΤΤΟΝ.

ΟΑΡ. Ι.

Ή περί της αληθείας θεωρία τη μεν χαλεπή , ττ) δε

δαδία. 2ημεϊον δέ το μήτ' άςίως μηδένα δύνααΟαι

τυ/εΐν αύτη;, μήτε πάντοις άποτυγ/άνειν, άλλ' έ'καστον

λέγειν τι περί της φύσεως, και καβ' £να μεν μηΟέν

6 ΐ, μικρόν έπιβάλλειν αύτη, εκ πάντων δε συναΟροιζο-

μένων γίνεσΟαί τι μέγεθος, "ίίστ' είπερ έΌικεν ε/ειν

καθάπερ τυγ/άνομεν παροιμιοζόμενοι, τις άν θύρας

άμάρτοι; (ϊ) Ταύτη μεν άν εΐη £αδία ■ το ί' όλον τι

ενειν και μέρος μή δύνασΟαι δηλοϊ το χαλεπόν αυτής.

Ιυ Ίσως δε και τη; /αλεπότητος ούσης κατά δύο τρό-ους,

οΰκ έν τοϊς πράγμασιν άλλ' εν ήμίν το αίτιον εστίν αυ

τής, "ίίσπερ γαρ κα'ι τα των νυχτερίδων όμματα προς

το φέγγος ε/ει το μεΟ' ήμέραν, ούτοι χαΐ της ημετέρας

Φυ/ής ό νους προς τα τη φύσει φανερωτατα πάντων.

15 (ί) Ού μόνον 2ΐ /άριν ε/ειν δίκαιον τούτοις ων άν τις

κοινώσαιτο ταϊς όόςαις, άλλα και τοις ετι έπιπολαιοτέ-

ρως άποφηναμένοις• και γαρ ούτοι ουνεβάλοντό τι- την

γαρ έςιν προήσκησαν ημών. ΕΙ μεν γαρ Τιμόθεος μή

έγένετο, πολλήν αν μελοποιίαν οΰκ εί/ομεν • ει δέ μή

2υ Ψοϋνις, Τιμόθεος ούκ άν ίγένετο. Τον αυτόν δ; τρό

πον χαιτών περί της αληθείας άποφηναμε'νων • πάρα

μεν γαρ ένίυιν παρειλήφαμέν τινας οοςας, ο! δέ του γε-

νε'σΟαι τούτους αίτιοι γεγόνασιν. («) Όρθιος ο' ε/ει

και το καλεΐσΟαι τήν φιλοσοφίαν έπιστήμην της άλη-

35 θείας. Θεωρητικής μεν γαρ τέλος αλήθεια, πρακτι

κής δ' έργον και γαρ έαν το πώς ε/ει σκοπώσιν, ού το

άΐδιον άλλα προς τι και νυν Οεωροϋσιν οί πρακτικοί.

Ουκ ίσμεν δέ το αληθές άνευ της αιτίας. (ό) "Εκαστον

δέ μάλιστα αυτό τών άλλων, καΟ' 2 και τοις άλλοις

3ο ΰπάρ/ει το συνιόνυμον, οίον το πυρ ΰερμότατον και γαρ

τοις άλλοις το αίτιον τοϋτο της Θερμότητος ■ ώστε κα'ι

άληΟε'στατον το τοις ΰστέροις αίτιον του άληΟέσιν είναι.

Διό τάς τών άε'ι όντων άρ/ας άναγκαϊον άεί είναι άλη-

θεστάτας• ού γάρ ποτέ αληθείς, οΰο' έκείναις αίτιον τί

35 έστι τοϋ είναι, άλλ' ε'κεΐναι τοις άλλοις. "ϋσΟ' έ'καστον

ώς ε/ει τοϋ είναι, οΰτιο και τή; αληθείας.

Άλλα μήν ότι γ εστίν άρ/ή τις κα'ι ούκ άπειρα τα

αίτια τών Οντων, ούτ' εις εύΟυωρίαν ούτε κατ' είδος,

δηλον. Ούτε γαρ ώς έ'ς ύλης τόδ' έκ τοϋδε δυνατόν

ίο ίέναι ε!ς άπειρον, οίον σάρκα μεν Ικ γης, γην δ' έ;

αέρος, αέρα δ' ε'κ πυρός, κα'ι τοΰτο μή ΐστασθαι• ούτε

δΟεν ή άρ/ή της κινήσεως , άον τον μέν άνθρωπον υπό

τοϋ άε'ρος κινηΟήναι , τούτον δ' υπό τοϋ ηλίου , τον δέ

ήλιον ύπό τοϋ νείκους, κα'ι τούτου μηδέν είναι πέρας.

45 (ϊ) Όμοίως δέ ουδέ τό οι ένεκα εις άπειρον οίο'ντε ίέναι,

[ϊαοισιν,μεν ΰγιείας ένεκεν, ταύτην δ' ευδαιμονίας, τήν

δ' εύοαιμονίαν άλλου , κα'ι ούτω; άε'ι άλλο άλλου ένεκεν

δρβευΐ3ΐίο (Ιο νοπίβΐβ, ρ.ιι-Ιίηι (ΓιΙΐκίΙίβ, ρβι-Ιίιιι ίβείΐΐδ

βίΐ. 5ίι;ιιυιιι ηιιΙοπι, ί)ΐιοϋ ηβφΐε βίΐΐίβ οηιιι «Ιίφΐίδ οοηδβ-

φΐίΙϋΓ, ιιοφίο οπιηίιιο βΐ) ο» 3ΐ)ΡΠ3ΐ, 5Ρο) ςιιίδφίο ;ι|ιι|πϊ<1

(1οιΐ3ΐιΐΓ» (ΙίιίΙ, οί 6Ϊη§η1ί ςηίοΌηι ηίίιίΙ βιιΐ ρβηιιη εϊ 3(1-

(ΙιιηΙ,εχ οηιηίΐΗΐδ ϊργο εοΐΐοοίίδ ηΐϊφία ιηαςηίΙιιυΌ ΠΙ. (}ιι3γρ

ί(α Γιτε »ε νίοΐοίπι• ΙιαΙχτε , ιιι ίη ρι-ονβΓίιίο ιΐίοίπιιΐδ , (}ιιί5

ιαρίΙΙαΗ! ΛϋθηαΙήΙη ]αηιΐ3? (2) ΙΙοο πιοιίο ρΓοΓεοΙο Γαοίΐίί

βδδοΐ. ΤοΙιιηι βιιΐρπι βϋφίοιΙ εΙ ρ.ϊΐίοιιι ΙιβΙιογρ ηοη ροδδβ

Ιιοο ε)ιΐδ <)ϊΓΠοιιΙ(»Ιοπι οδΙεηόΜΙ. (}ιιυπι νε™ ϋίΠ'ιοιιΙΐΒδίΙυ.ο-

Ιιιΐδ 8ΪΙ ιηοιίίϋ, ΓοΓΐα«ιίί εαιΐ88 ε]ιΐ8 ηοη Γε1)υ3, 8ειΙ ηο1)Ϊ8 ίρβίί

ίηείΐ. ι,ϋΐιΊπηιΙιηοιΙιιηι εηϊιιι νεςροΓίίϋοηυιιι οπιΐϊ 3(1 Ιιιηιεη

(Ιίι'ί 80 Ιΐ3ΐ)εηΙ , ίΐ3 εΐ ϊηΐϋΐΐβοΐυβ ηηίιιΐίε ηθ8(ι\τ 3(1 ε» ηιΐίτ

ιηαηϊΓοϋΙίίβϊιηα οηιηίπιιι ϋΐιηΐ. (3) Υεπιηι ηοη κοίυηι ίΙΙί•.

38εη(ΐΛ! 8ΐιηΙ^Γ3ΐί.τ, (μιοπιπ) ορ'ιηίοηί1)ΐΐδ ςιιϊδ βεςιιίεδοεί,

δειΐ ίΐϋί εΐίαιη , ψιί 8ΐιρ•>ΓΠιίβ Ιεηιΐδ ιϋχεηιηΐ. ΟοηΓεΓυηΙ

εηίηι βϋςυίιΐ εΐίβηι ίβϋ : ΙιΜιίΙ ιιιη ιιαιπιριο ηο^Ιπιπι ρΓκεχεΓ-

επεηιηΐ. δι εηίιη ΤίιηοΙΙιειιβ ηοη ΓυίδβεΙ, ιηιιΙΙιιηι ιηε-

Ιορα'ίίκ ηε(|ΐΐ3(ρΐιΐηι 1ΐ3ΐ)υί?<ίεηΐϋ8 : 8ί Ιιιηιεη ΡΙιτνηίΛ ηοη

ε\*ΙιΙί8ίεΙ , ηε ΤίιιιοΙΙιειι» ιριίιΐρπι. δίιηϋί ιηοιίο οί ιΐβ ίΙΙίί

τε8 ΙιαΙ)οΙ , ςιιί ϋε τογ ίΐαίε 3$8€ΓυεηιηΙ. Α ςιιί1ιιι$(ΐ3ηι εηϊηι

3ϋ(ΐιΐ38 3εοερίιιιιΐ8ορίηίοηε5; ιριίιΐ;ιιιι νεΓΟ , υΐ Ιιί ΠεΓεηΙ,

03053 ΓυεΓηηΙ. (4) ΚεοΙο βιιίειη εΐίβιη Ιιοο 5β 1ΐ3ΐ>εΙ , ρΐιί-

Ιοδορίιίβιη βρροΙΙαΓί βοϊοηΐίβηι νβΓΪΐ3ΐΪ5. δρεειιΐβΐϊνίρ εΐε-

ηίηι Ιϊηί», νεΓΪΙ»8 : ρΓ3εΙίοίε βιιίεηι , ορ»8. ΕΙεηίιιι δι ηιιο

ηιοϋο 5ε 1ΐ3ϋοηΙ , εοηδίοΊτβηΙ , ηοη εβιΐδβηι ρεΓ 8ε , δει! 3(1

αΙίο,υί(Ι, εΐ Ιιοο ίη (οιηροι-ρ ρΓβοΙίεί δρεειιΙβηΙυΓ. Νρ5ειηιΐΗ

3ΐιΙειιι νεπιηι 3ΐ)5ΐ]ΐιο εηυ53. (5) Ιΐηηιιΐφίοιίψιο υργο ίιΙ

ίρ5ΐηιιπιαχίηιε α1ίοπιιηε5ί, 8ϋθΐιη()υιιιςιιοάοε(εΓΗ ιιηϊνοεβ•

(ίο ϊιιΐ'-Ι : ιιίριιία ϊμηϊβ ΐ';ιΙί>.Ιί^ίιιιιιιιι. ΕΙεηίιιι εε(εΓΐ5 Ιιίο

08( ΐ',ιΐίιΐίΐίΐΐί.-. ο.ιιΐίί. <,»π;ιι ■<• νριί^ηιιιηι ε1ί3ΐη 081 Ίά (|(ΐο<1

ροίΙεΓίοΓίΙΐϋδ, υΐ νεΓ3 δίηΐ, 03»53 εδί. Ι'ΓορΙβΓ ((υοϋ ρπη-

οίρίβ δοηιροΓ εχδίΛίεηΙίηηι ιιεΐ'ε55« ('5( νεΓΪδδίηΐΐ εδδβ. Νβο

εηίιη ,ιΙί<ιιΐ3Π<]ο \ιίλ , πιί•, ίΙΙίδ ιιί μιι(, 3ΐίο,υί(Ι αΐίικ 1 0305»

051 , 8ει1 ίΙΙ.ι οεΙεΓίδ. (}ι>3ΐ•ε υΐ βιτυηιΐυηι Εδδε υηυηι^υοιί-

ςιιο 5ε Ιι.ιΙι. ι , ί(α ε1ί<ιιιι &βο.υηι1ιιηι \ •ί ιι.ιΙιίιι.

ΟΑΡ. II.

ΑΙ νει-ο 0,110(1 Ρ5ΐ ρπ'ικίρίιιιη αΙκ]ΐιο<1, ηεηιιβ δΐιηΐ ίηίίηίΐη.'

εηΐίιιιη ε3ΐι*.τ , ηεο,ιιε ίη γοοΙιιιιι ρΓΟ^ΓετΙίεηιΙο, ηοψιβ βεεηη-

ιΐιιιη δροοίεηι , ρβΙοΙ. Νβο εηίιη υΐεχ ιιΐ9(εη3, Ιιοο οχ Ιιοο

ροΙεδΙ('55ε ίηΐίηίΐιιηι, ιιί εαΓηειη εχ Ιειτβ,Ιειτβηι οχ βογρ,

ίΐεπ'ΐιι εχ ίμηο, εΙ Ιιοο ηοη 5(3γρ : ηρο ιιηιΐε ρι-ίικ-ίρίπηι ιιιο-

ίιΐ5 ; νρΐιιΐί Ιιοηιίηεηι φΐίιίειη ηΐι 3ργρ ιιιονεπ , Ιιιιηο τργο

3 δοΐε , 8ο|ρηι 3ΐιΙι•ιιι η εοηίοηΐίοηο, Η Ιιιι]ιΐδ ηιιΙΙιιιη Ρ85(;

ιιιιιίιι. (?.) δίιηίΙίΙεΓ ηιι: ου]ϋ5 031153, ίη ίηΐίηίΐυιιι ριοίΠΜΐί

ροΐοίΐ : ιι( (ΙρηιιιΙιιιΙ.ιΙίιιιιοιιι φΐίιίρηι 83ηίΙ»Ιίδ 0ΛΙ153, ίΙΙβιιι

ϊογο ΓοίίοίΙαΙίδ, ΓοΙίοίΙαίριη υργο ηΚβπυβ :ρΙ ί(3 δειηρρΓ πΐίιιι]

31ΙΡΓ1Ι15 βΓ3ΐί3 Οδ50. δίιιιίΙίΙΡΓ βιιίειη οί (Ιρ Ρ0 φΙΟΐΙ φΐίί ΡΓ31
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είναι. Και έπί τοΰ τί ήν είναι δ' ωσαύτως. (3) Τών

γαρ μέσων, ών έστ'ιν εςω τι έσ/_ατον και προτερον,

άναγχαϊον είναι το προτερον αίτιον τών μετ' αυτό. Ε!

γαρ ειπείν ήμας οε'οι τί τών τριών αίτιον, το πρώτον

& έροΰμεν ού γαρ δή τόγ' εσνατον, ούδενός γαρ το τελευ-

ταϊον άλλα μήν ουδέ τί) μέσον, ενός γαρ. (ί) ΟΰΟέν

δέ διαφέρει εν ή πλείω είναι, ούδ' άπειρα η πεπερα

σμένα ■ τών δ' απείρων τοϋτον τον τρόπον χαί όλοις του

απείρου πάντα τα μόρια μέσα όμ'οίιος μέ/ρι τοΰ νΰν ■

Ιο ωστ' είπερ μηΟέν εστί πρώτον, ό'λως αίτιον ούΟέν έστιν.

(ί>) Άλλα μήν ούδ' έπ'ι το κάτι.) οίόντ' έπ' άπειρον Ίεναι,

του άνω ε"/οντος άρ/ήν, ώστ' εκ πυρός μεν ύδωρ, έχ δι

τούτου γήν, και ούτως άε'ι άλλο τι γίγνεσθαι γένος.

Λι/ώς γαρ γίγνεται τόδε ίλ. τοϋδε, μη ως τόδε λε'γεται

Ιό μετά τόδε, οίον έ; Ίσ(ΐμίο>ν Όλύμπια, ή ώς εκ παιδός

άνήρ μεταβάλλοντος, ή ε; ύδατος άήρ. (β) 'ίίς μεν

ούν ε'κ παιδός άνδρα γίγνεσθαι φαμεν, ώς ε'κ του γιγνο-

με'νου τό γεγονός ι, εκ τοΰ έπιτελουμε'νου το τετελεσμέ-

νον • άε'ι γάρ έστι μεταξύ, ωσπερ τοϋ είναι και μή είναι

•Μ γε'νεσις, ούτι» χα'ι τό γιγνόμενον του οντοί και μη ον-

τος. (7) "Εστι δ' ό μανΟάνων γιγνόμενος επιστήμων,

χα'ι τοΰτ' εστίν δ λέγεται, ό'τι γίγνεται ε'κ μανΟάνοντος

επιστήμων. Τό δ' ώς ες άε'ρος ύδωρ , φΟειρομε'νου Οα-

τε'ρου. Διό εκείνα μεν οΰκ ανακάμπτει εις άλληλα ,

« ουδέ γίγνεται έ; ανδρός παις ■ ού γάρ γίγνεται εκ της

γενέσευις τό γιγνόμενον, άλλα μετά την γενεσιν. Ούτω

γάρ και ήμε'ρα εκ τοΰ προιί , ό'τι μετά τοΰτο • διό ουδέ

τό πρωί ε; ημέρας. Θατε'ρα δε ανακάμπτει. (8) Άμ-

ίοτε'ρως δέ αδύνατον εις άπειρον ίεναι. Τών μεν γάρ

3υ Οντων μεταςύ ανάγκη τέλος είναι, τα δ' εις άλληλα

ανακάμπτει• ή γάρ Οατέρου φθορά Οατερου έστι γενε-

σις. "Αμα δέ κα'ι αδύνατον τό πρώτον άίδιον ον φΟα-

ρηναι• έπε'ι γάρ ούκ άπειρος ή γε'νεσις επί τό άνω,

ανάγκη, έ; ου -ύΟαρέντος πριότου ττ. έγένετο, μή άίδιον

16 είναι. (9) "Ετι δέ τό ού ε'νεκα τέλος, τοιούτον δέ 3 μή

άλλου έ'νεχα , αλλά τάλλα εκείνου • ώστ' ει μεν εσται

τοιούτον τι εσ/ατον, ούκ εσται άπειρον, ει δέ μηΟέν

τοιούτον, ούκ έσται τό ού ένεκα. Άλλ' οί τό άπειρον

ποιοΰντες λανΟάνουσιν έξαιροΰντες τήν τοΰ άγαθοΰ φύ-

ί" σιν. Καίτοι ούΟε'ις αν έγ/ειρήσειεν οΰΟεν πράττειν μή

μέλλιον επί πέρας ήςειν, ούδ' αν ειη νους έν τοΤς τοιού-

τοις • ένεκα γάρ τίνος άεί πράττει ό γε νουν ε^ων • τοΰτο

γάρ έστι πέρας• τό γάρ τέλος πέρας εστίν, (ι») Άλλα

μήν ουδέ τό τί ήν είναι ένδέ/εται άνάγεσθαι εις άλλον

4& όρισμόν πλεονάζοντα τώ λόγω. Άεί τε γάρ έστιν

ό έμπροσθεν μάλλον, δ δ' ύστερος ούκ εστίν • ού δέ τό

πρώτον μή έστιν, ουδέ τό έ/όμενόν έστιν. (ι ι) "Ετι τό

έπίστασΟαι άναιροΰσιν ο'ι ούτως λέγοντες• ού γάρ οίόντε

είδέναι πριν ή εις τά άνομα έλΟεϊν. Και τό γιγνώ-

&υ σκειν ούκ έστιν • τά γάρ ούτως άπειρα πώς ένδέ/εται

νοεϊν; ού γαρ ό'μοιον έπ'ι της γραμμής, ή κατά τάς

διαιρέσεις μέν ού/ ϊσταται, νοήσαι δ' ούκ εστί μή στή-

σαντα• διόπερ ούκ αριθμήσει τάς τομάς δ τήν άπειρον

διεςκόν. (ιϊ) Άλλα και τήν ΰλην έν κινουιιένω νοεϊν

βδδβ. (3) ΜβάϊΟΠίηι 5»ηο, ΐ|ΐκιπιιιι βχ(Γ3 αΙίιμιίυΌΙΙίιηοηι οί

ρπηίΐΐΐηβδί, η00β58β0δΙ, (]αθ(1 ρΠ118 081, ΟΒΙΙ53Ι110580 00Π1|η

ςιι.ιε ροδί ί||υ<1 βιιηΐ. δϊ βηίιη (Ιίεοι-ο ιιοί οροιίιιβιίΐ , (ριίιΙ

Ιπυηι εαυω δίΐ, ρηηιιηιι (Ιίιτηιιι*. Νοη βηίιη οογΙο ιιΙΙίιηιιηι

( ιιιιΙΙίιι* οιι ί ιη ιιΙΙιιιηιιιι ^αιι^α ΟδΙ ), ηοςυο ηιοιίίιιιη : ιιηίιι»

οηίιη. (4) ΝίΙιίΙ «ιιίοιη άϋΤοιΊ ιιηιιηι, αη ρίητα δϊηΐ, ηοο ίη-

ΓιηΙΙα, 3η ΙίηίΙβ. ΙιιΙίηϊΙοιιι ιη ο,ιιίοΌηι Ιιοε ηιο(]ο οί δίπφΐίείίοι-

ίηΠηίϋ οιηηβί ρβΓίι» ιηβιΐίίβ βυηΐ δϊιιιίΐίίοι• ηιιπιβφιο. ί}ιι,-ιη:

5ί |ιι ίιιιιιπι ηϋιίΙ β»1 , οιηηίηο ηυΐΐα οηυ«3 ΟδΙ. (5) ΑΙ ηοφιο

ιίοΟΓδίιηι ροκίίΐιίΐβ βδΐ πι ίηΠιιίΙυηι (ΙοδοοηιΙοΓΟ , ψιυπι ίι!

(|»0(1 δΐίΓδίιπ) νεΓδίΐδ ρπηοίρίιιηι ΙιιιΙιοβΙ : «Ι οχ ΐε^ιιβ ηυί-

ιίοιη 3<|ϋίΐπι, οχ Ιιαε υογο Ιογγβιιι, οί ί(» ίβιηροΓ αΙίυιΙ

(|ΐιΐ)ΐ1ϋ«ηι μοηυϋ 1ΐβιϊ. ΟηρΙίοίΙβΓ οηίιη Ιιυε οχ Ιιοε ΙΪΙ , ηυιι

ιιΐ ρυ5ΐ Ιιοο (ΙίοίΙιΐΓ, νβΙ ηΐ οχ ΙίΙΙιιηίί» ΙικΙίί, ΟΙ)ηιρί;ιοί;

ηυΐ υΐ οχ ρικτο ηιπ|;ιΐο νίτ, 3»1 ιιΐ εχ 3ΐ]ΐιη λογ. (0) ΥΌ-

ιιιιηοηίιηνοΓΟ υΐ οχ ριιοιτο ςυίιίοιιι νίηιηι Ιίοπ ιΐίείιηιΐδ ,

Ι^ιιιροηι οχ οο ιμιοιΐ Πο1)3ΐ, ϊϋ αηοίΐ ΓβοΙιιηι ο*1, ίιιιΐ ηιιοιΐ

ριτΓοοΙυιιι ο?1, οχ οο ςιιοϋ ροΓίίείοΙιβΙυι• : δοιηροΓ βίοηίηι

05ΐ3ΐκιιιίι1 πιβιΐίιιπι, ιιί ίηίοι• οίδβ, οί ηοη 0580, ί;οηοι•3ΐίο :

ί(3 ιι«ο(1 ΠΙ, ϊηΙοΓ οχδίδίοη.1!, οί ηοη εχ5ίδΙοιΐ5. (7) Οιπ

3ΐιΙοιη (ΙίίοίΙ, (ίΐ δείοηδ. ΕΙ Ιιοε βίΐ ηυοιΙ (ΙίοίΙϋΓ, (]ΐιοι1

ΙίΙ οχ ιΐίδεοηΐβ δοίοηδ. II ιιιιΐι ιη Ιαιιιρι,ιηι οχ 30Γβ3ΐ|ΐΐ3,

ΠΙ εοΓΠίρΙο ηΙΙογο. Οιιβιβ ίΙΙη ((ΐιίιίοπι ηοη ΓοΠοοΙϋηΙϋΓ

ηπιΐιιιι; ηοε ΙίΙ ριιοΓ οχ νίΓΟ. Νοη οηίιη ΙίΙ οχ ςοηοΓβΙίοηο

ιριπι] ΠΙ , Μΐΐ ροδί ςοηοΓβΙίοηβηι. 8ίο οηίιη ιΐίββ ΠΙ οχ (1ί-

Ιιιο,υΙο , ιριοηί.'ΐηι ροδί Ιιοε εδί : (ρι,ίΓΟ ηοο ιΐίΐηοιιΐιιιη οχ

(1ίο• Ο'οΙβΓα νοίΌ ΓοΠεεΙυηΙιΐΓ. (8) υίΓοα,ιιο Ιβηιοη ιηοϋο

ίιηροδδίϋίΐβ βδΐ ίη ίηΐίηίΐιιιη ρΓομίΌΐΙί. ΙΙΙοπιηι οηίιη ΐ]υιιΠΊ

ηιο<ϋ3 δίηΐ, ηοοβδδε οδΐ Πηοιη οδδβ : Ιιοοο βιιίειη ίηνίεεπι ρβ•

ΠβεΙυηΙυΓ. ΑΙΙοΓίηβ οηίιη εοΓπιρΙίο, «ΙΙοπιΐδ ςοηεί'ηΐίο

βί,Ι. 8ίηιιιΙ ίΐιιΐΐ'ΐη ίιιιροίϋίΐιίΐο βδΐ ρΓΪιηιιιη οοΓπιηιρί ,

(|υιιηι δοιηρίΙοΓηιιιη δίΐ. Ουιιιη οηίιη κοηοιαίίο ηοη »ίΙ ίη-

Ηιιίΐιιιη δΐΐΓ$υιη νβΓδίΐδ, ηοεοδδβ οκΐ ηοη 0580 δοπιρίΙΟΓ-

ηιιιη ίΙΙιΐιΙ, ιριο ρΓίιηο εοΓΠίρΙο ιριίιιρκΊηι ΠκΙπιιι ο.-,Ι.

(9) ΙΙβιη ίρδίιηι οιι]ιΐδ εαπ«» Γιηίβ. ΤβΙο 3ΐι(οιη 081, ιριοιΙ

ηοη οδΐ βΐίοιίιΐδ ΐϊΓαΙϊπ. , δοΟ ο^Η5 03υ53 οοΙογβ. Οιιβγο »ί

Ι,.Ιι' Γπί υΙΙίηιηηι, ηοη οπί ίηΐίηίΐηιη. Οιιοιί^ί ηίΙιίΙ Ι,ιΐο,

ηοη «ίίΙ ίρδυηι οι]ιΐδ εβιΐδβ. 5βι1 «ριί ΓϋοίυιιΙ ίηΐίηίΐιιιιι ,

ΙιιΙιΊ οοδ ιριοιΙ Ιιοηί ιι,ιΙπγ.ιιιι ΗΐιΓοηιηΙ. ΛΙ ηυΙΙιΐδ ίηοίροΓΟί

3§βΓβ ιριίΓ(]ΐΐ3ΐη , δι ικιιι οδδοί ροΓνοιιΙιιπίδ 3(1 Πηοιη, ηοο

οδδβΐ ίηίοΐΐεείυ; ίη ΙβΙίΙηίδ. Λΐίιπρι-ί οηίιη εΐυβα ;ιι;ίΙ,

ιριίΐΊΐηιιριο ίηίοΐΐβοίηιη ΙιιιΙιοΙ . Ηοο ηβιηιμιβ Ιοπηίηηδ θδ( :

Πηίδ νβΓΟ ίρδβ ΙβΓΠΐίηιΐδ. (10) ΑΙ νοιο ηοο α,ηοιί ο,υίιΙ ογ»1

0856 ι-οιίιιοί 3(1 ιιΐίιιιη (ΙοΙίιιίΙίυηοιη Γ3ΐίοηο 3ΐ)ηη(ΐ3η(οιη οοη-

Ιίηι;ίΙ. δβηιροΓ οίοηίιη ρΓΪΟΓ, ηι«ςί$ οβΙ, ροδΙοιίοΓ νιτο,

ηοη ε$1. Οιι]ιΐ5 ηπΙοιιι ρΓΐηιιιηι ηοη βδΐ, ηοε ιμιοιΐ δεηιιίΙιΐΓ,

051. (Ι Ι) ΙΙβηι , ίρδίιηι δοΐΓΒ ροΓίηιυηΙ , υ,ηί ίΐ.ι (Ιίοηηΐ.

Νοιι οηίιη ρο6δίΙ)ίΙβ οδΐ δεΪΓβ ιιηΐο , <ρι«ιη 3(1 ίικ1ίνί(1πη άΐ-

νοηίίΙηΓ. ΑΙϋ,ηοίρδίιιηοο^ηοδοβΓοηοη βδΐ. ρικβοηίηιίΐβ ίη-

ΙίηίΙα δΐιηΐ , ιριοιηοιίο ίηΙοΙΙί^ΟΓΟ οοηΐίη^ίΐ ? ηοε οηίιη δϊιηϋβ

(Ιο Ιίηο3 οδΐ , < 1 1 1 .ι ■ δοο«η(1ηηι (Ιίνίδίοηοδ (ριίιίοιη ηοη -ι :, ι :

ίιιΙιΊΙίμΐΊΊ! νοιο ηοη ροίοδί , ηϊδί δίδίβΐ. 1}ιΐ3ΐ-ο ηοη ηιιιι.••-

Γ»1)ίυίνί8ίοποδ, (]ηϋηΠηίΐ3ηι ρβΓίΓαηκϊΙ. (12) 8οι1 οϋ3ΐιι

ιη3ΐοΐ'ί3ΐιι ηβοοδδβ 081 ίη βο (ΐηο(1 ηιονοΙιΐΓ, ίηΙοΙΙίϊΟΓΟ. ΑΙ

--
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ανάγκη, καΐ άπείρω ούδενΐ εστίν εΤναι• ει δέ μή, ούχ

άπειρον γ' εστί τδ άπείρω είναι. (|3) Άλλα μήν και

ει άπειρα γ* ήσαν πλήθει τα είδη των αιτίων, οϋκ αν ήν

ούδ' ούτω τδ γιγνώσκειν • τότε γαρ ειδε'ναι οϊόμεθα,

ί δταν τα αίτια γινωρίσωμεν • τι) δ' άπειρον κατά την

προ'σΟεσιν ουκ εστίν έν πεπερασμένω διεςελΟεϊν.

Αί δ' ακροάσεις κατά τα εθη συμβαίνουσιν • ώς γάρ

εϊοιθαμεν, ούτως ά^ιοϋμεν λέγεσβαι, και τα πάρα ταΰτα

ούν δμοια φαίνεται άλλα δια τήν άσυνήθειαν άγνωστο

ι" τερα και ξενικώτερα • το γάρ σύνηθες γνιοριμ,ώτερον.

(ϊ) ΊΙλίκην δέ ίσχυν έχει τδ σύνηθες οί νόμοι δηλοΰσιν,

έν οίς τα μυΟώίη και παιδαριιόδη μείζον ισχύει του γι-

νωσκειν περί αυτών δια το εθος. (3) Οί μέν ουν, εάν

μή μαθηματικώς λε'γη τις, ούχ αποδέχονται τών λεγόν-

>!> των, οί δ', αν μή παραδειγματιχώς, οί δέ μάρτυρα

άξιοϋσιν έπάγεσδαι ποιητήν. Και οί μέν πάντα ακρι

βώς, τους δέ λυπεϊ τι) ακριβές ή διά τί> μή δύνασΟαι

συνείρειν ή δια τήν μικρολογίαν £χει γάρ τι τι) ακριβές

τοιούτον, ώστε καδάπερ έπ'ι τών συμβολαίοιν, και έπί

ιυ τών λόγων άνελεύδερον ειναί τισι δοκεϊ. (4) Διο δεϊ

πεπαιδεΰσΟαι πώς έκαστα άποδεκτε'ον, ώς άτοπον άμα

ζητεϊν επιστημην και τρόπον επιστήμης- εστί δ' οϋδε'-

τερον δάδιον λαβείν. Την δ' άκριβολογίαν τήν μαθη-

ματικήν ουκ έν άπασιν άπαιτητέον άλλ' έν τοις μή

25 εχουσιν ύλην. Διόπερ ου φυσικός δ τρόπος• άπασα γαρ

ίσως ή φύσις έχει υλην. Διο σχεπτε'ον πρώτον τί έστιν

ή φύσις• ούτω γάρ καΐ περί τίνιον ή φυσική δήλον

εσται [και εϊ μιας επιστήμης ή πλειόνων τά αίτια και

τάς αρχάς βεωρήσαί ε'στιν].

ιιιιΙΙί 6δΙ εδδε ίηΠηίΙο : ςυοά δι ηοη , ηοη ίηΓιηίίυιη εδί ίιιΐι-

ηίΐο εδδβ. (13) <}ιιοά! εΐίβηι μϊ ^ι>ιμ•ϊ(.'ϊ >•»ιι<.ηηιιιι ϊιιΐίπίΐ.•:

ηιιιΐΐίίικϋηε εβδεηΐ, ηεε Ιιοε ηιο(1υ εδδεί ίρδυηι εο«ηο-

δεει-ε. Τϋηε εηίηί βείΓε ρυίβηιυδ, ηυιιπι ε3υδ3δεο§πθδείηιυ3 :

ίηΠηίΙυπ) νβΓΟ Μ>πιηι1ιιιη 3<1οΊΙίοηεπι ηοη εβί ϊη Ιεηφοτε

ΠηΐΙΟ ρβΓΐΓ3Π5ΪΓΟ.

ΟΑΡ. III.

ΑυδουΙΐΛΐϊοηβδ ηιιΐοηι , δεοιιικίυηι εοηδίιεΙυάΊηεδ βεεί-

(ΙιιηΙ. (Οικ'ΐιΐϋιΐιηικίιιιη εηίηι ('οπΜίενϊιιιιι.ι, Η;ι ίιιιϋΐϋΐιιη^

ιΐίεί (Ιε1>εΓ8 , εϊ ςπβ; ρΓκιβΓ Ιυεε, ηοη 3ρρ3ΐ•εηΙ βίηιίϋα ΜΙίδ,

δειΐ φΐίβ ηοη εοιίδυενίηιιΐδ , ίμηοΙίοΓ3 εϊ η)3§ίδ ρεΓε^πηβ :

εοηδυείυηι εΐεηίπι ηοΐίιΐδ εδί. (2) (}ιι»η(»ιιι νει-ο νϊηι εοη-

ίικΊικΙο ΙιαΙκ-αΙ , Ιε§8δ (ΙεεΙβΓαηΙ, ίη φΐίηυδ Γ«1ιιιΙιΐί,ι άι- ρυε-

πϋ3 ρΐϋδ ροδδυηΐ ρΓορΙεΓ εοηδίιείυάίηεπ) , ςυβηι δι εομηο-

βεεΓεηιυδ εβ. (3) ΑΙίςυί ίβϊΐυι•, ηίδί ηΐ3(1ιεπΐ8ΐίεε Ιοφίεηίειιι

ηοη ;ιι1ιιιίΙ1ιιηΙ ; φιίιΐ.ιηι νεΓΟ ηοη ηίδί βχεηιρίίβ ηΐεηΐεπι ;

ςιιί<Ι»ιη 3ΐιΙεηι (Ιίμιιιιιη (ΙιιεηηΙυΙ ΙεκΙίδ ρπιΊικίΐΙπι 3ΐίςυί$

ροιΊίΐ. ΕΙ φΐίιίαηι 8Χ3ε(α οιιιιιία νυΐυηι : ο,υοίιίαπι νεεβ

Ι,ι (ΙιΙ εχβεΐί, αιιΐ ρη>ρΙειν» , ιμιοιΐ ηοη ροδδυηΐ δβο,υί , 3ΐιΙ

ρΐ'ορίιτ ριιϋιΐΗΐιι ΜίΜίΙίΙιιΙειιι. Π.ιΙμΊ εηίηί ε\3ε(α εχροδίϋο

Ι,ιΙ.' ηΐίηυϊιΐ : ςο3Γε ιι! ίη ι•οιι1ηι«-1ί1)ΐΐδ, ί(3 εϊ ίη θΓ8(ίοηίΙ)ΐΐ5

ίΙΙϊυεΓΒΐίδ είδε α,ιιίΙ)ΐΐ8<1αηι νίϋεΙηΓ. (4) Οιι,ιρΓορΙεΓ οροΓ-

ΙεΙ ίηδίίΐιιΐιιιη εβδε, ςιιοιηοιίο ΜΐιμιιΙϊ ΒΐΙιηίΙΙι,ικΙ.ΐΛίιιΙ, (|ΐιο-

ηίαηι α1»ιΐΓ(1υπι εδί δϊηιιιΙ δείεηΙίΒΐη εϊ πκκίιιιη 9€ϊεη1ίίη

ςιΐίΕΓεΓε. λειιΐηιπι βυίειη ΓϊείΙε αεείροΓε ε$1. ΟεΓίίΙυϋίηεηι

νεΓΟ ηιβΙΙιειηΒΙίοβπι ηοη οροΓίοΙ ίη ευηείίδ ςυ.χτρΓε, κει] ίη

ϋδ (|ΐιι>' ηοη Ιι,ίΙμίιΙ ηκιΐίτκιιη. Ι^ΐϋΐι ρ ηοη «•-.[ Ιιί< η;ι»ιι-

Γβΐίδ ηιοιίιΐδ : Ιοί» οηϊιη ηηΐιιπι ΓοΓίε ΙιαοεΙ ηιβΙεπΛηι.

(^ιΐΗΐιιοΙιΐ'ειη εοηδίίΙεΓαηιΙιιηι βδΐ ρΓΐηηιηι , (]ΐιί(1η»πι ηβ-

Ιιιΐίΐ βίΐ. ^ίο εηίιιι ιΊ «Ιο ιμιο ιι.ιΐιιπιΐί» δείεηΐίββδί, ηι»ηϊ-

ΓεδΙϋαι ετίί.

Ι,ΙΒΕΚ II

ΟΑΡ. Ι.

30 Ανάγκη προς τήν έπιζητουμένην επιστημην ΙπελΟεϊν

ήμας πρώτον, περί ών άπορήσαι δεϊ πρώτον ταύτα

δ' έστιν έ'σα τε περί αυτών άλλως υπειλήφασί τίνες , χαν

εί τι "/ωρ'ις τούτιον τυγ/άνοι παρίίοραμένον. (ϊ) Κστι

δέ τοις εΰπορήσαι ^ουλομε'νοις προυργου το διαπορήσαι

36 καλώς • ή γάρ ύστερον εύπορία λύσις τών πρότερον

άπορουμένο)ν εστί, λύειν δ' ουκ εστίν άγνοοΰντας τον

δεσμόν. Άλλ' ή της διανοίας απορία δηλοΐ τοΰτο περί

του πράγματος• ή γάρ απορεί, ταύτη παραπλήσιον

πέπονΟε τοις δεδεμε'νοις• αδύνατον γάρ άμφοτε'ριος

40 προελΟεΐν εις τί) πρόσΟεν. (3) Διί) δεΐ τάς δυσχέρειας

τεθεωρηχέναι πάσας πρότερον, τούτων τε χάριν και διά

τδ τους ζητοϋντας άνϊυ τοϋ διαπορήσαι πρώτον δμοίους

είναι τοις ποϊ δεϊ βαδίζειν άγνοοΰσι, και προς τούτοις

ούδ' εΐ'.ποτε το ζητούμενον εύρηκεν ή μη γινώσκειν τό

45 γάρ τέλος τούτω μέν ού δήλον, τώ δέ προηπορηχότι

δήλον. (») Ετι δέ βέλτιον ανάγκη εχειν προς τδ κρϊ-

ναι τον ώσπερ αντιδίκων και τών άμιισβητούντων λό•

Αιΐ ίΙΙαηι , ςιιβ! ςυίϊΓίΙυΓ, δο,ίεηΐίίηι ηεεε$58 εδί ίη ρπιηΪ5

ηοδ ρπ ΐΊΜΐΊΊΊ- ιΐε (]ΐιι1ιιι^ ρι-ίιιιο ιΐιιΐιίΐηιιιΐιιιιι ε$(. II. 1 1

.ιι.ι. ίη δΐιηΐ, ε( < 1 1 : . > < ■ιπικριε ι)ε είδ αΠΙοΓ (|υίϋ.ιιιι εχίδϋπια-

πιηΐ, εϊ δι φΐίιΐ »ΙΙγ3 Ιιβ.ό ρπιΊεπιπδδυηι δίΐ. (2) Κ-.Ι βιι-

(εηι ηρεπΓ ρΓΐΊίοπι »1ί(]ΐιίϋ ΓβοιιΙΐΒΐίδ Ιιβοοπ' νοίεηΐίοιίδ,

Ι ■» - ιι ■ - ιΐιιΐιίΐιιιΐ'. Κηηι ροδΙε.ΓίοΓ ΓαευΙΙβδ , δοΐυΐίο ιοι ιιηι εδί

< 1•ι;ι- ηηΐε (1ιιυί(»ΐ3 ΓικίίιιιΙ : δοΐνεΓε »»1ειιι ηυη 681, ιριιιιιι

ηοιίιιυ ίβΐιοΓΟίυΓ. 8ει1 ίη(εΙ1εε(υδ Ιι»•>ϊΙ.ιΙίο ιιι,ιηιΐι .-.Ιιιιη

Ιιοε ιΐι' τε Γηι-ίί. ί,ίικιΐι ιιιι> βηίηί (ΙιιυίΙ,ιΙ, εβίεηιΐδ δίιηίίε

φΐίιΜηιη ΙίςβΙίδ ρβΙϋιΐΓ : υίΓοιριε ηαηιςυε ηιοιίο ίηΐ|)θδδίοί1β

εβί 3ΐ1 ιιΙΙογϊοπι ρΓοεειΙεΓε. (3) Ουβιε οηιηεδ ριϊηιο ιΐίίΐί-

ειι1(3ΐεδ δρεευΙαΓί ρ»Γ ε$1, εϊ Ιιοπίηι ^ΓηΙίβ, εϊ ρι-ορΙεΓε»

<ριο<1 ίΙΙί , ςιιί ηυ;ΐΊ•υηΙ , ηίδί ρΐ'ίιιιο ιΙυΙιίΙειιΙ , δίηιίίεδ ίΙΙίδ

δΐιη(, ηυί <|υοη3ΐη ίι•ε οροΓ(ε3(, ίμποιαηΙ : εϊ 3(1 Ιι.τε, ιιειρ»;

ιιίπιιιι ίηνεηεΓΪηΙ π,ιιοιΐ ςυοεπΙηΓ, ηη ηοη , εο»ηοδεεΓε ρο»-

μιιιΙ. Γίηίδ εΐεηίιη Ιιίδ (|ΐιίιΙειιι ηοη εδί ηιηηίΐΊΜιι* : εί

ίιιιΐι-ιιι , (|ΐιί 3Π(β3 ι1ιι1ιϊΐΗ\εΐ'ί( , ρβίεδεϋ. (4) Κειη , ιιιε|ίιι>

μ' Ιι«1>εΐ'ε ηεεεδδε είΐ ίΙΙιιιη 3(1 ίικίίεηικίιιιιι , ςοί Ιαιίφίαιη
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γων άκηκοότα πάντιον. (&) "Εστί δ' απορία πρώτη

μεν περί ών 1•ι τοις πεφροιμιασμένοις διηπορησαμεν,

πότερον μιας τ\ πολλών επιστημών θεοιρησαι τάς αι

τίας, καΐ πότερον τας της ουσίας άρ/άς τάς πριότας

6 εστί της επιστήμης ΐδεΐν μόνον, ν) και περί τών άρ/ών

έςών δεικνύουσιν άπαντες, οίον πότερον ενδέχεται ταύτό

χαι Ιν 5μα φοίναι και άποφάναί η ου, χα'ι περί τών

άλλων τών τοιούτων Είτ' εστί περ'ι τήν ούσίαν, πό

τερον μία περί πάσας ?) πλείονε'ς εισι, χάν ει πλείονες,

ιο πότερον άπασαι συγγενείς, ?) τας μεν σοφίας τας δ' άλλο

τι λεχτε'ον αυτών, (β) Και τοΰτο ο" αυτό τών αναγ

καίων έστι ζητησαι, πότερον τας α'ισθητάς ουσίας είναι

μόνον ιατε'ον ή και πάρα ταύτας άλλας , και πότερον

μονα/ώς 5} πλείονα γένη τών ουσιών, οίον οί ποιοϋντες

Η τά τε είδη χαι τά μαθηματικά μεταξύ τούτων τε καί

τών αισθητών. (-) Περί τε τούτιον ούν, καΟάπερ φα-

υ.έν, έπισκεπτέον, καί πότερον περί τας ουσίας ή θεω

ρία μόνον εστίν η και περί τα συμβεβηκότα καΟ' αυ

τά ταϊς οϋσίαις. (β) Προς δέ τούτοις περ'ι ταύτοϋ

20 και έτερου και δμοίου καΐ ανόμοιου και ταυτότητος

χα'ι έναντιότητος κα\ περ'ι προτέρου χαΐ υστέρου

χα'ι τών άλλων απάντων τών τοιούτων, περ'ι δσων οί

διαλεκτικοί πειρώνται σκοπεϊν έκ τών ένδόςων μόνον

ποιούμενοι τήν σκέψιν, τίνος έστι θεωρησαι περί πάν-

ϊδ των. (ί) "Ετι δε τούτοις αύτοϊς ίσα καΟ' αυτά συμ-

βέβηκεν, και μή μόνον τί έστι τούτων εκαστον, άλλα

κα\ εϊ άρα έ'ν ΙνΊ εναντίον. Καί πότερον α! άρ/α'ι

καί τα στοι/εΐα τα γένη έστ'ιν ή εις ά διαιρείται ένυ-

πάρ/οντα ίκαστον • και ει τά γένη , πότερον δσα έπ'ι

*0 τοις άτόμοις λέγεται τελευταία ή τά πρώτα, οίον πό

τερον ζώον 7) άνθρωπος άρ/ή τε και μαλλόν έστ•. πάρα

το καθ' έ'καστον. (ιυ) Μάλιστα δε ζητητέον και πρα-

γματευτέον, πότερον εστί τι παρά την υλην αίτιον

καθ' αυ:ό ή ου, κα: τοϋτο /ωριστόν •η ου, και πότερον

35 2ν ή πλείω τον αριθμόν. Και πότερον έστι τι παρά

τό σύνολον ( λέγω δέ το σύνολον, 8ταν κατηγορηθη τι

της Ολης) ί) ούθέν, η τών μεν τών δ' ου, και ποία

ταϋτα τών όντων, (ΐι) "Κτι αί άρ/α'ι πότερον αριθμώ

?, είδει ώρισμέναι , και αί ε'ν τοις λόγοις και αί εν τω

«Ο όποκειμένω • και πότερον τών φθαρτών και άφθαρ

των αί αΰτα'ι ή έ'τεραι ■ και πότερον άφθαρτοι πασαι ,

ί) τών φθαρτών φθαρταί. (ΐ2) Έτι δε το πάντων

χαλεπώτατον και πλείστην άπορίαν ε/ον, -πότερον τό ε'ν

χα'ι τόόν, καθάπεροί Πυθαγόρειοι και Πλάτων έλεγεν,

4& οΰ/ έ'τερόν τί έστιν άλλ' ουσία τών Οντων, ή ου,

άλλ' έ'τερόν τι τό ύποκείμενον, ώσπερ Εμπεδοκλής

φησ'ι φιλίαν, άλλος δέ τις πυρ, δ δέ υόωρ, δ οε αέρα.

(ΐ») Καί πότερον αί άρ/α'ι καθόλου εϊσ'ιν ή ως τά

καθ1 έκαστα τών πραγμάτων, και δυνάμει ?, ενεργεία.

60 (μ) "Ετι πότερον άλλως ή κατά κίνησιν χα'ι γάρ ταΰτα

άπορίαν αν παράσ/οι πολλην. (ι&) Προς δέ τούτοις

πότερον οί αριθμοί και τά μήκη και τά σχήματα και

αί στιγμα'ι οΰσίαι τινές είσιν ή ου, καν εϊ ούσιαι, πό

τερον κε/ιορισμέναι τών αισθητών ή εν τούτοις. Περί

3(1νεΓ53Π0δ, οπιηεδ οίπηκμιε ΓβΙίοηεβ ορροδίΐβδ αυιΙίοΓΪΙ.

(5) Ι >Ι ίΐιιΐι'ΐ» μπηιιι (ΙιιΙιιΙ,ιΙ ί.ι (1β ϋί (|ΐι;ΐ' ίη ρπκπηίο (|υα•

ιμιΐ' ιΐιιΐηΐιιν ίιιιικ, ιιίπιιιι πηίιιβ ιιιιΐ ιιιιιΚιιηιηι κϊβηϋαΐ'ηΐη

δίΐ 03Η838 δρβοιιΙϊΓί ; βΐ υίπιπι ριϊπΐΒ 8ϋ1)>ΐ3π1ί« ρπηα'ρί»

δοΐυπι Ιιιι]υ3 δίΐ δείρηίία: εοπδίιΙεΓβΓε , βη εΐίβηι <1ε ρπηιί-

ρϋδ , ΡΧ αυίΐηΐδ οηιπρδ (ΙρηιοηδίΓβηΙ : ιιΙριιΙ.-ι, ιιΐιιπιι οοη-

Ιίη^βΙ υηιιιη βΐ ίόΌπι δίιηιιΙ 8ΐΊίπιΐ3ΓΡ, βΐ ηε^Γο, απ ηοη,

ρΐ όΌ ΓεΙεπδ ΙιιφίϊΐιιικΙί. ΟικηΙμ πιτ,ί μιΙκΙ.ιιιΙι,ιιιι εδί,

ιιίπιιη ιιη.Ί βπ ρΐηΐ'ρδ ι:ίι ι.ί οπιηεδ δίηΐ : εϊ δι ρίπτεδ , ιιίπιιη

οπιηεδ ίιιΐΐ'1- μ- αΓΠηεδ, ;ιη βΐίιμιβδ ρβπιηι δβρίεηΐίβκ, ηοιι-

ηιιΙΙβδ ηΙΊιμιίιΙ ηΐίικί βρρείίβηιΐιιιη δί(. (6) 1.1 Ιμιγ ιΊί.πιι

ίμ-ιπη ηεεβ883Γίιιηι ΡδΙ , ιιΐ ιμΐίΐτιιΐιιΐ', ιιίπιιη δεηίίΙ)ί1ρδ δπ1>•

8ΐ3ηΙί38 είδε ι1ιιιιι|ιι\;ι| ιΙιπίμΙιπιι δίΐ , αη ρι.ι-ΙΟΓ ΙιβδεΙίβηι

;ι!ί;ΐϋ; εϊ ιιίπιιη ιιιιιιιη 3η ρΐηπι δΐιΐΐδΐιιηΐίβπιιη μι•ηΐ'ΐ•ίΐ

βίηΐ : νείυΐϊ ςιιϊ βρεείεδ ςυκριε ηιαΙΙιεηιαΙϊβα Ιιβπιηι εϊ δεπ-

δίοίϋιιηι ηιειίίβ ΓβοίιιηΙ. (7) ΕΙ ιΐε Ιιίδ ΐ§ίΙιΐΓ ( ιιΐ (Ιίοίιηιΐδ )

εοηδκΙεΓ3ΐ)(1υιη εδί, «Ί ιιίπιιη οίΓεϊδυ1)»ΐ3ηΙί3δδο1ιιηι δρεοπ-

Ιβΐϊο δίΐ , .ίη εΙΪ3ΐη εΪΓΟβ β» ηιια? ρεΓ δε δΐιηίΐαηΐϋδ βοοϊίΐιιηΐ.

(8) Εί 3(1 Ιιαο ϋεεοιίειηΐΐ ι1ίν(•ι•Μ),5ίηιϋί εϊ ιϋ^ίιηίϋ , ϊ•1«-ιι -

1ίΐ3(ε εϊ Γ.οηΐΓ3ΓΪε(3ΐε , εϊ άε ρποιϊ εϊ ροδίεΓίοΓΐ , εϊ εεΙεΓί*

ειιηείίδ Ιιιι]ιΐΜ•(•ιιιηιΙι', (1ε ψιίυηβ όϋβίεοΐίεί εοηδϊ(1εΓ3Γε εο-

ιι.ιηΐπΐ', εχ ορίηίοηίυυδ δοΐυηι ριτδεηιΙ»η(ε8 , πι]πχ δίΐ (1β

Ιιίδ οιηιιίΐιιι-ι δρεειιίβη. (9) ΙΙειη (]ΐιχευπιηιιε ρεΓ δε είδ-

ιΐι-ιη ίρδϊδ .Ίΐ•ι•ίι1:ιπ1 , ι•ί ηοη δηΐιιπι ιριϊιΐ Ιιηπιηι ιιιιιιηΐί]ΐιιιιΙ-

ηηε 8Ϊί , δειΐ (Ίί.ιηι ιιίπιιη ιιηπιιι ιιηί εοη(Γ3ηιιηι. ΚΙ ιιΐηιιη

ϊρ<>3 ;;εηεΓ3 δϊηΐ ρΓΪηο,ϊρϊη , εϊ εΐεηιεηΐβ, 3η ϋΐ3 ίη (]ΐιοε (Ιίϊϊ-

(ΙιιιιΙ ιιι' φΐ,ι' ίιι-ι:ιι! δϊη^ηία. II δι ίρδ3 §εηεΓ3 , ιιίπιιιι ΐ|ΐι.ι•

ηΙΙίιηα (1ε ίηιΙίνί(Ιιιίδ ρητ(1ίε3η(ιΐΓ, 3η ρποπι : ηίρηίβ,

ιιίπιιη 3ΐηπΐ3ΐ, νεΙ Ιιοπίο, ρηηεϊρϊυηι, ιΊ ηι.•ι^ί> φι. ι ιη δίη^ιι-

13ΓΪ3 8ΪΙ. (10) Ροΐίδδΐηιιιηι τργο ςηχΓεηιΙιιηι εί ΐΓΒΓίβηιΙιιηι

βδί, ιιίπιιιι δί( .ίΜ(|ιι.ι ρπιΊιτ ιη.ιΙι'ΐΊΐιιη 031183 ρεΓ δε, 3ΐι ηοη :

(■( ΙιιΐΊ- δρρ3Γ3(3, ιιπ ηοη ι (Ί ιιίπιιιι πιι;ι 3Π ρΙιίΓΡδ ηηηιρπ) :

εί ηίΓηηι δίΐ βΐϊςηίιΐ ρι-αΊει- ευηείιιηι ( ιΐϊι-ο ηηΐεηι ειιηείιιηι,

ςιιηιη ι|ΐιίι•ιρι;ιιη (1ε ιιιαίιτί.ι ρΐ'.Τ(ϋυ;ιΙιιι• ) , 3η ηίΙιίΙ , νεΙ 3η

ιρκιΐΊΐηι1;ιηι ςιιίιίεηι δίΐ , ιριοπιηιΐηηι νιτο ηοη : εί (|ΐι.-ρη;ιηι

εηΐίιιιη Ιιιΐί» δίηΐ. (II) ΙΙρηι, ρπηεϊρί», ιιίπιιιι ηηηΐΡΓΟ

.ιη δρεείε (ΙεΓιηίίϊ δίηΐ; ρ( ιριιι1 ίη Γ3ΐίηηί1ηΐδ, <•1 (ριη; ίη

δηΙι]('(-Ιΐ) ; ρ1 ιιίπιιιι εοΓπιρΙίΙιίΙίιιιη εί ίηεοΓΓίιρΙϋιίΙίιιηι ,

εηιίοιιι 3ΐι ιΙίνρι-83. ΚΙ ιιίπιιη ίηεοΓΠίρΙίΙιϋί» ηηιηίιι , ;ιη

εοΓΠΐρΙίΙ)ί1ίυηι εοι•πιρ(ί1>ίΙία. (12) ΙΙβηι, <]υοΛ οιηηίηιη

(ΙίΓΓκΊΐΙίιηιιιη ικΐ εί ιικι\ίιιιηιη 3ηΊΐ)ϊ§ιιίΙαΐΡΐη ΙιβΙκΊ , υίπιπι

υηιιιη εί επδ, ιιΐ Ργ11ιη•;οΗοί εί ΡΙ»Ιο (ΙΙοβοβηΙ , ηοη δίΐ

βΐίικί ηηίεηιιαηι , δεα! εηΐίιιιη δΐιΐΒίβηϋβ , 3η ηοη : δειΙ ηϋυιΐ

φΐίιΙ δΐι1)]οεΙιιπι , ιιΐ ΕηιρριΙοοΙεδ 3ΐιπΐΜΐί3ΐιι »ίΙ, 3ϋιι? νΡΓΟ

ςηίιίαηι ί§ηοηι, εΐίαηι 3ϋιΐ8 «ηιιιιη, βυΐ βει-ειη. (13) ΕΙ

υίΓυηι ρηηεϊρία υηίνεΓίηΙία δίηΐ, <ιη Ι3ΐκ|ΐΐ3πι δίη^ιιΜπ'α

ΓΡπιιη, εί ροΙοηϋ3 , εί ορΙιι. (14) Κι-πι υΐηιηι βΙιΙργ, 3η

ΜΊ.•ιιιΐ(1ιιηι ιηοίηπι : ρΐ Ιυεε εηίηι ηιιιΙΙαιη ι1ιι|ιίΐ3ΐίιιηΐ'ΐη ρΓΜ!-

ΙιεΓε <μι<Μΐι1. (15) ΕΙ 3(1 Ιιιιεο υίπιπι ηυηαρη, Ιοηυίΐυιΐίιιρδ,

ΙΊ^ιιπι' εί ρυηεΐ3 , δΐιΙιδΙβηΙίΒ! <]ΐιππ<1αιιι δίη( , ;ιη ηοη : ε( ,

δι 8ΐιυδ(3η1ίί», ιιίπιιη δερ3Γ3(α} 8 δεηδί1)ί1ίΙ)υ8 , 3η ίη ειδ. Οε
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γαρ τούτοιν άπάντοιν οϋ μόνον χαλεπόν τό εΰπορησαι

της αληθείας, αλλ' ούοέ το διαπορησαι τώ λόγοι £άίιον

καλώς.

Ιιίβ εηίιιι υηιηίηιΐδ ιιοη ηιο<1υ ίηνεηΪΓε νεηίαίειη αΊΓΓιείΙε,

νοηιιη ιιεπυε Ιχ'ηε ΓβΙίοαηιιηϋο (ΙυΙιίΙβΓβ ΓϊείΙε 681.

ϋΑΙ». II.

Πρώτον μέν ουν περί ο>ν πρώτον εΐπομεν, πότερον

4 μιας ή πλειόνων έστιν επιστημών Οεωρησαι πάντα τά

γένη τών αιτίων. Μιας μέν γαρ επιστήμης πώς αν

είη μή εναντίας ούσας τάςάρχας γνωρίζειν; "Κτιδέ πολ

λοίς τών όντων οΰχ ΰπάρχουσι πασαι. Τίνα γαρ τρό

πον οΐοντε κινήσεως άρ/ήν είναι τοις άκινητοις η την

ιυ τάγαβοΰ φύσιν, είπ=ρ άπαν, ο αν ή αγαθόν καΰ' αυτό

και δια την αυτοϋ ίύσιν, τε'λος εστίν και οΰτως αίτιον,

ο'τι εκείνου έ'νίχα και γίγνεται και εστί τάλλα, το δέ

τέλος και τό ου ένεκα πράςεο'ις τινός έστι τέλος, αί δέ

πρά;•ις πασαι μετά κινήσεως- ώστ' εν τοις άκινη'τοις οΰχ

ι:• αν ενίέχοιτο ταύτην είναι την αρ/ήν ούο' είναί τι αύτο-

αγαΟόν. (-Ϊ) Λιό και εν τοις μαβημασιν ούΟέν δίίχνυ-

ται δια ταύτης της αιτίας, οϋδ' εστίν άπόοειςις ουδεμία

διότι βέλτιον ?) χείρον, άλλ' οΰόέ τό παρα'παν με'μνη-

ται ούΟείς ούΟενός τών τοιούτιυν. "ί2στε δια ταΰτα τών

ϊιι σοφιστών τινές οΐον Αρίστιππος προεπηλάκιζεν αϋτάς ■

εν μεν γαρ ταϊς άλλαις τέχναις, κα'ι ταΐς βαναύσοις,

οΤον εν τεκτονική και σκυτικη , οιότι (ίέλτιον η χεϊρον

λε'γεσΟαι πάντα , τάς δέ μαθηματικός οΰΟε'να ποιεϊσΟαι

λόγον περί αγαθών και κακών. 13) Άλλα μην ει γε

ϊ5 πλείους έπιστημαι τών αιτίων είσ'ι χαι ετέρα έτε'ρας

άρ/ης, τίνα τούτων φατέον είναι την ζητουμένην, •?, τίνα

μάλιστα τοϋ πράγματος του ζητουμε'νου επιστήμονα

τών έχόντοιν αύτάς; ενδέχεται γαρ τω αύτώ πάντας

τους τρόπους τών αίτιων ΰπάρχειν, οίον οικίας, ό'θεν

30 μέν ή χίνησις, ή τέχνη και ό οικοδόμος, ου δ' έ'νεκα, τό

έργον, υλη δέ γη κα'ι λίθοι, τό δ' είδος ό λόγος. (ί) Έκ

μέν ουν τών πάλαι διο>ρισμ.ένο)ν, τίνα χρή καλεΐν τών

επιστημών σοφίαν, έχει λόγον έκάστην προσαγορεύειν.

Ή μέν γαρ άρχικωτάτη και ήγεμονικωτάτη, χαι ή ώσπερ

3* δούλας οϋδ' άντειπεϊν τας άλλας έπιστήμας δίκαιον,

ή τοϋ τέλους χαι τάγαΟοϋ τοιαύτη (τούτου γαρ έ'νεκα

ταλλα )■ ή δέ τών προ'ιτοιν αιτίων καΐ τοΰ μάλιστα επι

στητού διο>ρίσΟη είναι, ή της ουσίας άν είη τοιαύτη.

(ι) Πολλαχώς γαρ επισταμένων τό αυτό μάλλον μέν

4ο είδέναι φαμέν τον τω είναι γνοιρίΓοντα τί τό πρδγμα

η τώ μη είναι1, αυτών οέ τούτοιν έτερον έτερου μάλλον,

και μάλιστα τόν τί έστιν, άλλ' ού τόν πόσον ή ποίον

?, τί ποιεΐν ?, πάσχειν πέιρυκεν. (β) Ί',τι δέ κα'ι εν τοις

άλλοις τό είδέναι έ'καστον, κα'ι οιν άπο3είςεις εϊσι, τοτ'

45 οίόιιεΟα ΰπάρχειν, όταν είδώμεν τί έστιν, οίον τι έστι

τό τετρανοινίζειν, ό*τι μέσης εύρΐσις ■ δμοιως οε και έπι

τών άλλοιν. (7) Περί δέ τας γενέσεις κα'ι τας πράξεις

κα'ι περί ίπασαν μεταβολη'ν, δ'ταν είδώμεν τήν αρχήν

της χινησεοις• τοϋτο δ' έτερον χα'ι άντικείμενον τω τε-

«ι λει. "ϋστ' άλλης αν δόξειεν επιστήμης είναι τό Οεο>-

ρήσαι τών αιτίων τούτοιν έ'καστον. (β) 'Λλλα μήν κα'ι

περί τών αποδεικτικών αρχών, πότερον μιας έστιν έπι-

Ρπιιιιιπι ί(3<μιε οΌ ίμιί1>ιΐ5 ριϊπιο ιΐίλίηιιΐδ, ιιΐι-ιιπι υηίυ<»

3ΐι ρΐιιπιιπ) 5ΐκ'ΐιΙί3ΓυηΐίίΙ, οηιιιί» (Μίκηπιιη ^εηεΓβ δροεη-

Ι.ιιί. Ι ιιίιΐδ (Ίΐίιιι δείοηΐία; ιμιυηιοιίο ρδβεΐ μηηείρίβ, ΐ|ΐιιιηι

ηοη δίηΐ εοηΙι•3Π3, εοβηοδοείΐ.' ΙΙοιιι , πιιιΐΐϊδ εηΐίυηι ηοη

ίηβιιηΐ οηιηίβ. (,ίικι ΠΛηκμιΐ' πιοιίο |ΐθδ$ίΙιί!β ι>1 ιπο[ιι>

ρπ'ιΚΊρίυιη ίη ίπιιιιυΙ)ίΙί1)ΐΐ5 β«5β »υΙ Ιμιιπ π.ιΙιιγ,ίπι ? &ί ιμιί-

ιΐβιη οιιιηβ ηιιοιίΓυηιηιιβ ρ€Γ 50 βΐ ρΓορΙοΓ μι.ιιώ ίρίίυ» ηαίιι-

Γίΐιη Ιμιιιιιιιι 8ί( , Ιίιιί> οΙ , ι-Ι ίΙ<> ε»ιι$α , (]υοηί»ηι ιΙΙΪιη ςΓΒΐι'α

ογΙιτ.ί οΐ ΜιιιιΙ ιΊ μιτιΙ , Ιίιιί> αιιΐΐ'ΐη , (■( Γϋ]ιΐ8 γλιικι , βοϋο-

ηί9 οιι]υ<κΐ3πι Ιίηϊ$βίι;(Ί οιηηοβ 83ηο 3(ΙίοηΡ8 ευπι ηιοΐιι.

Ριιιιγο ίη ϊοιηιοΐιίΐίΐιιΐδ ηοη ροίοπΐ οοηϋιιςοΓθ Ιιοτ. ρΓΐηοί-

ρίυηι ε»8β , ηι•ηυβ βδδβ ηυϊθ]υαιη ρει- 8β υοιιιιιη. (2) ϋιιιΐο

ίη ιιι;ιΙ1ιγιμ;ιΙιπ8 ηϋιίΙ ριτ Ιιβηε <•ηιι>;ιιη ρΓθΙ)α(ιΐΓ, ιιργ Ρ8ΐ

;ιΙίιρι;>ιΙιΊΐιοη8(η(ίο(]ΐιΪ8 (]ΐιίο\ πιβϋυδ 3ΐιΙ |>^υ>; δτιΐοηιηίηο

3ΐίαι]ιι» Ιιιΐίιπη ηεπιο ηκΊΐϋοηΐΊΐι Γ;κ,ί1. «^ιι;ιρπΐ]ι|ι•ι ιριϊ-

(Ι.ιιιι 8ορΙιΪ8ΐ3ηιηι, νβίοΐ ΛηβΙίρριιβ, 8ρρηιιΊ)3ΐιΙ 038. Ιη

ΓΡίΡΓίδ ρηίηι ίΐΓΐίΙιιι^, ;κ• ίρ»ί8 γΙι.ιμι ΪΙΗΙιιτ,ιΙιΙιιιλ , ιι| ίη

Γ.ΐΙιΐίΙ: ιΐ Γ0ΓΙ3Π3 , ί||ι|1||ι Ιι.ιΙ , ι Π' ηΐΡ||ΙΙ8 30( ρ[']|Ι8 , (Ιθ

οιιιιιί1)ΐΐ5 <Ιίιί : ηι;ιΙΙιι'ηι«Ιίΐ'.Ί8 ηυίοιη ιιιιΙΙ.ιιιι « 1 < - 1)οηΐ8 <-1

ηιαίίβ ΓίΐΙίοιιΐ'ΐη Γ3<:(•π>. (.1) ΑΙ $ί ρ1ιιπ>8 βιιηΐ (-αιι^αππη

βαβηΐίϊ; , ι•ι .ιϋ.ι αΐίιις ριίηπρϋ , ηιιβηι ι.'ίπιιη ιΐίοεηϋιιηι

(",ΙΙΙΙ 6886, ιρκι' <ρΐίιτί(ΐΙ|• '.' 3111 (]1ΐίδ ίΙΙιιΠΙΙΙΙ ιρίί Ρ38 ΙίαΙΚΊΐΙ ,

ι-ι-ιιι , <|ΐι;ν ςυίτΓίΙιΐΓ, ιηαχίιηο μίιΊ? ΟοηΙίημίΙ εηίιη <»ί<1('ηι

οιηηβδ Π)θ<1θ9 ο&ηκαπιηι. ϊηρ&κο : ιι|ριι1;ι (Ιοηιιΐδ, ιιικίι• ςιιϊ-

ιίοιιι ιηοΐυ; , 3Γ8 ε( Γ.ιΙχί• : ηιι]ιΐ8 υογο αιιΐδα , οριΐί : ιη.-ιΐιτίϊ

3ΐι(εηι, ΙβΓΓ3βΙ Ι3ρί<)κ> : ίρΐ'ΐ-ίεδ υογο, (Ιβϋηίΐϊο. (4) |£χ ΐϊβ

ί(:ιΐ|Πο ςιιχ ιΙ) αιιΐίιριίί ιΐοΐι'ΐιηίιι ιΐίΐ ιιιιιΙ, φι;ι• χ ίιΐιΐί.ιπιηι

3ρρεΙΐ3ηϋ3 δίΐ δβρίοηΐίβ , ΓβΙίοηβοϋβ νκΙεβΙιΐΓ ιιη:ιιιιιρι;ιιιι-

ηυε ί)3 :ΐρρι•1ΙιΙΙ1ιΙ.ΙΠ1 6858. Λ Ί'Ι ΙΙΙΙΙ ςΐΙ3ΐ6ΙΙΙΙδ ΡΓΪΙΙ(Ί|μΙΪ88ΪΙΙΙ3

6( ΙιοηθΓ3ΐ)ίΙί8δίηΐ3 , εΐ ειιί εοΐ6Γ38 8οίεη(ί38 1;ιηιμι;ιιιι 3η-

αΙΐ38 ηοη εοηΐΓ3(1ί<:6Γθ ιΐεεοι, Ι.ίΙι> ιήΙ δείεηΐίβΐϊηϊβ ε( ηοηϊ :

Ιιιι]ιη εηίιικ ;ιιι>;ι, εείοια. ΟιιβΙεηηδνεΓορπηιηΓίβΓϋηιεβϋ-

>.ιιιι:ιι, 'Ι 6]υδ, ψιοιΐ ιηαχϊιηΐ' 8<:ϊ|))1β , «ΙβΚηϊΙα 681 β«&6,

μιΙι>Ι ,-ιπΙί.τ δι 'ίιΊΐΙ ί;ι Ιι;>τ ΙιιιτίΙ. (5) ρυυιη εηίιη ηιηΙΙϊρΙίεΚβΓ

8ί( ΐιΙΐΊΐι δείτε, ηΐΒ^ίδ ιριί.Ιι•ιιι ίΙΙιιιη δείιε (Ιίείηιυδ, «μη πίιι

(]ΐιί(1ιΐ3ηι δί( ίρδο εδδε ευ^ηοδεβΐ, (]π:ιιη ίΙΙιιιη ςιιί ίρ^ο ηοη

6386. ]8(θΓυιη ;ιιιΙΐ'ΐη ίρδοηιηι , ,ίΙΙιίίιιμ βΚβΓΟ ιιι.ι^Ν , εΐ

ηιαχίηιε ίΙΙιιιη, (|ΐιί«μιί(1δίΙδεί3(, ηοη νετο ίΙΙιιιη, φιί ψιβιιΐυηι

ηιι( ιμπιΐο , «ιιΙ ιμιίιΙ ;ιμ'(•Γ(• δίνε (μιίιΐ ρ;ι!ί ηΗΐιΐΓ3 αρίιιιη 5ΪΙ.

(Γ.) ΙΙεπι εΐ ίη ιβίεπδ Ιαηε δείτε υηιιηκμιο<ΐΓ|ΐιε εοηιιη εΐίίηι

ηυοηιηι (ΙεηιοηδίΓαΙίοηεδ δΐιηΐ , 3Γΐ)ίΐΓ»ιηιΐΓ, ςιιυηι π,ιικί δίι

8013111118 : ιιΐ ριιΙ.Ί ιμιίι! δίΐ (ι>(Γ3°οηίδΐιιη5 , ιμιοιΐ ίηνεηίίο

ιηειίίαί : δίηιίΙίΙεΓ ει οίε οείεπβ. (7) ΟίΓεβ §εηεΓ3(ίυηεηι

ΒΐιΙπιι , «Ι 3ε1ίυηε8, 1()ΐ3ηκμιρ|Γ;ιιΐΜΐιιι1;ιΙίοη(Ίΐι,ΐ]υιιιιΐ8θί3-

ηιυδ ηιοΐυδ ρηηείρίυηι : Ιιοε βιιίειη ιιϋικΙ, εΐ Ιίηί ορροβίίοιη

681. ΟυβΓΟ βΚεηυδ β«&6 βείεηΐίαί νίϋεβΙιΐΓ, Ιιαηιιη 0ϊυ88-

τυιη ιιικιιικμίΒίικμιο δρεεηΙβΓί. (8) ΑΙ νεΓΟ άε ρνίικ-ίρϋ•.

>1ειηοηδ(Γ3(ίνί5 , υίπιηι ιιηίυβ 8θίεηΙία3 , βη ρΐηπυιη δίηΐ,
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στημης ή πλειόνων, άμφισβητησιμόν έστιν. Λέγω δε

αποδεικτικά; τα; κοινάς δόςας, έξ ων άπαντες δεικνύου-

σιν, οίον δτι παν άναγκαΐον η φάναι η άποφάναι, και

αδύνατον άμα είναι καΐ μη είναι, χαι δσαι άλλαι τοιαϋ-

ι. ται προτάσεις, πότερον μία τούτο>ν επιστήμη χαι της

ουσίας η έτε'ρα , κάν ει μή μία, ποτέραν χρή προσα-

γορεύειν τήν ζητουμένην νυν. (<|) Μιας μεν ουν ουκ

ευλογον είναι • τί γαρ μάλλον γεωμετρίας ή δποιασοϋν

περί τούτυιν εστίν ίδιον τί) έπαιειν; Ειπερ ουν δμοιως

ιυ μεν δποιασοϋν εστίν, άπασών δε μή ενδέχεται, ώσπερ

ουδέ των άλλων ούτως ουδέ της γνωριζούσης τάς ουσίας

ίδιον εστί το γινυΊσκειν περ'ι αυτών, (ιυ) Αμα δε και

τίνα τρόπον εσται αυτών επιστήμη ; τί μεν γαρ έκαστον

τούτο>ν τυγχάνει ον και νυν γνυ>ρίζομεν ■ χρίονται γοϋν

Η ώς γιγνωσκομε'νοις αΰτοϊς καΐ άλλαι τε/ναι. Ει οε

αποδεικτική περί αυτών εστί, δεήσει τι γένος είναι δπο-

κείμενον, και τα μεν πάθη τά δ' άςιώματ' αυτών ( περί

πάντων γαρ αδύνατον άπόδειςιν είναι ) ■ ανάγκη γαρ εκ

τίνων είναι και περί τι και τινών τήν άπόδειςιν • ώστε

20 συμβαίνει πάντων είναι γένος εν τι τών δεικνυμε'νων •

πασαι γαρ αί άποδεικτικα'ι ^ρώνται τοις άςιιόμασιν.

(ι ι) Άλλα μήν ε'ι έτε'ρα ή της ουσίας και ή περί τούτοιν,

ποτέρα κυριωτέρα καΐ προτε'ρα πέφυκεν αυτών ; καθό

λου γαρ μάλιστα και πάντων άρ^α'ι τά άςιώματά εστίν.

■Λ Είτ' εστ'ι μή τοΰ φιλοσόφου, τίνος εσται περί αυτών

άλλου τδ Οεωρησαι το αληθές και το ψεΰδος; (12) "Ολο>ς

τε τών ουσιών πότερον μία πασών έστ'ιν ή πλείους έπι-

στημαι; ει μέν ουν μή μία, ποίας ουσίας Οετέον τήν

επιστημην ταύτην ; το δέ μίαν πασών ουκ ευλογον • και

ϋυ γαρ αν αποδεικτική μία περί πάντων είη τών καθ' αυτδ

συμβεβηκότων, είπερ πάσα αποδεικτική περί τι ύπο-

κείμενον θεωρεί τα καθ' α&τά συμβεβηκότα εκ τών κοι

νών δο;ών. Περί ουν τί) αυτό γε'νος τά συμβεβη

κότα καθ' αυτά της αυτής έστι Οεωρησαι έκ "τών αυτών

35 δοςών. Περί τε γαρ δ μιας , χφ Ί\ ών μιας , είτε της

αϋτης είτε άλλης • ιοστε και τά συμβεβηκο'τα , είτ' αύ

ται βεωροΰσιν, είτ' έκ τούτων μία. (ι.ι) "Ετι δέ πό

τερον περ'ι τάς ουσίας ή θεωρία μόνον εστίν -?, και περ'ι

τά συμβεβηκότα ταύταις- λεγιο δ' οίον, ει το στερεον

4ιι ούσια τις έστι και γραμμα'ι και επίπεδα, πότερον της

αϋτης ταϋτα γνωρίζειν ε'πιστη'μης και τά συμβεβηκότα

περ'ι έκαστον γένος, περ'ι ων αί μαΟηματικαΙ δεικνύου-

σιν, ή άλλης, (ιι) Ει μέν γάρ της αύτης, άποδεικτικη'

τις αν ειη και ή της ουσίας • οϋ δοκεϊ δέ τοΰ τί έστιν

15 άπόδειξις είναι. Ει δ' Ιτέρας, τίς εσται ή θεωρούσα

περ'ι τήν οΰσίαν τά συμβεβηκότα; τοϋτο γάρ άποδοΰ'ναι

παγ/αλεπον. (ιγ>) Ετι δέ πότερον τάς αίσΟητάς ουσίας

μονάς είναι φατε'ον ή και παρά ταύτας άλλας• και πότε

ρον μονα/ώς η πλείω γένη τετύ/ηκεν Οντα τών ουσιών,

6» οΐον οί λέγοντες τά τε είδη και τά μεταςύ , περί ά τάς

μαθηματικά; εΤναί φασιν έπιστημας. Ιιο) 'ίΐς μέν ουν

λέγομεν τά είδη αϊτιά τε καΐ οϋοίας είναι καθ' αΰτάς

εϊρηται έν τοις πρώτοις λόγοις περ'ι αυτών • πολλα^η

ο' έχοντο>ν δυσκολίαν, ούθενδς ήττον άτοπον τΌ φάναι

€ΐιιι1)ίι;ιιιιιιι (■<>(. [)ίι•υ ιιιιίπιι ιΙιίιιιιιι•.|γ,-ιΙϊ\:ι , ρρι-δυβδίοηεδ

ιοιιιιιιιιηεδ, εχ ςιιίυυϊ οπιηεδ (1επιοιΐ8ΐΓ3ηΙ : ιιΐ ρυΐβ ο,υοίΐ

ηεεεδδβ εδί οιιιηβ ;ιιι| ίΐΓΐίηιΐίΐπ1 , 3υΙ ιιεμβι-ε ; εΙ ψιοιΙ ίιηρο8•

δϊ&ϊΐο «Ι, δίιιιπΙ εδδε εΙ ηοη βδδο, εΙ ςυοιευηκμιε 3ΐία> δί-

ηΐίΐεδ ρΓΟρΟδίΙίοηεδ δυηΐ : ηΐηιιιι 11113 δίΐ Ιι,ιπιηι 3ε δυΐΐδίβη-

Ιίχ δείεηΐίβ, βη ϋϊτβηα; «Ί δι ηοη ιιιι.ί, ιιίτ.ι ιΐίεεηϋβ μ!

ΠΙιι β88β, φιχ ηυηο α,υ.τπΐυι•. (9) Ιίηίυδ Η3πυε ηοη εδί

Γ3ΐίοιΐ3ΐ)ί1β ε*» ι ευ γ βιιίιη ςβοπιείπιε ηιηι;ίδ πυβηι ευ]υδ-

ευηκμιβ ρΓορπυηι δίΐ (Ιο Ιιίδ δρεευΙβπΡ 8ϊ ίΐβφιο ΟΐηυαΙϊΙβΓ

ειι]υδεΐ]ΐηφιε βδΐ, ϋε οιηιιϊΐιιΐδ \όγο ηοη εοηΐϊη^ϋ, βίειιίί

ηβο εεΙεΓβπιηι, ϋα ηεε Ϊ11ίιΐ8 ςιΐίβ οο^ποδίϋ 8ΐιΙ>8(3η(ί38,

ριορΓίυηι ε&1 ο"β 618 οο^ιιο8ε«Γβ. (ΙΟ) ΚΙ 3(1 Ιια;ε , ςιιοιιιοόΌ

εοηπιι δοίρηίϊ,ι βτίΐ ? Οπίιΐ εηίηι Ιιοπιιιι ςιιοϋο,ιιε δίΐ, ηυηο

ηιιοιριο εο^ποδείηιιΐδ. υΐιιηΐυτ ιι;ιιιιΐ|ΐιε είδ 3ΐίίκ εΐίβηι

3γΙμ , Ι3ΐΐ(ΐιΐ3ΐιι εο8η'''8• Οηοιίδϊ (1εηιοη5ΐΓ3ΐίν3 (1ε είδ εδί,

οροΓίεοϊΙ 3ΐίςιιο(1 ςεπυβ 8ΐι1)]εεΙιιηι 6886, εΙ 3ϋ(|ΐΐ3δ αΓΓοοϋο-

ηεβ, εΙ 3ΐία,ιΐ3 εοιιιηι αχϊοηιηία εδκο ((1ε οηιηίϋαδ εηίιιι

(ΙεηιοηδίΓΒΐίοηεηι εβεε , ίιιιροδδίοίίερδί) •. 5ΐ(]ΐιΐ(ΐ6ΐιι ηεεείδβ

εδί εχ (]ΐπηιΐ8(1,ιπι , εΙ οϊγο» (|υίρρί3ΐη , εΙ ηιιοηιη(ΐ3ΐη ιΐβ-

ηιοηδίΓβΙΙοηεηι 8858. 0ϋ3ΐ•ε η«-ι- ι•1:ΐ , ειιηείοπιηι , ςιι» (Ιε-

πιοηδΐΓ3ηΙυΓ, υηυηι α,υοϋάαηι βεηιΐδ 6858. Οιηηεβ εηίηι

(Ιιιηιιη-Ιι.'ΐΙη,Γ υΙηηΙΟΓ βχίοηιβίίηυβ. (II) ΑΙ νβΓΟ δίβΐίβ

68ΐςυ33 ο!βδυ1)δΐ3ηΙί3, αΙηιιεϊΙΐ3, <\αχ (1ε ΙιΪ3, ιιΙμ ιμιίιιν

ρπηείρβΗοΓ οί ρποΓ εδΙ? ΐ;ηίν6Γ53ΐί3 εηίηι ηιβχϊιηε εΙ

ρΓίιιείρΐβ οπιηίιιιη δΐιηΐ 3χϊοπΐ3ΐ3. ΕΙ δι ηοη εδί ρΐιίΐοίο-

ρΐιί , ειι]ιΐδ βΙΙβπυβ επί (Ιε είδ νεπιηι εΙ Γ,ιΙμιμι 8ρεευΐ3Γί ?

(12) ΚΙοηιηίηο υΐηιιη ηηβ οιηηίηηι δυϋδΙβηΙίβΓυηι, βη ρΐυ-

Γ88 δοίεηΐίκ 8»ηΙ? δι ίμίΐυι- ηοη ιιη.ι, πι]ιΐ8 δυοϋίβηΐί.χ Ιιπεο

μ ίι•ιιΙί;ι επί ροηεη(ΐ3? υηβηι ηιιίπη «ηιη'ιιιιι ε.«ο ηοη 6δΙ

Γ3ΐίοη3ΐ>ί1ε. ΕΙεηϊηι (ΙειηοηδίΓβΙίτβ ηηβ ύβ οηιηίυιΐδ 3εοί-

ιΚ•ηΙί1)ΐΐδι•Ν50ΐ, δϊηιικίεηι οηιηίδο!εηιοηδΐΓ3ΐϊν3,63 ο,ιΐίε ροΓδε

(ΊΓ03 βΐίο,ιιοϋ 5ΐιΙ)]εεΙυιη ηιιίιΐυηΐ, 8ρεειιΐ3ΐυΓ εχ γοιιιιιιιι-

ηϊϋινβ υρϊηϊοπιϋιΐϋ. Οίιτ3 ϊ(1ειη ίΐβο,ιιβ βεηιΐδ , ρεΓ «ε 3(χί•

(ΙεηΙί3 ρ]ιΐδο'βπι δείεηΐϊα; 6δΙ δρεειιΐβιϊ εχ είβάεηι ορίηίοηίριΐδ.

ΟΐΓε3 εηίηι ηιιούεδί,υηίιΐδίείεχηυίοιίδ, ιιηίιΐδ, δίνε ο]υ5(Ιειη,

8ΐν6 3ΐΙεπιΐ8:ςιΐ3Γ6βΐ30Π(1εηΙί3δρεειιΐ3πιιηίιΐ8,5ΐνρΙι,Έίρ8.χ

δρεειιΐ3ηΙιΐΓ, δίνε εχ Ιιίδ ηηβ. (13) ΙΙεηι , υίπιηι οϊρεβ βυο-

8ΐ3ηΙί35 δοΐιιηι δρεευΐβΐίο δίΐ, 3η εΐίαιιι εΪΓ03 3εεί(ΙεηΙί3 είδ :

ιΐίεο ;ιιιΙγιιι , ηίρυΐβ δι δοΐί^αιη ιρι.ι ιΙ,ιιιι δΐιηδίβηΐίβ 851, »ο Ιί-

ηεβ;, εΙ ρίβηβ, ιιΐηιιη ε]ιΐδ(1εηι δείεηΙΪ»? δίΐ ίδΐβ εοβίιοβίΡΓε, εΙ

■ ΐπ,ι• πγγ.ι ιιηιι ιιιΐ|ΐιοιΙΐ|πι• ςεηιΐδ3εεϊ(1ιιηΙ, (Ιο ηιιίϋιΐδ ιιι.ιΙΙκ•-

ιιιιιΐίι',τ (1επιοη5ΐΓ3ηΙ , ιιιι βΐίιΐδ. (14) δι ειιΐιη ι^ιι^ίοιη, θβ•

ιιιπιι^ι,ιΐίνα (ρΐΐι'ΐΙ,'ΐιη 6ΓίΙ εΐίβηι ηιι»; εδί Μΐ1^Ι;ιηΙίκ' : ηοη

νίιΙβΙιΐΓ βυΐεηι ϊρβίυδ ςυίιΐ εδί, (ΙεηιοιίδίΓβΙίο εδδρ. Οιιο(ΐ5Ϊ

βΐίηδ, ιρηεηλπι ογιΙ ηΐ)3! ερεειιΙβΙιΐΓ ετε» δΐιΐΐδίβηΐίδε 3εεί•

ϋεηΙί3? Ιιοε εηίιη ιΙιΓΙίι-ίΙΙίιηιιιιι Γε(1(1εΓβ εδί. (15) Ηειη ,

υίπιιη δοηδϊήίΐεδ δοΐιιιη 8ηΙ>5ΐ3ηΙΪ35 εδδε (1ίεεη(1ιιπι δΗ, βη

ρΓΧίβΓ ϊδίβδ βΐίβηιβίίβδ; εΙ υίπιιη υηυηι ,3η ρΙυΓ3ευ1)5(3η-

Ιίβπιιη 86Π6Γ3 δυηΐ,υΐ ϋ ςηί (ΙίειιηΙ δρεείεδ, εΙ ηιειίίβ,

ι ίιίμ «ιιιιι- ιιιηΙΙιεηιβΙίεβδ ηίιιηΐ δείεηΐίβδ βδδβ. (16) Οιιοιΐ

ί^ίΙυΓ (Ιίείιηιΐδδρεείΐ'δεβυδβδεΙδυΙΐδΙβηΙίβδρεΓδε ϊρδβδεδδε,

«3β 03 γο ι'η δυρεποπϋυδ δεηηοηίϋυδ (ΙίεΙυηι εδί. Οιιιιιιι

νειο ιηιι11ί|ΐΙί«'Γΐιι (1ίΓΓιευ1(3ΐειη Ιΐ3ΐιε3ηΙ, ηιιΙΙο ηιίιιιΐδ 88ΐΐη-

εοηνεηίεηδ (Ιϊορτβ φίκίεπι εβδβ (ΐιιββίίβηι η3(ιΐΓ35 ρητίΡΓ εβδ

/
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μεν είναι τίνος φύσεις παρά τάς έν τω ουράνιο , ταύτας

δέ τας αύτάς οάναι τοις αϊσθητοϊς πλην δτι τα μεν άι-

όια τά δέ φθαρτά. λυτό γαρ ανθρωπόν φασιν είναι χα!

ίππον χα! ύγίειαν, άλλο δ' ούόε'ν, παραπλήσιον ποιοϋντες

Κ τοις θεούς μεν είναι φασχουσιν, αν9ρυ>ποειοεις Οϊ- ούτε

γαρ εκείνοι ούθέν άλλο έποίουν ή άνθροίπους άϊοίους,

ούθ' ούτοι τα εΐδη άλλ' ή αισθητά άίόια. (π) "Ετι δε εί

τις πάρα τα είδη χα'ι τα αισθητά τα μεταςύ θήσεται,

πολλάς απορίας έ;ει. Αήλον γαρ ώς δμοίως γραμμαί τε

ΙΟ παρ' αύτάς χαι τας α'ισθητάς έσονται χα'ι εκαστον τών

άλλων γενών ■ ωστ' έπείπερ ή αστρολογία μία τούτυιν

εστίν, εσται τις χα! ουρανός πάρα τον αίσθητόν ούρανόν

χα! ή'λιος χα! σελήνη χα! τάλλα δμοίως τα κατά τον

ούρανόν. Καίτοι πως δεϊ πιστεϋσαι τούτοις; ουδέ γάρ

15 άχίνητον εύλογον εΤναι, κινούμενον δέ χα! παντελώς

αδύνατον, (ι β) Όμοίως δέ χα! περ! ων ή οπτική

πραγματεύεται χα! ή εν τοις μαθήμασιν άρμονιχη' ■ χα!

γαρ ταΰτα αδύνατον είναι πάρα τά αισθητά δια τας

αύτας αιτίας- εί γάρ έστιν αισθητά μεταξύ χα! αίσθη-

ίυ σεις, δήλον δτι χα! ζώα έσονται μεταςύ αυτών τε χαι

τών φθαρτών. (19) Άπορησειε δ' άν τις χα! παρά ποία

των όντων δεϊ ζητεϊν ταύτας τάς έπιστήμας. ^ Εί γάρ

τούτω διοίσει της γεωδαισίας ή γεωμετρία μόνον, δτι

<: _ι.. '._.... 2~Λ*ι &*. «ι/τΓίίϊνόιΐρθηί υι δ' ούκαϊσθη-

μη

ί

χα! τήσο'ε της ίατριχης. Καίτοι πώς τοϋτο δυνατόν ;

χα! γάρ άν ΰγιείν' άττα εΐη παρά τά αισθητά χαι αυτό

το όγιεινόν. "Αμα δέ ουδέ τοϋτο αληθές, ώς ή γεωόαι-

30 σία τών αισθητών έστ! μεγεθών χα! φθαρτών ■ έφΟει'ρετο

γάρ άν φΟειροαένοιν. (2υ) Άλλα μην ουδέ τών αισθη

τών άν είη μεγεθών ουδέ περ! τον ούρανόν ή αστρολογία

τόνδε. Ούτε γάρ αί αισθητά! γράμμα! τοιαϋταί είσιν,

οίας λε'γει δ γεωμε'τρης ■ ούθέν γάρ ευθύ τών αϊσθη-

35 τών ούτως ουδέ στρογγύλον • άπτεται γάρ του κανόνος

ου χατά στιγμήν δ χύχλος, άλλ' ωσπερ Πρωταγόρας

ελεγεν έλεγ/ων τους γεωμετρας,_ούΟ' αί κινήσεις κα!

έλικες τοΰ ούρανοϋ όμοια•., περ! ων ή αστρολογία ποιεί

ται τους λόγους, ούτε τά σημεία τοις άστροις τήν αύ-

40 τήν έ^ει φύσιν. (ϊι) ΕΊσ! δε τίνες οϊ φασιν είναι μέν

τά μεταςύ ταΰτα λεγόμενα τών τε είδών κα! τών αι

σθητών, ου μην χωρίς γε τών αισθητών, άλλ' Ιν τού

τοις • οΐς τά συμβαίνοντα αδύνατα πάντα μέν πλείονος

λόγους διελθεΐν, ίκανόν δέ κα! τά τοιαύτα Οεωρήσαι.

45 Ούτε γάρ έπ! τούτων εύλογον ε^ειν ούτω μόνον, αλλά

δήλον δτι κα! τά εΐδη ένδβχοιτ' άν εν τοις αΐσθητοις

είναι• τοϋ γάρ αυτού λόγου αμφότερα ταύτα εστίν.

(η) Έτι δέ δύο στερεά έν τω αύτώ άναγχαϊον είναι

τόπω, και μή εΤναι ακίνητα έν χινουμε'νοις γε όντα τοϊς

60 αισθητοί;. "Ολως δί τίνος έ\εκ' άν τις θείη εΤναι μέν

αυτά, εΤναι δ' έν τοις αίσθητοϊς; ταύτα γάρ συμβήσεται

άτοπα τοΐς προειρημε'νοις• έσται γάρ ουρανός τις πάρα

τον ούρανόν, πλην γ' ού χωρίς άλλ' έν τω αύτώ τόπω •

δπερ έστιν άδυνατώτερον.

φιχ ΐη ε<ο1ο βιιηΐ, ίΙΙββ ϊβΓΟ ΟΛδ^βηι ,Φ>38 ιΊ 8βη*ίΙ)ίΐ6δ, ρο-

ηβΓβ , ηίδί ςιιοί ίΐΐβ ςηίιίειη δειιιρίΙοΓηα δυηΐ , Ιιβοο νβΓΟ οογ-

πιρίίΐιίΐίη. Ιϋοΐεπι ηαπιφιβ Ιιοιηίηεηι , εί ίιίεβίειη εφίιιιη,

εί δ3ηίΐ3ΐειη βίοηΐ, εί ηϋιίΙ αϋιιιΐ : βίιηίΐβ (ΐιιίιΐ ΠΙίδ ΓβοίβηΙββ ,

α,οί (ΙίϋϋηΙ ςηίιίεπι βδδε ιΐβοδ , δε<1 Γοηηκ ίίηιίϋδ ΙιοηιίηίΙιιΐί.

Νεε εηίηι ίίΐί 3ΐίιΐ(1 ΓβοίβΙβηΙ, ηίδί Ιιοιηίηεδ δεηιρίΐεπιοβ ,

ηεε ίΙΙί δρεοίεδ , ηίδί 8εηδίΙ>ίΙί3 &οηιρίΙει-η3. (ι 7) Ι (επί, δί

ςηίδ ργο•1«γ βροείεδ εί δειίδίοίΐίβ, ροηβΐ ηιειίίβ, ηιιιΙΙ;ι-. (1υΙ>ϊ-

ίβΐίοηεδ Ιΐ3ΐ)ε1)Ί(. ΡβΙεΙείεηίηΐφίοιΙ δίηιίΙίΙεΓεΙΙίηεκρπχ,ΊεΓ

ϊρ5ϊίεΙίαΓΐΐ58ΐΐ8ί1)ίΙβίεπιηΙ, εί εείει-οπιιη μειιεηιιη δίη^ιιΐ».

Ριι;ΐΓ(• ιριπηι «δίΓοΙοβί» οη3 εαι-υπίδίΐ, βιίΐ ιΐ ι;ιΊιιπι βϋψιοιΐ

ρηι-ΙεΓ 8βη5Ϊ1)ϋε εχΐυηι, εί βοΙ, βΐ Ιιιη», εΙοεΙεΓ» δϊιιιϋί-

ίεΓ, ψ}χ ίη ο.τρ1οδυηΙ. ΑΙςιιοηιοιΙο 0ΓΡ(1εηι1ιιηι Οίΐ Ιη1ί1)ΐΐδ°

Ν»ιη ϊαιηιοΙ>ϊΙβ , ηοιι εβί Γ.ιίίοηαΙιίΙεείδε : πιοΐιίΐε νει-ο, νεί

οηιηίηο εδί ίοιροδβίΙιΠε. (18) δίηιίϋΙεΓ <•( ιΐε ςιιίΐιυδ ροι-δρο

οΐίν» ΐΓβεΙ»! , εί ιρκυ ίη ιηβΙΙιειηαΙϊείδ ΙιαπηοηϊεΒ. ΚΙ Ιι.το

βηίηι ίηιροδδίΙιΗβ εδί ρΓηΊεΓ δίηδίϋίΐί» εδβε, ρΓορΙεΓ ε3•>ιΙεηι

εΐΐΐδηδ. δί εηίιη δβηδίοίϋα δΐιηΙ ιηειίίβ , εί δηηδίιβ , |κ>1<*1

ςιιο<Ι ;ιιιίιιι;ιΙίιι βΐίαιτι επιηΐ ιηειίίϊ ίιιΙβΓ ί(1ι'33 εί Γβ8 εοΓ-

πιρίίοϋεδ. (19) ΟυΙ)ίΐ3νεΓίΙ ααίειη Ηΐίίΐιιίδ, »<1 (|η.τ> εηΐίί

0[>0ΓΐεΙ ή»8 βείεη1ί88 (]υ£ίΓβΓε. 8ί εηίηι ίη Ιιοο (ΙίΓΓεΓηί

δοΐιιηι 8 βεοπιείπβ ^εοιίϊεδίϊ, ςιιοϋ 1ια?ο (]ΐιίιΙειτι ίοπιιη

βδΐ ςιΐ33 δεηΐίιηιΐδ , ίΙΙβ νει-ο ηοη δεηδίΙ)ίΜιιηι εδί , ρβίεΐ ΐ|ΐιοιΙ

ρΓ3?ΙβΓ πιειίίείηίΐη ηιιοςυε ειίΐ βΐίςιιβ βείεηΐίβ, εί ρΓΟ,ΊεΓ

ι [ΐι.ιιι,ι πιΐφϋ' ,ιΐί, ϊι ιΐΜΐ , ίηίεΓ ίρδβηι ηιοιίίΐ'ίηαιη , εί Ιιϊηε ιηε-

ιΐίΐ'ίικιιη. ΑΙ Ιιοο ςυοιιιοιίο ροδδίΙ)ίΙβ ΡδΙ ? Εΐεηϊηι εΐίβηι 83-

1ιιΙ)Γί3 ςιιαί(ΐ3ηι εδδεηΐ ρΓ3?ΙβΓ βεηδίηϋίβ εί ίρδίιηι δΛΐπΙ)Γε.

Βίηιιιΐ βιιίεηι ηεο Ιιοο νεπιπι εδί , ςιιοιΐ «εοιί.τίίβ 8βηδίΙ>ίΙί•ιιιι

εί εοΓΠΐρΙί1>ί1ίιιηι ιηα^ηίΐιιϋϊηιιηη δίί : εοΓπιιηρεΓθΙιΐΓ εηίιη,

ίΐΐίδ εοΓΓηρϋδ. (20) ΑΙ ηειμιε δεηδίϋίΐίιιιη ιιίΗμηίΙικϋηιιιη,

ηρφΐεείΓε3 Ιιοι: κϊΊιιιιι βδίΓοΙοβί» οδδεί. Νεε εηίπι 5εηδί-

ΙιίΙεδ Ιίηειν Ιβίεδ δΐιηΐ , ψικίοδ βοοπιοΙγ» (ΙίείΙ. ΝίΙιίΙ εηίηι

δεηδίοίΐίηηχ ίΐα τεείιιηι οβί ηοςιιβ Γοΐιιηιΐιιηι. Ταη^ίΙ οηίιη

οΪΓουΙιιβ ι•ε§ιιΙ.ιηι, ηοιι ίεειιηιίιιπι ριιηείιισι, 80(1 δίειιΐ Ργο-

13§ογ35 (Γιεε1)3ΐ , ΓειΙαΓ^πεηδ £εοηιεΐΓ83 , ίΐηιικίαιη Ιοηρί-

Ιικίίηοη. Χεε πιοΐιΐδ , ηεε Γενοΐυΐίοηεδ είεΐί δϊιηίΐεδ, ιΚ>

ΐ|ΐιί1)ΐΐ5 ΒδίΓοΙοβία ταΐίοηεδ ί»οίΙ ; ηεςυο ρυηείβ ε»ηιίειη ηβΐιι•

Γβιη, φΐ3σι δίεΐΐα•, Ιΐ3ί)οηΙ (2!)5ηηΙ βιιίεηι ςιικίβηι ύκ•εη-

Ιεδ, 0886 ςιιίιίειη Ιιαιε, φίκ δρεείεπιηι εί δεηδίΙ)ίΙϊιιηι ηιειίϊ»

(ΙίουηΙιΐΓ, ηοη Ιβπιοιι α δεηδί1)ί1ίΙ)ΐΐδ 8ερ3Γ3ΐ3, δβιΐ ίη ίρβίδ :

φΐοβ φΐ»; ίιηροδδϋ)ίΙΪ8 ββςιΐΗηΙιΐΓ, οιηηίβ ςιιίιίεηι εηιιηΐΡΓ3Γ6

Ιοηβί δΟΓηιοηϊβ εδδεί. 8ηΓΠαΙ αϋΐβιιι 1»1ί3 βροπιΐηπ. Νοη

εηίιη (1β Ιιίδ δοΐιιιη , υΐ ί(3 δε ΙιβΗοαηΙ, ΓβΙίοηϊηϋε εδί, 8βϋ

ρβίεΐ Π»0(1 ρ1'3"1 8ρβείβδ εοπϋη^ιτεί ίη 8βηδίΙ)ίΙίΙιιΐ5 ο&δί.

Ε]ιΐ8(1εη( εηίηι ΓβΙίοηίδ ιιΐΓ8(|ΐιε Ιιλ?ο δΐιηΐ. (22) Κεπι, (3ηο

δοΐίιί» ίη βοάβηι Ιοεο ηεοεδδε εδδεί είββ : εί ηοη εδδε ίιηηιο-

ηϋίβ, φΐα• ρχδίδίηηΐίαιηεη ίηδοιίδίόίΐίΐίΐΐίηιοΐίδ. ΕΙ οηιηίηο

ειφίδ εαιίδϊςιιίβ ροηεΐ φΐίιίπιι 0886 63 , εδδε νει-ο ίη «εηδίΐιί-

1ίηιΐ8? Εβιΐιιη εηίηι , φίΜ ρΓ3•αίοΐ3 δυηΐ, ίίκυπίβ δεςηεηίϋΓ.

ΕγιΙ Βΐιηςυο αΐίικί <ιιιοι1ιΐ3η> οαίιιηι ρΓβτΙβΓ εα;1υιη , ηιδί

φίοιΐ ηοη 8ερ»Γ3ΐυιη , δβα" ίη βοιίειη Ιοοο; ςιιοιΐ εδί εΐίίΐηι

ίηιρο8δίυϊ1ίιΐ8.
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ΟΛΡ. III.

Περί τε τούτιον ουν απορία πολλή πως όεΐ θέμενον

τυ/εΐν της αληθείας, και περί τών άρ/ών πότερον δει

τα γε'νη στοι/εΐα χα'ι άρ'/άς ίιπολαμβάνειν η μάλλον ε;

ών ένυπαρ/όντοιν εστίν έ'καστον πρώτοιν, οίον φωνής

6 στοι/εϊα και άρ/αί όοκοΰσιν είναι ταΰτ' ες ων σύγκειν-

ται αί φοιναί πασαι πρώτων, άλλ' ου τό κοινόν ή φωνή•

και των διαγραμμάτων ταΰτα στοιχεία λέγομεν, ών αί

αποδείξεις ένυπάρ/ουσιν εν ταΐς των άλλων άποδείςεσιν

ή πάντιον η των πλείστων, (ι) Έτι δε των σωμάτων

10 και οί πλείω λε'γοντες είναι στοι/εΐα και οί έ'ν, ές ών

σύγκειται και ες ών συνεστηχεν άρ/ας λέγουσιν είναι,

οίον Εμπεδοκλής πΰρ και υοιορ και τα μετά τούτοιν

στοι/εΐά φησιν είναι «ς ών εστί τα Οντα ένυπαρ/όντων,

άλλ' οΰ/ ώς γε'νη λε'γει ταΰτα των όντων. (3) Προς

16 δέ τούτοις και των άλλων ει τις έΟε'λει την φύσιν

άθοεϊν, οίον κλίνην ές ών μορίων συνέστηκε καί πώς

συγκείμενων, το'τε γνωρίζει τήν φύσιν αυτής. (<) Έκ

μέν ούν τούτων των λόγων ουκ αν είησαν αί άρ/αί

τα γένη των όντιον ■ ή δ' έ'καστον μεν γνιορίζομεν διά

2(ι των δρισμών, άρ/αί δέ τα γε'νη των δρισμών είσίν ,

ανάγκη και των δριστών άρ/άς είναι τα γε'νη. Καν

ει εστί τήν των όντων λαβείν έπιστήμην το των ει

δών λαβείν καΟ' ά λέγονται τα όντα, των γε ειδών

άρ/αί τα γένη είσίν. (δ) Φαίνονται δέ τίνες και των

26 λεγόντων στοι/εΐα των όντοιν το £ν ή το ον η το μέγα

καί το μικρόν ώς γένεσιν αύτοΐς /ρήσβαι. (ο) Άλλα

μην ουδέ άμφοτέρως γε οίόντε λέγειν τας άρ/άς. Ό μέν

γαρ λόγος της ουσίας είς ■ έτερος δ' έσται δ διά των γε

νών όρισμδς καί ό λέγων ές ών εστίν ένυπαρ/όντοιν.

3υ (7) Προς δε τούτοις ε'ι και ότι μάλιστα άρ/αί τα γένη

είσι, πότερον δει νομίζειν τα πρώτα των γενών άρ/άς

ή τα έσ/ατα κατηγορούμενα επί τών άτόμοιν; καί γαρ

τοΰτο ε/ει άμφισβήτησιν. Εί μέν γαρ αεί τά καθόλου

μάλλον άρ/αί, φανερόν δ"τι τά ανώτατοι τών γενών"

36 ταΰτα γαρ λέγεται κατά πάντων. Τοσαΰται ουν έσον

ται άρ/αί τών Οντοιν δ'σαπερ τά πρώτα γένη, ώστ'

έσται τό τε ον καί τό £ν άρ/αί καί ούσίαι • ταΰτα γαρ

κατά πάντων μάλιστα λέγεται τών όντων, (β) Ου/

οίόντε δέ τών Οντων ούτε τό £ν ούτε τό ον εΤναι γένος •

40 ανάγκη μέν γάρ τάς διαφοράς έκαστου γένους καί είναι

καί μίαν είναι έκάστην, αδύνατον δέ κατηγορεΐσΟαι ή τά

ειοη τοΰ γένους έπί τών οικείων διαφορών, ή τό γένος

άνευ τών αύτοΰ ειδών • ώστ' είπερ τό £ν γένος ή τό όν,

ουδεμία διαφορά ούτε ον ούτε εν έσται. Άλλα μήν εί

ίδμήγένη, οϋδ' άρ/αί έσονται, εΐπερ άρ/αί τά γένη.

(ο) Ετι καί τά μεταξΰ συλλαμβανόμενα μετά τών δια

φορών εσται γένη μέ/ρι τών ατόμων --νΰν δέ τά μέν

δοκεϊ τά δ' ου δοχεΐ. Προς δέ τούτοις έτι μϊλλον αί

διαφοραί άρ/αί ή τά γένη • εί δέ καί α&ται άρ/αί, άπει-

60 ροι ώς ειπείν άρ/αί γίγνονται, άλλως τε καν τις το

πρώτον γένος άρ/ήν τιΟή. (ιο) Άλλα μήν καί εί μάλ

λον γε άρ/οειδές τό έ'ν έστιν, έν δέ τό άδιαίρετον, άδιαί-

Μιιμιηι ίΐ3ΐ|ΐι« Ιιιιιι (1ι• 1ιΪ5 (ΙιιΙιϊΙ,ιΙ ίο 6$(, ςυοηβηι ηιοοΌ ροιιρη-

(ΙΐΙ ΙΡΙ'ίΙ.-ιΙρίΙΙΙΊ.ΙΙΙΜ'ψΙΡΙΙΙΙΙΙ', φΐ.1111 (Ιΐ' |ΐ|'ίΐΙΓ!|Ι![-., ΙιΙμΙΙΙΙ οροί -

Ιι'.ιΙ μπίιτ.ι εΧΪδΙΪΙΙ)3Γε ρ|ρπΐρηΐ3 «Ι ρπιίείρϊα , ηη ίΠ.ι ηΐ3§Ϊ8

εχ (]ΐιΊΙ)ΐυ ρπιηίί ϊηδΗίδ φΐίιΐηυίιΐ ρ«1 : ιιΐ νοοίι «Ιί•ιιιρηΐ3 ρΙ

ρπηιίρίβ νίιΙοηΙιΐΓ Ρ3 ρδδρ ρχ ιριίϋιΐί ρι-ίηιϊδ οιηηοί νοορδ εοηι-

ροίϊΐη! δίπιΐ, δρ<1 ηοη νοχ πι οοιιιιιιοηί. ΕΙ Π^οΓΗπιιηβϊ (Η-

οίπιιΐδ ρΙριιιρπΙβ, ιριοπιηι <Ιρηιοιΐ5ΐι•3ΐίοηΡβ ϊιι ροΙργ3πιιιι 3»1

οηιηίιπηβιιΐ ρΙυΓΪιιπι (ΙρηιοηδίΓΒΐίοηίΙιιΐδ ιηβυπί. (">.) ΙΙιίιι ,

ι-Ιίαιη οογοογηπι εί ςιιί ρΙιΐΓ& ιΐίρυηΐ ε1ριηριι(3 Ρδδε, ρΙ πυί

ιιιιυηι , εχ ηιιίΐιιΐδ ροηιροηιιιιΙιΐΓ ρ| εχ ο,ιιίουδ εοπδίβηΐ,

ρπηοίρία εδδβ αίιιηΐ : ιιΐ ΕηιρρόΌρΙρδ, ί§ι>ριη ρΐ αηιιαηι ρΙ

ιρίίΐ' πιπί βι'8 -ιιιι ! , ρΙρπιριιΙβ πίΙ ΡδδΡ, εχ ιριίυυ» ίηδίΐίδ ρχδϊ-

δίρηίίβ ΠιιιιΙ :κβ<1 Ρ3ηοη ιιΙ μι•η.Ί-;ι ρηΐίιιηι ροιιίΙ. (3) ΚΙ :ιι1

Ιιορρ, δι ιριίί ΐ'ρΙΡΓΟΓυιιι ςιιοηιιε η;ιΙ ιιπιιιι νρΐϊΐ ΡΟΠίίΛρΓβΓΡ, νε•

ΙιιΙ ί ΙρρΙυιη ρχ <ριίυιι$ ρ3Γΐίϋυ$ ε( ιριιιιιιηιΐο (:οιηρο>ίΙί> ουιι-

ϊ|ρΙ,Ιιιηορ]ιΐ5η3ΐιΐΓ3ΠΐΐΌ8ηϋ5ΡίΙ. (4) ΚχΙιίβ ίΐβιριε ΓβΙίοηϊ-

1)115 11011 Ο^Ι'ΝίρΓίΐΗΊρί,Ί,μρηΡΓΒΡΙΐΙίπηί. 0ιΐ3 3ϋΙεπΐδίη8ΐιΐ3

οο8ηο«;ρίιιιυ5 ρεΓ (ΙοΓιηίΙίοηεδ , ρΓΪηοϊρϊα νρ™ ΟεΓιηίΙίοηυηι

6ΡΠΡΓ3 8»ηΙ , πρερ*«ρ ρ>1 (ΙεΠηίΙοπιηι ρΙιβπι ρπηρίρίβ ββ-

ηΡΓ3 Κ6βε. ΕΙ >.ί εηΐίιιηι ΙιβΙιργρ δοίρηΙΪΒΐη, ρβΐ ίρϋβπι Ιΐ3ΐ)ΡΓβ

ίρεείεπιιη «'ίρηίίβπι, μίίιικΙιιιιι ιρΐ3$ Ρΐί3ΐη ιΐίΐ'ΐιπίιιι ■ πιΐί,-ι,

ίρρρίρπιηι ρπηοίρί3 ίρίβ ^ρπργβ «υηΐ. (5) ΛΊιΙειιΙιΐΓ 3υ(επι

ιριΜ.-ιιιι (Ίίηιιι ι-οπιιιι ιριί ρ|ριιιρη(3 ρηϋιιιη ίρβιιιη υηιιηι,

αυ( ει» , &υΙ ιοα^πυιιι , πιιΐ ριιινιιιη ιΐίι-ιιηΐ, ΙηηφίΛΐη ςεηε-

ΓίΙ)ΐΐ8Ρίδ ιι(ί. (6) ΑΙ υργο ιιρε υΐίοα,ιιε ιιιοιίο ρο&$ί1>ίΙε εβί

ρπηείρίβυ'ίρεί'Ρ. ϋρΙίιιίΙίοικιιιιιριρ^ιιΙιΜβιιϋ»! ιιικι :ιΙϊνρι>3

νρτορπΐ, π,ιΐίρ ΙΊΙ ρρΓ βρηΡΓβ , (ΙρΙίηίΙίο, ιΊ ιρικ• ά'κίΐ, εχ

ιριΗιιι* 8ίΙ ίηϊίΐίβ. (7) ΕΙ 3(1 Ιι«ί• , εί >ί ςυ3ΐηιιΐ3χίηιε ίρ$3

μΐ'ϋπ .1, ρΐ ίΐΙΓίρί.Ι .-ΙΙΙΐΙ, ΠίΠΙΙΙΙ ρΠΙ113 μΐ'ΙΙΙΤΑ 3ΐ1ιίΐΓ11Ι1ιΙ|ΙΙ11 8ίΙ

Ρ886 ρΐ'ίΐΙΡίρί.Ί, .111 ΙΐΙΙίΐΙΙ.'Ι, ιρίίΡ ιΐι' ίηιΙΙΐ ίιΐπί-ί ] >Ι . > 1 1 ί ■ 'ϊ) 1 1 1 1 1 1 '

εΐεηίιη Ιιοε (1υ1)ίΐ3(ιΐΓ. δι ρηίιη δοπιρβΓ υηϊνρι-83ΐί3 ιιι;ιμκ

ρι ίιιΐ'ίρί.ι 8(1111, ρ;ι)ι•Ι ιρκκΙ μιιιιιιιλ μοιιρπιιιι 811111 : Ιΐίΐ'ε εηίιη

ιΙγ οηιηΙΙ]ΐΐ8 < 1 η αη 1 1 1 γ . ΊΌΙ ίμίΐιιι ρπηείρίβ ρηΐίιιηι ρπιηΐ,

ςυοΐ ρΓΪιηα ({ΡΐιΟΓυιιι δυηί. ΟιιβΓε εί ίρδίιηι εη8, ρΙ ίρδϋΐη

ιιιιιιιιι , ρι-ίιΐι ίρί,ι ι•1 >π!ι-Ι ;ιιι!ίΐ)' επιηΐ : Ιι.τγ ρηίιη (1ρ οιιιιιί-

Ιιιι-ί ιιιβχίιηε ιίι Ι ί 1 ιιι> 1 1 :>■ ιι ιιΙ ιι ι . (8) Νοη γ-ι ιιιιίεηι ροβδίηϋρ,

ηεηιιρ ίρ-οιιι ιιιιιιιιι ρηϋυηι Ρ886 μεηιΐδ , ηρςιιρ ίρδίιιη εηδ.

ΝεοΡδδΡ είρηίιη ε*1 ιιηίιυο^υδο,ϋε ^βηβΓίδ (ΙίΠετρηΙίβδ εί

ι'ίΜ' , εί ιιικκικριιιιιιιριι' ιιιιιιιιι εδϋε. Ιηιροδ8ίΙ)ίΙε νειο εδί ,

3ΐι( δρεείεδ μι•ηρι ίί ιΐρ ριορΓϋβ (ΙίΓΓρΓΡηΙϋδ ρπΐ'ΐΐίι,ιι ί , .- ■ ι ■ Ι

ιΊ ί,-ιιιι μριιιι» ;>1ι-<|ΐκ• δυίδ δρρριείιιΐδ. (,> 1 1 υι γ 8ϊ υηιιηι , νι|

εηδ , μπόι- γ-ι , ηιιΙΙβ ιΐί ΓΓρι'ριιΙ ίιι , ηεε ιιιιιιιιι , ηεε εηδ βπΐ.

ΑΙ δι ηοη βειίΡΓβ , ηεο ρπηαρία, ΡΓυηΙ : δία,υίϋρπι βεηΡΓβ,

ρπικ-ίρία δυηί. (9) ΙΙεηι, εΐίβπι ηιπίί.ι ουιη (ΙίΓΓεΓρηΙϋδ

ροΙΙρρΙβ ρπιηΐ μρηιτ;ι υδςυβ ;ιι! ίικίίι ί>1ιΐ3. Νιιηε ιιιιΙιίμ

ςυηρϋβηι νκΙρηΙυΓ, ςυκ(1&ηι νείΌ ηοη ι ίιίπι Ι ιι ι•. ΕΙ 3(1 Ιιίυο,

ιΙίιΊΊ-ΜΊΐΙί.ρ ρΙί3ΐηιικιμίι>ρΓίικ•ϊρί3ΐρΐ3ΐιΐ!><'ηρΓα. 8ϊ τβΓοϊδΙίΒ

ρ{ΐ3Πΐ ρπηείρίβ, ίιιΐίιιϊΐιι ιι( ιΙ.ί ■ Ι ϊ <.- : ι ι ι ■ : ριΊιιι ί|Ί;ι ΓιιιηΙ , ι•1

ηκινίιιιρδί (ριΪΑριϊιιιιιιηρ'ΐιιΐΛρπιιι-ίρίιιιιι ροιιιιΙ. (ΙΟ)ΑΙνρΓθ

ρΙιβιιι δι ρΓίηείρβΙίδ δρρείεδ οι.ιμϊ-- ίρδίιηι ΙΙΙΙΙΙΙΙΙ Ρ8(, ( ιιιιιιιιι

βιιίρηι εδ( ηιιοϋ ίηάίνίδϋιίΐρ ε-Ι , οιιιηρ νειο ίηϋίνϊδϊοίΐε ΡδΙ
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ρετον δε άπαν ί| κατά τδ ποσόν ή κατά το είδος, προ-

τερον δϊ το χατ' είδος, τα δέ γε'νη διαιρετά εις είδη,

μάλλον άν εν τι) έσ/ατον είη κατηγορούμενον ■ ού γαρ

έστι γένος δ άνθρωπος τίΊν τίνων άνΟρο>πων. (ι ι) Ετι

& εν οίς τδ πρότερον και ύστερον εστίν, ούν_ οίόντε το επί

τούτων ειναί τι πάρα ταϋτα • οίον ε! πρώτη των αρι

θμών ή δυάς, οΰχ εσται τις άριθμδς πάρα τα είδη τών

αριθμών • δμοίιος δε ουδέ σ/ημα πάρα τα είδη των

σχημάτων. Κι δί μη τούτων, σχολή των γε αλλιον

ιο εσται τα γένη πάρα τα είδη • τούτιον γαρ δοχεΤ μάλιστα

είναι γένη. 'Εν δε τοις άτόμοις ουκ εστί το μεν πρό

τερον το δ' ύστερον. (|ϊ) "Ετι δ'που το μεν βέλτιον το

δέ χείρον, άει τδ βέλτιον πρότερον ■ ώστ' ουδέν τούτων

αν είη γένος. 'Εκ μεν ούν τούτων μάλλον φαίνεται τα

15 έπι τών ατόμων κατηγορούμενα άρχαΐ είναι των γε

νών. ' (ΐϋ) Πάλιν δε πώς αυ δεϊ ταύτας άρχας ΰπολα-

βεΐν ού έάδιον ειπείν. Την μέν γαρ αρχήν δεϊ και τήν

α'ιτίαν είναι πάρα τα πράγματα ών αρχή, και δύνα-

σθαι είναι ^ο>ριζομένην αυτών τοιούτον δέ τι πάρα τδ

40 χαΟ' εχαστον είναι δια τί άν τις ύπολάίοι , πλην δ"τι

καθόλου κατηγορείται καΐ κατά πάντων; άλλα μήν ει

οια τοΰτο, τά μάλλον καθόλου μάλλον Οετέον αρχάς-

ώστε άρχαι τα πρώτ' άν είησαν γένη.

.ιιιΐ μίμιπιΙ ιιιπ ι |ΐι.ιηΙιιπι 3ΐιΙ ϋοπιηιΐιιιιι δρε< ίρηι, ρπιι* ηιιίοιιι

(ΐιιοιΐ δρειιηιΐυηι δρεείεηι ρ*1 , £εηει*3 υογο πιημϊβ (Ιΐνΐκϊ-

ΙιίΙί» ίη δρεείεδ , ) ηηυιη ργϊΙ ιηημίδ, ςιιοιΐ ιιΙΙΪιηιιιιι ρΓ,-πϋ-

< •, 1 1 1 1 ι . Νοη εηίιη εδί Ιιοιηο μΐ'ΐιιι» ίίηβοίαπυηι Ιιυιιιίιιιιιη.

(II) Ηειη, ίη φΐίηυ.8 ρι-ίιΐδ εΐ ροδίεπιΐδ εδί, ηοη βδΐ ρο85ίΙ>ϊΙ«

(|ΐιο(1(1ι•Ιιίί(1κίΙιΐΓ, βΐίφΐίϋ ρηεΙεΓ Ιι.το εδδε: οΐ ριιΐθ, μ ιΐιι»-

ΙίίβδηυιηοΓοπιιη ΡδΙρπιη3,ηοη ιτϊΐ <ι1ίφΐί*ηιιηιρπι><•ι/«/»77-

ε/Κί ρΓϊΊει- δρρρ.ίρδ ηιιιιιΐΊΊΐΐ'ΐιηι. δϊηιίΐίίει- ηρφιε ΙΐβυΓ.τ

ρΓ«•1βΓ δρεείε* ΙίχιίΓΛΠίπι. ί)ιιο<1>ί ηοη Ιιηπιιη, ηιιιΚο ηιίιιιι~

βϋοηιπι επιηΙ μΐ'ΐιπ.1 ρπείει- δρεείεδ : Ιιοπιηι ρηιιη π)3\ίπιβ

νίιΚ'ηΙιίΓμεηιταείίε. Ιη ίηαΊνίυΊιίδνεΓοηοη εδί ΙιοεφίίιΙοιη

ρΠΙΙδ, Ιιι.γ ΥΙ'ΓΟ ρθδ1ΡΠΙΙ9. (12) ΙΙι'Ιιι, ΙιΙιίΐ ΙΙΙΙΙφΙΓ Ι)ΟΓ.

φΐίιΐρπι ηιρΐίυ.9, Ιιοε υργο ιΐρίεπιΐδ ΡδΙ, δρπιρρΓ ρπιΐδ ε*ι ,

ςυοι! ηιείίυδ ρβΐ : φΐηι-ρ ηιΙιιΊ Ιιοπιηι ηρηιιβ 085εΙ. Εχ Ιιϊ*

ίΐβςιιε ηΐ3<!:Ϊ83ρραΓΡηΙΐ|ΐΐίΐ>ι|ρίηι1ίνκΙιιί•.ρΐΊΐΊΐίπιιιΙιΐΓ, ςιιαιη

βΡΠΡΓ3, ρδίρ ρπηρίρίη. (13) ΚιίΓδϋδ Ιιιιιιρη φΐοηιοηΌ οροΓ-

(Ρ3( 18(3 ρχίδΙίηοΓε ριΊιιι -ίρΐ;» , ηοη ρ8( Γίκϋΐ' (ΙίεΙιι. Ι'ΓΪηιί-

ρίυπι ιΊΐϊηι εί 03ϋ83ηι Ρ88Ρ οροι-ΐι•! ρΓ.τΙει- γρο, ιριιιπιιη ρπη-

(ί|ιίιιηι Ρ8ΐ, ρΙ ρθ88β Ρδ8β δρραΓ.ιΙυιη ηη για. Τβίε φΐίιΐ

;■ 1 1 ' «■! II Ρ88Ρ ρπρΙρΓ δϊηίζΙΐΙ.ΊΓΡ , 01ΙΓ φΐΙδφΙίΙΙΙΙ ιιρίιι.ΙΙΊ Ιιιγ .

ιπμ ιριηιιίιιιιι ιιηίνιτΜίΙίΐΡΓ οΐ (Ιο οηιηΊ1)Η8 ρΓ.Τ(1ΪΡ3(υΓ? ΑΙ

81 ρΓΟρΙΡΓ ΙΐΟΟ, 0,1)83 ΙΙΚΙΙΙΚ ΙΙΙΙΪΜΊ'^ιΙι,Ι 8Ι1Π| , Ι11.Ί-Ϊ> ριιΙΙιΊΙιΙ,Ι

ρηιιείρίβ δίηΐ : η,υβΓε ρπηΐ3 (»βηεΓΒ ιιΐίηυο δυηΐ ριίηείρία.

ΟΑΡ. IV.

"Εστι δ' ένομένη τε τούτο>ν απορία και πασών χα-

45 λεπωτάτη και αναγκαιότατη θεωρησαι, περί ής δ

λόγος εφέστηκε νϋν. Κίτε γαρ μή εστί τι παρά τά

καΟ' έκαστα, τά δέ καΟ' έκαστα άπειρα, τών άπείριον

πώς ενδέχεται λαβείν επιστήμη»; ή γάρ έ'ν τι και ταύ•

τόν, και ή καθόλου τι ΰπάρ/ει, ταύττ, πάντα γνο)ρίζο-

ΠΟ μεν. (ί) 'Αλλά μην ει τοΰτο άναγκαϊόν έστι, και δεϊ

τι είναι παρά τά καΟ' έκαστα, άναγκαΤον αν είη τά γένη

είναι παρά τά καΟ' έκαστα, ήτοι τά εσ/ατα υ) τά πρώτα-

τούτο δ' οτι αδύνατον άρτι διηπορησαμεν. (ί) Ετι

ει δτι μάλιστα έστι τι παρά τδ -ΐύνολον, δ'ταν κατη-

35 γορηΟΐ) τι της ίίλης, πότερον, ει εστίν [είδος τι],

παρά πάντα δεϊ ειναί τι, ή παρά μέν ενια είναι παρά

δ' ενια μη είναι, η παρ' ούθέν ; Ει μέν ουν μηθέν έστι

παρά τά καΟ' έκαστα, ούθέν άν είη νοητόν αλλά πάντα

αισθητά και επιστήμη οϋθενός, ει μη τις είναι λέγει

40 την αίσθησιν έπιστήμην. (ι) "Ετι ούδ' άίδιον ούθέν

ούδ' άκίνητον • τά γάρ αισθητά πάντα οθείρεται χαι

έν κινήσει εστίν. 'Αλλά μην εί γε άιδιον ούθέν έστιν,

ουδέ γένεσιν είναι δυνατόν ανάγκη γάο ειναί τι τδ

γιγνόμενον και ες ου γίγνεται και τούτων τδ έσ/ατον

15 άγέννητον, είπερ ΐσταταί τε και έκ μη οντος γίγνε

σθαι αδύνατον, (λ) "Ετι δέ γενέσεοις ούσης και κινή-

σεοις ανάγκη και πέρας είναι• ούτε γάρ άπειρος έστιν

ουδεμία κίνησις αλλά πάσης έστι τέλος, γίγνεσθαι τε

ού'/_ οίόντε τδ αδύνατον γενέσθαι- τδ δέ γεγονός ανάγκη

60 είναι δ'τε πρώτον γέγονεν. (β) "Ετι δ' είπερ ή υλη εστί

διά τδ άγέννητος είναι , πολί) έτι μάλλον εύλογον είναι

ΕδΙ ιιιιΙιίιι (οηδΡφίρηδ Ιιίδ ιΙ 3(1 8ρρ(-ιιΙ»η(1ιιηι οιηηίιιηι

(1ιΠίεί1Ιίιη3ΐιΐ3χίηΐρα,ιΐρ ηεεεβδβΓΪΒ (1ιιΙ)ϊΙ»1ίο, ιΐρ ψία ρΓΧεεη*

ϊη&ΙαΙ δεπηο. δι εΐεηίηι ηοη Ρ5ΐ φΐίι•ΐ]ΐι;ιιιι ρπίρι• δίη£ΐι-

Ι3ΓΙ3 , 8ΐηε;ιιΐ3Γί» υργο ίηΓιηίΙα μιιιΙ , ιριοηιο(1ο |Κ)88ίΙιί1ρ ρ*1

ίηΠηίΙοπιιη ΙιβΙιρι-ο 8ΡίεηΙί3ΐιι ? ^ιι;ι|ρηι18 Ρΐιίιη υηιιιη ςιιίιΙ,

ρ| ίιίριη, ρΙ (ριβίρηιΐδ ιιηίνιτδ.Ί|ρ ιρικΙ βδΐ, Ρ3ΐεηιΐ8 οιηηίβ εο-

•;ηυΛ('ίιηυ9. (2) ΑΙ 8Ϊ Ιιοε ηρεείβε ΡδΙ , ΡΙ οροΓίιΊ 3ΐϊ<]υϊ<1

ρπιΊρΐ' δίηςιιΐ3ΓΪ3 Ρ85Ρ, ηεεεδδε ει ίΐ ιιΐ ^«όργ» 3ΐι( ιιΙΙίιη,ι, .ιιιΐ

ρΓίιιιη, δίηΐ ρΓαΊεΓ δίιιμιιΐ,ιΐ'ία. ΙΙοο αιιίρηι φΐόιΐ ϊηιροδ-

ίίΐιίΐεδίΐ, ρ«ιι1ο 3ΐι1ε (1ιιΙ)ί1;ινίιηιΐδ. (3) ΙΙρπι , δι φΐαηι-

ιιιηχίιιιρ 8ΐί(]υί(Ιε8ΐ ρΓ.ιΊΡΓίΐιΟίΙαηΙίαηι, φΐυιιι φΐί«|ΐΐ3ΐη (1ε

ηια(ρπ;ι ρΓα'ΐΙίοΙιΐΓ,ιιΙπιιη, δι δρεεϊεδ εδί, ρηβΙεΓ οιηιιίβ εδδρ

ηΙίΐ|υίι! οροΓίεηΙ,βη ρπιΐιτ ;ιΙί(ρΐ3 εβκρ , ρ( [ιγϊρΙργ 3)ίφΐ3

ηοη εβδβ, 3ΐι ρΓα>(ρι- ηιιΙΙιιηι? Κϊ ί^ίΙιΐΓ ηίΐιίΐ ργοΊργ δΐη«υ-

ΙβΗβ ΡδΙ, ιιίΙιίΙ ίιιΙι-ΙΙίμίΙιίΙι• επί, 8ειΙ οηιηί» ίρηίίΐιϊΐίβ, ι•Ι

δεϊρηϋβ ηυΙΙίιΐδ επί , ηΐδί (ριίδ δεηδοιη (ΙίεβΙ δείεηΐίβηι Ρ8δΡ.

(4) Ιίριη , ηίΙιίΙ Ρ88ΡΙ δοηιρίΐΡΓηιιιη ιιοο ϊιηηιοϋϋε. δεηδί-

Ιιίϋ.ι εηίιη οηιηΐ3 εοΓπιηιριιηΙιΐΓ, εί ίιι ιιιοΐιι δΐιηΐ. ΑΙ δι

ιηΐ,ιΐ ε.4 δρηιρίΐεηιιιιη , ηειριε ΒΡηΡΓβΙΐοηριη Ρ88ε ροδδίηϋε

βδΐ. Κε(:Ρί»ε ρ*1 ρηίιη βίκριίιΐ Ρδδο ίιΐ (ριοο1 01, εί εχ ο,υο

β), ι! ιιΙΙ ιιιιιιιιι Ιιοπιηι ίηςρηίΐιιιιι εχδε ιδίφΐίιίειηδίιοδίδΐίΐ^ε-

ηβΓυΙιο, εΐεχ ηοη-εηΐε ΙίεΓΐ ίιηροϋδίόϋβ εδί. (5) ΙΙριιι, ββ•

ηοΓβΙίοηρ ρΙ ηιοΐα ροδίϋδ , ηοοεϋε ε»1 υΐ Πηίδ εΐίηηι δίΐ : ηεε

εηίιη ίηΓιηίΙυδ ΡδΙ βΐί^ιιίδ ιηοΐοδ , 8ειΙ ειι]υδςυεεδ( Γιηίδ. ΕΙ

Γιργι ηοη ΡδΙ ροδίΐοίΐε ί(1 , ΓαοΙυηι Ρ88β ()υοι) ίιι>ρο.8ί>ίΙ)ίΙρ δϊΐ.

Οιιοιΐ βιιίειη ίϊοίηηι εδί, ηοερδ^ρ ΡδΙ υΐδίΐ,ςιπιιη ρπιηο Γ.ιρίιιιη

εβί. (0) ΙΙειη, δι ηιαΙρΓία εδί, ρΓορίΡΐρ» ςυοοΙ ίημρηίΐιι ΡδΙ,

ηιιιΙ1<ιιΊί3πι ηΐ3§ίδ Γ3ΐίοη;ιΙ)ί1ρ ε*1, δρεείεηι β$5β, ίη ιριαιιι
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τήν ούσίαν δ' ποτέ έχείνη γίγνεται • ει γάρ μήτε τοΰτο

εσται μήτ' εχείνη, ούθέν εσται το παράπαν. Κί δέ

τοϋτο αδύνατον, ανάγκη τι είναι παρά τδ σύνολον τήν

μορφήν και το είδος. Εί δ' ου τις τοϋτο Οήσει, άπο•

5 ρία έπ'ι τίνων τε θήσει τοϋτο και επί τίνων ου. "Οτι

μέν γαρ επί πάντων ούχ οίόντε , φανερόν • ου γαρ

άν Οείημεν ειναί τίνα οίχίαν πάρα τάς τινάς οικίας.

(7) Προς δέ τούτοις ?:ότερον ή ουσία μία πάντων εσται,

οίον τών άνθοώπων ; αλλ άτοπον • εν γαρ άπαντα ων

10 ή ουσία μία. 'λλλα πολλά χαι διάφορα ; άλλα και

τοΰτο άλογον. (β) "Αμα δ! καί πώς γίγνεται ή υλη

τούτιον έ'καστον και εστί τι) σύνολον άμφο) ταΰτα;

(9) Έτι δέ περί των άρχων και το'οε άπορήσειεν άν

τις. Εί μεν γαρ είδει είσ'ιν εν, ούΰέν εσται αριθμώ

15 έ'ν, ούδ' αύτδ το έ\ι και το Ον. Καί το ΙπίστασΟαι

πώς εσται , εί μη τι εσται εν έπ'ι πάντων ; Άλλα μην

εί αριθμώ έ'ν χαι μία έχάστη τών αρχών, και μή ώσ-

περ έπ'ι τών αισθητών άλλαι άλλων, οίον τήσδε της

συλλαβής τω είδει της αυτής ούσης, καί αϊ άρχαί ειδει

20 αί αίιταί• και γάρ αύται όπάρχουσιν αριθμώ έ'τεραι• εί

δέ αή ούτως, άλλ' αί τών δντοιν άρχαί αριθμώ έ'ν

είσιν, ούχ εσται πάρα τα στοιχεία ούθέν έτερον το

γαρ αριθμώ εν η το καθ' έ'καστον λέγειν διαφέρει ού

θέν ούτω γαρ λέγομεν το καΟ' έ'καστον το αριθμώ

25 έ'ν, καύο'λου δέ το επί τούτων. (ιυ) Ίίσπερ ουν εί

τά της φωνής αριθμώ ήν στοιχεία ώρισμένα , άναγ-

καϊον ήν τοσαϋτα είναι τα πάντα γράμματα οσαπερ

τα στοιχεία, μή οντοιν γε δύο τών αυτών μηδέ πλειό

νων,

8" ιι. Ούθενο; δ' έλάττοιν απορία παραλε'λειπται και

τοις νυν και τοις πρότερον, πο'τερον αί αύται τών φθαρ

τών και τών ά-ίθάρτοιν άρχαί είσιν ή ετεραι. Εί μίν

γαρ αί βύταί είσι, πώς τα μεν φθαρτά τα δέ άφθαρτα,

και δια τίν' αίτίαν; (η) Οι μεν ούν περί Ήσίοδον

3ή και πάντες όσοι θεολόγοι μόνον έφρόντισαν τοΰ πιθανού

του προς αυτούς, ημών δ' ώλιγωρησαν • θεούς γαρ

ποιοΰντες τας αρχάς και εκ θεών γεγονέναι , τα μή

γευσάμενα τοΰ νέκταρος και της αμβροσίας θνητά γε-

νε'σθαι οασίν, δηλον ώς ταΰτα τα ονόματα γνώριμα

Μ! λέγοντες αϋτοΐς. Καίτοι περί αυτής της προσφοράς

τών αιτίων τούτων υπέρ ήμας είρήκασιν. Εί μεν γαρ

χάριν ηδονής αυτών Οιγγάνουσιν, οϋθέν αίτια τοΰ είναι

το νε'κταρ και ή αμβροσία• εί δέ τοΰ είναι, πώς αν

είεν άίδιοι δεόμενοι τροφής ; (ΐϊ) 'Αλλλ πιρι μεν τών

45 μυθικώς σοφιζομένων ουκ άςιον μετά σπουδής σκοπεϊν

παρά δέ τών δι' αποδείξεως λεγόντων δει πυνθάνεσθαι

διερωτώντας τί δήποτ' εκ τών αυτών οντά τα μεν αιοια

την φύσιν έστι τά δέ φθείρεται τών ίντυιν. Επει

δ' ούτε αίτίαν λέγουσιν ούτε εύλογον ούτως εχειν, 6η-

50 λον ώς οΰχ αί αύται άρχαί ουδέ αίτίαι άν αυτών είεν.

(|4) Και γάρ δ'νπερ οίηθείη λε'γειν άν τις μάλιστα

ομολογουμένως αΰτώ , Εμπεδοκλής, και ούτος ταυτον

πέπονθεν* τ,ίθησι μέν γάρ αρχήν τίνα αίτίαν τη; φθο-

ρδς τί) νεΐκος, δόξειε δ' άν ούθέν ήττον και -.οϋτο

ΙπΗίείΙ ιτιβΙβΓΪ». 8ί ρηϊιιι ηεε Ιι,ιεε επί , ηεε ϊΙΙα , ηίΐιί Ι επί

οιιιηίηο. <3ιιοιΐ8ί Ιιοε ίηιροδδίυίΐε εδί , ηεεεδδε εδί ιιΐ Γυι-ηια

βΐ δρεείεδ η1ί()υί<] ρι-οηΙβΓ δϋηδίΒηΙίβηι δίΐ. 8ΐ ίΐιιΙι•ηι πίΓδίΐί

Ιιοεβίία,ιιίδ ροηεΐ, ϋηηίηιη ε$1, ϋε ςιιίηυδ Ιιοε ροηεΓε ιΙι•Ιιι\ιί,

βΐ (Ιο ςοίΐιυδ ηοη. (}ικκ1 εηίηι <3ο οηιηίΐΗΐδ ηοη ββΐ ροδδϊ•

1)ίΙβ, ρβίεΐ : ηοη ειιϊηι ροηεηαυδ βΐίςυβιη β$5β (Ιοηιυηι ρπβ-

ΙβΓ άοπιοδ 8Ϊηςιιΐ3Γβ8. (7) ΕΙ 8(1 Ιι.το , υίπιηι υηβ ειϊΐ

οπιηίπιη 8ΐι1»1αη1ί3 , ιιΐ ρυΐ3 Ιιοηιΐιιυηιΐ' 8θΐ1 βΐίδυηΐυιη εδί :

111111111 (Ίΐίιιΐ Ι'νμΊιΙ ιιΙΙΙΙΐί.Ί , ι|Ι1ιι|ΊΙ||| 81ΐ1κ|;ΐη|ί3 11113. Κι•(|

ηιυΐΐβ 3ΐςιιε (ΙίνβΓββ ? ΑΙ Ιιοο εΐίαηι ίηεοηνεηϊεηδ β*1.

(8) δίπιυΙ βιιίειη ({υοηιοιίο υΐ3(εΓΪ3 υηυηΐ(|ΐιθ(1(|ΐιε Ιιογιιπι

ΙιΙ,ιΊ ('-! ειιηείυιη Ιικο βιηΐιο ? (9) ΙΙειη, <1ε ρΓίηείρίίβΙιοο

εϋ3ΐη Βΐϊςυίβ ΊιιΙιίι,ιΙιίΐ; η3ΐη βί 8ρεείε$υη( υιιιιπι , ηίΐιϋ (τϋ

ηυιιΐίτο υηιιηι , ηεο ϊρβαπι ιιηυιιι,εΐ ΐρβιιιη εηβ. Ιρβυπι-

ςυε δείΓε ςηοιηοιίο ειϊΐ, 8Ϊ ηοη βΐϊςυοιΐ υηαηι ίη οιηπίουβ

6ΓίΙ ? ΑΙ ϊεΓΟ 8Ϊ ιιιιιηεί'ο υηυηι , εί ςιιο<1•]υε ρι ίικ ίρκιππη

υηιιηι, ε( ηοη, ιι[ ίη βεηδϊοίΐίόιΐδ , αϋα ;ι1ί<>ιιιιη : ιι[ ριιΐβ

Ιιιι]υ8 δ>1ΐ3ΐ)33 , ςυιιπι δρεείε βίΐ εβιίεηι , εΐίϊΐη ρΓίηείρίβ δρε-

είε ('ϋιΐΐ'ΐιΐ δηηΐ : εΐεηίηι Ιιπϊο , ηυπιεΓΟ .ιΙί;ι δπη(. (%)ιιιμΙ-ι

ηοη ίΙ,Ί , μίΙ ρΓΪηοϊρία εηΐίυιη ηιιπιεΓΟ μμιΙ υηιιηι , ηοη

ιτίΐ ρΓ»?ΙεΓ είειηεηΐ» βΐίςηίιΐ βΐϊυιΐ. Νυιηει-ο εηίηι υηιιιη

(ΙίεεΓε ηιιΐ 8ίη§ιιΐ3Γε, ηϋιίΐ «ΙίΙΓει (. 11α εηίηι διη^υίαι-ε ιΐϊ-

είπιυδ , ςιιοιΐ ιιηιιιη ηυηιεΓΟ εδί : ηηϊνείδΒίε νεΓΟ, ηιιοιΙ ίη

ΙιΪ8. (10) Οηΐ'ΐιΐίκΙιιιοιΙιιηι δι νοείδ εΐεηιεηία ηυιηεΓο ιΐεΐιτ-

ιηίηαΐα εδδεηΐ , ηεοβδδε εδδεί Ιοί οηιηεδ ΠΙεΓ3δ εδδε , πηοΐ

είειηεηία, ιριιιιη ηοη εδδεηΐ ιΐιιο απΙ ρΙιΐΓ» εβιίεηι.

1 1. ΡίίΙιίΙο αυΐεηι πιίηοΓ (1υ1)ί(3(ίο εί ροδίεποπίηΐδ εί ρηο-

ΓΪΙιυδ ρπκίεπηί&δΐ εδί, ιιΐΓηηιεα(1εηιεοιιιΐ|ιΐιΙ):Ιιιιιη ι•Ι ίικοι-

ηιρίίοίΐίυπι ρΓίηείρίβδίηΙ, αη ίίνεΓδβ. δι εηίηι εαιίειη βυηΐ,

ι)Μ0Ι1Ι(μΙπ 1ι;Γ(.Ί|Ι|ίι1ι.ΊΙΐί|ΐεΐΜΊΊΐρΙΊΙιίΙίίΙ, ΙΐΗ'ί' ΜΊΊίΓυΙΊΊίρΙίΙΐίΙΐ.Ί

δΐιηΐ, εί ρι <•ρ(•-ι ι|ΐι.ιιιι ι•.ιιι-:ιιη .' : Γ!ί ΗβδίοϋιΙδί^ίΙυΓβΙ ('.ιιηοΐί

ΙΙιΐ'ΐιΙομί ( νι•1 ιιι > ΙΙι'κ,τ ρΙιίΙο-ιιρΙιίίΒ 31κΊθΓΡ> ) δυΐιιιη πηο(1

ίρδίδ εί ιεΐαΐί ίρδοηιηι ριιιΙι;ιΙιϊ1ι• εδδεί, οιιγη; ΙκιΙιιιεηιηΙ, ηοδ

βυΐεηι δΐΐδ ϋειριε ΙιαΙιιιεηιηΙ. Οηιιιη εηίηι ρπηεϊρίβ (Ιεοδ

ΓβεεΓεηΙ, εί εχ ιΐϋδ Γιιίί>δε ύίεβΓβηΙ, ςυοεειιηιο,ιιο ηοη ρηδίβ-

πιηΐ ηεε(3Γβ( αιηΙίΓΟδίηιη, ιιιοιΊ.ιΙι.-κΙίι-ηηΙ ίιιίδδε, υ Ι ιιιιιιιί

Γε-Ιιιηι εδί, Ιΐίεε ηοηιίη3 ίρδίδ ηυίιίεηι ιημηιία ιΐίεεηΐεδ. ΛΙ-

ΐ|ΐιί ίη ίρΜδ Ιιίδ ι-ίΐιι ■•.!-, ιιΙΙ.ίπηΙϊ- δυρΓη νίΓεδ ηοδ(Γ39 ιϋ\ε-

πιηΐ. Νβπι δι νο1υρΐ3(ίδ εςΐ'ίΐΐϊα εα 3((ίμεηιηΙ , ηεςιΐ3(ρΐ3ΐη

δηη( ίρδίηδ Εδδε ι •;ιιι-:ι ιηίΙιιγ εί ιιηι1ιιυ>ί;ι. ριιοιΙ-ί ίρδίιΐδ

Εδδε βΓ3ΐί3, ςυοπιοπΌ εβδεηΐ βοηιρίΙεΓηί, ηιιιιπι βϋηιεηΐο

ίηιΙί^ΐΊΐΊΐΙ :' (13) 5ε<1 ιΐε ίίδ ηυί Γ»Ι)υ1θ8ε ρΙιίΙοδορΙιβηΙιΐΓ,

ηοη είΐ (ϋ^πυη! βεουΓβΙε εοηδίι1εΓ3Γ8. Αϋ ίΙΜδ τβΓΟ, ςιιί ρεΓ

(1εηιοηδΐΓ3ΐίοηεηι (ΙίεηηΙ , ρεΙεΓε οροΓίεΙ 30 ίπΙεΓΓο^βΓε, ειΐΓ,

■1 111)111 εχ είδιίεηι βϊηΐ, Ιι.ίί: ψιίιίεηι εη(ίιιηΐδεηιρί(εΓη.ι η. 1 1 π τη

δίηΐ, 1ι*ε νεπι εοΓΠΐπιρ3η1ιΐΓ. (,ΐιιιιιη 3η(επι ηεΐ|ΐιε <Ιίι•;ιιιΙ

Γ3ΐι>ίΐηι, ηειριρ Γ3ΐίοη»υί1εδί( ίίβεε ΙιηΙιργο, ρ3ΐεΙ(]ΐιοιΙηοη

δηηΙεοΓυηι εβιίεπι ρπηεϊρίί ηοηιιβ εβιΐδΐε εαϋΐ'ΐη. (ι 4) Εηι-

ρεάοοίεδ ηβπιςηε, (ριεηι ςηΐδ ηιαχίηιε δίϋί ίρδί ρηΐβνεπί

εοιίδοηβίΙίοεΓε, ίδ (μιοφιείϋεπι ρβδδϋδεδί. ΡοηίΙ εηίηι ςυοά•

άΆΐη ρΓίηΓίρίιιηι, εΟΓΓίιρΙίοηίδ εβηδβηι, εοιιίεηΐίυηεηι . ΜίΙιίΙο-
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γενναν ε;ω τοΰ ενός• άπαντα γαρ εκ τούτου τάλλά

εστί πλην ο θεός. Λε'γει γοΰν,

'Κξ ών πάνΟ' όσα τ' ί,ν όσα τ' ίσΟ' όσα τ" εσται όπίσσω,

όϊνορεά τ' έβλάστηαε και άνί'ρε; ήίέ γυναίκες ,

(^ρέ; τ' οιωνοί τε και ΰοατοΓ}ρΞμμονες ΐχΟύ; ,

καί τε θεοί όολιχαίωνε;.

Και /ωρίς δέ τούτυιν δηλον • ει γαρ μη ην το νεικος

ίν τοις πραγμασιν, £ν άν ην ά
πάντα , οις φησιν ■ όταν

γαρ συνε'λ'ίη, •> τότ' εσ/ατον ι'στατο νεϊκος. » (ι») Λιό

ΙΟ και συαβαίνει αύτώ τον εύδαιμονε'στατον Οεδν ήττον

φρόνιμον είναι των άλλων ου γαρ γνωρίζει τα στοι

χεία πάντα• το γαρ νεΐχος ουκ ε/ει, ή δε γνώσις τοΰ

δμοίου τω δμοίω.

Γαά) μεν γάρ ( φησι ) γαϊαν όπώπαμεν, ΰίατι δ' ύδωρ,

15 αίθέρι δ' αιθέρα δϊον, άτάρ πυρϊ πύρ άίδηλον,

στοργήν όέ στοργτ; , νεΐκο; όί' τε νείκεΐ λυγρώ.

(|(ΐ) 'Λλλ' ό*θεν δή δ λόγος, τοϋ'το' γε φανερόν, δ'τι συμ

βαίνει αύτίο το νεΐχος μηΟέν μάλλον φθοράς ?, τοΰ

είναι αίτιον. Όμοίυις ο' ούδ' ή φιλότης του είναι•

2ο συνάγουσα γαρ εις το εν φθείρει τάλλα. Και άμα δε

αύτης της μεταβολής αίτιον ούΟέν λε'γει , άλλ' ή Οτι

ούτως πε'φυχεν

Άλλ' δτε 5ή με'γα νείκο; ένΐ μελεεσσιν έΟρέφΟη,

εις τιμά; τ' άνόρουσε τελειομε'νοιο χρόνοιο ,

25 ό; σφιν αμοιβαίο; πλατέο; παρελήλαται όρκου,

ώς άναγχαΐον μέν 3ν μεταβάλλειν αϊτίαν δέ της

ανάγκης ούδεμίαν δηλοϊ. (ΐ7) Άλλ' δμως τοσούτον γε

μο'νον λε'γει δμολογουμε'νως• ού γαρ τα μέν φθαρτά τα

δέ άφθαρτα ποιεί των όντων, άλλα πάντα φθαρτά πλην

30 των στοιχείων. "II δε νϋν λεγομένη απορία εστί δια

τί τα μέν τα δ' ου, είπερ εκ των αυτών εστίν. (ΐ§) Οτι-

μέν ουν ούχ άν είησαν α\ αύτα\ άρ/αί, τοσαϋτα ει

ρήσθω. Ει δέ έ'τεραι άρ/αί, μία μέν απορία ποτερον

άφθαρτοι και αύται έσονται ή φθαρταί. Ει μεν γαρ

35 φθαρταί, δήλον ώς άναγχαΐον και ταύτας ίχ τινοιν

είναι• άπαντα γαρ φθείρεται εις ταΰτ' 1\ ων εστίν

ώστε συμβαίνει τών άρ/ών έτε'ρας άρ/άς είναι προτε-

ρας• τοΰτο δ' αδύνατον, και εϊ ϊσταται και ει βαδίζει

εις άπειρον. (|9) "Ετι δέ πως εσται τα φθαρτά, ει αί

40 άρ/αι άναιρεΟησονται; ει δέ άφθαρτοι, δια τί Ιχ μέν

τούτων άφθαρτων ούσών φθαρτά εσται, εκ δε των έτε

ρων άφθαρτα ; τοΰτο γάρ ούχ ευλογον, άλλ' ή αδύνατον

η πολλοΰ λόγου δεϊται. (2ο) "Ετι δέ ούδ' έγχεχείρη-

κεν ουδείς ίτερας λε'γειν, άλλα τάς αύτίις απάντων λε'-

45 γουσιν άρ/άς. Άλλα το πρώτον άπορηΟέν άποτρώ-

γουσιν ώσπερ τοΰτο μικρόν τι λαμβάνοντες.

21. Πάντων δέ χαι Οεοιρησαι /αλεπώτατον χαι προς

το γνώναι τάληθές άναγχαιότατον, ποτερόν ποτέ το ον

χα'ι το εν ούσίαι τώνοντοιν εϊσί, και έχάτερον αυτών ούχ

50 ϋτερόν τι ον το μέν εν τδ δέ όν έστιν, η 3εϊ ζητεϊν τί

ποτ' έστι τδ δν χαι τδ εν ώς ΰποχειμε'νης άλλης φύσεως.

01 μέν γάρ έκείνως, οί δ' ούτως οίονται την φύσιν ε/ειν.

ιιιΐηιΐί•Ι»ιιΐρη(>Ι]°ίΐιΐ)Ιΐ!ηονί(ΙναΙιΐΓ{;εη6Γ&Γεεχ(Γίΐ ίρΜίιιι ιιιιιιιιι.

ΟυηεΙα ρηίιιι ά\\λ εχ Ιιαο δΐιηΐ, ρι•,χ•1ει• Οευηι. ϋίιίΐ εηίιη,

Εχ (|ΐιί1)ΐΐ5ΐ)ΐηικ', (|ΐιοι1 Ρ8(. (μιικί ριήΙ ]αηι. ιμιοάιμιε επί οΐίιη

ΟγΙιιπι μΙ : Ιιίηο ϋίΐνχ , »1ιμιε Ιιοιιιϊηιιπι ιηοΓΐα1ί3 βχεία

ΡπκΙίεπιιιΙ , 3Γπκ•ηΐ3 εϊ 3νεβ, εϊ ίη «κμαοιο ρί500?,

ΚΧί\\κ ιΐεί Ιυηςχνϊ.

ΑΙ ρΐίηπι βΐΐδφιε Ιιίδ ραΐεΐ. Νβιη δι ηοη ϊηείκβΐ ίη τείιιιβ

εοηΐεηΐίο, ιιηιιηι οιηηϊα ( ιιΐ βίΐ) ε^εηΐ. Ουυιη εηϊιηεοη-

νεηΐαηΐ, Ιππο εχΐίηια βίίΐϋυι• εοηΐεηΐίο. (Ιδ) ϋιιιΐε βΐ βο

είϋίΐ ει , ΓίΊί<Ί»ίη)πΐ)ΐ ιίευηι ηιίηυχ &3ρίεη1εηι εβΙεΓίβ ε$$ε :

ηοη εηίηι οο^ηοδίίΐοηιηίβ εΐεηιεηΐ». ΟοηΙεηΙίοηεηι η3ηΐ(]ΐιε

ηοη ΙιβΙΐΡΐ. Οο(;ηί1ίο αυίρηι δίιηίϋδ ΙιΙ ίίιηίΐί. Αΐι εηίηι :

Ιπϋρίοίιηιυ Ιογγ,ι Ιοιταηιιιη οιηηε , 3>ΐ|υοΓΡ(]ΐιε ομιοογ ,

./ΕΐΙΐΡΓίΗΐιιε α.¥ΙΙκ•Γΐ'υιη εα:Ιυιη, Π3ΐηηι.Ίΐιι<|υε μεΓ ΐςιιειη.

ΟοηεοΓδ εοηεοΓϋί, ΙίΙπη (Ιεηίιμιε ΙίΙε.

(ΙΟίΚεϋ υηιΐε 8εηιιο (Ιί^Γεβδο» ΟδΙ, Ιιοε ε8ΐ ιηηηίΓοϋΙιιιη ,

φίοιΙ αιοίιΐίΐ ρί , (οηίρηίίυηει» ηοη ηι.ι^ίδ (ΌΓΓυρΙϊυηίί (|ΐΐ3ΐη

ίμΜίιβ ΙΟκϋε 03Ο83ΙΤ1 εϋ5Ρ: ίίιηίΐίΐεπιεε ΒηιϊείΙίβηι, ίρίίιι* Κδδβ.

(}ιιυηι εηίηι εοη^Γε^εΙ ίη ιιηιιηι , εοΓπιηιρίΙ εεΙεΓα. ΕΙ 5Ϊ-

ιιιιιΙ ϊρ-ίιι> Ιι,ιη-ιιιιιΙ^ΙίιιιικιιιιΙΚιιιι εαιι&ΐΐιι ιΐίεϋ, πϊμ ιριο,Ι

\\λ π,ιΐιιι ',-ι ίψΐιιιιι βίΐ. (^πιιιιι εηίιη 3Ϊ1 ,

$εύ ιριαηαο ).:« ιπημη/ι εαιιείι ίη ΓοΓίία ιιι'-μιΙί ι ,

ΕνεεΙα 3(1 βιιπιπιυιη Ρ8ΐ ρεΓίοοΙο 1ειη|κ)ΓΪ$3ΐιοΙυ,

ΰυυιΐ ιχΐ3@ηο 3ΐΙεΓηαηβ ]υΓ3ηι1ο εεϋδίι υΐΓΐιΐυε :

Ιαιίιρκιιιι ηεεε&β $ί[ «ριίιίοιη 1ι•ηιΐΜΐηιιΐ3π, ωιΐϋηηι Ιηιιι.-ιι

ηεερ$$ί(3(ί; ηιιΐίαηι ιηβιιίΓείΙβΙ. (17) ΤιιιιΙιιιιι 1•ιηιρη >ίίιί ί|.~ί

εοηίεηίβηρε ιίίείΐ , ηιιοι) ηοη ΓλιίΙ Ιιιβο π,υκίεπι εηΐίιιηι εοΓ-

πιρίίΐιίΐίί , 1ι;ΐ'<: νΡΓο ίηεοΓΓίιρΙίΙιίίί» , νιί! οηιηία 0θΓΠ]ρ1ιΊ)ί-

Ιι.ι ρι.Ί'Ιιτ (ΊριιιΐΊΐΙίΐ. (,)ιι,Ί' 3ΐι(ρηι (ΙίείΙιΐΓ ηιιηε (ΙιιΙιίΙβΙϊο

Ρ8ΐ, ειΐΓ, δι ΐιίπιιί,-ι ρχ είδίΐεπι δηηΐ , Ιωεε ςυίιΐρπι δίηΐ , Ιια?ο

\• 'Γιι ι ΓοττιιρΙίΙιίΙίβ. (18) (ίιιιχΐ ίμίΐιιΐ'ηοη λιιιΙιμιΙηιι [ΙΓΪΙΙ-

είρία , 1)830 (ΙίεΙβ. δίηΐ. Οικκίίί (ΙίνρΓίβ ρηηείρία ϋΐιηΐ, ιιηη

ηιιίιίεηι (Ιυρίΐβΐίο Ρ8(, ιιίπιηι ίηεοΓΓυρ(ίΙ>ίΙί3 εΐίβιη ϊ$(3 ΓιιΙ ιιτα

ι>ίιιΙ, 3η εοΓΓυρ(ίΙιίίί3. δι ρηίιιι (■οι,πιρΙί1ιίΙί;ι, ρ;ι!ι•Ι •|•ι• >•1 ηε-

οεϋβεεςίρβ ςιιοςηε εχ αϋ(]ΐιίΙ)ΐΐδε88ε. Οηιηί» εηίιη ίη ίΙΙ.ι, εχ

ςιιίόυβ μιιιΙ , (ΊΐιτιιιηριιηΙιΐΓ. Οιμγρ 3εεί(1ίΙ , ρπηείρίοπιηι

αϋα εδ$ε ρι-ίηρίρί» ρηοΓ3. Ηοε ηιιίριη ίιηροδδίύίίε , κίνε

δΙίΙυΓ,δίνβίη ίηΐίιιϊΐιιιιι ρΓΟ^ΓειΙίΙυΓ. (19) ΙΙεηι,δί ρπηρϊρί»

;ΐιΙίιιιιΊΐΙιιι•, εΟΓΓίιρΙΪΙιίΙία ιριοηιοιίο ρπιηΓ.' (,ΙιιιμΙμ ιικόγ-

πιρ) ί1ιίΙί;ι δΐιηΙ , οιιι• εχ Ιιίδ ηιιίιίεηι , ψιιιιιι ίηι •ι>π ιιρίϋιίΐία

δίηΐ, εοΓΓϋρΙϊΙιίΙία οηιηί, ρχ βΙΙΡΓίδ νεΓΟ ίηεθΓπιρΙίΙ>ί1ί3?

Ηοε εηίηι ηοη εδί ιηΐίιιη,ιΐιίΐι', «■<! :ιιι1 ίηιροδ>ί1)ίίε βδΐ, ηιιΐ

ιτιυΚίδ ίηίΐί^εΐ Γ3(ίοηί5ιΐδ. (20) Ιίρηι , ηεηιο εοη.ιΐιΐί ρδ( »1ί3

ΟδΙρηιίεΓΡ, δε<1 εαΟεηι οηιηίπιη ρπηείρίβ (Ιίουηΐ. 5εο" ηιιο<1

ρι μιιιι ιΐιιί ι'ιΙιιΙ ιμιι ΡδΙ, Ιιοο Ι.ιπ-ρι.ίΐιι ρ»Γνπηι ιμιϊ<1ιΙ;ιιιι ριιΐ.ιη-

Ιε3, οΙιίΙεΓ ϋεΐίήϊηΐ.

21. υιιιιιίιιιιι βιιΙιίιι ιΊ 3(1 δρρπιίπηιΐιιιη (ΙίΓΓκΊΐΙίιηιιιη ρί

3(1 εοβηοδοεη(1απι νρΓίΙβΙρηι ηΐ3χίηιε ηρεεδδβΓίιιιη ΡδΙ,

ιιίπιηι ίρδυηι εηδ εϊ ίρδυηι ιιιιιιιιι δυυδίβηΐίαΐ εηΐίιιηι δίηΐ,

εΐηοη »1ϊιιιιίι1 ιιΐίικί υΐΓϋηιςυε εοπιπι δίΐ, δειΐ Ιιοε ιιιιιιιιι,

ίΐίικί νεΓΟ εηδ δίΐ : 3η οροι•(β3ΐ ιριίιίιι.-ιηι βίΐ ίρδίιηι εη^, εϊ

ίρδίιηι ηηυηι, ςποβΓεΓΡ, ίβηηιιβηι 3ΐίει•8 η3ΐυΓ3 δϋΙίΡΐί».

ΟιιίιΙ,ιπι εηίιη ίΜο, ιρΓιιΙηιη νεΓΟ Ιιοε ηιοιίο ριιιβηΐ ηβΙιΐΓβηι
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(22) Πλάτων μεν γαρ και οΐ Πυθαγόρειοι ούχ έτερον τι

τό 3ν ουδέ τι) έ'ν, άλλα τοϋτο αυτών τήν φύσιν είναι ,

ώς ούσης της ουσίας αυτί) το Ιν είναι και ον τι. 01 δέ

περί φύσεως, οίον Εμπεδοκλής , ώς εις γνωριμωτερον

δ άνάγων λε'γει 8 τι τι) έ'ν έστιν. Δόςειε γαρ αν λέ

γειν τούτο την φιλίαν είναι• αίτια γοϋν ε'στιν αυτή

του £ν εΤναι πασιν. (23) "Ετεροι δ; πϋρ, οι δ' αέρα

φασιν εΤναι τί> Ιν τοϋτο και τι) ον, έ; ου τα Οντα είναι

τε και γεγονέναι. Ώς δ' αΰτως και οί πλείω τα στοι-

ιυ νεϊα τιθέμενοι • ανάγκη γαρ και τούτοις τοσαϋτα λε'γειν

τό ον και τι) Ιν όσας περ αρχάς είναί φασιν. (2ί) Συμ

βαίνει δε', ει μεν τις μή Οησεται εΐναί τίνα ούσίαν το

Ιν και το ον, μηδέ των άλλο>ν είναι των καθόλου μη-

0&• ταϋτα γάρ έστι καθόλου μάλιστα πάντων. Εϊ δέ

15 μή εστί τι Ιν αυτί) μηδ' αυτί) ον, σχολή τών γε άλλιον

τι οίν είη πάρα τα λεγόμενα καθ' Ικαστα. (2δ) Ετι δέ

μή οντος τοϋ £νος ουσίας, δηλον ο'τι ούδ' αν αριθμός

είη ως κεχωρισμένη φύσις τις των Οντων δ μεν γαρ

αριθμός μονάδες, ή δε μονάς όπερ έ'ν τί έστιν. Κι

2ιι δ' εστί τι αυτί) Ιν και όν, άναγκαϊον ούσίαν αυτών εί

ναι τί) £ν και τί) ον ■ ού γαρ έ'τερόν τι καθ' ου κατηγο

ρείται, άλλα ταϋτα αυτά. (2θ) Άλλα μήν εϊ γ' εσται

τι αυτό ον και αυτό έ'ν, πολλή απορία πως εσται τι

πάρα ταϋτα έτερον, λε'γω δέ πως εσται πλείω Ινός τά

26 Οντα. Τό γαρ έτερον τοϋ οντος ουκ εστίν, ώστε κατά

τον Πβρμενίδου συμβαίνειν ανάγκη λόγον Ιν άπαντα

είναι τά όντα και τοϋτο εΤναι τό Ον. (57) Άμφοτέρο)ς

δέ δύσκολον αν τε'γάρ μή ή τό έ'ν ουσία αν τε ή τι

αυτό έ'ν, αδύνατον τον αριθμόν ούσίαν είναι. Έάν

3ι> μέν οϋν μή ή, είρηται πρότερον δι' 8• έάν δέ ή , ή

αυτή απορία και περί τοϋ οντος. Έκ τίνος γάρ και

παρά τό Ιν έ"σται αυτό άλλο έ'ν ; ανάγκη γάρ μή Ιν εί

ναι ■ ίίπαντα δέ τά όντα ή Ιν ή πολλά , ών Ιν έ'καστον.

(2β) 'Κτι ει άδιαίρετον αυτό τό έ'ν, κατά μέν τό Ζήνω-

!:> νος άξίοιμα οΰθέν αν είη. Ό γάρ μήτε προστιΟε'μενον

μήτε άφαιρούμενον ποιεί τι μεΐζον μηδέ ελαττον, ου

φησιν είναι τοϋτο των Οντων, ώς δήλον ο'τι όντος με

γέθους τοϋ οντος. Και ει μέγεθος, σωματικόν τοϋτο

γάρ πάντη Ον. Τά δέ άλλα πώς μέν προστιθέμενα

41) ποιήσει μεΐζον, πώς δ* ούθέν, οίον έπίπεδον και γραμμή•

στιγμή δέ και μονάς ουδαμώς. (ίο) Άλλ' επειδή

ούτος θεωρεί φορτικώς , και ένδέ/εται είναι άδιαίρετόν

τι οιστε και ούτως και προς εκείνον τιν' ε/ει άπολογίαν

( μείζον μέν γάρ ού ποιήσει, πλεΐον δέ προστιΟε'μενον

45 το τοιοϋτον ) ■ άλλα πώς δή ες ενός τοιούτου ή πλειόνων

τοιουτοιν εσται μέγεθος ; ο'μοιον γάρ και τήν γοαμμήν

εκ στιγμών είναι φάσκειν. (.ιυ) Άλλα μήν και εϊ τις

ούτο>ς ύπολαμβάνει ώστε γενέσθαι, καθάϊΐερ λέγουσί

τίνες, έκ τοϋ Ινός αύτοΰ και άλλου μ.ή Ινός τίνος τον

60 αριθμόν, ούθέν η"ττον ζητητέον διά τί και πώς ότέ μέν

αριθμός ότε δέ μέγεθος εσται τό γενόμενον, εϊπερ τό μή

Ιν ή άνισότης και ή αυτή φύσις ην. Ούτε γάρ δπως

ε'ς Ινός και ταύτης, ούτε οπο)ς έξ άριθμοϋ τινός και

ταύτης γένοιτ' αν τά μεγέθη , δήλον.

ΛΙΙΙ8ΤΟΤΓ.1.Κ8. II.

ΙιαϋβΓβ. (22) ΡΙαΙο ηαιικ{ΐιι- , 3ε Ρ)•ΙΙι»»οι•ϊ<:ϊ, ηοη εδίε

ΓΐΜίκΙ φ|ϊ<] ί|ΙΜΙΙ1Ι £118, 1160 Ιρϋυιιι ιιιιυηι .11.1 1,11)1 , μ-, ι 1 1, ο

εοηιηι ηιιΐιιηιιιι 688ε, Ιαηφι,ιηι δΐΐϋδίΗηΙία ίρδηιη ιιηυηι ει

εηδ εδδρί. (}ιπ βυίοιη ιΐβ ιι,ϊΙιιι,ί ιιΐείαπιηΐ, ιιΐ ΕιηρεάΌοΙε;,

Ιηιιφκιιιι Ιο η)3(<ίδ οο§ηίΙηη) Γειίυρριΐδ,ιΐίιίΐ φΐϊιΐ δίΐ ϊρδυιιι

ιιηιιηι : νίαεπ η.Ίΐηφίβ ροίδίΐ άίεβι-β Ιιοο αιηίοϊΐίβιη 658ε.

Οαιίδβ οετίε ΙιχοοαιηίΙηΐδ εδί, ιιΐ υηυιη δίηΐ. (23; Αϋι νβτο

ί^ηεηι , ει ;ιΙϋ αει-βηι »ίυηΙ ίρδυιη Ιιοο αηιιηι εϊ ϊρδίιηι εη«

ε88β , εχ ςυο ειιΐίβ εϊ εδδβ εϊ Γ3Ρ.(β 68δε. δίηιίϋίοι• εϊ ςιιί ρΙϋΓβ

είειηεηΐ» ροηυηΐ : ηεεεδδε εηίιη βΐϊαιτι Ιιίδ εδί , Ιοί εδδε αίοει-ε

ίρδυιη εηί εϊ ίρδίιιη ιιηυηι, ςποί αίυηΐ ρπηιίρίη ρι«ρ.

(24) Αοοίιΐίΐ βιιίρηι ςιιοϋ, δι φΐίδ ηοη ροηβί είχε »Ιίφ'.3ΐη

ίΐιΙκΙ;ιι>Ιί;ιιιι ίρδυηι υηιιηι εϊ ϊρδίιηι βηδ, ηεε 3ΐίοπιιη υηί-

νεί'ήίΐϋιιηι ηυίοφίβηι εδδε : Ιιοό εηίηι ηηίνεΓδβίίβ ηιβχίηιε

(ΐιηηϊιιηίδΐιιιΙ.. Ουοαδί νεΓοηοηεκΙίΙίςηίιΙ ίρδυηι ειΐδ ει ϊρδίιηι

υηιιηι , ηιιιΐΐο ηηηιΐδ φιίοψιαηι βΐίοηιιη δίι ρΓβρΙετ εα ςιι.τ

δίη^υΐ&τΐΐ άίευηΐυι• (25) ΙΙεηι, δϊ ίρδυηι υηιιηι ηοη δίι

βιιΐκίαηΐίβ , ρ»1ε1 φίοι! ηεε ηηιηεηΐδ βτίΐ, (3η(]ΐΐ3ηι π3(ιΐΓ3

3ΐίςυ3 8ερ3ΐ-3(3 3ΐ)εη(ίί)ΐΐδ; ηυηιεΓυδ εηίιη, υηίΐαίε»; πη'ιΐιιβ

νεκ> Μεπι ςηο(1 υηυιη ηπιΛ «ι. Ουοιίδϊ ςυίιΐ εδί ϊρδίιηι

υηυιη εϊ ίρδυηι εηδ , ηεεεδδβ εδί, εοηιηι 8ϋΙ)5ΐ3ηΙί3ΐτι εδββ

υηυηι εϊ εη3 : ηοη εηϊπι ;ιΠψιΜ βΐΐιια, άβ ςηο ίρ83 ρΓβριΙίοα-

ίητ, δε<1 (',ιιΐΐ'ΐιι ίρ$3 8υηΙ. (20) ΑΙ νεΓΟ δι ςυία" 8γιΙ ίρδυηι

εηδ (•( ϊρδίιηι ιιηιιιη, ιυη^η» (Ιιι1ιί|;ι(ίιι εδ(, (|ΐιοη,ιιιι ηιοιίο 3ΐϊ•

ηιιίάβΙίικΙ ρηείβτ Ιικε επί : άίεο3ΐιΙεηι, ςυοηιοιίο εηΐίιι ρπιπί

ρίυπι ιιηο. Οιιο<1 εηϊηι βΐίυιΐ 3|) ρηίε εδ( , ηοη εδ(. ριιβΓε «ε-

πιιΐιΐιιιη 1>;ιι ηιπιίιΙί> ι Λΐίιιηειη , ηεερδ<ρ εδί 3εεί()εΓε οηιηία

ριιΐίικ '^ρ ιιηιιιη, εϊ ηοε 888ε εηδ. (27) υίΓοφιοβυΙρπ] η)θ(1ο

αίΙΓιείΙε οδΐ; δίνε εηίπι υηυιη ηοη δίι ίυηδίβηΐΐβ, δίνε ϊρδίιηι

ιιηυηι βίΐ , ίη>ρο8δίοίΙε β8ί ηυηιεηιηι εδδε 8υ1)5ΐ3η1ί3ΐη. ΚΙ

δι ηοη δίι, ςυ3Γ6 φιί<1ι•ιιι , (ΙίοΙππ) εδ( ρπιΐδ : δι ηιιΙρπι δίΙ,

Ρ3(1εηι 3ε (1β εηΐε (1ιι1)ί[3ΐϊορδ(. Εχ ί|υο ρηίπ) εϊ ρηι•(6π'ηβηηι

υηιιηι , ετίΐ Ιιοι: .ιΐίικί υηυη) ? ιι;ιιπ ηεεεϊδε ρΓοίεεΙο εΜ ηοη

ιιηιιηι εδ8ε. Οιηηίιι νετο εη1Ϊ3, 3υΙ ιιηιιιη , ιιιι[ ρΐιιτβ δΐιιιΐ,

ΐ|ΐιοπιιΐι ιιιιιιηιιριοιίιριρ ιιηυηι υ>(. (28) ΙΙειιι, δι ίρβιιη) ιιηιιηι

ίηαΊνϊίίοίΙο εδί, δερηηιΐυηι ηυίιίεη) ΖεηοηίδροδίΙίοηεηι, ηίΙΓιΙ

ιιΐίίριε ΓιΐΡΓίΙ. Οιιοιΐ ρηίηι ηρηιιε 3(Ι(3ίΙυη), πεοιιε (1ι•ιιιρ(ιιιιι,

ΓαείΙ ηΓΐφΐίιΙ ηι.•ι]ιΐδ, ηεςυρη)ίηηδ, ί(1 ηοη ΡδδΡ εηΐίυη) λ\1, ηο

*ί ηίηιίπιπι ριΐ8 ιηββηίΐυάο δίι. ΕΙ, δι ηιηκηίίικίο , ρογοογλΙο

ρ Ι. Η.το ηηιηφιε οηιηίηυβςιιε εηδ : εε1ετ3 ϊργο ςιιοαβιη-

ιιιι κΐι ι φΐίιίριη 3ίΚΙίΐ3 ΓαείεηΙ η)3]υδ, φΐο(1ηπ)ηΊθ(1ο ιιίΙιίΙ : π!

8ΐιρει•ηαεδ, εϊ ΙίηεΛ Γ»είρηΙ , ριιηοΐιιιη νετο εϊ υηί(3δ ηιί-

ηίιηρ. (29) 8ρ(1 πιιιιι)) ίρδε Γυιίεπι ίη ιηοϋιιηι δρρευΙεΙιΐΓ, βε

Γ,οηΙίη•;3ΐ αΐίιιιιιύ ίικ]ίνίδί1)ΙΙβ εδβε, 'ιίηε 3ι1 ίΙΙιιη) φιοιριε

1ΐ8ΐ)ε1ηι• βΐίφΐίΐ ΓΡδροηδίο ( Ιιιι]υδε(ηιο(1ί ηΒΐηιριρ 3(1(1ίΙιιιιι

ηοη η)3]υδ, δριΐ ρΙ»δ ρΠίείΙ ) ■. δειΐ πποηιοιίο (βικΙριιι εχ υηο

ΙιιΙί ΐΐιΐ ρΙιΐΓίΙιΐΗ ιιιη^ηίΐιιιΐο επΙ? δίηιίΐε η.ιηκριρ εδί , 30

δι (ΙίεβΙιΐΓ, βχ ρυηείίδ Ιίπρηιιι εβδε. (30) νεπιιιι εΐίβηι δίι]ΐιίδ

ί(3 ριι(;ι( , ιι(, ιμιριιιικίηκιιΐιιιιι (ριίιΐιιιη (ΙίιιιηΙ , εχ ίρδο υηη,

ι-Ι <ιΙίο φΐοααηι ηοη ιιηο , ηιιιιιρπίδ Γι.ιΙ , ηίΐιίΐη ηιίηιΐδ Ι,ι-

ιηρη ςιΐΓίΓΡηιΙιιιη εδί , οιιγ ρΙ ηιιοηΊοαο ιρι,'ΐηιΐοφίε ιιυιιιε-

πίδ, (ΐιιβηιΐοο,ιιρ η)3ςηί(υι1ο επί φΐθ(1 ΠΙ, δί ίρδυηι ηοη

υηυιη ίιΐϋοιιυίΐΐίΐβ•! 30 Ρ3(1ρ)η ηαΙιΐΓ» ργβΙ. Νρο εηίηι 3ρρ3•

ΓβΙ, ο,ηο ρ3ο!ο εχ ηηοβΙ ίδ(3, ηεηιιε ϋ,ιιο ροοίο εχ βΐίφΐυ

ηιιηιρΓο εϊ ίΜη , Γηα^ηϊΙικΙίηοΒ ΓιργΙ φιεβηΐ.

32
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γενναν ε•(ο τοΰ ενο'ς• άπαντα γαρ εκ τούτου τάλλά

έστι πλην 6 Οεο'ς. Αε'γει γοΰν,

Έξ ων πάνΟ' όσα τ' ήν ίσα τ' ίσΟ' ίσα τ' έσται όπίσσω,

δίνορεά τ' έβλάστησε και άνέρε; ήίέ γυναΐκε; ,

5 Οήρέ; τ' οιωνοί τε χαί ύδατοΟρέμμονε; ϊχβϋ;,

καί τε θεοί δολι/αίωνε;.

Και χωρίς δέ τούτων δηλον ει γαρ μη ην το νε'κος

εν τοις πραγμασιν, εν αν ην άπαντα, ως φησιν όταν

γαρ συνε'λθη, « τότ' εσχατονίστατο νείκος. » (ι») Λιο

10 και συμβαίνει αυτί) τον εύδαιμονε'στατον Οεον ήττον

φρόνιμον είναι των άλλων- ού γαρ γνωρίζει τα στοι-

/εϊα πάντα• το γαρ νεΐκος ούχ έχει, ή δέ γνώσις τοΰ

δίλοίου τώ δαοίω,
• ι • ι

Γαίη μέν γάρ ( φησι ) γαϊαν όπώπαμεν, ΰδατι δ' ϋδωρ,

15 αίβϊρι δ' αιθέρα οίον, άταρ πυρϊ πυρ άΐδηλον,

στοργήν οέ στοργϊ; , νεΐκο; δε τε νείκεί λυγρψ.

(ΐβ) 'Λλλ' ο'Οεν δή ό λόγος, τοΰτο' γε φανερόν, δ'τι συμ

βαίνει αυτί) το νείκος μηθέν μάλλον φθοράς ?, τοΰ

είναι αίτιον. Όμοίο>ς ο' ούδ' ή φιλότης τοΰ είναι•

20 συνα'γουσα γαρ εις το εν φθείρει τάλλα. Και άμα δέ

αυτής της μεταβολής αίτιον ούΟέν λέγει , άλλ' ή δ'τι

ούτως πεφυκεν

Άλλ' δτε ίή μέγα νεΐκο; Ινΐ μελέεσσιν έΟρέφΟη,

ει; τιμά; τ' άνόρουσε τελειομένοιο χρόνοιο ,

25 ο; σφιν αμοιβαίο; πλατέο; παρελήλαται όρκου,

ως άναγκαϊον μεν 3ν μεταβάλλειν αϊτίαν δέ της

ανάγκης ουοεμίαν δηλοΐ. (ΐ7) Άλλ' δμοις τοσούτον γε

μο'νον λε'γει όμολογουμε'νοις• οϋ γαρ τα μέν φθαρτά τά

δε άφθαρτα ποιεΤ των όντων, άλλα πάντα φθαρτά πλην

30 τών στοιχείων. Ή δε νυν λεγομένη απορία εστί δια

τί τα μέν τα δ' ου, είπερ έκτων αυτών εστίν, (ιβ) "Οτι-

μέν ουν ουκ αν είησαν αί αύται άρχαί, τοσαΰτα ει

ρήσθω. ΕΙ οέ ετεραι άρχαί, μία μέν απορία πότερον

άφθαρτοι και αύται έσονται ή φθαρταί. Ει μεν γαρ

35 φθαρταί, δηλον ως άναγκαϊον και ταύτας εκ τίνων

είναι- άπαντα γάρ φθείρεται εις ταΰτ' εξ οιν εστίν•

ώστε συμβαίνει των αρχών Ιτε'ρας αρχάς είναι προτε-

ρας• τοΰτο δ' αδύνατον, κα'ι ει ί'σταται και ει βαδίζει

εις άπειρον. (]9) "Ετι δέ πως -εσται τα φθαρτά, ει αί

40 άρχαι άναιρεθησονται ; ει δέ άφθαρτοι, δια τί έκ μέν

τούτων άφθαρτων ούσών φθαρτά εσται, Ικ δέ των έτε'-

ρων άφθαρτα; τοϋτο γάρ ουκ εύλογον, άλλ' ?) αδύνατον

?) πολλοϋ λο'γου δείται. (2θ) "Ετι δέ ούδ' έγκεχείρη-

κεν ουδείς ετέρας λε'γειν, άλλα τάς αύτάς απάντων λε'-

15 γουσιν αρχάς. Άλλα τί) πρώτον άπορηθέν άποτρώ-

γουσιν ώσπερ τοΰτο μικρο'ν τι λαμβάνοντες.

II. Πάντων δέ και Οεοιρησαι χαλεπώτατον και προς

το γνωναι τάληθές άναγκαιότατον, ποτερόν ποτέ τί) 3ν

και τδ £ν ςύσίαι τών όντων είσί, και έκάτερον αυτών ούχ

60 έτερον τι 3ν τί) μέν 2ν τό δέ ον εστίν, η δεΤ ζητεϊν τί

ποτ' έστι τί» ον και τί) £ν ως όποκειμε'νης άλλης φύσεοις.

Οι μέν γάρ εκείνως, οί δ' ούτως οίονται την φύσιν έίχειν.

ιιιίηοβ Ι.ιηιοη ιΊίαοι Ιιιηε νίιΙβιΙϋΓ ^βηβΓαΓί οχΙγβ ίρδηηι ιιηιιιη .

ϋιιηε(3 εηίιη αΐια εχ Ιιϊο δΐιηΐ, ρΓΗ,-ΙεΓ Πυιιιιι. ΟκϊΙρηίιη,

Ει (|ηί1>ιΐί οιηηρ, (|Ι10(1 Ρ5(. <]ΐιη<| ργ,ιΙ ]3πι. η,ιιοϋφΐβ ρι-ίΐ οΐίπι

ΟΠυηι εβί : Ιιίηο 9ί1ν<ε , αΐιηιε Ιιοιηίηιιιη ιηοΠαΝαβχεΙβ

Ρηχΐίεηιηΐ , 3Γπιεηΐ3 εί 3ΥΡ8, εί πι βε^ιιαιο ρίβεβ»,

ΑΙιμίί• (ΙΗ Ιυη^χνΊ.

ΑΙ οΙ)3ηι 3π5(]ΐιο Ιιϊβ ραΐοΐ. Νίηι δϊ ηοη ίηρκβΐ ίιι Γβίιυβ

εοηίοηΐίο, ιιιιιιιιι <>ιιιηί;\ (ιιΐ ϊίΐ) βδίβηΐ. Οιιιιηι οηϊηιεοη-

τεηί&ηΐ, Ιαηο «χΐίπια βΐβΐϊίιιι- οοηίοηΐιο. (15) ϋικίο οί βο-

οίιίίΐ ει , Γε1ΐεί88ίηιυιη ιίευηι ηιίηιΐδ ββρίεηΐεηι εεΙεΓί* β55β :

ηοη εηίιη ευ^ηοδοίΙ οιηηί.ι ρΐεηιεηία. ΟοηΙβηΙίοηεηι ηαηιηυε

ηοη 1ΐ3ΐ)εΙ. Οο^ηίΙίο »υ(εηι δίιηίΐίδ ΚΙ δίηιίΐί. ΑΐΙ βηίιη :

Ιιυρίοίιηαί Ιογγλ (ΟΓΓηηυιη οιηηε, 3•(]υοΓε(}ΐιε ο?ι)ιιογ ,

Α:ΐΙιο•π'ιιυο χΐηιτευηι εχΐυιη, Πατηιιιαιικιυο ροΓ ϊςιιοιη .

ΟοηεοΓβ εοηεοιϋί, Ιίίοιη ιΐΐ'ΐιϊ.μΐι• ΙίΙε.

(10)8ο«1 ιιηιΐε 8Ρπηο (]ί»Γβ8δυ8 εδί, Ιιοο βδΐ πιαηι'ΓεβΙιιιη ,

ηιιοιΐ ϊΐείιΐίΐεί, ΐΌηΙεηΙίοηεηι ηοη πιαςϊβ οοΓΓυρΙϊυηϊκ ({ΐιαπι

ίρϋίυδ Ι588β εαυδαιη β5&6: δίηιίΐίΐεπιεε βηιίοϊΐίαιη,ίρίίιι* Ε88ε.

Οιιιιιη εηΐηι εοη"ΓΡ8εΙ ίη ιιηιιιη , εοιτιιηιρίΐ ροΙεΓ3. Εί βϊ-

ιηηΙ ίρίίυδ (Γ3η$ηιυΐ3ΐίοηί8 ηιιΙΙοιη εβιΐ83ηι ιΐίείΐ , ηϊίί ςιιοιΐ

ίΙαη;αιΐΓίΐ;ΐ|ιΙιιιιι 81 1, ^ιιιιιιι εηίιη ίΐίΙ ,

8ο<1 (μιοηιΐο ίιι ηΐ3^η3 εάηοΐ3 ίη ΓοΓίία πιοιη1)Γ3 ,

ΕνοείΛ 3(1 ϊΐιιτιιηιιιη ε>1 ροΓίιοΙο Ιι;ιηρθΓί8 3υεΙϋ,

Ουοιΐ ηΐ36ηο 3ΐΙεΓη3ΐΐ5 ]αΓαη(Ιο εεβδίΐ υΐΓίιριβ :

Ι3ηι]ΐι:ιηι ηβεββδβ 8ίΙ ςιικίεηι Ιι;ιιιμιιπ1;ιπ , (κικιιιη Ιπιιι,ιι

ηβεεβδίΐβΐίδ ιιιιΙΙ:>ιιι ιιιηηίΙιν.ΙϋΙ. (17) ΤιιηΙιιηι Ιβηιεη 8ί1)ϊ ίρίϊ

εοηδεηΐ3ΐκ•ε ϋίοίί, ςιιοϋ ηοη ΓαοϊΙ 1ιη?ε ηιιίιίεηι βηΐίιιηι οογ-

πιρίίοίΐϊβ , Ιιηρο νεΓΟ ίιιεοΓπιρΙίΙιίϋη , βοά" οιιιιιί;) εοΓΓϋρΙίΙίί-

Ιί3 ρΓΒΒίεΓ εΐεηιεηΐβ. Ου3ε βιιίεηι ιΙίείΙιΐΓ ηιιηε ιΙνΙμΙ,ιπ,,

ββ(, ευΓ, 8Ϊοηιηί3 βχ είδΐΐεηι δυηΐ, Ιυεε ςυκίεηι δίηΐ, Ικτεε

νε™ ηοη εοΓΓυρΙίΙιίϋβ. (18) (ίικκίίμίΐιιι-ηοη λϊιιΙιμιΙ• -ιπ ρππ-

είρΪ3,1υεε(1ίεΐ3 8ίη1. Οικκίίί (1ίνεΓ83 ρΓίηείρίβ δυηΐ, ιιτι,ι

(ρΐί(ΙιΊΙ1(ΙΐΐΐΗΐΐΐΙίθ ("ίΙ,ΙΐΙΐ'ΙΙΙΙΙ ί|ΙΠ)ΙΐΙΐρΙίΙιί1ίίΙ(•1ί3ΙΙΙ Ϊ8ΐ3 Γυ(|ΙΓ3

δίηΐ, 3η εοΓΓυρΙίυίΙία. 8ί εηίιη οοΓΓυρΙίοίΠβ,ρηΙεΙ φίοι] ηε-

Γβ58(ί6δΙθ3 ςηοηιιε βχ βϋφιίηιΐδβδδε. Οηιηίβ εηίιη ίη ίΙΙβ, εχ

φιίυιΐϋ $υη( , εοΓΓηηιρϋηΙιΐΓ. ΟιιαΓβ 3εεί()ί(, ρπηείρίοΓίιιη

31Ϊ3 βδδε ρΓίηείρί3 ργιογπ. Ηοε ηιιΐι'ΐη ίηιροδδίυίΐβ, δίνε

δΐ3ΐυι•,δϊνείη ίηΐίηίΐιιηι ρΓΟ^ΓειΙίΙυΓ. (19) ΙΙεηι,δί ρπηείρίβ

ηιΙίιηΐ'ΐιΙιΐΓ, ΐΌΠΊίρΙίΙιίϋη ηυοπιθ(1ο βΓηηΙ? Οιιοπεί ϊηεοΓ-

ι υ], ι ίί ιιΙί,Ί μιιιΙ , ευΓ εχ Ιιίδ ηιιίιίρηι , ςιιυιιι ϊιιπίΓπιρΙίΙιίΙί,•»

δίηΐ, Γΐιιτιιρίίΐιίΐίη εΓυηΙ, εχ βΐΐβπδ νβΓΟ ίηεθΓΓΐιρ(ίοίΙί3?

Ηοε εηίιη ηοη εδ( Γ3(ίοη3ΐ>Ηε, 86γ1 3ΐι( ίιηροδ^ίΐιίΐε εδί, αιιΐ

ιηπΙΙίδ ίηιϋμιΊ Γ3ΐίοηίΙιιΐ8. (20) ΙΙειη , ηεηιο εοηβΐυδ εδί β1ϊ3

οδΙεηο'εΓε, δε(3 εαίΐεηι οη.ηίιιιη ρι-ίικ-ίρίη (Ιίειιηΐ. 8εο" ηιιο<Ι

ρι-ίηιο (ΙιιηίΙηΙιιιιι βδ(, Ιιοε 1:πΐ'ρι;ιηι ραι-νιπη ηιικΜΗΐυ ριι(:ιη-

1ι•ί, οΐιίΐιτ (ΙιΊίΙιιιηΙ.

21. Οιιιιιίιιιιι ίΐιιίεηι (Ί 3(1 δρεευΙβηάΊιιη (ΙίΓΓκ'ίΙΙίιηιηη ιΊ

3(1 εο@ηο8εεη(ΐ3Π) νιτίΐαΐεηι ιιΐίΐχίηκ' ηεεε883Γίιιιη βδ(,

ιιίπιιη ίρδίιηι 6118 ο( ίρΜίιη ιιηιιιη δυοβίβηΐίαι εηΐίιιηι δίη(,

εί ηοη βΙϊι|Ι1ϊι1 »Ιίικ1 υΐηιπιςυβ εοπιηι δίΐ, 86(1 Ιιοε ηιηιιιι,

ίΙΙιιι) λι'κρ εηδ δΗ : 3η ορθΓΐε3( ιριίιΙιι,Ίΐιι δί( ίρ-πιιι βη*, ε(

ίρδίιηι ιιηιιιη, ςυοεΓεΓε, (αικριαιη 3116Γ3 ηηΐιιΐ'3 δΐΐϋ)Ρεΐ3.

ΟπίιΙ.Ίΐιι εηΐηι ίΙΙο, ιριίιΐιιιη νιτο Ιιοε ιηοιίο ριιίβηΐ ηαίιιταιιι
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(22) Πλάτων μεν γαρ και οί Πυθαγόρειοι ούχ έ'τερόν τι

τι) ον ουδέ τι) έ*ν, άλλα τοϋτο αυτών τήν φύσιν είναι ,

ώς ούσης της ουσίας αυτί) το Εν εΤναι κα\ ον τι. Οί δε

περί φύσεως, οΐον Εμπεδοκλής, ώς εις γνωριμώτερον

5 άνάγων λε'γει δ' τι το εν έστιν. Δόςειε γαρ αν λέ

γειν τοϋτο την φιλίαν είναι- αιτία γοΰν εστίν αυτή

τοϋ Ιν είναι πασιν. (23) "Ετεροι δέ πϋρ , οί δ' αέρα

φασιν εϊναι το Ιν τοϋτο και το Ον, έξ ού τα όντα εϊναι

τε και γεγονέναι. Ώς δ' αυτως χα\ οί πλείω τα στοι-

ιυ νεΐα τιθέμενοι ■ ανάγκη γαρ χαι τούτοις τοσαϋτα λε'γειν

το ον και το Ιν δσας περ αρχάς ε'ιναί φασιν. (2») Συμ

βαίνει δε , εί με'ν τις μή Οησεται είναι τίνα ούσίαν το

εν χαι τι) ον, μηδέ'τών άλλων είναι τών καθόλου μη-

Οεν• ταϋτα γάρ εστί καθόλου μάλιστα πάντιον. Εί δε

16 μή εστί τι Ιν αυτό μηδ' αύτο Ον, σχολή τών γε άλλοιν

τι άν είη πάρα τά λεγόμενα καθ' έκαστα, (α) Ετι δε

αή όντος τοϋ ενός ουσίας, δηλον δτι ούδ' αν αριθμός

είη ώς κεχοφισμένη φύσις τις τών όντων δ μεν γαρ

αριθμός μονάδες, ή δέ μονάς όπερ εν τί έστιν. Εί

ιυ δ' εστί τι αυτί) Ιν και όν, άναγκαϊο.ν ούσίαν αυτών εί

ναι το Ιν και τί) ον • ου γαρ έ'τερόν τι καθ' ου κατηγο

ρείται, άλλα ταϋτα αυτά. (2θ) Άλλα μήν εί γ' έσται

τι αύτο 3ν και αύτο έ'ν, πολλή απορία πώς εσται τι

πάρα ταϋτα έτερον, λέγω δέ πώς εσται πλείω Ινός τα

35 Οντα. Τί) γαρ έτερον τοϋ όντος ουκ εστίν, ώστε κατά

τον Παρμενίδου συμβαίνειν ανάγκη λόγον Ιν άπαντα

εΤναι τά όντα και τοΰτο είναι το Ον. (27) Άμφοτέροις

δέ δύσκολον άν τε'γάρ μή η τί) Ιν ουσία αν τε ή τι

αυτί) έ'ν, αδύνατον τον αριθμόν ούσίαν είναι. Έάν

3<ι μέν ούν μή ή, είρηται πρότερον δι' δ'• έάν δέ η , ή

αυτή απορία και περί τοϋ όντος. Έκ τίνος γαρ και

πάρα το Ιν εσται αυτί) άλλο έ'ν ; ανάγκη γάρ μή Ιν εΐ-

ναι • άπαντα δέ τά όντα ή Ιν ή πολλά , ων Ιν έ'καστον.

(2») "Ετι εί άοιαίρετον αυτί) τί> έ'ν, κατά μέν τί) Ζηνω-

Ι.ί νος άςίωμα ούθέν αν είη. *0 γάρ μήτε προστιΟε'μενον

μήτε άφαιρούμενον ποιεί τι μείζον μηδέ ελαττον, ου

φησιν είναι τοϋτο τών όντων, ώς δήλον οτι ίντος με

γέθους τοϋ όντος. Και εί μέγεθος , σοιματικόν τοϋτο

γάρ πάντη όν. Τά δέ άλλα πώς μέν προστιθέμενα

4ο ποιήσει μείζον, πώς δ'ούθέν, οΐον έπίπεδον και γραμμή•

στιγμή δέ χαι μονάς ουδαμώς. (29) Άλλ' επειδή

ούτος θεωρεί φορτικώς , και ενδέχεται είναι άδιαίρετόν

τι ώστε και ούτως και προς εκείνον τιν' έχει άπολογίαν

( μείζον μέν γάρ ού ποιήσει, πλεΐον δέ προστιθεμενον

45 το τοιοϋτον ) • αλλά πώς οή ές ενός τοιούτου ή πλειόνων

τοιούτιον εσται μέγεθος; δ'μοιον γάρ και τήν γραμμήν

έκ στιγμών είναι φάσκειν. (ιυ) Άλλα μήν και εί τις

ουτοις ΰπολαμβάνει ώστε γενέσθαι, καθάπερ λέγουσί

τίνες, έκ τοϋ ενός αύτοϋ και άλλου μή ενός τίνος τον

50 αριθμόν, ούθέν ήττον ζητητέον δια τί και πώς δτέ μέν

αριθμός δτέ δέ μέγεθος εσται το γενόμενον, είπερ το μή

εν ή άνισότης και ή αυτή φύσις ην. Ούτε γάρ δ'πιης

ές ενός και ταύτης, ούτε δπως έ; αριθμού τινός και

ταύτης γένοιτ' αν τά μεγέθη , δήλον.

ΑΚΙ8Τ0ΤΓ.1.Κ.-. II.

Ιι,ιΐιιτρ. (22) ΡΙαΙο ιΐϋΐιιφίι• , »ε Ρ]ΐ(1ια§0ΓΪεϊ , ηοη ρδδΡ

βΐίυιΐ ΐ|υίι1 ϊρδυηι εηδ, ηεο ϊρκυιιι ιιηυιιι .ίιιΙι,ιιι! , 56(1 Ιιι ε

εοι-ηηι ηηΐιιπιηι ρ,-βι•, Ιαηφιηιη 5ΐι1>δΙ»ηΙί3 ϊρδηιη υηιιιιι < ι

εηδ 65861. <}ιιϊ 3υΙεηιοΌ ιιΜιιγιι ΐΓηεΙαπιηΙ, ιι! Ειηρβιΐοοίο,

Ιηηφίαιη ίη ιη;ι.;ί-. οο^ηίΐιιηι ΓεήΉεεηδ, (ΙίπΙ ςυ'κΐ δϊΐ ϊρδυιη

ιιηηηι : νϊιΐβπ ιωιηφίβ ροδδίΐ ι1ϊ« ι-ι ο Ιιοε αιιιίείΐίαιη 6886.

031183 οογΙο 1ι;ιτ οιηηϋιη•; β*1, ιι( ιιηιιιη δίηΐ. (23; Λΐϋ νεπ>

ί^ηοιιι , εί ;ιΙϋ βρι-ειη αίιιηΐ ϊρδυιη Ιιοο ιιηιιιη ρΐ ϊρδυιη βηβ

6886 , εχ ψι< > ιίιΙ 13 εί 6886 ε( ΠιιΊ η 6586. ΚίιηίΙίΙοΐ' εί φΐί ρΐιιπι

6ΐ6ΐηεη(3 ροηυηΐ : ηεεεδδβ εηϊηι εΙΪ3Πΐ Ιιΐδ ββΐ , Ιοί 6386 αΊοει-6

ίρ$υη) 6Π8 εί ϊρδυιη ιιηιιιη, φΐοΐ ,ίιιιιιΙ ρπηοϊρϊα 6886.

(24) ΑοείϋίΙ Ηΐιίρηι (]ΐιοϋ, 5ί αυϊδ ηοη ρηηβΐ 688β ηΙίφΊ3ΐη

ί-ιι1)Λΐ:ιηΐίιιηι ϊρκυιη ιιηηηι ρΐ ίρδίιηι εηδ,ηεε ηϋοπιηι ηηί-

Τ6Γ83Ηϋηι (ριίΓ(ριιιηι 6886 : η«•ο εηϊηι υηίνεΓ8ίΐΙί3 ΠΜχΐηιβ

οιηηϊιηη δυηΐ. <}ιιθ(1.δί νείΌ ηηη »"-1 ;ι1ίΐ|ηίι| ίρ•-ιιηι ιίι-, ιΊ ίρ8ΐιηι

ΐΜΐΐΜΐι , ιιιιιΙΙ» ηιίιηΐ:. (]ΐιίεςιΐ3Π) αΐίοπιηι δίΐ ρΓίεΙεΓ εα ςιιιε

ϋίη^ηΙ.ιιίιι ιΙίιηηΙιΐΓ (25) ΙΙ.ίιι, 31 ί|>>ιιηι ιιηιιιη ηοη $ί(

8ηΙ)8ΐ3ηΙί3, ρβίεΐ ψιοιΐ ηεε ηηιηοπίί ιτί! , (;ιηΐ|ΐι<ιιη ηιιΐηι,ι

αΙί(]ΐιη μ ρηιαίΗ 3» εη(ίυιΐ8 ; ',ηιιιι ι η> εηϊηι, ιιηί(3(εδ ; ηηίΐ.ΐί

νι'ΐ-ο ίιΐΐ'ΐη (|ΐιιιιΙ ιιηιιιη ΐ|ΐιί<1 63(. Ουοιίδί ςυϊιΐ 63( ϊρ5ΐιιιι

υηυηι εί ίρβοηι εηβ , ηεοε«56 οβί , εοπιιη Μΐ!)^1αη(ίαιη ρ^μ'

ιιηιιιη ιΊ 6Π9 : ηηη εηϊηι αϋηιιΜ ,ίΜιιιΙ , (1ε (]ΐιο ίρ83 ρι-.-πΙίι-.ι-

(ιιγ, 86(1 γ.ιιΙιίιι ίρ&3 8ηη(. (26) Α( νοιο 81 φΐϊιΙ ιίίΙ ίρ5ΐιηι

γιιλ ιΊ ϊρ.-,ιιηι υηυηι, πιη^η.ι ιΐηΐηΐϋΐίο εί(, ιριοιιαιη ηιηιΐυ βΠ-

(|υί(1 3ϋιΐ)1 ρΓχΙβΓ Ιι.τι- επί κΙΐεοβιιΙβηΊ,ςυοηιούοεηϋβεηιηΙ

ρΙιΐΓ» ηηη. (3ηοι1 εηϊηι ηΐίικί ιιΐ) εηΐε ε8( , ηοη 6$(. (ν)π;ιΐί • ββ-

πιιΐιΐηιιι Ρηι ιηοηίιΐίί πιΐίοηεηι , ηβοεδίε βδί βοεϊο'εΓε οπιηίη

εη(Ϊ3 688ε ιιηηηι, εΐΐιοε εδδβεηδ. (27) υίΓοη,ηβΒίιΙεπι ηιοιίο

(ΙίΙΠεϊΙε 65(; 3Ϊνε εηϊηι ιιηιιιη ηοη μΙ 8ΐιΙ)8ΐ3ηΙΪ3 , δίνε ίρ^ιπι

ιιηιιιη 8ίΙ , ίηιρο88ίοί1β εβί ηυηαεΓυηι Ρ83β δυοδίβηΐίβιη. Κ.Ι

δι ηοη δϊΐ, ηιΐίΐΓβ ΐ]ΐιίιΙ(Ίΐι , ιΐϊιΐιιηι εδ( ρηιΐδ : δϊ ιιιιΙγιιι μ Ι ,

οιιιΙιίιι ικιΐι• εη(ει1ιι1)ί|3ΐϊοεδ(. Ι Λ ηιιο ι πίιπ ι•Ι ρι.ι Ιιι ί|ΐ-

ιιηιιιη , ει-ίΐ Ιιοο ,'ΐΙίιιιΙ ιιηιιιη ? ηηιιι ηεοε^δε ρΓοΓεείο ΐ'--1 ηηιι

ιιηηηι 68δΡ. ϋιηιιϊιι νι-ιο εηΐίιι, ,ίιιϊ ιιηιιιη , ,ιιιΙ ρΐηια δηιιΐ,

ςυηΓηιη ιιηιιηκριοΟιμιε ιιηηηι εδ(. (28) ΙΙειη, δι ίρβοηι ιιηηηι

ϊηίϊνί'ίίηίΐο εδί, δεεηηιΐυηι ςιιϊιίεηι ΖβηοηίδροδίΙίοηεηι, ιιίΙπΙ

ιιΐίιριε ΓικτίΙ. ι}ιιηι1 εηϊηι ηεο,ιιε 3ΐΙι1ί(ιιιη, ιιεςιιε ιΙι•ηιρΙηιη,

ΓαοϊΙ ηΓκιιιίιΙ ηιη]υδ, ηεςιιεηιίηυδ, Μ ηοη οδβε ρηΐϊυηι 3ίΙ, «ο

δι ηίιηΐΓΐιιη εηβ ηίλςηϊίυιΐο δίΐ. ΕΙ,δϊ ηΐ3»ηϊ(υι1ο, γογρογηΙι!

ε 1. Π.τε ηηιιιψιε ιιιιιηίι|ΐηΐφΐι• εηδ : εεΙεΓ3 νιτο ((ΐκκίβηι-

ιιιηιΐιι η,ιιίιίειη »(1ιΙίΐ3 ΓηείεηΙ ιηιι]η>, (|ΐι<ιι1;ιιηιηιΐ(ϊΐ) ηϊΙιίΙ : η Ι

δΐιρεΓπείεδ , ε( Ιίηε.ι ΓαείεηΙ, ριιηεΙιιηΊ νεΓΟ εί υηί(33 ηιί-

ηίιηι'. (29) δει) φΐιιιιι ίρδε ι ιηίπη ίη ιηοιίιιηι -ρι <-ηΙ• Ιιιι , 3ε

ιιιηϋημιιΐ ιιϋι|ΐιίι1 ίηιΓινίδίΙιϋο «86, Ίιίηε 3ι1 ϋΐυιη ιριοιριε

Ιι•ι1μΊιιι- η)ϊι|ΐι.ι ΐ'" | -ίι ( Ιιη]ιΐίθ(ηιικϋ ηβιηφίε ,ιιΐιΐίΐιιιιι

ηοη ιη3]υδ,86(1 ρΙιΐδοΓίίοϊΙ) : δεη1 φΐοηιοιίο Ι,-ιιιιΙειιι βχ ηιιο

ΙιιΙί &ιιΙ ρΙυΓΪοιίδ ιιηι^ηϋηιΐο ργϊ(? δίιηϋε ηιιιηφίρ βδί , βε

8Ϊ (Ιίί'βΙιΐΓ, εχ ρηηιΐίδ Ιίηρηηι εωρ. (30) νρπιηι εΐϊαηι δι ιριίδ

ϋ.ι ριιΙ,ιΙ , ηΐ, ιριριιιικίιιιηιΐιιηι ΐ|ηίι1ίΐιη ιΙίιΊΐη! , Ρχ ίρδΟ υηο ,

εί ηΙιο φίοιίΗΐιι ηηη ηηη, ηιιπιρπίδ ΐι.ι) , ηίΐιίΐη ιηϊηιΐδ Ι»•

πιρη ο,ηηρΓΡίκΙιιιη εδί, οιγ ρΙ φιοπιοιίο ι|ΐιηηιΙηπ;ιΐ6 ηιιιιιρ-

πίδ, ιΐιιηηιίικριρ ηκι^ηίΐηιΐο ριίΐ <\ιιοΑ ΠΙ , -ί ϊρ-ιιηι ηηη

ιιηυιη ίη<εηυ3ΐί(38 30 ρβιίειη ιια(ιΐΓ3 ργβΙ. Νβε εηϊηι 3ρρ«-

π•ι , ιριη ρ3ε(ο εχ ιιηοεί ίδΐβ, ηεηιιε (]ΐιη ρ,κίο εχ ιιϋιριη

ηιιηιρΓΟ εΐίδΐ», ηΊΒ^ηϊΙιΐιΙϊηοδ Πεπ φίεβιιΐ



•ιοί [•,
(ΐΟΟΙ, |η02.)

ΤΩΝ Μ ΚΤΛ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ Β,

(:αρ. ν.

Τούτων'ο' ί/ομενη απορία, πότερον οι αριθμοί χαί

τα σοίματα χα! τά επίπεδα και αί στιγμαί ούσίαι

τινές είσιν η ου. Κι γαρ μη είσιν, διαφεύγει τί το

<5ν και τίνες αί ούσίαι των όντιον. (ϊ) Τα μεν γαρ

δ πάθη χα'ι αί κινήσεις και τα προς τι και αί διαΟε'σεις

καΐ οί λόγοι ούΟενός δοκοΰσιν ούσίαν σημαίνειν λε'-

γονται γαρ πάντα χαΟ' ίιποχειμε'νου τινός, χα! ούΟέν

τόδε τι. *Α δέ μάλιστ' άν δόςειε σημαίνειν ούσίαν,

ύδωρ χαί γη και πΰρ, ε; ων τα σύνθετα σώματα συν-

1ο ε'στηκε, τούτων θερμότητες μέν και ψυ/ρότητες και

τα τοιαύτα πάθη , ούκ ουσία! , τό δ! σώμα το ταΰτα

πεπονΟός μόνον ΰπομε'νει ως όν τι και ουσία τις ούσα.

(•)) Άλλα μήν τό γε σώμα ήττον ουσία τη; ε'πιφανείας,

και αΰτη τη; γραμμής, και αΰτη της μονάδος και

ιγι τη,• στιγμής• τούτοις γαρ ωρισται τό σώμα. Και

τ4 μέν άνευ σώματος ε'νδε'/εσΟαι δοκεί είναι, τό δέ

σώμα άνευ τούτων είναι αδύνατον. (4) Αιόπερ οί μέν

πολλοί και οί προτερον την ούσίαν καί τό ον Λοντο τό

σώμα είναι, τά δέ άλλα τούτου πάθη, ώστε καί τάς

20 αρχάς τας τών σωμάτων τών όντι•>ν είναι άο/άς• οί

δ' ύστερον καί σοφώτεροι τούτων είναι δόξαντες άοι-

Ομούς. (δ) ΚαΟάπερ ούν εΐπομεν, ει μη έστιν ουσία

ταΰτα, δ'λιος ουδεμία εστίν ουσία ουδέ ον ούΟε'ν' ού γαρ

οη τα γε συμζεβηχότα τούτοις άξιον οντά καλείν.

■ϋ Άλλα μήν ει τοΰτο μέν ομολογείται, ό'τι μάλλον ουσία

τα μήκη τών σωμάτων και αί στιγμαί, ταΰτα δε υ.ή

δρωμεν ποιων αν είεν σωμάτων ( εν γαρ τοις αισθητοί;

αδύνατον είναι), ούκ αν είη ουσία ουδεμία. (ο) 'Κτι

δέ φαίνεται ταΰτα πάντα διαιρέσεις όντα του σιόαα-

■I) τος, το μέν εις πλάτος, τό δ' εις Βάθος, τό δ' εις αη-

κος. (7 ' Προς δε τούτοις ομοίως ενεστιν ε'ν τώ στερεώ

όποιονοϋν σ/ήμα • ώστ' ει μηδ' εν τώ λίΟω 'Κρμής,

ουδέ τό ήμισυ τοΰ χύ€ου ε'ν τω χύβιο ούτως ώς Λΐω-

ρισμενον. Ούκ άρα οΰδ' ε'πιφάνεια • ει γαρ όποιαοΰν,

»!> καν αυτή άν ήν ή άφορίζουσα τό ήμισυ, (β) '() δ' αυ

τός λόγος καί επί γραμμής καί στιγμής καί μονάδος.

12στ' ει μάλιστα μέν ουσία τό σώμα , τούτου δε ααλ-

λον ταΰτα, μη εστί δε ταΰτα μηδ' ούσίαι τίνες, δια

φεύγει τί τό ον καί τίς ή ουσία τών όντων. (η) Προς

4ΐι γαρ τοϊς είρημένοις καί τά περί τήν γε'νεσιν καί τήν

φύοράν συμβαίνει άλογα. Αοκεϊ μέν γαρ ή ουσία,

εαν μη ούσα προτερον νΰν ή ή προτερον ούσα ύστεοον

. μη ή, μετά τοΰ γίγνεσθαι καί φΟείρεσΟαι ταΰτα πά-

σ/ειν τάς δέ στιγμάς καί τάς γραμμάς και τάςΐπιφα•

*'•> νείας ούκ ε'νδε'νεται οΰτε γίγνεσθαι ούτε φΟείρεσΟοκ, δτέ

μέν ούσας ότέ δέ ούκ οι σας. (ιο) "Οταν γαρ άπτηται

ή διαιρήται τά σώματα, άυ,α ίιτέ μέν μία άπτομε'νων,

δτε οε ουο διαιρουμε'νι.>ν γίγνονται• ώστ' ούτε συγχει-

με'νων έ"στιν άλλ' έφΟαρται , διηρημε'νων τε είσίν αί

μι προτερον ούκ ουσαι. Ούκ γάρ δη ή γ' αδιαίρετος

στιγμή διηρε'Οη εις δύο. Κ" τε γίγνονται και φθείρον

ται, Ιχ τίνος γίγνονται. (ιι) Γίαραπλησίυις δ' ε/ει

ΙΙί* ίΐιΐοηι ι•οη*ρφΐρηδ (ίιιΐιίΐαΐίο οδΐ , ιιΐηιηι ηιιιηοη, ρΙ

γιιγ|η)Γ», ρΙ ΒΐιρριΙϊρ.ίρδ, <Ί ριιηεία βίίφΐϊ- ϋΐιΜηηΙίη; ίϊηΐ,

»η ηοη. Χι'ρηίιη ηοη δΐιηΐ, Γιι^ίΙ ηοδ φΐίιΐιιαηι ίριιιιη ρη*, ρΙ

ψΐίΤ ρηΐίιιηι δΐιΙιΜαηΙί,ΐ δίηΐ. (2) ΙΉωίοιίΜ ρηίιιι , ρΙ ηιοΐικ,

οί ψι.τ οιΐ ίίΙκριίιΙ 811|ΐ( , ϊρδΗ'φΙΡ (ΙίίρΟδίΙίοΐΙΡδ, «Ρ. |ΙΓθρθΓ-

Ιϊοηρδ, ηηΙΙίη* Μΐ1>δ1ηηΙί3ΐη δίκηίΠΡΑΐ-β υ'κΙριιΙιιγ. (ΊιηιΙη

Ρΐΐ'ηίιη ιΐροΐίφίο δΐιΐ^ρρίο ιϋοιηΙιΐΓ, ηίίιίΐφΐρ Ιιοπιηι ϊρδίιηι

ΡδΙ. ΟιικνρΓο ιιίΛχίηΐρ Μΐ!)ί!;ιιι1ϊ.•ιιιι νίιΙρ,ιηΙιΐΓ δί§ηίΓΐΓ»ι-ρ,

δΐιηΐ 3φΐα, Ιργγη, ρΙ ί^ιιίί, ρχ φΐίΐιιΐδ ροηιροδί(3 γογπογβ

ΡΟΠΜΑίιιηΙ. ΙΙοπιηι (ίΐ1ί(1ί1;ι|ρ* ηηΐιίρηι , ρΙ ΓπμίιΙίΙ,ιΙρί, ρΙ

Ιιι^ιΐδΟ,ΡΓΠΟίΙί , ρ.ΐίβίοηρί , ηοη ίΐιΐκΐ^ηΐί* κιιηΐ : οοΓριΐί υργο

βοΐιιιυ , ίριοιΙ 1ια•ο ρηΐϊΐιιτ, ρρπηηηιΊ , Ιαηςιιαπι ηΜιριοίΙ ρη^

ΡΐηΓιπ,ιι» Ρ\8ϊί!('η8ίΐπ|κ1ηη1ία. (3) ΑΙ νρΓΟ ΡΟΓριΐί πιίηίΐί ρ^Ι

5υ1ΐ8ΐ3η(ί3,(ρι.ιηι ίπρρΓΠιίρί; ρΙ 8ΐΐ|«τΙίιίρίΐ, (μιηιη Ιίηρί ;

Ρ( Μηρ», ηυΒηι ιιηί|38 ρΙ ριιικ Ιιιιιι : Ιιί8 βηίηι (ΌΓριΐί <1ρΠ-

ηίΙιΐΓ. ΚΙ Ιι.ΐΡ φΐίιίριη νίιΙρηΙιΐΓ ροι«ρ «ίιιρ οοΓ|νοΓβ Ρ85« ,

ΟΟΓρίΙί νΡΓΟ 30ί(]ΙΙΡ Ιΐίί ίΐΐίρη^ίΐΐίΐρ ΡλΙ Ρ)«ρ. (4) ΡΐΙΛΓΙί ρΙΐΙΓΡί

π,ηκίριη, ρΙ ηηΙίιριίοΓΡί, ίπίκΐηηΐί,ιηι φΐϊιίρηι, ρΙ ρηί, ριι-

Ι:ι1)8ηΙ ΡίίΡ εοΓριιβ, ορΙργιι νΡΓΟ Ιιιι]ιΐ8 ρ3«ίοη<β; ιιΐ ρΙ

ρηηοϊρία (οΓροπιηι, ρηΐίιιηι ρ<κριιΙ ρπηοίρία; ροβΙΡΓίοη-;

νΡΓΟ, ρΙ ί||ί> ίαρΐριιΙίοΓββ 1ια1>ί1ί, ηιιηΐΡΓΟ». (ά) Οιιριηηιΐηιο-

ιΐιιιη ίμίΙιΐΓ (Ιίχίιηιΐί,κί Ιι.τρο ηοη δΐιηΐ 8ΐιΙΐ8(»ηΙί,τ, ηιιΙΙ» κιιΐι

ϋΙίΐηΙί.Ί, ΠΡΟ ;ι|ίιριιιι| πι•, ιιιιιηίπ.ι ρ>|. ριι;ι• πιιιιι ρίδ »ροί-

ιΐιιηΐ, ηοηροηνρηίΐ ρηΐία ιιοιηϊιΐίΐι-ρ. ΑΙ 81 Ιιοο φίΜρπι οοη-

ρριΙϊΙηγ, ςικχΐ Ιοη^ϊΙηιΙίηρδ ρΙ ριιηεία ιπί^ίί , φΐβπι οοΓροΓ».

ΕΐΐϋίίΒηΙία; «ιιΐ , «ριΐ φΐϊΐίβ εοΓροΓΗ Ιι.τρ *ίηΙ , ηοη νί<1ριηιΐ8

( ίη 8Ρή8ίΙιίΜ1)ΐΐ8 ηβηΐφΐρ ίπιρικιίΐηΐρ Ρ8ΐ ρ.«ο ) , ηοη ριϊΙ ρίο-

ΓρρΙο ιιΙΙ.ι Μΐΐΐδΐ.ιηΐί,τ. («) Κβηι, νϊιίεηΐιιτ Ιι,το οηιιιί» ιΐί-

ιηοηδίοηρβ ρχ^ρ ροΓ|κ>Γίδ , Ιιοο φΐίιίριη Η<1 1»[ίΙιιιΙίηρηι , Ιιοο.

\ριό ηιΐ ρΓοΓιιηάΊΙβίρπι, ΙΙΙικΙ νριο αιΙ Ιοηρϊίικίίηρηι. (7) ΚΙ

ί>(1 Ιι,ρρ. , 8Ϊ!ηίΙί(ρΓ ιηΐ'Βΐ ίη δοΐίιΐο ιρίΛοΐΜίκριβ ΠμιίΓη. (}ιΐ3ΐ-ρ

μ ιιρρ ίη ΙηρίιΙο ΜρΓπιπιΐδ ϊηρβί , ηρ ιΐίηπιΐίιιηι φΐί<1ρηι πιΐιί

ίηβτϊΐ ίη ριιΙμ) βίο. ιιΙ ιΐίδίρηιιίηαίιιηι. Κγ^ο προ «ιιρΡΓΠοίρί.

Ν'ιιιη δι ηη,τοιηκμιρ, ιΊ ρ,ι ργοΓρρΙο δΙί, η,ιι.ΐί ιΐίηιίιΐίιιηι

Ίίίΐρπιιίηηΐ. (8) Κ,ιιΙριτι «ιιίριη ΓίΐΙϊο Ρΐιΐβ Ιίηρ», ριιηρίο,

Ρ( ιιηίΐηΐρ ρβΐ. Οιι»γρ βί ροΓρηβ ιηαχϊηιρβηΐΐδίβηΐϊβ ρ>1, Ιι»•ρ.

ηυίρηι ρογοογβ ηιο^ί», Ιιιγο. νριο ηοη δϊηΐ, ηρηιιβ 8ΐιΙ».ΐ3ΐι(ίίΐρ

φΐβχίβηι δίηί, Γιι§ϊρΙ ηοδ ρι•οίρρ(ο φΐίιΐηαηι δί( ρηδ, ηιιβινρ

ρηΐίιιηι δίΐ δΐιΙΐδίΛηΙίβ. (•)) Αο" Ιυρρ ρηίηι , φΐ.τ ΛΜλ δΐιηΐ ,

ρϋΗηι φΐα; δΐιηΐ (•ίιτη κρηΡΓίΐΙϊοηρηι ρΙ ΓΟΓπιρΙίοηριη »<τί-

ιΐιιηΐ ϊιιροηνρηίρηίί». ΥίιΙιΊιΐΓ οηίιη δηΙκίΒηΙί», δΐ,ηιιιιιτι

3ϋΙβ ηοη δίί, ηιιηρ, 8ί(, ουίφΐυπι «ηΐοη 8ΪΙ, ροβίρ» ηοη «ίΙ,

Ιι»•ο ρ3ϋ , Πρπ δοίΐίερί ηΐιριρ «ΌΓΠιηιρί. ΑΙ ριιικΐ3 , Ιίηρβδ

ρΙ 5υρΡΓΐί(ίρ8 ηρΐ]ΐιρ Πρπ ηοφίβ ροιπιηιρί ροηΐίιΐβίΐ , ςιιιιηι

φΐηηιΐοφίο «ίιιΐ, (|ΐΐ3ηιΙο(|πρ ϊργο ηοη δίηΐ. (10) Οιιιιηι

ρηίηι 1ηη<;πιι|, ηιιΐ (Ιίνίι)υη(ιΐΓ ΡοιροΓ», φΐηηιΐοηιιο ιιη«,

φΐιιιιι δίπιιιΙ Ιηη^ιιηΙ, (|ΐιηη(Ιοφΐρ (Ιιι,τ, ςιιυιη ιϋνίιΙυηΙιΐΓ,

ΙΐιιηΙ. 0<ΐ3ΐ•ρ ηΐ'ίριρ ίηιη ροηιροδϋίδ δΐιηί , 8<ηΙ (,ΟΓΠιρΙπι

δΐιηΙ, ρΙ «Ιίνίδίδ 8ΐιη(, ηιιηηι »η(Ρ3 ηοη ΡδδρηΙ. Ρηηρίιιηι

ηηηΐφΐρ ηκΐίνίίίυίΐρ, ηοη ρ»1 «Ιίνίδΐιηι ίη ιΐιιο. ΟρΙρπιπι δι (;β•

ηβΓΒϋΐΗΓ Ρί ι-οιτιιηιριιηΐιιι , ρχ »Ιίφΐο ΙίιιιιΙ. (II) δίηιίϋΙΟΓ

Λ
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και περί τδ νυν το έν τζ> χρόνω• ουδέ γάρ τοϋτο ενδέ

χεται γίγνεσθαι και φθείρεσθαι, άλλ' δ'μοις έτερον αεί

δοκεϊ είναι , ούκ ουσία τις ούσα. Όμοίως δε δήλον

δτι έχει και περί τάς στιγμάς και τάς γραμμάς και τα

ί επίπεδα• δ γαρ αύτδς λόγος" άπαντα γάρ δμοίως η

πέρατα ή διαιρέσεις είσίν.

,ίιιΙοιιι 5β Ιι»ί)βΙβΙ οΪΓβα Νιιηο «ριο»! 051 ίη ΙβηιροΓβ : ηοε Ιιοε

βηίαι εοηΙίη£ί{ βοηβΐ'ίπ οΙ οοιτυηιρί , κοιΐ Ιβηιεη βϋικί εδβο

δειηρεΓ μιΙοΙπγ, αυυηι ηοη δυυδίβηΐί» βϋςυα δίΐ. Ρ;ιΙιΊ

,ιιιίοιιι ςυοιΐ βΐϊαηι είι•03 ριιηιΊη, ΙίηοΒΚ οί δΐιρεπΊοίοδ δί-

ιιιϋίΙΟΓ μΊκιΙι.Ί : οηιίοιιι οηίηι ΓβΙίο 081. Ι,'ιιιιι Ι.ι ηηιΐιφίο

κίηιϊΐίίει• αυί Ιίηοβ , λιιΙ οΊνίδίοηοδ δυηΙ.

ΟΑΡ. VI.

*Όλο>ς δ' άπορήσειεν αν τις δια τι και δει ζητεϊν

άλλ' άττα παρά τε τα αισθητά και τα μεταξύ, οίον ά

τίΟεμίν είδη. Ει γαρ δια τοϋτο, δτι τα μεν μαθημα-

κι τικα τών δεϋρο ίλλω μέν τινι διαφέρει, τω δέπόλλ' άττα

δμοειδη είναι ούθεν διαφέρει • ώστ' ουκ έσονται αυτών

αί άρχαί αριθμώ άφοιρισμέναι , ιοσπερ ούδε των εν

ταύθα γραμμάτοιν αριθμώ μεν πάντοιν ούκ είσίν αί

άρχαί ώρισμέναι, εϊδει δε, έάν μή λαμβάνη τις τησδί

15 της συλλαβής ή τησδι της φοινής, τούτοιν δ' έσονται

καί αριθμώ ώρισμέναι' δμοίως οέ και επί των μεταξύ•

άπειρα γαρ κάκεϊ τα δμοειδη ■ (2) ώστ' εί μή εστί

παρά τα αισθητά καί τά μαθηματικά έτερ' άττα, οία

λέγουσι τά είδη τινές, ουκ έσται μία αριθμώ και εϊδει

20 ουσία , ούδ' αί άρχαί τών δντο>ν αριθμώ έσονται ποσαί

τίνες αλλά είοει • εί ουν τοϋτο άναγκαΐον, και τά εΐδη

άναγκαϊον διά τοΰτο είναι. (3) Και γάρ ει μή καλώς

διαρθροΰσιν ο'ι λέγοντες , άλλ' έστι γε τοϋΟ' 3 βούλον-

ται, και ανάγκη ταϋτα λέγειν αύτοϊς, δτι τών ειδών

ίι> ουσία τις έ*καστόν εστί , και ούΟέν κατά συμβεβηκός.

Άλλα μήν εί γε Οησομεν τά τε είδη είναι, και εν

αριθμώ τάς αρχάς αλλά μ.ή είδει , είρήκαμεν & συμ-

βαίνειν άναγκαΐον αδύνατα. (4) Σύνεγγυς δε τούτων

έστι το διαπορησαι πότερον δυνάμει εστί τά στοιχεία

3ο ή τιν' έτερον τρόπον. Εί μέν γάρ άλλοις πως, πρό-

τερόν τι έσται τών άρχων άλλο• πρότερον γάρ ή δύνα-

μις εκείνης της αιτίας, τδ δι δυνατόν ούκ άναγκαΐον

έκείνως παν έχειν. Εί δ' εστί δυνάμει τά στοιχεία,

ενδέχεται μηΟέν είναι τών όντων ■ δυνατόν γάρ είναι

36 καί το μηπιο ον • γίγνεται μεν γάρ τδ μή ον, ούΟέν δε

γίγνεται τών είναι αδυνάτων. (5) Ταύτας τε ούν τάς

απορίας άναγκαΐον άπορησαι περί τών αρχών, και πό

τερον καθόλου είσ'ιν ή ώς λέγομεν τά καΟ' έκαστα. Εί

μέν γάρ καθόλου, ούκ έσονται ούσίαι• ούΟέν γάρ τών

«ο κοινών τόδε τι σημαίνει, αλλά τοιόνδε, ή δ' ουσία τόδε

τι. Ει δ' έσται τόδε τι κα'ι έκΟέσΟαι τδ κοινή κατη-

γορούμενον, πολλά εσται ζώα δ Σωκράτης, αυτός τε

και δ άνθρωπος και τδ ζώον, ειπερ σημαίνει έ'καστον

τοδε τι και έ'ν. (β) Εί μέν ούν καθόλου αί άρχαί, ταΰτα

41 συμβαίνει• εί δε μή καθόλου άλλ' ώς τά καΟ' έκαστα,

ούκ έσονται έπιστηταί ■ καθόλου
γαρ αί έπιστηυ,αι

παντιον. ϋστ' έσονται άρχαί έ'τεραι πρότεραι τών

άρχων, αί καθόλου κατηγορούμεναι, άνπερ αέλλη έσε-

σθαι αυτών επιστήμη.

Ομιιιμκ) οιιίοιιι 3'ίψιίδ ιΐιιΐιΐΐ.ιΐιιΐ , (|1μγο <•ροιΊ<;ιΙ ;ιϋ.ι

ηΐΜοιΙβηι ρι-οοίει• «ιϊηίίυΊΙία εί ηιοάΊβ ο,ικει•εΐΌ, ιιίριιΐ» οΛδ,

ςιιοβ ροηίηιιΐί, βρεείοβ ('ϋοαδ). 8ϊ εηίιη ρι•ορ1οι•ε» ςυοιΙ

ιιΐΜΐΙιοιιι.ιΙίοη ςιιίΟοιη αΐι ϋδ ςηοο Ιιίο βοηΐ, η1ίι> ιμκιιΐηιιι ιΙίΓ-

ΓοΓυηΙ , ίη εο (;ιμγιι ι|ΐιοϋ ρίικβ ορίδΐίβηι δροοίοί δυηΙ, ηίΙΗΙ

(ΙίΓΓοπιηΙ : εί ίϋεο ηοη οπιηΐ οοπιπι ρπηαρΐ3 ηιιιηοΓΟ ο"β-

ΙβΐΊηίηαΙβ , βίοιΐ οΐί.ιιη Ιιίι; ϋΙιτ.ΐΓΐιιιι ηιιηιΟΓΟ φιΜοΙιι ηοη

-ιι ιι Ι οιιιηίιιηι ρπηο,ίμίίΐ «'οίοπιιίιιηΐϊ, 86(1 $ρραβ : ηϊβϊ 0,1118,

Ιιυ]ϋ3 δνΙΙϊηα;, οΐ Ι»ι]υδ νοοίδ, 3θχ;ίρί3{; ηΐφκ Ιιαπιπι ηιι-

ιιιι το γΙκιιιι ι1ι•Ιι•πηίη.•ιΙη οπιη) : δίιηίϋΙοΓ οΐίαπι ιΐο ηιοιίϋϊ;

ίιιΓιηίΙη οίοηίηι βΐίϊηι ΐΙΙΐο δΐιηΐ , ηαα; ο]ιΐ5(1οηι δρβαοϊ δυηΐ.

(2) Οιιπγο δϊ ρηιΊιτ δΐ•ιΐ8ί1)ϊΙί.Ί, ι( ιιιηΙΙιοιιΐίΐΙίοη, ηοη δίη(

ίΐΐί.ι ηυχάβηι , ιρι,ιΐί,ι ιΐίπιπ! ςιιί<1»ιη δρβοίεβ 0886, ηοη πι ι

πη:ι ηιιιηοΓΟ εί δρεοίβ 8ΐι|ΐδ1;ιη(ί.•ι : ηβο οιιΐίιιιη ρΓΪηοίρία αΐί-

ςιι» ηιιιηοΓΟ ηΐίφίοΐ, δοο" δΐιοοίο οπιηΐ. 8ί ίΐηηιιβ Ιιοε ηβοοδ-

ίΐιιίιπιι βδΐ , βΐ δροείβδ ρΓορΙειε» ηοεβδδο οβί 088ο. (3) ΕΙεηϊηι

(|ΐιηηιιιι.-ιηι ηοη Ιιοηο <1οοΙ;ιι•ηιι( , ςυΐ Ιιινο ιΐ ίοιιιι ( , Ιιοε |••ι μ

βδΐ ςπο(1 νοίπηΐ : ρΙ ηεοοδδο Β8ΐ οίδ Ιιοε (Ηοργο, ςυοιΐ δρο-

οίεπιιη υηαςυίεςυε ΜΐΙ)>Ι.ιη(ίη (|ΐι:ι•<];ιιη δίΐ, ο( ηυ|ΐ3 8ε-

οπηιΐιιηι 3εοίι1βη8. ΑΙ υογο δι ροηοηιιΐδ δρεοίοβ εδδβ, οΙ

ρπηεϊρία ιιηιιιη ιιηηιοπι , 8οι1 ηοη δρεεϊε ο<>ο , (Ιίχϊηιυδ ιρίϋ•

ίιηροδδϊΐιίΐϊα ηοοεδδε βδΐ αοοίάζτε. (4) Ηίδ ηιιΙριιι ρΓορε ε*(

(ΙιιΙιίΙαΓο, ιιίπιηι ροΐοηΐίη, 3η αΐίο ηιιβ(Ι»ιη ηιοιίο εΐεηιεηία

βίηΐ. δι οηϊηι 3ΐίο <[ΐιοι];ιιιι ιικιιΐο , οιίΐ βΐϊςπίιΐ ηϋικί ρπη•

εϊρίίδ ρΓίιΐδ : ρο(εηΙί3 ηβηιςυε ργιογ ίΙΙΛ < ;ιη Λ βδΐ. Νοη εδ(

3ΐι(οιιι ηεεεδδε, υΐ οηιηε ςυοο5 ροίεηΙί3 Οδΐ, Ηΐο ιιιυιΐιι &ε

Ιΐϋΐιοίΐί. ΟικιιΙ,κί οίοπιοηΐη ροΙοηΙΊ» δΐιηΐ, κιπϋη^ϋ ηιΙιιΙ

εηΐϊηηι εβδβ. Ροδδίηϋε εηίηι εδ( ββββ, οϋ;ιηι ιρκκΐ ιιηηιΐιιιιι

0δ(. ΓίΙ εηίηι ηηοιΐ ηοη 08( : 80(1 ηϋιίΐ οοπιηι ΙίΙ , ςυιε εβδε

ίπιρο$δϊυί1ε εδ(. (5) Η3δ ίΐβςιιε (Ιε ρι ίιιο.ίρϋδ (1ιιόί(3ΐ'υηεδ

ηεοεβδε εδί α&ΊΛΐο ; εί Ιιβηε , υίπιηι υηϊνεΓδβΙίβ δίηΐ , 3η ( υί

(ϋοίηιιΐδ) δίηςυΐ3Γί3. 5ί εηίηι ιιιιί\οι>.;ιϋ;ι, ηοη οπιιιΐ μιΙι-

δΙίΐιιΙί;ο. ΝίΙιίΙ οηίιιι εοηιηιιιηίυηι, «ριηιΐ ψηιί, μίΙ (ρι«Ιο

ιριίιΙ, δίςηίΠεϊΙ : μμΙ δυυδ(3η(ΐ3, ιρίυιΙ ςιιίιΐ. ,Ιοιιι δι ρο-

ιι;ι(πι•, ιριοιΙ ι|ΐιί«Ι δί( ο( ηιιοιΐ ιιιιιιιιιιιηίΐοΐ' ρΓίί'ΐΙίοαίιΐΓ ,

,'ΐίκυίιιΐιιηι ε( δΐιϋδ(8η1ί3ΐιι εδδβ , ιιιιιΙΙ,ι 3ηίηΐ3ΐί3 εηιηΙ 5ο-

ει-ίΐοκ, εί ίρβε, οΙ Ιιοιηο , εί .ιιιϊιιι,ιΙ : δϊ δίη§η1β ςυίιίεηι,

ςυοιΐ (|ΐιίιΙ , <•Ι ιιηιιιη ^ιμΙμ ;ιιιΙ . (6) δι ίμίΐιιι' ρΐ'ΐιιοϊρί,'ΐ

ιιηίνεΓδηΙί:ι δΐιηί, Ικοο ηπϊιΙιιιιΙ. Ουοάδί ηοη υηίνεΓ83ΐΪ3

δίηί, 80(1 ιιί ϊρδ.ι δίη^ηΐ3πα , ηοη οπιιιΙ 8θίίιϋία : ιιηίνεΓδβίοδ

εηίηι οιιιιιίιιιη δεϊοηΐίίτ δηη(. Ιίιι.ιιο οηιηΙ ηΙΪ,ί ρπηείρί»

ρι-ίοΐΜ ρπηείρϋδ, ο;» ιρκι' υηίνεΓ83|ΊΙεΓ ρπινίίεϊΐιΐιιι•, δι δίΐ

ψιίιίοιη οοπιηι ΓιιΙιιτα δείοηΐία.
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ΙΛΒΕΚ III.

ΟΑΡ. Ι.

"Εστίν επιστήμη τις ή θεωρεί το ον ή ον και τα

τούτο) 6πάρ/οντα καθ' αυτό. Αϊτή δ' έστιν ουδεμία

τών Ιν μέρει λεγομένων ή αύτη • ουδεμία γαρ των άλλων

επισκοπεί καθόλου περί τοϋ οντος ή όν, άλλα με'ρος

6 αΰτοΰ τι άποτεμόμεναι περί τούτου Οεωροΰσι το συμ-

βεβϊ,χός , οίον αί μαΟηματιχαι των επιστημών. Έπε'ι

δέ τάς άρ/ας χαΙ τάς άχροτάτας αιτίας ζητοΰμεν ,

δήλον ώς φύσεο'κ τίνος αύτάς άναγχαΐον είναι χαΟ' αυ

τήν. (2) Κι οϋν και οί τα στοιχεία τών όντων ζη-

ι."1 τοϋντες ταύτας τάς άρ/άς έζη'τουν, ανάγκη και τα

στοΐ'/εϊα τοΰ όντος είναι μη κατά συμβεβηκός, άλλ'

ή Οντα ■ οιό και ήμϊν τοΰ οντος ή ον τας πρώτας αιτίας

ληπτέο».

Το δέ ον λε'γεται μεν πολλα/ώς, άλλα προς εν και

16 μίαν τίνα φύσιν, και ούχ όμιονύμως , άλλ' ώσπερ χαι

τό ΰγιεινόν άπαν προς ΰγίειαν, το μεν τω φυλάττειν,

τι) δέ τώ ποιεϊν, το ίέ τώ σημεΐον είναι της ΰγιείας,

τό δ' 2τι δεκτικόν αυτής, χ*1 το ίατρικον προς ίατρικήν

( τό μέν γαρ τίο ε/ειν ίατρικήν λε'γεται ίατρικον , το

ΙΟ δε τω ευφυές είναι προς αυτήν , τό δε τίο έργον είναι

της ιατρικής), δμοιοτρόπως δέ καΐ άλλα ληψόμεΟα

λεγόμενα τούτοις• ούτω δέ χαι τό ον λε'γεται πολλα/ώς

μεν, άλλ' άπαν προς μίαν άρ^ην (ι) τα μεν γαρ ό*τι

οϋσίαι, όντα λε'γεται, τα δ' δ'τι πάθη ουσίας, τα ο' ό'τι

26 δδός εις οΰσίαν, η <ρΟοραι ή στερήσεις η ποιότητες

η ποιητικά η γεννητικά ουσίας ή των προς τήν οΰσίαν

λεγομε'νων , η τούτο>ν τινός αποβάσεις ή ουσίας ■ διό και

τό μη 2ν είναι μή όν φαμεν. (3) ΚαΟάπερ ουν και

τών υγιεινών απάντων μία ε'πιστημη εστίν , ομοίως

3ο τοΰτο και επ'ι τών άλλων. Ου γαρ μόνον των χαΟ' εν

λεγομε'νων επιστήμης έστ'ι Οεωρήσαι μιας, άλλα και

των προς μίαν λεγομε'νων φύσιν και γάρ ταΰτα τρόπον

τίνα λε'γεται καΟ' έν. Δήλον ουν δτι και τα όντα μιας

Οεωρήσαι ή Οντα. (ι) Π αντα/ου δέ κυρίως τοΰ πρώτου

36 ή επιστήμη, και ε'ξ ου τα άλλα ήρτηται, και δι' 8 λε'-

γονται. Ει ουν τοΰτ' ε'στ'ιν ή ουσία, των ουσιών αν

οέοι τάς άρ^άς και τας αιτίας ε^ειν τον φιλόσοφον.

Άπαντος ίέ γε'νους και αΐσΟησις μία ενός και ε'πιστημη ,

οίον ή γραμματική μία ούσα πάσας θεωρεί τας φωνάς.

40 Λιό και τοΰ όντος όσα είδη Οεωρήσαι μιας έστΐν επι

στήμης τώ γε'νει , τα δέ είδη τών ειδών. (δ) Ει δή τό

ον χαι τό εν ταύτόν και μία φύσις, τώ άκολουθεΐν άλ-

λήλοις ώσπερ άρ]/ή και αίτιον, άλλ' οϋ/ ώς ένι λόγω

δηλούμενα — διαφε'ρει δ' ούΟέν ούδ' άν όμοίιυς ύπολά-

ν> βωμεν, άλλα χαι πρό έργου μάλλον. Ταύτό γάρ είς

άνθρωπος και ών άνθρωπος και άνθρωπος, και ούχ

έ:ε:όν τι δηλοϊ κατά τήν λέςιν ε'πϊναδιπλούμενον τό

ΕδΙ ςικτιίθηι δπριιΐκι, φΐίυδρρειιΐβΐιιι• εηδ, ρι•οιιΙεηδε*1,

61 φΙίΡ ΓΙ |Η'Γ δΡ ίΠίΙΙΙΐΙ. ΗοΜ' ΑΙΙ<ε|ΙΙ ΙΙΙΐΙΙΐ Ρ3ΙΊΙΙ1) ' 1 1. ' , ι ■ ίπ

[ι,ίγΙι• (Ιί( πιιΙιιγ, ραιίειη ΟδΙ : ηυΙΙα ιι.ιιιιι|ιιγ (ιΐιτίίπιηι ιιιιι-

νρΐίΒΐίΙρΓ ι1ι• εηΐο, ρτοιιΐ Ρηδ ΒδΙ, εοηδκΙρΓαΙ , δριΐ ρ]«δ

η 1 ϊ 1 1 1 1 η ι ■ ι ραι-Ιοιη βΐΐδείιιιίοιιιεδ, ςηιχΐ ε'ι βερηίίΐ , «=ρο«•ιιΙίΐη •

Ιιιγ, ιιΐ ηια11ιριιι»(ί('ί0 δαεηΐίίο. (}ιιηιη βιιίοιη ρπηείρί» ει

δΙίρΓΡΙΙΙβί 0311838 φ1.ΤΤ3Πΐη8 , ρ3ΐθΙ φ!0(1 3ΐίθΙφ18 1131ΙΙΓ3!

ρΡΓ 50 ηεΟΡδδΟ ΟδΙ Ρ3δ (»«!. (5) 8ί Ι^ΗΐΙΓ ίΙΙί ρΐίβηι (]1ΐί ΡΙ1-

1 ϊ ιι ιιι οίρηκ'ΐιΐβ ηυ,ττυηΐ , ϊ^Ια ρΓΪιιοίρϊα φΐ,τιτίκιηΐ , ηβοοίίρ

Ρίΐ οΐΐηιη (Ίριηεηιι ρηΐίϋ ηοη ίΐΊΊίικΙιιηι 3(Όί(1ρη« Ρ88β, $ρ<ϊ

ρπιιιΐ εοΙΪ3 5ΐιηΙ. Οιιβγρ ηοΰίδ ςιιοιριπ οιιΙιμ , ριοιιΐ ρηΐίί ,

ρΓΪιιΐ33 03ϋΛ38 βοοϊρίκηιΐυιη «Ι.

ΟΑΡ. II.

ΐη» ιιιιίπη ιηιιΐϋρϋπΐιτ <ριίιΙι>ιιι ιΐίιϋ ιπ', ιτι ιιιιι 3(1 πιιιιιπ

ΐΜΐ.Ίΐηιμκ' (|ΐΐ3ηι]3Πΐ ιι<ι(ιΐΓ3ΐιι ; ιΊ ηοη !ϋςϋϊνοΓ.ρ, μίΙ ιρίι ιιι•

3ιΙιιιοι1ιιιη (ιιηηΐ' Ν'ΐιιηιη 3(1 ν.ίιιιΙ,ίΙιίιι : (ριικίιΐβιη ρο ο,ιιοιΐ

εοιίίΡΓναΙ ; (ρΐυιΙ.Ι,ιιιι εο (|ΐιθ(1 ΓβεΗ ; ο,ικμΙιΙ,ιιιι οο ςιιοιΙ ίί-

Κΐιιιιη 83ηίΐ3ΐί8; <]υο(Ιι]3ηι υργο, ε»ρ:ι\ θ]ΐι» ρλΙ : ρ( ηιΡ(1ίΓΪ.

η,τΐι',αιΐ ιιιιιΐίιίηαιη. ι,ΐιιιιιΐιίβηι ρηίηι ρο ηηοιΐ Ιι.ιΙ)θ{ ηιθ(Ιί-

( ίιι.ιιιι , η)Γι1ί(:ιιηιΙο (Ιιι ιΐιιι ; φίοιίιίβηι ρπιρίρι ρ,ι , (μκκΐ η3-

ΙΙΙΓ3 3ρΙΐ1Ι11 3(1 63Π1 βϊΐ ; ιρίιιιΙιΙ,ΊΙΙΙ ρΓ0ρ)ΡΓΡ3, φ!0(1 οριι»

ηιοιίϊοϊηοε 8ίΙ. ΕοιΙεηι ιηοιίο οβΙβΓ3 (ριοςιιε ΒΡοίρίριιΐϋί ςιι,Έ

ιϋι-ηιιΐιιΐ' : ίΐιι εΐ ρη8 ηιιιΙΙίρΙίαΐρπριίιΙριικΙίαΙιΐΓ, μίΙ ΙίΙιμιι

.1(1 ιιιιιιηι ριίικϊρίυηι. (2) <^ι ι;ι-< Ι;ιι 1 1 ρηίηι, (]υοηίαηι βυΙ>•

8ί3ηΙίχ, εοΙί3 ιΙίιιιιιΙιΐΓ; ηιια.'(ΐ3ΐη , ιριηηίϊηι ρ388ίοηε$ 8ΐι1ι-

ίΐ,-ιηΐ ί.ρ ; φΐ.νΊίΐΐϊΐ , (|ηοηίαιη νί,ι 3(1 8ΐιΙΐ8ΐίΐηΙίηηι , 3ΐι( ρογ-

ηιρίίοηεβ, ηιιΐ ρΓίν3ΐίοηε.8, αυΐ (ρΐ3|ί)η1ε5, ιιιιι ,ίιΓιί Ιί\.ι ,

;ιιιΙ §εηεΓ3ΐίν3 >ιιΙι^Ι;ιπΙί.Γ, βϊνβ ροηιηι ■ 1 1 1 ; ■ ■ 3(1 Μΐ!κΙ;ιηϋ.ιηι

(ΙίαιηΙιΐΓ, 3υ( 3(1 3ΐίιριοππη ρ\ Ιιίβ ηρ^3(ίοηΡ8, .ιιιΙ 8ΐι1ι$ΐ3η-

Ιίαδ. Ρϋ3Γ0 οί ίρδίπη ηοη-οιΐ8, 0888 ηοη-ρηβ (ϋοίηιιΐδ.

(3) Οιιεηι.ΊΐΙιιιικΙιιιιι ίμϊΐιιι μιιιοπιιιι οιηηιιιηι ιιη,Ί 5ειΐ'ΐιΙί:ι

βεΐ, ίΐ3 <•Ι ά« Ρ«1εη8 οβί. Χοιι ειιίιη βοΐιιιη γοιίιιη ςυη; κβ-

('ΐιιΐιΐιιιιι ιιιιιιηι ιϋ( ιιηΐηι•, νιτηηι εΐίβιη εοηιπι ιρι,Ό ιιιΐ ιιιι,ιιη

ιι.ιΙιιγ,ιι» ιϋειιηΙιΐΓ, ιιηίιΐ8 κοίβηΐί.'ΐ! εϋΐ βρρειιΐβπ .οίεηϊπι Ιι.το

γΙϊ.ιιιι ι|ΐιο(ΐ3ΐιιηιοι1ο8Ρειπΐι]ιιηι ιιηιιηι (ΙίοιιηΙιΐΓ. Ρ.ιΙεΙ ί(3(]ΐιο

ρΐίβιτι υηίιΐί ε*80, ριιΙϊει ργοιιΙ ρη1ί3 ίρεειιίαπ. (4) Α(1 οηιηίΛ

ηιι(ι•ηι ροΓίίηεΙ ρΓορπε ρπηιί, οί ρχ ςιιο ορΙργ» ρρηιΙεηΙ,

Ρΐ ρΓορΙει• (|υοι1 (ΙίπιηΙϋΓ, δοίεηΐίβ : φΐοό'ίί Ιιοε δηοίΙβηΙΐΒ

651, οροτίεΐ ργοΓροΙο ιι( δΐιΙΐίΙηηΙίβΓυηι ρππιίρίβρί 03υ83β

ρΙιϋθ8θρΙιιΐ8 ίΐίΐΙιοΛί. Οιτιηίδ αιιίρηι ι;ρηοη8 οί 8Ρΐι*η> ιιηιΐί

ΙΗΗΙΙ8 , οί 8θίι•ηΙί» : τρίιιΐί <;Γ3ΐηιιΐ3ΐΐΓ> ιιιια εχδίδίεηδ, οηιιΐΡδ

νοοοδ δρρειιΙηΙιΐΓ. ΟιιαΓΟ εηΐϊδ ηιηχριβ <ριο[ δροεΐεδ δϊιιΙ,

ει δ[Χίείι•8 ίρεπεπιιη δρεειιΙ»Γί , ιιιιίυδ κεΒΡΓΡ βιίεηΐί* ρ«1.

(5) δι ίΙ;ιι|ΐιε ΡΠ8, εΐ ιιιιιιηι, ιιΙιίιι 3ε ιιιι,ι η;ιΙιιι.ι δΐιηΙ,

ρηιρΙι-ΙΊΜ Ο,ΙΙΟΐΙ δε ΙΙΐνίπΐΙΙ ΜΊ|ΙΙ1ΙΙιΙ|ΙΙ', ι|1ΙιΊιΙ3ιΙ|ΙΙΟι]|ΙΙΙΙ

ρΓίικΊρίηηι εΐ εαιΐδ3 , ηοη φίθ(1 ιιη3 ΓΒΐϊοιιβ Μ^ηΊΐο .•■■ Ι ■ ι ι .

— η:Ιι Ι 3ΐι(ειη γρΓργΙ , δι ρΐίίΐη Ρ3ι1ρπι ριιίβυίηιυδ, ηιιίηίηιο

ηιη•;ίδ ρΓΟίΙρπΙ. Μρπι ρηίηι ιιηιΐί Ιιοιηο, ρΐ εηδ Ιιοηιο, 30

Ιιοιηο : εΐ ηοη δϊ^ηίΙίοΒΐ ιΙίνεΓδϋΐη βΐϊιριϊϋ δοευη<1ιιπι (Ιίεΐίο-
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είς εστίν άνθρωπος και εστίν άνθρωπος• δ?,λον ό' ό'τι

ού χωρίζεται ούτ' έπι γενε'σεο>ς ούτ' έπι φθοράς.

Όμοίως όέ χαι έπι του ενός. "12στε φανερόν ίτι

ή πρόσθεσις έν τούτοις ταύτό δηλοΐ, χαι ούθίν έτερον

ι, τι) έν πάρα το όν. "Ετι δ' ή έκαστου ουσία έ'ν εστίν

ού χατά συμβεβηκός , ομοίως δε χαι όπερ ον τι — ώσθ'

όσα περ τοΰ ενός είδη, τοσαΰτα χαι τοΰ οντος εστίν

περί ων το τί έστι της αυτής επιστήμης τω γε'νει θευ>-

ρήσαι, λέγι>) ο' οΤον>περι ταύτοϋ χαι 6μοίου χαι των

ίο άλλων τών τοιούτων και των τούτοις αντικειμένου,

(β) Σ"/εδον δε πάντα ανάγεται τάναντία εις την άρνήν

ταύτην. ΤεΟεωρησΟω δ' ήμϊν ταϋτα εν τί) εκλογή

των εναντίων. (7) Και τοσαΰτα με'ρη φιλοσοφίας έστιν

δ'σαι περ αί ούσίαι• ώστε άναγκαΤον είναι πρώτην τίνα

16 κα\ έ/ομένην αυτών. Υπάρξει γαρ ευθύς γε'νη ενόντα

το ον κα\ το έ'ν • διό και αϊ έπιστήμαι άχολουΟησουσι

τούτοις. "Εστί γαρ 6 φιλόσοφος ώσπερ δ μαθηματικός

λεγόμενος- κα\ γαρ αύτη ί/ιι μέρη, και πρώτη τις

και δευτε'ρα έστιν επιστήμη κα'ι άλλαι εφεξής έν τοις

ίυ μαθήμασιν. (β) ΈπεΊ οέ μιας τάντικείμενα θεωρήσαι,

τώ δ' ένι αντίκειται πλήθος , άπόφασιν δε και στε'ρησιν

μιας εστί Οεοιρήσαι δια τί> άμφοτε'ριος θ£θ)ρεϊσθαι τό

έ'ν, ου ή άπόφασις η ή στε'ρησις (ή γαρ απλώς λέγομεν

δτι ού/ ύπάρνει εκείνο ή τινι γε'νει• έ'νΟα μεν ουν τω

3(> έν'ι ή διάφορα πρόσεστι πάρα τό έν τη άποφάσει, απου

σία γαρ ή άπόφασις εκείνου εστίν, έν δέ τη στερήσει

και υποκείμενη τις φύσις γίγνεται, καθ' ής λέγεται

ή στέρησις), τω δ' ένι πλήθος αντίκειται• ώστε κα'ι

τάντικείμενα τοις είρημένοις, τό τε έτερον και άνό-

3ιι μοιον και άνισον , και ίσα άλλα λέγεται η χατα ταΰτα

η χατα πλήθος και τό έ'ν, τής είρημε'νης γνοιρίζειν

επιστήμης• ων έστϊ καΐ ή έναντιότης• διάφορα γαρ τις

ή έναντιότης , ή δε διάφορα έτερότης. (ο) "ίΐστ' επειδή

πολλανως τό έν λέγεται, και ταϋτα πολλανώς μεν

35 λε/θήσεται, δμως δε μιας άπαντα έστι γνωρίζειν • ού

γαρ εϊ πολλανως , ετέρας , άλλ' ει μη'τε χαθ' £ν μήτε

προς έν οι λόγοι αναφέρονται, (ιο) ΈπεΊ δε πάντα

προς τό πρώτον αναφέρεται , οίον ό'σα έν λέγεται προς

τό πρώτον έν, ιί)σαύτυ>ς φατεον χαι περί ταύτοϋ χαι

*<> έτερου χαι τών εναντίων εχειν • ώστε διελόμενον ποσα-

/ως λέγεται έ'καστον ούτως άποδοτέον προς τό πρώ

τον έν εκάστη κατηγορία, πώς προς εκείνο λέγεται•

τα μέν γαρ τίρ ε/ειν εκείνα, τα δε τώ ποιεϊν, τα δέ

χατ' άλλους λενθήσεται τοιούτους τρόπους, (ιι) Φα-

4& νερόν ούν, όπερ έν ταϊς άπορίαις έλε'χθη, δ'τι μιας περί

τούτιον και της ουσίας έστι λόγον εχειν (τοϋτο δ' ην

εν των έν τοις άπορήμασιν) , και εστί τοϋ φιλοσόφου

περί πάντων δύνασθαι θεωρεϊν. Εϊ γαρ μή τοϋ φι

λοσόφου, τίς έσται δ έπισκεψόμενος ει ταύτό Σωκράτης

6» και Σωκράτης καθήμενος, ή ε? £ν ένι εναντίον, ή τί

έστι τό εναντίον, ή ποσα/ώς λέγεται; "Ομοίως δέ και

περί τών άλλο>ν των τοιούτιον. (12) ΈπεΊ ούν τοΰ

ενός ή £ν και τοϋ όντος η 3ν ταΰτα καθ' αυτά έστι

πάθη, άλλ' ούν η αριθμοί ή γραμμαι ή πΰρ, δήλον

ιΐ(Ίΐ) <1ιΐ]ΐϋΐ'ίΐ(;ιιιι , ιιηυβ ΟδΙ Ιιιιιιιιι , >Ί ($1 Ιιοηιο. Γ,ιΙγΙ

ίΙΙΐΙι'ΙΙ] (|ΙΙΟ(Ι ΙΙ0Ι1 δερβΓβΙΐΙΓ ΙΊΙί !)(•<■ ιιι ΒεηεΓβΙίοηε, ηβο III

εοπΊίρΙίοηε. δίιηίΐίΐιτ εϊ (Ιε ιιηο. 1}ιιαι•ε ιιι.ιιιί|ι•ϊ.1ιιιιι βδΐ

(]Πιιι1 ,κΐιΐίΐί•! ίη Ιιίδ ίιΐβιη δίβηίΠοαΙ ; ι•1 φκκΐ ιιιιπιι, ηίΙιίΙ

ιιΙιιΐιΙ ΐ'-Ι , ι•ι-.ιΊ <•ι- «118. ΙΙεηΐ, ι ιι,ίυδφΐε Μΐ1ι4;ιιι(ί.ι , ιιιιιιιιι

εδί, ιιοιι μίίιικΙμιιι ιιιτίιΙΐΊΐί : δίπιίΜΙεΓεΙ ίρκιιιη ειΐδςηοιίνίδ.

<}υ3Γ« φΐοΐ υηίυδβρεείεβ, Ιοίίιίεηι εϊ εηΙί•> δΐιιιΐ. Ι)ε φΐί-

1)115 ίρδίιιη φΐίιΐ βίΐ δρεουίαπ , ε,ρίδΐΐεηι βρηβΓβ δείεπΙιΉ.' οϋΐ :

(Ιίεο .ιιιΐι'ΐη, ιιΐρπία, (1ε εοιίειιι, εϊ δίηιίΐί, ορ1ετϊ*<ιιιο Ιιυ]υ>•

πκχΐί , εϊ άΐ Ιιιιι ιιιιι ορροδίΐίδ. (0) ΓβΓε αηΙεπι οηιηι'α βοη-

ΙΓ3Π3 3(1 Ιιοο ρπιιπρίιιηι ιίίΙιιιιιιιΙιιι'. ΟοηίίιΙεΓαΙα 3ΐιΙ('ΐη

ΙΐίΒΟ 3 ηοΙ)Ϊ8 δυηΐο ίη (ΙίδβεΓίβΙίοηε (Ιβ εοιι(Γ3πΪ8. (7) Λο Μ

ρΐιϋοϋορίιίχ ρ3Γ(εδ βυηΐ, ιριοί δυϋδίβηΐί.χ'. (^ιι,-ιι-ε ηβ(:ε55ε

βδΐ υΐ 3ϋφΐ3 ι•;ιπιιη ρΓίηι» , εϊ βΐϊα ββηυβηδ δί(. δηηΐ βαίι-ιη

ρβΓ δε Ιΐ3ΐιεη(ία §εηεΓ3 ίρδίιιιι ιιιιιιιιι ιΊ εηδ. (}ιι.ιι ι• εΐίιιιιι

δεΐεηΐίχ δεφίεηΙιΐΓ ίδίβ. ΡΙιϋοδορΙιιΐδ ηβηΐφΐε εβί, ιιΙ ίΙΙε

φΐί ιηβΙΙιεηιαΙίευδ (ΙίαΙιιτ. ΕΙ Ιιίτο εηίιιι 1ΐ3ΐ>ει ραΓίεδ; αε

ρΓΐηιβ ςυχϋβιιι ε( δβουικίβ δαεηΐίβ εβί, βΐ εείεη»! φιοςυε

εοιΐ8εςιιεη(ετ, ίιι ιικιΙΙιΐΊΐι;ι(ίΙιιΐ8. (8) Οιΐιιιικιιη αυ(ειη υιιϊυι

8δΙ ορροδί(3 δρεευΐ3Γί , ιιιιι τβΓΟ ορροηίΙιΐΓ ρΙιΐΓ3ϋ(.ΐ8 ; ιιι•μ;ι•

ΙϊοίΗΊΐι νεη> οι ρπνηΐίοηειη ιιιιϊιΐδ βδΐ δροειιΐΒΠ, ριορΙεΓεα

φίοιΐ ιιΙη ιι | ικ - ιικιιΐιΐ ιιιιιιιιι δρεειιΙαΙιΐΓ ί(1 , εΐφίβεδί ηεμιιϋυ

3ΐιΙ ρπνβΐίο (ιιιιΐ ΐ'ΐιίιιι ΛΪιηρ1ί(•ί1ιτ (ΙίεΙιηυ» ηοη ίηβδίβ ίΙΙικΙ,

βϋί βϋςϋού §εηυ8 δίαΐυεηΐεβ : ίη ϊΙΙο δί(|ΐιί(1ειη ιιιιι ιΐίΐΐβ-

τεηΐίβ ε»1 δεειιικίυηι ΠΙικΙ (|(ΐο(1 ίο ηρββίίοηε : ηε^ί'ο ηβιη-

φίεβίϋεηΐίβ ίΙΙίιΐδ βδΐ; ίη ρπνβΐίοιιε \ργο εΐίβηι 8ΐι!ι]ι•(•|3

φΐη'ιΐίΐιιι πιιΐιιια ΙίΙ, (1ε (]υβ ριίναΐίιι (Πι ίΐιιι ) ; ιιιιι βιιίεηι

ρΙιΐΓ3ΐί(38 ορροηϋυΓ. (^ικιγο εΙΪ3ΐη ρΓΧίίίεΙίδ ορροδίΐβ , (Ιί-

νΐ'ΐ-811111, (ΙίδδίπιίΙε, ε( ίοαίφΐιΐε, ε( φίχειιπίφΐε βΐίιι, ιριιιι

ίΐΐιΙ δεειιικίυηι οιιιΐι-ιιι ιΜιίιιιΙιιγ, :ιιι( μί ιιικϊιιιιι ρ1υΓ3ΐί(3ΐειη

εϊ ιιιιίΐαίειη, εοςηοδεεΓε , Λεία; δοίοιΙΪΛΐ εδί. Εχ φΐίΐιυδ

ιιιιιιιιι (|ΐιίιΙι1;ιιιι ΐ'.-Ι ι•1ί.ιιιι εοηΐΓ3Γίε(8δ. (Ί.ηΙπιι ίι•1.ι^

εηίιη εβί ιΙίΓΓιτεηΙία ςιια-ϋβιη; ιΙίίιΊ'Γΐ'ΐιΙίιι νείΌ, (ΙίνεΓδίΙ»*.

(9) ί^ιι.ί π• ιριιιηι ιιιηιιη ηιυΙΙίρΙίείΙεΓ (ΙίπιΙυΓ, Ιιιιι• φΐοηυε

ιιιηΙΙίρΙίείΙεΓ (|ΐιί(1('ΐιι (ΙϊιίίιΙιιγ, ιιηίιΐδ Ιηιιιεη εδί πιιιι Ι.ι

εο^ηυδεΐΓε. Νοη εηίηι δι ηιιιΙΙίρΙίοίΙιτ, ίιίεο βΙΙεπιΐδ : δε<1

δί ΙΚ'ιρίΙ' 8(•(•|ΙΙ1(Ι|1Ι11 ΙΙΙΙΙΙΙΙΙ , ΙΙΓφΙι! 3(1 ΙΙΙΙΙΙΙΙΙ Ι'.ιΙίοΜι'Λ ινιΐιι-

ειιιιΙιΐΓ, Ιιιηε αΙΙειίυδ. (ΙΟ) ι,ιμιμιι αιιίεηι 3(1 ρππιυΐΗ

(ΜΐιιοΙιι ΓειΙιιειιηΙιΐΓ, ιιίριιΐιι (ριυΐΐ'ΐιιηιριε ιιιιιιιιι (ΙίευηΙιιι-,

.ιιΙ |ιι ιιιιιιιιι ιιιιιιιιι , ϋίιιιιΐίΐιτ (1ε εοϋεηι , εϊ (ΙίνβΓδο , ε Ι εοη-

(Γ3ΐ'ίίδ, ιΐίεεικίυηι κε Ιΐ3ΐχτε. ΟιιορΓορΙβΓ ιΐίνίϋεηιΐο (|υοΙ

ιιιυιΐίδ δίη^υΐ» (ΙιοαηΙιΐΓ, δίο ιιίΙιΊϋικΊΐιΙιιιιι εχΐ 3(1 ρΓίιηιιιη

ίη υηοφίοηυε ρηπίίπιιιιριιΐο, φίοιηοιίο 3(1 ίΙΙικΙ (ΙιολΙιιγ :

φΐινιΐιιιιι εηίηι εο (ριοι! Ιιβίιεηΐ ίΙΙιιιΙ ; ιρι,νιΐηιιι εο (]ημ(1 Γα-

είυηΐ; ιμι,ι ιΙ.ιΐιι μίίιικΙιιιιι ηίίυδ Ιιιφι.Μ ιίικχΐϊ ηιαιίοδ (Ιίερη-

Ιιιγ. (II) ΜβηίΓεδΙυηι ίΐιιιριι• φιοιΐ ίη (ΙυΙιίΙαΙίοηίΙιυδ

(ΙίεΙυηι εδί , ιιιιίΐϋ εδδε , Ιαιιι ιΐε Ιιίδ ΐ[ΐι;ιιιι (1ε Μΐ1ι^1;ιη1ί;ι ι,ι-

(ϊοηεηι Ιι.ίΙκίι• : Ιιοο αιιίπιι ιιιιιιιιι ει-ηΐ εοπιιη φΐ<Ε ίη (ΙυΙιί-

ΙιιΙίιιιιίΙιιι.ι (Ιίχίιηυδ. ΚΙ ρΐιϋοδορίιί εδ(, (1ε οιηηίΐιιΐδ ρο$$β

8ρεηιΐ3π. 5ί εηίιη ηοη ρίιίίοδορίιί , ςιιίδ ιτίΙ ΐ|ΐιι ροιιμιΙιτιι-

1>ί(, δί ίϋειη 5οεΓ3ΐεδ , ι•1 5οεΓ3ΐεδ δρϋεηδ? ;ιυ! δί ιιιιιιιιι ιιιιι

ειιΐιΐι•;ιΐ'ίιιιη ':' ;ιιιΙ ιριίιΐ ι•.•.! εοιιΐηιι ϊιιιΐι. ,ιιιΙ ςυυ( ηιοιίίδ (1ί-

είΙιΐΓ? δίιηίΙίΙεΓ ά(ι εείεηδ ςιιοςηε ΙιιψίίΠΊΐιικΙί. (ι 2) (^ 1 1 ιιιιι

ίΙ;ιΐ|ΐιε ιιηίυβ ρκιιιΐ υηίυδ , εϊ οηΐίδ ρηιηΙ ΐ'ΐιΐί-, Ιι,α- ρεΓ 8ε

ρα^ίυηεδδίηΐ,εΐ ηυη ρΓυυΙ ηιιυιιτί , αιιΐ ΙίιιΐΊΤ, αιιΐί^ιιίί,
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ως ε'χείνης της επιστήμης χαι τί έστι γνωρίσαι και τ4

συαβε€ηκότ' αύτοΐς. Και οΰ ταύτη άμαρτάνουσιν οί

περ'ι αύτίϋν σκοπούμενοι <ί>ς ου φιλοσοφοΰντες , άλλ' δτι

π^ότερον ή ουσία , περ'ι ης ούΟέν έπαιουσιν, έπε'ι ώσπερ

6 εστί χα'ι άριΟμοΰ ?, αριθμός ίδια πάθη, οίον περιττότης

άρτιότης, συμμετρία ϊσότης, υπεροχή ελλε«ψις, χαϊ

ταΰτα χαι χαΟ' αΰτους χαι προς αλλήλους υπάρξει τοις

άριΟμοϊς• ομοίως δε χαι στέρεου χαι άχινήτω χαι κι

νούμενο) άοαρεΐ τε χα'ι βάρος ε/οντι εστίν έτερα ίδια-

ιυ ουτο) χα'ι τω οντι ή ον εστί τινά ίδια , χα'ι ταΰτ' έστι

περ'ι ών του φιλοσόφου έπισχέψασΟαι τάληΟές. (π) ϋη-

μεϊον &ί• οί γαρ διαλεκτικοί χα'ι σοφιστα'ι ταύτον μέν

υποδύονται σ/ήμα τί) φιλοσοφώ• ή γάρ σοφιστική φαι-

νομε'νη μόνον σοφία εστί , χα'ι οί διαλεκτικοί διαλέγονται

ΙΓ. περ'ι απάντων , χοινδν οέ πϊσι τί) όν έστιν • διαλε'γονται

δε περί τούτων οήλον ότι διά τί) της φιλοσοφίας είναι

αυτά οϊχεϊα. Περ'ι μεν γαρ το αυτί) γένος στρέφεται

ή σοϊΐστιχή χα'ι ή διαλεχτιχή τη φιλοσοφία, άλλα

διαφέρει της μΐν τω τρόπω της δυνάμεως, της δε τοϋ

2ιι Βίου τη προαιρέσει. "Εστι δε ή διαλεχτιχή πειραστιχή

περί ών ή φιλοσοφία γνωριστιχή , ή δε σοφιστική φαι-

νοαένη , ούσα δ' ου. (|4) Έτι των εναντίων ή έτερα

συστοι/ία στέρησις, χα'ι πάντα ανάγεται εις τί) ον χα'ι

το μη όν , χα'ι ίν χα'ι πλήθος, οίον στάσις τοΰ ενός,

'^•ί κίνησις δε τοΰ πλήθους, ']'ά δ' οντά χα'ι τήν ούσίαν

όμολογοΰσιν ε; εναντίων σχεδόν άπαντες συγχεϊσΟαι ■

πάντες γοΰν τάς αρχάς εναντίας λέγουσιν οί μέν γάρ

περιττόν χα'ι άρτιον, οί δέ Οερμόν χαϊ ψυχρόν, οί δε

πέρας χα'ι άπειρον, οί δέ φιλίαν χα'ι νεϊκος. Πάντα

:»<ι δϊ χα'ι τάλλα αναγόμενα φαίνεται εις το £ν χα'ι πλήθος-

είλή^Οω γάρ ή άναγο>γή ήμΐν. Λί δ' άρ^/α'ι χα'ι παν

τελώς α'ι παρά των άλλων ως εις γένη ταΰτα πίπτου-

σιν. (ι&) Ψανερόν ούν χα'ι έχ τούτων δτι μιας επι

στήμης τό ον ή ον Οεωρήσαι. Πάντα γάρ ή εναντία

Κ> ή ές εναντίων , άρχα'ι δε των εναντίων τό εν χα'ι πλή

θος, ταΰτα δέ μιας επιστήμης, είτε χαΟ' εν λέγεται

είτε μή , ωσπερ ίσως έχει τάληΟές. (ιο) Άλλ' Ομως

ει χα'ι πολλαχως λέγεται τό έ'ν, προς τό πρώτον τάλλα

λεχΟήσεται χα'ι τά εναντία ομοίους. Και διά τοΰτο χα'ι

4υ ε! μή έστι τό δν ή τό £ν καθόλου και ταύτό έπ'ι πάντων

ή '/ωριστόν, ώσπερ ίσως ούχ έστιν, αλλά τα μεν προς

2ν τά δε τ<~> έφεςής, και διά τούτο οΰ τοΰ γεουμέτρου

Οεωρήσαι τί τό εναντίον η τέλειον η ον η εν η ταύτον

ή έτερον , άλλ' ή ές υποθέσεως. (ΐ7ΐ "Οτι μέν ουν

45 μιας επιστήμης τό ον ή ον Οεωρήσκι, και τά υπάρ

χοντα αότίϋ ^ όν, δήλον, και Οτι οΰ μόνον των ούσιίϋν

αλλά χα'ι των υπαρχόντων ή αυτή Οεο>ρητικη, των τε

είρημένων και περ'ι προτέρου και υστέρου , και γένους

και είδους , και όλου χαι μέρους χα'ι των άλλο)ν των

ι» τοιούτων.

ρ.ιΐιΐ <{ΐκ>ιΙ ίΙΙίιιβ κίβηΙίΐΒ ι«(, ιΊ ςυίιΐ ΟδΙ οο^ηοβοβι-ε , ει

3«.ί<Ιοη(ί3 ει». ΚΙ ηοη ίη Ιιοο οπ-.ιιιΙ , ιμιί ιΐο Ιιϊε οοηδίόΌΓβηΙ,

(»ηι]ΐι:ιιηιιιιιι ρΐιίίοδορίιβηΐεδ , δειΐ ψιοηίϋΐη ΜΐΙϋΙβηΙίη, άο

||||3 ηϋιίΙ όοίυιιΐ, ρποι■ οτ,Ι. .Νλιιι <μκ'ηι<ΐ(1ιηο(Ιιιηι <Ί ηιιιηρπ,

(ΙΓΟαΙ ΙΙ1ΙΙΙΙΓΠ18 0*1, ρΐ'ορίϊ;•• ρ.ΊδϋίοηΟδ δυηΐ, ιι! ί|Ιΐρ,1Ι'ίΙ<1<),

ρ3Γίΐ38 , ΟΟΙΙ)ΐηθηδ11Γ3(ίθ , !Ε<|113ΐίΐ38 , 0X0088113, (ΜοΟ'ΙΐΙδ , ι Ι

Ιιιιί: (ιιιιι α1)8<)1υ(ί$ (ιιηι ιηιιΐιΐιι Γθΐ3(ίδίηδυηΙ ιιιιιιιιτϊμ , δίιηϊ-

ΙίΙιτ δοΐίιΐο (1 ίιηιηουίΐί εΐ ηιιιΐιϋί (1 Κ'\ ϊ <•| ^πι\ ί αΐίςοα

ρΓορπα 5ΐιιιΙ : ί(α ι•1 ΐ'ΐιΐί, ρι-οιιί ιίη εδί, ΐ|ΐι;ΐ'<Ι;ιπι ρπψιι.ι

μιμΙ. ΓΙ Ιι.τΐ' μιιιΙ (Ιι.• (μιίΐηΐδ χιτίΐβίοηι οοηδίιΙοΓβΓβ ρηίΐο-

δορίιί είΐ. (13) ϊίίβηιιιη αιιΐοηι εδί, ψκχΙ ιΐί.ιΐιτίίπ ιΊ -.->-

ρΐιίϋΐα; ιίιικΙμιι ιριίιίριιι , φιιιιιι ρΙιίΙο*ορ1ιυδ, μιΙηίιπΙ Ιίμι-

πμιι : δορίιίδΐίοβ ειιίιη, .ιΐ'Ρ'ίΓΡίΜδοΙιπη ίθρίι•ιιΙκι βδΐ; <1ία-

ΙεεΙίιί ιριοφιο Λα οιιιηίυυ» (ΙίίριιΙ.ιιιΙ : βη8 •. ιιο (οιιιιιιΐ)ηι•

οηιηϊΐιιιβ «Μ. ϋίφυΐαηΐ .ίιιΙιίιι οίο Ιιίϋ δάΐίεβΐ, εο ιριυιΙ Ιι,τγ

ρΓΙ'ρΐ'ΙίΙ ρΙΐίΙπΜίρΙιίΛ: ΜΙΙΐΙ ('ΙΚ .1 Ί.Κ'ΙΙΙ (ΊΐίΐΙ) }•01)ϋ8 δΟρΙίί-

5ΐίε»εΙ<1ί3ΐΡ(;Ιί(.ι \(•ι>,;ι[ι1ιιγ οιιιη ρ1ιίΙο$ορΙιΪ3 : νιτιιιη |ι|ιϊ|.-

ΜίρΙιϊ;», αϊ) 1)αε ηυίιίειη ιιχχίο ( ; ι < ιι||;ι!ι\, ,ιΙ> ίΙΙ,ι νεΓΟ οίε-

ο(ίοηε νϊΙΐΕ <]ί(Τει1. ϋϊαΐεοΐϊεα 3»1οιη εβί (εηΐβϋνβ, <1β

(ριϋηΐ8 ρΙιίΙο&ορΙιί3 ε$1 εοςηϊϋνα : Μ)ρΙιΐ5(ίο3 υργο 3ρρ3ΐ-εηϋ

ρΐιίΐϋδυρίιί» , ιιιιιι μί,ι. (ΙΊ) ΙΙ,ιιι, ο'οη(ΓαηοΓυιΐ) αΙΙοτ»

ευοηΙίιΐ3ΐίο ρπνβΐίο 09(, ε( ευηεία .μ Ι ι-η» εΙ ηοΐ)-εη$, εΙ

ηιιπηι ι! ρ|ιιπιΐι1;ιΐΐ'ΐυ ΓεχΙηευηΙιΐΓ : υίρυΐα >(;ι!π> φπιΐΐ'ΐιΐ

ηιιϊιΐδ &•>( , ιιιοΐιι- νει-ο |)1ιΐΓα1ί1αΙΪ5. ΓιιΙκι μτιι ι•1 μιΙι>Ι;ιι>-

Ιίαιιι Γιτο πιηείί εοηεειίιιη! βχ οοη(Γ3πίί εοιιιροδίΐίΐιιι ι»μ>.

Οιιιηι» εΐεηίι» ρΓίηείρία αϊυηί ο5*ο ιοπίταικι : φικίβιη, ρβΓ

ιΙ ίιηρ.ιι ; ψιιώιηι , οαϋϋυηι εΙ ΓΓ^ίϋυπ) ; ΐ]ΐιί(1»ιη , Ιϊιιιίιι ι•(

ίπΐίιιίΐιιιιι ; ιριΐιίαιη , .ιιιιιι ΪΙπιιη εΙ ιοηΙι.ΊΐΙϊοιιι'ΐιι. €(•|(τ,ι

ιρίιιιρίι' ιιΐιιπί.Ί λίιΐιηΐιιι Γοιίικία 3(1 ιιηιιηι ε( ρΙυΓ&ΠΙαΙειη.

ΛιιΪ|μ;ιΙιιγ;ιιι(ιίιι Ιι«κ; τειΙυΗίο α ικ)1)ί8. Αο ρΓίηοϊρίβ ςυ.χ•

;ι!ι 3ΐϋ8 |Μ>ηυη(ιΐΓ, νεΙ ιιιανίηη• ίη Ιιχε ί3η(ρϋ3ΐιι ίη μεηει-3 εβ-

(1ιιη(. (Ι.ι) Μ3ηίΓε«Ιυιη ίΙ:ιιμιΐ'ΐ'\ Ιιι.-ιΙί.ιιη ινΙ, ιρι•«1 ιιιιίιΐΝ

8θίοηίί;ε εϊίβηϊ, ρτουΐ εη8 05(, δρεοοίαπ. ΰιιικ Ι» ο(εηίπ)

μιιιΙ ιιιιί ϋοηΐΓ3Π3, βυΐ βχ εοη(Γ3Γ>ί8, ρΓίηιίρί» νότο εοη-

Ιι.ιι 'ίοΐ'ΐιιιι 8υηΙ ιιιιιιιη ε( ρίιιηι1ί(39. Ηβίο ιιιιίπιι ςιιιιΐ υηϊι»

6€ίβη(ίχ•, 8ίνε «ι ιιιιι] ιι ιιι ιι ιιιι πι ιΐίπιΐιΐιιι, δίνε ιιοιι , ί,ίουΐϊ

ίιΐΓΐ.ι^ι> εΙ νεπ(38 80 ΙιηίκΊ. (16) ΛΙ ιρκιιιιν ί> ιιιιιιιη ιιιιιΙ-

ΙίρϋπΙΟΓ (Ιίοα(υΓ, 3(1 ριΊιιιιιιΐ) 1:ιιικ;η οβίεΓ» κιΙυΐ'-ειιΙιΐΓ : εΙ

γοιιΙ Γ,πί;ι , δίιιιίΐίΐιτ. Λο νεί ρΓορΙοΓβα , εΐίί εηβ .ιιιΙ υηιιιη

ηοη £8( υηίνοΓ&Είε, βΐ ϊ«1ιίιι ίη οηιηίο»8, ιιιιί μ•|ι.ιμΙιιιιι

βίουΐί ΙοΓίαββΒ ηοη εδί, Ιιχο ιιίίιίΙοιιιίηυΒ 3(1 ηιιιιιιι , εΙ ίΙΙ.ι

οοηβεηηεηιοΓ. ΟυηρΓορΙΟΓ ιιοιι ('ϊΐ βϊόιηοΙπι', ιριίιΐ οου-

(Γ3ΐίυιη ;ιιι1 ρ<τΓι•ο1ιιιη, ,ιιι) υηιιιη , ηιιΐ εη$, 3υ( ϊιΐοηι , ηιι!

ιΙίϊβΓδίιιιι δίΐ, 8ροουΐ3ΓΪ, ηίίΐ οχ Μΐρ|>οί>ί(υ. (ι 7) (}ιιοιΙ ί^ϊ-

(ιιγ υηίϋ» δοίΐΊΐΙίχ οί οηβ , ριυιιίεηδ εβί, ο( ιρι;ο ει ρΓου(

('ΐιΐί ίιΐΜίηΙ, δροιιιΐιΐη ιιΐ3ηίΓι»(ιιιη εβί : οί <μιυ(Ι ηοη 8ο1υιιι

8ΐι1ΐ8ΐ3ΐι1ίαΓΐιιη, νιι ιιιιι εΙί;ιηι οοΓυιιι ιρι;ί• 8ΐιΙ)8(3η(ϋδ ίιι-ιιιιΐ,

οηϋοιιι δροουΐ3(ίν» ε«1 , :«■ ίΙΙιιπιιιι ιρι.ι' ιΐίι 1. 1 μιιιΙ , ο( «Ιο

ριίυιί εΙ ροδΙοΓίοΓΐ , οί μοηοΓΟ οί βρβοίε , ει ΙοΙο οί ρ3Γΐβ ,

εοίοτίίίριε Ιιιιίυδοοηιοιϋ.

Χ
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ΟΑΡ. III.

Λεκτέον δέ πότερον μιας ή ετέρας επιστήμης περί

τε των εν τοϊς μαΟήμασι χαλουμένοιν αξιωμάτων και

περί της ουσίας. Φανερόν δη ότι μιας τε χα'ι της τοϋ

φιλοσόφου χα'ι ή περί τούτο>ν έστι σχέψις • απασι γαρ

ι> υπάρχει τοις ουσιν, άλλ' ου γένει τινι χιορ'ις ιδία των

άλλο)ν. (•2) Και χρώνται μεν πάντες, ότι τοΰ οντος

έίτίν ή ον, έ'χαστον δΐ τι) γένος όν. Έπι τοσούτον δέ

χρώνται, έφ' Οσον αΰτοΤς ίκανόν , τοΰτο δ' εστίν, Οσον

επέχει το γένος περί ου φέρουσι τας άποόείςεις. "ίΐστ'

ι» έπει δηλον Οτι ή Οντα υπάρχει πασι (τοϋτο γαρ αύτοΐς

το χοινόν), τοΰ περί το ον ή ον γνωρίζοντος και περί

τούτων έστιν ή θεωρία. (η) Διόπερ ούΟε'ις των κατά

μέρος έπισχοπούντων εγχειρεί λε'γειν τι περ'ι αυτών, ει

αληθή ή μη , ούτε γεωμέτρης ούτ' αριθμητικός , άλλα

15 τών φυσικών ένιοι, είχότοις τοϋτο δρώντες- μόνοι γαρ

ώοντο περί τε της όλης φύσεοις σχοπεΐν και περί τοϋ

οντος. (ι) Έπει δ' εστίν έτι τοϋ φυσιχοΰ τις άνο)τε'ρω

(εν γάρ τι γε'νος τοΰ οντος ή φύσις), τοϋ καθόλου και

τοϋ περί τήν πρώτην οϋσίαν Οεωρητικοϋ και ή περί

ΐ» τούτων αν ειη σχέψις. Εστι δε σοφία τις και ή φυ

σική , άλλ.' οΰ πρώτη. (&) Οσα δ' έγχειροϋσι τών

λεγόντοιν τίνες περ'ι της αληθείας, 8ν τρόπον δει άπο-

δέχεσΟαι, δι' άπαιδευσίαν τών αναλυτικών τοϋτο δρώ-

σιν • δεϊ γαρ περ'ι τούτων ίξκειν προεπισταμε'νους, άλλα

ϊΐ, μή άκούοντας ζητεΐν. "Οτι μέν ουν τοϋ φιλοσόφου και

τοΰ περ'ι πάσης της ουσίας Οεωροϋντος ή πε'φυχεν, και

περ'ι τών συλλογιστικών άρχων έστιν έπισχέψασΟαι ,

δηλον. (β) Προσήκει δε τον μάλιστα γνωρίζοντα περ'ι

έ'χαστον γένος έχειν λε'γειν τας βεβαιοτάτας αρχάς τοΰ

ι» πράγματος, ώστε χα'ι τον περ'ι τών όντων ή όντα τας

πάντο)ν βεβαιοτάτας. "Εστι δ' ούτος δ φιλόσοφος.

(7) Βεβαιότατη δ' αρχή πασών περ'ι ήν διαψευσΟήναι

αδύνατον • γνωριμιυτάτην τε γαρ άναγχαϊον είναι τήν

τοιαύτην (περί γαρ ά μή γνωρίζουσιν, άπατώνται

.14 πάντες ) και άνυπόΟετον. "Ην γαρ άναγχαϊον έχειν τον

ότιοΰν ςυνιε'ντα τών όντων , τοΰτο οϋχ ΰπόΰεσις ■ 8 δέ

γνωρίζειν άναγχαϊον τώ δτιοΰν γνωρίζοντι, και ϊξκειν

έχοντα άναγχαϊον. («) "Οτι μέν ουν ή τοιαύτη πασών

βεβαιότατη αρχή , δηλον τις δ' εστίν αύτη, μετά

,» ταΰτα λεγιομεν. Το γάρ αυτό ά'μα ίιπάρχειν τε χα'ι

μή ΰπάρχειν αδύνατον τώ αΰτώ χα'ι κατά τό αυτό (και

όσα άλλα προσδιορισαίμεΟ' άν, έστω ποοσόκορισμένα

προς τάς λογικάς δυσχέρειας ), αυτή δή πασών εστ'ι

βεβαιότατη τών αρχών έχει γάρ τον ε'ιρημένον διο-

,ο ρισμόν. Αδύνατον γάρ όντινοΰν ταύτόν ίπολααβάνειν

είναι και μή είναι, καΟάπερ τίνες οίονται λέγειν Ήρά-

κλειτον ούκ έστι γάρ άναγκαΐον, ά τις λέγει, ταΰτα

και ύπολαμβάνειν. (ο) Ει δέ μή ενδέχεται ά'μα

ΰπαρχειν τώ αύτω τάναντία ( προσδιο)ρίσΟω δ' ήμϊν

μι και ταυτ7) τη προτάσει τα είωΟότα), εναντία δ' έστι

οο;α οο^-ί] ή της αντιφάσεως, οανερόν Οτι αδύνατον

άμα ύπολαμβάνειν τον αυτόν είναι και μή εΤναι τό

Οίι-οιη Ιιιιιι ;μιΙγιμ 081 , ιιΙ μιιπ ιιιιιιι» αιι ηΙΙοιϊοϊ ίοίοιιΐία»

Μ) , 0*0 »8 ι|Ι!.ι' III Ι1Ι3(1ΐΟΙΙ13ΐίΙΐΙ1:> 3X101113(3 Ι1011ΐίΐ131ΐ(ΐ||-,

ο( (Ιο Μΐ1)5(ηη1ίη κροοιιίαιί. Ι'αΙιΊ υΐίφιρ ιμκκΙ υηίιΐ8 68(,

οί ο]ιΐ8φΐα: ρΐιίΐο&ορίιί 08ί, ουιι*ϊιΙοι-ηΙίι). Οιιιιι:Ιιιΐ8 οηίιιι ριι-

Ιϊΐιιι-. ίιΐίΐιιιί, μίΙ ιιιιιι ιιΐίιιιί ροηιτί ίΡ[ΐϋΐιι(ίιη ίΐ|) α Ι Ί ϊ.-> .

(2) 1ΪΙ οιιιηοβ φΐίιίοιη ιιΙμιιΙιιγ, ςιιίίΐ ειιίίβ, μπιιιΐοηΐίίδΐιηί :

ιιηιιηΐφΐυιΐφίο αιιίεηι μοηιιβ, 0115. Αίο3ΐοηιΐ5 ιιΐηιιΐιιι•, φι»•

ίΟΙΙΙΙΒ ('ίι 83(15 Οί( : Ιιιι(• 311(0111 Οί,Ι , φ1.ΊΙΐ[|1111 ίΙΙιιιΙ (ΟΙΐΙίΐΙΟί

μ<ηιΐΛ , «Ιο (|ΐι<> (1εηιοη5(ι•3ΐίοηο5 ίΐΐΐοπιιιΐ. ({ιογο φΐιιιη μα-

I ι-.ιΐ <|ΐιιιιΙ , ρΐ'ηιιί γιιΙ ί,-ι μμιΙ , 018 ίη5ΐιη| ( Ιιι ιι- ικιιιΐφίο βί»

ι-ιιηιιιιιιηϋ β8(), ΗΙίϋ8(1βΙΓΐ88|)βϋυΐ3ΐίοε8(,οι^υδ β8( ιίβεηΐε,

ρΓΟΙ|( (Ί18 βδ(, ΟΟ^ΙΙΟδΟβΓβ. (3) ΡΓΟ|)ΙθΓ (|110ΐ1 Π6ΙΙ10 60111111

(|ΐιί |ι;ιΓΐϊοι1;ΐΓίΙοι- 1 ιιιιίϊ(1(.•ι;ιιιΙ, (οικιΙιιγ ;ιΙί(|ΐΓιιΙ (Ιο ρίβ, βΐνβ

(|ΐιη((•ηυδ νιτϊ, 8ίν6 ηοη, ιΙίοβΓβ. Νοο οηίιιι ^εοηιοΐΓ» , ηοο

3ΐί(1ιιιΐϋίίειΐ8, 50(1 ιιιιΙιιγ.ιΙϊιιιιι ςιιίιίαπι, ηιιτίΐο Ιιοο Γαοίοιιίθ8 :

δοΐί η<ιιη(]ΐιε |ΐιιΐ»Ικιιι( 56 ο( (Ιο ΐιιΐ.ι η,ιΐιπ .ι ε( Λβ οη(« εοιΐ8ί•

ιΙιί.ιγι'. (4) Ριιιιιιι αιιΐβιη αΙϊ<|ΐιΪ5 αιΙΙιικ 5ΐιρεπυΓ ιιαίιΐΓ&Ιί

μ( ιιιΙιιγ.ι 1 1 . ι : ι ι ■ 1 1 1 - • ιιιιιπιι ηιιοιίϋαιη οηΙΐ3 μι-ιιιι-. ι- ■( > , ίΙ-

1ίιΐ8 υηϊνβπβΐίβ, ο( (ίιι-.'ΐ ρπιιΐ3ΐιι ΜΐΙι^Ι.ιιιΙίαιιι 5ροευ1α(ίνί,

ρΓοΓοοΙο Γιιειίίιΐβ ΙιϊίοΙίπιιι οοιίδίιΙοΓβΙίο. Εδ( αυ(εηι ρΐινδϊεα

φίπιμιο 53ρίεη(ί3 (ρι.νιίαιιι , ϋοΛ ηοη ρπιιΐΗ. (ί) (^ιιιιι ιιιιιΐ|ΐκ•

\οΐ'οφΐί(ΐ3ΐιι οοπιιη , ΐ|πί (Ιο νοπί,ιΐβ (1ϊ(•ιιιι(, ςιιυηαιη ιηο(Ιο

οροΓ(03( 3(1ηιί((ί , (1ί<•0Γ0 ι ιιΐκιηΐιιι-, ρΓορίβΓ ΐ{;ιΐ0Γ3η(ί3ΐιι

Λ π. ιΐ ν ι ίη ιπιιιι Ιιοο ΠκίιιιιΙ. ΟροΓ(ε( οηίιιι βοοοιΙογο Ιιοο Ρ(1ο-

οίοβ,βειΐ ηοφΐ3φΐ3ΐιι , ιΐιιιιι ιιικίίιιηί, ςίΜΟΓΟΓε. Οιιυιΐ ί(»-

(1110 ρ|)ί|050ρ1ΐί , θ( θ]ΐ!5 ΙΠΙΙ ιΙγ ΙιιΙ :'. 8111)5(311(13 , ιριι ι,ΊιΙ 11.1-

ίυΓ3 Γογ(, 5ρβουΐ3(ιΐΓ, 0(13111 (Ιο ρπποίρϋβ δγΐΐο^ίίϋοίδ ο>(

οοη»ί(1εΓ3Γθ, ηι;ιιπΓο>|ΐιιιι 05(. (0) ϋεοε( βυίοιη ίΙΙυηι , φΐί

ηιηχίΐΗβ οίΓΟΛ <ιικκΙΐ|ΐιο ΒΜιΐδ οοςηο8ο<ι( , υ( (Ιιοογο Ιιβ-

Ι)ολ( οΟΓίίϋίίιιι» Γοί ρπιιοίρίβ : ςιιαΓΟ ε( ίΙΙιιιιι, ()ΐιί (Ιο οη-

ίίϋιιβ, ρι-υιιί οιιΙίΙΐϋΛ, οιιιιιίιιηι 06Γ(Ϊ55ίηι& : Ιυο 311(0111 6*1

ρΙιϋυ5ορΙιιΐ5. (7) Οιηηίιιιιι 3ΐι(οιη οοΓ(Ί»ίίιηιιηι ρπηοίρίυηι

ι'-Ι , ιίινη ιριοιΙ ίιιιρθ55ίΙ)ί1β 081 Γβΐΐϊ. Νο[Ϊ88Ϊηιιιηι οίοιιίιη ,

ιι( Ιιφΐΐ8ΐιιοϋί δί(, ηοοοδδο ε»1 : <:ιγο3 η3ΐιΐ(]ΐιο ΜΙ3, ςιιπι

ηοη < ιι-^ηιΐΜ',ιιιιΙ , (Ιοι•ίρίιιιιίιιι• οιηη08. ΙΛ ηοη οχ 8ορ|Κ)$ί-

Ιίοπι' : ιριοιΐ οηίιιι ηεεθ55ε 08( ίΙΙιιιιι Ικιΐιοι-ο, ιριί (|ΐΐιιιΙ\Β

οιιΐίιιιιι ίιιΙι-ΙΙί^ιΙ, Ιιοο ηοη ο>( 5ΐιρρο&ίίίο. <^ΙΚιι1 ,ΙΙΙΙ.-ΙΙΙ Ι ι - -

ΒΠΟδΟΟΓείΙΙιιιη ηβοοκδεοδί, φΐί βΐίιριίιΐ οο^ηο8θ3(, ηεοθ55β

βδΐ υΐ νεηίβί Ιιβυβηϊ ϋΐιιϋ. (8) Οπού ί^Ιυτ ΙβΙο ρπηοίρίηιη

ιιιιιηίιιιη ι•οι-Ιί>Μΐιιιιιιι 05(, ρ3(ο(. (,ΐιιΐιΙ βηίοηι ίΙΙιιιΙ 8Ϊ(,

(1ι•ίηοερ8(1ίθΛΐιιυ5. (ϋοιιι οηίηι ίίιηιιΐ ίηβ88β, βί ηοη ίηοίββ

βίιίοιιι , ε( ϊοουηιΐυιη ίϋοιη, ίιιιροδίίυϋβ οί(. ( Εί ηιι;οοιιιιιΐ|ΐιο

ιιΙί;ι ηηηο(3Γοηιιι.'ί , βίηί 3(1 1θ{•ίθ35 (1ίΠίοιιΙ(3ΐο5 3ΐιιιο(<ιΙ;ι. )

(Ιοε ίμίΙ ιιι οηιηίιιιη 05ί ριίηοίρίοΓίιιη οοιΊίίίίιιιιιιη : Ιι;ι1)ΐΊ

ιΊοιιίηι ιΐίοΐίΐιπ (1ε(οηηίη3(ίοηοιι1. Ιιΐ)ρο85ίΙ)ίΙε ηαιιιηιιε (-4,

(|ΐιοιιιρί3ΐιι ίιίοιη ριι(»Γ0 05ΐί0 ο( ηοη 0580, <ιιιοη)3ΐΙηιοι1ιιιιι

(|ΐιί(ΐ3ΐιι 1ΙεΓ30,Ιί(ιιιΐ) (Ιίοοιο ιιιϊιίΙπιΙιιιιιΙιΐΓ. Νοη οηίηι ηβ•

οο»5εε!ϊ(,(|ΐι»•ουιιΐφΐο ΐ)ΐπ8 ιΙίι-αΙ, 03 οΐίβιη ριι(3Γ6. (9) ί^υοιΙ-

δί ηοη εοη(ίιΐ{;ίί βίιιιιιΐ ίηο.8&6 οίϋοιη οοιι(γ3γι3 (3ηιιο(οη(ιιι•

,ιιιμίιι ,-ι ι.ι .Ιι:- ιΊϊ,ίιιι Ιιιιιι-, ρΓορθ5ί(ίοηϊ 00Π5υ0(3), Γ01ΐ(|'3τίη

νειο ορίηίο ορίηίοηί οί(, ιρια; οοηίΓβύίιίίοηίβ 08) ; ρη(ο(

1(110(1 ίΐΙΐρθ55ί1>ί1θ Ι>1 , ΜΙΙΙΙΐΙ ΟΙΙΙΙιΙοΐΙΙ ΙΐΙοΐΙΙ .ιιΐιίΐι.ιπ 0886



ί04 [β7— 6».] (ΐΟΟί,ΙΟΟΛ.)ΤίϊΝ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ Γ, δ.

αυτό• άμα γαρ άν ε/οι τάς εναντίας δόξας δ διεψευ-

σμένος περί τούτου. Διό πάντες οί άποδεικνύντες εις

ταύτην άνάγουσιν έσ/άτην δόςαν φύσει γαρ άρ/ή και

τών άλλων αξιωμάτων αύτη πάντων.

δ Είσ'ι δέ τίνες οί, χαΟάπερ είπομεν, αυτοί τε ένδέ-

/εσθαί φασι το αυτό είναι και μή είναι, και δπολαμ-

βάνειν ούτως. Χρώνται δέ τω λόγω τούτω πολλοί

χα'ι των περί φύσεως. ΊΙμεΐς δέ νΰν είλήφαμεν ως

αδυνάτου όντος άμα είναι χαι μη είναι, χαι δια τού-

Ιιι του έδείξαμεν.δτι βεβαιότατη αυτή των άρχων πασών.

('ϊ) Άςιοΰσι δή και τοΰτο άποοειχνΰναι τινές δι' άπαι-

δευσίαν εστί γαρ άπαιδευσία το μή γιγνώσχειν τίνοιν

δει ζητεϊν άπόδειςιν και τίνων οϋ δεϊ. "Ολως μεν γαρ

απάντων αδύνατον άπόδειξιν είναι• εις άπειρον γαρ αν

ι& Βαδίζοι , ώστε μηδ' οίίτοις είναι άπόδειςιν. Ει δε'

τίνων μή δεϊ ζητεϊν άπόδειςιν, τίνα άςιοΰσιν είναι

μάλλον τοιαυτην αρχήν ούκ άν έ/οιεν ειπείν. (3) "Εστί

ο' άποδεΐξαι Ιλεγκτικώς χα'ι περ'ι τούτου δ'τι αδύνατον,

αν μόνον τι λέγη δ αμφισβητών ■ αν δέ μηΟε'ν, γελοϊον

2ΐι το ζητεϊν λόγον προς τον μηΟενος ε/οντα λόγον, ή μή

//ει ■ Ομοιος γαρ φυτώ δ τοιούτος η τοιούτος ήδη. Τό

δ' έλεγκτικώς άποδεϊςαι λε'γω διαφέρειν και το άπο-

δεΐξαι, δ'τι δ άποδεικνύων μέν άν δόςειεν αϊτεΐσθαι το

εν άρ/η, άλλου δε του τοιούτου αιτίου όντος Ιλιγγος

*ϋ άν είη και ούκ άπόδειζις. (\) Αρ/ή δέ προς άπαντα

τα τοιαύτα ου το άξιοϋν ή εΤναί τι λε'γειν ή μή εΤναι

ι τοϋτο μέν γαρ τά/' άν τις ΰπολάβοι το ί\ άρ/ής αΐ-

τεΤν ), άλλα το σημαίνειν γέ τι και αυτω και άλλω •

τοΰτο γαρ ανάγκη, εϊπερ λέγοι τι. Ει γαρ μή, οϋκ

3ΐρ αν ειη τω τοιούτω λόγος, ούτ' αύτώ προς αύτδν ούτε

προς άλλον. Αν δε τις τοΰτο διίώ, εσται άπόδειξις•

ήδη γάρ τι εσται ώρισμένον. 'Λλλ' αίτιος οϋ/ δ άπο-

οειχνυς αλλ ό ΰπομενιον άναιρών γαρ λόγον υπομένει

λογον. [ Ετι δέ δ τοΰτο συγ/ωρήσας συγκε/ιόρηκέ τι

3:. αληθές είναι χωρίς άποδεί;ευ>ς , ώστε οϋκ αν παν ούτως

και ού/ ούτως ε/οι.] (5) Πρώτον μέν ουν δήλον ώς τοΰτό

γ' αυτό αληθές, δ'τι σημαίνει το όνομα το εΤναι ή μή

είναι τοδί ■ ώστ' ούκ αν παν οΰτιος χα'ι οϋ/ ούτως ε/οι.

Ετι εί το άνθρωπος σημαίνει έ'ν, έστω τοΰτο το ζώον

4υ οιπουν • λίγοι δέ το £ν σημαίνειν τοΰτο• εί τοΰτ' εστίν

ανΟριυπος, άν ή τι άνΟριοπος, τοΰτ' εσται τό άνΟρώπω

είναι, (β) Διαφέρει δ' ούΟέν ούδ' εί πλείω τις φαίη

σημαίνειν, μόνον δέ ώρισμένα• τεΟείη γαρ άν έφ' εκάστω

λόγω έτερον όνομα• λέγω δ' οίον, εί μή φαίη το άν-

45 Ίρωπος Ιν σημαίνειν, πολλά δε' , ων Ινός μέν εις λόγος,

το ζώον διπουν, είσ'ι δέ και έτεροι πλείους, ώρισμένοι

ϋ τον αριθμόν • τεΟείη γαρ άν ίδιον Ονομα καΟ' έ'κα-

στον τών λόγων. Εί δέ μή τεΟείη άλλ' άπειρα ση

μαίνειν φαίη, φανερόν δτι οϋκ άν είη λόγος• τό γάρ

60 μή έ'ν τι σημαίνειν ούΟέν σημαίνειν εστίν, μή σημαι

νόντων δέ τών ονομάτων άνήρηται τό διαλέγεσΟαι προς

αλλήλους κατά ?έ τήν άλήΟειαν και προς αυτόν • ού-

βΙ ικιιι £556 : βΐιτιαΐ ιΊιΊΐίιιι ΙκιΙιΟΓβΙ ορίηίοηεδ οοηΐΓ3Π3δ,

ΐ|ΐιί (Ιο 03 γε ΙιιΙΙιί «■( ιι γ. (,Ιικιγι' οηιηοδ ςιιί (Ιΐ'ΐιιοη^ΙηηΙ , 3(1

Ιι.ίπι- ιιΙΙΊιιΐίΐιιι ορίηίοηβηι Γβιΐυοιιηΐ. Νιι1ιιγ:ι (Ίι'ΐιίιιι Ιι,ίι-

εοίοπιπιηι φΐοφίο Ηχίοιη,ιΙυηι οιιιηίιπιι ριΊηεϊρίυιη 6*1.

ϋΑΡ. IV.

δαιιΐ 311Ι0111 φίκΙ,ιιιι , ΐ[ΐιί ( ϋΐ ϋ'ίχίηιιΐδ) ίρκί ςιιοςυε (Ιί-

εικιΐ οοπΙίημοΓε ϊιίοπι ββδβ βΐ ηοη 6558, εί ί!;ι «γΙιϊΙπιιί.

ΠυηΙυτ βυίβηι Ιιβε οπιΐίηηο ιιιιιΙΙϊ ςυοςηε οοιυηι ιριϊ « 1 ■ -

ικιΐιιπι ΐΓ;κΙαηΙ- Νπ5 βυΐβπι ηιιηο βιχορίηιυδ, (αηιρι.ιιιι

ίιηρο5>ίΙ)ίΙβ δϊΐ ίη οοιίοηι , δίηιιιΐ ο$5β <Ί ηοη βδδβ. Γ.Ι |κ•ι

Ικκ: ιικιιι-,Ιΐ'αΜίηιΐί, ΟβιΊίδδίηιιιιιι Ιιοο ειιηεΙοΓυπι ρπηοί-

ρίιιηι ε55ε. (2) Οιιιι.-ιιιΙηγ ιιιιΙιίιι ςιιίυ'βηι Ιιοο ηυοςιιο

ρΓ()1)3Γθ , ρΓορΙεΓ ίμιιιιΐ'ίΐηΐίίΐιιι. ΕδΙ (Ίι•ιιίπι ίβηοΓαηΙία , ηο-

βοίΓβ ι|ιιιιιίηιι οροΓίεβί ςυίΒΓΟΓβ ο*6ηιοη5ΐΓ3ΐϊοηεηι , εί ςιιο-

ηιιιι ικιιι. ΚΙεηίιη οιηηίηο ίηιρο^ϋιίΐβ ρβΐ, οηιηίυιη ε$κε

Λΐ'ηιοηϊΐΓβΙίοηεηι : ίη ϊιιΐίηίΐιιιιι ιιαιικ|ΐι>- ρΓΟβΓοϋοΓεΙιΐΓ :

φΐίΐι-ο ιιιτ Ικκ: ιιιοιίιι ('«•! (1ριηοη$(Γ3(ίο. δι Η,υΙεηι αΐϊηιιο-

ΐΊΐιιι ηοη οροΗεΙ ιρι:ιτιτε (Ιοπιοη5ΐΓ3(ίοηειη, ςυοϋηβιη ιικι-

§15 ρηηείρίυιη βδβε (3|« ](ΐ<1ίο3ΓβιιΙ , οϋοοΓΟ ηοη ΙιιιΙμίίίιΙ.

(3) 1•>1 .ίιιΙιίιι (Ίί.'ΐιιι < ϊ« ■ Ικκ- (Ι(Ίΐιιιιι-ΙιηΐΊ', γιί1;ιγ^ικ•ιιι]ιι φΐοϋ

ίηιρο58ίυΙΙε εδί, ιΐιιιιιιιιικίο «Ιίφΐίϋ (ΙίιίΐΙ, ΐ|ΐιί (1υΙ)ί(ί<(.

Ουοιΐ5Ϊ ηίΙιι'Ι ιϋικΙ , ι ίιϋι πΐιιηι ε$1 ΐ|ΐι,ιιο■<■ ηιΐίοηεηι ικΐ ειιηι

ςιιί ηυ|1ίιΐ5 ΙιΜκΙ Γ3ΐϊοηειη, < ]ΐι:ιΙ•ιι ιι-, ηηΙΙβηι Ιιιιΐκΐ Γαϋο-

ικιιι : >ϊιηί1ί5 ιι;ιιιιΐ|ΐκ• ρΙ.ιιιΙ;ν Ι η 1:5 6$(, ρπιΐιΐ Ι:ιϋ.< «5(.

Ι)εηιοιΐ5ΐΓ3Γε νβΓΟ πιιΐΒΓμιιεηϋο , οΊγο (ΙΚΤιγγο α ιΙεηιοη&ΐΓβ-

Ιϊοηε : ςηίβ φΐί (1βηιοη5ΐΓ3ΓεΙ , υΜθγρΙιιγ φικγογο ηιιοι] 3

ρπηαρίο ιτ.ίΙ; ι|ιιιιιιι ηιιΐνιιι Ιιι1<• ςιιίι! 3ϋ3ΐη (ίιιιμιιιι Ικι-

ηε3( , ΓιιρπΙ ΓεάβΓ^υΙίο , ε( ηοη (ΙρηιοηβίΓβΙίο. (4) Ι'Γίιιοί-

ρίιιηι νοπ) 3(1 οηιηίβ ι^ιΐίΐηικίί ηοη οΐ ριΊιτο »1 αιιΐ ι'->ι-

:ιϋ(|ΐιίιΙ , ;ιπΙ ηοη ι••.• ο ι1ίι•.•ιΙ : ( Ιιοο .ίιιιιι Γοι ι,ι—ι-. . ι ι < • ι υ ι -

('ί ο ριιΙηηΊ , ΐ|ΐΐ(κ| β ρΓίηείρϊο |ΐι•1«το : ) μίΙ βΐίςυίϋ βίμηϊ-

Ικ-,ιπ' ι•[ - ί 1 > ϊ ίρβί ι•Ι ίΐΙΙιτί. ΙΙοε εηίιη ηοοοίβο «8( , 5ίφΐϊ-

ιΐΐ'ΐιι 3ΐίφΐί(1 (Ηι.ίΙ. ςΐιιι>(1>ί ηοη, Ιηΐϊ ηοη «$5εΙ βτηιιο,

ηβι; 5ίΙ)ί 3(1 5ί ϊι>»ιιιιι , ιιοο 3(1 ΐϋιιιη. 5ί «ιιΐοηι 3ΐίφΐΪ£ Ιιοο

οοηορ(1;ιΙ , βΓΪΙ ιΙιίικ ιΐι,Ιπι Ι κι. ^^η1 εηίηι επί ιιΐίιρι κ Ι (ΙιΊεΓ-

ιηίπβΐυιη. ΑΚαιιιπι ηοη ςιιί <1βηιοη$ΐΓ3ΐ, 5β(1 φΐί 5υ$ΙίηεΙ,

ε8υ$3 65(. ΤοΙΙεη5 εηίηι 0Γ3(ϊοηκιη , βυςίίηεΐ ΟΓαϋοηειη.

(5) Ρπηιο ϊβίΙιΐΓ ιΐϋΐιιϋι-Ιπιιι εδί, Ιιοε εβΓίε νεηιιιι β.•^ε,

ςπο(1 νοεβυιιΐιιιη ίρ5ΐιπι, 0856 Ιιοε, βηΐ ηοη 8586, δίμπίΠοβΙ.

Οιι,ιπ' ηοη ιιΐίηιιε οηιηβ ΪΙ:ι, εί ηοη ΐΐα , 8ε Ιι«1μΊ. ΙΙβηι,

δι Ιιοιιιο ιιηπηι δίμηίΙίεΛί, δϊΐ Ιιοε 3ΐιϊιιΐ3ΐ 1)ί|κ'Λ : (Ιίεο 3υ1ειη

ιιιιΙιίιι ΜμΐιίΙίΓίΐπ• Ικκ: : 5ί Ιιοε 651 1 1, ιιικι. 51 ιμιίιΙ ηυηιο

8ίί , 6556 3ηίιιΐ3ΐ Ιιΐρββ 6ΓΪΙ Ιιοιιιίιιοιιι 6556. (θ) ΝίΙιίΙ βιιίεηι

(ΙίίΙεΓΐ, εΐίηηι 5ί ρΙιΐΓ3 φΐίβ 5ίμηΙ1ΐε3Γ6 άίεαΐ, μιΙιιιιι 5ίηΙ ϋε-

1(>ιίιμιι;ι|3 : ίηιροηβΓεΙιΐΓ εΐεηίιη ( ιιίΙΪΙκΊ η'εΠηΚο ιιΙπκΙ ηο-

ηιοη. ϋίεο ΒυΙεηι ιιίριιΐ», 81 ηοη οΊεβΙ Ιιοιιιίιιοιιι υηιιιμ ίίμιιί-

Οε3Γε, 50(1 ιιιπί ι,ι, φΐοηιιη ιιηίιΐδ φΐίιίοιη υη3 (ΙοΓιηίΙίο,

;ιιιίιπ;ι| 1ι;ρ('5, 8ίηΙ αιιίοιη ιιΙί;ι> ηιιυφίο ρΐυτοβ, (ΙιΊιί ιιπιι.ίΙιγ

τογο ηιιιιιοΐΌ : ίηιροηεΓβΙιΐΓ οίοηίιη ρπιρΓίηηι ηοηιοη 50-

ουηιΐιιιη φκιηΐφΐε οΊΙίηίΙίοηοηι. ΟυοιΙί ηοη ροηοΓοΙιΐΓ,

56(1 ϊηΓιηΚα 8ίμηίΠοαΓθ ιΐίκιΐ, ιικιηί(Ί>>Ιιιιιι βδΐ, ΐ|ΐιο<Ι ηοη

ΟίδοΙ οΓβΙίο. Νοη υιιιιιη εηίηι 5ί8ΐιί(ϊε3Γε , ιιίΙιίΙ 05ΐ δί^ηίΐί•

03γο. ΝοηιίηίΙηΐδ υργο ηοη δίμιιίΐϊεαηΐίΐιιΐδ , ροιίΐ ί|>δ:ι ιΐί.--

ριιΐβΐίυ »(1 ίηνίοοιη , οΐ ΓβνβΓ» οΐίβιη αιΙ δε ίρΜίιιι. ΛίΙιίΙ οηίιυ
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Οέν γαρ ενδέχεται νοεΐν μή νοοϋντα έ'ν. ΕΙ δ' ενδέχεται,

τεθείη αν όνομα τούτω τ<~> πράγματι έ'ν. Έστο) δη ,

ώσπερ ελέχθη κατ' αρχάς, σημαίνον τι το Ονομα και

σημαίνον εν. (7) Ού δή ενδέχεται τι) άνθρώπιο είναι

6 σημαίνειν βπερ μή είναι άνθρο'>πω, εϊ το άνθρωπος

σημαίνει μή μόνον χαΟ' ενός αλλά χαι εν ( ου γαρ τοϋτο

άςιοϋυιεν το εν σημαίνειν τό χαβ' ενός , έπε'ι οίΐτω γε χάν

τό αουσιχόν χαι τό λευκόν και τό άνθρωπος εν έσήμαινεν,

ώστε έ'ν άπαντα εσται• συνιόνυμα γάρ), χαι ούκ εσται

ίο εΤναι χαι μή είναι τό αυτό άλλ' ή καθ' δμοινυμίαν,

ώσπερ αν ει 8ν ήμεϊς άνβρωπον καλοΰμεν, άλλοι μή

άνΟρωπον χαλοϊεν. (β) Το δ' άπορούμενον ού τοϋτό

Ιστιν, ει ενδέχεται το αυτό άμα είναι και μή εΤναι άν

Ορωπον το Ονομα, άλλα το πράγμα . Ει δε μή σημαίνει

16 έτερον τί) άνθρωπος χαι τό μή άνθρωπος, δήλον δτι και

τό μή εΤναι άνθρωπο) τοϋ εΤναι άνθρώπω• ωστ' εσται

τό άνθρώπω εΤναι μή άνθρωπο) είναι" έ'ν γάρ εσται•

τοϋτο γαρ σημαίνει τό είναι £ν, ώς λώπιον χαι Ίμάτιον,

ει δ λόγος εις. Ει δ' εσται έ'ν, έ'ν σημαίνει τό άνθροιπω

*> εΐναι και μή άνθρωποι. Άλλ' ε'όέόεικτο έίτι έτερον

σηιιαίνει.' (ο) Ανάγκη τοίνυν, ε! τι εστίν αληθές ειπείν

δτι άνθρωπος , ζωον είναι δίπουν • τοϋτο γαρ ην 3 ε'σή-

μαινε τό άνθριοπος. Ει δ' ανάγκη τοϋτο , ούχ ενδέχε

ται αή εΐναι τό αυτό ζίοον δίπουν • τοϋτο γαρ σημαίνει

»ί. τό ανάγκη εΤναι, τό αδύνατον είναι μή είναι άνθροιπον.

Ούκ άρα ενδέχεται άμα αληθές είναι ειπείν τό αυτό άν

Ορωπον εΤναι και μή είναι άνθρωπον. (ίο) Ό δ' αυτός

λόγος και έπι τοϋ μή είναι άνθρωπον • τό γαρ άνθρώπω

είναι χαί τό μή άνΟρώπω είναι έτερον σημαίνει, είπερ

3ΐ' χαΐτό λευκόν εΤναι και τό άνΟρωπον είναι έτερον πολύ

γαρ αντίκειται εκείνο μάλλον, ώστε σημαίνειν έτερον.

Εί δέ και τό λευκόν φήσει τό αυτό και έ'ν σημαίνειν,

πάλιν τό αυτό ε'ροϋμεν δ'περ χα'ι πρότερον ελέχθη , δ'τι

έ'ν πάντα εσται και ού μόνον τά αντικείμενα. Εί δέ μή

36 ενδέχεται τοϋτο, συμβαίνει τό λεχθέν, άν άποκρίνηται

τό ερωτώμενον. Έαν δέ προστιθή έροιτώντος απλώς

και τάς αποφάσεις , ούκ αποκρίνεται τό έριοτώμετον.

Ούθέν γάρ κωλύει εΤναι τό αυτό καΐ άνΟρωπον και λευ-

κόν κα'ι άλλα μυρία τό πλήθος• άλλ' δμως έρομε'νου εί

»ο αληθές ειπείν άνθροιπον τοΖτο είναι ή ού, άποκριτε'ον

τό εν σημαίνον, κα'ι ού προσΟετέον δ'τι και λευκόν και

μέγα. Κα\ γάρ αδύνατον άπειρα γ' όντα τά συμβε-

βηκότα διελθεΐν ή ούν άπαντα διελΟε'τω ή μηθέν.

(ιι) Όμοίο>ς τοίνυν ε'ι κα'ι μυριάκις ε'στι τό αυτό άν-

45 Οροητος χα'ι ούκ άνθρωπος, ού προσαποχριτέον τω

εοοαε'νω εί ίστιν άνθρωπος, ό*τι £στιν άμα καΐ ούκ

ά'νΟοωπος , ε'ι μή χα'ι ταλλα δ'σα συμίέβηχε προσαπο

χριτέον, δσα εστίν ή μή έστιν ■ εάν δέ τοϋτο ποιη , ού

διαλέγεται. (ΐ2)"Ολως δ' άναιροϋσιν οι τοϋτο λέγοντες

60 ούσίαν χα'ι τό τί ήν εΤναι. Πάντα γάρ ανάγκη συμβε-

βηκέναι φάσκειν αύτοΐς, και τό 8περ άνθρωποι είναι ή

ζώω εΐναι τί ην εΤναι μή εΐναι. Εί γάρ Ιστοί τι όπερ

ή μή

γάρ

ζώω είναι τι ην είναι μη είναι. Γ.ι γαρ ιχπαι ιι «<«(

άνθρώπω εΤναι, τοϋτο ούκ εσται μή άνΟρώπω είναι ή μι

εΤναι άνθρωποι, καίτοι αύται αποφάσεις τούτου• εν γά(

ίιιΙίΙΙίββΓβ οοηΐίημίΐ ηιΙιιΙ ιιηιιιιι ίηΐεΐΐίμεηΐί. (,ηιιχΝί εοη-

ΙϊημίΙ , ίιιιροικΊιΐΓ ηοιιιΐΊΐ Ιιηκ' γρι ιιιιιιιιι. Γίοηιοη ί(:ιι|ΐιΐ' ,

ιιί 3 ρπ'ηαρίο (ΙίεΙιιηι ο-1 , δίΐ ιιΐίιριίιΐ δίςηίΠεβηδ , (Ι ιιηιιιιι

δίμηϊΓιεβηδ. (7) Νοη ροΐεδί ίβίΐηι• Ιιοιηίηρηι βί«β δίμηίΠεΗΓε

ί<1 ιριικ) ικΊΐ ε«δβ Ιιοιι.ίηριη, δι Ιιυιιιο φΐίιίριη ηοη -οΐιιιιι <1ϋ

ιπιο , $ει1 (Ίί,ιιιι ιιηιιιιι δίμηίΠιβί. Νοη εηίιη Ιιοί (Ιίοίιηιι •.

ιιηιιιιι δίβηϊΓκ,αΓβ , <μιο<1 (1ε ιιηο. Ηοε εηίιη ηιοιίο, πιαβί•

(ΐιηι ιΊίιιιη , (Ί ιιΐΐιιιιη , ρΙ Ιιοηιο , ιιηιιηι δίβηίΙΐεβΓΡηΙ : φΐ3Γ6

ιιιιιιιιι, ηιιιιιί,Ί ιίίιιιΙ : ιιηίνοοι Π3ΐιιΐ]ΐιβ. Νβ(]Π6 πι! Ρδίβ,

(Ί ηοη 0886 ίιΐι-ιη, ιιμ δρειιηιΐηηι .τιριίνοοαίίιιηριη : δίαιίϊ

»ί (|ίΐι•ιη ιιιι, Ιιοιηίηρηι ηοηιίη.'ΐηιη* , αΐίί ηοη-ΐιοηιίηρπι νο-

εβΓβηΙ. (8) <}υοι1 .ίιιΙιίιι (1ιι1)ίΐ3ΐιΐΓ, ηοη ΡδΙ Ιιορ , βί ροη-

ΙίημβΙ μιιιιι] ϊιίρηι 0880 οΐ ηοη Ρ88β ΙιοηΊΐηρηι ηοιηίηρ, 8«1 γρ.

δι ιιιι((Ίΐι ηοη :ιΙίιιι1 «ίΐίΐιίΐίί-ιιΐ Ιιοιηο βΐηιιε ηοιι-Ιιοιιιο , ρ;ι((Ί.

ψιικί ηρο. ηοη Ρ8$6 Ιιοιιιϊηριιι .-ιΐιικί αΐιριρ ΡΛ8β Ιιοηιίιιί.

(ίικιιι' Ικιηιϊιιριιι Ρ55Ρ, ρπΐ ηοη Ικιιιιίιιΐ'ΐη ρ*δβ : ιιηιιιιι

ιιηιηιριρ ργϊΙ. Ηοο ρηίηι 8Ϊί;ηίίίοίΐΙ ιιιιιιιιι Ρ8«ρ, βίριιΐί Ιιιηίρ»

ι-Ι Τ681Ϊ8, 81 ηοΐίο ιιιια. δι ίΐιιίπιι > ιιί ιιηιιιιι, ιιηιιιιι Ηί^ηίΙίιϋΙ

Ιιοιηίηριη ι•88Ρ , ρΙ ηοη-ΐιοηιίιιριη. νρπιιη ιηοηϋίπιΐιιπι ρβΙ

<^θ(] 3ΐίπϋ δϊ^πίΓιοαΙ. (9) Ν«οβ88β ΡδΙ ίμϊΙιΐΓ, 8Ϊ (]ΐιί(1 ρχΐ

νρπιιη (Ιιρργρ α,ιιοιΐ Ιιοιηο δίΐ, ιιηίιηβΙ ρ>«ρ Ι)ίρρ8 : Ιιοε ρηίηι

ργβΙ (ριοιΐ δίί-πίΠεΒίοΙ Ιιοηιο. δι βιιίριη ηρορίδβ ΡδΙ, ηοη

ροΐΡδΙ ϊϋρηι ηοη ο$8Ρ αηίιιιβΙ οίμρβ. Ηοο ηηπιηΜΡ κϊμηίΟοβΙ

ίρ>ιιηι ηρρΡΒδβΡδδβ, ο,ιιοι! ίιηροϋίίΐίΐο β«1 ηοη Ρίδβ Ιιοιηίηρηι.

Νοη οοπϋη^ίΐ ργ(;ο δϊηιιιΐ νρΓυηι Ρ556 , ϊιίριη ιϋοΡΓΡ Ιιοιηίηρηι

βδδΡ,ρΙ ηοη 6Χ8β Ιιοηιΐηεηι. (10) Εβιίριη ΓηΙίο ρ«1 ρΙ ιΐο

ηοη 6886 Ιιοιηίηειη. Ηοηιίηρηι η,-πικριρ ρα8ρ, ρΙ ηοη Ρ88Ρ Ιιο

ηιΐηεηι , (Ιϊ νιτΜίιη κϊμηϊΓιοβΙ , 8ί(|ηί(1εηι ρ[ ;ι ! Ιιιι ιιί Ρδδε , ι•Ι Ιιο-

ιηίιιΐΊΐι Ρ886(ΙϊνεΓδΐιηι. ΜιιΙΙο Ρηίηι ιιιημί^ ίΙΙικ! ορροηϋιΐΓ :

ιρκινι- <1ίνρΓ8ΐιιη ϋίμιιίϋιιιΙ. δι <ιιι(ι•ιη ίΐΙΙκιιη ;ι1ί([ΐιί< (Ιίΐ'ΐιΙ

ιιηιιιιι ρΜιΙριιι ΝίμηίΙ'κ-ΗΓΡ, πιιμικ ιιΙιίιι (Ιίερηιιΐδ, ςιιοι) εί

βηΐεί ιΐίοίηηι εδ( , φηκΙ 8ίε οηιιιί.ι ιιηιιηι εηιηΐ , εί ηοη μιΙιιιιι

ορροδίΐα. Οιιοιίδί Ιιοκ ηοη εοηϋημίΐ, βεΐ'ίιΐίΐ ςυο<Ι (ΙίρΙιιιη

εδί, δι .κΙ ίηΙΡΓΓομαΙιιηι τείροηιΐρβί. δι νεΓΟ δίιτιρΙίϋίΐΡΓ ϊη-

ΙΡΓΓομβηΙβ , 3(ΙΗ»1 ευ»™ ηρμΒίίοηρδ , ηοη ΓΡ$ροη<1ρΙ βα" ίη-

(ΡΓΓ0«;3ΐΐ]ηι. Νίΐιίΐ εηίιη ρΓοΙιϋιεΙ ίαΊ'ηι ρΙ Ιιοιηίηρηι, 61 βΙ•

ηιιηι , ρΙ 3ΐί» ίηΠιιίΙ,-ι ιηιιΙΜΙικΙίηε βδδβ : .ίΙΙιιιιιριι ίηΐΡΓΓ0{ζ3ηϋ

δϊ νρπιη) 651 (ΙίΓΡΓβ Ιιοο Ιιοιηίηειη Ρ55Ρ, 3η ηοη, ιιί τεδροη-

ιίρηιΐηιη ΡδΙ , ςιιοιΐ υηιιηι δίμηίΓκβΙ , εί ηοη «ΙιΙρηιΙυπι , ηιιοιΙ

εί ηΐΐιηηι ρΙ ηι.ιμηιιηι. ΙηιροδδίΙ)ίΙο ηαηιηηε Ρδί , βΡρΜρηϋϊ,

ηιιιιηι ίηΠηί(3 ίίηΐ, ρειχιιιτεΓε. ΑιιΙ ίμίΙιΐΓ οιηηί:ι ρεΓοιίΓΓηΙ,

3ΐιΙ ηιιΐΐιητι. (Ι Ι) δίηιίΙίίεΓ ρΙ δι ίηΐΐηίΐίεδ ϊιίρηι ΡδδρΙ Ιιοηιο

βίο,ιιρ ηοη Ιιοηιο, ίηΐΡΓΓομΒίηίΐ δι Ιιοηιο β$1, ηοη ο"ρ1)ρΙ πη;ι

(ίιιιι πι φίοιΐ δίπιιιΐ ρΐίβηι ηοη Ιιοηιο Ρδί, ΓβδροηιΙΡΓΡ, ηίδί

οεΐΡΓ3 ςιιοηυβ φΐ.τεηπηςιιρ βερ'κΐιιηΐ , φυροιιηιηιιρ Ιιοηιο ΡδΙ

βιιΐηοη ρδί, ΓΡδροηιΙοβΙ. Οποιΐ 3η1εηι δι ΓεοεπΙ, ηοη <1ίϋ-

ρυΐβΐ. (12) Οιηηίηο 3ΐιίεπι , ςιιί ΙιοοιΙίοιηΙ, ρρΓίιηιιηΙ δΐιΙ)-

8ΐ3ηΙΪ3ηι, εί ςιιοΛ εΓβΙ εδβε : ηρορδδβεδί ιΐ3ηΐφΐβ ρίδ<1ίο«Γ6

οηιηία άϊΜϊκ, εί ίρδίιιη Ιιοιηίηειη βδδε 3ΐιΙ βηίηιβΐ εδδβ

8ϋ1»ΐ8ηΙίά ηοη εδδε. δι εηίιη ηυίεςηβπι ργιΙ Ιιοηιΐηεηι εδδβ ,

Ιιοε ηοη επί ηοη-ΐιοηιίηοιη εδβε , βπί ηοη εδδο Ιιοηιίηειη ,

ΙβηιεΙίί εα; δΐιηΐ ε]υδ ηεββΓιοιιεδ : αηιιηι ηβηΐφΐε 6Γ31 , «ριοα
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ήν ο έσήμηνε, χαι ήν τοΰτο τινός ουσία. Το δ' ούσίαν

σηυιαίνειν εστίν ότι ούκ άλλο τι τι) είναι αυτοί, (π) Κι

ό' εσται αύτώ το όπερ άνΟρώπω είναι όπερ μή άνΟριόπω

είναι η Οπερ μη είναι άνΟρώπω, άλλο τι εσται. "ίΐατ'

■ άναγκαΐον αΰτοϊς λε'γειν ό'τι ούΟενός εσται τοιούτος λό

γος, άλλα πάντα κατά συμβεβηχός• τούτω γαρ διιόρι-

σται ουσία χαι τι) συμβεβηχός• το γαρ λευχόν τώ άν

Ορώπω συμβέβηχεν, 6'τι εστί μέν λευχός άλλ' ούχ ό'περ

λευχόν. Κι ίέ πάντα χατα συμβεβηχός λε'γεται, ού-

' Οέν εσται πρώτον τι) χαΟ' ου , ει άεί τό συμβεβηχός

καΟ' υποκειμένου τίνος σημαίνει την χατηγορίαν.

(ι») Ανάγκη άρα εις άπειρον ίέναι. 'Λλλ' αδύνατον •

ούοέ γαρ πλείω συμπλε'κεται όυιίν • το γαρ συμβεβη

κός ου συμβεβηχότι συμβεβηκός, ει μή οτι άμφω συμ-

■ βέβηχε ταύτώ• λέγω δ' οίον τό λευχόν μουσιχόν, χα'ι

τοΰτο λευχόν, οτι άμφω τω άνΟρώπω συμβέβηχεν ■

άλλ' ούχ 6 Σωκράτης μουσικός ούτως , ότι άμφια συμ

βέβηχεν έτε'ρω τινί. (ΐ!>) 'Κπεί τοίνυν τα μεν ούτως

τα δ' έχείνως λέγεται συμβεβηχότα , όσα ούτως λέγε

ι ται ό>ς τό λευχόν τώ Σοικράτει, ούχ ενδέχεται άπειρα

είναι έπ'ι τό άνω, οίον τω Σωχράτει τω λευχω ετερόν

τι συμβεβηχός• ου γαρ γίγνεταί τι εν έζ απάντων.

Οΰοέ δη τώ λευχω ετερόν τι εσται συμβεβηχός, οίον τό

μουσιχόν ■ ούθε'ν τε γαρ μάλλον τοΰτο έχείνω ή εκείνο

τούτω συμβέβηκεν. Και άμα διώρισται ό'τι τα μέν

ούτω συιιβε'βηκε, τα δ' ώς τό μουσικόν Σωχράτει* ίσα

δ' οΰτως, ου συμβεβηχότι συμβε'βηχε τό συμβεβηκός,

άλλ' όσα εχείνιυς• ώστ' ού πάντα κατά συμβεβηκός λε-

χϋήσεται. "Κσται άρα τι χαι ώς ούσίαν σημαίνον. Ει

όέ τοΰτο , δεδεικται 6'τι αδύνατον άμα χατηγορεΤσΟαι

τάς αντιφάσεις, (ιβ) "Ετι ει αληθείς αϊ αντιφάσεις

άμα χατα τοΰ αύτοΰ πασαι, δηλον ώς άπαντα εσται έ'ν.

"Κσται γαρ τό αυτό και τριήρης και τοίχος και άνΟριοπος,

ει χατα παντός τι ί, καταφησαι η άποφησαι ενδέχεται,

χαΟάπερ ανάγκη τοις τον Πριοταγόρου λε'γουσι λόγον.

Κι γαρ τω δοκεϊ μη είναι τριήρης δ άνθρωπος , δηλον

ότι ουκ εστί τριήρης• ώστε και εστίν, είπερ ή άντίφα-

σις αληθής. Και γίγνεταί δή τό τοΰ 'Λναξαγόρου ,

« δμοΰ πάντα χρήματα »■ ώστε μηΟέν αληθώς υπάρ-

ι /ειν. (π) Τό αόριστον ούν εοίχασι λέγειν, χα\ οίόμε-

νοι τό ον λε'γειν περί τοΰ μή όντος λέγουσιν τό γαρ

δυνάμει ον και μή εντελέχεια τό αόριστον έστιν.

(ικ) Άλλα μήν λεκτε'ον γ' αύτοΤς χατα παντός [παντός]

τήν χατάφασιν ή τήν άπόφασιν άτοπον γαρ ει έκάστω

ή μέν αύτοΰ άπόφασις υπάρξει, ή δ' έτερου ο μή υπάρχει

αυτω ούχ υπάρξει. Λε'γω δ' οίον ει αληθές είπεΤν τον

άνΟρωπον ό'τι ούκ άνθρωπος, δηλον ότι και ού τριήρης.

ΕΊ μέν ουν ή χατάφασις, άνάγχη χαι τήν άπόφασιν•

ει δέ μή υπάρχει ή χατάφασις, η γε άπόφασις υπάρξει

ι μάλλον ή ή αύτοΰ. Κι ούν χάχείνη υπάρχει, υπάρ

ξει και ή της τριήρους• ε! δ' αύτη , και ή κατάφααις.

(ι») Ταΰτά τε ούν συμβαίνει τοΐς λε'γουσι τον λόγον

τοΰτον, και ό'τι ούχ ανάγκη ή φάναι η άποφάναι. Κι

γαρ αληθές εστίν ό'τι άνΟριοπο; και ούκ άνθρωπος, όή-

«ί[•ηίΙίι•η1).ιΙ , οΙ Ιιυε ιτβΐ 3ΐίειι)ιΐ8 βυΜαηΙϊβ. διιΜβηϋιιη

νρι-ο 8ίμιιίΙί(!ΐΓ0 , ι«1 <|υυι] ηοη ρ»1 «ί ρδδο ηΐίιιιΐ ηιιίρρϊαιη.

(13) 8ί «ιιίριιι ίρίΐιηι Ιιοιιιίηί ρδδΟ, ρ«1 οι ίρδίιιη ιιηιι-Ιιοιηίιιϊ

εδδβ 3ΐιΙ ηοη Ρδ8ε Ιιοηιίηϊ , πΙτιιιΙ ριϊΙ Οιι,ίγο ηρτρίδε ΡδΙ εί*

άίρρΓβ <]ικμ1 ηυΙΙίιι* ΙηΙν γβΙιο ριϊΙ, ίρ<| οιιιηία δρειιικίιιηι

ίΐ< είιίεηδ : Ιιοε εηίηι βυοδίαηΐί* εί αορίιίρηδ ιΐίΐϊοπιηΐ. ΑΙΙκϋο

ιΊεηίηι Ιιοιιιίηί αεεκίϋ, φΐοηϊίΐιιι εδί φήοΥηι 3ΐ|>ιΐδ, δειΐ ηοη

ρ«1 ίρ^α .ίΙΙιιμΙιι. 8ί ηιιΐκιη οιηηί» δρπιηιΐιιιιι ηοοΜοη» <1ί-

οιιηΙϋΓ. ιιιΙιιΙ βπΐ ρι ίιιιιιιη (Ιο ο,ιιο ρπΓίΙίΓρηίΗΓ : κι βγιι-

ιΐρίΐδ 8Ρηΐ|)ΡΓ <]ρ αΐίηιιο ίΐιΙ)]ρ(•|ο ίίμηίίίραΐ ρΓ.τιΙίρ^Ιίοηριιι

(Μ) ΝΡΡΡ586 ΡίΙ ϊη ϊιιίΐηΐίοιη ρηψπΝίϊ. 5ρι1 ίηιροίίίΐιϋρ ρι»( :

ρΙιΐΓ,ι ρηϊιη ηιΐ2ηι ιΐιιο , ιιοιι οοηίιιηΐίΐιηΙιΐΓ. Απίιίρη'ί ρηίιιι

ηοη ρ«1 3ΐ'(ίι1ρη1ί Βρρ.ίιίρη•*, ηίδϊ ο;ιιί3 ιιΙπιιι»|ΐι<> Ηρρίιϋι

ρκίρηι. Βίιο αιιίβηι νιΊιιΙί βΙΙιιιπι Ρ8ΐ ιηιι^ιιιπι, οΙ Ιιοι;

.ιΙΙιιιιιι, ([ΐκιηι,Ίΐιι ιι(ηιηιη;ιιρ Ιιοηιίηϊ αιαιϋΐ : 8β(Ι ηοη ιΙ.ι

80ΡΓ31Ρ8 ηιιι«ίο.ιΐ8, ο,ηοηίαιη ιιίπιηιη,ιιβ αΐϊοιιϊ βΙΙεπ αορίίϋΐ.

(15) Οιπιηι ίΐ.κιιιο φΐ,τιΙ,Ίΐη ϋβ, ηιιη-ιΐβιη βΠΙργ βρρίιίρηίκι

(ΙίΐΉηΙιΐΓ, φΐ.τριιιιΐ(|ΐιρ ϊΐ,ι (ΙίηιηΙιΐΓ ιιΐ βΙΙιιιπι Κοοι,ιΐί , ηοη

ροδίΐιηΐ ίηΙίηίΐΛίΐΐΓίΐιηι νοΓ^ιικ οκκρ , ιιΙ*!οΡΓ3ΐί βΙΙιοηΙΙρπιηι

ηΙί(|ηοιΙ φΐοηιιρ ηρ.(ί(1ι•η8. Νοη Ρΐιίηι ΙίΙ αΐίιρηι] ηηηιη ρχ

θΓηιιϋ)ΐΐ8. λριριρ ρΐϊηηι αΙΙιο ηϋφΐίιΐ ηΐίιιιΐ 3Γα(!ρη? ργι! ,

ιιΙριιΐΒ ηιικχηιη. Νοη ρηίιιι η)3}ζΪ8 Ιιορ ίΙΙί φΐ3ηι ίΙΙιιι! Ιιιιίρ

30(ί(ΙίΙ. ΚΙ ηιΐ Ιιλό (ΙκΙίηίΙιιιη «Ι φίοιΙ φΐ,τίΐηηι ί(ι βγγι-

ιΐιιηΐ, φίπιΐϋηι ηΐ ηιιιΜπιιη 8οο.Γί>>ϊ. ριιοίπιηΐφΐρ νρι-ο Ιιορ

ηιο<Ιο, ηοη «ρρίιίρηίί βρρίιΐίΐ ,ιρρκίρηί, κριΐ φΐηίπιηΐφΐρ ίΙΙο

ιηοίΐο. Οη.'ΐΐ'ρ ηηη ηιηηί.Ί ^'πιηιΐιιιη .ιπ'ίιΐΐ'ΐι• ιΙίρριιΙιΐΓ Κγϊ!

ργι;ο βΐίφΐίι] Ιηηφί,-ιιιι 8ΐιΙΐ8(3η(ίηιη ίϊρηίΠρΒηβ. Οποιΐ ίί βίί,

ηιηη<!ΐΓηΙηηι ΡίΙ φίοιΙ ίηιρονίΐιίΐρ ρ-Μ ΜΓηιιίΓοηίΓαιΙίρΙίοηι^

ρΓ<Ρ(1ί(3ΓΪ. (ΙΓ>) ΙΙρηι χι ΓοηΐΓ,ιιΙίρΙίοηΡδ ίίηιιιΙ νρΓίε (1<•

ροιΙρπι οηιηΡ8 , ρ3ΐιΊ ηιιηιΙ οηιηΐη ρπιηΐ ιιηιιτη : ργι( ρΙρπίιι

ίιίρηι ρ! 1π'ΓΡηιί<!, ρ( ρ.ιιίΜ , ρ| Ιιηιηο, δι ιΐρ οηιηί ΓηηΙίηιίΜ

φΐίΓφΐ3ΐιι 3ηΙ βΓΠπιιηΓΡ ,ιηΙ ηρρ,ΐΓΡ, ίίριιΐί ίΙΙί•; πργρ^ρ ρ^Ι ,

φΐί Ργο|3£;ογ,τ ορϊηίοηρ.ιη «ριριιιηΙπΓ. 8ί ρη'ηι ρπίιριηιη \ ί-

<]ρ3ΐιΐΓ Ιιοιιιο ηοη ρ.«ι• ΙιίΓρηιίί , ρ,τΙιΊ φιοιΐ ηοη ριϊΙ (πγρ-

ιηίδ : 8Ρ<1 ΡίΙ ρΓοιη,δί οηηΐΓ.κΙτΙϊο τργβ β*1. Γ.ί ]3ηι ΠΙ

φιοιΐ Αιιβχηκοπιί ; ι ί < ■ 1 ■ ; ι ί . >■ ίίιηπΙ οηιπι'* γρλ ρ<8ρ » , ϋη ιιΐ

ηίΐιίί νρΓΡ ιιηιιιη δίί. (17) ΙηιΙΐ'ΠηίΙηηι ίΐ3φΐρ νίιΙρηΙιΐΓ <1ί-

ρργρ. ΚΙ ρηίβηΐρί <Ιρ ρηΐρ ΙγπρΙβγρ, Ηρ ηοη-ρηίρ (ΙίηιηΙ.

Οιιοιΐ ρηϊηι ροίρηίία ρΙ ηοη 3Ρ|η ρ<(, ίΐΐηιΐ Ρ8< ίηι1ρ(ΐηίΙιιηι.

(18) Α( ϊργο ιΐϊρρηιΐ» Ρ8ΐ οί$ <!ρ οηιηί αΙΎΊηηαΙίο 3ΐιΙ ηΡϊβΙίο

οηιηίδ γρι. Ιηροηνρηιρηί πβιιιο,ιιρ ρ«Ι , βί ειιίηηρ 8ΐΐ3 φΐϊ<1βιιι

ιΐΡΐ;3ΐίο ίιιρπΐ , 311ρπιι8 νβΓο,φίοιΙ ηοη ίηρίΐ ρϊ , ηοη ίηΡΓί).

1)ίαι ηηίριη, ιιίριιΐη ίί τρηιπι Ρ8ΐ (Ικργρ <1β Ιιοηιίηρ, ηιιο<Ι

ηοη ΡδΙ Ιιοιιιο, ιηαηίίβκΐυηι ββί, «ιηοο" οΐίαηι ηοη Ιπγριιικ

ββί. 5ί βΠίηηηϋο ίμϋητ, προρ586 ρβΐ ρΐίαηι ηε^3(ίοηρηι

ίιιΐ'νΜ'. Οιιοιίδί 3(1ίπΐ)3ΐίο ηοη ίηρχΐ, ηρ(;3ΐίο Ιβηιριι ϊηεπί,

ηιβμίδ (ριβηι ςιι.τ ίρ*ίιΐ8 ρνΙ. 5ί ί^ίΙιΐΓ εί ϋ'.ι ίηρίΐ, ίηΡΓί!

βΐίαηι ΐΓίΓεηιίδ ηρίζβΐίο : εί ϋί Ικτο, εΐίηηι ϊΠίΓηΐΒΐίο. ( 1 9) Η.χγ.

ί^ίΙιΐΓ ΡΪ8 3εοί(1ιιηΙ, (|ηί Ιιβηε ΟΓβΙίοηριη ιϋι'ΐιηΙ, οΙ φΐο<Ι

ηοη ειΐ ηροεδδε αιιΐ αΙϊΐπηβΓε αιιΐ ηρ§3Γε. Ν.ιηι χί νρπιιιι

(ίΐ ιριοιΐ Ιιοιιιο ι•1 ηοη Ιιοιιιο , ραΙιΊ <ιοο(1 οΐϊαηι ηεο Ιιοιιι»
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λον δ'τι και ούτ' άνθρωπος ούτ' ούκ άνθρωπος εσται •

τοϊν γαρ δυοϊν δύο αποφάσεις. Κι δε μία έξ άμφοΐν

εκείνη, και αύτη μία αν είη αντικείμενη. (2<>) "Ετι

ήτοι περί άπαντα ούτιος έχει, χαϊ εστί χαι λευχον χα\

ι ού λευχον χαι δν χαι ούχ όν, χαι περί τας άλλας φάσεις

χαι αποφάσεις δμοιοτρόπιος, ή ου άλλα περί μεν τινας,

περί τινας δ' ου. Και ει μέν μή περί πάσας, αύται

αν εΤεν δμολογούμεναι ■ ει δέ περί πάσας, πάλιν ήτοι

χαΟ' δσων τι) φήσαι χαι άποφησαι χαι χαθ' όσων άπο-

I» φησαι χαι φησαι, η1 χατά μέν ων φησαι χαι άποχιήσαι,

χαθ' δ'σων δέ άποφησαι ού πάντιον φησαι. Και ει μέν

ούτοις, είη αν τι παγίως ούχ ον, χαι αύτη βεβαία δο'ςα •

χαι ει τι» μη είναι βέβαιον τι χαι γνοίριμον, γνωριμω-

τε'ρα αν είη ή φάσις ή αντικείμενη, (ϋΐ) Ει δέ ομοίως

• ι• χαι δ'σα άποφησαι φάναι ανάγκη, ήτοι αληθές διαι-

ροϋντα λέγειν, οίον δτι λευχον χαϊ πάλιν 5τι ού λευχον,

ή ου. Και ει μέν μή αληθές διαιροΰντα λέγειν, ού

λέγει τε ταϋτα χαι ούχ εστίν ούΟέν τά δέ μή όντα

πώς αν φΟέγξαιτο ή βαδίσειεν; Και πάντα δ' αν είη

ϊ» έ'ν, ωσπερ και πρότερον είρηται, και ταύτδν εσται και

άνθρωπο; και θεός και τριήρης και αί αντιφάσεις αυτών.

{•ιή Ει δ' δμοίως καθ* εκάστου, ούθέν διοίσει έτερον

έτερου• ει γαρ διοίσει, τοϋτ' εσται αληθές χαϊ ίδιον.

Όμοίιυς δέ χαϊ ει διαιροΰντα ενδέχεται άληθεύειν,

2•> συμβαίνει το λεχθέν. Προς δέ τούτω δ'τι πάντες αν

άληθεύοιεν καϊ πάντες αν ψεύδοιντο, και αύτος αΰτον

δμολογεΐ ψεύδεσθαι. (ϊϊ) "Αμα δέ φανερδν δτι περί

ούθενός έστι προς τοΰτον ή σκέψις- οΰθέν γαρ λέγει.

Ούτε γαρ ουτιος οΰτ' ούχ οΰτως λέγει , άλλ' ούτως τε

Μ και ού/ ούτως. Καϊ πάλιν γε ταϋτα άπο'φησιν άμφω,

ίτι ούΟ' ούτως ούτε ούχ ούτως• εϊ γαρ μή, ήδη άν τι είη

ώρισμένον. Ετι ε! 5ταν ή φάσις αληθής ή, ή άπό-

φασις ψευδής , καν αύτη αληθής Ύ[ , ή χατάφασις ψευ

δής, ούκ άν είη το αυτί) άμα φάναι χαι άποφάναι άλη-

■κ> θώς. Άλλ' ίσιος φαϊεν αν τοϋτ' είναι το έ; αρχής κεί-

μενον. (2ί) Έτι άρα δ μέν ή εχειν πως υπολαμβάνων

ή μή εχειν διέψευσται, δ δέ άμφω αληθεύει; ει γαρ

αληθεύει, τί άν είη το λεγόμενον δτι τοιαύτη τών Ον

των ή φύσις ; ει οέ μή αληθεύει , άλλα μάλλον άλη-

4υ θεύει ό εκείνως υπολαμβάνων, ήδη πως εχοι άν τα

οντά , και τοϋτ' αληθές άν είη , και ούχ άμα και ούκ

αληθές. Ει δέ δμοίως άπαντες καϊ ψεύδονται και

αληθή λέγουσιν, ούτε φθέγξασθαι ούτ' ειπείν τω τοιούτω

εστίν άμα γαρ ταϋτά τε και ού ταϋτα λε'γει. Ει δέ

" μηθέν υπολαμβάνει άλλ' δμοίως οίεται καϊ ούκ οίεται,

τί άν διαφερόντοις εχοι τών φυτών; δ'Οεν και μάλιστα

φανερον εστίν δτι ούθεΐς ούτι>> διάκειται ούτε τών άλλιον

ούτε τών λεγο'ντων τον λόγον τοϋτον. Δια τί γαρ βα

δίζει Μέγαράδε άλλ' ούχ ησυχάζει οίόμενος βαδίζειν ;

Μ ούδ' ευθέως έωθεν πορεύεται εις φρέαρ ή εις φάραγγα,

εάν τύχη, αλλά φαίνεται εύλαβούμενος, ως ούχ δμοίο)ς

οίο'μενος μή άγαθδν είναι το Ιμπεσεϊν και άγαθο'ν ;

(■2Γι) Λήλον άρα οτι το μέν βέλτιον υπολαμβάνει το

δ' ούχ βελτιον. Ει δέ τοϋτο, και τδ μέν άνθρωπον τό

ηεε ιιοη Ιιοηιο οΗΙ. ϋποι-ηπι ρηίηι , «Ιιιορ ηρ£3ΐίοηβ8. ΟιιοιΜ

ίΙΙ.-ι οχ ιιΐπ&ψιρ ιιηβ, εΐϊβπι Ιιιεο πη» ρι-οίρείο ορροδϊΐα βδββί.

(20) ΙΙεπι αυΐ ϊη οηιηίϋιΐδ ίΐϊ δε ΙοΙχΊ , ει ρβΐ αΙΙ)ΐιιη βΐ ηοη

ηΙΙ)ϋΐη, εϊ ρηδ εϊ ηοη-οη* ; ρΙ οίιτβ εεΙρΓββ βΠίιηΐΗΐίοηΡδ εϊ

ηε£3ΐίοηβδ 8ΪιτιΐΙϊ ηιοιίο , αιιΐ ηοη, βριΐ οίι-εα 3ΐίΐ|ΐΐ38, εΪΓΡ3

3118,1133 νΟΓΟ ηοη ΕΙ 81 ηοη είιτΛ οηιηεδ , ίδΐ,-ρ ιιΐίψιε οργΙη!

ΡδδΡηΙ. Οΐΐιιιΐ-,ϊ 0ΙΓΡ3 0Π1Ι1Ρ8 , Π!Γ8ϋ8 3ϋΙ |||> (|υί|)1180.|||1)(ρΐρ

εδί ;ιΙ]ιι-ηΐ3Γΐ-, θΙίαηΊ ηειρι-ε ΡδΙ ; εϊ (Ιο ιμιίοιίδειιηιο,ιιε ιιρ-

ί!3Γβ, εΙΪ3ηι ;ιΐιίι-ιιι,Ίΐ(• : βιιΐ <1ε (]ΐιί|)ΐΐ8 ψιϊιίεηι ββΐ βΐΐίπηβι-ρ,

«Ιίβπι ηεςιΐΓβ εδί; <1ο (ριϊΐιιΐίουιηηιιο νιτο ικ^αη',ηοη <Ι<;

οπιηίΐ)!]^ βδΐ αΠΊΐΊΐΐΗκ>. ΕΙ 8ί ί(3 οδϊοΐ, 088ρΙ 3ΐίηιιί<1 ιιΐϊςιιβ

ρΓΟ οργΙο ηοη-οηδ : ο( Ιιπρε Πγπι3 ορϊηίο Οποιίδί ϊρίΐιηι ηυιι

οϊδ« οοιίυηι ηιιίύ ρΙ ηοΐιιιη ρδΐ , ηοΙίοΓ ργιΙ ορρο8Ϊ(3 ά(Γιγ-

πκιΐίο. (21) Οικκίδί (]ΐιοι1(Ίΐΐ)κρΐρ ρδΐ ηρμΐΓΡ, 8ΪηιίΝ(ΡΓ ρΙΪ3ΐη

3ΓΠΠ113ΓΡ ηρρρδδο δϋ , 3ΐιΙ νρπιιη ρ«1 (ΙίνϊιΙοηιΙο (Ιιοργρ, ιι(-

ρπ!η .ιΐΐ.ιιηι , ρ[ πίΓδίΐδ ςηοιΐ ηοη : > 1 1 > 1 1 1 > ■ , ,ιιιΐ ηοη. ΕΙ μ ηοη

ΟίΙ νεηιιη ιϋνίιίεηιΐο (ΙίϋΡΓΡ, ηρΐ|»ρ ιΐϊοίΐ Ιι.τρ, ηϊ1ιϋ<ριρ

ρΓΟΓδίΐδ δΐιηΐ : 8Ρ<] ίΙΙ.ι (ρι,Έ ηοη δΐιιιΐ, (ριοιηοιίο ΙοιρίρηΙηΓ,

αιιΐ Ηΐη1)ΐι|»1)ΐιη1? ΕΙ, ιιΐ οΐϊαιη ηπΙρλ ιΐίιΐιιιη ρλΙ, οιιιηίη

ηηπιη ρπιηΐ : ρΙ Ιιοηιο, ϋρυ.8, ΐΓΪΓβιηίδ, ηο οοπιηι ροηίπι-

<Ηγ.Ιοπ3, ίοΌπι ρηιηΐ. (22) Ρυοιίδί <1β ηπο<•ιηικριο δίιιιίϋ•

Ιργ, ηϋιίΐ βΐίιιι) βΙ> βΐϊο (ΙίίΓρΓρΙ. Νβηι δι (ΙΚΓργρΙ, Ιιοο νρπιιη

ρΙ ρΓορΓΪυηι εΐ'ίΐ. δίιηϋίΐΡΓ ηιιΙριιι γΙ δϊ (ϋνίιίρηίρηι νΡΓ» <1ί-

εεΓβ εοπϋη^ίΐ , ηιιοιΙ (ϋοίηπι ΡδΙ, βοείϋίΐ :εΙ 3(1 Ιια-ο, (ριοιΙ

οιηηεβ νεΓα ϋϊατρηΐ , οηιιιρδο,ιιε ιηεηΙΪΓεηΙυΓ, ίρδρηιιε δε

ίρδυιη ηιεηΙι'Γί οοιιγριΙργοΙ. (23) δίιιιιιΙ βιιΐρπι ηιβηίίρίΐυηι

ΡδΙ ςιιο<1 ιΐε ηυΙΙο ρδΐ 3(1 Ιιιιηο ΡοηδίιΙρΓαΙίο : ιιϋιίΙ ρηίηι ιΐί-

οίΐ. Νρφιε ρηίιη ίΐβ, ηρο,ιιεηοη ϋ» αϊΐ , 8Ρ<1 ιΙλ, ρΙ ηοη ί(3.

ΕΙ ΓυΓ8υ8 Ιΐίεο βηιΐιο ηβςβΙ, <|ΐιο«1 ηρε ίΐβ, ηεο,ϋβ ηοη ίΐϋ

ϋίοίΐ. Νβιη 81 ηοη , ϊαιτι οβδρΐ αϋηυκί υΐίίριβ οΌΙΡΓΠιίηϋΙιιηι.

ΙΙρηι , 8Ϊ, ςπυηι ηΓϋιιιι.ιΙίο νρΓβ β](, ηρ»ηΙίο Γα|»3 ; εϊ «ιιιιιη»

ΙΐιΕο νεΓα βϊΐ, ηΙΙίηιι.ιΐίο ΓβΙδβ ΡδΙ : ηοιίδϋ δίηιιιΙ ίιίειη ηΠιγ-

Π13ΓΡ Ρΐ ηΡ§3Γβ ΥΡΓΡ. 8ρ(1 (ΙίιρηΙ ΓοΓίβ^ϊδ , ΙΐΟΡ ('δ>Ρ ο,ιιοιί

3 ρΓίηεϊρϊο ροίϋυιη ε»1. (24) ΙΙοηι , ιιίπιιη ϊΙΙε ςιιίίίειη,

ηιιί ηιιβηκριρ Γβηι 3ΐιΙ Βϋο,ιιο ηιοιίο δβ ΙιαυΡΓε εχΙδΙϊηιαΙ, 3ΐιΙ

ηοη 8ε Ιιηΐιρι-ρ, ΓηΙΙϊΙιιι•, ηηί νρΓο βιιιοο, νρπιηι ά\άΙ?

Νβηι 8Ϊ νριυπι ϋϊείΐ , ο,ηίϋ .ίΙιιιιΙ , ψιοά1 «ΐΐοϊΙιΐΓ, ΡδΙ , ηϊδί

ΐ|ΐιΐ)(Ι (3|ίδ η«1ιιι•;ι <ΊΐΙϊιιιη βδ(? ριιοιΙ-,ί ηοη ΐδΐβ, 8Ρ(1 ΝΙο

ιη»};Ϊ8 (ΙίιίΙ νοηιηι , ηυι ΐΐΐο ηιοιίο ρχϊδΙίηΐΒΐ, ]3ηι 3ΐίφΐο

ιηοιίοδρ Ιι.ιΙιιΊιιιπΙ ρχδίβίρηίί» : εϊ Ιιοε νβπιηι ΡδδεΙ, εϊ ηοιν

δίηιιιΐ εΐίιιπι ηοη νεηιηι. Ουοιίδί ειιηεϋ δίηιϊϋΐΡΓ εϊ ιηεη-

(ίυηΐυι- ρΙ νρπιιη (ΙίειιηΙ, ηρε 1ο(]ΐιϊ ηρε (ΙίοβΓΡ (]ΐιϊο(]ΐΐ3ηι Ιβϋ

Ιιοηιίηί ροδδίοϋε οδΐ : δίηιυΙ εηϊιη ρλιΙρπι εϊ ηοη ΡΒϋεπι ιΐί-

εί(. ΟιιοιΙδί ιιιΙιιΙ εχίδ(ίπΐ3ΐ, >η! δϊιηϊΙΗρΓ ;ιι•ΙιίΙιαΙπι-, ■■(

ηοη αιΙ)ίΐΓ3ΐιΐΓ, φικίηβηι (ΙΐίΤρταΙ 3 ρίβηΐιβ ? ΙΙηιΙοοΙ ιηβχίηιε-

ηι.ιιιίΓοΙιιιιι βδΐ (|ΐιοΛ ηειηο, ηρε εεΙεΓΟΓηηι, ηεε ροπιην

ςιιί Ιΐ3ηοοΓ3ΐίοηεπι (ΙίειιηΙ, ίΐβ βίΓεεΙηδ ε5(. ΟυΓ εηίηι Με-

ΐ;3Γ3 νβΐΐϊΐ , εϊ ηοη α,ΗίεδείΙ ΐΓε ριιΐηηδί ηεε ηιοχ » (ΙίΙικιιία

3(1 ρυΐεηηι αιιΐ 3(1 ρΐίιτϊρίΐΜίπι ϋΐίιριοιΐ ρει•£ΪΙ;$ε<1 νίιίεΐυι

νεπίυδ, (,ιιΐι|ΐι;ιιιι ηοη ϊίηιίΐίΐιτ ηοη Ιηίιιιιιιι εϊ Ιιοηιιηι εβδΡ

ριιίαηδ, 030'εΓε ίη |ΙΙα? (25) ΡαΙεΙ ίΐβιιιιρ π,ηοιΐ Ιιοε ΐ|ΐιί(]εηι

ηκΊίιΐ' β85Ρ ριιΐ3ΐ, ΗΙϋΐΙ νοιΐ) ιηίηίιιιΐ'. 8ί βιιίειιι Ιιοε, ιιι•
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δ' ουκ άνβροιπον και τδ μέν γλυκύ το δ' ου γλυκΰ

ανάγκη ΰπολαμβα'νειν. Ου γάρ έξ ίσου άπαντα ζητεί

και υπολαμβάνει , 6'ταν οίηθείς βέλτιον είναι το πιεϊν

ύ'οοιρ και Ιδεϊν άνθροιπον είτα ζητή αυτά • καίτοι γ' έδει,

5 ει ταϋτόν ην δμοίοις και άνθροιπος και οΰκ άνθρωπος.

'Λλλ' δ'περ έλέ/Οη , ούΟεις 2ς ου φαίνεται τα μέν εύλα-

ξούιιενος τα δ' ου. ('2β) "ίίστε , ώς έοικε, πάντες ΰπο-

λαμβάνουσιν ε/ειν απλώς, ει μη περί άπαντα, αλλά

* περί τι) άμεινον καί /εΐρον. ΕΊ δε μη επισταμένοι

ιυ άλλα δοξάζοντες , πολύ μάλλον έπιμελητέον άν είη της

αληθείας, ώσπερ και νοσώδει όντι η υγιεινοί της ΰγιείας• |

και γαρ δ όοξάζιυν προς τον έπιστάμενον ου/ ΰγιεινώς

διάκειται πρδςτήν άλήθειαν. (27) Έτι ει δ'τι μάλιστα

πάντα ουτοις ε/ει καΐ ού/ ούτως, άλλα τό γε μάλλον

15 και ήττον ένεστιν εν τή φύσει τών όντων ■ ου γάρ αν

δμοίως φήσαιμεν είναι τά δύο άρτια και τα τρία, ούδ'

ομοίως διέψευσται δ τά τε'τταρα πε'ντε οίόμενος και δ

/ίλια. Ει ουν μή ομοίως, δήλον ότι ά'τερος ήττον,

ώστε μάλλον αληθεύει. (ιβ) Ει ουν το μάλλον έγγύ-

2(ΐ τερον, είη γε άν τι αληθές οϋ έγγύτερον τδ μάλλον

άληθε'ς. Καν ει μη έστιν, άλλ' ήδη γε' τι έστ'ι (5ε-

βαιότερον και άληθινοΊτερον, και τοϋ λόγου άπηλλα-

γμένοι άν εϊημεν του άκρατου και κοιλύοντός τι τη διά

νοια δρίσαι.

06886 Ρ5ΐ ϋΐ Ρΐ |>00 ηυίιίριιι Ιιοιιιίιιριιι, ίΙΙικΙ ΛΟΓΟ ιιοπ-Ιιο-

ιιιίικ'ΐιι, ρΙ Ιιοο φηϋρηι ΟΊιΙορ, ίΙΙικΙ νοίο ιιοη ιΐυΐοβ ριιΐρΐ.

Νοηοηίιη ίβο,υΒίίΐΡΐ• ονηη'ΐΆ π,ιΐίριϊΐ ρΙ ρπΐίΐΐ, ψιιιηι αιεϋυβ

6856 ΙιιΙιριρ 3<|(13Π1, 3υΙ Ιιοιιιίηρηι νϊβϋβι-ε, 3ΐ1ιιΙηΊιιι\

άβίηιΐβ α,ιΐ3?Γ3ΐ Ρ3 : μΙΙ.ιιιιιίι οροΓΐρΙ)3ΐ, μ δίηιίϋίει- ίϋεηι

ρβδρΐ Ιιοπιο ρ( ηοη-Ιιοηιο. δρϋ , «Ι .Ιίιΐιιιιι Ρδί , ηεηιο ρ>1

ουί ηοη νίιΙραίυΓ 3ϋΐ)ΐια νεπίιυ, 3ϋ(ρΐ3 ηοη. (26) ΟιιαΓΡ,

III 3|)ρ3ΓΡΐ, 0Ι1ΐηρ5 3Γ|}ίΐΓ3ϋΙϋΓ, ΓΡ3 δϊΐηρΙίθί(ρ|- 86 Ι|3ΐ)ΡΓΡ,

8ί ηοη αιχ3 οιιιαίβ, 83ΐ(ριιι οίη•3 ιηοϋιΐδ «Ι <1εΙβι•ίιΐδ. Ουθ(Ι•>ί

ιιοη 8ί•ίρηΐΡ8, 8ε<1 ορίιΐίΐπίοδ 3Γΐ>ίΐΓρηΙυΓ, ιτιιιΚο ιιΐ3«ί* ιίιγ,ιπ-

(Ιιιιιι ργιΙ ϋρ νεηίαίε, δίοιιΐί ρΐ ίηΐίπηο σιβ^ϊδ, (|υαιη 5»ηο ,

(Ιι' 83Πί(3(Ρ. Ορίη3Π3 ΙΙ.ΊΙιΙιρίΓ 3(1 δΟίοηΙΟΙΙΙ, ΙΙΟΙΙ ΜΙΙΐίΙΐ'Ι'

3(] νΡΓίΐΛίΡΠΙ (Ιίδροδίΐΐΐδ Ρ5|. (27) 11ΡΠ1 , Ρΐδί φΙ3Ι1ΙΙ1Ι3\ί|1,ί-

οιΐιιιία ί(3 ιΊ ηοη ί(3 »ε Ιΐ3ϋΡ3ηΙ, 3(ΐ3πιρη ίρ8ΐιηι ιη3§ίβ

ρΙ ιηίηυδ ίηρίΐ ρηΐίιιηι η3ΐιΐΓ8ρ. Νοη ρηϊηι δίιηίΙϋοΓ ρ3ΐΪ3

6886 (Ιιιο 30 Ιι Ϊ3 ϋίορηιυδ ; ηρς ροιίριη ηιοϋο ηκ'ηΐϋιιβ ρλΙ ,

ο,ιιί φΐϊΙΙιιΟΓ Ρδ&ρ ρυ(ρΐ ιριίιιιριρ, 3υΙ ςιιϊ ηιίΙΙρ. 8ί ίΐίπυβ

ηοη δίηιίΙίΙβΓ, ρβίρΐ <]υο4 βΙΙργ ηιίηιΐδ. ςίικιιτ ιηβ^ίβ νβπιηι

άίοίΐ. (28) 5ί ίςίΙΊιι* α,ιιοιΙ ΐϋβ^ίδ Ρδί, ρι-ορίηπ,υίιΐδ ρβΐ, ρη>•

ΓροΙο ρπΙ αϋιριίιΙ νΡΓϋΐη , ουί ρΐΌρίηυυίιΐδ ρ»1 ο,ιιυιΐ ιηβ^ίϋ

νρπιηι Ρ8ΐ. (}υο(1 δι ηοη εδί, 31 ]αηι 83ΐ(ριη 3ΐί(ΐυΐι1 βΐ οιτ-

ΙϊΐϋΡΐ νρπιΐδ. ΑΙςιιε ιΙ.ί 3ΐ) 1 1 1, ι ίη(εηιρρΓ3(3 ογβΙϊοιιρ γριικιΙϊ

οιϊιιιιΐί, ψια; ρΓοΙιίυεΙ ιρικχρίΗΐη ιηοηΐε (1βΙοπιιίη3Γβ.

ΟΑΡ. V.

25 "Εστί δ' άπδ της αύτης δόξης καΐ δ Πρωταγόρου

λόγος , και ανάγκη δμοίυις άμφοι αύτους ή είναι ί) μή

είναι. Είτε γάρ τά δοκοϋντα πάντα εστίν αληθή και

τά Φαινόμενα, ανάγκη πάντα άμα αληθή και ψευδή

είναι. Πολλοί γάρ τάναντία υπολαμβάνουσιν άλλή-

:ιιι λοις , και τους μή ταύτα δοςάζοντας έαυτοϊς διεψεϋσθαι

νομίζουσιν ώστ' ανάγκη τδ αύτδ είναί τε και μή είναι.

Και ει τοϋτ' εστίν, ανάγκη τά δοκοϋντα είναι πάντ'

αληθή• τά αντικείμενα γάρ δοξάζουσιν άλλήλοις οί

διεψευσμενοι και άληθεύοντες. Ει ουν ίχίΐ τά όντα

35 ούτως , άληθεύσουσι πάντες. (2) "Οτι μέν ουν άπο

της αυτής εισι διανοίας αμφότεροι οί λόγοι, δήλον.

Εστί δ' οΰ/_ δ αύτδς τρόπος προς πάντας της έντεύ-

ξεως• οί μέν γάρ πειθούς δέονται, οί δέ βίας. "Οσοι

μέν γάρ εκ τοΰ άπορήσαι ύπε'λα^ον ούτιος, τούτοιν

4(' εύιατος ή άγνοια • οΰ γάρ προς τον λόγον άλλα προς

την διάνοιαν ή άπάντησις αύτίον • δσοι δέ λόγου /αριν

λέγουσι, τούτων δ' ϊλβγχος ίασις τοϋ τ' έ"ν τή φωνή

λόγου και τοϋ έν τοις δνόμασιν. (?) Έλήλυθε δέ τοις

διαποροϋσιν αυτή ή δο'ςα εκ τών αισθητών, ή μέν του άμα

45 τάς αντιφάσεις και τάναντία όπάρ/ειν δρώσιν έκ ταύτοϋ

γινόμενα τάναντία. ΕΊ ουν μή ενδε'/εται γενε'σθαι τδ

μή ον , προϋπήρ/εν δμοιως τδ πράγμα άμφω ον , ώσπερ

και Αναξαγόρας μεμϊ/Οαι παν έν παντί φησι και Δη

μόκριτος • και γάρ ούτος τδ κενδν και τδ πλήρες δμοίοις

50 καθ' δτιοΰν υπάρ/ειν μέρος, καίτοι τδ μέν ον τούτοιν

είναι, τδ δε μή ον. (») Πρδς μέν ουν τους έκ τούτοιν

ύπολαμβάνοντας εροϋμεν δ'τι τρόπον μέν τίνα ορθώς

Εχ Ρ3(1ρμ τργο ορίηϊοηβ , Ργο13§ογκ ςιιοςυε ΟΓβίϊο Ρδί ;

βΐ δίιιιίΙίΐΡΓ βδΐ ηεερδδρ, ίρ&38 3ηιΙ>38, 3ΐιΙ ε&δΡ, 3ΐιΙ ηοη

Ρ85Ρ. 8ϊ ρηϊηι οπιιιϊ:> , (1ρ ηυίΙ>υ<; ορίη;ιιιΙιιι•, ςιΐΗ'ςυρ 3ρ-

ρβΓΡηΙ, ΤΡΓ3 δυηΐ , ιιρρρβδε ε*1 οιηηία δίηιιιΙ ϊργβ οί Γβΐι»

ρ&δΡ. ϋίιριίιίριη ηιυΙΙϊ ιόιι1γ3γι3 ΐηνίορηι ορίη3πΙιΐΓ, 30 ροβ,

ο,ιιί ηοη ορίιιηηΐιιι- Ρ3(1ριη, <(ΐιη• ϊρδϊ, ΙαΙΙΐ ρηίβηΐ. (?ιι,ιη•

ηεοΡδδΡ ε«1 ίϋριιι βδκρ , ρΙ ηοη Ρδ&ρ. ()ιιοι1 »ί ββΐ, ηρορίβρ

ρλΙ ιιιηιιί:ι, άβ ςιιϋιυδ ορίηβηΙυΓ, υργ3 Ρδβε. Ορροδί(3 ηβηι-

ηιιο ορϊιιηιιΙιΐΓ ςιιϊ ιικίιΙπιιιΙιιγ, ρΙ ο,υί νΡΓϋΐη <ΙίπιιιΙ . 8ί

ίΒίΙιΐΓ Ρ3 ςιΐ3ϊ δΐιηΐ, Ϊ13 δΡ ΙκιΙι.ίιΙ , νβΓυηι οηιηρ$ ίίρριιΐ.

(2) Οιιοϋ ίΐβςιιρ .-ιιιι1ο• ΟΓβΙίοηΡδ ρχ Ρ3(1ριη πιρη(ρ 8ίη|,

ρβίβΐ. Νοη Ρ8ΐ 3ϋ(βιη ίιίρηι οηιηρδ οοβΓ^υρικϋ ιιιοιΙν».

ΡιιΜβηι εηίηι ρρΓδυβδίοηρ , ςιιίιΐκηι υργο τι ίηίίβρηί. Οιη'-

ριιιικριρ ιιηηκρ»• ρΓορΙΡΓΡβ ηποο" (ΙυυίίρηΙ, ϊ(3 6\ίδ1ίιιΐ3πιιι(,

Ιιοπιηι ίκηοΓ3ηΙΪ3 δβιιβηϋί.'! Ρδί. Νοη ρηϊηι 3(1 δΡΓηιοηριιι ,

βριΐ 3(1 ηιριιΐοηι ροηιηι οηνίβΐίο Πργι οΥΙιρΙ. Οπίπιιικριο νρ.-ο

δΡΓίηυηίβ βΓ»Ιί3 ιΐίριιηΐ , Ιιοηιιη «ιηβΐϊο , ΓειΙβΓβυίίο ρί{, ρΙ

ρ^ΐδ δρπηοηίδ ςιιίίη \όρρ, ρΙ ρ]ϋδ ςιιϋη ηοηιίηϊουδ. (3) Αιΐ-

νΐ'ΐιϊΐ ηιιΐΐ'ΐη ίΙΙίδ ςιιί <1ιιοίΐ3ηΙ, Ιι.τγ ορίηϊο, 3 8ΡηδίΙ)ί1ϊ1>υ8,

63 ηυίιΐοηι , ςιΐ3 (ΙϊοϊΙπγ, δίιιιηΐ Γθΐι(ια(1κ1οΓί;ι βΐ οοηΐΓ3-

Π3 6886, ςυοηί3ΐη τϊιίβηΐ ρχ ροιίβηι εοηΐΓ3η3 Γιργι. 8ί ϊ^ίΙιΐΓ

ηοη Ρδί ροδδΐυϋβ , ςυοιΙ ηοη εδί , (ϊργϊ , ρι•3?6χδΙίΙίΙ δίηιίΙΚβΓ

ιι Ιι ιι ιιιι |ΐΐι• εηδ : δίοιιΐ Αη3\3§0Γ38 οηιηε ϊη οιιιηί ηιίδΡβΓί

3ί( , 3(ηυρ ΙΙιίιιήίίΙιιλ. ΕΙεηϊιη Ιιίε ήιιοςυβ ν,ιριιιιιη ρ(

ρίρηιιηι δίιηίΙίΙεΓ ίη ςυβευηιο,ηβ ρ»γ(ρ Ρδδβ : 3(ςυί Ιιοπιηι

Ιιοε ιριίιΐι-ιιι ρηδ, Ιιοε νΡΓο ηοη-εηδ β$δρ. (4) Αά ίΐΐοβ

ϊΐαηιιο , ηυί ρχ Ιιίδ ίΐ3 3Γυί(Γαη(ιΐΓ, ιΐίςΐ'ΐηιΐδ ςαοά ςυο
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λεγουσι , τρόπον δέ τίνα άγνοοϋσιν. Τό γάρ <5ν λίγεται |

οινώς, ωστ' εστίν ον τρόπον ένδε'/εται γίγνεσθαι τι έκ

του μή οντος , εστί δ' 2ν ου , και άμα το αυτό είναι ον

και μή ίν, άλλ' ού κατά ταύτο ον δυνάμει μεν γαρ

β ενδέχεται άμα ταύτο είναι τα εναντία , έντελε/εία δ' ού.

Έτι ο' άςιώσομεν αυτοί); υπολαμβάνειν και άλλην τίνα

ούσίαν είναι των οντοιν , ή ούτε κίνησις ΰπάρνει ούτε

φθορά ούτε γένεσις το παράπαν. (δ] Ομοίως δε και

ή περ'ι τα φαινόμενα αλήθεια ενι'οις εκ των αισθητών

Ιιι έλήλυθεν. Το μεν γαρ αληθές ού πλήθει κρίνεσΟαι

οίονται προσήκειν ουδέ δλιγότητ•., το δ' αυτί» τοϊς μέν

νλυκύ γευομε'νοις δοκεϊν είναι, τοις δε πικρόν οιστ' ε!

πάντες εκαμνον ή πάντες παρεφρόνουν , δύο δ' η τρεις

ύγίαινον ή νουν εί/ον, δοκεϊν αν τούτους κάμνειν και

15 παραφρονεϊν, τους δ' άλλους ού. (ο) Κτι δέ πολλοίς

τών άλλιυν ζώυιν τάναντία περί των αύτων φαίνεσθαι

και ήμϊν, και αυτί) δέ έκάστω προς αύτον ου ταύτα

κατά την αίσθησιν άε'ι δοκεϊν. Ποία ου» τούτων αληθή

ή ψευδή , άδηλον • ούθέν γαρ μάλλον τάδε ή τάδε άληθη ,

2» άλλ' δμοίιος. Διό Δημόκριτος γε' φησιν ήτοι ούθέν

είναι αληθές η ήμϊν γ' άδηλον. (7) "Ολως δέ δια το

υπολαμβάνειν φρόνησιν μέν την αίσθησιν, ταυτην

δ' είναι άλλοίοισιν , το φαινόμενον κατά τήν αίσθησιν

εξ ανάγκης αληθές είναί φασιν έκ τούτων γαρ και

ϊδ Εμπεδοκλής και Δημόκριτος και των άλλιον ως έπος

ειπείν έκαστος τοιαύταις δόξαις γεγε'νηνται ένοχοι.

(β) Και γαρ Εμπεδοκλής μεταβάλλοντας τήν εξιν με-

ταβάλλειν φησΊ τήν φρόνησιν

Προ; παρεόν γαρ μητις έναύξεται άνθρώποισιν.

;ΐιι Και εν έτεροι; δέ λέγει δ*τι

όσον άλλοΐοι μετέφυν , τόσον άρ σφισιν αίεί

και τό φρονεΐν άλλοϊα παρίστατο.

Και Παρμενίδης δέ αποφαίνεται τόν αυτόν τρόπον

Ώς γάρ έχαστο; έχει κρασιν μελέων πολυχάμπτων ,

3.Ί τώς νόο; άνΟρώποισι παρίσταται.

Τι) γαρ αυτό εστίν

"Οπερ φρονέει μελέων φΰσι; άνθρώποισιν

και πασιν και πανχί ■ τό γάρ πλέον έστϊ νόημα.

(η) Άναςαγόρου δέ και απόφθεγμα μνημονεύεται προς

4ΐι τών Ιταίροιν τινάς, ό'τι τοιαϋτ' αύτοΐς εσται τα οντά

οΐα αν ύπολάβωσιν. Φασ'ι δέ και τόν "Ομηρον ταυτην

ενόντα φαίνεσθαι τήν δό;αν, ό'τι έποίησε τόν Ίίκτορα,

ως έξέστη υπό της πληγής, κεΐσθαι άλλοφρονε'οντα,

ω; φρονοΰντας μέν και τους παραφρονοΰντας αλλ ού

45 ταύτα. (κι) Δήλον ούν ό'τι, εΐ άμφότεραι φρονή

σεις, και τα όντα άμα ούτοι τε και ούν ούτως ενει.

ΊΙ και ναλεπωτατον τό συμβαίνον εστίν ει γαρ ο'. μά

λιστα τό ε'νίε/όμενον αληθές έωρακότίς (ούτοι δ' είσιν

οί μάλιστα ζητοϋντες αυτό και φιλοΰντες ) ούτοι τοιαυ-

δυ τας ε/ουσι τας δόςας και ταϋτα αποφαίνονται περί της

αληθείας, πως οϋκ άςιον άθυμήσαι τους φιλοσοφείν

(Ιβιη πιοιίο ΐ|ΐιίι]ΐΊΐι νοίΌ (ΙηίιπΙ , φίοιίβηι ηιικίο ϊργο ί«ηο-

ι:ιηΙ. Ι π- ηαηκμιο ιΐιιρίίείίρι• (ΙίρίΙιΐΓ. Οιι,ιιρ βΐίφιο ιικιιΐο

ςιιίιΐοηι ρο5δίΙ)ίΙε «1 3ΐί(|ΐιί(1 ρχ ηυιι ρηΐο Πογϊ , «Ιίφίο λόγο

ιηοιίο , ηοη ρδΐ : δίπηιΐφίο ίιίριη ρη» ρΙ ηοη-εηβ εδδε , δριΐ

ηοη δεοιιηιΐυηι ϊιΙρπι οηδ. ΙΌΙπιΙία ηβηΐφΐε "οοηΐϊη^ϊΐ ,

μΊιπιΙ ϊιΙιίιι οοπ(γ3γ>3 βδ$β , βοΐπ νΡΓΟ πιίηίιηρ. ΙΙρηι ροδ

ρΓΙΙιμίΙ.Ίΐιίιιιιΐ'; πΠ.ίιιι ηιιοφίβ δΐιΐΗίβηΙίβηι οηΐίιιιιι ρχίδ(ίηΐ3Γ0,

οιιί ηβςιιβ ιηοΐιΐδ, πρςυο οοιτιιρίίο, ηοφίρ οιιιηίηο ββηΡΓβΙϊο

ίηδϋ. (5) ίϋιιιίΙίΙβΓ ίΐιιΐι'ΐιι νειϊΐηδ φΐη; Ρ«1 είτοα β» φΐαι

ηρ|ΐ;ιι ιίιΙ , ηιιϊΐιυβιίαιη βχ 8«ιΐίΐϊ1)ίΙίΙ(υ5 ηιΐνΐ'ηίΐ. ?(3πι ν'ΟΓυηι

ηοη ρΙΐ)Γαϋΐ3ΐο , ηρφιο ρ3π(Ί(;ι|ρ, ]ιιι1ίς3Γϊ οβη^οηΐ (Ιυπεη1;

κίρπ) ηιιΙριιι ΐ|ΐιίΙιΐ)Μΐ3ΐη βΐ)>ΙηηΙίΙ)ΐΐ5 (ΙυΙιε, ιμπΙιικιΙ,ιιιι

,ΙΙΠΙΙΜΙΙΠ Ρ58Ρ νίΐΙΡΓΙ. (,Ιιΐ;ιΙ'Γ δϊ ΟΠ1Ι1Ρ5 Κ'ΗΓΟίβΓΡηΙ , 3111

ΟΙΙ1ΠΡ5 ΪΙΙΚίΙΙΙΪΓΟΙίΙ , (1(10 νΡΓΟ \ρ1 ΐΓΡ5 83Ι)ί βιιΐ ιηρηίίδ 00111-

ροΐΡδ ΟδδΡηΙ, Ιιί υΐίφΐβ νίιίεπ ροδκριιΐ β?(;γο13γο βίςπο ίηδβ-

ιιϊγθ , ΡΡίβΓί νεΓΟ ηιίηίιηρ. ((ί) ΙΙριιι ιιιιιΙΙί» αΐίοπιπι »ηί-

ιιΐ3ΐίιιηι γιιιιΙγ.ίιί3 ορρβΓΡΓΡ ςυ3ηι ηοΙ)ίδ : ηο ηοδΙιΆιη οοίφΐΒ

ηοη ρ3ιΙριιι 3<1 δβ ίρδίΜΐι δειηρρΓ ΜΊΊΐηιΙιιιιι δρηδίιηι αρρα-

γρπΙ. 0ιΐ3ΐί« ίμίΐιιΐ' Ιιιιι ιιιιι νΐ'ΐίΐ νρ| Ι;ι1«ι δϊηΐ , ηοη ρ-ί ηι;ι•

ηίΙΊ'ϊΙιιιιι . ΜΙιίΙο ηιίηυδ οηίηι νρ| ιιι,ιμίί Ιιχο ιριπηι ί1ΐ:ι νβΓβ

δΐιιιΐ, «•ι1 ίιφκιΐίΐιτ. Οιωιρ ΟεηΊΟΓ.ΓΪΙυδ, αιιΐ ηίΙιίΙ βδδβ

νρπιιη, 3ΐι( ηοΐήδ ίμιιοΐιιιιι Ρδδο, αϊΐ. (7) ΕΙ δίηιρίίαίιτ

Ρ'ορίΡΓΡΜ φίοιΙ κριι -ιιιιι ιριίιίριιι ιιιριιΙριιι ριιίαιιί, ΙιΙΙΙΙΡ Ι'ΡΓΟ

3||ΡΓ3ΐίθΙ1Ρ11Ι 68Κ0 : φ]0(Ι ίΡ(ΊΙΙκΙΐΙΙΙ) 5ΡΙ141ΙΙΙ1 3ρ[Ι3ΓΡ[ , 11ΡΡΡΚ-

83ΓΪ0 νεπιηι βϊιιηΙ. Εχ Ιιί- οηίηι ρΐ Ι ιηροοΌοΙρδ , ρΙ ϋοιηο-

οπίυδ, ορΙβΓοηιιη ιριοφίο δίιι^ιιϋ, (3ϋΙ)ΐΐδ ορϊηίοηϋιυδ ίπρ-

ιίΐί δΐιηΐ. (8) ΕηιροιΙοοΙρδ εΐεηίπι Ιι.ιΙιίΙιι ηιυ(3(ο, ηιρηίι ιιι

ιριοιριρ ηιιιΐιιιί 3ί( :

Αύ ρΓΕ5θη3 οίρηίιη 80 ιιιριυ πΐ0Γΐα1ί1)08 αυ^οΐ.

Ιη αΐίίδ αιιίριη ιϋιίΐ : *

ι^ιι.ίμΙιιιιι αΐϋ ΓιιιηΙ ιιιιι|,'ΐιι|ι|υρ , ΡΙίαηι βαρρι-ρ ϊρκϊ»

3Ι10Γ3 8ΡΙ1ΐρΡΓ 3(1θ5ΐ 1.1 II 1 1111 1 .

Ρ3πιιοιπιΙοδ (ριοςπο οοΟρηι αδδριίΐ ηιοιίο :

>'.ιπΐ([ΐΐ6 ιιί πιεηιΙίΓΟΓυιη ρβΐ πιοΠί$ οοιηρΙεχίο ουίψιο.

Νιο ιιιΙί'ΙΙιιΙΐϋ πιοΐ'ϋϋΐιιΐδ αιΐ.-ι.ι).

Νβηΐφΐε ι•>1 ϊιΙριιι Ιιοο :

Οιΐϋΐΐ π ιΙπΓ.Ι 83ρϊ) ΙΙΙι'ΜΐΙιΓΟΠΙΠΙ 1ιοιιιίηΪ5 ροίιΐ8ΐ{υρτ

ι -ιιιιρίυιΊΐιιιιριι' : ίιιίρΙΙιτΙιΐ'ϊ παπί |.ΙιιπΙιιι- Ιιιιι ιιιιι ( ηΐίηι•

(9) ΑΠ3Χ380ΓΗ! βιιίριη 3ρορΙι(Ι)Ρ^ηια φΐοηυβ α φΐυιΙ,ιιιι

δΐιοπιηι ιιρρρίίκΐΓίοΓίιιη ηΐΡΐιιοΓίίρ (Γ3ΐ1ίΙυπι (δϊ. ΤαΙίβ ρϊδ

ιίιΙϊιι ΓιιΙιιι.ι εδδΡ, ΐ]υ3|ί3 Ρ3 Ρδδο ριι(3Γίη(. ΙΙοιιιρηιιιι ρ(ίαηι

1;.|.•ιιι .ιιιιι. : ορίηίοηεηι Ιι3|>ργρ νίιΐίτί ■ φΐϊρρο φΐί Γ«ρί;ιΙ

ΙΙριΙογρπι, ΐ|ΐιιιηι 3 νυΙηοΓβ ίηδβηίΓΡΐ, ]30ργρ « »ΓιικΙ δβρίρη-

Ιρηι » , Ι3ΐιιριβιη ρΙ ϊηδαηίοηίοδ 83ρρΓΡΐιΙ (ΐυίϋριη, δρϋ ικιη

βϋΐίριιι. (10) ΡβΙεΙ ί(3ΐ|υο ιριοιΐ , δι υ1ι•3φΐρ ηιρηδ ομ! ,

εηΙί3 φΐοφίο ΜΐηιιΙ ιΐ ι ρΙ ηοη 1(3 δε Ιι.ι'.-γπι . (,ΐι.,ι βχ Γβ

(ΙίΠΐοίΙΙΐηιυηι ((υοϋ δεςυίΙυΓ εβί. 8ί εηίηι ο,ιιί ιηαχίηιρ |>οκ-

δίοϋβ νοπιπΊ νίοΌηΙ ( η βιιΙριιι δΐιηΐ , ηιιί ηιαχίιηρ ΪΙΙιιιΙ

ιριιΐΊΊίπΙ ρΙ 3ΐ«3ΐιΙ ), ϋ Ι3ΐρδ ορίπίοποδ ΙιαϋοπΙ εΐ Ι3|ρηι ιΐβ

νοπίΗΐβ δεηΐεηΐϊαιη ΓειιιηΙ , ιριοιηοΛο ηοη ι1βϋρθΓ3ΐίο ίΙΙίδ

^
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ε'γ/ειροϋντας; τό γαρ τά πετόμενα διώκειν το ζητεΐν αν

ειη τήν άλήθειαν. (ιι) Αίτιον δέ της δόξης τούτοις 3τι

περί των όντων μεν την άλήΟειαν έσχόπουν , τα ο' όντα

Οπε'λαβον Είναι τα αισθητά μόνον εν δέ τούτοις πολλή

6 ή του αορίστου φύσις ενυπάρξει, και ή του όντος ούτως

ό'ισπερ εΐπομεν διό είχότως μεν λέγουσιν, ούκ αληθή

δέ λε'γουσιν. Ούτω γαρ άρμόττει μάλλον ειπείν

η ώσπερ Έπί/αρμος εις Ξενοφάνην. (12) "Ετι δέ

πασαν δρώντες ταύτην κινουμε'νην τήν φύσιν, κατά δέ

ιιι του μεταβάλλοντος ούΟέν άληΟευο'μενον , περί γε τό

πάντη πάντως μεταβάλλον ούχ ένδί'/εσθαι άληΟεύειν.

Έκ γαρ ταύτης της ΰπολήψεως έξήνθησεν ή ακρότατη

δόξα των είρημε'νιον , ή των φασκόντων ήρακλειτίζειν,

χα'ι οί'ιν Κρατύλος εϊ/εν, ος το τελευταϊον ούθέν ωετο

15 δ:ϊν λε'γειν άλλα τον δάκτυλον εχίνει μόνον , και Ήρα-

κλείτω έπετίμα είπόντι ό'τι δις τω αύτώ ποταμω ούχ

εστίν έμβήναι• αυτός γαρ ωετο ούδ' άπαξ. (η) Ημείς

81 χαι προς τούτον τον λόγον εροΰμεν ό*τι το μέν μετα

βάλλον 6'τε μεταβάλλει ί/ίΐ τίνα αύτοϊς αληθή" λόγον

2" μή οίεσθαι είναι. Καίτοι εστί γε άμφισβητήσιμον τό

τε γάρ άποβάλλον ε^ει τι τοϋ' άποβαλλομένου, και τοϋ

γιγνομε'νου ήθη ανάγκη τι είναι. "Ολως τε ει φθεί

ρεται, υπάρξει τι ον και ει γίγνεται , ε'ξ ου γίγνεται

και ύφ' ου γεννάται άναγκαΐον είναι, και τοϋτο μή

2ϊ είναι εις άπειρον, (|4) Άλλα ταϋτα παρε'ντες έχεΐνα

λε'γωμεν , δτι ού ταύτόν Ιστι το μεταβάλλειν κατά το

ποσόν χαι χατα το ποιόν. Κατά μεν ουν το ποσόν

εστοι μή μένον ■ άλλα χατα τό είδος άπαντα γιγνώσκο-

μεν. (ι&) "Ετι ο' άξιον έπιτιμήσαι τοις ούτως ύπο-

.10 λαμβάνουσιν , οτι χαι αυτών των αισθητών επί τών

ίλαττόνων τον αριθμόν ίδόντες ούτως έχοντα περί ο"λου

τοϋ ούρανοϋ δμοίιος άπεφηναντο. Ο γαρ περί ήμας

του αίσθητοϋ τόπος ε'ν φθορά χαι γενέσει διατελεί μόνος

ων ■ άλλ' ούτος ούθέν ώς ειπείν μόριον του παντός εστίν ,

36 ώστε δικαιότερον άν δι' ε'χεϊνα τούτων άπεψηφίσαντο

η δια ταϋτα εκείνων κατεψηφίσαντο. (ιβ) "Ετι οέ

δήλον δ*τι και προς τούτους ταύτα τοις πάλαι λεχθεΐσιν

εροΰμεν δ'τι γαρ εστίν ακίνητος τις φύσις δειχτε'ον

αύτοΐς και πειστε'ον αυτούς. Καίτοι συμβαίνει γε τοις

4<) άμα οάσκουσιν είναι χαι μή είναι ήρεμεΐν μάλλον φάναι

πάντα ή κινεϊσΟαι- ού γαρ εστίν ει; 8 τι μεταβάλλει-

άπαντα γαρ ύπάρ/ει πασιν. (17) ΙΙερ'ι δέ της αλη

θείας , ώς ού παν τι) φαινόμενον αληθές , πρώτον μέν

5τι ούδ' ή αίσδησις ψευδής τοϋ ιδίου εστίν, άλλ' ή φαν-

45 τασία ού ταύτόν τη αίσθήσει. Είτ' άςιον θαυμασαι

ει τοΰτ' άποροϋσι , πότερον τηλιχαϋτά εστί τα μεγε'Οη

χαι τα χροιματα τοιαϋτα οία τοΤς αποθεν φαίνεται

ή οία τοις εγγύθεν, καί πότερον οία τοις υγιαίνουσιν

ή οία τοις κάμνουσιν , και βαρύτερα πότερον δ τοις

δ» άσθενοϋσιν ή ά τοις !σ"/ύουσιν, χαι αληθή πότερον

£ τοις χαθεύδουσιν ή & τοις έγρηγορόσιν. "Οτι μέν

γαρ ούχ οΐονταί γε, φανερόν ούθείς γοϋν ελν ύπολάβη

νύκτιορ 'Αθήνησιν είναι ων εν Λιβύη, πορεύεται εις το

ώδεΤον. (ικ) "Ετι δε περί τοϋ με'λλοντος, ώσπερ και

κϊΐ, <|ΐιί |ιΙιϊΙοΜ)|)Ιιαη Γοη:ιηΙιΐΓ? η,ιιιι (ρι.ιΤΡΓΟ νιτίΐαΐΐ'ΐιι ,

ηοη 68μ•Ι πί*ί νυΐιιιτρ* ριτ8ΐ><ριί. (ιι)Ο'.ίπμι νοι-ο Ιιιιρι*

ι>ρίηίυηί5 Ιιι* ΓιιίΙ , ιριίη νιτίΐηίριιι ΐ|ΐιίιΙιΊΐι ιΐΐ' ι•η(ιΙ)ΐΐ5 ουιτ-ϊ-

ιΐιταΐαηΐ; ρη!Ϊ3 νοι-ο ,ΊΐΊιίΙπιΙί βιιηΐ κοηβίΐιίΐία 0850 5θΙ.ι. Ιιι

Ιιιν βιιίρηι ιιιη^ηα ϊηι)ο(ιτιτιίηα1ϊ ηαίιιι-α ιπιάΙ, .1 ρρΐί, ιριοιΙ

ίί» ΟΠΒ β8ΐ , Ι>1 ρΓ.ΤΐΙίχίηΐΙΙδ. (^ΙΙίΙΓβ νΡΠΜΙΙΐίΙίΙΡΓ ι|ΐι ι. ί. II ι .

5οιΙ ηοη νοι-β ιΐίοιιηΐ. II» οπίηι ηια^ϊϋ ΐ'οιινοιιίΐ (Ιίοιτρ,

ςιιαιη υ( Ερϊι'Ιΐ3πιιιΐ8 ίη ΧρηορΙιαηοπι. (12) ΙΙοιη ιριιιηι

Ιιβηο οπι ηοιιι ηαίιιι :ιιιι ιιιιιμίί νίιΚτι'ΐιΙ , ιΐβ οο ,ιιιΙ. ιη φιοιΐ

ιιιιιΙ.ιΙιιγ, ηϋιίΙ νρηΠθ3Γΐ, ιίγγ.1 ϊΙΙιιιΙ (|ΐιο<1 οηιηίηο ιιιιιΙ,-ιΙιιγ,

πίΐιϋ νΡΓίΙΪΓθΐί ρΟίήΟ |)ΙΐΙη1ΐ3Ιΐ!. Κ\ Ιιοοί'ΐιίηι Ρ\ί8ΐίΐ11»Ιϊι1Ι1Ρ

-Ι1Ι1ΙΜ1.-1 ίΙΙ.ι ιιιι ιιηι ορίηίο ρυΙΙιιΙανϋ, ιριί μ• 1Ι.•ι;ι. ΙιΙιιιιι

κρηιιί .ιΐιίιιπ.ιΐι,ιιιΐ , <[ΐι,ι|.•ιιι ι| 0Γ3ΐνΙιι*1ι.ιΙ)ρ|)3|, (]ΐιϊ ΙαπιΙπιι

ιιίΐιίΐ ριιΙ.ιΙκιΙ ιΙίΰβΓΡ οροΓίθΓΟ, 8Ρ(1 ίυΐιιιιι ιΐίκίΐιιπι ιιιοτρΙΐ3ΐ,

ιΊ ΙΙι.τηι ΙιΙιιιιι , <]ΐιοιΙ ϋί$ ιΐίχίίβρί ίη ειιηϋριη Πυνϊιιιη ηοη

ρκϋΡ. ίηίΓΛΓΡ , ΓΡρπΊίρηιΙρΙκιΙ : ϊρ5Ρ ριιίηι ρχίίΐίιηηΐιηΐ, ηο 8β-

ιιιρΙ ο,ιιίϋιηι. (13) Νοί αιιίΡηι α«1 Ιιηηο οΐίαιη Γ,ιΙϊιιηι>ηι

(1ίθΡηπΐ3, ιριοιΙ ίι1(|ΐκ)(Ι πιιιΙλΙιιγ, ο,ιιιιηι ιιιιιΙ,ιΙιιγ, ΙιηΙιιΊ ;ιΙί-

ο,ικιηι νριϊΐ3|ρηι,ηιιηΡ85Ρριιΐ3Γ6. ΑΙ Ιιοοηιιίιίρηιβηιΐιί^πυιιι

εβΙ. Αΐι]κίΡΠ3 ριιίηι Ιιβίιρί βΐίηιιϊϋ ρ]ιΐ5 ιριοιΙ 3ΐι]ί(:ίΙ, 3ε

ηρρρίΚΕ ρίΐ, βΐίο,ιιίϋ ρΐίοιιι ρ}»5, ο,ιιοιΐ ΠΙ, ρ«5β. ΚΙ δίιίι-

ρΙίοϋβΓ δϊ ΓΟΓπιηιρίΙιΐΓ, ρπΐ ,ίΓιι|ιιμΙ ρη» : βΐ δϊ ΠΙ , ηβορβίο

β<1 6586 0X0,110 ΠΙ ρΙ 8 γ|ιιο μρηΡΓβΙιΐΓ, ρ! Ιιοο ηοη β85β ίη ίη-

ΙίπίΙιιιιι. (14) 5>ρι1 ΙιΪ8 οιηί88ί8, ίΙΙ» (Ιϊεαηιυ«, ιριοιΙ ηοη Ρ81

ΙιΙρπι, μ•ι ιιπιΐιιιη η;ιΐ3ηΙΙΐ3ΐβηι, ιΊ μ-πιιιιΙιιιιι ι|π;ιΙίΙαΙι'ΐιι

ΐΓ3ΙΐΝ|Ι1Ι|(;||ί. Ι)ρΙιΐΓίΐ3ηιιρηοιι ρΐΊΊΐιηιιιτί'^ΡΠιηιΙιιιιιιρι.-ιιι-

ΙίΙ.ιΙΐ'ΐη : ;ιΙΐ;ιηιι•η 8ρ>ΊΐηιΙιιπι 8ρρρ.ίρπι οιηηίΛ ΓομηοίΓ.ίιηιι».

(15) ΙΙΐ'ΙΙΙιΙίμΐΙΙΙΙΙΙ ΡίΙ ΓΡρΓΡίίΡηίΙρΓβ 605 Ο,ΙΙΪ ί|3 3|-|ιίΐΓ31ΐ1ΐΙΙ',

||ΙΙ"ΙΙΙ.ΙΙΙΙ, ςΐΙΙΙΠΊ 01 ίρΜίΙΊΙΙΙΙ 5ι'Ι^ίΙιΙΙίΐΜΙ1 Ρ3Ι10ΪΟΓ3 ηιιηΐΡΓΟ

ίί» 5β Ιΐ3ΐ)6Γ6 νίιΐιτρηΐ, ιΐο ΙοΙο Ι,ιιικίι ρλΊο 5ίιηϊΙίΐΡΓ 5ρη<ρ-

ηιηΐ. Ηίο ρηίηι ο,ιιϊ οϊγο» ηο5 Ρ5ΐ 5ρη5ΪΙιϊΙίιιηι 1οοιΐ5, ίη ρογ•

ΓΐιρΙϊοηρρΙρρηΡΓβΙίοηβ 5θ1ιΐ5 Ρ5ΐ : »1 Ιιίρ, ηιι1ΐ3, πΐ ίΙ.'ΐι]ίι-3ΐη,

ΙΐηίνΡΓδί ρ3Γ8 Ρ5|. ΓηιΙρ ]ΐ18ΐίΐ15 Γ|ΙΪ55Ρΐ ρΓΟρΙΡΓ ΪΊ! ι , 15|3

οϋβηι 8υβοΙνί886, ηιιβιη ρΓορίΡΓ ίϊΐβ, ί|ΐ3 ωηι1ρηιη355Ρ.

(10) ΙΙβιιι σιηηίίΡίΙιπη 051 ο,ιιοιΐ ρΙ 3(1 Ϊ5|08 ρβιίβηι ιΙϊγριιιικ,

ηιΐ33 οΐϊηι ιΐίοΐη ϋπηΙ. Οηοιΐ εηίηι ραΙ ϊηιηιοΐιίΐίί ο,ιι,τιΐηιη

η.ιΐ ■ ιια, ο^ΙρηιΙρηιΙιιιη οΐ ρρΓ8ΐΐ3(1ρηι1ιιηι Ρ5ΐ οίί. Αΐηιιρ »γ,< ί•

όΊΙ 6Ϊ8 ςιιί βίηιιιΙ ιΐίηιηΐ Ρ55Ρ ρΙ ηοη ρ5.«ρ, ηΐ3ΐ;Ϊ5 ιΐίορπ•

ο;ιιίΡ8εΡΓβ πιηρΙβ,ηΐΜπι ηιονβΓΪ. Νοη ρηίιιι ι>5ΐ, ίη ιριοιΙ 0,1110-

ψκΊΐη πιιιΙρΙιιγ : ηηιη οιηηία οηιηίηιι* ίηίΐιηί. (17) Οβ

νρΓίΐ3ΐρ νρΓο , ιριοι] ηοη οιιιηρ , ηιιοιΐ αρραΓρΙ , νριιιηι 5ΪΙ :

ρΓίιιιο ςηίϋοηι ηρο,ιιρ 5οηδΐΐ5 ρΓορΓίϊ ΓβΙΙβχ 651 : ηΐ ρΐΐ3η•

Ι3»ία ηοη («Ι ίιΐοηι ο,ιιοι) 5βη5ΐΐ5. Πρίιιιΐι- βιΙιηίΓβΙίοηε ιΐί

: .ιιιιιιι Ρ5), 8ί Ιιοο ιΐιιΐιϋιιιιΐ, ιιίπιηι Ι,ιπΙ,γ 5ίηΙ πιιιμηίΐιιιϋηεδ,

(λίρϋςιιβ οοΙοΓΡδ , φΐ«|Ρ5 ρηιίηιΐδ, 3η ςιΐ3ΐθ5 Γοηιίηιΐ5 3ρ|«-

γρπΙ; Ρΐιιίπιηι (ΐυ»1ί3 53ηίί , βη <]ΐιπΙΪ3 ^γοΙηιιΙϊΙηιϊ ; ρΙ

8Γ3νίθΓ3 , ηΐηιιη ο,ιιβϋ» (Ιροί1ί1)ΐΐ5, βη ο,ιιβίί» ΓοΙιηδΙίί ; ρΙ

νβΓ3, ιιίπιηι ηιιαΙία ιΙοΓηιίρηΙιόιΐδ, 3η ηιιβίία νίςιΊβηΙίΙιυβ.

ςυοιΐ ρηίιιι ηοη 3ΓηίΙΐ3ηΙιΐΓ, ραΐρΐ : ηρηιο ρίρηίηι, 8ί

ηοοίη ρχίίΐίπιρί 5Ρ ΑΙΙίΡηίδ Ρ550 , ηιιιιηι ίη υΐι>3 βΐΐ, :κΙ

ΑΓΡορ3«ιιηι ναΐΐιΐ. (18) ΙΙοιτι ι|ρ ΓιιΙιιγο, ιιΐ ΙΊηΙο ηποιμιρ
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Πλάτων λέγει, ού όήπου ομοίως κυρία ή τοΰ ίατρόϋ

οόςα και ή τοΰ άγνοοΰντος, οίον περ'ι τοΰ μέλλοντος

έ'σεσΟαι υγιούς ή μη μέλλοντος. Κτι 8: ε'π' αύτιον

των αισθήσεων ού/ ομοίως κυρία ή τοΰ αλλότριου και

ί. ίόίου ή τοΰ πλησίον και του αυτής , άλλα περ'ι μέν /ρώ-

ματος όψις, ού γεΰσις, περί οέ /υμοΰ γεΰσις, ουκ όψις•

ων εκάστη ε'ν τω αύτίο /ρονω περί το αυτό ούοέποτέ

φησιν άμα ούτω και ου/ ούτως έ/ειν. (ιι>) 'Λλλ' ούο'

εν έτέρω /ρόνι.ι περί γε το πάθος ήμφισβήτϊ;σιν , άλλα

ιιι περί το ώ συμζέδηκε το πάθος • λέγω ό" οίον ό μεν

αυτός οίνο; ίόςειεν αν η μεταβαλων η τοΰ σώματος με-

ταία/όντος δτε'μέν είναι γλυκύς ότέ 51 ού γλυκύς•

αλλ* ού τό γε γλυκϋ οίον έστιν όταν ή, ούοεπώποτε

μετέβαλεν, άλλ' άε'ι αληθεύει περί αΰτοΰ, και εστίν

Ιί> ές ανάγκης τό εσόμενον γλυκύ τοιοΰτον. (•2ΐι) Καίτοι

τούτο άναιροΰσιν ούτοι οΐ λο'γοι άπαντες, ίοσπερ και

ούσίαν μή είναι μηΟενός, ούτιο μηο' έ; ανάγκης μηΟέν

το γαρ άναγκαΐον ουκ ένοέ/εται άλλως και άλλοις

ε/ειν, ώστ' ει τι εστίν ε; ανάγκη;, ου/ ε^ει ούτω τε

2υ και ού/ ούτως. (•>|) "Ολως τ' είπερ εστί τό αίσΟητόν

μόνον , ούΟεν αν είη μ") όντων των έμψύ/ων • αΐσΟη-

σις γαρ ούκ αν εϊη. Τό μέν ουν μήτε τα αισθητά είναι

μήτε τα αισθήματα ίσιος αληθές ( τοΰ γαρ αίσΟανο-

μενου πάθος τοΰτό έστι ) , τό οέ τα υποκείμενα μη είναι ,

25 ά ποιεΤ τήν αίσΟησιν, και άνευ αίσΟήσεως, άούνατον.

Ού γαρ οη ή1 γ' αϊσΟησις αυτή εαυτής εστίν, άλλ' εστί

τι και έτερον πάρα τήν αΐσΟησιν , 8 ανάγκη προτερον

είναι της αίσΟήσεως• τό γαρ κινοΰν τοΰ κινουμένου

φύσει προ'τερο'ν έστι• καν ει λέγεται προς άλληλα ταΰτα,

:κι ούΟέν ήττον.

Ι'.ίσ'ι οί τίνες ο'ί άποροΰσι και των ταΰτα πεπεισμε'-

νων και τιον τους λογού; τούτους μόνον λεγόντων • ζη-

τοΰσι γαρ τις ό κρίνων τον ύγιαίνοντα κα'ι 6"λως τόν περ'ι

έκαστα κρινοΐντα ορθώς. Τα οέ τοιαύτα άπορήματα

:γ> όμοια έστι τώ άπορεϊν πο'τερον καΟεύοομεν νΰν η έγρη-

γοραμεν. (ϊ) Λύνανται ό' α'ι άπορίαι α'ι τοιαΰται πασαι

το αυτό" πάντων γαρ λόγον άςιοΰσιν ούτοι είναι • άρ/ήν

γάρ ζητοΰσι, κα'ι ταύτην οι' άποοείξειος λαμβάνειν,

έπει ό'τι γε ού πεπεισμένοι είσί, φανεροί είσιν ε'ν ταϊς

4ιι πράςεσιν. Αλλ' όπερ είπομεν, τοΰτο αυτών τό πάθος

εστίν λόγον γάρ ζητοΰσιν ων ούκ εστί λόγος ■ άποοε.ί-

ςεως γάρ άρ/ή ούκ άπόοειςίς έστιν. Ούτοι μέν ουν

ραοίοις αν τοΰτο πεισΟεΤεν έστι γάρ ού /αλεπόν λα

βείν. Οι ο" εν ιω λόγιο τήν ίΐίαν μόνον ζητοΰντες

4Γ> άούνατον ζητοΰσιν • εναντία γάρ ειπείν ά-ιοΰσιν , ευθύς

εναντία λέγοντες. (:)) Ει οέ μη έστι πάντα προς τι,

αλλ' ενιά έστι και αυτά καΟ' αυτά , ούκ αν ειη παν τό

φαινόμενον αληθές- τό γάρ φαινο'μενον τινί έστι ϊ.αι-

νόμενον ώστε ό λέγων άπαντα τά Φαινόμενα είναι

Κ> άληΟη , άπαντα ποιεί τά Οντα προς τι. (ι) Διό και φυ-

λακτεον τοις την βίαν έν τω λόγιο ζητοΰσιν , άμ.α οέ και

ύπέ/ειν λόγον άςιοΰσιν , δτι ού τό φαινόμενον ε'στιν,

<ιί(, ηοη «Ι ρι-οίεείο ϋίιιιίΐίΐιτ <•ογ(3 πιοιίίι-ί ρΙ ίιιιιαιϊ ορΐηΐο .

ιιίριιία, ιΐΐ' Ιιι 1 1 1 1 ' > ωηο, αιιΐ ηοη ίιιΐιιπ). ΙΙιίιι ιιι ΐρβίειικΊ

Μ-ηίίΙιιΐί , 1X11) ρ*1 ί,ίιηίΙίΙβΓ εριΊυβ ι|ΐιι αΐίοη'ι ο*1 , ιΊ < ; 1 1 1 ρπ>•

ρπί ; ιιΐ'<• < 1 1 1 1 ί!1:ιι- ιριοιΐ ρπιρο οδΐ οΐ ρ]ι•8 ιριο<Ι (οηρβ : δΡ<Ι

ιΐο οοΙογρ α,ιιίιίοηι ϊΪ8ιι8, ηοη ^ιΐίΐιΐδ, (Ιιι 83ροι•ρ ςιΐδΐιΐδ, ι•Ι

ηοη \ ίίΐΐϋ, • ι 'ΐοΐ'ΐιιιι ηιιΙΙιι-, ιιηιρίίΐιιι ;ιίΙ ιοιΚηι (ΐ'ΐιιροΓΟ ΐ'ίπ."

ίιΚ'ΐιι >ϊιιιιι1 ϋ,ΊΐΊ ηοη ίΙ»Μ> ΙΐίΦΐ'π•. (Ι9)ΛΙηοι•, ίη 3ϋο (οι:•

|μιπ• ιίιΐ'» ρηκΜίιιιΐ'ΐη (ριίιίοιη ιΙυΙιίΙίίπηΙ, 8Ρ<1 ιίγιλΙ ίΙΙιιιΙ, πιί

ρ.^ί,ίυ ιιιι,ίιΐιΐ : ιΙιγ,ο ΒΐιΙβιη νιΊιιΙί ίιίριιι ηιιίιίπιι νίηιιιη, βιιΐ

ίρ.•>ιιιη ιιιιιΐηΐιιηι , ιιιιΐ γογ|ηιγο ηιπ1«1υ , νίιΐιτί |κκκίΙ ιρι.ιιι-

ι)οΐ|ΐιο ιΙιιΙιό , (ρΐ3ΐιιΙο(]ΐιε ηυιι ιΐιιΐιι•, 5ΐ>ι| ηοη ίρΜίηι ιΙιιΙγρ,

ιριιιπι Γ8Ι (ρπιΐι' ρβΐ, ιιηΐ]ΐΐ3ΐιι ιιιιιΙμΙιιπι ι•βΙ, 80(1 ϋοιηριτ νοιί-

Ιί(•3(ιΐΓ (Ιΐ'ΡΟ; (ΊιριοιΙ ΓιιΙιιπιηι ρ*1 ιΐιιίοι•, ηβΟΡ8*ηπο Ι.ιΙο ΡδΙ.

(!0) ΛΙΙηιηιΊΐ υιηιιοκ ΗΙα> οι,-ιΐίυηι•» Ιιοκ ριτϊιηιιηΐ ■ ρΐηιιρηι-

ηιΐιιιοιίιιιιι ϊΐιυίΐϋΐιΐίίΐιη ηοη Ρίίβ υΙΙίιιβ, ίΙ.ι ιιρο <ριίιΐ|ΐΐΗΐιι

ΙΙΡΧΡ883ΠΙ) β«80; ιιΐ'ΐ ΓΝ>-3Γίιιιιι ρηίιιι ηοη Γ,οιιΙίη^ίΙ ,ιΐιΐιτ ρ|

ηϋΐιτ ίβ ΙιηΙμτρ. Οιιλγο κι ιριίϋ ιιι>ΐ'ΐ'ΐ-8αιϊι> ο1, ηιιη ίΙ» ρΐ

ηοη ιΙ;ι ΙιιιΙχΊιίΙ. (71) ΚΙ ΜΐηρΙίιϋΡΓ, ^ί 8('ΐι^ΙιίΙρ μιΙπιιι

Ρ8ΐ, ηϋιίΙ ΓιιιτίΙ ρΓοΓροΙο, ιριοηί•ιιιι Ιιιιη ϋηίιη,ιΙ;ι ηοη ες&οηΙ.

δβηίΐΐΒ ρηίηι ηοη ρ*μΊ. Νριριρ ίοηϋίΐιίΐίη Καιριρ ηριριο

βεη&ίοηε$ Ρί«ρ, ΓογΙ388Ϊ8 νβηιιη ρβ,^Ί : «ρηΐίβιιΐίϋ εηίιη Ιι.ιι-

ρηίϋΊο ρ«1 : αϊ ίρω ϋπϋ)ρεΙα , ιριη» ββηςυιη ΓβοίιιηΙ , ηοη ρ-μ•

ρϋηιη αΙ»ΐ|ΐΐ(! ίοηδίι , Ιιοο ϊιηρο*8ίΙ)ίΙρ »~ίΙ. 8ΡΠ8ΐι^ ηηιηιριρ

ηοη ίρ*ρ Ρ8( 8ΐιί ίρΜίΐϋ, ίριΙ ρ^Ι ηΙίιριίιΙ ,-ιΙίιιιΙ ρΙίαιη [ιγ.ιΙιί-

8ΡΙ1511ΙΙ1 , (ρίοιΐ ΠΡΡ*8Μ! Ρ8ΐ ]>ΓΪΙΙ8 6ΡΙ18Ι1 Ρ8.•;Ρ. Μ(>νΡΙ)8 (ΊΐίΐΙΙ ,

ιΐϋΐιιι.ι ρΓΪηδ ΡϋΙ ιηοΐο ; εΐ δι «ι! ίε ίηνίεειη |ι.χ•ε ε8ί€ ιΐίιιιη-

Ιιιι , ηϋιϋο ιηίηυβ.

ΟΑΡ. VI.

8ιιη| αιιίεηι ηιιίιΐηπι ηιιϊ ιΐιιΐιίΐοηΐ Ρί οοπιπι ηοίΐκι^ π"β Ιιί<

ρρΓ.<υα8ΐιιιι ββΐ, ρί ρογιιιιι <]■■! Ιι«5 οπιΐίοιιρϋ μιΙιπιι ιΐίείί εβίϋϋΐ

οιΐιιη!. ΟιιητιιηΙ είρηίιη, ΐ|πίί ριιιη, ιριί Μΐηιΐί ρίΐ, ρί οηιηίιιιι

π,ιιί ρϊγοβ 8ίημιι|» ΓρρΙε ]ικ1Ίγ»γϊΙ, ρ\»ηιϊηε(. ΤαΙβ* ηιιΙριιι

ιΙιι1>ίΙαϋοηΐ'8 βίιηϋρδ κιιιιΐ , βε «ί ο,ιπί (ΙιιΙιιΙ,ιγρΙ ιιίπιιη <Ιογ-

Γηϊιιπίί; ηιιηο , ηη νίβϋ.ιιιιιΐ8. (2) Τιι1ρ8 ηηηιιριρ ιιιικΙ,ν ιΐπ-

1ιίΙ«ΙίοιΐΡί ίιίεηι ροί«ιιηΙ. ηρ οηιηί1ιιΐ8 ρίρηίιη Ιιι νοΙιιηΙ ιΐι•-

ηιηηϋΐΓ,ιΙίοηρηι ε&δβ. Ρπηί'ίρίιιηι η»ιηηιιε, εΐ Ιιιιο, ρρΓ

ι1ι•ιιιοιΐϋΐΓ3ΐίοηβηι βροίριτε πιιβρπιηϊ. Οιιοά 3ΐιΙειη ιιιιη

ΡϋΙ 018 ρΡΓ8ΙΙ38ΙΙΠ1 , ΡΧ Ρ0Γ11Π1 3Ρ,ΙίθΙ|ίΙ>Ι18 Π1«ηϊΓΡ8ΐβ ,'ιρρ3Μ•| .

ΚριΙ , ιιΐ (ϋχίηιιΐδ, ϊδΐβ ροπιηι 3Πεε(υ8 ρίΐ : Γ,ιΙίοηριη η,ιηι•

ιριρ εοηιπι ηιιατιιηΐ, ςηοπιιη ηοη ρ*1 ΓβΙίο. Οΐ'ηιοηίΐΓ.ι-

(ίοηΪ8 ΐ'ΐιίιιι ρΜΐΐΓΪρίιιιιι ηοη ρ*1 ιΙειηοηίΙΐίΐΙΊο ! ϋ, (ριϊιίρηι

ί(;ίΙιΐΓ Γ»εϋε Ιιοε ρεΓδυαιΙρΙιϋιΐΓ : ηοη ρηίηι ρ$1 ιΙίΙΠιίΙρ ριτ-

ρρρίιι. ι,ΐιιί νιτο ίη οΓαΙίοηε δοΐιιιιι ιρια>Γΐιη( ιι( νί εοηνίη-

('.ιπΙιιγ, ίηιροίϋίύίΐε ςυχΓΐιηΙ. ('πιι!ι;ιιί,ι ηιηιςιιε ιίίιΐ'Π'

αιΙνΡΓ^ΊΓίηηι νοίιιηΐ, ίρδί ΜιιΙίιη αϊ) ίηίΐίο Γοη(Γ3ηα ιΐίρρη-

Ιεβ. (:() 8ί ηιιΐι'ΐη ηοη δΐιη( οηιηίη .-«Ι «Ιίηιιίιΐ, 86(1 π,ιιημΙπιιι

ί|>83 ρΡΓ 80 ίρ83 81ΐη(, 111)11 ι'Πΐ ΙΐΙίΐρΐι' ΜΊΊΙ1Ι1 ΟΙΙΙΙΜ', ιριηιΙ

αρρααΊ. Αρρ3Γ0ΐι» οηίηι , αΐϊοιιϊ ρ»1 βρρβΓοηβ. Οιογρ ιριί

ιΐίοίΐ οηιηία νρΓβ , ιρυρ αρρβΓεηΙ, 8880 , οηιηί3 ρηΐϊ» ΓβιίΙ 8ιΙ

3ΐίΐ]ΐιίι1. (4)Οιΐ3Γοο1)8ΡΓν3ηι1ιιιη εδί ϋ8 ιριί νΐιη ίη ογβΙϊοιιο

ιριιιτιιηΐ, ΗΐιιιιΙιριο ιίίΙιΙιτρ οΐ'ίΐΙίοιιΐΊΐι ΜιΙιιιιΙ, ιρίιιιΙ ηιιη
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άλλα το φαινόμενον ω φαίνεται χαι δτε φαίνεται και

ή χα'ι ώς. Άν ο" ΰπέ/οισι μέν λόγον , μ/) ούτω δ' υττε-

γωσι, συμβήσεται αύτοΐς τάναντία τα/υ λέγειν. (&) Εν

δέχεται γάρ τω αύτώ χατά μεν την Οψιν με'λι φαίνε-

6 σΟαι , τη δέ γεύσει μη , χα'ι τών οφθαλμών δυοϊν όντοιν

μή ταύτα Ικατέρα τη όψει, αν ώσιν ανόμοιοι. Έπε!

προς γε τους διά τάς πάλαι είρημένας αιτίας τι) φαι-

νο'μενον φάσκοντας αληθές είναι, και δια τοΰτο πάνθ'

ομοίως είναι ψευδή και αληθή (ούτε γάρ άπασι ταύτα

Κι φαίνεσθαι ούτε τώ αύτίο άει ταύτα , αλλά πολλάκις

τάναντία κατά τον αυτόν χρόνο'ν • ή μεν γάρ άφή δύο

λε'γει εν τη έπαλλάξει τίον δακτύλιον, ή δ' όψις εν),

άλλ' ούτε τη αύτη γε και κατά τι) αυτί) αίσθήσει και

ώσαύτοις καΐ εν τω αύτίο /ρόνω, ώστε τοΰτ' αν είη

15 άληθε'ς. (β) Άλλ' ΐσιος διά τοΰτ' ανάγκη λε'γειν τοις

μή δι' άπορίαν αλλά λόγου /άριν λέγουσιν , 5τι ούκ

εστίν αληθές τοΰτο, αλλά τούτω αληθές. Και ώσπερ

δή πρότερον είρηται, ανάγκη και προς τι ποιεϊν άπαντα

και προς δόςαν και αισθησιν, ώστ' ούτε γε'γονεν ουτ'

ίιι έΌται ούθέν μηθενός προδοξάσαντος. ΕΙ δε γε'γονεν

η εσται, δηλον ότι ούκ αν είη άπαντα προς δόξαν.

(7) Ετι εί εν, προς εν η προς ώρισμένον χα'ι ει ταύτό

χαι ήμισυ χα'ι ίσον, άλλ' ού προς το διπλάσιόν γε τό ίσον.

Προς δη τό δοςάζον εί ταύτό άνθρωπος χα'ι τό δόξα-

26 ζόμενον , ούκ εσται άνθρωπος τό δοςάζον , αλλά τό δο-

ξαζόμενον. Εί δ' εκαστον έσται προς τό δοξάζον ,

προς άπειρα εσται τω είδει τό δοξάζον. (β) "Οτι μεν

ούν βεβαιότατη δόξα πασών τό μή είναι αληθείς άμα

τάς άντικειμε'νας φάσεις , χα'ι τί συμβαίνει τοις ούτοι

30 λε'γουσι, χα'ι διά τί ουτιο λέγουσι, τοσαϋτα ειρήσθω,

(ο) Έπεί δ' αδύνατον τήν άντίφασιν άληθεύεσθαι άμα

χατά τοΰ αύτοϋ, φανερόν ότι ουδέ τάναντία άμα ύπάρ-

£ειν ενδέχεται τω αύτώ. Των μέν γάρ εναντίων θά-

τερον στε'ρησίς εστίν ού/ ήττον, ουσίας δέ στέρησις,

35 ή δέ στε'ρησις άπόφασίς εστίν άπό τίνος ώρισμένου γέ

νους. Κι ουν αδύνατον άμα καταφάναι καΐ άποφάναι

αληθώς, αδύνατον χα'ι τάναντία ΰπάρ/ειν άμα, άλλ' ή

πη άμφο» , η Οάτερον μεν πη Οάτερον δέ απλώς.

πυοιΐ αρρϊΓβΙ, ββΐ, δεϋ (]ΐιικΙ ηρρβΓΡΐ, ειιί βρρβΓεΙ, εί ψιιιικίο

3ρρ3ΓεΙ, εί (]ΐ]3(ρηιΐ8, ρΐ φιοπιοιίο. (,ΐιιιιιΝί Γρα\1;ιηΙ απί-

ιΙΐ'Νΐ ΟΓαΙίοηβπι , ηοη Ιαπιοη Η,-ι πίΜ.ιιιΙ , βεείιίεΐ είβ ιρϋΐιιι-

|ιιίιιινιιι εοη(Γ3ΐΪ3 οΊοριρ. (6) ΡοΙβδΙ ε(ρηίιΐ) είϋριη ίερυη-

<1υπι νΝιιπι ιριίιΐοηι ηιεί 3ρ|>3ΐ•ρΓρ, ε^ιι&ΐιι ααίοιτι ηοη ; εί ςυυπι

οειιΐί ιΐιΐο δίηΐ, ηοη Ρ3(1ρηι υίπιμιο νϊβιιί, μ νίδΗδ δίηΐ ύίδδί-

ιιιιΙ<•>. Ι.Ιΐ'ΐιίιιι 3(1 (Ό8, ιμιί ρπιρίιτ οΐίιη (1ίεΐ35 031)885, ψιι«]

ηρραΓβΙ, τΡΓυπι ρ$5β ιΐίειιηΐ, ρΐ οΐ) Ιιοο οιιιηϊα βίιηϋίΙεΓ βεββ

15)1*3 εί υργ» (ηεε ρηίιιι οηιηίΐιιυ εαιίριη 3ρρ3ΓΡΓΡ, ηεε οκΐιτη

ίρηιρεΓ Ρ3θ'ειτ>,δΡ(1 ρΐΐ'ΐιιηιιμιρ εοηΐΓβπβ, ρΐίβηι εο<1ειη (επι-

ροΓΟ : Ι30ΐιΐ8 βίοηϊιη ιΐιιυιϋείΐ ίη ιϋμίίοπιηι νβΓίϊΙίοηε, νίδυ»

ϋΐιΐι'ΐιι ιιιιιιιιι ) ιϋι ;ιπΙ : βριΐ ηεαυε εο(1εηι δβιΐϋΐ εί δεειιηιΐιιηι

ί<Ιριη , ρΐ ροιίειη ηιο«]ο, εί ίη ροιίειη ΙειηροΓε : «ριβιε Ιιοο

είϋεΐ νεπιηι ρΓοΓεοΙο. (0) 8ε»1 οΙ) Ιιοο ΓοΓίβ!»» ίίδ ψιί ηοη.

ρι-ορΙεΓ <]ιι1)ίΐ3(ίοηβπι , δε<1 ΟΓαΙϊοιιϊβ βΓΒΐία (ΙίουηΙ , ηεοεδδο

εβί (ΙίεοΓε , αυο<1 Ιιοο ηοη ίϋ νεΓυηι , 8ε<1 Ιιυίϋ νεπιηι. ΕΙ,

ιι Ι μιιΙιμ ιΙίιΊιιιη ε5(, ηεεε$8β εβ( , 3(1 ηΜ<|ιΓιι1 , εί ;κ1 ορΐ-

ηίιιπί'ΐη , εί 3(1 μίιμιιιι οιιιηία ΓβεεΓε : <|υ3Γε ηεε Γ.κ Ιιιιη βϋΐ,

ηεο βΓΪΙ ιριίπριιιιη , δϊ ηεηιο ρπυ* ορίηΒΐυ» &ίι. ΑΙ 8Ϊ Γ3-

(■Ιιιιιι ΓιιίΙ , »ιι( (-ιίΙ , ρ;ιΙ(Ί ίριοιΙ ηοη 3(1 ορίηίοηεηι οηιηΪ3

μιιιΙ . (7) ΙΙιηι , δι ιιιιιιιιι , 3(1 ιιιιιιιιι ;ιιιΙ 3(1 ι1ιΊ(.τιιιίιι;ι[ιιιιι ;

(Ι δι ίιίεπι εδί, εί ιΐίιιιίιΐίιιιη, εί ,τιιικιΐι•, ηοη (πηιοη 3(1

(ΙιιρΙιιιη, ιριοιΐ ίΐ'ίρκιΐι- ι-Ι . Λιΐ ορίηίοηεηι ί!;ΐιρκ• δι ϊ(1ειη εβί

Ιιοηιο εί ςηοα1 ορίη»Ιιιιη ε$1, ηοη ε$1 Ιιοηιο, ηηοο" ορίη3ΐ<)Γ,

δΐ'ΐΙ ςυθ(1 ορϊηαΐυπι εδ(. Ουοιίδί ιιηιιιηιρκχΐιριε 3(1 ίϋιΐιΐ ογϊΙ

ιριυιΐ ορίΐϋΐΙιΐΓ, 3(1 ιιιϋιηΙ,ι δρεείε, φιοά ορίηηίϋΓ, ειΊΙ.

(8) ΰιιυιΙ ίμίι ιιγ ιιιιιηίιηιι εειίίδδίηΐΐ ορίηϊο ε$|, ηοη δίηιηΙ νεΓ»

βδ$ε ΓοηΐΓ3ο'ίε(θΓίε ορρο$ϊΐ3, εί (]ΐιί(1 ϊΙΙίδ, ςηί δίε (ϋειιηΐ,

«(■( ίι ΙιιΙ , εί (•ιιγ ϋϊ (1ίι:;ιιιΙ , Ιιιΐ'ί'. ιΐιηιιιιη ι1ίι•|,•ι δίη(. (9) ριιιιιιι

νιτο ίιιιρο^δίϋίΐε δί( εοηΐΓ3(ΙϊεΙίοηειη δίηηιΐ (1ε εο(1εη> νβπ-

βοπ , Ι'.ίΙγΙ ι|ί•)ι) ικ•ιριι• εοη(Γ3Γΐ3 ϊίιιιιιΙ ρί(1(•ιΐ] ίηρδδε εοη-

1:Ίΐ.;!ΐ. (""Ι'||.ΙΓ!.Ι1ΠΊΙ('ΠΜ11 ηΙΙΐΊ'ΐιιη ηοη ιιιίηικρι-ίϊΐιΐίιι ρ,<(,

3ε Μΐ1ι-Ι,ιιιϋ:ι' ςηίύεηι ρηνβΐίο : ε$( βυΙεπι ρι ίνβΐϊο, ηε@3(ϊο

3 ΐ|ΐΐ"(1ιιιιι (ΙρΙρι πιιιι.ίΙο" μειιεΓΟ. 81 ίιηροββίυίΐε ϊΐβςηε ε$1

βίηιηΐ ιίΙΙΊιίικιγρ εί ηε§3Γε, νειτ ίηιροβδίηίΐε εδί ρΐίίΐηι εοη-

Ιηιιί,ι αιιιιιιΙ ίηεδδε : δρύ ;πιΙ ηηιΐχι δεειιηιΐυηι 3ΐί(ριίι1, αιιΐ

αΐΐρπιιη δεεηηϋυηι βΐίο,υίϋ , αΙΙεηιιυ δίηιρΙίεϊΐΡΓ.

ΟΑΡ. VII.

'Λλλά μήν ουδέ μεταςΰ άντιφάσεο)ς ενδε'/εται είναι

4(ΐ ούΟεν, άλλ' ανάγκη ή φάναι ί, άποφάναι εν καθ' Ινός

δτιοϋν. Δήλον δέ πρώτον μέν δρισαμε'νοις τί τό αλη

θές καΐ ψευδός. Τό μέν γάρ λέγειν τό 3ν μή είναι

η το μή ον είναι ψευδός, τό δέ τό ον είναι και τό μή

ον μή είναι αληθές, ώστε και δ λέγων τοΰτο είναι ή μή

45 άληθεύσει ή ψεύσεται. Άλλ' ούτε τό ον λέγεται μή

είναι ή είναι ούτε τό μή όν. (2) "Ετι ήτοι τό μεταςύ

εσται της αντιφάσεως, ώσπερ τό φαιόν μέλανος χα'ι

λευχοΰ, ή ώς τό μηδέτερον άνθρωπου και ϊππου. Εί

μέν ουν οΰτιος , ούκ αν μεταβάλλοι ( εκ μή άγαθοΰ γάρ

60 εις αγαθόν μεταβάλλει, ή Ικ τούτου εις μή αγαθόν)•

νΰν δ' άει φαίνεται• ού γάρ έστι μεταβολή άλλ' ή εις

τά αντικείμενα χα'ι μεταξύ. Εί δ' έστι μεταξύ , χα'ι

ΑΙ νρΓο προ ίιιΐΡΓ οοηΐπκΐιοΐίοηριιι ροδδίΙ>ί1ε εδί ςιιίεψιβηι

πιιίΗπιν εδ$ε , μίι ηεεεκβε εδί (Ιίερτε αιιΐ ιΐι'μ.ιιν ιιιιιιηι-

ςυο(1ηιιε ιΐο ιιηο : ηΐ3ΐιίΓρδΙιιηι λιιΙιίιι ε$( ρπιηο ςυυΐεηι ιΐε-

ΠιιίρηΙίΙ)ΐΐί, ηιιίιΐ νρπιηι, φίΜνρ ΓβΙβυηι εδί. ϋίεΡΓε ηβηιςπε

εηδ ηοη ε<ίΡ , 3ΐιΙ ηοη-ρηδ Ρ85ε , ΓβΙδηηι : εηδ 3ΐι(ρηι Ρδδε , εί

ηοη-ρηδ ηοη ε&8ε, νρΓυιη ΡδΙ. ()ιι3γρ ρΙ (]ΐιί ο"ΐείΙ Ιιοε Ρ8*ε

3ΐιΙ ηοη είκρ , νρηιιη ιΐίοεί , 3ηΙ ηίρηΙίεΙιΐΓ. 8θ(1 ηρε ρηδ (Ιί-

οίίιΐΓ ηοη-εδδβ, βηΐ εί&ε, ηεοηοη-εηδ. (5) ΙΙρπι ηιρ<1ίϋη»

ίηΐΡΓ ('.οιιΙι-;ΐ(Ιί(Ί ίοιιΐ'ΐη , ίΐιιΐ 8ΓΪΙ φΚ•ηιη<Ιιιιοι1ιιιΐ] Γιι^πιηι ιιιΙργ

3ΐυιιηι ι•1 ιιί;^ι ιιιιι, ίΐιιΐ (ΐιιρηΐ3(1ιηυ(1ιιιιι ιιιίιΙιπιιι ϊηΐΡΓ Ιιο-

ηιίπι'ΐη εί εηηυιη. 8ί ίίβηυο ϋβεβΐ, ηοη ιηιι!;ιΗ(ιιι• ρΓ0•

Γρείο : εχ ηοη-οοηο η3ηΐ(]ΐιε ίη Ιιοηιιιη ιηηΐϋΐιιΐ', ;ιιι( ρ\

Ιιοο ίη ηοη-1)υηιιηι : ηυηο υργο βρηιρεΓ βρρβτεί; ηοη εηίηι

ΡδΙ ηιιιΐηΐίο, ιιι>ϊ ηιΐ ορ|χ>$ί(3, γΙ ιικ'(1ία. ρηο(1ίί ΡίΙ ηιβ
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οδτως είη άν τις εις λευκδν ουκ. εκ μή λευχοϋ γενεσις•

νϋν δ' ου/ δραται. (;ΐ) Ετι παν το διανοητδν και

νοητδν ή διάνοια ή1 κατάφησιν η άπόφησιν ■ τοϋτο δ' Ιζ

όρισμοΰ δήλον δ'ταν άληθεύη η ψεύοηται. "Όταν μεν

& ώδι συνθή φάσα ή άποφασα, αληθεύει, δ'ταν δε ώδί,

ψίύδεται. (ι) "Ετι πάρα πάσας δεϊ εΤναι τας αντιφά

σεις, ει μή λόγου Ινεκα λέγεται• ώστε καΐ ούτε άλη-

θεύσει τις ουτ' ουκ άληθεύσει. Και πάρα το ον και το

μή 2ν εσται, άστε και παρά γενεσιν καΐ φθοραν μετα-

ιΐ) βολή τις εσται. (δ) "Ετι εν δ'σοις γενεσιν ή άπόφασις

το εναντίον επιφε'ρει, και εν τούτοις εσται, οίον εν

άριθμοΐς ούτε περιττός ούτε οΰ περιττός αριθμός.

Άλλ' αδύνατον έ"κ τοϋ δρισμοΰ δε δηλον. (β) "Ετι

εις άπειρον βαδιεΐται, και οΰ μόνον ήμιόλια τα Οντα

ιι εσται άλλα πλείω. "Πάλιν γαρ ίσται άποφήσαι τοϋτο

προς τήν φάσιν καΐ τήν άπόφασιν, καΐ τοϋτ' εσται τι•

ή γαρ ουσία εστί τις αύτοϋ άλλη. (7) Ετι δταν Ιρο-

με'νου ει λευκόν εστίν ειπη δ'τι ου, ούΟέν άλλο άποπε'-

φυχεν ή τι) είναι- άπόφασις δε τι) μή είναι, (β) Έλη-

»ο λυΟε ο' ένίοις αύτη ή δόξα ώσπερ και άλλαι των πάρα•

δόςων δταν γαρ λύειν μή δύνωνται λόγους εριστικούς,

ένδόντες τω λόγω σύμφασιν αληθές είναι το συλλο-

γισθέν. Οί μέν ουν δια τοιαύτην αίτίαν λί'γουσιν , οί

δέ δια το πάντων ζητεΐν λόγον. (ο) Άρνή δε προς

*■ απαντάς τούτους έζ δρισμοΰ. Όρισμδς δέ γίνεται εκ

τοϋ σημαίνειν τι άναγκαΐον είναι αυτούς• δ γαρ λόγος,

οΰ το όνομα σημεΤον , δρισμδς γίνεται. "Εοικε δ' δ μέν

Ηρακλείτου λόγος, λέγων πάντα είναι και μή εΤναι,

άπαντα αληθή ποιεϊν, δ δ' Άναξαγόρου είναί τι με-

*> ταςΰ της αντιφάσεως, ώστε πάντα ψευδή- δ'ταν γαρ

μιχΟή, ουτ' άγαθδν ουτ' ουκ άγαθδν το μίγμα, ώστ'

ούθέν ειπείν άληΟε'ς.

αΊιιπι , δίο βΐίβηι αΐϊςυα βΓΪΙ ίη βίου™ ηοη οχ ιιοη-βΐΐιο $>-

ηεταΐίο : ηυηε 3υ1επι ηοη οβΓπϊΙιΐΓ. (3) ΙΙειη οηιηε ίιιίεί-

Ιεοΐιιηΐε βΐ οοβίΐϊϋίΐβ ηιοηδ &υΙ άΟΊγκιάΙ , ουί ηβ^βΐ. Ηοε

υογο εχ ιΙεΓιηίΙίοηε ρϊΐεί, ςιιιιηι \ βηίηι άΊ'εβΙ, 3ΐιΙ ιιιι>ιιΙί;ιΙιιΐ'.

Οϋΐιιη εηίηι δίο εοηιροηβηδ άΊείΙ βιιΐ ηε^Ι , νεΓυηι όΊείΙ :

ςιιιιιη νεΓΟ βίε , ιηεηΐίΐυι-. (4) ΙΙβιη , ϊη ηιιιηϋιιι» οοηίπιιΐϊ-

εϋοηίΐηΐδ ιηειίίυηι εβδε οροΓίεΙ, ηίίί ΟΓβΙίοηίδβΓβΙίβ <1ίθ3ΐυΓ.

(}ιΐ3ΐ•β ηβηυε νβΓυηι άΊεεΙ βΐίςιιίδ, ηβηυε ηοη-νοπιιιι : βΐ βηΐ

ρΓίΐ-ΙεΓ εη8, εΐηοηεηδ. <}υ3Γε εΐίβηι, ρπιΙεΓ βΡηεΓβΙίο-

ηειη οΙεοΓηιρΙίοηειτι, ίΓαηβηιιιΙηΙίο ιιιύιίαηϋχ βΐίαυβ βπ'Ι.

(5) ΙΙεηι ϊη φΐίΐιιυουηιψιο @εηεπΙ)ΐΐδ ηεβΛίϊο εοηΐΓ3Γίηιη

ίηιΐιιαΐ, ϊη 1)ί8 εΐίβηι επί : ιιίρυΐα ϊη ηυιηεηδ ηβε ίηιρβι-,

ηοο ηοη ίηιρ3Γ ηυιηβΓυδ. 8β(1 ίηιροδδί1)ίΙβ 05ΐ : οχ ήΌΠηί-

Ιϊοηε ΒΐιΙοηι 081 πιβηίΓεδΙυηι. (ο) ΙΙοιη ίη ίηΐίιιίΐιιιιι ργο-

εειίεΐ, εΐ εηΐία ηοη δοΐυηι δΟδψιίβΙΙε™, δεα" εΐίβηι ρΙιΐΓβ

βπιηί. ΚϋΓδυί ηβηιςυε Ιιοο ηο^Γε ογιΙ βά βΓΓιπηΒΐι'οηοΓη

βΐ ηε£3(ίοηειη : οί Ιιοο ηυίεψκιηι βΓΪί : δΐι!)δΐ3η1ί3 ηαιιιιριε

ε)υ5 ίδΐ 3ΙΪ3 ιρι;πΙ.-ιιιι. (7) ΙΙβιη , ςυιιηι αΐίςιιο ίηΙοΓΓοεβηΙο

3η βίουπι 8ΪΙ, ιΐϊοβΐ ςυοιΐ ηοη, ηϋιίΙ .-ιΙίυιΙ ηβ@3νίι, ηίδϊ

ίρδυηι βδδβ : ίρδυηι νεΓΟ ηοη ε&βε ηορβίίο βδί. (8) ΑιΙνεηΗ

ϊηΐεηι ηυίου»ΐ3ηι ορίη'ιο ϊδίη , δίευΐί εεΙεΓ32 ςηοςιιε ρΓαΊεΓ

εοηιηιιιηΐ'ΐη ορίηίοηβπι : ςιιηηι βηίηι ηοη ιηδδΐιηΐ 3Γ§υ-

ηιβηΐ3 εοιιΙοηΜοδβ &ο1νεΓ8, ιπΙιιιιΙ οΓ3ΐίοηϊ, β&δβηΐίαηΐηυε

νβΓυιη ε«ε ςαοο" βνΐΐοβϊδηιο βΙΤεοΙυηι βδΐ. <2ιιίι1αιη ίίϊςυβ οί)

Ιβίβηι οαιίδαηι άίευηΐ ; ςηίιίαηι νβΓΟ, ρΓορΙβΓΜ ςυοιΐ οιηιιϊιιηι

εβηδαιη ςυ.χηιη(. (9) Ρηηείρίυπι \'8γο 3ί Ιιοδ οηιηβδ, οχ

άεΐΐηίΐίοηβ. ΡίΙ ΐηίειη άεΓιηΚίο εχ βο , ςυο4 ηβεε3δ3Γΐιιιιι

βδΐ αΐιφηιΐ 808 8Ϊ§ηίΓιε3Γ8. ΚϊΙϊο βηίηι, οιι]υδ 8ί§ηιιιη βδΐ

ποιικίι, (ΙοΓιηίΙίο 01. ΥΐίεΙϋΓ ΒΐιΙβηι ΙΚτ,κΙίϋ ςηίυΌιη ορί-

ηίο, οιηηϊα 8838 βΐ ηοη 8888 άΊεεηδ, τογ» οηιιιί;ι ΓίοοΓε-

ΑηΐχαςοΓΧ τογο , 8888 η1ί([ΐιο(| εοη(Γ3(Ιίε(ίοηίδ ιηειίίιιιιι :

ςιΐ3Γ8 οιηηί» Γ»1&3. Ουηιη εηίηι ΠΜ&εεηΙυι-, ηβςυε Ιιηηιιιιι ,

ηεςυβ ηοιι-1κ>ηιιπι ββΐ ϊΙΙυιΙ ηιίχΐυηι. ΟηβΓβ ιιίΐιίΐ βδΐ ά'κχτβ

νβΓυηι.

ΟΑΡ. VIII.

Διωρισμένων δέ τοΰτοιν φανερδν δτι και τα μονα-

/ώς λεγόμενα και τα κατά πάντων αδύνατον υπάρνειν,

35 ώσπερ τινές λε'γουσιν, οί μέν ούΟέν φάσκοντες αληθές εΤ

ναι ( ούΟέν γαρ κιολΰειν φασιν οΰτο)ς άπαντα εΤναι ώσπερ

τό τήν διάμετρον σΰμμετρον εΤναι) , οί δέ πάντ' αληθή.

Σχεδόν γάρ οΟτοι οί λόγοι οί αυτοί τω Ηρακλείτου• δ

γαρ λέγων δτι πάντ' αληθή καί πάντα ψευδή, καΐ -/ωρις

40 λε'γει των λόγο>ν έκάτερον τούτων, ώστ' εΐπερ αδύνατα

εκείνα, και ταϋτα αδύνατον εΤναι. (ϊ) "Ετι δέ φανε-

ρως αντιφάσεις ε'ισιν δς ούχοΐόντε άμα αληθείς είναι.

Ουδέ δή ψευδείς πάσας• καίτοι δόξειέ* γ' άν μάλλον Ιν-

δεχεσθαι ε'κ των είρημένων. (3) Άλλα προς απαντάς

45 τους τοιούτους λόγους αίτεΐσθαι δεϊ, καθάπερ ελε'/θη

καΙ Ιν τοις επάνω λόγοις, ουκ εΤναί τι ή μή εΤναι

άλλα σημαίνειν τι, ώστε ε; δρισμοϋ διαλεκτέον λαβόν-

τας τί σημαίνει το ψεΰδος η• το άληθε'ς. Ει δέ μηθέν

άλλο ή το αληθές φάναι ή άποφάναι ψευδός Ιστιν, άδύ-

50 νατον πάντα ψευδή είναι• ανάγκη γαρ τής αντιφάσεως

θάτερον εΐναι μόριον άληθε'ς. (ι) Έτι ει παν ή φάναι

η αποφαναι άναγκαΐον, αδύνατον αμφότερα ιΐ/εβδή εΤ-

ΛΙ(Ι*Τ0ΤΓ.Ι.Ε8. II.

Ηίδ ηιιίειιι (Ιείοπιιίιΐίΐΐίδ , ιηβηίΓοδΙυιη εδί (]ιιο() ίΙΙ,ι ςηο-

"Ίιη• φΐίι' ιΐΗο πιοοΌ εΐ ϋΌ οηιηϋιυδ ϋίουηΙυΓ, ίηιρο8δίΙ)ίΙε

6818888, «Ι ψιίιΐϋΐη 3ίυηΙ , ςυίιίαηι ηιιίιΐι-ηι ιιιιΙΙιιιη (ΙίεεηΙοδ

νεπιηι β&5β ( ηίΙιίΙ βηίηι ρΓοΙι'ώεΓε ί(.ι ειιηεΙ» βδβε βϊυηΐ ,

υΐί (Ιί3ΐηεΙηιιη οοηιιικ'ΐΐίυπιίιίΐοηι 6888 ); (|ΐιί.Ι;ιιη νβΓΟ ιιιΐιΐιϊ.ι

νβΓ3. ΚβΓβ βηίηι Γβϋοηεβ εοι-υιη , οίοιίοηι ςιι,-ε βΐ ΗβπιιΊίΙί

ΜΐηΙ. ί)ιιί εηίηι (ΙίείΙ ιριηιΐ ι ιι ιιιιιιι τοΓ3 οί οιιιιιία ϊ,ιΙ-η,

εΐίβηι μ•|ι.ιγ;ι(ϊιιι π(γ.ιγιιι|ιιι• 1ΐ3Γυηι οι-ηΐίοηιιιη (ΙίείΙ. Οιοιβ

8Ϊ ίΙί3 ίηιροδδίΐιίΐία 8ΐιη1, Ιι,όγ. ςυοα,υε ίηιροδβίΐιίΐί» βδδβ ηβ-

οβδδε εδί. (2) ΙΙεηι ρβίβΐ ςυοο" οοηΐΓβιϋεΙίοηββ 8υηΙ , ςυβδ

ηοη ροδδίοϋε βδΐ 8ίιηυ| νβΓ38 εδβο. Εγ§ο ηε^υβ ΓβΙδβδ οπιηεδ :

είδί ίιΐ νίιΐβπ ροδδίΐ ηιβ^ίδ εοπϋη^Γβ βχ ]3ΐη άίοΐίδ. (3) Αά

1ΐ38 (3ΐηβη οηιηβδ ΓβΙίοηβδ ρεΙΟΓβ οροΓίβ! , υΐ εΐ ίη βυρε-

ΓΪΟΓΪουδ δεηηοηίοιίδ ϋίεΐιιιιι εδί , ηοη δι δίΐ αίκρικΙ , »υ! ηοη

δίΐ, δεο" δϊ βΙίςιιΜ δίΒηίίίεβΙ. ςυβιβ εχ «ΙεΓιηϊΙίοηβ ϋίδρυ-

Ι.ΊΐΐιΙυηι εδί , 3οείρίοηΙί1)υδ ςυίιΐ νεΓυηι πυίιΐνε ΓηΙ•.ιιιιι δίβηί-

ΓιοβΙ. 5ί βυίβηι ηίΙιίΙ ηΐίιιιΐ εδί, ο,ιιβπι ιιΓΙίπιιαη' ηιιΐ ηε^βΓε,

νεΓυιη 3υΙ ίαΐβιιηι βδΐ, ίηιροδδίϋίΐβ βδΐ οηιηίί Μμ εδδβ.

Νβεβδδε βδΐ εηίηι ;ιΙ[ι•ι;ιιιι εοηΐΓ3(1ίε(ίοηίδ |>,ιι Ιιηι νβΓβιη

688β. (4) ΙΙβιη, δι οηαηε ;ιιι1 αΐϋηηαιρ αιι( ηε§8Γβ ηεεεϋδβ

βδ( , ίηιροδδίοίΐε ι•-ι υ(Γ3αυε ΓβΙδΒ εδί : ηΙΙοΓίΐ βηίιη ρβΓδ εοη



ΛΙ4 [ββ,β7.] (10Ι2,1013.':ΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΑ Φ1ΊΙΚΑ Λ, «.

ναι• θάτερον γαρ μέρος ττ,ς αντιφάσεως ψεΰοός εστίν.

(5) Συμβαίνει οή χαι το Ορυλούμενον πασι τοις τοιούτοι;

λο'γοις , αυτούς εαυτούς άναιρεϊν. Ό μεν γαρ πάντα

αληθή λέγων και τον εναντίον αύτοϋ λόγον αληθή ποιεί,

,ι, ώστε τον αυτοϋ ουκ άληθη ( ό γαρ εναντίας ου φησιν αυ

τόν άληθη), δ οέ πάντα ψευδή χα'ι αυτός αυτόν. Έαν

ο' έςαιρώνται δ μέν τον εναντίον («ς ούχ αληθής μόνος

εστίν, 6 δέ τον αυτός αύτοΰ ώς ου ψευδής , αύθέν ήττον

απείρου; συμβαίνει αϋτοϊς αϊτεΐσθαι λογούς αληθείς χαι

ΐυ ψευδείς- δ γαρ λέγων τόν άληθη λο'γον άληθη αληθής,

τοϋτο δ' εις άπειρον βαδιεΐται. (ο) Ψανερόν δ1 δτι

ούο' οί πάντα ήρεμεΐν λέγοντες άληθη λέγουσιν, ούδ" οί

πάντα χινείσθαι. Ει μεν γαρ ηρεμεί πάντα, άει

ταύτα άληθη χα'ι ψευοη εσται, φαίνεται δέ τούτο μί-

ι.» ταβάλλον δ γαρ λέγων ποτέ αυτός ούχ ην χαι πάλιν

ούχ εσται. Ει δέ πάντα κινείται, ούθεν εσται αληθές•

πάντα άρα ψευδή. Άλλα δέοεικται δ'τι αδύνατον.

(7) "Ετι τό ον άνάγχη μεταβάλλειν εκ τίνος γαρ είς

τι ή μεταβολή. Άλλα μην ουδέ πάντα ηρεμεί η χι-

ίιι νεϊται ποτέ, άει δ' ούθέν εστί γάρ τι 8 άε'ι χινεϊ τα

κινούμενα , χαι τό πρώτον άχίνητον αυτό.

(πκΐίεΐίοηϋ Ρ8ΐ ΓαΙίυιιι (5) Λ«τϊι]ίΙ ιρίιιι- ί<1 ιμιοιΐ ΙιγΙιιγ

V 1 1 1 μ,Ι > ||ίί 0Π1Ι|ί1)Ι18 ΟΓ3(ΊθΠίΙ)Ι13, Ρ38 8Ρ ϊ|>«18 ρΡ!Ϊ1ΙΗΤΡ. 011%

ριιίιιι οιιιιιία \ΡΓ3 ιΐίείΐ, ροιιΐι-απαιιι πυοφιε ί-ίΐιί ογ.ίΜοιιιμιι

υιΊ',ίιιι Ι,ιι ίΐ : ςυβΓβ κιιαιιι ϊρδίιΐδ ιιιιιι νιτηιη ί <-οηΙι.•ιπ.•ι

ηαηιο,ιιε όΊείΙ ι•;ιιιι ηοη βίίβ \ ιταπι ) : <|ΐι.ι' νβΓΟ οιιιιιία

ΓαΙία, εΐ ΙιίΐΜ' 56 ίρβιιιιι. ψυιίιΚί εχείρίαηΙ ίΙΙβ φΐίιίρηι εοη-

Ιι-αι-ίαιη , ιμιι>ιΙ μιΙιι ηοη νβΓ3 βδΐ, |ι:ιτ νβΓΟ δε ίρεαιη , (]υο(1

νι.Ι.ι ηοη Ιαΐδβ, ηίήίΐοηιίηιΐδ ίηϋηίΐαδ αιχίιΐίΐ «■■>> ρεΙεΓΟ

ιιΐ ΒΐίοΒΙ ■-. ΜΊ .ΙΑ εΐ ίαΐδαδ. <}υί ιιιίιιι ΐ|ί( ί! νιτίΙΙΙΙ (ΙΙΙΐΙίιιΠΓΙΙΙ

Ρ58β νει-αιη , οοηδβηΙι'Ι Ιιυίο (\•ιοά νεΓα ρκΙ : Ιιοο υργο πι ίη-

Ιί ιι ϊ 1 ιι ιι ι ρπιι ι-ιΙγΙ. (6) (Ιαηιιιι αιιίεηι « -Ι , ιριι »1 ιιιί• ι ,ι ,

ςιιί ιιηιιιίη φΐίεδεεΓΟ τΐϊοιιηΐ , νεπιηι ιΓκίιιιΙ , ιιιτ ιμιί οιιιιιία

ιηονεπ. ΚΙΐ'ΐιίιη μ οιιιιιία ςιιίίίριιι φΐι'ρςειιηΐ, Μΐιιρρι- βαιίειΐ)

τετ» ιΙ Γαΐ83 ΐ'πιιιΐ : :ιρραη-Ι αιιίεηι Ιιιιι' (ι-αιίϊηιιιίαπ. (}ιιϊ

(πιπί Ιιικ' (ΙίιϊΙ , ίΐΙίιριαιιιΚ) ίρβρ ηοη ιιιαΐ , ι-Ι πίΓδυδ ηοη επί.

8Ί νβΓΟ οιιιιιία πιουρπΙιιγ, ιιΊΙιίΙ επί \ ι•ι-πιιι : ειιηεία ιτμο

ΓαΙδα. δριΐ (Κ•ιιιοιιλ(γ,ι1νιιι εδί Ιιοε ίηιροδδίΐιίΐε ε«8Ρ. (7) ΙΙειη

ηβεβ88β ε$1 , ειυ 1 1 αιΐδίηηίαι ί : εχ ηΐίιριο ιιαιικριρ αιΐ αϋςυίιΐ

Ιιαηδπιυΐαϋο. ΑΙ νβΓΟ , ηεε οιιιιιία φΐίεεειιηΐ ,ιιιΐ ιικινί'ΐι•

Ιιιγ ηΐίιρι,ιηιΐο, ίοηιριτ νιτο ηι'ΙιίΙ. £$( (ΐιίιιι ιριίιΐιΐ.ιιη ,

ιριοιΙ ϋι'ΐιιρί'ΐ' ιηοΥυΙ εα ι"ρια• ιιιουοιι! πΐ' : ε( ριίιηιιιιι ιηονεη$,

ίρι,ιιιη ίιιιηκιΐιϋε Οί.1.

Ι,ΙΒΕΙΙ IV.

ΟΑΡ. Ι.

Άρ^ή λέγεται ή μεν έΤθεν άν τις του πράγματος

χινηθείη πρώτον, οίον του μήκους και δδοΰ εντεύθεν

μεν αύτη αρχή, εξ εναντίας δ' ετέρα• ή δέ δ'θεν άν

ιι κάλλιστα ίκαστον γένοιτο, οίον και μαθήσεως ούκ άπό

τοΰ πρώτου και της του πράγματος άρχης ενίοτε άρ-

κτέον, άλλ' δ'θεν δαστ' άν μάθοι ■ ή δε δ'θεν πρώτον

γίνεται ενυπάρχοντας , οίον ώς -π\οίο\> τρόπις και οικίας

θεμέλιος , χα'ι τών ζώων οί μεν χαρδίαν, ο'ι δέ εγχέφα-

9» λον, ο'ι δ' δ τι άν τύχωσι τοιούτον υπολαμβάνουσιν.

(ϊ) Η δε δθεν γίγνεται πρώτον μή ένυπάρχοντος χαι

δ'θεν πρώτον ή χίνησις πέφυκεν άρχεσθαι καί ή μετα

βολή , οίον τό τέχνον έχ τοΰ πατρός χα'ι της μητρός

χα\ ή μάχη έχ της λοιδορίας• ή δέ οδ κατά προαίρε-

36 σιν κινείται τα κινούμενα και μεταβάλλει τα μεταβάλ

λοντα, ώσπερ αΧ τε κατά πόλεις άρχαι χα'ι αί δυνα-

στεϊαι καΐ αί βασιλεΐαι και τυραννίδες άρχαι λέγονται,

κα\ αί τέχναι , και τούτων αί αρχιτεκτονικά! μάλιστα.

(3) Ετι δθεν γνοιστόν τό πράγμα πρώτον χαΐ αύτη αρχή

;0 λέγεται τοϋ πράγματος, οίον τών αποδείξεων αί υπο

θέσεις. Ίσαχώς δέ καΐτά αϊτια λέγεται• πάντα γαρ

τα αίτια άρχαί. (4) Πασών μέν ουν κοινόν τών άρχων

τό πρώτον είναι δ'θεν ή εστίν ή γίγνεται η γιγνώσκε-

ται• τούτων δέ αί μέν ένυπάρχουσαί εισιν αί δέ εκτός.

ίύ (γ.) Διό ή τε φύσις αρχή και τό στοιχεϊον και ή διάνοια

καΐ ή προαίρεσις και ουσία και τό ού ένεκα • πολλών

γαρ και τοΰ γνώναι καΐ της κινήσεως αρχή τάγαθόν

καΐ τό καλόν.

ΙΊ'ίιιπ'ρίιιιιι Ιιοο φιίιΐΐ'ηι (ΙκίΙιιγ ίΙΙικΙ γρι , 8 ςιιο ςιη3 ρΤί-

ιιιιιιιι ιιιι ιμ•Ι ιιι• : ιιίριιία, ιιια^ιιίίικίίπίκ, ρ( υιμ-, Ιιιιιι- ςιιϊιίεηι

Ιιοο ρι-ίιιπ'ρίιιιη εδί, εχ ορροδΐΐο υογο αΐΐηιΐ. Λΐίιιά ρΓΪιιοί-

ρίιιηι ι•-Ι ίΐΐιιιΐ υηόε ηηοοΊ^υε ορίϊηιε ΓιαΙ : ιιΐ (Ιοι-Ιπ'ιι,ί-, ηοη

3 ρπιιιο αο ιι-ί ρΓίικ-ίρίο ηΐίιριαικίο ίηιΊιοαηιΙιιιιι ε$(, £6x1

ιιηιΐο φΐίβ ΓαιΊΙίιΐί (Ιϊ^εαΙ. ΛΙίιιιΙ αιι[(-ιιι , α ςυο ρΓίηιο ϊηκίΐο

ΙίΙ :υ(ηανί8, ι-αι-ϊηα ; ε) ιίοιηιικ, ΓιιηιΙαηιεηΙυηι :αηίιηαϋυιη

ηποιριε φΐίιίαιη (οι-, ιριίιίαιη (η-πΊιπιιιι , ςιιίϋαιη φίοιίευηι-

ηυε Ιαΐβ οοηΙίη§ίΙ , ριιίαιιΐ. (2) Αΐίυιΐ υργο 3 ςοο ρπηιο

ηοη ιιιμ'Ιιι ΙίΙ , β( 3 ςηο ρι-ίιιιιι ηαΐυτα αρίυβ εβί πιοΙοϊ ίη-

(•Ιιοαπ, εΐ ΐΓαηδίιιυΙαΙίο, ιιΐ ρΓοΙεβ, εχ ραΐΓβεΙ ιιιαΙη•; ιΊ

ΙιεΙΙιιηι, εχ εοηΐυιηείία. ΛΙίιιιΙ οογγο ί(Ι , αιΐ ευ]υ« εΐεείϊο-

ιιιιιι ιηιΛι-ηΙιιΐ' ιρια• ιικινίΊΐΙυΓ,εΙ πιυΐαηΐυι• ςιι»3 ηιπΙαηΙιΐΓ :

ςιιεη>α^ηιθ(]ιιιιι <ί\ ίΙ,ιΙιιιη ρηηι,ίρ&Ιυ» , ροΐεηΐϊα;, Γβςηα, εΐ

(ΥΓαηηί(1ε$ ρπηείρίβ (ΙίευηΙιΐΓ : εΐίαιιι 3Γ(ε9, ε( εχ 1ιί<

ιηαχίιιιν 3Γ(Ίιί(«ε(οηίε33. (3) ΙΙιίιι, ιιικίι' ρπιιιιιιιι κ•> εο-

ίίΐιϋα ε$(, ίΐΐιΐιΐ φίοςυε ριίικ ίρίιιιη γρι (ΙίείΙυΓ : πίριιία , ιΐβ-

ιιιοη-,ίΓαΙίοηιιιη 5υρρο3Ϊ1ίοηε$. ΤοΙίεβ ηιιίρΐϋ εαιίία' ηιιοιριο

(Ιϊΐ'ΐιιιΙιΐΓ : οιπηρϋ ηαηκρκ' (,ιιΐί,Ί•, ρπηείρία. (4) Οηιηίΐιιΐϋ

ί^ίΙιΐΓ [π ίικί|ΐίί> (όιιιιιιιιικ: ρί( , ε$$ε ρπιιιιιιιι ηικΙε πιιΐ «'-Ι ,

αυΐ ΙίΙ, 3υ( εο^ηο$είΙιΐΓ. Ιίοπιιιι νει•ο (ρκτιίαηι ίηΐηηϋεπίϋ,

(]ΐι«'(1αι« βχ(Ηη$«ευ8 δΐιηΐ. (5) ΟυβΓε βΐ ηαΐυτα ρηηεϊρίυηΊ

ε.•.!, ε( εΐεηιεηΐυπ) , εΐ ιηεηκ, εΐ είβεϋο, βΐ 8ΐι1»Ι.ιιιΜα , • ι

ιριοιΐ ευ]υ8 03υ8&. ΜυΙΙίβ ι•Ιι ιιιιιι εΐ εοςηΊΙίοηίβ βΐ ιικιΐιι*

ρηπείρίυπι ίρδίιηι υοηιιηι ρΙ ΙιοηρίΙιιηι.
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ϋΑΡ. II.

Αίτιον λέγεται έ'να μεν τρόπον ί\ ου γίγνεταί τι

ένυπάρχοντος , οίον δ χαλκοί τοϋ άνδριάντος καί δ άρ

γυρος της φιάλης , και τα τούτοιν γένη • άλλον δέ το

είδος καί το παράδειγμα , τοϋτο δ' έστιν δ λόνος τοϋ τί

5 ην είναι, χαι τα τούτου γένη, οίον τοΰ δια πασών τα δυο

προς Ιν και ίλοις δ αριθμός, χαι τα μέρη τα Ιν τω λόγο),

(ι) "Ετι δ'Οεν ή αρχή της μεταβολής ή πρώτη η της

ήρεμήσεως , οίον δ βουλεύσας αίτιος , και δ πατήρ τοΰ

τέκνου, και 5λως το ποιοϋν τοϋ ποιούμενου και το με-

10 ταβλητικδν τοϋ μεταβάλλοντος, (ϊ) "Ετι ώς το τέλος•

τοϋτο δ' εστί το ου ένεκα , οίον τοϋ περιπατεϊν ή

ΰγίεια. Δια τί γαρ περιπατεί; φαμέν, ίνα ΰγιαίνη,

και είποντες ούτως οίόμεΟα άποδεδωκέναι τδ αίτιον.

Και έσα δή κινη'σαντος άλλου μεταξύ γίγνεταί τοϋ τέ-

ιι> λους, οΤον της υγιείας ή ίσχνασία ή ή κάθαρσις ή τα

φάρμακα ή τα Οργανα • πάντα γάρ ταΰτα τοϋ τέλους

ένεκα έστι , διαφέρει δέ αλλήλων ώς όντα τα μεν Ορ

γανα τα δ' έργα. (ι) Τα μεν ουν αίτια σχεδόν τοσαυ-

ταχώς λέγεται, συμβαίνει δέ πολλαχώς λεγόμενο» των

2<ι αιτίων καί πολλά τοϋ αύτοϋ αίτια είναι, ου κατά συιχ-

βεβηκός, οίον τοϋ άνδριάντος καί ή άνδριαντοποιική

και δ χαλκός , ου καθ' έ'τερόν τι άλλ' η άνδ'ριάς, άλλ' ού

τον αυτόν τρόπον, άλλα τό μεν ώς ΰλη τό δ' ώς όθεν

ή κίνησις' και αλλήλων αίτια, οίον τί» πονεϊν της

ϊ* εύεςίας χαι αυτή τοϋ πονεϊν άλλ' οΰ τον αύτδν τρόπον,

άλλα τδ μεν ώς τέλος το δ' ώς αρχή κινήσεως, (δ) "Ετι

δε ταύτο ενίοτε των ενάντιων εστίν • 3 γάρ παρόν αίτιον

τουδί , τοΰτ' άπδν αϊτιώμεθα ενίοτε τοϋ εναντίου , οΐον

τήν άπουσίαν τοϋ χυβερνητου της τοΰ πλοίου άνατρο-

3« πης, ου ην ή παρουσία αιτία της σωτηρίας. "Αμφυι

δέ, χαΐ ή παρουσία καί ή στέρησις, αίτια ώς κι-

νοΰντα. (ο) "Απαντα δέ τά νϋν είρημένα αίτια εις τέτ-

ταρας τρόπους πίπτει τους φανεριοτάτους. Τά μεν

γάρ στοιχεία των συλλαβών και ή ΰλη των σκευαστών

&'> και το πΰρ και ή γη και τά τοιαϋτα πάντα των σωμά-

το>ν, καί τά μέρη τοΰ έίλου και αί υποθέσεις τοϋ συμ

περάσματος, ώς τδ Ις ου αίτια έστιν τούτων δέ τά

μέν ώς τδ υποκείμενον, οΤον τά μέρη, τά δέ ώς τδ τί

ην εΤναι, τό τε δλον και ή σύνθεσις καί τδ εΤδος. (7) Τδ

«υ δέ σπέρμα κα\ δ ιατρός καί δ βουλεύσας καί έίλοις τδ

ποιοϋν, πάντα δΌεν ή αρχή της μεταβολής ή στάσεως.

Τά δ' [ άλλα ] ώς τδ τέλος καί τάγαβδν των άλλων τδ

γάρ ου ένεκα βέλτιστον καί τέλος των άλλων ΙΟέλει

είναι. Διαφερέτω δέ μηδέν αύτδ είπεΐν αγαθόν ή φαι-

4» νόμενον αγαθόν, (β) Τά μέν ο3ν αίτια ταϋτα και το-

σαΰτα έστι τω είδει, τρόποι δέ των αιτίων αριθμώ μέν

είσι πολλοί, κεφαλαιούμενοι δέ καί οδτοι Ιλάττους.

Λέγεται γάρ αίτια πολλαχώς , καί αυτών των δμοει-

δών προτέρως καί υστέροις άλλο άλλου, οΐον υγιείας δ

50 ϊατρδς και δ τεχνίτης , καί τοΰ διά πασών τδ διπλά-

σιον καί αριθμός, καί άε\ τά περιέχοντα δτιοϋν των

καθ' έκαστα. (9) Έτι δ' ώς τδ συμβεβηκδς και τά

03113α νβΓο υηο ιηοϋο αΜοίΙιΐΓ ίά, βχ ςυο ίιΐδίΐο βΠςυίιΙ ΠΙ,

ιιΐ Κ8 δίβϋια; , οΐ 3Γ£ειιΙυηι |).ίΙ<ί•;•• εβϋδβ εδί, βΐ ΙιΟΓυηι ^ε-

ηβΓα. ΑΙίο νβη>, δρεείεδ,εΐ βχεηιρΙαΓ. Ηκεβιιίεηι εβίΓβΙίο

('ίιΐδ αυοιΐ ςηίά" βΓαΙ β&δβ, εί Ιιι^ιΐδ βεηε™ : υΐ ίρβίιΐδ άίβρ»-

8οη , ϋυο αί υηυπι ; εΐ δίηιρϋείΙβΓ, ηααι«πη, βΐ ρβΓίεδ, ςυοε

ίη Ιιαο ΓβΙίοηε βυηΐ. (2) ΙΙβω, υηά"ε ριϊηοϊρίυηι ηΐϋΐβΐίοηίβ

μπηιυηι, αυΐ ςυίεΐίδ, υΐφιί εοηβυΐυϊ)., εβϋϊ» εδί, βΐ ρβΙεΓ,

ρΓοΙίδ : εϊηιρΙίαΙβΓ, Ιίΐείεη*, ε]η8 ο,υοά ΓαρΙιιπι ββΐ; βΐ Ιηηδ•

ηηιιίαΐϊνυιη , ΐΓβηβπιυΙβΙί. (3) ΙΙβηι , υΐ ίϊηϊβ : Ιιαιο ίυίειη

ε*1 ευρίδ οβυδβ , υΐ 3ηιουΐ3η<1ί ββιιϊιαβ. ΡΓορΙΟΓ ςιιίύ βηϊιη

3ΐηϋιιΐ3ΐ? ιΐίοίιηιΐδ, υΐ δβηεΙϋΓ. ΕΙ ςηυπι ίΐβ άηίηιιΐδ, ρυΐβ•

111113 ι,ιυ-ίΐιιι Γεο'ο'ίϋίδδε. ΕΙ ςυχευπιηυε ϊηΐΕΓ ίΙΙικΙ ιηονρπ*

εί Ιίηεηι ιππίί,ί Ιίιιιιΐ : ηΙββηί&Ιίδ, .ιΐίρηιι,ιΐίο , ρυη>3ΐίο,

ιηειίίΐ'.-ιιιιεηΐ» , βιιι ίηδίπιηιεηία : οπιηϊα εΐεηϊπι Ιικε ΓιηΪ8

8Γ3ΐί3 δυηΐ , άίΓΓεπιηι νεΓΟ βϋ ίηνίεειη , βο ουοϋ ηκε ςιιί-

ιΙιίιι ϊιι»[πιιιΐ(ΊΐΙ.Ί, ίΙΙα νεΓΟ υΐ ορει-3 δυιιΐ. (4) (,.ιιι»;ι• ϋ.ι-

ηιιε ΓεΓε ΙοΙίεδ <Ιϊ< ιιιιΐυι-. ΑΙ ςυυηι ιηιιΙιϊΓαΓίαιιι εαυδβε ϋί-

ουηΐυι-, βεείιΙΚ ιηυ!ΐ38 ςυοςυε ΐ']ϋ5<Ιεηι εαυδβδ βδββ, ηοη

μίίμιιΙιιιιι βοεΜεπδ : ιιΐ 8ΐ3(υα! , εΐ 3Γδ ϊΙ,ι(ιι,ίιϊ;ι , βΐ ίρδυπι

ίΓ3 , ηοη δεειιικίυηι αϋιιιΙ ιριϊρρί:ιηι, δεο" ρΓουΙ δίβίυβ 851 :

ηοη Ιβηιεη εοιίειη ιηοιίο ; δεά Ιιοε ςιιίιίβηι υι ιηαΙ(ΐϊ;ι , ίΐΐυί

νεΓΟ υΐ ιιιιιΐι• ηιοΐιΐ8. ΕΙ ϊηνίεεηι 030338 ε«δε : ιιΐ 1&1>0Γ3Γβ ,

υοηχΐιβίιίΐυιΐίηίδ; Ιιη'ΐ: νειο , Ι.ιΙ)0Γαηι1ί : ηοη (βιηεη εοίΐοηι

ηαοοΌ , δεά 1ΐ330 ι|υί(1εηι υΐ Βηίδ , ίΙΙιιο" νεΓΟ ρπηείρίιιιη ηιο -

Ιύδ. (5) ΙΙεηι, ίάΐπι ΒΐϊςυβηαΌ εοη(Γ3ποηιηι 03υ33 βδΐ.

Ουοά εηΐηι ςιιιιηι Άά»ίΙ, 3ϋειι]υ8 εβυ83 εδί : ϊϋεηι , ςουηι

3ΐ)δίΙ, ααιίί.ιηι εοηΙιαΓϋ ηοηηιιηΐ]ΐι;ιηι (Ιίοίηιιΐί : ιιΐ βΐι-,εη-

(ί.ιιιι ρπΙιεπιαΙοΓίΛ, η.ιιιΓΓ.Ί^ϋ : ιιι]ιΐδ ρΓ,τίΐ'ΐιΙία, δβΐιιΐίδ

ε3Π33 οπιΐ. Αιηοίκ αιιίεηι , εΐ ρπτδεηΐίβ εΐ [ιγϊ νηϋο , (αηηιιαιιι

ωονεηΐεδ εβαβίε $υηΙ. (6) Οηιηεδ 3υ(εηι ηυηε ϋίοΐκ οβΗδα•,

ίη φΐ.ιΐΐιιηι• ίηείιΐιιπί ηΐ3ηϊΓε8ΐίδ8ίηΐ03 ηιοϋυϋ : εΐεηιοηΐβ εΐε-

ηίιη 8}Ίΐ3ΐι»Γυηι , εΐ ιπ;ιΙεπ<ι ΓβοΙοπιπι, εΐ ί^ηϊδ, ε( Ιιίτ,ί, ο(

οηιηία ΐ!ΐφι*ι:ειιιοι1ί εοι-ροπιηι , ρϊΓίεδ ο,ιιοο,ιιε (οϋυδ, εί

δυρροδϊϋοηεδ οοηείυδϊοηίδ, εαυδβε δυηΐ ιι( εχ ςυο. ΙΙαιιιιιι

νιτο Ιι.ί'ι•. <|ΐιϊ<Ιοιιι Ιηπιριαιη 5ΐι1)](Ό(ϋπι , υ! ρβΓίβδ : Ιι.< ■<■

νεΓΟ (3ηΐ]ΐιαιη ςυοά <\υ\ά εΓ3ΐ εδδβ, υΐ (οΐυιη, βΐ εοιηροβί-

Ιίο, είδρεείεδ. (7)8επιεη τετο,εΐ ηιεάίευβ, εί βοηδΐϋβΙοΓ

εί δίπιρΙίείΙεΓ εΙΗεϊεηδ , οηιηί3 ιιικίο ΐΓαηίηιιιΙαΙίοηίϋ ηιιΐ

Μ.'ΐΙιΐδ ρΓΪικ'.ϊρΐυιιι. ΑΙία τεΓΟ, ί3ηηπ.ιιιι Γιηϊδ εί Ιιοιιιιηι ηυϊ-

(Ιεηι εοΙεΓοπιηι : ί]ΐιοι1 εηίιη ευ^υδ εαιίδα , ορϋπιιιιη εί βηίδ

εεΙεΓΟΓυηι νιιΙΙ εβδε : ηίΐ 3α1εηι (ΙίΓίεπιί , οοηιιιιι ϊά 3η βρρβ-

π'ΐΐδ Ιχιηιιηι ιΐίρθίιιρ. (8) Ηχ ίΐβςυε 0805»;, 3ε 1ο( βρεείε

δΐιηΐ. Μοιίί βηίειη εΒίΐδβπιηι , πιιιιιργο ςυίο'εηι ιιιιιΙΙ ί δΐιηΐ ,

ρ.ιιιι ίοΓί-β νεΓΟ ίΐυηΐ ρβΓ ΓεαΊιεΙίοηεπι ίη εβρίι». ])ί<•υιιΐιιι-

εΐεηίηι εαυδ» ιηιιΙϋρΙίείΐεΓ, ε( εαπιιιι ςυβε β]υδϋεηι βρεείεί

5ΠΙ11, ριίιΐ8 νίϋιΊίΐ'οΙ ρΐ ροδίΡΓΪυδ βΐία , ο,υβηι Ηΐία : υ! β3ηί-

Ι.ιΙϊ-ί, ιιίριΙκΊΐ-;, ρΐ βΚίίεχ : εί ίρδίϋδ άίβρβδοη, ιΐιιρίιιιη , ε[

ιιιιηιεηΐδ, εί ίΙΙβ ΒΡίηρΡΓ, ςυβί εοηΐίιιρηΐ ςυο<1ευηιι]υε ρβι-

(ίριιΐΗΐ'ίιιπι. (9) ΙΙεηι, οΐίρβηιη αοείιϊρη», εί εοηιη £βηεΓ3,
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τούτων γένη, οίον άνδριάντος άλλοις Πολύκλειτος και

αλλιώς άνδριαντοπιός, δτι συμβέβηκε τω άνδριαντο-

ποιω Πολυκλείτ<>> είναι , και τά περιέχοντα 31 το συμ-

βεβηκός, οίον άνθρωπος αίτιος άνοριάντος, ή χαι ό*λως

6 ζώον, δτι δ Πολύκλειτος άνθρωπος, δ δέ άνθρωπος

ζώον. (η>) Εστί δέ χα'ι τών συμβεβηχότων άλλα

άλλοιν πορριότερον χα'ι έγγύτερον, οίον ει δ λευκδς χα'ι

δ μουσικός αίτιος λε'γοιτο τοΰ άνδριάντος, άλλα μή

μόνον Πολύκλειτος ή άνθρωπος. [Πάρα] πάντα 3=

ιυ και τα οικείους λεγόμενα και τα κατά συμβε£ηκός τα

μεν ώς δυνάμενα λέγεται τα ο' ώς ενεργούντα, οίον

τοΰ οίκοδομεϊσθαι οικοδόμος ή οικοδομών οικοδόμος.

(π) Ομοίως δε λεχθήσεται καΐ εφ' ών αίτια τα αίτια

τοις είρημένοις, οίον τοΰδε τοΰ άνδριάντος ή άνδριάντος

15 ί, δ^ως εικόνος, και χαλκοΰ τοΰδε η χαλκοΰ ή δίλως

ύλης • και έπ'ι των συμβεβηκότων ωσαύτως. "Ετι δι

συμπλεκόμενα και ταΰτα χάχεϊνα λεχθήσεται, οίον ου

Πολύκλειτος ουδέ άνδριαντοποιός, άλλα Πολύκλειτος,

άνδριαντοποιός. (12) Άλλ' δ'μως απαντά γε ταΰτ' εστί

20 το μέν πλήθος ε7;, λεγόμενα δέ δι^ίος• ή γαρ ώς το

καθ' έκαστον, η ώς τι) γένος αύτοΰ, ή ώς το συμβεβη-

χο'ς, ή ώς το γε'νος τοΰ συμβεβηκότος, ?, ώς συμπλεκό

μενα ταΰτα , η απλώς λεγόμενα , πάντα δέ ή ώς ενερ

γούντα ί| κατοι δύναμιν. Διαφέρει δέ τοσοΰτον, οτι

55 τά μέν ενεργούντα και τα καθ' εχαστον άμα Ιστι χα'ι

οϋχ εστίν [ αυτά τε ] και ών αίτια, οίον δδε δ ίατρεύιον

τω δγιαζομένω, και ίδε δ οικοδόμος τώδε τω οίκοδο-

μουμένω, τά δέ κατά δύναμιν ούκ άεί• φθείρεται γάρ

ούχ άμα ή οικία και δ οικοδόμος.

ΟΑΡ

30 Στοιχεΐον λέγεται εξ ου σύγκειται πρώτου ένυπάρ-

χοντος, αδιαιρέτου τω είοει εις έτερον είδος, οίον φω

νής στοιχεία έξ ών σύγκειται ή φωνή και εις ά διαιρεί

ται έσχατα, εκείνα δέ μηκέτ' εις άλλας φοινάς ετέρας

τω είδει αυτών, άλλα καν διαιρήται, τά μόρια δμοειοή,

35 οίον ίίδατος το μόριον ύδωρ, άλλ' ού της συλλαβής.

(ή Όμοίιυς δέ και τά των σο;μάτο>ν στοιχεία λέγουσιν

οί λέγοντες, είς & διαιρείται τά σο'ιματα έσχατα, εκείνα

δέ μηκέτ' εις άλλα είδει διαφέροντα• και είτε εν είτε

πλείω τά τοιαΰτα, ταΰτα στοιχεία λέγουσιν. (») Πα-

κ» ραπλησίως δέ και τά των διαγραμμάτοιν στοιχεία λέ

γεται, κα'ι #λως τά των άποδείςεοιν • αϊ γάρ πρώται

αποδείξεις και εν πλείοσιν άποδείξεσιν ένυπάρχουσαι,

αύται στοιχεία των αποδείξεων λέγονται• είσι δέ

τοιοΰτοι συλλογισμοί οί πρώτοι έκ των τριών δι' ένδς

45 μέσου. (♦) Και μεταφέροντες δέ στοιχεΐον καλοΰσιν

έντεΰθεν, 8 αν Ιν ον και μικρόν έπ'ι πολλά η χρήσιμον.

Διό και το μικρόν και άπλοϊν καΐ άδιαίρετον στοιχεΐον

λέγεται. "Οθεν έλήλυθε τά μάλιστα καθο'λου στοιχεία

είναι, δ'τι έκασιον αυτών £ν ον και άπλοΰν έν πολλοίς

5ΐι υπάρχει ή πασιν ή δτι πλείστοις • καί το £ν καΐ τήν

στιγμήν αρχάς τισι δοχεϊ είναι, (δ) ΈπεΙ ουν τά

καλούμενα γένη καθόλου καΐ αδιαίρετα ( εΐς γάρ έστι

υΐ ίΐ.ιΐιια• , 3ΐίΐ6Γ Ροΐνοΐεΐιΐδ , εΙ βΐίίει- δ(3ΐυ3Γίυδ : ςυΐβ 30-

είιΐίΐ 4(,ι1ιι;ιι ίο , ΡοΙνοΜο ββϋβ : εΙ 03 ηιια; εοηΐίηεπί 3εεί-

ιΐεηδ, υί Ιιοηιο 03ηδ3 Μ.ιΙιη• , ;ιιιΙ δίιηρΙίείΙεΓ ;ιηίιικι| , ςπο-

ηίβιη Ρο1}χ1εΙιΐδ , Ιιοηιο , Ιιοηιο αιιΐι'ΐη θ,ηίπΐίΙ εβί. (10) Ε»1

ηπΐιΐιι 3οοϊ(1ι<ηΙίυηι ςυοα,υε 3ΐίυ<1 αΜο πΊΐιοΙίιυ, ει ρι-ορίη-

ςιιίιΐδ : υΙρυΐ3, δι ηΐΐιιι» ιΊ ηιιΐίίευδ ι1ίο'3η(υι• δΐ3ΐιι.•κ οβυδβ,

εΙ ηοη βοΐιιηι Ρο1)τ1εΙυδ ;ιιιΙ Ιιοιηυ. ΡΓ*ΙεΓ οηιηεδ βιιίεηι ,

«ρι.'- ρι ο) ιι ι,.- ιΐίι υιιΙιΐΓ, η,ιιοονε δε<•ιιηϋυηι α«ίοΌη$, 3ΐί<ε υι

ϊη ροίβηΐία (ΙίοιιηΙιιι•, αΐϊββ υί 3£εηΙεβ : υί οεάΊΠείί εχδΙπιεηάΊ,

,τιΙίΙίι.ιΙοΓ, ;πιΙ ίεϋίίίοαιίδ Μ-ίΙίΓιεαΙοΓ. (II) δίιηϊΐίΐιτ ϊΐιΐοηι

ι1ϊ( Ιιν εΐίαιη ιΐι: ίίδ (ΙίιτΙιιι- ψιοηιιιι εβιΐδοο $υη( : «Ι Ιιι^ιΐί

ίΐηΐιι,τ , αιι[ δίαίιι.τ , ηιιΐ βϊηαρΙϊοϊΙβΓ ίηκι^ϊιιϊκ : ;ιιι[ |ιιψι$

8ΡΓΪ8 , ίΐιιΙ «τίϋ , αιιΐ ΜΐιιρΙ ιιίΙιί' ιικιΙιί•ϊιο : ε( (1ε ηιτίιίοιιΐ ϋιιπ

δίηιίΙίΙεΓ. Κειη, Ιυε εΐ ϋΙα?, εοηυηείίτ (ΙίοεηΙϋΓ : ιι| ριιΐ»

ηοη ΡοΙνι-ΙιΊιΐΝ, ιιογ ίίΐιιΐιιηιίιυ, «οιΐ Ρο1>χΙε(υ$ $ΐ3ΐιΐ3πυ$.

(12) ΛΙΙ.'ΐιιιΐΊΐ 1ια? οιηηεδ , ιιιιιΐΐϋπιΐίπρ ςηίιίεηι δβχ δυηΐ; ιϋ-

€υηΙιΐΓ 3ΐι|ειη ιΐιιρίίοίΐιτ : αιιΐ βηίηι ηΐ δίηΒπΙβΓε, 3υΙ ιι| ;;«-

ηιΐ5Ρ]ιΐ5; αιιΐ ιιΐ ;ι<< ϊ<1«•γι* , ;ιιι| ιιΙ μι'ηιι- αεείιίεηΐίδ; 3ΐιΙ ιιΙ

(πιιίιιηιΙ,ΐ' , 3ΐι( δίηιρϋοίΙεΓ ιΐίοΐίο : ί!<•ιη Ιηηπ,ιιαιη 3^εη1ε$,

.ιιιΙ δεειιηιΐιιηι ροΐεηϋαιη. Ι)ίίίι.τιιη1 αιιΐΐ'ΐη , βο ςηοιΐ 3§εη1ρδ

ι|ΠΪι1γιιι ιΊ δίη§ιιΐ3ΓΡδ δίηιιιΙ βιιηΐ εΐ ηοη δυηΐ, 1;ιιιι ίρ<;ι•

<|ΐι;ιιη ίΙΙα ςυοπιηι εαυ»β*δΐιηΙ : νιΊιιϋ Ιιϊε ηιε<1ίε»ηδ, Ιιυίε

εοην3ΐε«οεηΙί; εΐ Ιιίε α-ιϋΠεΛίοΓ, Ιιυίε ςιιοιΐ ιπΐίΐϊι ιΐιπ

Οποιΐ μτο δΐ'ΠΐιιόΊιιιι ροΙι•ιιΙίιιιιι , ηοη ϊοηιριτ : εοΓπιιηρίΙιιι

εηιπι ηοη κίηιυΐ ιΙοιιιιι.ί ε( κιΗΓιοεΙογ.

III.

ΕΙεηιεηΙυηκΙίςίΙιΐΓ, ι\ ιμιο εοηιροηϋιΐΓ ρΓίιιιο ϊηε\ί$(ειιΙε

ίηόΊνΊδίηίΙί βρεείε ίη Βΐίβηι δρβείεηι : ιιΙ νοείδ εΐεηιεηία εχ

φπΐιιι* εοιηροηίΙυΓ νοχ, εΐ ΐη ςυκ ιιΙΙίιιιη ιϋνίιΙίΐιΐΓ; ίΙΙ.ι

\ργο ηοη βηιρίϊυβ ίη αϋα» νοεεδ 31) ίρςίδ δρεείε (ΙίνεΓ83δ;

δβιΐ είδϊ (ΙίνίϋαηΙυΓ, ραΓίϊοηΙβε (βπιεη εοΓυηι φ*Ι(Ίΐι βρε-

εΐβί μιιιΙ, ιιΙ ηο,ιι»! ρβΓίίιιιΙη, 3ί|ΐια, δει! ηοη δ)Ίΐ3ΐ):ν.

(2) δίιηϋίΙεΓ εΙΪ3ηι οοΓροΓυιη (ΊειηειιΙ» <Ικ•ιιηΙ , ΐ& (ΙίοεηΙ»

ιιΙΙ ϊιιια , ίη ςυιε εοΓρθΓ3 ιϋ\ ίιΐυηΐιιι- : ίΙΙ.ι υογο , ηοη 3ΐιιρ1ίιΐ8

ίη 3ϋ3 δρεείε ι1ίΙΤεΓεηΙί3 εΟΓροΓβ ; εΐ δίνε ιιιιιι ηι , δίνε ρΙυτ3

Ιιυ]ιι&εβηΐ0(1ι ίίηΐ , Ιιιεο εΙεηιεηΐ3 βίιιηΐ. (3) 8ίηιίΙίΙβΓ βιι-

Ιεπι ΙίβΐΐΓβΙίοηηηι ηυοςυε είειηεηΐβ ϋϋεηηΐυι•, 30 δίηιρΙίείΙβΓ

ίεηιοηδΐΓ3ΐίοηιιπι. Ργϊιϊιββ εηίιη ιΙειηοιίδίΓβΙίοηεχ, εΐ ο,υκ ίη

ρΐιιπίιιΐδ ιΙεηιοηδίΓΒΐϊοηίηϋδ ίηδυηΐ, 1«ε βίεηιεηΐβ ϋεηιοη-

>Ιι-;ιΙίοιιιιηι ιΐίευιιΐιιΐ'. δυηΐ 3υ1ειη Ιβίεδ , ρΓΪηιί βχ Ιη'οιίδ ρετ

υηιιιη ιηεϋίυπι δ>1Ιο{;ίδηιί. (4) Ηίηο βηΐβιη ηιοΐ3ρ1ιοπεε 3ρ-

ρείΐαηΐ εΐίβιη εΐεηιεηΐιιηι, ςηοά υηυιη βΐ ρ3Γ>ηπι εχδίδίεηδ,

3(1 ρ!ϋΓ3 υΐϋε βίί. ΟυΒΓε βΐ ρβη'υηι , εΙ δίωρίεχ, εΐ ίηιΐίτί-

δίΐιίΐε, εΐεηιεηΐηηι άίείΙοΓ. υηαε εΙ ενβηίΐ, φιχ εΙ ιιμχϊιιιο

ιπιίνοΓ8.ιϋ3 δυηΐ , εΙεηιεη(3 εδδβ : α,ιιοηίβιη ιρηιοι ιιιιιιιΐι-

ι1ιιικΙι|ΐΐι• εοΓηηι ιιηιιηι <:1 δίηιρίεχ δίΐ, ίη ιηιιΙΙίδ , αιι! οηιηί-

Ι,π-; , ;ιιιΙ ςυβηιρΙυΓίηιίδ ίηεβί. Ε( υηυηι , ιΊ ριιικΊιιιη, ρπη-

είρί3 (]υί1)ΐΐδ(ΐ3ηι εδδβ νίιΙεηΙιΐΓ. (5) Οιιυιη ί(3ςυε ίΙΙα , ΐ)ΐι;η

Κΐ'ΐιει-α νοεβηιιΐΓ, υηίνεΓδβϋβ ι>1 ίηιΐίνίδίηϋίβ δίηΐ (ιιηΐ εηίηα
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λόγος αυτών), στοιχεία τά γένη λέγουσί τίνες, και

μάλλον ή τήν όιαφοράν, 8τι καθόλου μάλλον το γε'νος ■

δ μέν γαρ ή διάφορα υπάρχει, και τό γένος ακολου

θεί, ο) δέ τό γένος , οϋ παντι ή διαφορά. Άπάντοιν

ι δε κοινόν το είναι στοιχεϊον έκαστου τι) πρώτον ένυπάρ•

νον έκάστω.

ο.-ί ίρδοπιηι ΓαΙίο ) , βρηιτα ςυΐιίαηι ιΐίοιιηΐ εΐεπιεπίβ , βΙ

ιιΐίΐμί» ςυαπι <1ϋΤϊτ<•ιιΙί;ιιιι , ψιοιιίαηι ι^οιιιΐδ πια^ί* υηίνεΓδβΙο

εδί. Οικ'ΐιιιιιιιιο ΐ'ΐιίιιι <1ίίΓθΓθΐιΙία ίηεβί , ςεηυβ αηοαηε 8ο-

(]πίΙιΐΓ ίΐΐυιΐ : ουί νβΓΟ ςοηιΐδ, ηοη υίίο,ιιε (ΙίΓΓοΓβηίίπ.

ΟιπιπΙιιη τογο οοιιιιιιυιιο ε$1, ίΙΙικΙ ευ}υ$ςυβ 88ββ βίβιηεη-

Ιιιιιι , (|ΐκκ1 ρηηιυηι (:ιιί<|ΐιο ίηεδί.

ΟΑΡ. IV.

Φύσις λέγεται Ινα μεν τρόπον ή των φυομένων γέ-

νεσις , οίον εί τις έπεκτείνας λέγοι τό υ , ένα δέ εξ ου

φύεται πρώτου το φυόμενον ένυπάρχοντος• ετι δ*Οεν ή

Μι χίνησις ή πρώτη εν έκάστω των φύσει οντιον έν αϋτώ

ή~ αυτί) υπάρχει, (ο) ΨύεσΟαι δέ λέγεται 5σα αυξησιν

έχει δι' έτερου τω άπτεσΟαι και συμπεφυκέναι -ή προσ-

πεφυκέναι ώσπερ τα έμβρυα. Διαφέρει δε σύμφυ-

σις άφης- ένθα μέν γαρ ούΟέν πάρα την άφήν έτερον

16 ανάγκη είναι, έν δε τοις συμπεφυκόσιν έστι τι £ν το

αυτί) εν άμφοϊν, 8 ποιεί αντί τοΰ ά'πτεσΟαι συμπεφυκέ

ναι και είναι £ν κατά τό συνεχές και ποσόν, άλλα μη

κατά τό ποιόν. (3) 'Κτι δέ φύσις λέγεται εξ ου πριότου

ή έστιν ή γίγνεταί τι των φύσει Οντων, άρυΟμίστου όντος

•ί» και αμεταβλήτου έ* της δυνάμεως της αύτοΰ, οίον άν-

δριάντος και των σκευών των χαλκών ό χαλκός ή φύ

σις λέγεται , των δέ ξύλινων ξύλον • δμοίως δέ και επί

των άλλων. Έκ τούτων γάρ' έστιν έκαστον διασωζο-

μένης της πρώτης ύλης • τοϋτον γαρ τον τρόπον και

■α, των φύσει Οντων τα στοιχειά φασιν είναι φυσιν, οί μέν

πΰρ, οί δέ γην, οί δ' αέρα, οί δ' ύδωρ, οί δ' άλλο τι

τοιούτον λέγοντες, οί δ' ενια τούτων, οί δέ πάντα

ταϋτα. (•ί) 'Κτι δ' άλλον τρόπον λέγεται ή φύσις ή των

φύσει Οντων ουσία, οίον ο'ι λέγοντες τήν φυσιν είναι

μ την πρώτην σύνΟεσιν, ώσπερ Εμπεδοκλής λέγει ότι

φύσις ούΟενό; έστιν έόντων,

άλλα μόνον μϊξί; τε διάλλαςί; τε μιγέντων

εστί , φύσις δ' έπϊ τοις ονομάζεται άνΟρώποισιν.

Διό κα\ οσα φύσει εστίν ν\ γίγνεταί, ήδη υπάρχοντος

Λ'-> εξ οι πέφυκε γίγνεσθαι ή είναι , οΰπω φαμέν την φύσιν

έχειν, αν μή έχη τό εΤδος και την μοργ^ν, (&) Φύσει

ιιέν ουν τό εξ άμφοτέροιν τούτοιν εστίν, οίον τά ζώα

και τα μόρια αυτών • φύσις δέ ή τε πρώτη ύλη , και

αύτη διχώς , ή ή προς αυτό πριότη ή ή ό'λως πρώτη

♦ο ( οΧον των χαλκών έργων προς αύτα μεν πρώτος δ

χαλκός, δλως δ' ίσιος ϋόοιρ, ει πάντα τά τηκτά ύδωρ),

και τό είδος και ή ουσία , τούτο δ' εστί τό τέλος της

γενέσεως. Μεταφορά δ' ήδη και δλως πάσα ουσία

φύσις λέγεται δια ταύτην, ό'τι καΐ ή φύσις ουσία τίς

« έστιν. (β) Έκ δή τών είρημένων ή πριότη φύσις καΐ

κυρίως λεγομένη έστιν ή ουσία ή τών εχόντων αρχήν

κινη'σεως έν αΰτοϊς ή αυτά• ή γάρ ύλη τω ταύτης δε

κτική είναι λέγεται φύσις, κα'ΐ αί γενέσεις και τό φύε-

σΟαι τώ από ταύτης είναι κινήσεις. Και ή αρχή της

Μ) κινήσεως τών φύσει όντων αυτή έστιν ένυπάρχουσα πως

?, δυνάμει ή εντελέχεια.

ΝαΙιΐΓ» άίοίΙιΐΓ υηο π,υίάΌη) ιηοάο ηβδεεηίίιιιη ςεηοΓβίίο :

υΐ 51 ςηίδ [ιπηΙικϊλ νοεε (1Ϊ031 φϋσι;. ΑΙϊο νβΓΟ , εχ αυο

ρι-ίπιο ΐηβ\8Ϊ5(ειιΙβ (ξβηοΓΒίυι• φΐοϋ βί^ηίΙυΓ. Ιίεηι , υηιΐβ

ριϊπιιΐί ιηοΐιιβ ίη υιιθ(|υοπυοοοπιηι ς»3! ιι;ι!ιιγΛ κιιιιΐ , ίη ρο

δοοιιηιΐιιηι φιηιΙ ϊρδυιη Οδί. (2) Νβδοί 3ΐιίοηι ιΐίπιηΐιιι-, ςιΐίϋ-

πιιιΐφίο ιηοΓεπιοηΙιιιιι ρεΓ βΐίικί Ιι.ίΙηίιΙ, Ιβη^εηάΌ, ε( οοη-

ιι,-ι-ΐΊ-ιπΙη, ,ίιιΙ 3ΐ1η3δθθΐΐ(1ο , δίοηίϊ ΐΊΐι1>Γνοηρ$. ΟΪΓΓΟΓί 311(0111

εοηη38εοιι(ί3 ( ίίο βΓχά αρρΜαηΙ ΐ,ο\κκ\\οηα ηιοάαηι )

3 ΙικΙιι : Ιιίι εηίιη ηίΐιίΐ αϋιιιΐ ρΓαΊιτ 1α(;(ιιιη ηεεοδίβ βίί

εβ8ε; ίη ευηιΐ3$εεη(ί1)υ» υογο ε$( (|ΐιίι1ϋ3ΐη ιιιμιιιι ίη αιηΐιο

Ιίΐι-• ίιίπη, (|πικ1 | ιι ΐ) οο ηιιυιΐ £0 ουη(ίη§3η(, Ι,κΊΙ ιι! εοιι-

ιι;ι-ι\ιΐιΙιιι-, ιΊ πιιιιιιι βοουηΟυηι εοιι(ίηιΐ3(ίοηοηι ο( <]ΐι;ιιι(ί-

(3(εηι, ι•( ηοη μίίιιιιΙιιιιι .|ΐι;ι]ί|;ι|ιιη $ίη(. (3) ΙΙ(•ιιι ηιιΐιιι.ι

ιΐίι ίΐιιι-, ΟΧ ι|ΐιο ρΓΪηιο ίιιοιιΐίικιΐο οχίΜοιιΙο, (Ι ίιηιηοΐιίΐι

εχ 5113 ρο(οιι1ί3, ;ιιι! εβί 3υ( ΙιΙ ιι1ίι]ΐιίι1 οοιιιιη ιριιι• ικιΐιπ.ι

511111 , Π( 5(3<ΙΙΧ , \ ;ΐ•ιι| ΙΙΙΙΙΙ|ΙΙΟ ,ΙΊΙΙΊΙΙΊΙΐη , 0.'8 , ΙΙ8(ΙΙΓ3 (Ιί-

είίιΐΓ, Ιί^ηοοΓυηι υογο Ιππική : $ίηιϋί(0Γ βυΐεηι ε( ιΐε ιιοΙοΓίδ.

Εχ Ιιίι> οηίηι ιιηιιηκιιιοιίηιιβ β8( , ρι ίιιια πΐ3(οπ3 $αΙν3. Κοο

οηίιη ιιιπ.Ι.ι οίίβιη πιιιιιιι ΐ[ΐι,ο ιιμΙνιμ κυη( οίπικηία Λ\-

πιπΙ ο$8β π,ιΐιιπιιιι : (|ΐιίιΙ;ιιιι ίμηοπι, ιριίιΐ.'ιΐιι (ογγηιιι, <]υί-

Οβπι 30ΓΟΙ11, (|ΐιίιΙϋηι αιρι.'ιιη, φΐίιΙ.ιηι ιιΙίιριίιΙ ,ίΙιικΙ (3ΐβ ιϋ-

εοη(θ9, ε( ((ΐιίιίαιιι ηΐίιριη Ιιοηιιη, φιΜηπι νεΓΟ Ιιίοο οιιιιιΐ».

(ί) ΑΙϊο ίίοιη ηιοιίο, ηιιίιίΓα ιΙΛιΙιιγ κιιΙΐηΙ.ιιιΙίϋ οοιιιιη ςυα;

ηβ(ιΐΓ3 8υη( : νιΊιιΙί (|ΐιϊ (ΙίευιιΙ, ικιΐιιπιιιι ε&ε ρηηΐ3ΐη

εοπιρθ5ΐ(ϊοηβηι , βίευΐ ΕηιρεόΌοΙβδ ιΐίοίί, ηυοά

ηυΙΙίυ! ιηΐϊιιιη ιι;ιΙηπ> Οί(,

80(1 ιηίβΐίο 8θίηπι, οί ιηίιίοπιιη ροπιιιιΟ(Ιο

εβ( ; ηαΙιΐΓ.Ί νιτ» αϊ) Ιιοιηίηί1>υ9 ιιιιι ιιίι ι;ιΙυΓ

Οικιιό βΐ (ΐηκειιπκιυο η3(υΓ3 5υηΙ βυΐ Ιίιιηΐ , ]3ΐιι οχδίδίοιιΐο,

βχ ηυο 3ρίηηι ε«1 ίίεπ αιιΐ β58β, ηοηιΐιιιη (Ιίι -ίιιιιι» ιιηΐιιινιιιι

ΙιβϋΟΓΟ , 8ί ίροοίοηι ε( ΓοΓπιβηι ηοη 1ΐ35ε3ηΙ. (5) ΝβΙυιΑ

ίβϋϋΓ ββΐ , ςυοϋ εχ ΗΐιιΙιυΙιιι^ Ιιίδ οδΐ : υΐ ;ιηίιηα|ί3 , οί ρβιΊοβ

εοηιπι. Ν3ΐιιι•3 νβΓΟ εβί εί ρΓΪηιβ ηιβίβΓΪα, εί Ιικο ι)υρ1ίεί(οτ :

λπ( ΐ|ΐιη• 3(1 ίρδίιιη ρπηΐ3, βιιΐ βίηιρίκ ίΐιτ ρπηΐ3 (υ(ρη(3

υροΐ'ΐιιιι ίοιιοοηιηι, 3ά ίρδ» ςιιίιΐβιη 328 ρηπιυπι; βϊιηρίίεϊ-

Ιογ βυΐβιη, βα,υβ Γογ1355Ϊ8, 8ί οηιηί» ςϋίϋβηι Ιίιρι;ιΙ)ίΙί3 βηηα ) ;

οί δρβείεβ, οί δυΐυίβηΐία : 1ια•ο βιιΐβπι οχΙ ^εηβΓβΙίοηίβ Ιΐιιϊβ.

Μείβρίιοήεε υογο ]Άία οιηηίηο ιιιιι ηί> Μΐ1ι^ΐ3ΐι1ί;ι, ικιίιιΐ'ΐι

ρΓορΙεΓ 1ΐ3ΐκ' ιΙίοϋιΐΓ : (]υοηί3ΐη οί ιιαίιιτα ε$( Ηΐίςιΐ3 5ΐι1ι-

8(3η(ί3. (6) Εχ (ΙίεΙίϊ ϋ&φιβ ρππΐ3 οι ([αχ ρΓορΓίο (ΙίείίιΐΓ

ιΐ3(ιιΐ'3 , 881 βυ1)δΐ3ηΙΪ3 εοηιηι φι& ίη 80 ίρδίδ , ηί ίρδ3 δυηί ,

ηιοίιιβ ρι-ίιιοίρίιιη) Ιιβηεηί. ΜβίεΓίβ οηίηι βο (|υο(1 Ιιυ]ιΐϋ ο*ί

δηδοερίίν3 , (ΙίοίίϋΓ ηβΙηΓβ : βοηεΓβΙίοηββ 3υ1επι, 3ο ίρβυιιι

η3δεί , οο ςηο(1 3ϋ ηβε ηιοΐιΐδ 8ηηΙ. Αί()υβ ρπηείρίυιη ηιο-

Ιϋ8 εοηιηι, ςυ33 π,λΙ υ ι .ι δηηί , Ιυεο 0*1 , ίηδίίβ ςυοϋαιη ηιοϋο

βιιΐ ροΐεηΐίη, βιιΐ αο,Ιιι.
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ΟΑΡ. V.

Άναγκαϊόν λέγεται, ου άνευ οϋκ ενδέχεται ζην ώς

συναιτίου, υΤον το άναπνεϊν και ή τροφή τω ζώοι άναγ

καϊόν • αδύνατον γάρ άνευ τούτων είναι. Και ων άνευ

το αγαθόν μή ενδέχεται ή είναι ή γενέσθαι, ή το κακόν

ι άποβαλεϊν ή στερηθηναι, οίον το πιεϊν το φάρμακον

άναγκαϊόν ίνα μή κάμνη'καί το πλεΰσαι είς Αίγιναν

ϊν' άπολάβη τα χρήματα. (2) "Ετι τό βίαιον και ή

βία• τοΰτο ο" εστί το πάρα τήν δρμήν χαι την προαί-

ρεσιν εμπόδιζαν και κωλυτικόν. Το γαρ βίαιον άναγ•

ΐυ χαϊον λέγεται | διό και λυπηρόν, ώσπερ και Εύηνος

φησί

Παν γάρ άναγχαϊον πράγμ' άνιαρόν έ?υ.

Και ή βία ανάγκη τις, ώσπερ χαι Σοφοκλή; λέγει

Άλλ' ή βία με ταϋ-:' αναγκάζει ποιεϊν.

16 Και δοχεϊ ή ανάγκη άμετάπειστόν τι είναι , ορθώς •

ε'ναντίον γάρ τη κατά τήν προαίρεσιν κινήσει και κατά

τον λογισμόν. (ϊ) "Ετι το μή ένδεχόμενον άλλως

εχειν άναγκαϊόν φαμεν ούτως εχειν. Και κατά τοΰτο

το άναγκαϊόν και τάλλα λέγεται πως άπαντα αναγκαία-

30 τό τε γάρ βίαιον άναγκαϊόν λέγεται η ποιεϊν ή πάσχειν

τότε, δταν μή ένδέχηται κατά την όρμήν δια τό βιαζό•

μενον, ώς ταύτην ανάγκην ουσαν, δι' ην μή ενδέχεται

άλλως- (ι) και επί των συναιτίων τοΰ ζην και τοΰ

άγαθοΰ ωσαύτως• δταν γάρ μή ένδέχηται ένθα μεν το

23 αγαθόν ένθα δέ τό ζην και το είναι άνευ τινών, ταΰτα

αναγκαία χαι ή αιτία ανάγκη τίς έστιν αύτη. (δ) "Ετι

ή απόδειξις τών αναγκαίων, δτι οδκ ενδέχεται άλλοις

ε/ειν, ει άποοέδεικται απλώς• τούτου δ' αίτια τά πρώτα,

ει αδύνατον άλλως εχειν έξ ων δ συλλογισμός. Τών

»ο μεν δή έτερον αίτιον τοΰ αναγκαία είναι, τών δέ ούΟέν,

άλλα διά ταΰτα ετερά ε'στιν έξ ανάγκης, (β) "Ωστε

τό πρώτον και κυρίως άναγκαϊόν τό άπλοΰν εστίν ■

τοΰτο γαρ ούκ ενδέχεται πλεοναχώς έ'χειν, ώστ' ουδέ

άλλως και άλλως ■ ήδη γαρ πλεοναχώς αν έχοι. Ει

3& άρα εστίν άττα άίδια και ακίνητα, ούΟέν έκείνοις εστί

βίαιον ουδέ πάρα φύσιν. •*

ΟΑΡ.

*Εν λε'γεται τό μέν κατά συμβεβηκός, τό δε καθ' αυτό-

κατά συμβεβηκός μέν οίον Κορίσκος και τό μουσικόν και

Κορίσκος μουσικός • ταύτό γάρ ειπείν Κορίσκος και τό

4ο μουσικόν [εν], καϊ Κορίσκος μουσικός, και τό μουσικόν

και τό δίκαιον, και μουσικός και δίκαιος Κορίσκο;• πάντα

γάρ ταΰτα ίν λέγεται κατά συμβεβηκός, τό μέν δίκαιον

και τό μουσικόν, δτι μια ουσία συμβε'βηχεν, τό δέ μου

σικόν και Κορίσκος, δτι θάτερον θατέρω συμβέβηκεν.

44 (2) Όμοΐω; δέ τρόπον τινά και δ μουσικός Κόρισκος τώ

Κορισκωέν, δ'τι θάτερον τών μορίων θατέρω συμβε'βηκε

τών Ιν τώ λόγω, οίον τό μουσικόν τώ Κορίσκω, και δ

μουσικός Κορίσχος διχαίω Κορίσχω, δτι έκατέρου με'-

Νεεβ853πυηι ιΐίοίΐυι•, δίηε <]υο ηοιι ουηΐίιιμίΐ νίνεΓε , Ι.ηι

ΐ]ΐι<ιηι εοηεαιΐδ3 : ιιΐ πν-μίπιι-ο , (Ί ;ι1ίιιΐ('ΐιΙιιιΐι ;ιηίιιι.ι1ϊ ηεεεϊ-

53ΓΙ11Π] ε«1 : ίιηρο&δίΐιϋε εηίιη εΜ , βηεψιε |ιί>ηιιίηι»1 εββε.

1 .1 &ίηε «μιίΐιικ Ιιοιιιιιιι ηοη ιοηΐίηβίΐ βιιΐ ε&88 ,ιιιΐ Ιι•-ι ί ,

βίνε αΐίςυίϋ ηι.ιΜ ΓορβΙΙβΓβ , ηιιΐ «•«> μηναπ , ιιΐ ΙιίΙεπ' ρο-

(ίοηεηι ιηι•ι1ί(»Ι;ιιη , ηεεε&Βπιιιη «ι , ιιΐ ηοη α^ΓοΙβΙ; εΐ

ίη /Ε(<ίη3Πΐ ηανί^ιχ1, υΐ ρειυι>ί;ιιιι ι-εείρίβί. (2) ΙΙεπι,

νίοΐεηΐυιη, εΐ νίβ : Ιιοο ειιίεπι εδί, «μιοιΐ ρηΒίετ ρΓοροίϊ-

Ιιιιιι εΐ εΐεείίοηεπι οΐιβίβΐ , ΐ'( ρπιΙιίΙιιΊ. \ΊοΙιιιΙιιιιι εηϊηι ,

ηρΓΐ553Γίυιη ϋϊοίΙιΐΓ : (]ΐΐΐΓε εΐίϊΐη ΙπδΙε , υΐ Ενεηυβ ιμιοφιο

αίΐ,

Οπιηβ ηιιτκιυε η<"θ('*ωπιιηι τα ΜΜ» ε»».

ΚΙ νίί ιιιί-ι -μΙ,ι•; ιρι.ΓιΙιιΐιι εβί , ςυεπίΐΐΐιηοϋυιη δυρίιοτ,ΐε*

ι ! ι.ιΐιι » 1 1 « ι Γ :

8ε<1 νί9 ηιε οοςίΐ ί»1ϊ Γαοείΐ.

ΕΙ γοοΙρ ηεοβ55ί(35 τΜεΙυΓ ίιι•-\ ί!;>1>ίΙι• >[ΐιϊ<1ιΙαιη εβδε : οοιιΙγϊ-

■ 11)111 ΐΊΐίιη νοίιιιιΐηιϊΐ) ι•1 ββειιηιΐυηι εοβίΐβΐίοιιιηι ηιοΐιιί <•>1.

(3) ΙΙεπι, ςυοιΙ ηοη ροίεκί αΙϊΙβΓ $ε 1)3ϋ8Γε, ηεεΐίίβ ιΐί-

αιηυβ,ϊ(3 $ε ΙιιιΙιιτε : <1 Μ'πιιιιΙιιιη Ιιοε ηεεββϋαηιιιη εείεπι

ςιιοςηε πΐιιηίιι ιϋι-ιιιιΐιιι- (|υοϋ3ηιηιο<]ο ιιΐΊ•ι•->:ιι•ίιι. Ν;ιιιι εΐ

(ριηιΐ νϊ ΙΊΙ ηβεε$ί>3Γίυηι 3ΐι( βββΓε βυΐ ρβΐί Ιιιηε ιΐίι ΪΙιιγ,

«] ιιιιιιι ηοη ρο$$ίΙ ρπιρΙεΓ ίΙΙιΐιΙ, ηυοιΐ νίιη ίιιΙιτΙ , βεεηηιΐιιιη

ρΓοροίίΙηιη Ιίιτί, Ι;ιηιρι»ιη Ϊΐΐ3εχ8ί$(εη1ε ηεεε85'>(3ΐε,ρΓορ1εΓ

ιμιαηι ηοη ροίεβί ;ιΙϊΙιί• : (4) εΐ ίη ει» αυχ εοηεβυϊχ νϊνβηιϋ,

εΐ Ιιοιιί ίΐιπί , δίιηίϋίεΓ. Οιιιιηι εηίιη ηοη ρο«8ΐί ΙιΙο ψιίιΐ.-ιιι

ίρ»ιιιη 1 >•>]] ιι 1 1 1 , Ιιϊι- νεΓΟ ίρϊίπιι νΐνβΓβ, εοηΙίηςεΓε ίίηιιιΙ εΐ

ε$36 >ίηε φπΙπίΜΐ,ιιη , Ιιχε ηεεε55»Γί3 : εΐ Ιιεεε ι•.ιιι>.ι , ηει >'>-

$!138 (μι.ΈΐΙίΐιη εβί. (5) Κεηι , (Ιεηιοη$(ΓαΙίο ηεεε$$3Π0Γυηι :

ςυοηίβηι ηοη ρο(κ( ιιΙΊΙογ 5ε Ι)3ΐ)εΓβ , ίί βϊηιρΙίείίεΓ ιΙιίιιοιι-

*ΐΓ3ΐιιπι 081. Ηιι)ϋ8 νεΓΟ ΟΗυίΐυ ίρίβ ρπηια, βί ίηιρο^ϋιϋΐ' ββΐ

.ι !ϋι : κε Ιι.ιΙιιί ι' , εχ <]πίΙ>ιι* ΠΙ &ν11ο§ΐ5ΐΗΐ]8. ΟηοπιιικΙ,ιιιι

ϋαηιιε 3ϋ3 ε$1 εαυδα, υΐ ηεεΐ&83Γΐ3 8ϊη( : ψιοιιιιιιιΙ.ιιη νεΓΟ

ιιίΙιίΙ , μ.ίΙ ρηιρΙεΓ Ιι.ΐίο , ιιΐία »εεε883Γίο δΐιηΐ. (6) 0«;ιγο

ρΓίηιιιιιι ε( ρη>ρι•ίε ηεοβ&ΜΓ'ιιιηι ε5(, ςυοά 8ίηιρΙεχ ε<1 : Ιιοο

ιίιϊιιι ηοη ροΐεδί ιηυΙΙίρΙίΓΪΙεΓ 8ε ΙιαΙχ-ι ■■ : ηυβρΓορΙεΓ, ιι• ι

αϋίει- ε) αϋΙοΓ : εΐεηίηι ιηυΙΙίρΙίείΙεΓ 8ε Ιι;ιΙκτ(Ί. $ϊ ί^ιΐιιι

3ϋ(ρι;ι ρεΓρεΙυαεΙ ίιηιηιιΐιϋία 8ΐιη(, ηίΐιϋ ίη είδ νίοίρηίιιιη ,

.ιιιΙ ρηι-Ιιτ ΙΚΐΙ ΙΙΓϋΙΙΙ 68(.

VI.

υηυπι ιΙίιίΙιΐΓ ιιηο ηιοιίο $εειιη<1ιιηι βεείο'ειιβ : βΚεΓΟ , ρ< τ

8ε. Νεί'ΐιηιΙιιηι 3εεί(1εη$ ςυία'εηι , Οοπ8ειΐ3 , εΐ ηιιΐδίευηι , ε(

Οοπβευδ πιιΐ8ίειι$. Ιϋεηι εηίηι εβ( ιϋι•ει•ε Οοη'8018 εΐ ηιιΐδί-

επιιι υηιιιιι χιιιιί , (Λ Οοηδειίδ ηιιΐίίειι* : ε( ηιυίίπιηι ει

]ιΐ8ΐυιη , εΐ ιηιΐδίευδ εΐ μΒΐιΐ5 Οοηδειίδ. ('πικία εΐεηίηι Ιιικο,

υηιιιιι (Ιίι ιιιιΐιιΐ' 8ΐτιιηι1ιιιιι 3Γ.εί(1εη8 : ]ιΐ8(υηι ςυίϋεηι εΐ ιιιιι-

δίευιη , ιριιιπίιιιιι ιιηί 8υΙ)5ΐ3η(ί3Β ΗΐιϊιΙιιιιΙ ; ηιιΐδίι ιιιιι \ι•ιιι,

ε( Οοπδευ;, ((ΐιοηίβηι αΙΙεπιηι αΙΙεΓί βεείιΐίΐ. (2) 8ίιιιί1ίΙεΓ

(Ίίίΐιιι ιριοιίιιιπιιιι.ιιΐο ιιιιΐΜΐ•ιι.•> Οοπ8ειΐ8 , ειιιιι ΟοΓίδοο υηιιιιι

ε$1 : ηιιιιηίηηι βΙΙεΓβ ρηΓίίιιηι εβπιηι ηυιε ίη οι*3ΐίοηε 8υηΙ ,

αΙΙειϊ 3ΐΉΊϋ : πίριιΐιι ηιι^ίιπιη ΟοΓΪδεο, ε( ιηιι^ίιπ.•. Ι'ογιμ ιι>

]ιι>Ιο Οογιμο, ςιιοηίαπι υ(Γία8ο,υε ρβκ ιιιι» εία>ιη «ηί βι-εί
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ροςτώ αύτώ έν'ι συμβέβηκεν εν. (3) Ωσαύτως δέ χαν

επί νενους χαν έπί τών καθόλου τίνος ονομάτων λέγε

ται το συαβεβηχός, οίον δτι άνθρωπος τι) αυτό χαι μου

σικός άνθρωπος• ή γαρ δτι τω άνθρώπω μια ουση ούσια

5 συμβέβηκε το μουσιχόν, ή δτι άμφω των καθ' εκαστο'ν

τινι συμβέβηκεν, οίον Κορίσκω ■ πλην ου τον αυτόν

τρόπον άμαχο υπάρξει, άλλα τό μεν ίσως ώς γένος χαι

ίν τϊ) ουσία, τϊ) δέ ώς έξις η πάθος της ουσίας. Οσα

μέν ουν κατά συμβεβηκός λέγεται εν, τούτον τον τρό-

ιιι πον λέγεται. (4) Τών δέ χαθ' έαυτά Ιν λεγομένων τα

μέν λέγεται τώ συνέβη είναι, οίον φάχελλος δεσμώ χαι

ξύλα κόλλη , καί γραμμή χάν χεχαμμένη η , συνεχής

δε', μία λε'γεται, ώσπερ χαι τών μερών έ'καστον, οίον

σκέλος καί βραχίο>ν. ((.) Αυτών δέ τούτων μάλλον Ιν

ΙΑ τα φύσει συνέβη η τέχνη. Συνεχές δε λέγεται , ου

κίνησις μία χαθ' αυτό καί μη οίόντε άλλως • μία δ' ου

αδιαίρετος, αδιαίρετος δέ καταχρόνον. Καθ' αΰτα δέ

συνεχή δσα μή άφή έ'ν ε! γαρ θείης άπτόμενα αλλή

λων ξύλα, οΰ φήσεις ταϋτα είναι Ιν ούτε ξύλον ούτε

Μι σώμα οΰτ' άλλο συνεχές ούΟέν. Τά τε δή δλοις συνεχή

εν λε'γεται, κάν έχη κάμψιν, καί έτι μάλλον τα μή

έχοντα χάμψιν, οίον κνήμη ή μηρός σκεύους, δ'τι ε'νδέ-

χεται μή μίαν είναι τήν κίνησιν του σκέλους. Καί ή

ευθεία της κεχαμμένης μάλλον εν. Τήν δέ χεκαμμέ-

2.•ι νην καί έχουσαν γωνίαν καί μίαν καί ου μίαν λέγομεν,

δτι ενδέχεται καί μή άμα τήν χίνησιν αυτής είναι χαι

άμα• της δ' ευθείας αεί άμα, καί ούθέν μο'ριον έχον

μέγεθος τ6 μέν ήρεμεΐ το δέ κινείται , ώσπερ της χε-

χαμμένης. (β) Ετι άλλον τρόπον Ιν λέγεται τώ το

ίο ΰποκείμενον τώ είδει είναι άοιάφορον. Αδιάφορα δ* ων

άδιαίρετον το είδος κατά τήν αίσθησιν το δ' ΰποκείμε

νον ή το πρώτον ή τι) τελευταϊον πρ,ός τό τέλος. Καί

γαρ οίνος εϊς λέγεται καί ίίδιορ έ'ν , ή άδιαίρετον κατά

το είδος- καί οί χυμοί πάντες λέγονται έ'ν, οίον ελαιον,

:<6 οίνος καί τα τηκτά, δτι πάντο>ν το εσχατον ΰποκείμε

νον το αυτό• υδιορ γαρ ή αήρ πάντα ταΰτ' εστίν.

(?) Λέγεται δ' Ιν καί ών το γένος Ιν διαφέρον ταΤς άν-

τικειμεναις διαφοραϊς. Καί ταΰτα λέγεται Ιν πάντα ,

δτι το γένος εν το ΰποκείμενον ταΐς διαφοραΐς, οΐον

4" ίππος , άνθριοπος , κύων ίν, τι , δτι πάντα ζώα , χαί τρό

πον δή παραπλήσιον, ώσπερ ή ΰλη μία. Ταΰτα δέ

δτέ μέν οΰτοις Ιν λέγεται, δτέ δέ τί> άνο) γένος ( δ ) ταυ-

τδν λέγεται, αν ή τελευταία του γένους είδη, το άνωτε'ρο)

τούτων, οίον το ισοσκελές καί τό ίσόπλευρον ταύτδ καί

»5 Ιν σχήμα, έτι άμφο) τρίγωνα• τρίγωνα δ' οϋ ταύτα.

(β) "Ετι δέ Ιν λε'γεται δ'σων δ λόγος δ το τί ην είναι

λέγων αδιαίρετος προς άλλον τον δηλούντα τί ην είναι

το πράγμα- αυτός γαρ καθ' αυτόν πας λόγος διαιρετός.

Ούτω γαρ καί τό ηύξημένον καί φθϊνον έ'ν εστίν, δτι δ

Μ> λόγος είς , ώσπερ Ιπί τών επιπέδων δ τοϋ είδους εΤς.

(9) Ολιυς δε ων ή νόησις αδιαίρετος ή νοούσα τό τί

ην είναι, καί μή δύναται χωρίσαι μήτε χρόνοι μήτε

τόπω μήτε λόγο), μάλιστα ταΰτα έ'ν, καί τούτων δσα

αύσίαι. Καθόλου γαρ δσα μή έχει διαίρεσιν, ή μή

Μ. (3) δίπιίΙίΙβΓ βυίβπι, Ιβπι βί άβ ΒβηβΓβ, ςυβιη »ί (1β

βΐϊςυο υηϊνεΓββϋυπ) ηοηιίηυηι αοιίΟΐ'ΐιυ άίεβιιΐΓ : ιιΙ ρα(θ ,

<|ιγ<μ1 ϊιΙιίιι Ιιυιιιο , εϊ ιηιΐδίαΐδ Ιιοηιο. ΑιιΙ ΐ'πίιιι Ιιοηιίηί , ςιιί

ιιικι («Ι ίΐιΐΐίΐιιηΐίίΐ , ιιιιι.μοιηι ΛΠΊΐΙίΙ , 31)1 φΐοηίβηι ηηιΐιο

αΐίοιιί 8ίη§α1ΐΓΪυηι 3οεκ1ιιηΙ, νείιιΐί ϋοι-ίδεο : ηοη Ιιιιηριι

ιίιιΙιίιι ιιιυιΐο βιιιΐκ) ϊιικιιηΐ ; $β(1 Ιιοε φΐϊίΐεπι ιιΐ §εηιΐδ (ογ-

(38813, ιΊ ιιΐ ίιΐΜΐΙι>1.ιηΙί», ΠΙιηΙ νεχουΐ Ιιαίιίΐιΐδ, ;ιιι4 ρ3δδίο

8ΐιΙι~Ι.•ιιιΙίίΓ. 1}ιι;ι'πιιηφΐε ίΐ3φΐ6δεεηη(]ιιη) ηοεκίοηδ ιιιιηηι

οΊπιηΙυτ, Ιιοε ιηοϋο (ΙίευηΙιΐΓ. (4) ΙΙΙηηιηι μ•πι , ιρι,τ ρεΓ

86 ιιιιιιιιι ιΙίι:ιιη(ιΐΓ, Ιι.ίί' φΐίιίβηι (ϋευηΐυτ εο ιριοιΐ εοηΐϊιιιιη

8ΐιη( : ιιΐ Γϊδοϊδ, νίηευΐο ; εϊ Ιί^η», νϊβεο. Ι ,ί ιιγί φΐοφίε, εΐίβιιι

81 (Ίΐινη 3Ϊ1, 86(1 ιοιιΐίιιιιη, υη& (ΙίοίΙ ιιγ : βίειιΐί ρ3Γ(ίιιηι ιΊ ί.ιιιι

ιιιι.ιι|ΐΜιφιο, ΠΊΙ8, βί ΙΐΓ.κΙιϊιιηι. (5) ΕΧ |||8 .ΙΙΐΙι'ΙΙΙ ίρ<ίΪ8,

ίΙΙίΐ ηιη}ίίί ιιηιιιιι δυιιΐ , ηικί' ιιπΙιιγ.ί, <|ιι.ίιν ιιγΙι• ( οιιΐίπιι.'ΐ

ΜΙΙΐΙ . Ι'ιιΙΐΙίΐΙΙΙΙΙΙΙΙ ΜΊΊΙ (ΙίΐΊΐΐΙΙ•, ΙΊφΗ II ΙΙ1Κ ρι'Ι' 8ε Πκιΐΐΐ•. , |'(

ηοπ ρυ(68ί αΙίΙεΓ ε88ε : ιιηιιβ νεηι, πψϋ ϊιιιΐίνίϋίΐιίϋ» : ίηιΐίνί•

8ί1)ϋί$ 3ΐιΙειη , «ίίιικΙιιπι (εηιρυβ. 8εευη«1ιιιη 86 λιιΙιίιι εοη-

Μιιιιμ , ΐ|ΐι,Ί•ι•ιιιιιιρΐι• ικιιι Ι.κΙ ιι ιιιιιιιιι μιιι(. δι οηίιιι ροηε8

ίΐΙίίΐΊΊΙΙ Μ• ΙϋΙίμιΊΐΙί.Ι ΙίμΐΙΙΙ, III III (ϋ<Ί'ί ι-α ΙΙΙΙΙΙΙΙΙ , ΙΙι'ι ι Πι' Ι ί-

ριιιιιη, ηεφίε οοΓριυ , ηεε βΐϊφιίιΐ ('οηΐίηιιιιιη εκβε. ΙμίΙιιτ ε(

ίΙΙ,Ί ιρκΐΊΊΐιιιι|ΐιο (ιιιιπίικι Γοηϋηιια 8ΐιη(, ιιιιιιιιι (ΠπιιιΙιιγ.

οΐϊιιιη 81 ΙιϋΙιο,ιηΙ Ποχίοΐκιιι : ε( ίκΙΙιιιο ιιιημί<, ηπ,τ ηοη 1)3-

1)εηΙ, ιιΐ ΙΪ1)Ϊ3, βυΐ ΓεηιιΐΓ, ςυβπι ΟΓυβ : ςυοηίβιη οοιιΐίιιμίΐ,

ιιιιιιιιι ηοη 6880 ιηοΐιιιη (ΤϋΓίί. 1.1 πίΙ,ί ηΐ3§ΐ$, (ριηιη οιιη'Λ,

ιιηιιιη ΡίΙ. ΟυΓνηηι νοΓο , εϊ ηιιμιιΐιιιιι Ιι.ιΙκπΙιίιι , εϊ υηβηι

εϊ ηοη υηβηι ιΙίι:ϊιιιιι» : α,ιιοηίβπι εοηίίηςίΙ, εϊ ηοη δίιηυΙ ρ]ιΐί

ηκ.Ιιιιιι, εϊ βϊπίιιΙ 6856. ΚεεΙβ νβΓΟ, δεηιρρΓ 8ίηιιι1, ηιιΙΙ,ΐφκ:

ρ;ιι•Ιί(ΐιΙα ιη,ΊμιιίΙικΙίηοιιι ΗπΙμίη, Ιι;ιό. <[ΐιί.1ι•;η ςυίρβεΚ,

Ιιιεο νεΓο πιονβΙιΐΓ, (ριΐ'ΐη»(1ιιιο(1ιιιη οιίΓνα». (6) ΑΙίο ϊΐεηι

ηιοιίο ιιηυιη ιΙίι-ΊΙιιι•, ςυυηι μιΙι]ιίΊιιιιι βίΐ βρεοϊε ίη<1ϊ(Τβτβη8.

1ιιι1ίΙΤ(Ί•ρπ8 ,ιιιίοιη , ςυοΓυιη 8ρεεϊε8 ίικϋνϊείοΠίβ ίεειηκίυιη

86Π81ΙΜ 68( : 5ΐι1ι]ΐ'(:1υπι νβΓΟ , αιιΐ ρηιιιιιιιι .ίιιΙ ιιΙ Ι ιιιιιιιιι 3(1

Ιίιιι-ηι. Γ.Ιι-ιιιιιι χίιιπιη ιιιιιιιιι , ιΊ ιιιρκι ιιιια (1ι(ίΙιιγ, ςιιαίεηιικ

ϊηιΙίλΜίιίΙίδ 8Ρ(Ίΐικ1ιιιη Βρεείβηι ε«1. ΙιϊςιιοΓεδφίβοιηηε;, ιιΙ

οΙριιιιι, νίιιιιηι, ι•1 1ί(ρι;ιήίΙ!η, ιιιιιιιιι (ΙίΓ,ηηΙΟΓ, (]ΐιοΐιί»ηι

ιιΙΙΙΙΐίΐΙΙΙΙ ΙΐΙΙίΐΙιΙΙΙΙΙ Μ|1ι]ι•(•1ΐ11ΙΙ ϊιΙι'ΠΙ Ρ8(. Λφ13 ΙΙ,ΊΙΙΙιρίι', ε(

3ργ, Ιιιεο οιιιηκι βυηΐ. (7) ΟίοιιηΙϋΓ βυΐεηι ιιιιιιιιι, εΙίΛηι

(ριοπιιιι ιιηιιιιι ^ρηιιβ (ΙίΙΤρΓΡηί ορρο8Ϊ(ίδ (ΙιΤΓιτοηΙϋί. Α((μιο

(ίιικ;(,ί Ιι;>•(', ιιηιιιιι (1ί( ιιπΙιιγ, ιριιιιιίιιιη ιιιιιιιιι ε$1 ςρηυ»

8ΐι1)]ροΙιιπι (ΙίΠβΓεηΙϋβ : υΐ Ιιοηιο, εςυικ, εβηίβ, υηηπι

(ριίιΐ , ιριιιιιί.ιιιι οιιιηϊα ηηίηΐ3Π3 : ε( (ριιιιΐΗηι κίιηίΐί ιιιοιίο,

βϊουΐί ηιαΙεπ3 ιιηα. ΙΙ,ίρρ ηιιίοιη ςιιβηοΌφΐε ιριίιίεηι ϊ(η ιιιιιιιιι

(ΙίΐΊΐιιΙιιΐ', ιρκιηιΐοφίε νβΓΟ βιιρεηυ» @ρηιΐ8 ϊιΙιίιι (ΙίαΙυΓ, 8ί

ιιΙΙίιιιιρ μΐ'ΠΡΓίϊ 8ρεεΪ68 ίΐιηΐ, ηίηιίπιηι ιρκ»! ε8ί μιρπίιν

1)18 : ιιίρυΐ» , ΙιίηημιιΙιΐί ιΐιιοπιιιι ίΐΊρκιΙίιιηι ΙιιΙργιιιιι , ιιη.ι

6( ΙΊΙιΙι'ΙΙΙ ΙΐμΠΓ.Ί (ΊΙΙ1Ι Ιι ίΐΙΠμιΐΙιΙ Ιΐ'ίΐΙΙΙΙ Κ'ίρι,'ιΙίπΐιι ΙίΐΙΐΊΊΙΙιι

ε8ί : ιιιιιΐιιι οΙΐΜΐίηι ΐΓίαπμιιΙί , 86(1 ηοη ϋι]<>ιη δΐιηΐ (παηςιιΐί.

(8) Κί'ΐιι , ιιιιιιιιι 63 (ΜοιιηΙιΐΓ, (]ΐιοηιηι γβΙϊο, (ρίικΙ ιριίιΙ 6Γ31

6886 ιΐϊρρηι, ίηιϋνίΝίΙιίΙίδ ;«1 αΐίηηι ε8(, ιριίιΙ ιτ;ιΙ ε$86 γρι

>ί^ιιίΙί(•;ιη(ιΊΐι. Ιρ83 ιίιιιιι ρβΓ 8ε ίρ«ιηι οηιηίδ πιϋο, (ϋνίδί-

1>ί1ί8 68(. Μ(; ριιίηιεί ηιιρίιιιιι εϊ (ΙίιιιίηιιΙιιηι ιιιιιιιιι ι-^ί , ιριυ-

ιιίίΐηι ι'ίΙ ίο ιιιιιι : ιρίΐ'ΐιιιΐιΐιιιοϋιιιιι ίη 3ΐιρρ.ΓΓιεΪΡθυ8 ε>1 ίρ.»ϊιΐ8

βρεείεί ιιιια. (9) Εί οηιηϊηο ςυοηιιηευηηιιβ ίηΙεΙΙρεΙίο,

ιριινιριοιΐ φΐίιίεπιί ε8$ε ίηΙεΙΙίμίΙ, ίικΙΪΥίδίΙιίΙϊδ ε8(, ηεςυε

8ρρ3Γ<ΐΓβ ροΐεδί ηεο ΙεπιροΓε , ηεε Ιοεο , ηεο Γβΐϊοηβ , Ιιφο

ηια\ίηιο ιιιιιιιιι ϋΐιηΐ, εϊ Ιιοπιιη φΐίεεοηιηιιε ϋΐιΙ^Κιιιϋιι•

ίΐιηΐ. ΙΤηίνεΓ83ΐί(εΓ η»ηκριρ <{ΐκ ιΐι-ιιιικιικ- ηοη Ι)30εη1 (Ιίνί
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ΙΟΝ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ Δ, ζ.

ίχβι, ταύτγ, £ν λέγεται, οίον ιΐ ή άνθρωπος μή έχει

διαίρεσιν, εΐς άνθρωπος, ε'ι δ' $ ζώον, έ\ι ζώον, εϊ δέ

3) μέγεθος, ^ν μέγεθος, (ιο) Τ4 μεν ούν πλείστα £ν λέ

γεται τω έ'τερο'ν τι ή ποιεΐν η πάσχειν ί| ε/ειν ή προς

ι τι είναι εν, τα δέ πριότως λεγόμενα έ'ν, ών ή ουσία μία.

Μία δέ ή συνεχεία ή είδει η λόγω • και γάρ άριθμοϋμεν

ώς πλείω ή τα μή συνεχή, ή ών μή εν το είδος, η ών

δ λόγος μή εΐς._ (ι ι) "Ετι δ' ε'στι μεν ώς δτιοϋν ίν φα-

μεν είναι, αν ή ποσδν και συνεχές, εστί δ' ώς ου , αν

ιιι μη τι δλον ?|, τοϋτο δέ άν μή το είδος ε/η έ'ν οΐον ουκ

άν φαϊμεν ομοίως εν ίίόντες όπωσοϋν τα μέρη συγκεί

μενα τοΰ υποδήματος, αν μή διά τήν συνέχειαν, άλλ' ε'αν

ούτως ώστε υπόδημα είναι και εΤδός τι ήδη ενειν έ'ν.

Διδ καΐ ή του κύκλου μάλιστα μία των γραμμών, δτι

ϋ. δλη και τε'λειός έστιν. (ιι) Τδ δέ έΥι είναι αρχή τινί

εστίν άριθμοϋ εΤναι• το γαρ πρώτον με'τρον αρχή- ω

γαρ πρώτοι γνωρίζομεν, τοϋτο πρώτον με'τρον έκαστου

γένους- αρχή ουν τοϋ γνωστού περί έ'καστον το έ'ν.

(13) Ού ταύτδ δέ εν πασι τοϊς γε'νεσι το έ'ν. "Ενθα

ϊΐ. μεν γαρ δίεσις , έ"νθα δέ τδ φωνήεν ή άφωνον • βάρους

δ' έ*τερον καΐ κινήσεως άλλο. Πανταχού δέ τδ εν ή τώ

ποσώ ή τώ^είδει άδιαίρετον. (μ) Το μέν ουν κατά το

ποσδν και ή ποσδν άδιαίρετον, το μέν πάντί] και άθε-

τον λέγεται μονάς, τδ δέ πάντη καΐ Οε'σιν έχον στιγμή,

3» τδ δέ μοναχή γραμμή, τδ δέ διχή έπίπείον, τδ δέ

πάντη και τριχή διαιρετδν κατά τδ ποσδν σώμα. ΚαΙ

άντιστρέψαντι δή τδ μέν διχή διαιρετδν έπίπεδον, το

δέ μοναχή γραμμή , τδ δέ μηδαμή διαιρετδν κατά τδ

ποσδν στιγμή καΐ μονάς, ή μέν αθετος μονάς, ή δέ

3υ Οετδς στιγμής (ι5) "Ετι δέ τα μέν κατ" αριθμόν έστιν

εν, τα δέ κατ' εΤδος, τα δέ κατά γε'νος , τα δέ κατ' άνα-

λ_ογίαν• άριθμώμέν ων ή υλη μία, είδει ο' ών δ λόγος

εις, γε'νει δ' ων τδ αύτδ σχήμα τ^ς κατηγορίας,

κατ' άναλογίαν δέ δ'σα ϊχει ώς άλλο προς άλλο. Άεί

:);. δέ τα υστέρα τοις έμπροσθεν ακολουθεί, οίον δ'σα αρι

θμώ και εϊδει εν, δ'σα δ' είδει ου πάντα αριθμώ- άλλα

γε'νει πάντα £ν δ'σαπερ και είδει- δ'σα δέ γε'νει ού πάντα

είδει άλλ' αναλογία • ίσα δέ Ιν αναλογία , οΰ πάντα

γένει, (ιβ) Φανερδν δέ κα\ «τι τά πολλί άντικειμέ-

»υ νως λεχΟήσεται τω ένί- τα μέν γαρ τω μή συνεχή εί

ναι, τά δέ τω διαιρετήν εχειν τήν υλην κατά τδ είδος,

ή τήν πρώτην ή τήν τελευταίαν, τα δέ τω τους λόγους

πλείους τοί/ς τί ην εΤναι λέγοντας.

βιοηβηι, αηβίεηαδ ηοη η3ΐ>εηΙ, εβίεηικ υηυπ άϊοηηΐυι- :

υίρυΐβ, βί ρ™υΙ Ιιοηιο ηοη ΙωοεΙ άΊνίδίοηειη , υηυδ β*1

Ιιοπιο : ςυιχΐ δι ρΓουΙ βηϊηιαΐ , ηηυιη βηίηιβΙ : ςυοϋ δι ρι-οιιΐ

Πΐ38ηί1ιΐ(1η, ιιη» ηια^ηϊΐιιιΐο. (10) ΡΙιιι-ίιηβ ίΐ3α.υε υηιιπι αϊ-

ουηΐιιι-, εο ςυοα" βΐίικί ιιηιιιη βυ! β^ιηΐ , 3υΙ ρβϋυηΙιΐΓ

βιιΐ 1ΐ3ΐ>ειιΙ,3υΙ βί βΐία,υίιΐ υηυπι ϊυηΐ. (}υ;Ε νβι-ο ρι-ίπιό

υηιιπι ιΐίοιιηΐιιι-, ί1|3 βυηΐ, αυοι-υπι δυΙιδίΗηΙίβ υηβ : υηβ

νεπ>, 3υΙ οοηΐίηυβίίοηε, 3ΐιΙ δροοίε , 3υΙ ταϋοηβ. .ΝυηιεΓβ-

ηιιι$ ι-Ιρηίηι Ι3η«ιυ3ηι ρΙιΐΓβ , βυ! α,υα; ηοη οοηΐίηυβ δυηΐ,

3ΐιΙ ςυοΓϋΐη δρεοίεβ ηοη εδί υηβ, 3υΙ ςυοπιηι γβΙϊο ηοη'

εδί υηβ. (ιι) Ιΐβπι εδί ηυίιίεηι υΐ φΐοάουπιπυε άίοβιηυ*

οοηΐίηυίΐβίε ιιηυηιοδδε, πιοιίο ςυβηΐυπι εϊ οοηΐίηιιυιη δίΐ :

651 3πΙβηι υΐ ηοη, δι ηοη βΐίο,υίυ' ΙοΙυηι δϋ : Ιιοο βυίειη,

δι ηοη Ιι»1)β3ηΙ δρεοίοιη ιιηβιη. Νοη βηίηι αΊοειηυδ βτΥηιΙϊΙβΓ

υηιιηι φιυηι νΐάεπιηυ.3 ρβΓίεβ οβίοοβηιεηΐϊ ςιιοπκκίοουηαυκ

οοηιροδίΐβί, ηίδϊ ρι-ορίει- οοηΐίηυίΐβίεηι , βί, ίηα,υβηι, ίΐβ

υηυιη βίΐ , υΐ εβίϋββιηβηΐυηι βΐί, βο αηβηαβιη ]3ΐη βρβόίβηι

ΙιβϋβΒί. ρυβΓβ ηιβχίηιο 1ίηβ3Γυηι, οίΓουϋ Ιίηοβ υη3 βίΐ

ςυοηίβιη Ιοί» βί ρβΓΓΜίβ ββΙ. (12) ϋιιυιη Βΐιΐβιη ββββ, ΡΓίη-

φίιιπι 05ΐ Βΐίοιιί ηυιηοΓί ββίβ. Ρι•ίηΐ3 οηϊιη ηιοηβιΐΓϊ ρπη-

οίρίυιη «Ι. (}υο ηβηιςηε ρΓίιηο εο8ηοϋοίηιυ8 , Ιι»?ο ρπηίΗ

ο^ιι&ίΐυβ §βηβΓί8 ιηεηδυη. Ριϊηοίρίυπι ϋβςυβ δείηϋϊί κίΓαι

ιιηιιπκιιιοίΐιιυβ , ίρδίιιη ηηυιη. (13) Νοη β*1 3(ΐ1βιη ίιίβηι ιιι

ουηοϋδ 86ηοιϊΙ)ΐΐ8 υιιυιη : δβά 1ιΙ<; ςιιίϋοηι ιΐϊβδίβ, Ιιίο νβΓο

τοΜϋδ , 3ΐιΙ ηιυΐα ; ^ΓΒνίΙβίίβ βιιΐβπι , αΐϊικί , ει ιηοΐυδ , αΐΐιηΐ.

υΐ)ί(ΐυε βυίειη , ϊρδυιη υηιιπι ;ιιι| ηυβηΐϋβίε, 3υΙ βρεοίε ία-

ιΠνίδίϋϋβ. (14) ΙΙΙικΙ ί«ΗυΓ, ςιιο<1 δεουηιΐυηι ςυβηΐυη,ι, βί

ρΓουΙ φΐηιιΐιιιη , ίηιΗνίβίϋίΙβ βδ! : ςυοα ςιιίάειη ιιηιηίϊιό βί

δίηε ροίίϋοηε εβί, ιΙίαΙυΓ υηίΐαδ; (]υο<1 νιτο οιηηίηο ει ρο-

ϋίΐίοηεπι ΙιαΙιβικ , ρυηείιιηι : (]υο<1 βυΐεηι δεουηιΐυηι υηιιπι ,

Ιίιιεβ : (|ΐιο(1 νεΓΟ δβευηιΐιιπι ιΐυο , δΐιρειΤιαββ : ςυο<1 βιιίειη

οιηηίηο, εϊ ίη ΙγΪ3 βοοιιικίυιη ςυβηΐυηι ϋίνίδίοϊΐε, εοΓρυβ.

ΕΙ ε εοηνοΓδο, ίη ιΐιιο ςυίΟειη ιΐίνίδίϋίΐε, δΐιρει-Ιίείε•; β8ΐ :

ςιιοιΐ νεΓΟ ϊη ιιηιιιη, 1ίηε3 : φιοά βυΐεηι ηεςιιβςυΐπι δεεηη-

ϋυηι (ΐιίΒηΙίΙβΙειη ιΐίνίδίηϋε εδί, ρηηείιιιη εϊ υηίΐβδ είΐ :

ηυ.τε ηιιί(!»<ηι δίηε ροδίϋοηε, ιιηίΐβδ; ηυοϋ νεΓΟ Ιιβίιβΐ ροδί-

Ιίοηεπι, ρυηοΐιιηι. (15) ΙΙεπι ,ιΐι,ι ηυηιεΓΟ, βΐι'3 «επεΓε,

3ΐί3 δρεοίε, αΙία 3Π3ΐο«ίοε υηυπι δυηΐ. ΝυηιεΓο ςυίϋεηι'

((υοπιπι ιιι;ι(ΐΊ'ί;ι υη3 : βρβοίε νείΌ, ςυοΓυηι ΓβΙίο ιιη,ι : "ε-

ιιΡΓβ αιιίειη , ςυοπιιη εβιίεηι ρπυιΐίι^ιΐίυηίδ (ί^αη : δεουη-

άυνη βηαΐο^ίβιιι νεΓΟ, ςιικευηιςυε δε Ιι.ιΙκίι! υΐ βΐίυιΐ »<}

.■ιΙιικΙ. δειηρεΓ βιιίειη ροδΙεΓΪΟΓα μί|ιμιιιΙιιγ ρΓχεειίβηΙίΐ :

ιιίρυΐβ ςυαχυιηςιιε ιιιιιιικγο, δρεοίε ςυοηυε υηιιιη δυη! :

(Ιιι.τοιιη>ί|υε νεΓΟ δρεοίε, ηοη εΐίβηι ηιιηκτο : δε^ ^βηεΓε

οιιηοΐβ υηυιη δυηΐ , (|ΐιαΐουηιςιιβ εΐίβηι δρεοίε : ςιιβεουπκριε

βυίειη βειιοΓε, ηοη οηιηίβ δρεοίε, βε<1 βεουικίυιη αηηΐιιμΐαιιι :

ψι.-ρουιιΐφΐε υργο 3Π3ΐο§ί3 υηιιιη, ηοη οιηηία βεηεΓβ.

(16) ΜβηίΓεδΙυηι αιιΙ«ιιι οΐίβηι εδί ηυοιΐ ιηυΐΐ» υηί ορροδίΐε

(ΙίουηΙυΓ. Ουϊειίβηι εηίηι εο ςιιοι] ηοη δίη! οοηΐίηυβ; ςιια;.

(Ιβηι λόγο , εοςιιοιΐ ιΐινίδίϋίίοιη ηιβΙοΓίαιη δεουηάΊιιη δρριίειη

1ιη1)63ΐιΙ , 3υΙ ρι ίηι,ιιιι ιιι;ι[('ιί;ιιιι , βπΐ ιιΙΙΪιηαηι : ου3?(ΐ3ηι

ΒυΙειη, εο ςυο<1 Γ3ΐίοηε8, ςιιοο" ςυίιΐ 8Γ31 εδβε άΊοεηΙεβ,

ρ!υΓ68 8ίηΙ.

ϋΑΡ. VII.

Τδ 3ν λέγεται τδ μέν κατά αυμβεβηκός, τδ δέ

45 καθ' αυτό ■ κατά συμβεβηκδς μέν, οΐον τον δίκαιον μου-

σικδν είναί φαμεν καϊ τδν άνθρωπον μουσικδν και τδν

μουσικδν άνθρωπον, παραπλησίως λέγοντες ώσπερ τδν

μουσικδν οίχοδομεϊν, δτι συμβέβηκε τω οικοδόμο) μου

σικοί είναι ή τω μουσικώ οικοδομώ • τδ γαρ τόδε είναι

Ν) τόδε σημαίνει τδ συμβεβηκέναι τώδε τόδε. (•ή Ούτω

δέ καΐ έπι τών είρημένων τδν άνθρωπον δταν μουσικδν

λέγωμεν και τδν μουσικδν άνθρωπον, ή τδν λευκδν μου-

ΕιΐδΐΙίοίΙιιι• αΐίιιιΐ δοο-ιιιιιΐιιιη 3θοί(1εηδ, αΐίιιιΐ ρεΓ δε. 8ο-

ι ιιικίιιιιι βοοίιίεηδ ςυίάεηι, υ[ ]ιΐί,1ιιιη ιιιιινϊοιιιιι βδδε ιΐϊοί-

ιηυ3, εϊ Ιιοηιίηοηι ιιιπ-ίι ιιιιι, βο ηιιι^ι-ιιιιι Ιιοηίηεηι δίηιίΙίΙεΓ

(ΙίοεηΙεδ : ιιΙ ιριυπι ϋίοίηΐϋδ ηιιΐδίουιη η?(ίίΓΐ03Γε, φΐι.ι βοοϊ-

<ϋί «άΊβεβΙοιΐ ιηιΐδίοο εδ$ο, ίυΐ πιυδίοο .χ>ιΙίΠο;ι1οΓί. Ιΐοο

εΐεηίπι Ιιοο εδβε (ΙίοεΓΟ, δί§ηίίίο»1 Ιιοο Ιιυίο βοοίοΌΓΟ. (2) ΙΙβ

εΐίαηι ίη ϋδ φιχ ϋίιΐίΐ βιιηΐ, ςυυηι Ιιοηιίηεπι ϋίοϊηιυδ ιηιΐδί-

ουπι €850, εϊ ιηιΐδίοιιηι Ιιοηιίηειη , βυΐ αΙΙιιιηι ηιιι.-ίοηηι , δίνε
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σικόν τ) τοϋτον λευκόν, το μέν δτι άμφω τώ αύτώ συμ-

βεβήκασι, το δ' δ'τι συμβέβηκε τω όντι• τι) δε μουσι-

κόν άνΟριοπον, δτι τούτω τι) μουσιχόν συμβέβηκεν.

Ούτω δέ λέγεται καΐ τό μή λευχόν είναι, δτι φ συμ-

6 βέβηχεν, έχεϊνο εστίν. (3) Τά μέν ουν κατά συμβεβη-

κός είναι λεγόμενα οδτω λε'γεται ή διότι τω αύτίο όντι

άμφω υπάρχει, ή δτι οντι Ιχείνω υπάρχει, ή δτι αυτό

εστίν ω υπάρχει ου αυτό κατηγορείται, (ι) ΚαΟ' αυτά

δέ είναι λέγεται δσαπερ σημαίνει τα σχήματα της κα-

ιυ τηγορίας• δσαχίος γαρ λε'γεται, τοσαυταχως το είναι

σημαίνει. Έπει ουν των κατηγορουμένων τά μέν τί

Ε5Π σημαίνει , τα δέ ποιόν, τα δέ ποσόν, τα δέ προς τι,

τα δέ ποιεϊν ή πάσχειν, τα δέ ποϋ, τα δέ ποτέ , έκάστω

τούτων το είναι ταύτό σημαίνει. Οΰθέν γαρ διαφέρει το

16 άνθρωπος όγιαίνων εστίν η τό άνΟροιπος υγιαίνει, ή το

άνθροιπος βαδίζων ίστιν ή τε'μνοιν τοϋ άνθρωπος βαδί

ζει ή τε'μνει. Όμοίωςδέ καΐέπΐ των άλλων, (δ) "Ετι

τό είναι σημαίνει και τό εστίν δτι αληθές, τό δέ μή εί

ναι δτι ουκ αληθές άλλα ψεϋδος , δμοίως έπι καταφά-

2» σεως και αποφάσεως• οΤον δτι εστί Σωκράτης μουσικός,

δτι αληθές τοϋτο, ή δτι Ιστι Σωκράτης ου λευκός, δτι

αληθές• τό δ' ουκ εστίν ή διάμετρος σύμμετρος, δτι

ψεΰδος. (β) "Ετι τό είναι σημαίνει και τό 3ν τό μέν

δυνάμει (^ητόν,) τό δ' εντελέχεια των εϊρημένιον τού-

ν.. των. Όρων τε γαρ ειναί φαμεν και τό δυνάμει ( £ητως)

δρών καΐ τό εντελέχεια• καΐ Ιπίστασθαι ωσαύτως και

τό δυνάμενον χρησθαι τη επιστήμη κα\ τό χρώμενον

και ήρεμοϋν και ω ήδη υπάρχει ηρεμία κα\ τό δυνά

μενον ήρεμεϊν. (7) Όμοίως δέ καΐ Ιπϊ των ούσιων

3ΐι καΙ γαρ 'Ερμήν Ιν τω λίθω φαμεν είναι , κα\ τό ήμισυ

της γραμμής , και σΐτον τον μηπω άδρόν. Πότε δέ δυ

νατόν και πότε ούπω, έν άλλοις διοριστε'ον.

ι ιιιιιΐ' &1Ιηιπι : Ιιοι: ςιιίάειη , φίοπίαιη 3ηι1κ> βϊιΐβαι βεεΜυηΙ ;

Μΐιιιΐ νβΓΟ, (ΐποιιί,ιιιι ιίιΙι αιτίιΙίΙ. Ηοε 3ΐι(βηι , ΙΙ111ΜΙΊ1ΙΙΙ Ιιο-

ιιιίηεηι 8886, φΐοηίαηι Ιιιιίε πιηδίοιιιη αιτίιΙίΙ. 11» >•ίϊ.ιιιι αϊ-

οίΐυχ ηοο ;ι11ιιιιη βδδε, φΐοηίβιη οιιί βοοκίίΐ, ϊΠικΙ εβί. (3) ΟιΐίΕ

ϊμΊΙιιΐ' Μ'(•ιπιι1ιιιιι .»<< κ!ι•π> 6886 (ΙίοιιηΙηΓ, ίΐα ιΙϊιίιιιΙιιι•, ;ι»ι Ι

φΐοηϊβηι είάεηι εηΐί «ιιιΐκι ίικυπί, ηιιΐ ίΐΐί εηΐί ϊηεδί : ιιιιΐ

φΐοηίβηι ίρίυηι βδΐ, εοϊ ίηεδί, <Ιε ςυο ι'ρ8υιη ρΓ,τιΙίοαΙπι-.

(4) ΙΊτ 86 νβΓΟ 6886 (ϋιπιιΙιΐΓ, αυχευηια,υβ ίί£ηίΠθ3η( ρΓίβ-

(1ίεα(1οηΪ9 1ϊ§ιΐΓ38. (}ποΙίρ5 εηίιιι (ΙίευηΙιΐΓ, ΙοΙίεδ ίρδίιιη 6886

8ί§ηίΠε3ηΙ. Οιιιιιη εΓ§ο βοηιηι φΐα; ρκεα'ίεβηΙυΓ, φΐίΐ'ΐΐιιιη

ίρδυηι φΐίι! ε»1 δί£ηίηΌεη( , φΐ:ι-ιΙηηι φΐβίε , φΐ.τΛιηι φΐ&η•

Ιιι ιη , ιρίίι.'ιΐϋΐη 3(1 .ιΐίφΐίιΐ , φΐ.τιΐίΐιπ Γ30.8Γ6 ίΐπΐ ρβΙ ί , φΐα;-

ιΙ;ι μι ιιΐιί , 1 1 ιιιγι Ι;ιιιι φΐαηιΐο , Ι ιιιι ιιιιι ευία,υβ ίι Ιιίιι Ιρ8υιη βδββ

8ί§ηί0εαΙ. ΝϊΙιίΙ βηίιη ιΙϊΓΓι.τΙ , Ιιογπο οοηνβίεβοεηβ βδΐ , 3ΐιΙ

Ιιοηιο εοηναΐβίείΐ : ε( Ιιοηιο αηιΐιιιίαπκ νεΙ ολ.•<1«•ιιμ ε8(,

οιιί Ιιοηιο αιηΐιηίαΐ νεΙ εχάίΐ. ΚίιηίΙίΙεΓ ίη εβίεπδ φΐοφίε.

(5) Ηειη ίρβυηι ε88β , εΐ ϊρΜίηι β*1, βί^ηιΓιεβΙ φίοιΐ νβΓοηι

ε$( : ίρδυηι νβΓΟ ηοη ε8$ε , αυοιΐ ηοη νπ ιιιιι , μ•.! Γ,ιΝιιι».

δϊιηίΐϊΐιτ, Ιαηι ίη αΠίπηαΙϊιιηε ςυαιη ίη ηε§3(ϊοηε : ιιΙ ριι ι .-ι ,

ιριοιΐ 8οεΓ3ΐε8 1111151018 ('ίΐ , φΐοηΪ3ΐιι νεί'ΐιηι ηοε 68( : αυΐ

φΐοηίαηι 8οθΓίΐΙβ8 ηοη βΐΐιιι*, φΐοηίβηι \ιΐ ιιιιι. ΟιηκΙ ;ιιι-

(ΐ'ΐη (1ί3ΐιιε(εΓ ηοη 8ί( ϊηεοηιηιεηίυΓβυϊΙίί, <ριοηί•ιιιι (ίΐΐβιιηι

ε8[. (6) ΙΙ'Ίΐι Ϊ|ιλιιιιι ε88β, ι•1 ϊρδίιιη εη8, ηηοΟϋβηι εοηιιιι

φΐίΒ (Ικΐ,ι ϊΐιιιΐ, ροΐεηΐία εββε ίϊ^ηίΐΐεαΐ, (ριοιΜαιη αι-Ιιι.

\ίι1ΐΊΐϋΡΐοηπιι (Ιί(ίπιιΐί,Γ^ι•, (]ΐιοιΙ ροΐεηΐία νϊιίεΐ, ε( ηιιοιΐ

;ι<Ίιι. Ι|ιμιιιι ςυοο,υε 8είεη8 κίιιιίΜΙιτ, ε( ηιιοιΐ ρο!ε$( ιιΐί

«('ίΐΊΐϋα , εΐ φκκΐ ]3Γη ιιΙΪΙ π ι . Λ γ ι-Ι ϊ.ίιιι ςυίεβεεη» , Ιυιη ίΙ

Ιπιΐ ι ιιί ϊ.ιιιι ίικ'.-Ι φΐϊε9, Ι ιιιιι φιοϋ ςυίεβεεΓβ ροίεβί. (7) $ί•

ηιίΐίΐιτ εΐϊαηι ίη $η1)8(3η(ϋ8. ΕΙεηίηι Μιίί ιιι πιιιι ίη [,ιμιιΐο

Λίείηιυ8 βδδε, εΐ ΙίπεδΒ ηιεάίεΐίΐΐβπι , βε ΙηΙίεπιη ςοοο^ ηοη-

ιΐιιιη ιιΐίΐΙιιΐΊΐιιι β8ΐ. ΟπηιιιΙο νβΓΟ ρο3βίΙ)ί1β , ε( φίβηϋο ηοη,

ίη αϋπ (ΙείΡΓίηίη.'ΐηιΙιιηι ε$(.

βΑΡ. VIII.

Ουσία λέγεται τά τε άπλα σώματα , οίον γη και πΰρ

και ύδιορ και δ'σα τοιαύτα, και δλως σώματα καΐ τά έκ

^6 τούτο>ν συνεστωτα ζίοά τε και δαιμόνια και τά μόρια

τούτοιν. "Απαντα δέ ταϋτα λέγεται ουσία δτι ού καΟ'

υποκειμένου λέγεται, αλλά κατά τούτων τά άλλα.

(ϊ) "Αλλον δέ τρόπον δ δν ή αΐτιον του είναι , ένυπάρ-

χον εν τοις τοιούτοις δσα μή λε'γεται καΟ' υποκειμένου,

«ο οΐον ή ψυχή τω ζώω. (ί) Έτι 8σα μόρια ένυπάρχοντά

έστιν εν τοις τοιούτοις δρίζοντά τε και τόδε τι σημαί

νοντα, ών αναιρουμένων αναιρείται τό δλον, οίον επι

πέδου σώμα , ως φασί τίνες , και έπίπεδον γραμμής ■

και δλως δ αριθμός δοκεΐ είναί τισι τοιούτος• άναιρου-

45 μένου τε γαρ ούθέν είναι, καΐ δρίζειν πάντα. (4) Ετι

τό τί ην είναι ο6 δ λόγος δρισμός, και τοϋτο ουσία λέ

γεται έχάστου. (ι) Συμβαίνει δή κατά δύο τρόπους

τήν οΰσίαν λέγεσΟαι , τό θ' ίιποκείμενον εσχατον, 8 μη-

κέτι κατ' άλλου λέγεται, και 3 αν τόδε τι ον καΐ χω-

50 ριστόν γ τοιούτον δέ έκαστου ή μορφή και τό είδος.

5ιιΙ)$ΐ3ηΙία 1 1 ίι-ιι π 1 1 1 1' εΐ μ ιιιρ1ίι-ί;ι εοΓροΓΒ , ιιί Ιγιύλ , ίμιιί» ,

ηιριιι, ε( ιρια; Ι.ίΙκι 8υηΙ, εΐ ιιιιι νιινιΐίΐιτ εοΓροΓβ, εΐ ςυιε

8Χ 1ιΪ8 οοηίίδΐυηΐ ηηίιιι:ι|ία, ιΊ Ί,τηιοιπ,ι, αι πιπί ιιί |ΐ.ιι|ί

ειιΐίΐ'. 11.1'ε νβΓΟ οιιιηκι ιΙίειιηΙιΐΓ 8ΐι1ι*1.ιη(ί;ι, ςιιοηίαιη ηοη

ιΙίπιιιΙιΐΓ άβ 8ηΙ)]εοΙο, ββα1 <1β είδ εβ1βΓ3. (2) Αΐίο νβΓΟ ιηοιίο,

ιμιιιιΐι ιιΐιίφΗ' ΓυβΓίΙ ε»ιΐ83 εχδίδίεηϋί», ΐ3ΐίοιΐ8<]ΐΐ6Ϊηεχ8ί8ΐεη8,

φι»• ηοη ιΐϊΐ'ΐιηΐιιι• ιΐι' 8υ1)]εεΙο , ιιί 3ηίπΐ3 ηηπιιαίί. (3) ΙΙβηι,

ςυχευηΐφΐβ ραΓίϊουΙοε ίιΐδίΐ.τ κίιιΐ ίιι 1;ιΙί1ιιΐ8, α'εΠηίεηΙεδ,εΙ

ςυοιΐ (|ΐιίι! δϊ^ηίΓιεαηΙεβ , φΐίΙιιΐ8 ρεΓβηιρΙίδ Ιπϊ ιιιιι ρβηπιί-

1ιιι• : ιιί ΜΐρΐΊΐίΐ'ϊΐ' , εοΓρυδ, υΐ φΐίώιηι »ίυηΙ, εΐ Ιίιιι'Λ, «υ-

|ΐι•Ι ΙΙΙ'ίΐ'8 : βΐ ΙΙ1ΙΪ\ Π μΜΙι'Ι , ΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ||> Μι1ι•| Ι1Γ ιριί||Μ8ιΙίιΙΙ1 ΙιιΙκ

βδδε; βο εΐεηίηι ρβΓειηρΙο, ηίΐιίΐ εβδε, εΐ Ιιυηο οηιηία Ιεηηϊ-

ηαΐ'β. (4) ΙΙιίιι , φκκΙ ιριίιΙ ιτ»! 6886 , ειι]υ8 Γ3ΐίο (ΙεΙίηίΙίη

<>1 , ε1ί3ΐη Ιιοε υηίυδευ]ιΐδςυε 8ηθδ(3ηΙί3 «ΙίείΙιΐΓ. (5) ΑεείιΚΙ

ίμιΙ ιιι• ιΐιιι ι1ιιΐ8 ηιοιίίδ δΐιΐΐίίβηϋβιη Ηίεί , ε( ίρδυηι ιιΙΙίιιιιιιιι

μιΙι]ιό!ιιιιι, ι|ιιμιΙ ηοη (ΙίοίΙιΐΓ άβ βΐίο, εΐ ίιΙ ιριιπί, φι ιιιιι

φΐ'Μ φΐίά δί(, ΐ'ϋ.ιηι Μ'ρ.ιι-,ιΙιιΙι• ίικτί! ηοΐίοηε : ΙαΙο νείΌ ε$(

ειι]υ8φΐε ίοπιια εΐ βρεείεβ.
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ΟΑΡ. IX.

Ταύτα λέγεται τά μέν κατά συμβεβηκός , οίον το

λευκόν και το μουσικόν το αυτό , 6*τι τω αυτί» συμβέ-

6ηκε , χαι άνθρωπος χαι μουσιχον, ό*τι Οάτερον θατέρω

συμζίέβηκεν το δέ μουσιχον άνθροιπος, 5τι τω άν-

6 θρώπω συμβέβηκεν. Έκατέρω δέ τοϋτο χαι τούτω

έκάτερον εκείνων • χαΙ γαρ τω άνθροιπω τώ μουσικώ

χαι δ άνθρωπος χαι τό μουσιχον ταύτον λέγεται, χαΐ

τούτοις εκείνο, (ι) Αιό χαι πάντα ταΰτα χαΟόλου ού

λε'γεται ■ ού γαρ αληθές ειπείν ότι πας άνθρωπος ταύτό

ιο χαΐ το μουσιχον •τά γαρ χαΟόλου καθ' αυτά υπάρξει, τά

δε συμβεβηχότα ού χ«0' αυτά άλλ' επι των χαθ' έ'χαστα

απλώς λε'γεται. Ταύτί) γαρ δοχεϊ Σωκράτης χαΐ Σι»—

χράτης είναι μουσικός ■ τό δέ Σωκράτης ούκ επι πολ

λών, διό ού πας Σωκράτης λε'γεται ώσπερ πας άνΟρω•

16 πος. (3) Και τα μέν ούτοις λε'γεται ταύτα, τά δε

χαθ' αυτά, ωσπερ χαΐ το εν χαι γαρ ων ή ύλη μία

ή εΐδει ή αριθμώ ταύτα λε'γεται, χαι ιον ή ουσία μία.

"Ιίστε φανερόν ό'τι ή ταυτότης ένότης τίς έστιν ή πλειό-

νοιν τοϋ είναι, ή όίταν χρηται ώς πλείοσιν, οίον ίταν

ίο λε'γη αυτί) αΰτώ ταύτον ■ ώς δυσΐ γαρ χρηται αύτώ.

(*) "Ετερα δέ λε'γεται ών ή τα είδη πλείοι ή ή υλη

τ) δ λόγος της ουσίας• και άλως άντικειμε'νως τω ταύτώ

λε'γεται τό έτερον. Διάφορα δέ λε'γεται δσ' Ιτερά έστι

τό αυτό τι Οντα, μή μόνον αριθμώ, άλλ' ή εϊδει ή γε'νει

ϊ6 ή αναλογία. (&) Έτι ων έ*τερον τό γε'νος, και τα εναν

τία, χαι δσα ί/ει εν τη ουσία την ετερότητα, (β) "Ομοια

λέγεται τά τε πάντη ταύτό πεπονΟότα, χαΐ τα πλείιο

ταύτα πεπονΟότα ή έτερα , χαι ων ή ποιότης μία ■ και

" χαβ' 6*σα άλλοιοϋσΟαι ενδέχεται των έναντίυιν, τούτων

ίο τό πλείω έχον ή κυριώτερα δμοιον τούτω. ΙΑντικειμένως

δέ τοις δμοίοις τα ανόμοια.

|:<ΙιΙΐ'Ι1Ι νΟΙ'Ο, (|ΙΙα'ι1.ΊΙΙΙ >|.Ί'.ΙΙΙ1|Ι|ΙΙΙΙ 3(.(ίι|πΐ4 ΐΙίΐΙΗΐΙΐΙΓ : III

ίΐΙΙΐΙΙΙΙΙ, ('( 11Ι1ΙΜΓΗΙΜ, ί(ΙΐΊΙ), φΙΙΙΙΐίΐΗΙΙ είιΐι'111 ίΙΠΊιΙΐΙΙΐΙ ; 3ε

Ιιοπιο, εΐ ιιιιΐίίειιπι , π,οοιιίϊπι •ιΙ(ομιιιι 3ΐ(επ ;•< <ι< ΙΐΙ ; πΐϋδί-

οπβ νβΓΟ Ιιοπιο , ηυοπίαπι ηιπίπ ιιιη Ιιοιηίηί ,ΉτίιΙίΙ : ι•1γϊ•[ιι•-

νεΓο Ιιοε , ει Ιιυίο υίευηιςυε ίΙΙοπιιιι : εΐεηίηι Ιιιιιηίηί πιυ-

μι ιι βΐ Ιιιιιικι γΙ πιυβίευηι ίιΐιηι ιϋείΐιπ', εΐ ΙιΪ3 ίΐΐιΐιΐ.

(2) Οιι.ιι ι• οιηπί.ι Ιι.χό ιιηί νιτΜίιΙίΙι'ΐ' ιιιιη άΊευηΙΠΓ. Χοη εηίη)

γ-1 νεπιιη ιΙίεοΓε, ι|ιιιμ! οπιηίβ Ιιπιιιο ίιίειιι ει σιυ$ίειιπι. Ι'ηί-

νετεαϋα ηβηιςυβ ριτ 88 εχ5Ϊ8ΐπηι; 3εεί(1εηΙί3 νεΓΟ ηοη ρεΓ

$ε , $ε(1 <1ε 8Ϊη£υΐ3η1)Π3 βίπιρίίι ίΙγγ ιΐίι ιιπΙμγ. ΙιΙιίιι εηίιη νϊ-

ιΙοΙιιγ 8οοί3(ε$, ει δοετβίεβ πιιιβϊευδ εβϋο. 8οεΓ3ΐβ8 εηίιιι

ηοη <1ε ιιπιΙΙί* ιΙίιϋιΐΓ. Οιιϊγο ηοη (ΙίείΙιΐΓ οηιηί* δοεταΐεε ,

ΜεπΙ οιιιηίδ Ιιοπιο. (3) 1}ιι»ί1:ιιιι ίςίΙυΓ ιΐα (ΙίεπηΙιΐΓ εβιΐΐ'ΐη :

<1μ>ί1,ίμι νεΓο ριτ $ε, δίοπίί εΐ υηιπη. Εΐεηϊιη ιμιοπιπι ιιιαίο-

Π3 .ίιι Ι ερεείε ιιιιΐ ιιιιιικτο ιιιιιι , εβιίεηι άΊευηΙΠΓ, εΐ ςιιο•

πιιιι ΜΐΙι>(ϋΐιΙί.ι ιιιι.ί. 0υ3Γβ ρβίεί ςυοιΐ ίιΙι•ιιΙίΙ.ι> υηί(3$

φΐ,τιίαηι εδδεηΐϊα; είΐ, 3πΙ ρΙιιιΊιιιιι, ,ιιιΐ ΐ]ΐπιηι ιι( ρΙιιιΊΙιιΐϋ

ιιΐίΐΐιιι• : ιιίριιΐ» , ιριιιιιι ιϋι:ιιΙ ίριΐιιη ΒΐΙ>ϊ ίρβί ία'οη : υ( (Ιυο-

!ηΐ8 εηίιιι ίρ5«ι ιιΙϋιΐΓ. (Ί) 1)ί\χτ•^ι μίο ιϋΐ'ΐιιιΙιΐΓ, ςιιΟΓυηι

αιιΐ ϋρΐ'ΐίι'Π ρΙιιη'Λ , ίΐιιΐ ηΐίΐΐΐ'ΐίίΐ, ίΐιι! πιΐίο ϋΐιυ>ΐΑΐι(ίιι< : εΐ

οηιηίηο , ιϋ νιτϊΐιιη ιϋι ί! ιιγ ορρθ8Ϊ(β 3(1 ίιΐ ΐ|ΐιι «1 ϊιΙιίιι (Ιίοίΐιιι .

ΙΙίΠΊτι'ηΙί.Ί νβΓΟ ίϋπιηΙιΐΓ, ιριιι'οιιιιιρκ.• ι1ίνι•ΐΝΐ μιπΙ . ςυυηι

ίιίειιι ιριίιΙ μιιΙ, ιικιιΐιι ηοη είηΐ ίιίειιι ηιιιικτο , 8ει1 3ΐι( $ρε<

εϊβ,3υ( ββηβΓε, 8υΙ ρΓυροΗίοηε. (5) ΙΙεηι , ψιυπιιη ιΐι-

ΜΤϊΐιιη ςεηυ!, ιΙ εοιιίΓηπα, εΐ ιρίίεΐ'ΐιιιιιριΐΜΐίνΐ'οίΙίΐΙιΊΐι ιιι

ςυΰ8(3η(ία ΙιαΙκΊΐΙ. (β) 5ίπιί1ί3 ιΙιπιιιΙιιγ ε( ηυκ ργοιμιν

ϊιΙιίιι ρ3^;ι ιίΐιιιΐ , ιΊ ψι;ϋ ρΐιιπι ('.ιιΐιτιι ςπ3ΐιι (1ίνεΓ$3 , ρ88&3

»υη1 , εΐ ηυοηιηι ηυ3ΐί(3$ ιιηβ. Αε ϋ'ειιηιΐιιηι ηυεεειιπκιυε

εοη(Γ3ΠθΓυπι 3ΐ(εΓ3Γί εοηΐίη^ίΐ, ίιΐ (|ΐιυϋ ρ!ιΐΓ3 ΙιοΓυιη 3ΐιΙ

ηΐ3^ί8 ρι-ορι-ίϊ ΙϋΐΙιεΙ, $ίηιΜε ΪΙΙί ε$1. ΟρροϋίΙε νιτο δίιηίΐίΐιιΐϋ

ϋίδίίωίΐία ϋίευηΙϋΓ.

ΟΑΡ. Χ.

Αντικείμενα λέγεται άντίγασις καΐ τάναντία και τά

προς τι και στέρησις και εξιςχα\ εξ ων και εις ά έσχατα,

(οίον) αί γενέσειςχαΐ οΟοραί• καιδσα μή ενδέχεται άμα

35 παρεϊναι τω άμφοϊν δεκτικώ , ταΰτα άντικεΐσθαι λε'γε

ται, η αυτά •/) ές ων εστίν. Φαιόν γάρ χαιλευχόν άμα

τώ αύτώ ούχ υπάρχει- διό έξ ιον έστιν αντίκειται,

(ί) Εναντία λέγεται τά τε μή δυνατά άμα τώ αύτώ

παρεϊναι τών διαφερόντων χατά γένος , και τά πλείστον

4υ διαφέροντα τών έν τω αύτώ γένει , χαι τά πλείστον δια

φέροντα τών έν ταύτώ δεχτικώ, χαΐ τά πλείστον δια

φέροντα τών υπό τήν αυτήν δύναμιν, και ων ή διαφορά

μεγίστη ή απλώς ή κατά γένος ή κατ' είδος. (3) Τά

δ' άλλα εναντία λέγεται τά μέν τω τά τοιαύτα εχειν, τά

46 δέ τώ δεκτικά είναι τών τοιούτων, τά δέ τω ποιητικά

ή παθητικά είναι τών τοιούτιον, ή ποιοϋντα ή πάσχοντα,

ή άποβολαί ή λήψεις, ή εςεις ή στερήσεις είναι τών

τοιούτιον. (<) Έπει δέ τό £ν και τό 3ν πολλαχώς λε'

γεται, άκολουθεΐν ανάγκη καϊ ταλλα δσα κατά ταΰτα

50 λέγεται, άστε και τό ταύτον χαι τό έτερον χα'ι τό έναν-

ΟρροΜία (ΙίΐΊΐιιΙιΐΓ, ΓοηΐΓ3ΐΙί(•Ιίΐ) , πιιιίπιπα , 3(1 3ΐίςυί(1 ,

ριίναΐίο, ε11ΐ3ΐ)ί(ϋ8, ιΊιμ, γ\ ι|ιιϊ1ηι>, ιΊ ίιι ςυχ ιιΙΙίιιι.ι,

μειιιτίΐΐίιιιιρίί, ε( εΐ)ΐτπρ(ίοηΡ8; εΐ (]ΐι»?ειιιικ]ΐιε βυ&εερίίτο

3πι1)οπ]ΐιι ηοη εοηΐίη^ίΐ ίίιηηΙ ηιίε^ε, Ιι.τε ορροηί (ΙίειιηίιΐΓ,

»Μΐ ϊρ<.Ί , .1111 ('Ν ιρίίΙΐΙΙί ΛΙΙΙΙΙ. Ι ΊΐΛ(ΊΙΙΙ) η;ιιιι. ριε, ιΊ 3ΙΙ111111

-.πιπί Ι είιίεηι ηοη ίιι-.ιιηΙ : ΐ|ΐΐ3π• πι , εχ φΐίΐιιΐδ ίΐιηΐ , ορρο-

ιιιιηΙιΐΓ ίρ$ί8. (Ί) 0οη(Γ3Π3 (ΙίειιηΙιΐΓ, ηιιχ ηοη ρο83ΐιη( 81-

ηιιιΙ είιΐΐ'ΐη ;ιιΙ(:<><ρ, ιριιιιη ροπιιιι $ίη(, ςυχ βετυηιΐυιη §εηυ«

(ΙίΙΐρπιηΙ ; εΐ ςηκ ρΐιιπηιυηι ιΙίΙΙ'ιτιιιιΙ , φΐιιηι ίη εοιίειπ ι;ε-

πιτί' λιιιΙ ; ιρκονε ρΐιιπηίϋηι (ΙίΓΓιίΓυηΙ , ςυιιηι ίη εοιίειη 8Η8-

εερϋνο $ίη(; 3ε εΐίαηι ςικε ρΐιιπιηυιη (ΙίΓΓεπιηΙ , αηυπι εο-

πιιιι βίηΐ, φΠΓ ϋΐιΐι ιμιΙιίιι ρο(εηΙί3 8πηΙ : ε( ςιιΟΓίιηι όίΠε-

Γΐ'ΐιΓί.ι ιιι;ι\ίηι.ι, αιιΐ ^ίιηρίίιίΐιτ, 3ΐιΙ κοίΜίηιΙιιηι £εηη!, »π(

$εεπηι1ιιιη ίρεείειη. (3) ΟΙιτ.ι νιτο εοηΐΓ3Γΐ3 ιϋι ιπιΙιιγ,

ι|ιι:ιί Ι.ιιιι εο ςιιοά Ιιιΐί» Ιι,ιυεηΙ ; ιρίίι'ιΐίΐηι εο ςιιιχΐ μι-ιί1 -

ρ!ϊ\Λ ΙηΙιιιιιι Μΐηΐ ; ι|Π3•ιΙίιιι εο ιριοιΙ 3ε1ίν3 3Η( ρ35κϊν« 1.1 ■

Ιίιιιη δΐιηΐ , 3π( 3^εη(Ϊ3, 3ΐιΙ ρ3ΐίεη(ί3, απί 3Γ>]εε(ίοηε$ , .ιιι(

ίπηιρίίοηε.ί, 3ΐι( ΙιιιΙιίΙιι•., 3ΐιΙ ριίνιιΐίοιιεί ΜΐηΙ Ιιοπιιη 80

Ι3ΐίιπιι. (4) (,ΙΙΙΙΙΙΙΙ ,ΊΙΐΙι'ΠΙ Ι1ΙΙΙ1ΙΙΙ ιΊ ιΊΙν πιιιΙΙιρΙιι-ίΙιτ ά"ι-

03ιι1ιιγ, ηεεε88β ββΐ πΐ εε!βΓ3 ιρϋοίίπε ηπΗΐεπηκιυβ 8εεπηι1 ηηι

1)330 ιΐίΐ'ΐιηΐυΐ', βεςπβηΙπΓ. 0υ3Γε εΐ ίιίειιι, εΙ (1ίνεΓ8υηι, ε(
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τίον, ώστ' είναι έ'ιερον καθ' Ικάστην κατηγορίαν.

(δ) "Ετερα δε τώ είδει λέγεται δ'σα τε ταύτοΰ γένους Οντα

μή 6πάλληλά Ιστι, και δ'σα Ιν τω αΰτξ) γένει Οντα

διαφοράν έχει , και όσα Ιν τη ουσία Ιναντίωσιν έχει•

5 κα'ι τα εναντία έτερα τω είδει αλλήλων, ή πάντα η τά

λεγόμενα πρώτως• και δΌων Ιντώτελευταίωτοΰ γένους

είδει οί λόγοι έτεροι , οίον άνθρωπος και ίππος άτομα

τω γένει , οί δε λόγοι έτεροι αυτών • και δ'σα Ιν τη

αύτη ουσία όντα ε/ει διαφοράν. Ταύτα δε τω είδει τά

ι« άντικειμένως λεγόμενα τούτοις.

εοηΐΓΒΓΪυηι, ιιΐ δεπιικίιιιιι (ΐηιιιΐΗ|ΐιθιΙφιο ρΓίνι1ί('.ιηιοιι(υηι

(ΙίνβΓδυπι 8ΪΙ. (5) Οίνοτδϊ νιτο βρεείβ (ΙίαιηΙιιι-, φι,Τ(ΐιιιιΐ|υε,

((ΐιιιιη οίυδϋβηι δίηΐ βεηεηδ, ηοη κιιπί .«ιιΙι,ίΚιίίι,ί; ει ςυοβ-

ουπιφιβ, ςιιυιη ίη ιόιΙοιι ββηβτβ δίηΐ, (ΙίίίβπηΙΪΗΐιι 1ΐ3ί>(?ηΙ ;

<.Ί (|ΐιυ'(•ιιιικ|ΐιι.'ϊη Μ)1)6ΐ3ΐιΙί;ι οοηίΓαποΙηΙΐ'ΐη ΙιαΙιοιιΙ. Οοη-

Ιγ3Π3 φΐοαυε άΊνει-83 δρβείε ίηνίαικ βυηΐ, ιιιιΙ οιιιηκι, ;ιιιΙ

ηυ33 ρΓΪιηο ιΙϊπιιιΙιιγ; εί ιριοππη ίη ιιΙΙίηια ββιιβπβ δρεοίβ

ΓϋΙίοηεβ <ίίνβΓ5β? : ϋΐ Ιιοπιο βί «μιιΐδ Ιη<1ίνίάΊΐ3 βεηει-ε,

Γ&ΐίοηεδ νβΓΟ (ίιιίιιιι ύίνβΓβίΒ : εί ψι<ΐ'<.Ίΐιΐ]<|ΐι<>, ψιιιιιι ίη

οικίπη δϋ1>δΐΛηΙί3 δίηΐ, (ΙίίΐθΓβηΙίαηι ΙΐΗΐιεηΙ. Εβ.Ιοιη νβΓΟ

δρβιιίε βιιηΐ, ΐ|ΐια•οιιιιι|ΐιι- 1ιΪ3 ορροβίΐε ιΐίαιιιΐιιι .

ΟΑΡ. XI.

Πρότερα και δστερα λέγεται ενια μέν ώς ίντος τίνος

πρώτου και αρχής εν έκάστω γένει τφ Ιγγύτερον αρχής

τινός ώρίσμένης, ή απλώς και τη φύσει ή προς τι ή ποΰ

ή υπό τίνων, οίον τα μέν κατά τόπον τώ είναι εγγύτε-

16 ρον ή φύσει τινός τόπου ώρισμένου, οίον του μέσου ή τοΰ

εσχάτου, ή προς το τυχόν, το δέ πορρώτερον ύστερον,

(ϊ) Τα δέ κατά χρόνον τα μέν γαρ τώ πορρωτέρο) τοΰ

νΰν, οίον Ιπ\ των γενομένων (πρότερα γαρ τά Τροιϊκά

των Μηδικών, Οτι πορρώτερον απέχει τοΰ νΰν), τά δέ

ίο τω Ιγγυτερω τοΰ νΰν, οίον Ιπιτών μελλόντων πρότερον

γάρ Νέμεα Πυθίων, ότι Ιγγύτερον τοΰ νΰν ώς αρχή και

πρώτω χρησαμένων. (3) Τά δέ κατά κίνησιν • το γάρ

Ιγγύτερον τοΰ πρώτου κινήσαντος πρότερον, οίον παις

ανδρός ■ αρχή δέ και αυτή τις απλώς, (ί) Τά δέ κατά

25 δύναμιν • το γάρ υπερέχον τη δυνάμει πρότερον, καΐ τό

δυνατιυτερον τοιοΰτον δ' Ιστιν ου κατά την προαίρεσιν

ανάγκη άκολουθεϊν θάτερον και το ύστερον, ώστε μή

κινοΰντός τε ίχ.ίαο\) μή κινεϊσθαι και κινοΰντος κινεϊ-

σθαι•ή δέ προαίρεσις άρχη'. (5) Τά δέ κατά τάξιν

30 ταΰτα δ' Ιστίν ίσα προς τι έν ώρισμένον διέστηκε κατά

τον λόγον, οίον παραστάτης τριτοστάτου πρότερον, και

παρανήτη νητης• ένθα μέν γάρ δ κορυφαίος, ένθα δέ

ή μέση άρχη. Ταΰτα μέν ουν πρότερα τοΰτον λέγεται

τον τρόπον, άλλον δέ τρόπον τό τη γνώσει πρότερον ώς

35 καΐ απλώς πρότερον. (β) Τούτων δέ άλλως τά κατά

τον λόγον και τά κατά τήν αίσθησιν. Κατά μέν γάρ τον

λόγον τά καθόλου πρότερα, κατά δέ τήν αίσθησιν τά

καθ' έκαστα. Καί κατά τον λόγον δέ τό συμβεβηκός τοΰ

δ'λου πρότερον, οίον τό μουσικόν τοΰ μουσικοΰ άν-

4ο θροιπου- ού γάρ εσται δ λόγος δ'λος άνευ τοΰ μέρους•

καίτοι ουκ ενδέχεται μουσικόν είναι μή όντος μουσικοΰ

τινός. (7) Ετι πρότερα λέγεται τά των προτέρων

πάθη, οίον εύθύτης λειότητος• τό μέν γάρ γραμμής

καθ' αυτήν πάθος, τό δ' επιφανείας, (β) Τά μέν δή

«5 οϋτω λέγεται πρότερα καΐ υστέρα, τά δέ κατά φύσιν

και ούσίαν, δ'σα ενδέχεται εΤναι άνευ άλλων, Ικεϊνα δέ

άνευ Ικείνων μη• | διαιρέσει Ιχρη'σατο Πλάτων.

(ο) Έπει δετό είναι πολλαχώς, πρώτον μέν τό όποκεί-

μενον πρότερον, διό ή ουσία πρότερον, έπειτα άλλως τά

50 κατά δύναμιν καΐ κατ' Ιντελέχειαν. Τά μέν γάρ κατά

δύναμιν πρότερα Ιστι, τά δέ" κατ' Ιντελέχειαν, οΐον

κατά δύναμιν μέν ή ημίσεια τής δ'λης και τό μόριον τοΰ

ΡιϊοΓβ. βί ροίίοποι-3 ιΙίΐ'ΐιηΙιΐΓ, υηο φΐίιίεπι ηιοαΌ ίβη-

φίαπι 3ΐί(]ϋο ρπηιο βί ρπηεϊρίο ία φίοςιιρ βεηει-ε εχδίδίεηΐε,

(■η φιοιΙ ρΓορίηαυϊυδ εδί ρπηεϊρίο ευΜαηι (Ιβίρηηίηβίο, ηιιΐ

8Ϊιηρ1ϊεΐ(εΓ <Ί ηιιΐ'ίπι , ;ιιιΙ ιοί 3ΐίφιί(1, 3ΐιΙ ιιΐιί , απ Ι 3|> βΐί-

φΐίηυδ : ιιίριιία φΐα'<1;»πι δεευηύυπι Ιιιιίιιιι , 60 ψιοιΐ ρΓΟ-

ρίηο,υίοΓβ μιιιΙ βΐίεϋϊ Ιοεο η,Ίΐιιια (1ε(εηιιίη<ιΙο, ηιεϋίο νϊ-

«ΙβΙϊοβΙ, «ιιΐ ιιΙΙίιιιο, 3ΐιΙ ίά φΐιχίοϋΐηφίβ : ςυοί νεΓο τεπιο-

ϋιΐί , 881 ρο$ΙεΓΪυ8. (2) ΟιιιπΙιιη , μ-ιίιιιιΙιιπι Ιεηιρυβ : βϋ-

ςυ» εηίπι , εο ςιιοΛ ΓβοιοΙίΟΓ» α Νοηο μιιιΙ ; αϊ ϋε βϊ« ςυα}

ΓβεΙι 8υηΙ : 'Γΐ'ο];ιηαεηίιιι ρποΓ» $υη( ΡεΓδϊοίβ, ςυοπϊβηι τε-

ηιοΐίιΐδ » Νυηε ιϋκ(«η(. Αΐίςιια νεΓο, εο ςυο(1 ρΓορϊηηιιίοΓα

ίρβί Νυηε «υηΐ; υΐ <1ε ίυΐυπδ : ρπαβ εηίηι ΓββΙιιηι Νβηιευηι

ε$1 ςϋίηι ΡνΙΙιϊουηι, ςυοηίίΓΠ ρΓορίηςαΐιΐδ ϊρϊί Νπηε βδΐ, υΐ

ρΓΪηοϊρϊο εΐ ρπαιο ίρβο Νυηο ροδίΐο. (3) (,ΐιιιοΐ,ιιιι , ββειπι-

«ϊυπι ηιυΐιιπι : ο,υοιΐ «ηΐπι ρΓηρίηςυίιΐδ ριϊπιο ιηονεηΐί ε«1 ,

ρπυ3 εβί : υί ρυεΓ, υιγο. ΕΙβηίηι ΐ|ΐιο<1<1απι εΐ Ιιοο βίαιρϋείΐετ

|μίιιπ|ιιιιιιι 881. (4) ςΐιι,ν,ΐαηι κεειιηιΐιιιη ροΐεηϋαηι : ςιιοϋ

εηίπι εχεείϋΐ ροΐεηΐίβ. εΐ ΓοΓίίιιβ εδί , ρπυδ εβί. Ταΐβ νεΓο ε«1

ου]ιΐ8 ί<1 εΐεεϋοηεηι βΙΙεΓυηι ροδΙοΓίϋδ δεςυβΙιΐΓ η«εε$$β 851 :

ίΐβ υί ηοη ηιονβηΐβ ϋΙο, ηοη π)ονβ3(υτ, βί ηιονβηΐε ηιονεα-

ΙυΓ : βίεείίο εηίηι ρπηοίρίιιιιι ββΐ. (5) Οιι,πΙηιιι , δοι-πικίπηι

υηΐίηεπι : 1ΐ330 \'8γο δΐιηί, ςηεεευπιηυε αΙ> βΐίςυο υηο ο"εΙεΓ•

ηιίηαίο ρΓοροΓίίοηΒΐίΙβΓ (ϋδίαηΐ, υί ίο ΐΓίρυοϋίδ, ςυί βεευη-

άυπι Ιοουηι υΙιϋικΊ , ρι-ίοί εβί εο ςυϊ Ιπ-Ιίιιιιι ΙβηβΙ, βί ρβΓϊ-

ηείε, (|ΐιαιιι ηείε : ίΐίίε εηίπι ΙπρικΙϋ (ΙιιεΙοΓ, Ιιίε τβΓΟ ιικίΙϊ,ι

ρΐ'ίιιείρϊυιη εδ(. Ι1«ί; ί(3ςυε Ιιοο ηιοιίυ ρηοΓβ ιΙίειιηΙιΐΓ. ΑΙι'ο

νεΓο ιιιο(Ι(ΐ, ςυοϋ οοςηίΐίοηβ ρπαβ, (βηςυαηι εΐ δίπιρΗείΙρι•

ρΓΪηβ. (6) Ιΐυπηιι ϊυίειυ βΙίΙεΓ ε» ςιΐ33 Μ>πιη(1ιιηι Γβΐίοηεηι,

3ΐψίβ 63 ο,υίε μ•( ιιικίιιιη δεηδυη). ίν•< ιιικίιιηι ι κϋοικΊΐι βηϊιη

υηίνεΓ83ΐί3 μποια; δεαιη(1ιιιη «'η.Μΐιη νβΓΟ, δίη^οΙαΓί» : βί

δεευηο'υπι Γ3(ίοηεηι βεείΰεηδίοίορπιΐδ: ιιΐηιιΐδίειιιιι, Ιι ιιιι•

πιυδίεο. Νοη εηίηι επί Γ3ΐίο Ιοΐ3 3ΐι.Μ|ΐιο ρ3Γίε : (βοιείβί ηοη

εοηΐίη^ίΐ ιηιΐδίειιιη εδδβ, δι ηοη 8ί( βΐίηυίβ ηιυ$ίευ8. (7) ΙΙοιτΤ,

ΡΓΪ0Γ3 (ΙίΐΙΙΙΐΙΐΙΓ, ρίΙδδίθΙΚ'8 ρΐ'ΪΟΠΙΙΙΙ , Ιΐ[ !(■( ϋ ΙΐκΙο 1,ι•( ίΐ,ιΐι• ;

ίίΐιιιΐ εηίηι Ιίηεββ ρεΓ δβ ρβδδίο, ηοε νεΓο δυρβΓΠείεί. (8) <}υα!-

άαιη ί^ϊΙυΓ ί)3 ρποι-3 (1ί(υηΙιΐΓ. ίί»ιΐ'(ΐ3ΐη τβΓΟ δεουη(ίυηι

η.ιΙιιι•3πι εί Μΐ1ΐ5ί3ΐιΙίηιιι , ςυχειιηιςηε εοηΐίηςυηΐ βΐΐδςιιε

βΐϊίδ εδδβ, ίδ(3 νεΓο δίηβ ίΙΙίδ ηιίηίηιε -. ι|π,ι (Ιίνίδίοηβ ημν

βδΐ ΡΙβίο. (9) ρυυηι βιιίεπι ίρδοηι Κδβε ηιυΚίρΙίείΙεΓ ιΐίεβ-

Ιογ, ρππιο <ιιιί.Ι(•ιιι Μΐίι](.•ι-ΐιιιη εδί ρι-ίιιβ, ρΓορΙεΓ φιοά δυο-

δΙ.-ιιιΝ'.•ι [ιιίογ. 1)(ίιΐ(|(; αΐϊίβτ <|ΐΐίκ 8οι:ιιηϋιιηι ροΐεηΐίβη , βί

ςυ3» δι•πιιΐ(1ιιηι ηεΐιιιη. (3ιια.>ι1αιη εηίηι 8εειιη<1ηηι ροΐεηΐϊβηι

ρπ'θΓ3 δηηί, (]ΐι,ΐ(Ι;ιηι νβΓΟ δεειιηιΐυιη αείιιιιι : νείϋΐί δεειιη-

.Ιιιιιι |(ΐιΙι•ιιΙίηιιι αυίαεπι , (Ιίηιίιΐί,ι <|ΐι;ιιιι (οία, (Ί ρΒΓίίειιΙα
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#λον χοι ή Ολη της ουσίας, κατ' έντελέχειαν δ' ύστερον

διαλυθέντος γοιρ χατ' έντελέχειαν έσται. (ίο) Τρόπον

£ή τίνα πάντα τα πρότερϋι κα\ ύστερον λεγόμενα κατά

ταΰτα λέγεται • τίι -«.έν τοΜΓΑατα γε'νεσιν ενδέχεται άνευ

6 των έτερων - <αί', %ϊβν τΟΌ?,ον -ών [/.ορίιυν, τα δέ κατά

φθοράν, ' το μόριον τοΰ ?λου. Όμοίυις δέ και

τϊλλ

ΟΑΡ.

Αύναμις λε'γεται ί μέν αρχή κινήσεως ή μεταβολής

ή εν Ιτε'ρω ή ή έ'τερ&ν, οΐον ή οικοδομική δύναμίς έστιν

Ιο ή οϋχ υπάρχει έν τώ οίχοδομουμένω• άλλ' ή ιατρική δυ-

ναμις ούσα ύπαρχοι άν έν τ~ •>μένω , άλλ' ου/

$\ ϊατρευόμενος. (2) Ή μέν ου. . . ιεταβολής

ή κινήσεως λέγεται δύνααιςέν έτε..••» ί, ή δ'

ΰφ' Ιτέρουή ή έ'τε^' ήν γαρ το τ .(σχ.ιτι,

ι:• δτέ μέν έάνδτιοΰν. *' -/ αυτό φαμεν είναι παΟεϊν, ότέ

δ' οΰ κατά παν παϋ'ύ'ς αλλ' άν έπι το Βέλτιον. (3) "Ετι

ή τοΰ καλώς τοΰι' έπιτελεΐν ή κατά προαίρεσιν, ενίοτε

γαρ τους μόνον άν πορευΟέντας ή εϊπόντας, μή καλώς

δέ ή μή ώς προείλοντο , οί φαμεν δύνασΟαι λέγειν ή 8α-

20 δίζειν. Όμοίωςδέ καΐ έπι τοΰ πάσχειν. (<) Έτι όσαι

έ'ςεις καθ' &ς απαθή ολο)ς ή αμετάβλητα ή μη δαδίο>ς

Ιπι τι) /εΐρον εύμεταχίνητα , δυνάμεις λέγονται• χλα-

ται μέν γαρ και συντρίβεται και κάμπτεται και όλως

φθείρεται ου τω δύνασΟαι , άλλα τω μή δύνασθαι καΐ

26 έλλείπειν τινός- απαθή δέ των τοιοΰτο>ν & μόλις και

ήρεμα πάσχει διά δΰναμιν καΐ το δύνασΟαι και το

έχειν πώς. (ι) Λεγομένης δέ της δυνάμεως τοσαυτα-

χώς, και το δυνατόν έ"να μέν τρόπον λεχθήσεται το

έχον κινήσεοις αρχήν ή μεταβολής ( και γαρ το στατι-

3(ΐ χόν δυνατόν τι) έν έτέρω ή ή έτερον, Ινα δ' έάν έχη τι

αύτοΰ άλλο δύναμιν τοιαύτην, ένα δ' έάν έχη μεταβάλ-

λειν έφ' δτιοϋν δύναμιν, είτ' έπ! το χείρον είτ' έπι τι)

Κέλτιον χαι γαρ το φθειρόμενον δοχεϊ δυνατόν είναι

φθείρεσθαι, ή ούκ αν φθαρήναι ει ην αδύνατον νϋν δέ

3& έχει τίνα διάΟεσιν καΐ αίτίαν και αρχήν τοΰ τοιούτου

πάθους. Ότέ μέν δή τώ έχειν τι δοχεΐ , δτέ δέ τώ

έστερήσθαι τοιούτον είναι. Ει δ' ή στέρησίς έστιν έξις

πως, πάντα τω έχειν αν είη τι, δμωνύμο>ς δέ λεγόμε-

νον το ίν, οιστε τώ έχειν έ'ςιν τίνα και αρχήν έστι δυ-

ιιι νατόν, και τω έχειν τήν τούτου στέρησιν, ει ενδέχεται

εχειν στέρησιν. Ενα δέ τώ μή έχειν αύτοΰ δύναμιν

ή αρχήν άλλο ή ή άλλο φθαρτικήν. (β) "Ετι δέ ταΰτα

πάντα ή τώ μόνον άν συμβήναι γενέσθαι ή μή γενέ

σθαι, ή τώ καλώς. Και γαρ έν τοις άψύχοις ένεστιν

45 ή τοιαύτη δύναμις, οίον έν τοις όργάνοις- τήν μέν γαρ

δύνασθαί φασι φθέγγεσθαι λύραν, τήν δ' ούθέν, άν η μή

ευφωνος. Αδυναμία δ' έστι στέρησις δυνάμεο>ς και της

τοιαύτης αρχής άρσις τις οία είρηται, ή δλως ή τώ

πεφυκότι έχειν, ή χαΐ δτε πέφυκεν ήδη εχειν ου γαρ

60 δμοίως άν φαΤμεν αδύνατον εΤναι γενναν παϊδα και άν

δρα καΐ εύνοΰχον. (7) "Ετι δέ καθ' έκατέραν δύναμιν

έστιν αδυναμία αντικείμενη , τη τε μόνον κινητική και

<|ΐι:ιΐ)ΐ ΙοΙιιπα , εΐ πΐ3(επ3 ςιιβπι βυΐβίβΐϊίίη ; δεευηυΊπη

βεΐυιη νβΓΟ , ροδίεποι• : (Κδδοΐιιΐο εΐεηίιη , ββτιιηιΐιιπι ,ΐι Ιιι ιη

ιτίΐ. (10) ί^ι»«><1;ιιιι ηιυιΐιι ίξϊΙυΓ οιηηίίΐ η<ια•ευπι<|ΐιβ ρπιΐδ

ει ροδΙεΗυβ (ΙίουηΙυΓ, δεευηυ'υπι Ιιατ <1ίουη(ιΐΓ. Ουχϋβπι

εηίιη δοοπηιΐιιιη ςεηει-βΐίοπειη εοηιίη§ίΙ 3ΐ>8ςυε »1ϋδ <■•.>»• ,

ιιΐ ΙοΙιιιη |ΐ:ΐΓΐίΙ)ΐι•ί : φΐ.ειΚιιιι νει-ο δεειιηυΊιαι εοιτυρίϊο-

ηβιη , υ 1 ρβτβ, ΙοΙο. δίιηίίίΙβΓ εΙί;ιιη εείει-α.

XII.

Ρο(εηΙΪ3 ά'ίείΐυι-, ηυβχΐβιη φπιίειτ) ρπηε,ίρίιιιη οιοΐιΐδ 31)1

ΐΓ3ηδΐηιι(3ΐϊοηίδ πι ;ιΙ1<το , ;ιιι( ριοπΐ ιιΙΙεπιιιι εδί, υΙ .-ι-Ιι-

Ιίι .Ίΐΐλ,Ί ροΐεηΐίβ ι •>1, ΐ|ΐι;>• ιιυιι ΪΙΗ'-,Ι ίιι <ι-ιΙίΙίι•;ιΙο : μ•ι! 8Γ9

ιιιιίΙιίιιΙϊ, <] 1 1 ιι 1 1 1 ίίΐ ρο(εηΙί3, ίηπί! (;ιιιιιίι ίιι ι•ιι ΐ|ΐιί »Π3•

ΙυΓ, 8ε<1 ηοη ρΓοαΙ 83η»ΙυΓ. (2) (^ιι,τιίαιη ϊβίΙιΐΓ, οιηηϊπο

Ριίιιι ί|ιιιιιιι (ΓαηΑπιιιΐΗΐίοιιίϋ ,•ιιιΙ ιηυΐιΐδ (ΙίείΙυΓ ρυίβηΐία ία

ιιΜ'ιί, :ιιιΙ ρηιιιΐ ,ίΚιίίιιιι ε«1. Οιι,τιΐηιη υργο, 31) βΙΙογο ,

ηιιΐ ρΓοιιΙ .-ιίΐι πιπί «ιΐ : λγππηΙππι ςυ3ηι εηϊιη, ηιιοιΙ

ραΙίΙυΓ, ;ι1ίι|ΐιίι| ρ,ιΐιΐιιτ, ΐ[ΐιηηιΙηΐ|ΐιι•, $ί ψιίιΙ ςυυιίαιιιι-

ι|ΐιΐ! ρβ(ί ριΐΑΜΐ)ίΙι• ε$(, ιΙίΐ'ίιηιΐ8 ίΙΙυιΙ ρο$8ε ραϋ ; φΐιιιι-

(1οΐ)ϋβ υογο ηοη εεευηιΐιιιη οιηηεηι ρα5&ίοηβηι, βοΐ 6ί 3<|

ηΐί•Ιίιΐ8. (3) Πειη, ε«1 ρο(εη(ί» 1>εηβ ςυίρρίαιη εΠίοίοηιϋ,

3ΐιΙ ><•<■ ιιικίιι ■>■ εΐεεϋοηεηι. ΛΙϊςιΐ3πιΙο εηίιη εο8 ςιιϊ 8θ-

Ιππι ,ΊΐιιΙιιιΐ,π ι πι ι . βιιΐ (ΙίχεηιηΙ, ηοη μιιΙιίιι οεηε, ηβε υΙ

ρΓοροβυεΓυηΙ: ηυη (Ιίείηιυί ροιβε ιϋεοΓε, αιιΐ αηιΙιιιΙβΓΟ. 8ί-

ιιπΙΪΙΐΊ•ΐ|ΐι.ιΐ|ΐπ•(](• ρ;ιϋ. (4) ΙΙειιι, ψιίπιΐΜΐιιιν ΙιβυίΙιιβ , δε-

(ιμηΙιμιι ςυο8 Ϊιηρ388ί1)ί1ί3 οιηηίηο, 3υΙ ίιηηηιΐ3()ίΙΪ3 8ίπ( ,

3υΙ ηοη Γαεϋε ίη <1εΙεΓίυ$ πιονεΗηΙυι•, ροΐεηΐίχ ιΙϊειιηΙιΐΓ.

ΚΓαη^υηΙιΐΓ ηβηιςυε, εΐ εοηΐεηιηΐυτ, εΐ ΠεεΙυηΙυΓ, εΐ

οιιιιιίηο οοΓπιιηρυιιΙιΐΓ, ηοηρΓορΙεΓ ρο<«ε, βειΐ ρι•ορΙει• ηοη

ρυΝ8β , εΐ ίη 3ϋςυο ϋεΠεεΓε. Ιηιρ388ί1)ίΙί3 νεΓΟ 3 (3ϋΙιιΐ8

βιιηΐ, ι|ΐΐϋ'ρι•ιιρΙει• ριιΙΐΜΐΙί,-ιιιι, ιΊ ροϋβε, ει 3|ί(]ΐ)3(εηιι$ 8ε

Ι>3υεΓε, νίχ εΐ ρ.ιππιι |ι;ιΙιιιπΙιιι•. (5) Ουηιη 3ΐι1ειη ρο-

1εηΙί3 Ιοί ιιιοϋί* (ΙίεβΙιΐΓ, ροΐεηβ ςυο<]υε υηο (|ΐιί<1ειη ηιοιίο

ϋίεεΙιΐΓ, ηυοιΐ ρΓΐηείρίυιη ΙιβοεΙ ιικιΐιι» ;ιιιΙ Ιπιι^ιπιιΙιι-

Ιίοηίβ ( εΐεηίηι 8εϋα(ίνυιη ροΐεηί ςυϊιΙ εβί ) ίη 3ΐίεπ> , βυΐ

ριουΐ ,ιΙι.ίιιπι βίΐ. Αΐίο νεΓΟ, δι ςηίϋ ε]υδ 3ϋϋ(1 ΙβΙειη ρο-

ΙεηΙίβιιι Ιιβίιεί. ΑΙίο νεΓΟ, δι <]υίι1 ίη <(αο<)(:ιιηιΐ]ΐκ• Ιγϊπϊ-

ηιιιΐβΐίοηίδ, 8ίνε ίη ρε]ϋ8, δίνε ίη ηιείίυδ, ρο(εηΙί3ΐη 1ι.ι|«•.ι1.

Γ.Ιι'ΐιίιιι ςιιοιΐ ιιμίίιιιι[π(ιιγ, τίιΙεΙυΓ ροδδίυίΐε εδδε οογ-

πιιηρί : ηΐϋιτ ηοη (ιιπιιιηρεΓεΙϋΓ, δι ίηιρθ88ίΙ>ίΙε εχδεί.

Νηηο .ΊΐιΙι'πι Ιι,ιΙμΊ ιμκιιιιίαηι (Ιίδροδίΐίοηεηι , εηιΐΜΐιη εΐ

ρΐ'ίικ'ίρίιιιιι Ιιυ]υδεειηο(1ί ρβδδίοηίδ. Οιιβηιίοςυε ειιίιιι ρΓΟ-

ρΐ8Γε3(]υθ(Ι 1ι;ιΙιι:Ι. , ιμι»ηιίοιρΐι' ρΐΌ|>ΙεΓε3 ςηοά ρπνβΙιΐΓ,

Ι3ΐε νίιΙεΙιΐΓ εβδβ. Ουυιΐδί ρηνβΐϊο ΙιβηίΙυδ α,υο(]3ΐηιηο<Ιυ

εδ( , οηιηί.ι ρΓορΙβΓβα ςιιοιΐ ΙίΛυοηΙ, ρΓοίεεΙο βΐίςιιίιΐ ιτιιιιΙ .

.Κι|ΐιί\ικ'ι• «ιιίειιι ϋίείηχΐδ , ίρδυπι εηδ : ςιΐ3Γβ ρΓορΙεη•»

(]ΙΙ0(Ι Ιι,ίΙηΊ |)3ΐ)ί(ιιιιι «μκ'ΐκΐ.ιιιι εΐ ρπιιι:ίρίιιιη , ριιι-ίΙιίΙ.•

εδ( : ε! ρΓ0ρ(εΓΡ3 ηηοιΐ ΙιιιΙιεΙ 1ιιι]ιΐ8 ρι ίναϋοιπτη , δι ρο^βϊ-

οίΐε εδ( ρηνΐΜιιηΐ'ΐιι ΙιηΙ>ειν. ΑΙίο .ίιιΙιίιι ιικιιΙο , ρΓορ1εη>3

ιριοιΐ ηοη ΙιηΙκΊ ε]ιΐ8 ροΙεηΙί3ηι αιιΐ ρπηείρίυηι ίη ,ιΐΐιτο ,

.ιπι ρηιιιΐ .ιΙΙιίίιιπ , (οπιιρίίνη. (6) ΙΙιιη Ιιιεε οηιηί.ι,

,ιιιΙ εο ιρί'ΐιΙ ίιιΐιιιιι πιηϋιι^ηιιΙ Ιιινι• Ιίιτί , 3υΙ ηοη Ηεπ, 3ΐι1

εο ηιιοιΙ Ιμίιι'. ΕΙεηίηι ίη3ηίηΐ3(ίδ εΐίαηι Ιιιΐί» ρο(εηΙί3 ίηεδί,

ιιΐ ίηδίηιπιεηΐίδ. Λΐίιρκιιιι εηίιη ροδδε δοη«Γ8 1\τ3ΐη ηίιιηΙ ,

»Ιίΐ|ΐΐ3ΐιι ιιιίιιίηιε , δι ηοη Ιιιτιε δοηβηδ εδ(. Ι ιηρυΐειιΐίη νεΓΟ ,

ροΐεηΐί.-ε ρπτ3(ίο εδί, εΐ φΐινιΐιιηι (3ΙΪ8 ρηηείρϋ ηΐιΐ.ιΐίιι,

(ρι.Ίΐε (Ιίχίηιιΐδ : ηιιΐ οιιιιιίηο, ;ιιι( ;ι!> εο <}ΐιϊ ηιιΐιιΐίΐ βρίυβ

«>1 Ιι;ι1ιιτι', αιιΐ εΐ (ριιιιιι η.ιίπηι ηρΐιΐδ ,•.ί( ]3ΐιι Ιι;ιΙκίί'. Νοη

εηίιη δίηιίϋίεΓ ιΐίεβηιιΐδ ίιηροίδίϋίΐε ε&δε, ρυεπιηι μΐ'ίκτ,ιη', εΐ

νίπιιη , ε( ειιηικ Ιιιιιη. (7) ΙΙειιι , υΐηιριε ροΐεηΐίχ ε$( ίπιρο-

ΙιίιΙι,ι ορρο$ί(3 , εΐ ει <ρι.ε δοΐυιη ιηοΐί ν,ι ε*Ι , εΙ ει φΐίε 1)οη<>
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τη καλίος κινητική. Και αδύνατα δή τ4 μέν κατά την

άδυναμίαν ταύτην λέγεται, τα δ' άλλον τρόπον, οίον

δυνατόν τε και αδύνατον, (β) Αδύνατον μέν ου τό εναν

τίον εξ ανάγκης άληθε'ς, οίον το την όιάμετρον σύμμε-

6 τρον είναι αδύνατον, ότι ψεΰδος τό τοιούτον, ου το εναν

τίον ού μόνον αληθές άλλα και ανάγκη άσύμμετρον είναι-

τό άρα σύμμετρον οϋ μόνον ψεϋδος άλλα και εξ ανάγκης

ψεϋδος. Το δ' εναντίον τούτο) , τι) δυνατόν, όταν μη

άναγκαϊονη το εναντίον ψεϋδος είναι, οίον το καθήσθαι

Ιο άνΟρωπον δυνατόν ού γαρ Ι ξ ανάγκης το μη χαθήσθαι

ψεϋδος. [α) Το μέν ουν δυνατόν ενα μεν τρόπον, ωσπερ

ε'ίρηται, τι) μη 1\ ανάγκης ψεϋδος σημαίνει, έ'να δέ το

αληθές εΤναι , ένα δε το Ινδε/όμενον άληβές είναι. Κατά

μεταιοραν δέ ή εν τη γεωμετρία λε'γεται δύναμις.

16 (ιο) Ταΰτα μέν ουν τά δυνατά ού κατά δύναμιν. Τα δε

λεγόμενα χατά δύναμιν πάντα λε'γεται προς την πρυΊ-

ττ,ν (μίαν)• αδτη δ' έστιν αρχή μεταβολής έ'ν άλλω

η Ι άλλο. Τά γάρ άλλα λέγεται δυνατά τω τά μέν

ε/ειν αύτων άλλο τι τοιαύτην δύναμιν, τά δέ μή ε/ειν,

80 τά δέ ώδι ε/ειν. Όμοίωςδέ και τά αδύνατα, (ι ι) "Ωστε

δ κύριος δ'ρος της πρώτης δυνάμεως αν είη αρχή με-

ταβλητική έν άλλω ή ή άλλο.

ΟΑ.Ρ.

Ποσόν λε'γεται το διαιρετον ε'ις ενυπάρχοντα, ων

έκάτερον η εχαστον έ*ν τι και τόδε τι πε'φυκεν εΤναι.

26 Πλήθος μέν ουν ποσόν τι άν άριθμη'τον η , με'γεΟος δέ

αν μετρητόν η, λέγεται δέ πλήθος μέν το διαιρετον δυ

νάμει εις μή συνε/ή, με'γεθος δέ το εις συνε/ή. Με

γέθους δέ τι) μέν ίφ' έ'ν συνεχές μήκος , το δ' έπι δύο

πλάτος, το δ' έπι τρία βάθος. Τούτων δέ πλήθος μέν

80 το πεπερασμένον αριθμός , μήκος δέ γραμμή , πλάτος

δέ επιφάνεια , βάθος δέ σώμα. (ϊ) "Ετι τά μέν λε'γε

ται καθ' αυτά ποσά άττα , τά δέ κατά συμβεβηκός ,

οΤον ή μέν γραμμή ποσόν τι καθ' εαυτό, το δέ μουσι-

κόν κατά συμβεβηκός. Των δέ καθ' αυτά τά μέν

35 χατ' ούσίαν εστίν, οίον ή γραμμή , ποσόν τι ( Ιν γάρ

τω λόγω τω τί έστι λε'γοντι τό ποσόν ενυπάρχει) τά δέ

πάθη και έ'ςεις της τοιαύτης εστίν ουσίας, οίον το πολύ

και τό ολίγον, και μακρόν και βραχύ , και πλατύ και

στενόν, και βαθύ και ταπεινόν, και βαρύ και κοϋφον,

«ο χαι ταλλα τά τοιαύτα, {ή Έστι δέ και τό μέγα και

τό μικρόν, και τό μείζον και ελαττον, και καθ' αυτά

και προς άλληλα λεγόμενα, τοϋ ποσοϋ πάθη καθ' αυτά•

μεταφε'ρεται μέντοι και επ' άλλα ταϋτα τά ονόματα.

(*) Των δέ κατά συμβεβηκός λεγομε'νων ποσών τό

45 μέν ούτως λε'γεται ώσπερ έλε'χθη ότι τό μουσικόν ποσόν

καί τό λευκόν τω εΤναι ποσόν τι ω ΰπάρχουσι, τά όέ

ο>ς κίνησις και χρόνος • και γάρ ταϋτα πόσ' άττα λέγε

ται καί συνεχή τω εκείνα διαιρετά είναι ών εστ\ ταϋτα

πάθη. Αέγω δέ ού τό κινούμενον άλλ' δ Ικινηθη ■ τω

50 γάρ ποσόν εΤναι εκείνο και ή κίνησις ποσή , δ δέ χρό

νος τω ταυτην.

ιηοΐίνίΐ ε$1. 1ιηροδΜθΠί3 φΐοο,υε φΐαΌίΠΐ $επιηιΙιιιιι Ιι,ιιιι'

ίηιροΐεηΐϊβπι ύίειιηΙιΐΓ, ψι;ι•ιΙ;ιιη αΐίο ιηουΌ, ιι(ϊ ροδδίί>ίΐ6θΙ

ίπιροδδπΤιΙβ. (8) 1ιηρθ88ί1)ΊΙε φΐίϋοηι, ευ]υ$ <ι»ιΙι;ιπιιιη

ηεοοδίβΓίο νβπιπιεδί : νβΐυΐϊ ϋ,ιηκ-ΐηιηι οοιιιπίίΊΐίΐιπιΙιίΙοηι

8888, ϊιηροβδϊΙ)ίΙε οδΐ : ςυοι,: π Μίοτι Ιιυ]υδεειηοάί εδί, εί

ευμίδ εοη(Γ3Γίυπι ηοη.ριπιηι «ηιιυ, . >.Τ-:ο><;ιπιιιΐι φΐη-

φΐβ ΟδΙ «1 ίιιπιηιιηρηβηηιΙιΝϊϊ βίΐ. Οοηιηη , .^ΒϋίΙε Ϊ£ίΙυι•

ηοη ^οΐιιιιι Γ;ιΙ*ιηη , 8β(1 ηεοοβδβπο βΐίβηι ΓβΙ*. -31. Ιρβιιηι

νβΓΟ ροϋδίόϋο Ιιιιίε εοηΐΓβπυπι , ςιιιιπι ηοη δ>( ηε^ .ιιϊϋπι ,

<•οηΐΓ3Νΐιπι ι'.ιΚιιηι είδε : ιιΐ δεάεΓε Ιιοιηίηιηι ροδδίΜΙε

βϋΐ : ηοη οηίπι ηοεεδωπο ηοη δο<1ρι•ε Γ;ιΙ<;ιιηι εβί. (9) Ροδ-

δίυίΐο Ηβαυβ υηοςπίιΐοηι πίοιΙο δίίαιίΠοίΙ, ηΐ (Ικΐιιιη βδΐ ,

ςιιοα" ηοη ηβεοδδβπο Γαΐβιιιτι β8ΐ : βΐίο νβΓΟ , ίρδίιιη νοπιηι

088β : ίϋο .ιιιίοιιι οοη(ΐη»βη8 νεηιαι βίβε : ϋΐείαρηοπεο

,-ιυΙοπι ςυοε βκΙ.<>^ *<Μι :*[Ϊ3 ρο(βηΙΪ3 [ηηαάταΐνη] (ΙίείΙιΐΓ.

(10) ΗΰβοΑ |ί\^5ρ-;ΐ4»ΐβ:νί, ηοη 8θαιη<Ιιιηι ροΐεηΐώηι. Οιι.τ

βμίε^φτ^ ^ ιγ *••«ήηι1ιιηι ροΐεηΐϊβηι, οιηηίβ »<Ι ρηηιαιη

άίϋω«0<π ν0^; ϊ,,βιιίοιη βδΐ »•' 'ΐιηι ΙπιιΐΜΐιιιΙ,ιΙίοιιί•. πι

«ΙΙογο, 3»1 ρΠ/ΐιΙ »ΙΙεπιηι ο ϊτ\ η,ιιιιιριο ρο88ίί)ίϋ»

(ΙίειιηΙιΐΓ, ιρίϋ'ΐΐ,ιηι εο ς»0(1 εοπι . ΊπίΛ (3ΐεηι ροΐεηΐίαηι

ΙιιιΙιιΊ ; ι|Μ;ιί Ι.ιηι εο (ριοιΐ ηοη Ιι.ιΙιοηΙ ; ΐ|ΐΐϋ'ΐΙ.ιιιι εο ΐ|ΐι•ι•1 γ-ϊι-

' α1>εηΙ. δίηιϊΙΚεΓ «(ίβηι ίπιρο88Ϊ1)ίΜ3. (11) Οιιλγο ρτορήι

ρΓίιιι.τ ροΙοηΙϊίϊ'ίΙοΠιιϊΙϊο ρΓοΓεεΙοβΓίΙ , ρπηείρίυπι Ιι-ιιιι.-ιιιιι-

(αΐίνιιιιι ίη ;ιΙΙ(το, 3ΐι( ριοιιΐ αΚεηιιη εβί.

XIII.

(,)ιΐίαιΙτιιη (ΙίπΙιπ-, ςυθ(1 ίη ίηβίία <1ϊνϊ»ΐΙ>ϊ1β , ςηοΓυιη

ιιίπιηιηιιε 3υΙ βϊη^ιιΐ» ιιηιιιη (μι'ιιΐ οΙ Ιιοο. ψιί<( 3ρ(3 μμι)

0888. ΜυΙΙΗυιΙο ϊ^Ηιιγ, (]ΐιηη(ιιηι ςυίά, βι ηιιηΐιτ,ιΐιίΐο εβί;

ηκι^ηίΙ ιΐιΐο νοΓΟ , 8Ϊ ηιεη8ΐΐΓ»Ι>ΊΙε. ΟίπΙιΐΓ ηιιΐοηι ηιιιΚίΙπιΙο

(]ΐιίιΙοιιι , ιρϋο ροΙεη(ί3 (ΙίνΪ8ίΙ)ίΙΪ8 είΐ ίη ηοη εοηΐϊηυβ; ιιι;ι-

ιιιιίίικίιι νοί'ιι,ιριιο ίιι ('ΐιηΐίηιια. Μ3Κΐπ(ιιι1ίηΪ8 .ιπΙιίιι , ιρι:ι•

ί]ΐπιΙ(•ιιι ;»1 •ιιιιι πι εοηΙίηιΐ3 β8ΐ, Ιοη^ϊΐυιΐο : ψι;κ νοιη ;κΙ

ιΐιΐ", Ι.'ιΙϋιιιΙιι : ΐ|ΐι;ι• ,ιιιΙιίιι 3ά ίπ3, ρΓοΓυηάΊΙαδ ε$1. ΙΙοπιιιι

;μιΙιίιι ιιιιιΙΜΙιΐιΙιι ιμπιίοπι ΙίηίΙ.ι, ηιιηιοΠΗ : Ιοπ^ίΙιιιΙο

Τ8Γ0, 1ϊηε3 : ΐ3ΐί(ικ1ο βιιίβηι , δΐιρεΓίϊοίβδ : ρΓθίυηι1ίΐ38 νβΓΟ,

εοΓριΐίΟδΙ. (2) Κειη, βϋβρβΓ 88 α,υ3η(3 φΐίριίαπι άίειιηΙιΐΓ,

3ΐίβ δεοιιηιΐιιηι 3θεί(1οη8 ιυίριιΐβ, 1ίηε3 (ριίιίοσι, ο,ιιβηίιιηι

ιριίιΜίΐιη ρ8Γ 88 881 ; ιιιπ.'-ίΐ'ΐιιιι νεΓΟ , μίίιπι Ιιιιιι βεεϊϋεηβ.

Κοπιηι νεΓΟ ςη<£ ρεΓ δβ βυηΐ , ςιΐ3>()3πι μμ ιιικίυηι 8ΐιΙ)8(3η-

Ιίβιη μιιιΙ , πΙ 1ίη83 φΐΗηΙπιιι ιριίιΙΟΐΐη ( ίη ιΙεΓιηϊΙϊοηο

ηβηΐφΐε α,ιιοι] ςιιϊιΐ 68( ιΐίι-ειιϋ, ψΜΐιΙπηι <|ΐιί(Ι<ΐ3ΐιι ϊηεδί);

<ρι»'<1»ιιι ρβδδίοηε», <Ί Ιΐ3ΐ)ίΙιΐ8ΐιιι]υδεβηιοάί -ιιιΙχΙιιιιΙίΐΓ δυηΙ,

ιιΐ ιιιιιίΐιιιη βΐ ρβιιευηι , Ιοπ^ιιηι εΐ Ι)Γβνβ, ]«1υιη εΐ δίπ-

οΐιιηι , ρΓοίυηάυιη εί Ιιιιηιίΐε, βΓβνβ εΐ Ιενβ, εΐ εβΙβΓβ φΐο-

φΐε ηιιίυδοεπιοάί. (3) διιηΐ 3ϋ1εηι ηιη^ηηηι βΐΐβιη εί ρβΓ-

νυηι, πΐ3]ιΐ8βΙ πήηιΐδ,Ιβπι δεεηηο'υηι βε ςαβπι βιΐ 88 ίηνϊεβπι

όίεΐβ, φΐΗηΙϊ ρεΓ 8β ρΒδδίοηββ. ΪΓβηδΓβΓυηΙυΓ :ιιιΙι•ιιι οΙ 3(1

ίΐΐί.ι ίδίβηοηιίη». (4) Εογοπι βυίβηι ςπ* ββουπάυπι 3εεί-

ίοηδ άίεηηΙϋΓ ςοβηΐ» , ςυοο'ο'βηι Ϊ13 άΊοίΙυι•, υΙρΓα'<1ίεΙιιηι

ίδΐ ςυοά ηιυδϊουηι βΐ βΐηηηι ςιιβηΐυηι βδΐ : εο ςιιοά ϋΐιιϋ,

ουί ϊηδυηΐ, ςιιβηΐιιηι ςυΜ βδΐ. Οοββο'βπι, ιι( ιιιοΐικ , βΐ

Ιεηιριΐδ : βΐ ηκΌ βηίηι ο,υβηΐ» φΐίβο'βηι εί εοηΐίηιι.ι Λϊευη-

Ιιιγ, εο ςηοί ϊΠ3 ο"ινίδί1)ϊΙί3 δυηΙ , ςυοηιπι Ιιβϊο ΒυηΙ ρββ-

βίοηβδ. ϋίεο 3ηίεηι ηοη ςοοά ιηοτβΙιΐΓ, βεά ςποθ ηκιΐιιιη

881. ΕΙεηϊηι αυοηίβηι ϋίικί ιρι,ιιιΐιιηι βδΐ, εΐίβηι ηιοΐίο β&Ι

φ)εη(3 : Ιβπιροδ βυΐεηι , ρΓβρΙβΓ ϋΐ3ηι.
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Το ποών λέγεται ένα μέν τρόπον ή διάφορα της

ουσίας, οίον ποιόν τι άνθροιπος ζώον ο'τι δίπουν, ίπ

πος δέ τετράπουν και κύκλος ποιόν τι σ/ημα ότι

άγώνιον, ώς της διαφοράς της κατά την ούσίαν ποιότη-

5 τος ούσης. (•ί) "Ενα μεν δη τρόπον τοϋτον λέγεται ή

ποιότης διαιιορα ουσίας , έ'να δε ώς τα ακίνητα και

τα μαθηματικά , ώσπερ οί αριθμοί ποιοί τίνες , οΐον οί

σύνθετοι και μή μόνον έφ' ίν όντες άλλ' ων μίμημα το

έπίπεδον καί τό στερεόν (ούτοι δ' εϊσιν οί ποσάκις ποσο'ι

ίο η1 ποσάκις ποσάκις ποσοί), και όλως 8 πάρα τό ποσόν

υπάρξει εν τη ουσία• ουσία γαρ έκαστου δ άπαξ , οίον

των έ'ς ου/ 6 δις ν) τρίς είσιν άλλ' β άπα; • ε; γάρ άπαξ

£ς. (:)) Έτι όσα πάθη των κινουμένων ουσιών, οΐον

θερμότης καί ψυχρότης, και λευκότης και μελάνια,

15 και βαρύτης και κουφότης, καϊ ίσα τοιούτα, καθ' ά

λέγονται και άλλοιοϋσθαι τα σώματα μεταβαλλόντων.

(») "Ετι κατ' άρετην και κακίαν και ό'λως τό κακόν και

αγαθόν, (δ) Σ/εδόν δή κατά δύο τρόπους λε'γοιτ' αν

τό ποιόν, καί τούτων ένα τον κυριώτατον ■ πρώτη μεν

50 γαρ ποιότης ή της ουσίας διαφορά. Ταύτης δε' τι και

ή εν τοις άριθμοϊς ποιότης με'ρος• διαφορά γάρ τις

ουσιών, άλλ' ή ου κινουμένων η1 ούχ ή κινούμενα. Τά

δέ πάθη των κινουμένων ή κινούμενα , και αί τών κι

νήσεων διαφοραί. (β) Άρετη δέ και κακία τών παθη-

Ϊ5 μάτων με'ρος τι • διαφοράς γάρ δηλοϋσι της κινήσεως

και της ενεργείας, καθ' άς ποιοϋσιν ν) πάσχουσι κα

λώς η φαύλως τά έ'ν κινήσει όντα • τό μεν γάρ ώδι

δυνάμενον κινεΐσθαι υ) ένεργεϊν αγαθόν, τό δ' ώδί καί

έναντίως μοχθηρόν. Μάλιστα δέ τό αγαθόν καϊ κα-

30 κόν σημαίνει τό ποιόν έπί τών εμψύχων, και τούτοιν

μάλιστα έπΐ τοϊς έχουσι προαίρεσιν.

Προς τι λε'γεται τά μέν ώς διπλάσιον προς ^μισυ

και τριπλάσιον προς τριτημόριον, και ό'λως πολλαπλά-

σιον προς πολλοστημόριον καϊ υπερέχον προς ΰπερεχό-

3Β μενον • τά δ' ώς τό θερμαντικόν προς τό θερμαντόν και

τό τμητικόν προς τό τμητόν, καί δ'λως τό ποιητικόν

προς τό παθητικόν • τά δ' ώς τό μετρητόν προς τό μέ-

τρον και έπιστητόν προς επιστημην και αισθητόν προς

αίσθησιν. (ϊ) Λε'γεται δέ τά μέν πρώτα κατ' άρι-

40 θμόν, ?) απλώς ?| ώρισμε'νως προς αυτούς ή προς έ'ν,

οίον τό μέν διπλάσιον προς £ν αριθμός ώρισμένος, τό δέ

πολλαπλάσιον κατ' αριθμόν προς έ'ν, ούχ ώρισμένον δέ,

οίον τόνδε ?, τόνδε• τό δέ ήμιόλιον προς τό υφημιόλιον

κατ αριθμόν προς αριθμόν ώρισμένον, τό επιμόριον

45 προς το ΰπεπιμοριον κατά αόριστον, ώσπερ τό πολ

λαπλάσιον προς τό £ν. (») Τό δ' υπερέχον προς τό

ίιπερεχόμενον ίλως αόριστον κατ' αριθμόν • δ γάρ αρι

θμός σύμμετρβς, κατά μή σύμμετρον δέ αριθμόν λέγε

ται• τό γάρ υπερέχον προς τό όπερεχόμενον τοσούτον

5ο τε έστι καί έτι" τοϋτο δ' αόριστον δπότερον γάρ ετυχεν

<}ιΐ3|ρ (ΙίοίΙιΐΓ ιιηο ιτκμΙο (ΙίΓΓΡΓΡίιΙίη ιυΐκίαιιΐίίι: : ιιΙ ριιΙ.ι,

(ριαίρ »ηίιιΐ3ΐ Ιιοιηο, ςυοηίαπ) 1)ίρβ3; β(|υιι» νεΓΟ, φΐ.ιάπι-

!■«.•*• : εΐ ιίγ(ιι1ιι8 ςυβίίβ φίβηίαιιι Άζατα, <]ΐιηιιϊ;ιιιι βΐιεφίρ.

3η£ϋ1ίδε$(, ιιΙΐΒΐιφι,Ίΐιι ιΙίΠΡΓΟηΙίΒ, φΐίρ ίρριιηιΐιιιτ) ειιΐκίαιι-

ίίιιπι, φΐ;ι1ί(3ί 8ΪΙ. (2) ί'ηο ϊΐαςιιο ηιο<1ο , οηα1ί(3$ άϊεϊΙιΐΓ

8ΐι1)*ΐ3ΐι1ί.-κ (ΙίΠ'οΓβηΙία. ΑΙίο, υΐ ίιηηιοΐιίΐί.ι, ρ| ηι,ΊΐΙΐΡΐη,ιΙίί-,ι,

νβΐυΐϊ ιιιιιιιογϊ , (]ΐΐ3ΐρ8 φΐίάβπι ΒυηΙ, ιι( φΐί εοιηροςίΐί , εΙ

ηοη «ιΐιιιιι ςυί ηιΐ ιιηιιιη βιιηΐ , «•ά ϋ <]ΐιοπιιη ίπιίΐβΐίο μι-

ρβι-Πείεβ, εΙ 8θ1ίάιιπ) : Ιιϊ ηιιΐΐ'ΐη κιιιιΙ , φΐί ςυοίίεβ (]ΐ!3Π(ί,

3ΐι( φΐο(ίρ$ φίβηΐί φΐοΐίθβ. ΕΙ οηιηϊηο ηηοά ίη ςηΐκίβηΐία,

ρπνίρι- ςυβηΐιιπι ρχδίίΐίΐ. δυΐκίαηΐϊβ ηαηιςυε πφΐίψιρ β$( ,

(|(ΐθ(1 Ββηιεί , ιιίριιία ϊρβΟΓυπι «εχ , ηοη ςιιϊ Ιιϊ», νεί Ι.τ, 8ίά

<\αί 6εηιρ|. 8εχ εηίηι δτιηεΙ, 5βχ 8υηΙ. (3) ΙΙειυ φΐ.τοιιπι-

ΐ|ΐιι• κιιΙ.^Ιίΐιι(Ϊ3ΐ'ΐιιιι φΐχ ΠΊονεηΙιΐΓ, ρ3δ$ϊοηεβ : ιιΙ οβίϊάιίαδ

εΙ ί>'ΐι_•,!ι 1 1 Ιβδ , αΙΙιειΙο ει ηί^Γεόο , }•ι•.•ι νίΐη.•; εΙ Ιενϊ(3δ, εί ψια- ■

ι ιιιιΐ(]υ(.' ΜΐιιίΙί», βεευηάιιηι ςυιβ ιΙϊοιιπΙιιγ ϊιΙΙρπιπ εοι•ροΓ3,

ί[ΐ»ίΜΐιιι(α(ίΗ. (4) ΙΙεπι, δεευηάυηι λίιΊιιΙειη εΙ ιικιΐιΐίαιη , (1

οηιηϊηο Ιιηιιιιιιι εΙ ηκιΐιιιιι. (5) Ι-Ίτε ίΐβςυε ϋρΐ'ΐιικίυηι ιΐιιοϋ

ιηα1ο8 (Ιίοί ρο$&ϋ ίρί,υηι ςυβίβ, εΙ Ιιοηιιιι ιιιιιιιη ηιη\ίιιι•>

ρπιρι-ΐπηι : ρηηιη εΐοηίιιι ςυ3)ί(38 , ί.π1)ί(απΙίίΡ «]ϊΙ'Γ••γ>ίιΙι.-ι

ε$1. Ηιι]υ8 αιιίεηι ρ»Γ8 ε$( ι-Ι ιρκι• ίη ηυιιιριϊ.•. (ρΐ3|ι'|;ι< ,•ϋΐ :

είρηίηι ιϋΓΓρίΊΊΐΙία ηιΐίυιΚ'ΐηι $υο8(3η(ίβΓυη) εβ(, μ <Ι ηοη 3ΐι(

ΐΊΐΓΐιιη ςυίΕ ηιονβηΙϋΓ, ίΐιιΐ ηοη ρΓουΙ ηιονεηΙυΓ : (ιβ»ε

3ΐιΙειιι ρ388ΐοηε$ ροπιιη ςυχ ιηονβηΙιΐΓ, ρπιιιί ηιονεηΙυΓ,

8υη(, εΙ ιιιοΐιπιπι <1ϊ14Ί•ιοηΙί;>•. (6) ΛΊιΙιΐίΐιιιίΡηι, εΙ Ιΐ],ι!ι

Ιί.ι , ρ38$ϊοηηιη ι]ΐΐιτι1.'ΐιη ρ,ιι-(ρ> 8υη(. 1 ιίΙΓοΓΡίιϋα.•. εηίηι ηιο-

Ιυϋ'υΙ ίΚ-Ιϊυιιίκ (|ιιπμΙ3ιιι ηι.'ΐιιίΓρ»ΐ3ΐι(, ΜτιιιΐιΙιιιιΐ(]ΐΐ38 Ιιεηΐ'

νεί ΠΊ3ΐε β^ιιηΐ 3ΐιΙ ρ3ΐίιιη(ιΐΓ ε3 < 1 1 1 . ■ ■ ίη ηιοΐη 8ΐιη(. ΟυοιΙ

εηίηι Ιιοεπαούο ροίεβΐ ιηονεπ, βυΐ β^εΓε, Ιιοηιιιη : ςυο<Ι

νεί'οίΙΙο ηιο<1ιι, ιΊ ρπιιίπιιίο, ηκιΐιιιιι. Μβχίηιε βιιίεεη Ι)ο-

ηιιιιι ρΙ πιαίιιηι δίβηίΙίο3ηΙ ςιΐ3ΐί(3ΐρηι ίη ΪΙΙΪ8 ςηχ αηίιηαΙ,ι

ΒΐιηΙ , εΐ ίΙΙίί ηΐ3χϊηιε , ςυχ Ιιαίιρπΐ ρίριΐίοιιριη.

ΟΑΡ. XV.

Αά 3ΐί(]ΐιίι1 ( ΤΐΙαΙίοηβη Παύετε ) (ΙίριιιιΙιιι- φΐίΐ-ιΐ,ιιη , ιιΙ

ιΐιιρίιιηι ηιΙ ιΐίηιίιΐίιιηι, <Ί ΐΓψΙιιιιι &ά ΙΡΓίίβηι ραΓίρηι : δίαιρίί-

οίΙβΓ ηιυΙΙίρΙρχ 3ϋ ιιιπ1(ίρ|ίι;ι1ί ραιίριη , εΙ ρμοΙριη αιί εχ-

0Ρ85ΐιηι. Ου,τιίβηι, υΐ ΡβΙρίβΡίίνιιηι 3<1 ο;ι1<'Γ;ι<ΙίΙιϊΙί• , ρ( ίο-

ιΊίνιιιιι 3(1 μ'(-;ι1)ΪΙι• : ρ| ϋίιΐιρΙίι-ΗοΓ, αρϋνιπη 3(1 ρ3$$ίνυη<.

(,)ικι•ιΙ>ιιιι, ιι( ιηεηβιΐΓ3ΐ>ί1ε ;ΐ(1 ιιιρη»ηΐ'αιιι , ρ| βείΐηΐε 3ΐ1 βείβη-

(ίαιη , εΙ κριΐϊίΐιίΐρ 3(1 δρηίΐιιιι. (2) ϋίοιιηΙιΐΓ 3ηΙρηι ρΓΐιη.ι

φΐίιίειη βεευηάυηι ηιιηιρπιιιι , βυ( δίηιρΙίιίΙοΓ, βιιΐ ιΙρΙρπιμ' -

ηβΐβ 3(1 608, 3ΐι| 3(1 ιιιιιιιη : ιιΙρηΙ.Ί, (Ιιιρίιιηι φΐκίπη 3(1 υηπηι.

ηιιιπρπΐ5 (1υΙ(>ηιιίηα(ιΐ8 : ιηιιΚίρΙεχ νιτο κοειιικίυηι ηυηιε-

πιηι, 3(1 υηιιηι, ηοη Ιαηιριι ιΐρίρπιιίηηΐιιηι, ηΙ ηυηε, ν.Ί Ιιιιηε :

δεεςυίβΙΙρπιηι νβΓΟ 3(1 8Ρ8ςυί3ΐΙρπιηι δρουηιΐιιηι ηυιιιρηιηι ,

αά ηιιηιρπιηι ι1ε(εηηϊηα(υιη : 8αρεΓρ3Γ(ίεη$ 3υ1βηι &ά $υρ-

ρβΓίίρηίρπι κροιιικίιιηι ίη(1ρ(εηηίιΐ3ΐ ιιιιι , $ϊειι(ί ηιηΚίρΙβχ »Α

ιιηυηι. (3) Εχοειίρηβ ϊΐιίριη αά εχρρ^ιιιιι , οηιηϊηο ιικΙρΙργ-

ιηίηαΐυηι ίριιιηάιιηι ηυιιιρηιηι. Νυηιεπιβ εηίηι πιιιιιικ η -

8υΓ3ΐ)ί1ί$; ϋρρππιΐυιτι ίηΓοηιΐιΐεη8ΐΐΓ3θίΙεηι υργο ιιιιιιιργιιιιι

(ΙίοίΙιΐΓ. Ε\ρρ(Ιριΐ5 εηίηι 3ά εχεεββυηι (ηιιΐιιιη 681, (Ί ιιΙΙγλ :

Ιιογ. νρΓο , ίιΐ(ΙρΙρηηίιΐ3ΐιιιιι β8(. Οικκίριιπίφΐρ εηίηι εοη
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έστιν, ή ίσον η ούχ ίσον. (ί) Ταϋτά τε ούν τα προς

τι πάντα κατ' αριθμόν λέγεται και άριθμοϋ πάθη , χαί

Ιτι το ίσον καί ίμοιον και ταύτό χατ' άλλον τρόπον

κατά γαρ τι) §ν λέγεται πάντα. Ταύτα μέν γάρ ιον μία

» ή ουσία, 8μοια δ' ιον ή ποιότης μία, ίσα δέ ων το ποσόν

εν. Το δ' £ν του άριθμοΰ αρχή χαϊ μέτρον, ώστε ταΰτα

πάντα προς τι λέγεται χατ' αριθμόν μέν, ου τον αυτόν

δε τρόπον. (&) Τα δε ποιητικά χαι παθητικά χατα δυ-

ναμιν ποιητιχήν χαί παθητιχήν και ενεργείας τας των

Ι» δυνάμειυν, οΤον το θερμαντιχόν προς τό θερμαντόν, έτι

δύναται, καί πάλιν τό Οερμαϊνον προς τό Οερμαινόμε-

νον χαι τό τέμνον προς τό τεμνόμενον, ώς ενεργούντα.

Των δε χατ' αριθμόν ούχ εϊσίν ένέργειαι άλλ' η δν

τρόπον έν έτέροις είρηται• αί δέ χατα χίνησιν ένέρ-

16 γειαι ούχ ΰπάρχουσιν. (β) Των δέ κατά δΰναμιν και

κατά χρόνους ήδη λέγονται προς τι, οίον τό πεποιηχός

προς τό πεποιημένον και τό ποιήσον προς το ποιησομε-

νον. Ούτοι γαρ χαί πατήρ υίοϋ λέγεται πατήρ• το

μέν γαρ πεποιηκός, τό δέ πεπονθός τί έστιν. (7) Ετι

ίο ένια κατά στέρησιν δυνάμειος , ώσπερ τό αδύνατον και

δσα ουτιο λέγεται , οίον τό άόρατον. (β) Τα μέν ουν

κατ' αριθμόν χα'ι δύναμιν λεγόμενα προς τι πάντα έστ'ι

προς τι τω δ'περ εστίν άλλου λέγεσΟαι αυτό δ' έστιν,

άλλα μή τω άλλο προς εκείνο ■ τό δέ μετρητόν και τό

χ> έπιστητόν καϊ τό διανοητόν τω άλλο προς αυτό λέγεσθαι

προς τι λέγονται. Τό τε γαρ διανοητόν σημαίνει ό*τι

εστίν αύτοϋ διάνοια , ούκ έστι δ' ή διάνοια προς τοϋτο

ού έστ'ι διάνοια• δ'ις γαρ ταύτόν ε'ιρημένον αν είη.

Ομοίως δέ και τινός έστιν ή όψις όψις, ούχ ου εστίν

»υ όψις • καίτοι γ' αληθές τοϋτο ειπείν • άλλα προς χρώμα

η προς άλλο τι τοιούτον. Έκείνως δέ δις ταύτόν

λί/θήσεται, ό'τι εστίν οψις ου εστίν ή όψις. (ο) Τά

μέν ουν καθ' έαυτα λεγόμενα προς τι τα μέν οίίτω

λέγεται, τα δέ αν τα γένη αυτών ή τοιαύτα, οίον ή

ν., ιατρική των. προς τι 8τι τό γένος αυτής ή επιστήμη

δοκεϊ είναι των προς τι. "Ετι χαβ' δ'σα τα έχοντα

λέγεται προς τι, οίον ϊσότης δ*τι τό ίσον, κα'ι δμοιότης

ότι τό δμοιον. (ίο) Τά δέ κατά συμβεβηχός, οίον

άνθρωπος προς τι δτι συμβέβηκεν αύτίϋ διπλασίω εί-

♦υ ναι, τοΰτο δ' εστί των προς τι" ή τό λευκόν, εί τω

αύτω συμβέβηκε διπλασίω καί λευκώ είναι.

Τέλειον λέγεται £ν μέν οδ μή έστιν έξω τι λαβείν

μηδέ ίν μόριον, οίον ν ρόνος τέλειος έκαστου ούτος ού μή

έστιν έξω λαβείν χρόνον τινά δς τούτου μέρος εστί του

«5 χρόνου. Καί τό κατ' άρετήν καί τό ευ μή έχον υπέρ-

βολήν προς τό γένος, οίον τέλειος ιατρός χαί τέλειος αυ

λητής, όταν κατά τό εΤδος της οικείας αρετής μηθέν ελ-

λειπωσιν. Ούτω δέ μεταφέροντες καί έπί των κακών

λέγομεν συκοφάντην τέλειον καί χλέπτην τέλειον, επειδή

60 χαί άγαθοΰς λέγομεν αυτούς , οίον χλέπτην αγαθόν καί

συχοφάντην αγαθόν, καί ή αρετή τελείωσίς τις• εχα-

στον γάρ τότε τέλειον χαί ουσία πάσα τότε τελεία ,

Γιιΐϊϊΐ , ο*Ι , 31)1 :ι'ι|ιι.ί|ι• ηιι Ι ιιιιιι 3Η|ΐΐ3ΐε. (4) ΙΙηχ ίΙηο,ΜΟ 3(1

3ΐϊ(|ΐιίι1 οιιιηί» δεειιηάΊιηι ηιιιιιιτιιιιι ιΐίαιηΐιιι , ε( ηιιιηεη

|)3Β$ίοηο8 βιιιιΙ. ΕΙ 3(ΙΙιοε ΛΊριαΙο, βίπιίΐβ, ε( ίιίοιη, δεευη-

(Ιιιιη ,ιΐίιιιιι ιηοιίιιι». δεευηάυπι ιιηιιιιι οίειιίιιι οιηηία (Ιϊπιη-

1 ίυ-, Ι.ιμΙιίιι εηίιιι ίΐιηΐ , (|ΐιοπιιιι κιιΙ)>1ηηΙία ιιιιη. Κίηιίϋη

νεΓΟ, ι|1ΙιιΙΊ1ΙΙΙ φΚΐΙίΙβί 11Π3. .Έ(μΐ3ΐί3 βΙΐΙιΊΙΙ, ςυΟΓΠΠ)

ΐ|ΐι;ιηΙί(η» 1)1)3. Ιρ^ιιη) νρΓΟ ιιηιιιιι, ηιιιηεπ ρΐΊΐιπρίιιηι, εί

11)1-11 ,1 1 1 ίΐ . Ι ΙΙ'Ιι' ΙιιιΊ• ΙΙΙΙΙΙΐί.Ί 3(1 3ΐίφ)ί(1 (ΙίΐΊΙΙΐΙΐΙΓ ΜΊΊΙΙΙιΙΐΙΙΙΙ

ιιπιιιοΓίιιιι ςιιϊιίειη , ηοη Ιαηιοη εοιίεηι ι»οοΌ. (5) Λ< Ι ίν,ι

υογο εί ρ35$ϊν3, μτιιιιιΙιιιιι ,'ΐεΐίναηι ε( ρ338ίν3ΐη ροΐοηϋπιη,

ε( ροίειιΐίαπιιη αεϋοηεχ : ιι(ριιΐ3 εβΙεΓηεΙίιιιιη , 8(1 εβΙεΓβ-

(■ΙΜιίΙι• , φΐοηίβηι ρο»$ιιηΙ ; ε( ηΐΓβυδ εβΙεΓΐείεηϋ, 3(1 ϊιΙ ψκ χΙ

οβΙεΠΙ ; εί δεεβηί , 3(1 ί<1 (μιο<1 8εε3ΐιΐΓ, υΐ ββεηΐίβ. Εοπιηι

,111 1(411 φ)3» ΜΊ ιιιιιΐιιιιι ΙΙΙΙΙΙΙΙΊΊΙΙΙΙ ΜΙΙΐΙ , ΙΙιιΙ) ΜΙΙΐΙ Ι» Ι 101188,

ΙΜΜ ιρίιΊΐι,'κΙιιχιιΙιιιιι 111 3ΐίΪ8 ιΙκΊ (■-.(. !ίπΙ ΜΊ II 11ι Ιιιιιι 111(1-

Ιιιιη 3ο1ίοηε5 ηοη εχΒίδΙιιηί. (6) Εοι•υηι λόγο 0,033 δεοιιη-

(1 ΙΙΙΙΙ ριιΐΐ'111 1311] , ί'Ιί.ΊΙΙ) ΜΊΊΙΙκΙΐΙΙΙΙ ΙίΊΙΐροΠΙ ].ΙΙΙΙ (Ιί(ΊΙΙ)Ι III 8(1

3ΐί(]ΐιί<1 , νείιιϋ ςηο(1 ΓεείΙ, 3(1 ίιΐ φίικί Γ;κ'(ιιιη ε8( ; εί ίιΙ ςοοιΐ

Γιΐ(Ί ιι πιιιι εβί, 3(1 ίιΙ ιριι ιι| ΙίιίγιιιΙ ιιιιι ε$1. δίε, εηίιη ρβίει* ςυο-

ηιιε (ΊΙϋ ριιΙεΓ (ΙίπΙιΐΓ : Ιιοο ειιίιιι Γεεϋ , 31 ίΙΙικΙ ρ3$8υιη

([ΐιίιΙ Ο.-,Ι. (7) ΙΙεπ), ιρίίειΚιιη ϋεειιικίιιιη ρΓίνηΙίοηεηι ρο-

Ιρηϋ.τ, 1)1 ίιιιρο^ϋιϋε, ε( ιρ)ίϋπιιηηιιε Ϊ13 (Πιιιιιΐιιΐ', ιιΐ ίη-

νί»ί1)ίΙε. (8) ςΐιΐίΐτιιιιιψιΐ' ί^ίΙιΐΓ κεειιηιΐιιιη ηιιιιιοπιιη ε(

ριιίεηΐϊαιιι 3(1 ηϋιριϊιΙ (ΙίειιηΙυΓ, οιιικ:ΐ3 βιιηΐ 3(1 βΐίιριίιΐ , εο

ιΐιιπιΐ ϊρβιιηι ΐ]ΐιικ| ε$( ιιΚιτίπ» , (ΙίεϋιΐΓ ϊρίηη) ιριοι! ε$(, μίΙ

ηοη εο <\η<»\ α\\αά 3(1 ΪΙΙικΙ. ιΜιίι-ιικιΙιϊΙι• αιιίειΐ) , εί βαΙήΊβ,

εΜηΙεΙΙίμϊΙ)ίΙε, εο φκκΐ ηϋικΙ ικΙ ϋίικί ιΐίείΐιιι', 3(1 ίΐϋιριίιΙ

(1ί(Ίΐπ(ιΐΓ. Νβηι ίηΐεΐΐϊ^ίοϊΐε βί^ίΓιεβΙ, (ριοιΐ ε]υ$ εβί ιηΐεΐ-

ΙιτΙιι> : ηοη εβί αιΜοιι ίηΐεΐΐεείυβ 8(1 ιΙΙικΙ , ευ]υ8 Ϊη(ε11εε1υ$

(•!>1 ; ίιΐι-ιιι εηίιιι ρΓοίεεΙο Ιιίδ (Ιίεΐιιιιι εκεί. 8ίηιίΙίΙιτ ε( υιμιλ,

ειι]η»ΐ3ΐη ε.4 νίίηϋ, ηοη ευ]ϋ3 εεΐ νϊβιΐδ, (εΐίΐ νεΓυηι ε*1

Ιιιιι• (Ιίειτί' , ) μί! ,κ] (ίιΙοιίίιι, ιιιιΙ 3(1 ;ιΙϊι|ΐιϊ(1 ,ιϋικΙ Ι.ιΐΐ'. ΙΙΙο

νεΓΟ ιηθ(1ο 1)15 Μεπι (ΙηοπΊπι-, ςυοιΐ νίβυβ ε«1 , ου]υ8 εδί

νί$υ8. (9) Εοηιηι ίμίΙιΐΓ ηιι.τ ριτ 8ε 8(1 α1ίΐ|ΐιίιΙ ιΐϊι ίιιιΙιιγ,

(ρι»'ΐΐ3ΐη ί(3 (]ϊΓ.ιιη1ιιι• ; ιρι;ι•ι1;ιιιι, 8ί κόπε™ εοηιιη ΙιιΙίακιιιιΙ :

ιιίριιία ηιειίεικϋ 3Γ8 ιίιιίιιιι ε8( ηΐ)33 η«1 3ΐίςυί(1 μιιιΙ, ςυο-

ηίβιΐ) {ίεηιι.ι ε]ιι$ , 8είεη(ί3, νίιΙιΊιΐΓ εοπιιιι ε»8ε ηυα> αά 8ΐί-

ιριίιΙ μιιιΙ . ΙΙιίιι, μ^ιίιικΙιιιιι ο,ιιμι 3(1 ϋϋφιίιΐ (ΙϊπιπΙιιγ ιίι ιμι.ι-

ίΙΙίΐ Ιι.ίΙηίιΙ, ιι Ι 3?(|υ3ΐί(33, ςιιοηίβηι ίρκυιη 3Ί|ΐΐ3ΐε; ε( βίηιϊ-

Ιίίικί», ΐ|ΐκιΐιΐ3ΐιι ε( ίρβυηι βίιηίΐε. (10) Αΐίιριη κτο μίίιιι-

ιΐιιηι 3ΐ•.είι1εη8 (ΙιιίιιιΙιιγ : ίιΙ Ιιοιικι 3(1 ηϋιριϊιΙ , ςυοηίβηι :»■•

ιί.ΙίΙ εί (ΙπρΙο ε88ε. Ηοε .ίιιΙριιι ιίιπιιιι ε$( ιρι,ν 3(1 ;ι1ί()ΐιί•!

μιιιΙ : ιιιιΐ ηΙΙιοιιι, 8Ϊ εί(Ιι•ιη αοείϋίΐ, (ΙιιρΙο εί ηΙΙιο 0580.

ΟΑΡ. XVI.

ΡοΓίεοΙυηι άϊείΙιΐΓ ιιηο ςυίάεπι ιηοιίο εχΐΓβ ηιιοιΐ ηοη 681

ιι1ΐ3ΐιι βεείρεΓε ρηΓίίευΙαιη : υίριιΐβ , (εηιριι.ι ίρβυηι υηίιΐΜΊΐ-

]ιΐ8ςηε ροΓΓβεΙυηι εβ( , εχΐΓ3 ιρκκΙ ηοη εκ( υΙΙιιιιι 8εοίρεΓ0

1οηιριΐ5, ιριοίΐ ρηΓ8ΐιιι]υ5 ΙειηροΐΊ-; 8ΪΙ. ΕΙ (ρκιιΐ ίεΐ'ΐιηιΐιιιιι

νίΓίυΙειη εί ηοηϋβίεηι ηοη ΙιαΙκΊ εχεβ5$ηηι 3(1 §εηυ8 : η!

ραΓΓεεΙυ,ι ηιε(1ί(Ίΐί, βΐ ρεΓΓεεΙυβ ΙίΙιίεεη , α,υυηι εεπιηιΐιιιιι

ρΓορπ.Έ νίΓΐηΙίβ βρβείεηι ίη ηιιΙΙο όεΓιείυηΙ. 1(8 εΐίηπι ίιι

ΙΠ31Ϊ8 ηκΊαρΙιΟΓίεε οΊοίηιυ8 εαΙιιηιηίαΙοΓεηι ροιΓείΙιιιιι , εί

Γιιγρπι ρεΓίεεΙυπ) : φιοηίιΐηι εϋιιιη 1κ>ηο8 β08 3ρρε1ΐ8ηιυ3 ,

πΙριιΙ.ι Γιιι-ι'ΐη Ιιοηιιηι, εί ΐΉΐυηιηίβΙοΓειη Ιιοηιιιιι. Λ'ιιΐικ

φΐοηιιε, ςυϊ•(ΐ3πι ρειΊεεϋο ε8( : ιιηιιηκριοιίιριε ηβιηηιιε Ιυηε

ρι'Ι'ΙιΊ'Ι ΙΙΙΙΙ Ι'^Ι, ΙΊΙΙΙΐΐΊΐρΚ• •ΪΙ|Ιι-ϊΐ3ΙΐΙί,Ί Ιιιηΐ' ριιΙιΊ'Ιη, ιριιιιιι
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δ'ταν χατά το ε?5ο« της οϊχείας αρετής μηθέν έλλείπη

μόριον τοϋ χατά φόσιν μεγέθους, (ί) Ετι οις υπάρχει

το τέλος σπουοαΐον, ταΰτα λέγεται τέλεια • χατα γαρ

το εχειν το τε'λος τέλεια. "Ωστ' έπει το τέλος τών

6 έσχατων τί έστι , χαι έπι τα φαϋλα μεταφέροντες λε-

γομεν τελείως άπολοιλέναι χαι τελείως έφθάρθαι , δταν

μηδέν έλλείπη της φθοράς χαι τοϋ χαχοΰ άλλ' επί τοϋ

έσχατου η. Διο χαι ή τελευτή χατα μεταφοράν λέ

γεται τέλος, δτι άμφω έσχατα. Τέλος δέ και το οΟ

ίο ίνεχα έσχατον. (3) Τα μέν ουν χαθ' αυτά λεγόμενα

τέλεια τοσαυτα/ώς λέγεται, τα μέν τω χατα το ευ

μηθέν έλλείπειν μηδ' εχειν ύπερβολήν μηδέ Ιξυ) τι λα

βείν, τα δ' δλως χατα το μη εχειν ΰπερβολήν έν έχάστω

γένει μηδ' εΤναί τι εξω , τα 3έ άλλα ήδη χατα ταϋτα

16 τώ ί| ποιεϊν τι τοιοϋτον η ε/ειν ή άρμόττειν τοΰτω ή

όμως γέπως λέγεσθαιπρός τα πρώτως λεγόμενα τέλεια.

δΡΟϋηόΊιπι δρβεϊειιι ρΐΌρΗκ νίι-ΙυΙίδ ηιιΙΙα (ΙϊβδΙ ρίΓΐίαιΙ.ι

ιηββηίίικίίηίδ ηαΐυτβϋί. (2) ΙΙοιη , αυί1>ιΐ8 Ιϊπϊβ }υδΙιΐδ 8δΙ ,

83 ρβΓΓβοΐα (ΙίοαοΙιΐΓ : είβηϊιη δβοιπηίιιπι (]<ιο(1 ΙιαΙιβηΙ Γιηεπι,

ρβι-Γβο,Ιβ ιΙίι:ιιη(ιΐΓ. <^ιι.ίγ<• αυυηι Γιηίδ ιιΙΙίιηοπιηι ιριίρρίβηι

«Ι, 3(1 ρΓϊν» ψιοη,ιιβ ΐΓβηδΓβι-εηΙεδ , (Ιίείηιυβ ρει-ΓεεΙο ίηίβι•-

(ΊΙίρΙΐΗΙΙ 8888, »Ί ρβΓΓβΟΐβ Γ.ΟΓΓϋρΙϋΠΙ 8&δ8, φ><1Ι1(Ιθ ΠίΙ ΟΟΓ-

ι-υρίίοηίδ 3υΙ ιιΐϋΐί (ΙοβδΙ, εβίΐ ία ιιΙΙίιικι βδΐ. Ρι-ορίει- ηιιοιΐ ι•Ι

ΙΙΚΙΓΜΙΙι'ίΒρΙΐΟΓΙΠ• (ΙίείΙιΐΓ ιΐπίβ, ιριοηί,ιιιι ιιΙΙι'ιιι,ι ΛΙΙΐΐΜ). Είηίδ

βιιίεηι, εί (]110(1 οιι]υδ£ΓβΙί3, ιιΙΙίιιιιιιιι. (3) Οιι;ιπιιη<|ΐιι>

ί{;ίΙυτ Ρ«Γ 8Ρ ροι(εεΐ3 (ΙίειιηΙυι-, ΙοΙίβδ ιϋπιηΙ ιιγ, ιρΜ'ΐΙ.ιιιι εο

φιιιιΐ >ΓΠΐη<Ιιιηι 1κ)ΐιίΙ;ιΙι•ηι ίη πιιΙΙο ηΌΓιαυηΙ, ηεε Ιι.ιΙκ'ηΙ

εχεεδδυιιι, ηεε 38δυηιιιηΙ ςιιίεςιΐ3πι εχίπηδεοιίδ ; 3ΐί3 υηϊ-

τβΓδε , ρΓΟ βο ςυοί ηοη ΙιαΙινηΙ εχοεδδυπι , ίη ςιιοςιιε ε:ε-

ηβΓβ, ηεε βδΐ ςιιίεφιβηι εχΐΓβ : εεΙει-3 νβΓΟ ]3πι δεειιηόΊιπι

Ιιλό , 00 (]110(1 3υ( βΙϊ(]υί<1 Ιαίε ΓαείηηΙ αιιΐ Ιι;ι1ιπι| , .ΊιιΙ Ιιιι ίο

οοηνεηίιιηΐ, ηιιΐ ;ι1ίι|ΐιο •ιΙίο ιιιυιΐο αϋ «3 «|υ;ΐ! ριίιηο ιϋιΊ;ι

μιιιΙ , ροιΤιτΙ» οΜουηΙυτ.

ΟΑΡ. XVII.

Πέρας λέγεται το εσχατον έχάστου χα'ι οδ έξω μηθέν

έστι λαβείν πρώτου , χαι ου έσω πάντα πρώτου , χα\ δ

αν η εΤδος μεγέθους ?, έχοντος μέγεθος , χαι τό τέλος

80 έχάστου ( τοιοϋτον δ' έφ' 8 ή χίνησις_χαι ή πραςις,

χαί οϋχ άφ' ου , δτέ δ' άμφω χαΐ άφ' ου χαι έ^' 8 χαι

τϊ) ου £νεχα ), χαι ή ουσία έχάστου, χα\ το τί ην είναι

έχάστω• της γνώσειυς γαρ τοϋτο πέρας • ει δε της γνιυ-

σεως, χαι τοϋ πράγματος, (ϊ) "Ωστε φανερόν δτι

26 δσαχώςτε ή αρχή λέγεται, τοσαυταχώς χαι το πέρας,

χαι ετι πλεοναχώς ■ ή μέν γαρ αρχή πέρας τι, το δε

πέρας ού παν άρχη.

Ίΐ'πιιίιπίί <]ιιϊΙΐ)Γ, ([ΐιο(1 ιιΙΙίιηιπη αι]ιΐδηιιο 881, 8χΙγ3

αηο(1 ηίΐιίΐ 8$1 βοείρβΓβ ρΓίηιιιιη, βΐ ίηΐΓ3 ςιιοιΐ οιηιιί» ρπ-

ηιι ιηι , ι| ιριοιΐ >,ί( ιιι•ιμιιί(ικ1ίηίι> βρεείεβ, ;ιπΙ ιικιμηϋικίίπι'ΐη

ΙιαΙκΊΐΙίί , βΐ οιιϊιΐδο,υε Γιηίβ. Τβίο τβΓΟ ε«1 , 8(1 (|υο(1 πιοΐικ

εΐ 30ΐιΐ8, εΐ ηοη 3 ηιιο : (]ΐΐ3Π(1ο(}ΐιο 3υ1εηι αηι1>ο , εΐ β ο,υο,

εΐ 3(1 α,υο(1, εΐ ου]ιΐ8 ε3ΐι?3. ΕΙ 8ΐι1)δί3η1ί3 ιιιιίιΐίιη]ιΐΜ|ΐιΐ',

εΐ (ριοά (]ΐιί(1 8Γ31 β55β υηίουίο,ιιε. ΟοβηίΙίοηίβ εηίηι Ιιοε

ΙΟΓΠΐίηιΐδ εϋΐ : ςιιοϋδί οοκηΐΐίοηίδ, τεί ςυοςυε εβί (2) <}ιΐ3Γε

ρ3ΐεΙ ςιιοίΐ ηυοΙίβ3 (ΙίοίΙυΓ ρΓίηοίρίυηι , ΙοΙίεβ εΐίβηι Ιετ-

ΠΊΪηυβ , 1 1 ;.ιιι 1 1] ίιΐ5. 1'γ ίικ ίρίιιιη ιΐΒίικριε (ιτιηϊηιιβ <(ΐιΐϋ»ιιι ,

8Ρ(1 ηοη οιιιηίί 1εηιιίηιι$, ρπηείρίυηι.

ΟΑΡ. XVIII.

Τ6 χαθ' 8 λέγεται πολλαχως, ίνα μέν τρόπον το

εΤδος χ«ι ή ουσία έχάστου πράγματος, οίον χαθί) άγα-

3ο θός, αυτό αγαθόν, ένα δέ έν ω πρώτω πέφυχε γίγνε

σθαι, οίον τό χρώμα έν τη επιφάνεια. (2) Τό μέν

ουν πριότως λεγόμενον χαθί) το εΊοός έστι , δευτέρως δε

ως ή ΰλη έχάστου χαι το υποχείμενον έχάστοι πρώτον.

(3) "Ολως δέ τό χαθό Ίσαχώς χα\ τό αίτιον υπάρξει-

35 χατα τί γαρ έληλυθεν ή οδ £νεχα έληλυθε λέγεται, χαΐ

χατά τί παραλελόγισται ή συλλελόγισται, η τί τό αίτιον

τοϋ συλλογισμού ή παραλογισμού. (♦) Ετι το χαθο

τό χατά θέσιν λέγεται, χαθό έστηχεν ή1 χαθό βαδίζει-

πάντα γάρ ταϋτα θέσιν σημαίνει χα\ τόπον. (&) Ωστε

«ο χαΐ τό χαθ' αυτό πολλαχώς άνάγχη λέγεσθαι. Εν

μέν γάρ χαθ' αυτό τό τί ?|ν είναι έχάστω, οΐον ο Καλ-

λίας χαθ' αυτόν Καλλίας χα\ τό τί ήν εΤναι Καλλία• Ιν

δέ όσα έν τώ τί έστιν υπάρχει, οίον ζωον δ Καλλιας

χαθ' αυτόν έν γάρ τώ λόγοι ενυπάρχει τό ζωον

«β ζώον γάρ τι δ Καλλίας. (β) "Ετι δέ εΐ έν αυτώ δε-

οεχται πρώτοι ΐ) τών αύτοϋ τινί, οίον ή επιφάνεια

λευχή χαθ' αυτήν, χαΐ ζη δ άνθρωπος χαθ' αυτόν ή

γάρ ψυχή μέρος τι τοϋ ανθρώπου , έν ή πρώτη τό ζην.

(7) "Ετι οδ μή έστιν άλλο αίτιον. Τοϋ γάρ ανθρώπου

δεοαηιΐυηι ςποα", ηιιιΙΙιρΙίοίΙεΓ ιΙϊοίΙϋΓ. ϋπο πιοόΌ, βρε-

είεδ, εΐ δΐι1)8(3π1ί3 ο^ιΐ8<ιυβ τεί, υΐ κριιιπιΐιιιη ςυο(1 οοηυδ,

ίρδοηι Ιιοιιιιιιι. ΑΙίο, ίη (]υο ρππιο (ίεπ ηρίοιη εδί, υΐ οοΙογ

ίη δυρεΓΓιοίε. (2) Οηου" ίβίΙυΓ ρπηιο (ΙκΊηιη εδί βεεηηίΐυπι

ςηοά, ίρδβ βρεείεδ εβί : δεευηϋο νει-ο, Ιηικρκιιιι οιιίυβςυβ

ιιι.-ιΙι•ιΊη, εΐ ρπιιιιιηι ευϊιΐδΐιυε 5ΐιη)εε1αηι. (3) Εί οιηηίηο

ίρβίΗη εεευηίΐυηι ςυο(1 , ΙοΙίβδ (1ί(•Ιιιιη εΓΪΙ , ςυοίίβδ ίίεϋϋΓ

(•,ιιι>;ι. δεουηιΐιιιη ςϋίιΐ βηίηι νεηίΐ, 3υΙςιΐ3 εβυδβνεηίΐ, άί-

οιΙηγ; εί 8βευη(1υπι ςυίιΐ ρ.-ιπιΙιι-ί/.,-ιΐιιιη , δίνε 8} Ηο^ίζβΙιιιη

ββΐ, εί ςιΐ33 ΒνΙΙοΒΪδπιί δίνε ρ3Γ3ΐοςίδηιί εβυδβ βδΐ. (4) ΙΙβηι ,

δοαπηίιιιιι ςικκΐ ιϋαΙιΐΓ, ςυού βεειιηιΐιιιιι ροδίΐίοηεηι βδΐ, βε-

ειιη(1ιιιη ςηοιΐ βίεΐίΐ, βιιι δεοιιηιίοιη ο,υοίΐ ν3θ"ίΙ : εΐεηίηι Ικέο

οιηηίβροίίΐίοηεηιβίΐοευπίδίβηϊβοβηΐ. (ο)Οιΐ3ΓβεΙ»εοηη(1υηι

δβ, ιηηΙΙίρΙίείΙβΓ ιιΐ (ΙίοβΙϋΓ ηεοεβδβ β$1. υηο η.ιιηιρκ' ηιοίΐο

δεευησΌιη 8β, β8ί ςιιοίΐ εΓβΙ ε8$ε ευίΐίηεΐ : υΐ ΟβΙΙϊαϋ βΙ ροτ

βε 03ΐ1ί38, εί ςυοά ()ϋί(1 8Γ31 βδδο ΟιΙΙίηιη. Αΐϊβ νε™, ςη»!-

ευηιςυε ίη εο ιριοΗ (ριίιΐ εδί, ίηδυηΐ : ιιΙριι1:ι Οαΐϋαβ, δεευη-

ιίπιιι δε ;ιηϊιικιΙ εδί : ίη ι-ηΐίυιιε οηίηι, αηϊιηαΙ ίηεδί ; 03ΙΙΪ88

εηίηι, ςυοάϋαιη ηηίηιαΐ εδί. (6) ΙΙεπι, 8Ϊ ίη δε ίρϊο ρτΐπιο

δΐΐδοερίΐ, 3ΐιΙ ίη βΐίςυο δυί : ιιίρυΐθ, δυρεΓϋείεδ 311)3 ββειιη-

(Ιιιηι 80; ε( ηοηιο, δεουηάιιηι 88 τίνεηδ. ΛηίιιΐΛ ηιιηιΐ]ΐιο,

ρ3Γδ ςυχιίβηι Ιιοηιίηίδ βδΐ, ίη ςαβ ρΓΪηιβ ϊρδηηι νίνβτβ εβί.

(7) Ηεηι, (ΐ']υδηοη εβί βΐίηηβ α1Ϊ3 εβιΐδβ. ΙΙοιηίηίδ ηβιηςηε
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πολλά αίτια , το ζώον, τι) δίπουν • άλλ' δ"μως καΟ' αυ

τόν ανΟροιπος δ άνθρωπος εστίν, (β) "Ετι όσα μόνω

ϋπάρνει και ^ μόνω• διδ το κεχωρισμένον καΟ' αυτό.

«/ ί/« άίοαίητ πιιι11η> οηιι«ρ 8ΐιη(, ίΐηίιηηΙ, Ιιίρεβ : .ίΙΙ.ιιιιιίι

5ε<ιιηιΙιιηι «β, Ιιοιιιυ ι•βΙ Ιιοηιο. (Κ) ΙΙεηι <]ιι;ιί ιιι«χ|ΐκ• βοΐί,

(Ί ρΐ'οιιΙ μ>1Ί ίηςιιηΐ. 1}ιι»ιο (|ΐιο<Ι 8βρ3Γ8ΐυιη β8ΐ, ί^οιικίυιιι

88 881.

ΟΑΡ. XIX.

λ Διάθεσις λέγεται τοϋ ε/οντος μέρη τάξις, ή κατά

τόπον η χατα ούναμιν ή κατ' είδος • Οέσιν γαρ δει τίνα

ι-Τναι, ωσπερ χαι τυυνομα δηλοΐ ή διάβεσις.

Έξις δέ λε'γεται ένα μεν τρόπον οΤον ενέργεια τις του

έχοντος χαι ε/ομένου, ώσπερ πραξίς τις ή χίνησις' όταν

Ιυ γαρ το μεν ποιη το δέ ποιηται, εστί ποίησις μεταξύ•

ούτω καΐ τοΐί ενόντος ε'σθήτα και της εχομένης εσθητος

εστί μετάξι) ?ξις. Ταύτην μεν ουν 'φανερδν ότι ούκ

ένδένεται ε/ειν εξιν • εις άπειρον γαρ βαδιεΐται, ει τοϋ

έ/ομένου εσται ε/ειν τήν έςιν. [ι] Αλλον δέ τρόπον

16 £ξις λε'γεται διάθεσις καΟ' ί,ν ευ ή" κακώς διάκειται το

διακείμενον, και ή καΟ' αυτί) ή προς ίλλο , οίον ή υγίεια

£ξις τις• διάθεσις γάρ εστί τοιαύτη. "Ετι έξις λε'γεται

αν η μόριον διαθέσεως τοιαύτης ■ διο καί ή των μέρων

αρετή έξις τίς έστιν.

20 Πάθος λέγεται ενα μέν τρόπον ποιότης καΟ' ήν άλ-

λοιοϋσΟαι ενδε'νεται, οίον το λευκον και το με'λαν, και

γλυχί) χαι πιχρόν, κα'ι βαρύτης και κουφότης, και δσα

άλλα τοιαύτα • £να δέ α{ τούτων ένε'ργειαι χα'ι άλλοιιό-

σεις ήδη. (ϊ) Έτι τούτων μάλλον αί βλαβεραι άλ-

26 λοκόσεις χαι κινήσεις, καΐ μάλιστα αί λυπηραί βλά-

6αι. Έτι τά μεγε'Οη των συμφορών καΐ λυπηρών πάθη

λε'γεται.

Στε'ρησις λέγεται ενα μέν τρόπον άν μή ενη τι των

πεφυκότιυν έ/εσΟαι, καν μή αυτί)•/) πεφυκος έ"νειν, οίον

30 φυτον δμμάτο>ν έστερησθαι λέγεται. Ενα δέ άν πε-

ς,υκος ενειν, ή αυτί) ή το γένος, μή έ"νη, οίον άλλως

άνΟρο>πος δ τυφλός Οψεως έστέρηται κα'ι άσπάλαξ ■ το

μέν κατά τι) γένος, το δέ καΟ' αυτό. (2) Έτι αν πε

φυκος και οτε. πέφυκεν ενειν μή ενη • ή γαρ τυφλότης

.16 στε'ρησίς τις, τυφλός δ' ού κατά πασαν ήλικίαν, άλλ' εν

η" πε'φυκεν ε/ειν, αν μή ενη. Όμοίως δέ καΐ εν

ω αν η χαι χαΟ' 6 χαι προς δ χαι ως άν μή Ινη πε-

φυχός. (3) Ετι ή βιαία έκαστου άφαίρεσις στε'ρη-

σις λέγεται. Και δσα/ώς δέ αί άπί) τοϋ α αποφάσεις

•ο λέγονται, τοσαυτανώς καί αί στερήσεις λέγονται• άνι-

σον μεν γάρ τω μή έχειν ισότητα πε»υκί)ς λέγεται,

άόρατον δέ και τω 3λως μή ενειν νρώμα [χαι τω φαύ-

λως], και απουν και τώ μή έν^ειν £λως πόδας και τω

φαύλους. (4) Έτι και τω μικρόν ενειν, οίον τι) άπύ-

15 ρηνον, τοϋτο δ' ε'στ'ι τω φαύλως πυις ενειν. (δ) Έτι

τω μή £αδίως ή τω μή καλώς, οίον το άτμητον ού μό-

ΟίίροίίΙίο (ΙίαΙιΐΓ ογ<1ο ρΒΓΐΡ8 Ιιη1)(>ηΙί8, 8ΐιΙ ίροιιικίιιιιι

Ιοπιιιι, αυ( 8ε< ίιιιιΙιιιιι ροιβηΐϊαιιι, »ιιΙ μίίιιιιΙιιιιι δρεείειπ.

ΡοβίΙίοηεηι ιιιίιιι φι;ιιιιΙ;ιιιι είίβ οροΓίρΙ, δίειιΐ ϊρΒίιηι εΙί3οι

οΊίροδΗίοηίδ ηοιηεη ΜμιΓιΙίπιΙ .

(:αρ. χχ.

ΙΙ»1)ί(υ$ ηπίπη ιΐίείΐιιι• ιιηο ηιοιίο, (αικριηηι ιριίιΐηιιι Ιιη-

1>εηΙί5 ι•| ΙιιιΙιίΜ 3θΙιΐ5, ίίιιιΐϊ ιιιΊίο ι|ιι:ιίΙ.ιιιι , ;ιπ| ΠΚ>(ΙΙ8.

Νβιη ηιιιιιη |ι«κ• ιριίιίπιι ιΊΊιπΙ, ιΙΙιιιΙ υογο ΙΪΙ , ι^Ι ιιιι-ιΐί.ι

ρΓΓοοΙίο : ιΙ,ι ρΐ Ιι;ι1ι.ιι!ι-. νοίίειη εΐ νΐ'δΐίί ΙκιΙιίΙιΤ, Ρ8ΐ ιιιβ-

(Γιϋδ 1ι»1)ί(ι18. ΙΙιιιιι ίΙ.Ίίριι• Ιι,'ΐΙιίΙιιιιι, (ριιιι) ιιοιι ΐ'οιιΙίη^ΊΙ

Ιι,ιΙμίι-, ιιι,'ΐιιίΙΐ'^Ιιιιιι Ρ8ΐ. Ιη ίηΐίηίΐιιιιι οιιϊιιι ρΐ'ο^ΓΟιΙοπΙιΐΓ,

5ί ΙιαΙιίΙί ί•55<-1 ΙιαΙιίΙιιιιι ΙμΙκίι•. (2) Αΐίο ηιοιίυ Ιι,ιΙιίΙικ

(ΙίοίΙΐΙΓ (1ί8ρθ5ίΙίθ, 8Ρ(.ΊΙΠι]|ΙΙΙΙ>|ΐΐ;ιΙΙ) ΙΚΊΙΟ νΐ'1 ΠΙίΙβ (ΗίρΟΙΜ-

(ιιγ (1ί8ρο$ϊ(ιιιη , ιΊ ,ίπΙ 5<•('ΐιηιΙιιιη 8β, ηιιΐ 3ΐ1 »Ιίιιι1, ιιΐ

8βηί(23 ιριιιΐ.'ΐιη ΙιιιΙιίΙιΐί 6*1 : (Η.^ροίίΐίο ι Ι'ϋίιιι Ι,ιΐ ι- 0*1.

ΙΙΐ'ΐιι , Ιια1)ί(Η8 (ΙίοίΙιΐΓ, 8ί ρ;ιιΊίι'ΐιΙ,ι |:ι!ί < (Ιί«ίρο5ί(ίοιιί8 ϊί(.

Ριι,ίΓΟ ρίΐΓΐίιιιιι ΐ]ΐιυΐ|ΐιο νΪΓΐυε, ιριίιίαιιι Ιι»1)ί1υ5 β>1•

ΟΑΡ. XXI,

Ρ&88ΪΟ (ΙίοίΙιΐΓ, ιιηο ηιιίιίοιιι ηιοαΌ <ιιΐ3ΐί(38, ςεοιηιΐιιιιι

ο,ικιηι ηΙΙιτηη εοηΐίη^ίΐ : ιιΐ ηΐΐιιιηι ιΊ ιιίμπιηι, ιΙυΚο (Ί

3Ι1Ι3Π11» , ν,ι•3\ίΐ;κ ι•1 1ετϊ1»8, εΐ ηικτοπηφίε αϋα δίηιίΐίβ.

ΑΙίο ηιοιίο, Ιιοηιιιι Βΐ-ΐϊοηο^, ιΊ ]3ΐιι αΙΙεΓ»Ιίοηε8. (2) ΙΙειη ,

Ιιηπιιη ιιιηι;ί> ηιι,Χ' ηη\ί;ΐ' »ΙΙ•τηΙίι>ηι'8 εΐ ιηοΐικ, εΐ ιηηχϊιικ-

ΐΓΪ8ΐε$ ηοχίο. ΙΙπιι, οαΐαηαίΐίΐΐυη) ι•1 1ι ϊίΐίυιη ηΐ8§ιιϊ1υ(1ίηε8 ,

ρ3$8ϊοηε8 (ΙίευηΙιΐΓ.

ΟΑΡ. XXII.

ΛΒ1-1ΙΙ1ΚΙ Γ>- II.

ΙΊ-ίνηΙίο ιΙί(ϋιΐΓ ιιηο ιηικίη , 8ί ιιοη Ιι.ι1ιι•:ιΙ ηΐίιρόιΐ εοπιπι

(]ΐι.τ ιι3[ιιγ3 3ρ(3 ίΐιιιΐ Ιιπίκτί , εΓΐ3ΐη5ί ίρ5ΐιηι ηοη .μ Ι ιιβΙιιγη

,ιρΙ ιπιι Ιι.ίΙμτι- : ιι! ρΙ.'ΐηΙ.ι (ΙίοίΙιΐΓ οπιΐί.•. ρΓίνΛΓί. Λΐίο ηιοιίο,

.-ί, ηυιιιη αυΐ ίρ8υηι, .πι| §εηυ8 ε]ιΐ8, αρίιιιη Ιι»1>ογο βίΙ , ηοη

Ιι.ίΙπίιΙ : π! ριιΙ 3, βΙίΙεΓ ε«ου8 Ιιοηιο νί8» ρΓΪναΙιΐΓ ει βΚΙργ

Ι,ιΙρ.ι. ΙΙίιτ. ιρικίΐ'ΐη ΜτιιηιΙιιιΐ) μεηιΐί, ι'ΙΙε τ«γο βεευηιΐιιπι

86. (2) ΙΙεηι, 5ί, ςυιιπι αριυπικϊΐ, ε( ιριηικίο --ϋ ηρΐιιηι ΙκιΙημί•,

ηοη ΙιίιΙχ•;ι1. 0<υ ί(3> ηϊΐηο,υε ρπναΐίο ηυ.ΈΐΙαιη ε$ι : οε-

ουβ 3ιιΙγιιι ηοη μ•( ιιικίιιηι οηιηεηι ΐτΙαΙεπι, 5ε>1 81, ίη ηιια

3ρ1ΐΗ ε$1 ΙκιΙκ'κ•, ηοη ΙιλΙιιΊ. δίιηίΠΙεΓ 51 ιη ηιιο >•! δεειιιι-

ιΐιιιιι ιριοιΐ, εΐ :»«! ηυοϋ, ε( η,ικ'ΐΐΗΐιΙιηοιΙιιιιι ιια(ιΐΓ3 3ρ1ιΐ5

βίι, ηοη Ιι.-ιΙημΙ. (3) ΙΙβηι, νίοΐεηΐβ ευ]υ5ςιιε αηΐηΐίο, ρρϊνβ-

ΙίοϋίείΙϋΓ. ΚΙ ιριοΙίεί ηεςβΙίοηεβαΙιΐΝ (νείδίιιιίϋ ηεςαΐϊοηε)

ϊηείρίεηΙε8 «ΙϊευηΙυΓ, ΙοΙίεδ είϊαιη ρηνβΐΐοηεβ «ΙϊουηΙιΐΓ.

ΙιΐΜΐρΐ3ΐΐ' ικιηκριο (ΙίοίΙιιι-, εο ο,ιιοιΐ ηοη ΙιαΙιι'ϋΙ ίοο,ιΐϊΐίΐϊΐεηι,

:ΐ)ι(ιιιιι εχδίδίεηβ ΙιβοεΓβ : ΐηνϊδίϋϋε νβΓΟ, εΐ εο π,ιιοιΙ ηοη Ιΐ3-

ΙιββΙ οηαηίηο εοΐοκηι, εΙεοςυο<ΐ6χίβΐΐ8 : ίηηρεβ, εΐεο ί]υο<Ι

ηοη Ιΐ3ΐ»'3ΐ ροιίΐ'ί, ι•1 εο ιρκκΐ (1εΙιϊΙε>. (4) ΙΙεηι, ςιιυιη ρπηιιη

ιμιιιΙ Ιι:ι1)Γ3ΐ : ιιΐ ιριιιηι ιΐίι-ίιηιι» οϋνβιη εχο55εηι, ήοε βιιίειη

ε8ί, εο ιριοι! εχϋε ςηίϋιίαιη ΙιαοεΙ. (5) ΙΙειιι, φιιιιιι ηοη Γα-

:ι»



ί,30 [μι— ιι«.] ΙΏΝ ΜΕΓΑ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ Λ, χγ, χδ.

νον τω μή τέμνεσΟαι άλλα χαι τω μή ραδίως ή μή κα

λώς, (β) "Κτι τίο πάντη μή ιχιιν τυφλός γάρ ού λέ

γεται ό έτερόφΟαλμος άλλ' δ εν άμφοΐν μή έ/ων Οψιν.

Διό ου πας αγαθός ή κακός, η δίκαιος % άδικος, άλλα

6 και τό μεταςύ.

ι ίΐε 3ΐιΙ ηοη 1>εηε : ιιΐ ίη5ε<•α1>ίΙβ, ηοη «οΐιιηι ρο (]υθ(1 ηοη

8«ίβΙϋΓ, 8«1 βΐίϊΐη εο ιμιοιΙ ηοη ΓαάΙε, ηεο 1)εηε. (6) ΙΙεηι,

η,υυιηοηιηίηο ηοη ΙιαΙκ'ηΙ. Οΐ'εη» ηαηΐφΐε ιΐίαΐυτ, ηοη <|υί

ιιη»ΐΊΐ1ιΐ5ΐ'»1, δοιίφΐϊ ιιΐΐ'ίιιβιιιιε οειιΐΐ νίίΐι 03Γ61. ()ιΐ3Γβ ηοη

οιηηίδ Ιιοηυ» νβΙ ιηαίιιε, βυΐ |υ»1ιΐί νιΊ ϊιι]ιι&1υδ, δει! εΙίαιη

ίηΙείΊΐιειΙίυιη ΐ'ίΙ.

ϋΑΙ». XXIII.

Το έ/ειν λέγεται πολλαχώς, ένα μεν τρόπον τό

άγειν κατά τήν αΰτοΰ φύσιν η κατά τήν αΰτοΰ δρμήν,

8ιο λέγεται πυρετός τε ε/ειν τον άνΟροιπον και οί τύ

ραννοι τάς πόλεις χαι τήν έσθήτα οί άμπε/όμενοι.

ι» "Ενα δ' εν ω αν τι ΰπάρ/η ώς δεκτικίο, οίον 6 /αλκός

ε/ει το είδος του ανδριάντας και τήν νόσον τό σώμα.

"Ενα δ' ώς τό περιέ/ον τα περιεχόμενα• εν ψ γάρ εστί

περιε/όμίνόν τι, έ/εσθαι ΰπό τούτου λέγεται, οίον τό

άγγεΐον ε/ειν το ΰγρόν φαμεν και την πάλιν άνΟριόπους

13 και την ναΰν ναύτας• ούτι» δε και τό όλον ε/ειν τα

μέρη. (ϊ) "Ετι τό κωλΰον κατά τήν αΰτοΰ όρμήν τι

κινεΐσβαι ή πράττίιν ε/ειν λε'γεται τοΰτο αυτό, οίον και

οί κίονες τά επικείμενα βάρη, και ώς οί ποιητα'ι τόν

"Ατλαντα ποιοΰσι τόν οΰρανόν ε/ειν ώς συμπεσόντ' αν

ϊυ έπι την γήν, ώσπερ και τών φυσιολόγων τινε'ς φασιν.

(:Γ; Τούτον δέ τόν τρόπον και τό συνέ/ον λέγεται ά συν-

έ/ει ε/ειν, ώς δια/ωρισΟέντα αν κατά τήν αΰτοΰ όρμήν

έχαστον. Και τό εν τινι οέ είναι δμοιοτρόπως λε'γεται

και επομένως τώ ε/ειν.

ΟΑΡ.

21 Τό εκ τίνος είναι λέγεται έ'να μεν τρόπον ές ου έστΐν

ώς ύλης, και τοΰτο δι/ώς, ή κατά τό πρώτον γένος

ή κατά τό ύστατον είδος, οίον εστί μέν ώς άπαντα τά

τηχτά ε; ύδατος, εστί δ' ώς ε'κ /αλκοϋ ό άνίριάς. "Ενα

δ' ιός εκ της πριότης κινησάσης άρ/ής, οίον ε'κ τίνος

30 ή μά/η ; εκ λοιδορίας, δ'τι αύτη άρ/ή της μά/ης. "Ενα

δ' έκ τοΰ συνθέτου εκ της ύλης και της μορφής, ώσπερ

εκ τοΰ δλου τά με'ρη χαι έκ της Ιλιάδος τό έπος και έκ

της οικίας οί λίθοι ■ τέλος μέν γάρ έστιν ή μορφή , τέ-

λειον δέ τό έ/ον τέλος. ('2) Τά δέ ώς έκ τοΰ μέρους τό

.16 είδος, οίον δ άνθριοπος έκ τοϋ δίποδος και ή συλλαβή

έκ τοΰ στοι/είου ■ άλλοις γάρ τοΰτο και ή άνδριάς έκ

τοΰ /αλκοΰ ■ έκ της αισθητής γάρ ύλης ή συνθέτη ουσία,

αλλά και τό είδος έκ της τοΰ είδους ύλης. (3) Τά μέν

ουν ούτω λέγεται, τά δ' έάν κατά μ.έρος τι τούτων τις

4ο ΰπάρ/η των τρόπων, οίον έκ πατρός και μητρός τό τέ-

κνον και έκ γης τά φυτά, δ'τι εκ τίνος μέρους αυτών.

"Ενα δε μεθ' ο τω χρόνιο, οίον ές ημέρας νύς καΐ έ;

ευδίας /ειμών, δ'τι τοΰτο μετά τοΰτο. (*) Τούτων δέ

τά μέν τω έχειν μεταβολήν εις άλληλα ούτοι λέγεται,

41 ώσπερ χαι τά νΰν είρημένα , τά δέ τω κατά τόν /ρόνον

εφεξής μόνον, οίον έ; ισημερίας έγένετο δ πλους, δτι

αετ' ΐσημερίαν έγένετο, και έκ Διονυσίων Θαργήλια,

ότι αετά τά Διονύσια.

Η3ΐ>ει•ε, ιηυΊΙίμϋαΙβΓ ιϋοΊΙιΐΓ. Ι'ηο ηιοιίο, φΐιιηι φΐίιΐ

μ (υηιΐιιιη ί,ιιοηι ιι.ιΐιηιιιιι ιιιιΙ δΐιηιη ίηιρείιιηι 3(>3ΐ. «3Ι13ΓΡ

ιΙιιΉιιι-, (|ικμ1 Γεϋπ§ Ιιοηιίηβηι 1ΐ3ΐ>ι:1 , εΐ ΙνΓβηηί ανϋαΐρ.-ί,

«Ι ίηιΐιιΐί νο^ίοιη. Αϋυ ιηιχίο, ίη ςηο <)ηίι1 (αη(|ΐιαιιι δΐη**-

ρϋνο οχ&ίδϋΐ : υΐ 3Μ ΙιβϋοΙ δίβΐϋα; ^|><•< ιιίιι, εΐ οοΓΠυίβ'ίξ'Ί-

Ιιηΐίηεηι. ΛΙίο ηιοιίο, ιιΐ εοηΐίηβηβ ε» ψιχ εοιιίεηΐ» ίιιηΐ.

Ιη φΐο ηηηιηιιε εοη(εη(υιη ςηίϋϋβιη ε&Ι, Ιοίκτί ίΐΐι εο ιΐία-

Ιπγ : ιιΐ ν,Ί5, 1ι»1)€Γβ Ιηιιηίίΐιιιη Ίίι ίιηιι•• ; ιΊ ιιιΊκίιι . Ιιοηιι-

ηεβ; ιΊ ικινι-ιη, η;ιιιΙ;ι> : μγ «Ι ΙοΙιιηι, ρίΐΓίοί ΙιβΙ>εΙ.

(2) ΙΙεηι α,ιιοιΙ ρΓοΙιίϋεΙ αϋςυίιΐ βεπιηΰϋΐη δυηηι ίηιρείηητ.

ιυονεπ, ϊηΙ η^εΓε, ΙιβοεΓΟ (ΙίείΙϋΓ Ιιοο ίρ^ιιηι : υΐ εΐ ιοίιι-

ιηηΓπ, ίιηρο$ί(3 οηιτ», οί ιιΐ ροοίβ! ΑΙΙϊηΙοιη Γαιίιιιιΐ οϊ•-

Ιιιιιι Ι)3ΐιεΓβ, Ιίΐιιιμι,ιιη ηϊ^ϊ ίρδε ΙβηβΓβΙ, 038ΐιπιηι δυριτ

Ιι-πήιιι, υΙ ιριίιΙ.ΊΐΐΗ'Ιίαηι ρΐι^ίοΐο^οπιιη (ΓβιΙιιηΙ. (3) Ηο<:

αιιίοιη ηιοιίο εΐ εοηΐίηεη* <1ίεί(ιΐΓ, φΐ;κ εοιιΐιηβΐ, Ιιβίχτο,

Ι3ΐιιριαιιι 5βρ3Γ3ΓεΙϋΓ Βεευηϋυηι δυηηι ίιηρβίυπι ιιηιιιη-

ηυοιίφίε. Ιη βΐίηηο βΐίαιη 8880 δίηιϋίΐιτ εΐ εοηδεςυεηΐιτ

δίουΐϊ ΙΐίΟΡΓβ (ΙίοίΙυΓ.

XXIV.

Εχ ίΐΐίιρίιι γλι.' , ιιηιι ηιοιίο (Ιϊι-ίΙιΐΓ, εχ φιο, υ| εχ ηιβίεηΐ,

■■-Ι. ΙΛ Ιιοε (]ΐ]|)1ίοϋι•Γ, πιιΙ -ι-ι ηιΐιΐιιιιι ρΐ'ίιιιηιη @εηυ$, 3ΐιΙ

μί ιιιΐιΐιιιιι ιιΙΜηΐΒΐη ίρβοίβηι : ιιίριιία , ιιηο ηιοιίο οηιηία

Ιίφΐ3ΐ)ί1ί3 εχ 3φί3 δυηΐ ; ίϋο ηιοιίο εχ ,ΤΓΟδίΛΐηη ββΐ. Ρογγο

βϋο ηιοιίο (3ίοίΙυΓ, εχ ρππιο ιηονεηΐε ρΓίηοίρίο : υΙ, εχ

ΐ|υο ρυ«ηϊ? εχ εοηνίείο : ο,υίβ Ιιοο εΓ3ΐ ριιςηχ ρΓίηεί-

ρίηηι. Αϋο ηιοιίο, εχ εοηΐ[Κ)δϊΙο, εχ ιιωΙΐΊΪ.ι εΐ Γοι-ηΐ3 :

«ίειιΐί εχ Ιο(ο , ρ3Γίοχ ; εΐ νεΓδίΐδ, εχ ΙΙΐαϋο ; εΐ Ιαρίϋΐ'5, εχ

ιίοιηο. Ρίηϊβ ηβηΐφΐε ε»1 Γογπι3, ρεΓίεεΙυιη νεΓΟ, •ιυού

ΙιβυεΙ Ιΐηειη. (2) Οη.τιίβηι νεΓΟ , Ι3ηφΐ3ΐη εχ |)3Γΐε ίρε-

είεβ : υΙ Ιιοιηο, εχ οίρριΐε; εΐ 8}ΙΙ303, εχ είειηεηίο. Αϋ-

ΙεΓ ηβηΐφΐβ Ιιοο »1φΐε δ(3ΐιΐ3 εχ α?Γε : εχ δεηδϊΐπΐί η3ηχ]ηε

ηΐ3(εη3 , οοιηρο8ϊΐ3 δηοδίβηΐίβ εδ(. δρεείβδ ςηοςηε ε.χ 6ρε-

είεί Π)3ΐκπ3. (3) ΟηαΌβη» ίΐ3φΐείΐ3 ιϋεοηΙυΓ. Οιικο'βιη,

8ί ςιιϊδ ΙιοΓυηι ηιοιίοηιηι 8ει:ηηι1υπι ιιΐίιρίίΐηι ρβιΊειη δίΐ : ιιΐ

εχ ρ,ιίΓε εΙηιβίΓί, ρΓοΙε»; εΐ εχ ίεΓΓβ, ρΐαηΐχ, φΐί3 εχ

;ιΙίιρΐ3 ι'οιίιιιι ρ3Γΐε. Αϋο ιηοιίο ροδί ςοοά" ΙειηροΓε : ιιΐ οχ

ιΐίΐ', ηοχ ; ρΐ εχ ΕεΓεηο, 1εηιρε8ΐ38 : ςυοηϊβιη Ιιοο, ροδί

ίΙΙιΐιΙ. (4) ΙΙιιηιηι βυΐεηι φΐιπίϋΐη εο ιριοιΙ Ιΐ3ηεη( ηιηΐιιηηι

(Γαη8ΐηυΐ3(ίοηειη, ϋ.ι ιΙίηιηΙιΐΓ, βιουΐϊ ε( ςηίβ ηιιηι: ι)ϊιΐ3

8ηηΙ : ςιυειίαιη, εο φΐηιΐ δοΐυιη δεεηηιΐυηι Ιειηρυβ οοη<ε-

φΐυηΙυΓ : ιιΐ εχ α•ςιιίηοεΙίο ΓαοΙι Ρ8ΐ ηβνίςβίϊο , φΐοηίβηι

ροδί ,τφΐίηοείίηηι (λϊΙλ μΙ ; βΐ εχ Οϊοη>8ΪΪ8 ΤηβΓβεϋ», ο,ιι'ι»

ροδί Ι)ίοηνίί3.
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ΟΑΡ. XXV.

Με'ρος λέγεται ένα μεν τρόπον εις δ διαιρεθείη αν

το ποσόν δπωσοΰν άει γαρ το άκαιρούμενον τοΰ ποσοΰ

ή ποσόν με'ρος λέγεται εκείνου, οίον τών τριών τά δύο

μέρος λέγεται πως. (ί) "Λλλον δέ τρόπον τα χαταμε-

6 τροΰντα τών τοιούτων μόνον ■ διο τα δύο των τριών

εστί μεν ώς λέγεται μέρος, εστί δ' ώς ου. (ί) Ετι εις

α το ειοος διαιρεθείη άν άνευ τοΰ τζοαοΖ , χαι ταΰτα

μόρια λέγεται τούτου• διό τα είδη τοΰ γε'νους φασιν εί

ναι μόρια, (ι) "Ετι εις α διαιρείται τι ή ες ων σύγ-

ιιι κείται το δ'λον, ή το είδος η το έχον το είδος, οίον της

σφαίρας της χαλκή; ή τοΰ κύβου τοΰ χαλκοΰ χαι δ χαλ-

χδς με'ρος ( τοΰτο δ' εστίν ή υλη εν ή το είδος ) χαι

ή γωνία μέρος. (δ) "Ετι τα εν τω λόγω τω δηλοΰντι

έ'καστον χα'ι ταΰτα μόρια τοΰ δ*λου• διδ το γένος τοΰ

ϋ είδους χαι μέρος λέγεται, άλλως δέ τδ είδος τοΰ γένους

μέρος.

ΟΑΡ.

"Ολον λέγεται ου τε μηθέν άπεστι μέρος ε; ών λέ

γεται δ'λον φύσει , χαι τδ περιέχον τα περιεχόμενα ώστε

εν τι είναι ε'κεϊνα. 'Γοΰτο δε δίχως ■ ή γαρ ώς έ'καστον

2ο εν, η ώς έχ τούτυιν τδ έ'ν. Τδ μεν γάρ καθόλου και το

όλως λεγόμενον ώς δ'λον τι ον οΰτως έστι καθόλου και

τδ δλως λεγόμενον ώς δλον τι ούτιος έστι καθόλου ώς

πολλά περιέ/ον τώ χατηγορεϊσθαι καΟ' έκαστου και έν

άπαντα είναι ώς έ'καστον,' οίον άνθροιπον, ιππον, Οεον,

25 δ'τι άπαντα ζώα. Τδ δε συνεχές και πεπερασμένο•/,

ίταν έ'ν τι εκ πλειόνοιν ή ένυπαρχόντων, μάλιστα μέν

δυνάμει, ει δέ μη, ενεργεία. (ί) Τούτοιν δ' αυτών

μάλλον τα φύσει ή τέχνη τοιαΰτα, ώσπερ και έπι τοΰ

ένδς λέγομεν, ώς ούσης της όλότητος ένότητός τίνος.

;ιυ (.ι) "Ετι τοΰ ποσοΰ έχοντος αρχήν και μέσον και έσχα-

τον, ίσων μέν μή ποιεί ή Οέσις διαφοράν, παν λέγεται,

ίσων δέ ποιεΤ, δ'λον• δ'σα δέ άμφω ενδέχεται, και δ'λα

και πάντα. "Εστι δέ ταΰτα δ'σων ή μέν φύσις ή αυτή

μένει τη μεταθέσει, ή δέ μορφή οΰ, οίον κηρδς και

:'■•■> ίμάτιον καΐ γάρ δ'λον και παν λέγεται- έχει γάρ άμφω.

Υδωρ δέ και δ'σα υγρά και αριθμός παν μέν λέγεται,

όλος δ' αριθμός και δ'λον ΰίωρ ου λέγεται, αν μή μετα

φορά, (ΐ) Πάντα δέ λέγεται, Ιφ' οΐς τδ παν ώς έφ' Ινί,

επ'ι τούτοις πάντα ώς Ιπ'ι διηρημένοις" πας ούτος δ άρι-

4ο θμός, πασαι αύται αί μονάδες.

Ρ3Γ8 (ΙίοίΙϋΓ, υηο φΐίιίεπι ιιιοάΌ , ίιι ςιιοι) φιοφίο ιυοιίυ

ψιηιιΐιιπι (Ιίνίιΐί ροίρκί. 5ρι»ρ<^Γ ειιίιιι φίοιΐ α (μιαιιΐο, [>γοιιΙ

φΐβιιΐιιηι, αιιΓειΊιιι•, ρ»Γϋ ίΙΙίιι* ιΙκϊΙιιγ : ΙΐΙ (1(10, ρ3Γ8

Ιπιπη φΐοι]»ιηηιοιΙο ιΐίείΐιιΐ'. (2) Αΐίο ιηοιίο , εχ ίί* ε»

(ΙπηιΙαχ.Ίΐ , φΐα> ηιείίιιηΐιιι- : ςιιαα•, άΊιο φκχίαηιιηηιΐο φΐί-

(Ιοιιι δηηΐ ρ,ΊΓί Ιπιιιη, φΐοάΆιηηιοοΌ νειο ηοη. (3) 1 1οι»

ίη φΐ.τ δρεείεδ «Ικψιε φΐηηΐο «Ιίνίιϋ ροΐεδί , Ιΐ8•ε ΐ|ΐιο<|ΐιβ

ρβτίββ <φΐ8 (ΙίευηΙιΐΓ : φίκε ίρεεϊε$, φηεΓΪβ βίυηί ρ«ιΊεδ

εδδβ. (4) ΙΙβηι, ίη ηπα? ηΐίφΐίιΐ όΊνίιΙίΙιΐΓ, ηπΐ βχ ςυίϋιιβ

ΙοΙιιηι εοπιροηίΙιΐΓ, 3υΙ ίρδ» ίρεείεδ, αιιι ηιιοιΐ δρεείειη Ιι.ι-

ίιει, υ( βρΙιΚΓϋβ κηβ30 , εΐ ίβηεί ειιυί, εΙ ίρ.ίΐιπι «'8 ρβι-δ ε*1

( Ιιοε ηιιίεηι εδί ηι»1επ», ίη <ρΐ3 δρβεϊεβ), εΐ ηη^υΐιι», ρ,ίΓδ.

(>) ΙΙειηιρϋο ίη πιΐίυηε υηιιιηιιυοιΚριε ^ί^ηϊίίοαηΐβ δΐιιιΐ,

Ιι.χο ςιιοηυε ρ»Γδ Ιοϋιιβ &ιιηΙ : ιμιαΓε ;;εηιΐ8, ρ3Γ* εϋηηι ίρε•

ς'ιεί ιΙίείΙυΓ. ΑΗΙεΓ νεΓοίρεείεπ, ^οηεπδ ρ3Γί οίΐ.

XXVI.

Τοίιιηι (ΙίείΙιΐΓ, ειι]υδ ηιιΙΙ» ρ3Γ8 εοππη ηΐιείΐ εχ ηηίύιΐί

(υΐιιιη η3ΐϋΓ3 ιΙκίΙιιγ. ΚΙ φιοιΙ εοηΐίηρίοοπίεηία, ιιΐ ιιιιιιιη

ιρι:ι! ίΙΙα δίηΐ. ΙΙοε αιιίεηι (ΙιιρΙίοίΙιτ : βιι( εηϊιη ιι( ιιηπηι-

ςιιοιίςηε ιιηιιιιι ; .ίν! εχ Ιιίδ, ίΙΙιιι] ιιηιιπι. Ιρδίιιΐι β:ιϊηι

υηίνεΓδβΙε ε( ηιιιχΐ οιιιιιίηο , ιι( ΙιιΙ ιιιιι ιριίρρίβηι εη» (ΙίείΙιιΐ',

δίε εί>1 ιιηίϊΟΓΧιιΙβ, ιιΐ ιιιυΚ» εοηΐίηεηδ, εο ΐ|ηυ(1 ιΐε δίιι-

8"1Ϊ8 ρπει1ίε;ιΙυΓ, εΐ ςικχΐ εΐ ιιηιιιη , οιηηί» δΐιηΐ δίη^υΙ» : ιιΐ

Ιιοιηυ, ει|ΐιυ5,'(1βιΐ8, (|υοι»3ηι οιηηί» οηίπη,ιΐία. Οείεπιηι

ευιιΜηηηιη εΐ ΠηίΙηηι, ςιηιηι ε ρΐιιιίυυδ ίηβίϋδ ιιηυιη ςηΐϋ

δϊΐ, πΐ3\ίιιιε <]ΐιί(1εηι ρο(εη(ί3, ηοηβεΐιι. (?.) ΙΙοπιιη 3ΐι(ειιι

ίρδοηΐιη, ΙΙΙ3^Ι8 ιρι.ν η.Ίΐιιπι ιρι.ηιη ηιΊε 1:ιΙί;ι -ιμιΙ : δίεΐΐΐ εΐ

ιΐε ηηυ (Ιί(.ίηιιΐ5, (ηικρίίΐιιι Ιο(»Ιίΐ38 ιιηίΐ3δ ιρι.>Ίΐ;ιιη κϊί.

(3) Πΐ'ΐη, φίπιιι <ρι:ιηΙιιηι 1ι;ι1>ι.•;ιΙ ρηηείρίυιη , ηιειίιιιιη εΐ

υΐΐίιηηιη , ιριοΓίιιιιειιηιριε ρίΜΐίο ηοη ΓιπΙ (ΙίΓΓεΓΟηΙίίΐηι,

οηιηε άίείΙιΐΓ : <|ηοπιηιειιηςηο τβρο ΓαείΙ, ΙηΙπιιι : ςηΐΒ

ίΐηίειη αηιΐιο ΓιιεεΓΟ εοηΐϊη^ίΐ, εΐ οηιηε εΐ Ιυΐιιιιι. διιηΐ

μιιΙι-ιιι 1ι;ιί•., ιρκιηιιιι ηηΐιιπι οιιίϋειη ε3(1ειη ιιιηηιΊ ίη

ΐΓΒΐΐδροδίΙϊυηε, Ι'υηη» νείΌ ηιίηίηιε, ιιΙ ατα, ε( τββίΐδ. ΚΙβ-

ιιίιη [ι .! ιιιιι, εΐ υηιηε, ΟίεηηΙιΐΓ : 3ΐηΙ)ο ηαηιςηε ΙιιιΙκίιΙ.

\ι[ΐι.ι νείΌ, ιΊ ιρι.'ιτιιηιιριε ΙιιιηιίιΙ,ι, βε ηηπαβπΐδ, οιηηο

Γριίιίειη «ΙίειιιιΙιιι• : (οΙη5 νεΐΌ ιιιιιιιγπιλ, ΙυΙ)κριι• αφι&, ηοη

(ΙίειιηΙιΐΓ ηΐδί ηιεΐ3ρ1ιοπεε. (4) Οηιηίβ νειο (ΙίειιηΙϋΓ, (Ιβ

ςιιίΐιιΐδ οηιηε, Ιβηφίβηι ιίε υηο, (1ε Ιιίδοηιηί3, ιιΙ (Ιο Ίίνί,•ϊί :

οιηηίδ Ιιίε ηιιηιεΓϋδ, οηιηεβ Ιιεε υηί(»Ιε8.

ΟΑΡ. XXVII.

Κολοβδν δέ λέγεται των ποσών ού τδ τυχόν, αλλά

μεριστόν τε δει αύτδ είναι και δ'λον. Τά τε γάρ δύο

ού κολοβά Οατέρου αφαιρουμένου ένο'ς (ού γάρ ίσον τδ

κολόβωμα και τδ λοιπόν ούδε'ποτ' εστίν ) , ούδ' ίλως

45 αριθμός ουδείς ■ και γάρ τήν ούσίαν δεϊ μένειν ει κύλις

κολοβός, ετι είναι κύλικα• ό δ' αριθμό; ούκε'τι δ αυτός.

(■.!) Προς δε τούτοις καν άνομοιομερή ή, ουδέ ταΰτα

πάντα• ό γάρ αριθμό; εστίν ώς και ανόμοια έ'χει μέρη,

ΜιιΙίΙιιιη <!ί< ιΙιιγ ιρι,'ιιιίοπιιη ηυη ιριοιΙΐΊΐηιιριε , δει! ιιΙ

(ίίνίδίί)ίΙε ίρδυπι δί(, οροΓίει, 3ΐπηε Ιοίηηι. ϋηο ειεηίιη

ηοη δΐιηΐ ιιιιιΐ ίΙ;ι, 3|(εΓ0 3ϋΐ3(ο ηηο ( ηοη εηίηι ίεςυβίε ιιηιΐί-

ΐΛΐηοη, οΐ ινίίιριιιιιι ιιιιιρι.ιιιι εβί ) ; ηεε οιηηίηο ηιιηιεπι*

ιιΙΙιΐδ : 8ΐι1ΐ8ΐ3ΐι1ί«ιη ιοιηηυε ηιαηεΓΟ οροΓίεΙ. Κι ι;ι1ϊχ πιπίί-

Ιιίδ, ηιΙΙιυο οροΓίεΙ ε588 είΐΐίεεηι : ηιιηιεΓϋδ νείΌ ηοη ιιιιι-

ρΐιιι- ίιΐι-ιη. (2) ΕΙ 3(1 Ιι,ιί' ιΊι.ιιιι δϊ |ι.ίι|]ιπ)ι (ΗδδίηιίΙαιίιιιιι

δίηΐ, ηεε Ιιο?ε οιηηί» : ηυπιεηΐδ εΐεηίηι εδί ηΐ εΐίβηι (Ιί.νί-

34.
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οΐον δυάδα , τριάδα. Άλλ' 0/.<•>ς ίσων μή ποιε~ ή Οεσις

διαφοραν οΰΟέν κολοβόν, οίον ύ5ωρ η πϋρ, άλλα 3εϊ

τοιαύτα είναι α χατα την ούσίαν Οέσιν έχει. (3) Ετι

συνεχή • ή γαί αρμονία ε; άνομοιομερών μεν χαι Οέσιν

6 ε/ει, κολοβός 5ε ού γίνεται. ()) Προ; δέ τούτοις οΰδ'

δσα δ'λα, ουδέ ταΰτα ότουοϋν μορίου στερήσει κολοβά.

Ού γαρ δει ούτε τα χόρια της ουσίας ούτε τα δπουοΰν

Οντα • οίον άν τρυπηβή ή κύλι; , οϋ κολοβός, άλλ' αν

τδ ους η άχριοτήριόν τι. Και δ άνθρωπος ουκ εαν

Ιιι σάρκα ή τον σπλήνα, άλλ' εαν άκρωτήριον, και τοΰτο

ού παν άλλ' β μ" έχει γένεσιν άφαιρεΟέν δλον. Αια

τοΰτο οί φαλακροί ού κολοβοί.

ιιιίΐιιπ .-. Ιι:ιΙμ-:ιΙ ρβιΊεδ, ιιΙριιΙ» Ιιίηβπιιηι ρΙ Ιοηι;ΐΓίιιιιι. ('Ρ-

Ιιτιιιη ηίΙιίΙ οηηΓιιιυ ροπιιη ψιοηιιιι ροδίΐίο ιΐίΐ Γι•ι«•ιι1 ϊ,ιι μ

ιιι ιη Γ,κϊΙ, ιπιιΐίΐιιπι <->! , υΐ 3φΐ3, νεί ϊ^πϊί : δοο" οροι-ΙεΙ

Ιίΐΐκι Ρδδε , ΐ||ι;,' δρευηάιιηι ΜΐΙι.-ΙίΐηΙ'κιιη , ροδίΐίοηειη ΙιηΙκίιΙ .

(3) ΙΙΐΊΐι , εοηΐίηιιβ : Ιι,ιι ιηιπιί,Ί ηοιηηιιε <Λ εχ ρ;ιι-1 Ϊ1>ιι•> <1κ-

δίιηίΐαηΐιιΐδ 681, εΐ ροδίΐίοηεπι Ιι:ι1ΐιΊ, ηιιιΐίΐιΐ .ίιιΙιίιι ηοη 01.

(Ί) 1.1 βιΐ 1ι;ι•ι• ηεε ίΙΙ.ι (]ΐιχ Ιοί» δπιιΐ, ρ.ιι]π*αιηιςυρ ρβΓίϊ-

οιΐχ ρηνΐΐίυηε, ιιιπίίΐιι δΐιηΙ : ηοη εηϊιη οροι-ΙβΙ, ηεε φίκ

ρηηείρβίρδ ίρδίιΐδ μιΙι•.1;ιπΜ.τ, ηεο ιιυίοιιιικριε εχδίδίεηΐβδ :

ιιΐ 8ί ρΐ'ΓΓοηΊιιι- οβίίχ , ηοη ιηιιΐίΐιι* , δβ(1 δι ;ιη«ι αιιΐ <\(π•-

ηιιιηι ιιΙίιριοιΙ: Ιιοιηο ςιιοςιιε, ηοη 8ί εβπιεηι, βιιΐ ίρίριιριη,

μιίΙ δι ϊ\1ΐ(ΊΐιιΙιιΙ<•ΐΜ, εΐ Ιιίΐιιι•- ηοη οηιηεηι, «><! ηιιχ ΙοΙλ

,ι1)1.ιΙ;ι ηοη ΙιβύρηΙ βΡηβΓβΙιοηρπι. 1}ιιαι« οβίνί ηοη ιηιιΙΠί.

ΟΑΡ. XXVI Π.

Γε'νος λέγεται το μέν έαν ή ή γε'νεσις συνεχής τών το

είδος εχόντων το αύτο', οίον λέγεται έως αν άνΟρωποιν

16 γε'νος ή, δτι εως αν η ή γε'νεσις συνεχής αυτών. Το

ίι » •" Τ » ' ' ' ϊ « Τ "
οε αφ ου αν ωσι πρώτου χινησαντος εις το είναι• ούτω

γαρ λε'γονται "Ελληνες το γένος οί δ' "Ιοινες , τω οί μεν

από "Ελληνος οί οε άπδ Ιωνος είναι πρώτου γέννησαν-

τος. Και μάλλον οί άπδ του γεννήσαντος η της ύλης"

2" λέγονται γαρ χαι άπδ τοϋ θήλεος τδ γένος, οίον οί άπδ

Πύρρας. (•ή "Ετι δέ ώς τδ επίπεδον τών σχημάτων

γένος των επίπεδων χαι το στερεδν των στερεών • εχα-

στον γαρ τών σχημάτιον τδ μεν επίπεδον τοιονδί, τδ δε

στερεδν έστι τοιονοί • τοΰτο δ' εστί τδ ΰποκείμενον ταϊς

26 διαφοραΤς. (3) "Ετι ώς εν τοις λόγοις τδ πρώτον ενυ-

πάρχον, 3 λε'γεται Ιν τώ τί έστι, τοΰτο γένος, ου όια-

φορα'ι λέγονται αί ποιότητες. (4) Τδ μέν ούν γένος

τοσαυταχώς λέγεται, τδ μέν κατά γένεσιν συνεχή τοϋ

αύτοΰ είδους, τδ δέ κατά τδ πρώτον κίνησαν δμοειδές,

30 τδ ο' ό>ς ύλη• ου γαρ ή διάφορα και ή ποιότης εστί,

τοΰτ' έστ\ τδ ΰποκείμενον, 8 λέγομεν υλην. (5) "Ετερα

οέ τώ γένει λέγεται ών έτερον τδ πρώτον ΰποκείμενον

και μή αναλύεται θάτερον εις βάτερον μηδ' άμφοι εις

ταύτόν, οίον τδ είδος και ή όλη έτερον τώ γένει, και

3Γ< δσα καΟ' έτερον σχήμα κατηγορίας τοΰ δντος λέγεται"

τα μέν γαρ τί έστι σημαίνει τών όντων, τα δέ ποιόν τι,

τα δ' ώς διήρηται πρότερον ■ ουδέ γαρ ταΰτα αναλύεται

ούι' εις άλληλα ουτ' εις έ'ν τι.

Οιιιιρ. ιΙκίΙιΐΓ Ιιοε ηιιίιίεηι, ει ββηεΓίΙίο βοπιηι ςηοε 5ρε-

είεηι ρ.ίπιΙγιιι Ικιΐιοηΐ, <:<>ιιΙ ϊιιιια >ίΙ : ιιΙρυΙ» (ΙίίίΙιΐΓ, ςιιουδψιο

βρηιΐδ Ιιιμιηιιιιιιι βίΐ, ίιΐ εβί, (Ιοηΐ'ΟΜίΓυιη βεηοτϊΐϊο οοηΐίηυ,ι

8ΐ'(. Ηοο νεΓΟ, α φΐο 8ΪηΙ ρΓίηιοηιΙ Ε850 ιηονεηΐε. ΙΙθεηίπι

ΗεΙΙεηεβ μ.ιιι•π', αΐίϊ νεΓΟ Ιοηεβ ϋίεηηΙιΐΓ, εο ςυοιΐ ίΙΙί ιμιϊ-

«Ιιηι β!) ΙΙεΙΙεηε, Ιιι νότο 3υ Ιοηε ρΓΪιιιο μεηεΓαηΙβ 8ηηΙ. ΕΙ

ιιΐίΐμί> ιριί » μ•ιιΐΊ•;ιΐιΙε , ιριιιιη ιριί α ιιι,ιΐρπα. ϋίουηΙυΓ β(ε-

ηίηι 3 ΓΐΊΐηιΐ3 βεηεΓε, υΐ 3 ΡνπΙΐ3. (2) ΙΙεηι ιιΐ ί,ιιρι-ιΊί-

<•ϊΐ'ϊ<, ΙίμιΐΓβπιηι 8υρεΓΓιεί3ΐίιιπι ^εηυβ ; εΐ δοϋιΐιιιη , $οΜ<1λ-

ηιιη. ι,Μΐίΐ'ίΐικ: ειιϊιη Μμππιπιηι , Ιι;ιτ. ιριίιΐι'ΐη Μΐρΐ'ΐΊ'κ•ίι'!ί

Ι3ϋ8, ΗΙ3 νεΓΟ 8θ1ί(1ιιηι ίαΐβ : Ιιοε ηιιίειιι ε&1 ιριοιΐ 5υΙι]ι-(1ιιπι

ι ίιΐΐι-ι ι•ιιΙ ιί•< β8ΐ. (3) Ιίειη , ιι( ίη ι•ηΙίιιπίΙιιι> ιριιιιΐ ρΓΪηιιιπι

ϊηβδί , ηιιοιΐ ιΙίΐΊΐιΐΓ ίη εο ([ποιΐ φίκ], Ιιοε μι•ηιι>, πι]ιι> (ΙϊΓ-

(ΐ'ΠΜΐΙί.ι' (ΙίΐΊΐηΙπί' ιρι,ιΙΊΙ;ιΙ(•>. (4) Οιίιιιλ ίίαιρκ' 1ο(ίε5 ιΐί-

ιίΙιπ', Ιιοε ψηιΐΐ'ΐιι 8Ρ(ΐιηοΊιηι ρρηοπιΐίοηειιι εοηϋηιιβηη

ε]ιΐδϋεηι βρεείεί; Ιιοε νιτο, μι ιιηιΐυιη ρπηιιιηι ιηηνεηβ

ι.)ιιμΙιίιι βρεεϊεί ; Ιιοε βυΐεηι, ιιΐ ηιαΙιτία : ευ]ιΐ9 εηίηι ιΙίΠΐ'-

τεηΐίβεΐ ςιΐ3ΐί(38 ε$(, ηοο ββΐ8ΐιη]ρ<-1ιιιιι, φιοΊ ι1ιπιιιιιμιι:ι(ι'-

ιίαιη. (5) 1)ίνρΓΜΐ3ΐιΐΡΐη^ρηιτΐΗΐίΐΊΐιιΙιΐΓ, α,ιιοΓυιη ρΓΪηιιιηι

>ιιΙι],•(Ίιιιιι (ΙίνεΓβυηι ε»1, εΐ ηοη ι-ε&οΙνΗιΐΓ »Ι(ρηιηι ίη αΙΙε-

ηιιη, ηεε ηιιιΐιο ίη ϊιΙιίιι : ιιίριιΐκ , 8ρεείβ8 εΐ ιιιαίρπα >Ιί υργ-,ι

8εηεΓ8. ΕΙ ςυχ'ουηιο,υβ 8ΐτιιη<Ιιιηι ο"ινεΓ83ηι Π^ππιπι ρΓα'-

(1ίθ3ΐίοηΪ8 ρη(ί8 ιΙΊπιιιΙιιγ : ιριβριΐϊΐη ρηίηι εηΐίιιιιι, ηιιίιΐ ο.-Ι

8ί@ηίΓιε3ηΙ, γ]ιι;ιίΙ.ίιιι αιιΙριιι ιριηΐρ ιριίιΐ, (|ΐια>(Ιαιιι υΐ ρπιΐϋ

(Ιίνίδυπι : ηεε εηίηι Ικνο ηΐυΐ νιιηΙιΐΓ ίη ίηνίεεηι , ηεε ίη

υηιιιη φΐίιΐιΐηιη.

ΟΑΡ. XXIX.

Τδ ψεΰδος λέγεται άλλον μέν τρόπον ώς πράγμα

40 ψεΰδος, και τούτου τδ μέν τώ μή συγκεΐσθαι ή αδύνα

τον είναι συντεΟηναι, ωσπερ λέγεται τδ τήν διάμετρον

είναι σύμμετρον ή τδ σε χαΟησΟαι ■ τουτοιν γαρ ψεΰδος

τδ μέν άεί, τδ δέ ποτέ • ούτοι γαρ ουκ Οντα ταΰτα. Τα

δέ δ'σα εστί μέν ίντα, πέφυκε μέντοι φαίνεσΟαι η μή

46 οΤά ε'στιν ή α μη έστιν, οίον ή σκιαγραφία χαι τα ενύ

πνια• ταΰτα γαρ εστί μέν τι , άλλ' ού/ ών έμποιεΐ την

φαντασίαν. (β) Πράγματα μέν ουν ψευδή οϋτιο λέ

γεται , ή τώ μή είναι αυτά , ή τώ την άπ' αυτών φαν

τασίαν μή οντος είναι- λόγος δέ ψευδής δ τών μή Οντων

60 ή ψευδής. Αιδ πας λόγος ψευδής έτερου ή ου ε'στιν

ΓηΙειιιιι «ΙίείΙιΐΓ ιιηο ηιοιΙ», ιι( ι«'5 Γίΐ1*η , εΐ Ιιιφίϊ Ιιοε φΐι-

«Ιριιι εο φΐθ(1 ηοη ίηΙκΕπΊ, ηιιΐ (|ΐι»(Ι ϊηιρο88ί()ίΙβ 8ΪΙ ίη-

Ιιπιΐ'ΐι' : ίριριικκίιηοιίιιιιι άΊείΙιΐΓ, ιΐίαιηβίπιιη Ρ88Ρ ιοιη-

ιηρηΜίι .ιυίΐΐ'ΐιι , ,ιιιΐ (ε 8βιΙι.•ΓΡ. Ηοηιηι ρηίηι ίΙΙιιιΙ ιριπίριη

8ΡηιρεΓ, Ιιοε \ργο 3ΐίΐ|ΐΐ3ηϋο ΓαΙ$ιιηι ρ>1 : 8Ϊε εηίιη ηοη ριιΐϊ.ι

Ιι.ιό. Α1ί3 νεΓο,ΐ]ΐΐίυειιιικριε8ΐιη( φΐίιίριηεηΐία, 3ρ(3 Ι;ιιηκη

ηηΐιιη'ι κιιηΐ 3ρρ3ΓβΓ8, 3ΐιΙ ηοη φΐπίκι 8ΐιη(, ηιιΐ φΐ;υ ηοη

- 1 3 1 1 1 , ιι! αιΙιιηιΙ)Γ3ΐ3 ρί<Ίιιΐ'3, <Ί Ϊη80ΐηηί3. ΙΤ.ργ εηίηι 8υη(

ιριίιίρηι ΗϋιριίιΙ, 8βά ηοη 8υηΙ «ι φίοπιιιι ΓβείηηΙ ρΐιβηΐββίβιη.

(2) Ββ8 ίΐβςιιε Γίΐΐδίε Βίο (ΙίεηηΙιΐΓ, ηιι! εο ιριιιιΙ ηοη μι π ι .

αιιΐ βο (ριοιΐ ρΙΐ3η(38ΐ3 30 εί$ Γβεΐβ ηοη εηϋ8 οκΐ. ΒβΙίο νρΓο

Ι.ιΐ-.ι, ριι>ιι| Ι.ιΙί-ι γ>Ι , ΐ|ΐια> ηοη οηΐίιιιη «81. 1]η(1ε οηιηίΑ

ι ,ιΙ ιιι Ι ;ιΙ-,•ι , ;ιΙ1(•ιίΐ)5 ε8ΐ ιριηηι ε]υ8 εΐφΐδ 68( νεπι : ιιΙρηΙ,ι ,
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αληθής, οΤον δ τοϋ χΰκλου ψευδής τριγώνου. (;ι) Έκα

στου δε λόγος εστί μέν ώς εΐς δ τοϋ τί ην είναι , έστι

δ' ώς πολλοί , επε\ ταύτό πως αυτό κα\ αυτό πεπονθός,

οίον Σωκράτης χαι Σωκράτης μουσικός. Ό δέ ψευδής

ι> λόγος οϋΟενος έστιν απλώς λόγος. Διό Αντισθένης

ώετο εΰήβως μηδέν άξιων λέγεσΟαι πλην τω οικείω λόγω

εν έφ' ενός• εξ ών συνέβαινε μή είναι άντιλέγειν, σχε

δόν δι μηδέ ψεΰδεσβαι. (4) "Έστι δ' εχαστον λε'γειν οϋ

μόνον τω αύτοΰ λόγω, αλλά χαι τω έτερου, ψευδώς μεν

ΐι. χαί παντελώς, εστί δ' ως χα! αληθώς, ώσπερ τα οχτώ

διπλάσια τω της δυάδος λόγω. (δ) Τα μεν ουν ουτο)

λε'γεται ψευδή, άνθρωπος δέ ψευδής δ ευχερής και προ

αιρετικός τών τοιοΰτυ>ν λόγο>ν, μή δι' έτερον τι άλλα

δι' αυτό , καΐ ό άλλοις Ιμποιητιχός τών τοιούτων λόγυιν,

16 ώσπερ και τά πράγματα φαμεν ψευδή είναι, ίσα έμ-

ποιεί φαντασίαν ψευδή. Διό δ εν τώ Ιππία λόγος πα-

ραχροΰεται ώς δ αυτός ψευδής και αληθής. Τον δυ-

νάαενον γαρ ψεΰσασθαι λαμβάνει ψευδή, ούτος δ ό ειδως

χαι δ φρόνιμος ' ετι τον έχοντα φαΰλον βελτίω. Τοΰτο

*> δέ ψεΰδος λαμβάνει δια της επαγωγής• δ γαρ εκών

χωλαίνων του άκοντος χρείττων, το χωλαίνειν το μι-

μεϊσΟαι λε'γιον, έπει εϊγε χωλός εκών, χείροιν ίσως,

ώσπερ επί τοΰ ήθους, χαι ούτος.

ηιι.τ. οΪΓΟίιΙί, ΓιιΙχ,ί ΙιΪ3ΐι<;ιι1ί. (3) Ου]ιι*(]ΐι« νειο γ.ίΙϊο , ςιιο-

ιΐιιιιι ιιιοιίο φΐίιίειιι ιιιιιι, ιρι;»• ε8( (']ΐ)3 ςιιοιί ι|ΐι:•1 πιιΐ 6586;

φιοιίαιιι ιιιυιΐιι νβΓΟ ηιιιΙΙ.χ : φΐυιιίαιη ϊιΙιίιι φΐ(*1;ιηιιηο<]ο

ΐ'ίί ί[ΐΗΐιηι , (Ί ίρβαιη ριι$-;ιιιιι, ιιί 3οεΓ3ΐε.ι, εΐ 5οει•3ΐε* ηιυ-

810113. Γ;ι|«ι \ ιτυ ΓαΙίο, ιιιιΐΐίιι 3 ε«1 ίίιηρίίείίει• ΓβΙίο. •,)ιιμι ι;

ΑηΙίβΙήεηεβ ίηβείΐε ριιίαΐκιΐ, ηίΐιί! ιίικτη-, ε586 «Ιϊυοηιΐιιιη ,

ηί&ί ρΓορηα πιΐίυηρ ιιιιιι ι•• (Ιβ Γ8 ιιιιιι : εχ ψιίυιι* ικτίιΙιΊιιιΙ,

ηοη 6588 οοηΐΓαι)ίι•.6Γ6; ίει-ε ;ιιιΙιίιι , ηεφίε πιβηΐϊηί! (4) ΕίΙ

.ίΐιιΐΐ'ΐη ιιιιιιιι»ιιιο(1(|ΐιυ ιΐίιοΐ'ο , ηοη 8οΙιιιη μιιι πιΐίυιιο, δε<1

βΐίαηι εβ <[ΐι;ι• βΙΙεηιιβεβΙ, εΙΓβΙεεφίκΙεηιοιιιηίηο, ιρκιιΙ.ιιη

ιιιιΙιίιι ιικκίο Ηίηιιι νρΐ'ε : () ι κ ■ ιι ι;κ 1 1 « κ >*1 1 1 1 1 1 <><•(■> , Ουρί» 8ΐιηΙ

Γαΐίοηε ιΐιιιιΐίΐιιΐίί. (5) ςΐιιΐΓΐΙ,'ΐιιι ί§ί(ιΐΓ ί|;ι Ιιιΐ-ιι ύίευηΙιΙΓ.

ΙΙοιηυ νεΓΟ Γαΐϋυβ, φΐί ρΐΌΐιιρΙιιβ Ιαΐεί εΐίςίΐ ογλΙϊοιιμ, ηοιι

ρΓορΙοι1 <ι|ιΐ|ΐιϊι1 ίΐΙίικΙ, βειΐ ρηιρίει• ίιΙ ίρΛίιιη, εΙ φΐί ιιΙϋ>

ΙιιΙ ιιιιιι οι-βΐίοηιιηι ι 31183 βδΐ. (^ιιεηι:ι<1ιη»ι1ιιιιι η'5 Γ«Ι$35 β&κβ

(Ιί ιιΐ! ιι>, ι|ΐΐίΐΊ;ιΙί.ιιιι ρ1ι,"ΐηΙ;ΐ8ΪιιιηΓ;ι<ϊιιιιΙ. υηιΙεοΓϊΙίο,φΐ.ε

ίη Ιΐίρρία ΡΙαΙοηίοο <■-! , δορίιΜίεβ «Ι, ψιοιΐ ίιίειη μΙ ιιιιίι-

ϋβχ ε( τεηχ. Ειιηι ικιιιΐφίο, φαί ροίεβΐ πιεηΐίπ, βεείρίΐ

ΙιΙ ΙιιιΊιιΙΐΙι ΓΙΙΙ, Ιΐίΐ' ΥεΓΟ, ΜΙ|ιϊιΊΐ5 Ι'Ι μΐΊΙιΙι.ΊΙ* ι >( . ΙΙι'ΙΙΙ, ιιιιιι

ι(ΐιι δροηΐε ρι-ανυβ 631 , ηιεΙίοΓεηι ;ιίΙ. Ηοο ,ιιιΙιίιι Γ.ιΙ-ιιιη

(ΐπ ίηιΙιιιΊιιιπί'ΐιι Άΐά\ήΙ. (,ΐιιϊ εηίιη 8|Κ>η(ε ι ΙιιιιιΙκ-ιιΙ, ΒΙβ-

Ιιιιγ εβ( εο ιιιπ ίηνΚιιβ : < Ι.ιιχ ί ί <•;ιιι' ιΐίεεηβ, ρΓΟ ίπιίΙβΓί. Ναηι

8ί (:ΐ3ΐκ1ιΐ8 $ροη(ε, ε$8ε( ρ«]θΓ Γογ(ο$8Ϊ8, <|ΐιΐΊΐι;ιι1ιηο.Ιιιιιι ίη

ιηοπίιιΐϊ, <.•1ί;ιιιι ίη Ιιοε.

ϋΑΡ. XXX.

Συμβεβηχδς λέγεται δ υπάρχει μέν τινι χαϊ αληθές

ΐ ειπείν, οΰ μέντοι ουτ' εξ ανάγκης ουτ' έπι το πολύ ,

οίον ει τις δρΰττων φυτώ βόΟρον εύρε θησαυρόν. Τοϋτο

τοίνυν συμβεβηκδς τω δρυττοντι τον βόθρον, τδ εΰρεϊν

θησαυρόν ούτε γαρ εξ ανάγκης ζοΖτο έχ τούτου ή μετά

τοϋτο , ουΟ' ώς επί τδ πολύ αν τις φυτεΰη Οησαυρδν ευ-

λιι ρίσκει. (ϊ) ΚαΙ μουσικός γ' αν τις εϊη λευκός• άλλ'

έπει οίτε εξ ανάγκης ουΟ' ώς επι το πολύ τοϋτο γίνε

ται, συμβεβηχδς αύτδ λέγομεν. "Ωστ' έπει έστιν

υπάρχον τι χα\ τινί, και ένια τοότοιν και ποϋ και ποτέ,

δ' τι αν ΰπάρχη μέν, αλλά μή διότι τοδί ην ή νϋν ή Ιν-

Κίι ταϋΟα, συμβεβηκδς έσται. Ουδέ δή αίτιον ώρισμέ-

νον ούΟεν τοϋ συμβεβηκότος αλλά τδ τυχόν • τοΰτο

δ' αόριστον. Συνέβη τω εις Αίγιναν ΙλβεΤν, ει μή διά

τοϋτο άφίκετο δίπως εκεί έλθη, άλλ' υπδ χειμώνος έξω-

σΟε'ις ή ΰπδ ληστών ληφθείς. Γέγονε μέν δή και εστί

4υ τδ συμβεβηκός, άλλ' ούχ ή αυτό άλλ' ^ έτερον δ γάρ

χειμών αίτιος τοΰ μή όπου επλει έλβεϊν, τοΰτο δ' ην

Αίγινα. (3) Αέγεται δέ και άλλως συμβεβηκός, οίον

δ'σα υπάρχει έκάστω καθ" αυτό μή εν τή ουσία όντα,

οίον τώ τριγο'ινω το ίΰο όρΟάς έχειν. Και ταΰτα μέν

»5 ενδέχεται άίοια είναι, εκείνων δέ ούΟε'ν. Αόγος δέ τού

του ΐν έτέροις.

ΑεΡίιΙΐ'Πί (ΙϊιίΙπγ, ΐ]ΐιοι1 ίηβδί φΐίιίεηι ;ι1ίι'ΐιί <Ί νεηιηι ε8ΐ

ρπε(3ίθ3Γ8 : ηοηΐίΐηεη ηεηυε ηεεείδδπο, ηεε υ(ρ!ιιηηιιιηι;

ιιΐ ριι(3, $! (|υΪ5 ρΓΟ ρΙαη(3 Γοιίίεηβ Γθ883ΐη, ίηνεπίΐ ΙΙιγα,πι-

πιιη. ΙΙοε ίΐ3(|ΐιε3Γ('ίιΚ'ΐΐ8 ΓιιίΙ Γοιϋβηίί Γοδ83πι , ΙΙιΡ83ΐΐΓυηι

ίπνεηΪΓε : ηεε εηίιη ηβεβ88&Ηο Ιιοε εχ Ιιοε, 3ΐιΙ ροίΐ Ιιοε;

ηεε ιιΐρΐιιπιιιυιη, 8Ϊ ςιιίδ ρίοηΐεΐ, ΙΙιβδβιιπιηι ϊηνεηι'Ι.

(2) Μιΐίϊειυ φΐοφίε ΓιιεπΙ ψιΪ3ρί3ΐιι 3ΐΙ>υ8, 8ει1 (|ΐιιιιη ηεε

ηβεί'883Γίο ηοι ιιΐρΐιιπιιιιιιη Ιιοε ΙΊ,ιΙ , αεεί(1ειΐ8 ί|κιιιιι ι|ι-

ιίηιιΐ9. ι,ιιμιμι ϊ(;ί1ιΐΓ 8ίΙ εχ8Ϊ8ΐεη8 3ϋ(|υί(Ι εΐαϋοιί, ε( Ιιοπιηι

ΐ(ΐιη•ιΙ;ιιιι ιΊϊ;ιιη αΐίευοϊ, ε( ιρκιηιΐηφίρ, ΐ(ΐιι«1 υίευιηφίε εχδΐ-

ί-Ι ί ί ΐ|ΐιί(1ΐ'ΐη, 8ΐ•ιΙ ηοη ριορίει• ίιΐ φιοιΐ Ιιοε ε8ΐ, .ιιιί ηυηε,

ιιιι! Ιιιγ , 3εεί(Ιεη3 επί : η< ■<■ ιιΙΙιι γ.ιιι-;ι (Μιίιιιπι.ιΙ,ι βεοί-

(ΙεηΙΐδ 6δΙ, 86<1 (ριοίίειιηιηιιε ίοπϋη^ίΐ ; Ιικο βιιΐοηι , ίηιίεΐιτ-

ιιι ί ικιΙ π ιιι : ιι! βυίΓε ίη /Κμϊικιιη ;ιΙί<:υί ;ιι•ι ίι Ι ί Ι , -.ί ηοη ριορ(εΓ

Ιιιιι γμίηΙ ιι Ι ίΙΙιιε ΪΓβΙ, μίΙ Λ (ι•μι|ιιν1.ιΙγ ριιίβυδ, ιιιι Ι 3

Ι :ιΙ π ιιιίΙ)ΐΐ8 εαρ(υ8. ΓιιϊΙ ι^ιΙιιγ εΐ ι'ίΐ ί(Μΐ ιιι ηιτίιΙιΊΗ, νρπιιιι

ηοη ~ΐ'πιιιι!ιιιιι $ε, 86(1 ίίίιιιιΙιιιιι .ιΚιίιιιιι. Τειηρε3ΐ33 εηίιη

ΙΊΙΝ5Ι1 ιι( ΪΓεΙ 1(1111 ιιυπ ικι\ ί^ηΐκιΐ : Ιιυε ηιιΐΐ'ΐιι (τ,ιΐ ,Ι-^ίπα.

(3) ϋίΐ'ίΙιΐΓ εΐίίΐιη ,'ΐϋΐιτ βεείιίρηδ, ιιΐ ΐ|ΐια•(Ίΐιηΐ|ΐιο 6\3ί8(υηΙ

ίη ιιικκ|ΐιοΐ|ΐιΐ' 5οιίιικ1ιιιιι 8ε, ηοη εχ$Ϊ8ΐρη(ία ίη .ςιιΐιβίαηΐία,

ιιί Ι ΐ'ϊιιιι^ιιΐιι , (1ιΐ05 τεείοδ ΙιβΙίεΓε. ΕΙ Ιιοεε ςιιίιΐυιη εοηΐίη-

βΙΙ 8εηιρίΙεηΐ3 εδϊΡ, ίΐίοπιιη νεΓοηϋιίΙ. ΚαΙίο αιιί<'ΐη 1ιιι]υ3

ίη »ΙίΪ8 εχρϋεΐΙυΓ.
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Αί άρ/α'ι χαι τα αίτια ζητείται των όντων, δήλον 61

Οτι ή Οντα. "Έστι γάρ τι αίτιον ΰγιείας και εύεςίας,

>αΐ των ααθηματικών είσ'ιν άρνα\ χαΐ στοι/εΐα χα; αί

τια, χαι ό'λως δε πάσα επιστήμη διανοητική η μετε-

ι νουσά τι διανοίας περί αιτίας χαι άρ/άς έστιν ή ακρι

βεστέρας ή απλουστέρας. Άλλα πασαι αύται περί Ον

τι , και γε'νος τι περιγραψάμεναι περί τούτου πραγμα

τεύονται, άλλ' οΰ^Ί περ'ι οντος απλώς ουδέ ή ον, ούδΐ

τοΰ τί εστίν οΰΟε'να λόγον ποιούνται ■ άλλ' εκ τούτου αί

ιι• μ.έν αϊσΟήσει ποιήσασαι αυτί) δηλον, α'ι δ' όπόθεσιν λα-

ίοΰσαι το τί έστιν, ούτοι τα καΟ' αΟτα υπάρ/οντα τω

γένει περί 8 εισιν άποοεικνύουσιν ή άναγκαιότερον

η μαλακώτερον. (ϊ) Λιό~ερ φανερόν ό'τι ουκ εστίν άπό-

ο=ι;ις ουσίας οΰοε τοΰ τί έστιν εκ της τοιαύτης έπαγω-

II γης, αλλά τις άλλος τρόπος της δηλιόσεως. Όμοίως

δε ούδ' ει εστίν ή μη έστι τό γένος περ'ι 8 πραγματεύον

ται ούθέν λε'γουσι, δια τό της αυτής είναι διανοίας τό τε

τί έστι δήλον ποιεΤν και ει έ"στιν. (:ι) Έπει δε χαι

ή φυσική επιστήμη τυγ/άνει ούσα περί γένος τι τοϋ

Ιιι οντος (περ'ι γαρ τήν τοιαύτην εστίν οΰσίαν έν τ, ή άρ/ή

της κινήσεως και στάσεως έν αύτη), δηλον Οτι ούτε

πρακτική έστιν ούτε ποιητική. 'Γών μεν γαρ ποιητι

κών έν τω ποιοΰντι ή άρ/ή ή νους ή τέ^νη ή δύναμίς

τις, των δε πρακτικών εν τω πράττοντι ή προχίρεσις '

21) το αΰτδ γαρ το πράκτόν και το προαιρετόν. "Ιϊστε ει

πάσα διάνοια η πρακτική ή ποιητική ή θεωρητική ,

ή φυσική θεωρητική τις αν είη, άλλα θεωρητική περ'ι

τοιούτον ον ό' έστι δυνατόν χινεΐσθαι, και περί ούσίαν

τήν κατοι τον λόγον ως έπ'ι τό πολύ, ου ^ωιιστήν μόνον.

«ι (ί) Δει δέ τό τί ήν είναι και τον λόγον πως έστι μή

λανΟάνειν, ώς άνευ γε τούτου τό ζητεϊν μηΟε'ν έστι

ποιεϊν. Των δ' οριζόμενο)•/ και των τί έστι τα μεν ού

τως ΰπάρ'/ει ώς τό σιμόν, τα δ' ώς τό κοίλον. Διαφέ

ρει δε ταΰτα ότι τό μέν σιμόν συνειλημμένον έστϊ μετά

35 της ύλης • εστί γαρ τό μεν σιμόν κοίλη ρίς, ή δε κοιλό-

της άνευ ύλης αισθητής. Κι δή πάντα τα φυσικά•

όμοίως τί) σιμω λέγονται, οίον όίς, οφθαλμός, πρόσω-

πον, σάρ;, όστοϋν, όλως ζώον, φύλλον, £ίζα, φλοιός,

όλως φυτόν ( ούΟενός γαρ άνευ κινήσεως ό λόγος αυτών,

4υ άλλ' άει έχει ύλην ) , δηλον πώς δεϊ έν τοις φυσικοϊς τό

τι έστι ζητεϊν και όρίζεσδαι, χα'ι διότι χαι περ'ι ψυ/ής

ενιας Οεωρήσαι τοΰ φυσικού, Οση μή άνευ της ύλης εστίν.

(>.) Ότι μεν οϋν ή φυσική θεωρητική τίς έστι, φανερόν

έχ τουτυ>ν. Άλλ' έστι χαΐ ή μαθηματική Θεωρητική.

45 Αλλ ε! ακινήτων και χιοριστών εστί, νυν άδηλον • δ'τι

μεντοι ενια μαθήματα ή ακίνητα και ή χωριστά θεω

ρεί, δήλον. Ι.ί δέ τί έστιν άιδιον χαΐ άκίνητον και

/ωριστόν, φανερόν ό'τι θεωρητικής τό γνώναι. ()ύ

μέντοι φυσικής γε ( περ'ι κινητών γάρ τίνων ή φυσική),

ΙΜίιιι ίρία <!ΐ οϊΐΐίΐΕ ριιΐίιιηι φΚίπιηΙιΐΓ, ρΙ ρηΙιΊ <|ΐιοι1

ρι-οιιΐ οιιΐί» δΐιηί. ΕδΙ οίοηίιτι 3ΐίφΐ3 Κ3ΐιϊΐ3ΐϊ$ 1)οη,ι•ΐ)ΐιβ

Ιιβυίΐιιιΐίιιίδ 031183 ; ιιιιιΐΐιοιιιαίίοοπιιπ ουοφίο ρπηαρία, (Ίι'-

μιριιΙβ , ρΙ εβυϋβ 8ΐιηΙ : 61 δίιιιρΙίείΙεΓ οιηηίδ ίπΙ• Μι'(:ΙπαΙι.

καοπΙία, δίνε ;ι1ίηυο ιποιίυ ίηίρΙΙροΙιι ρβιΊκίρηηϊ, οϊιια

ε.ιιι>38 , ει ρπηαρϊα , αυΐ εειΊϊοπι, 3ΐιΙ δίπιρΙί<•ίοι•3 , οι.

Λ1Ι;ιΐιιπι Ικε οιηηεδ <•ίΐΐ3 εηδ αΐία,ηοιΐ, οΙ φίοιΜηηι ρηιι-.

(ίιτιιιηδοπϋρηίρδ, ιΐε ρο ΙγβιΙλιιΙ, δρι) ηοη ιΐρ ρηΐρ δίιηρίί-

ιίΐίτ, ηεο ρΓουι ρηδ ΡδΙ, ηρφίο ϊρβϊιι» ηυίιΐ ΡδΙ, υΙΙίΐη ι-η-

Ιίηηειη ίααυηΐ : δοιΐ ρχ Ιιοο, ψκτϋηιη δΐ-ηδίι ιΙΙιι.Ι ηΐ3ηίΓρ-

δΐιιιη Γ3ΡίρηΙΡ5, φΐ;ιιΙ,ιιιι ςιιρρο&ϋίοηε ίρ^ιιιη ηιιίιΐ ε*1 , .ΐ(('ί-

ρίεηΙε5, εοηδεςυρηΙεΓ ο» φια> ρβΓ 5ε βί-ηΡΓί ϊπ&ιιηΐ , οίη•3

ιριιιιΙ ίΐιιιΐ, αιιΐ ιηαε^ϊβ ηεοεβί>3Γίο 3υΙ ι3εΙ)ίΙίυ8<Ιεπιοη5ΐΓ»η1.

(7.) Οοάκ ιη»ηίΓε&(ΐ)ηι β>1, ηοη ε$βε <1ειηοη$(Γ3(ίοπριη &υΙι-

8ΐ3ηΙία; ίρ$ΐυ$νε ηυίιΙ ε$1 ε\ Ιαΐί ίηϋιιοΐίοηε , &ρι1 βΐίιιιη ηϋ-

ΐ|ΐιι•ηι ιιΐίΐηίΓείΐΗΐίοηίδ ηκχΐυηι. 8ϊιιιίΠ(ΡΓ ηιιίεηι ικί' ί•ί ι>( ,

ίΐη( ηοη ρκΐ ε^βιιιιβ , οίιτα ιριικί Ιται-ΙαιιΙ, ςιπ<•φΐ3ηι ιΐίιιιιιΐ ,

οο (|υοι1 ρ]υ5(1ι?ηι ΐη(ε11Ιε;εη(ϊ•Β ΟδΙ , ρΙ ίρίΐιηι ιιιιίιΐ ρ«1 ηιηηί-

ΓιβΙβΓΟ , ρΙ δι ΡδΙ Ιιοι•,. (3) Οιπιιη ηιιΐιιη ρΐινδϊρ» Ρΐίβηι οϊιτα

ι]υο(1ι1ϋπι εηΐίί );ρηυ5 ίΐίΐ'ηΐί» ϊίΐ ( ρ'ρηίήι ριγρ3 (Βίειιι δυΐι

-Ι:ιιι(ι,ιιιι εδί ίη ιρκι ρπηρίρίιιηι βδΐ ηιοΙιΊδ 01 δίβΐΰδ, ψιί ίη

ρα δΐιηΐ ), ρβίεΐ ςιιοιΙ ηεο βιΐίν.ι προ Γ«οΙϊνη ρδ|. ΚαοΙίνβΓυιη

ρίρηίηι ίη ΓίΐοίεηΐΡ ρΓίπρίρίιιιη εδ( , βη[ ϊηΙιΊΙρεΙιΐδ , ,ιπί 3Γ5,

31)1 3ΐίιρΐ3 ροίρηϋα ; αιΐϊν,ιπιηι υργο, ίη 3§ρη|ρ ρΐροΐίυ ; ίιίοιιι

ρηίιιι βμίΐιίίρρΐ ρ|ί£ί1)ί|ρ. 0ιΐ3Γ8δίοηιηίδίηΙρΙ!ειΊιΐ5 3ΐιΐ3Ρΐί•

νιΐδ , 31)1 ΙίίοΙίνιΐδ , 3ΐι< δρβουΐβΐίτιΐδ Ρ-.1 , ρηνδίΐΛ δρρριιΐβΐίνη

φΐινιΐβιη ργοΓρρΙο επί, δβύ $ρεευΐ3(ϊν3 οίΓεβ Ι»Ιο ριΐδ , ηιιοιΐ

|ιΐ)ν.ί1ιίΙ('0.Ίπκ)ν(τί,ιΊΐΊΓθ3δυί>5ΐ3ηΙί3ηΐΓηΙίοπι•ηΙ(ΐΙιΐΓίιιιΐ)πι

οοιιοϊ ρϊεη ιίαιη , δριΐ ηοη δρρβΓβυΊΙΐ'ηι. (4) ΟροΓίρΙ αιιίοιιι

ιιΐ ηοη ΙβΙοαΙ, (μιοιιιοϋο ίρδυηι π,υίιί εΓ3ΐ Ρδδε, εΐ Γ3ΐϊο «,ίΐ.

Ν'ηπι βίκιριρ Ιιοε ςυ.χτρΓ0 , ηίΐιίΐ εβί Γβοργρ. δβιΐ ιΐρϋηίΐο-

γιμιι ίί^ίΙιΐΓ, ρΙ ίρδοπιιη αηίιΐ ΡδΙ , ηιιαπίβηι (|ΐιίιΙβιη ί[3 δΐιηΙ,

ιιΐ ίρδίιιη δίιηιιιη; φιαχίβπι, ιιΜρδίιιη Γοικ.ινπιιι. ΙιίιΓ.•-

ι ιιιιΐ ιιιιΙιίιι Ιιηρε, ςυοηίαηι δίπιιηη ςιιϊιίριιι πιι.ι βεεερίιιηι

ΡδΙ οιιιη πΐ3(ρπ3. ΙνδΙ ρηίιιι δίιηιιιη, ροηοβνιΐδ ηαβιΐί : οοη•

ιβνίΐβδ υργο 3ΐ)δο,ιιο πιαΐβπα δρηδίΐιίίί. 8ί ιηικίιι ίίπΊιΐΓ ρ|ιν•

δίρα ϊΐα ιιΐ δϊηιηιη (ΙίοιιηΙιΐΓ, υΐ η3δΐΐδ, οουΠίδ, Γαείρδ, ρβηι,

οδ, εΐ οηιηίηη βηίηιβΐ, ΓοΙίιιηι, Γ3(1ί\ , εοΓίεχ, οιηηίηο

|ιΙίΐιιΐ3 ( ηιιΙΙίιΐδ ρηίιιι ροπιηι Γ3ΐίο 3ΐ)5<ιιιρ ιηοΐιι , δρι] δειτι-

ριτ Ιΐ3ΐ)θΙ ιιΐ3ΐρπ3ηι ) , ιηβηίΓρδΙιιιιι ΡδΙ, ηιιοηιοιίο ίη ΙΊιν-

δίοίδ οροΓίοβΙ ίρδίιιη ηιιίιΐ ΡδΙ ηιίΛΤΡΓβ , ρΙ (ΙρΙίιιίΓΡ, εΐ ουΓ

(■Ικΐηι ιΙρ (]ιι3(1.ίιιι 3ΐιίιιΐ3 δρρπιΐΗΓί , ρΙι\δίρί κί( , ηιΐίρ ψιίυΥιη

ηοη δίηρ ιηβΙει ίη ΡδΙ. (5) ΟιιοιΙ ίι;ίΙιΐΓ ρΙινδίι-3 δρρριιΐβΐίν,ι

ΡδΙ, ρχ Ιιίδ ρβίρΐ. 8ριΙ εΐ ηιαΙΙιεηιαΙίεβ δρρρυΙβΙίν3 ΡδΙ. Υρπιιη

δι ίηιηιοΐιϋίυιη ρΙ δρρ3Γ3ΐ)ίΙίυιη, αιΙΙιηρ ηοη εβί ηιηηίΓρδΙυϋΐ :

ιριοιΙ ϋΐιίοιη αΙίΐ]ΐΐ3ΐΐ)3ΐΙιι'ΐΐ)3ΐίϋθ, ] >ι • ιι 1 1 ίηιιιιιι|>ίϋ,ι . ρ( ρηηιΐ

δρρ3Γ3ΜΙί3δΐιιι1,δρΡΓυΙ<ιΙιΐΓ,(1ίΙιιοί(1ιιηΐΡδ(. ΟηΐΜΐδίςυίρρί,ιηι

ΡδΙ ίηιπιοΐιίΐι• ρ| |ΐι•ι ριΊιιιιηι ρΙ δρρηΓ3ΐ)ίΙρ, ρ;ιΐρΐ (|ΐιοϋδρι•ριι•

Ι3ΐί\3!θδ1οο;;ηΐ)δορΐ(• ;ηοηρρΓ(υφΐίιΙριιι ρ1ινδ:ι;κ (ιΙρ ιΐϊυϋίΐί•
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ουδέ μαθηματικής, άλλάπροτέρας άμφοϊν. (β) Ή «.εν Ι Ι>ο; ιιβπιφιε ηιιίΐιιΐδΐίαιιι ρΐινβϊοα ε«1 ) , προ ιιΐ3ΐ|ι<•ιιΐ3ΐίρ;ι•,

γαρ φυσική περί ά/ώριστα μέν άλλ' ουκ ακίνητα, της δει] ρι-ίοπδ βιιιΐιβϋυδ. (0) ΡΙιχδίιπ Ηι-ιιίιπ εΪΓΟβ ΗΜβρίΜ-

51 μαθηματικής ένια περί ακίνητα μεν ού χοιριστά ΙιίΙίϊ ιμιίιίειιι , 8θιΙ ηοη ίηιηιοΐιϋίί : ιηαΐΐιοπτηΐκϊγ νι-ρο ηοη-

ιιιιΙΙιι δυηΙ ι ίιτιι ίιιιιιιιΊιίΙί,Ί ηυίιίειη, ηοη Ιαιιιοπ 8ΐ'ρ;ιΐ'Βΐ>ίΙί;ι

Γογ13550, 8Γ<1 η Ι ίη ιπηίοτΐ» : ρπηιη υργο εΐίβηι εϊιτβ δρρβΓηηί-

5" ίσως, άλλ' ώς εν ύ).η• ή 6ε πρώτη και περί χωριστά

ι. και ακίνητα. "Ανάγκη δε πάντα μέν τα αίτια άίδια

είναι, μάλιστα 2ε ταΰτα ■ ταϋτα γαρ αίτια τοΐς φανεροϊς

τών θείων. (7) "Ιίστε τρείς άν είεν φιλοσοφίαι θειορη-

τιχαί, μαθηματική , φυσική, θεολογική. Ού γαρ ίίη-

λον 6'τι εΐ που το θείον Οπάρ/ει, εν τη τοιαύτη φύσει

1<ι υπάρχει, καϊ τήν τιμιωτάτην δει περί το τιμιωτατον

γίνος είναι. Αί μεν ουν θεωρητικα'ι τών άλλων επιστή

μων αίρετιότεραι , αύτη δε τών θεωρητικών, (ο) Απο-

ρήσειε γαρ άν τις πότερόν ποθ' ή πρώτη φιλοσοφία κα

θόλου ε'στι'ν, η περί τι γένος και φύσιν τίνα μίαν. Ού

15 γαρ ό αυτός τρόπος ούδ' εν ταϊς μαθηματικαϊς, άλλ'

ή μέν γεωμετρία και αστρολογία περί τίνα φύσιν είσίν,

ή δέ καθόλου πασών κοινή. (η) Κι μεν ουν μή εστί τις

έτερα ουσία πάρα τας φύσει συνεστηκυίας , ή φυσική

αν είη πρώτη επιστήμη• ε! δ' εστί τις ουσία ακίνητος,

ϊΐι αύτη προτε'ρα, και φιλοσοφία πρώτη, και καθόλου ού

τως 6'τι προιτη• και περί του οντος ή ον ταύτης αν είη

θεωρήσαι, και τί έστι και τα υπάρχοντα ή^5ν.

Άλλ' έπεί το ον το απλώς λεγόμενον λέγεται πολλα-

χώς, ών εν μέν ην το κατά συμβεβηχός, έτερον δέ το

25 ως άληθε'ς, και το μή 2ν ως τί) ψευδός, πάρα ταΰτα

δ' έστι τα σνήματα της κατηγορίας, οίον το μέν τί, το

δέ ποιόν, τό δέ ποσόν, το δέ που , το δέ ποτέ, και ε* τι

άλλο σημαίνει τόν τρόπον τοΰτον έτι παρά ταΰτα πάντα

τό δυνάμει χαι ενεργεία • έπει δη πολλανώς λέγεται το

3« ον, πρώτον περί τοΰ κατά συμβεβηκός λεκτεον, ότι ου

δεμία έστι περί αυτό θειορία. (2) Σημεϊον δέ• ουδε

μία γαρ επιστήμη επιμελές περί αύτοΰ ούτε πρακτική

ούτε ποιητική ούτε θεωρητική. Ούτε γαρ δ ποιών

οϊκίαν ποιεί όσα συμβαίνει άμα τή οικία γινομε'νη' άπειρα

»γ. γάρ έστιν • τοις μέν γαρ ήδεϊαν, τοις δέ βλαβεράν, τοις

δ' ώφέλιμον ούθέν είναι κωλύει τήν ποιηθεϊσαν, και

έτέραν ώς ειπείν πάντων τών όντιον • ων ούθενός έστιν

ή οικοδομική ποιητική. !ά) Τόν αυτόν δέ τρόπον

ούδ' δ γειομέτρης θειορεΐ τα ούτω συμβεβηκότα τοΐς

40 σνήμασιν, ούδ' ει έτερον έστι τρίγωνον και τρίγωνον

δύο όρθας ε^ον. Και τοΰτο εύλόγοις συμπίπτει• ώσπερ

γαρ ονομά τι μόνον τό συμβεβηκός έστιν. Διό Πλά

των τρόπον τινά ού κακώς τήν σοφιστιχήν περ'ι τό μή

ον εταςεν. (4) ΚίσΙ γαρ οι τών σοφιστών λόγοι περί τό

*Γ) συμβεβηκός ώς είπεΐν μάλιστα πάντοιν, πότερον έτερον

ή ταύτόν μουσικόν και γραμματιχόν, και μουσικός Κο-

-ρισχος και Κορίσκος, και εϊ παν 2 άν ή, μή άε'ι δε',

γεγονεν, ώστ' ει μουσικός ών γραμματικός γε'γονε, κα'ι

γραμματικός ο)ν μουσικός, κα'ι όσοι δή άλλοι τοιοΰτοι

50 τών λόγων είσίν φαίνεται γαρ τό συμβεβηκός εγγύς τι

τοΰ μη οντος. Δήλον δέ κα'ι έχ τών τοιούτων λόγοιν

τών μέν γαρ άλλον τρόπον όντων έστι γε'νεσις χα'ι

Ιία εΐ ίιιιιιιο1)ίΙία. Νεεεδδε ίιιιΐι'ΐιι εδί οπιηρδ ψιίιίειη ('8Ι)833

ρΡΓρβ(|138 Ρ586 , 11)3X111)6 νΡΓΟ ί 1 Γι - : ||,1> ι'ΙπιίΐΙΙ 03115.Έ 1113-

ιιίΓεδΙϊδ ιΐϊνίηοπιιιι δΐιηΐ. (7) (,ίιιβΓβ Ιγ«> ιιΐίιιυρ επιηΐ δρρ-

(ΐιΙ,ιϋνΐι' ρΐιίΐοβορίιία; : ηΐ3ΐΙιρηΐ3ΐϊ<3, ρΐινδίια, 1ΙιεοΙθ£ί3.

ΜβηίΓεδΙιιπι βδΐ εηίηι ηιιοιΐ , δίπιΐ» ιΐίνίηιιιιι εχίίδΐίΐ, ίη ΙιιΙι

η.ιίπι.ι εχδίβΐίΐ; ιΊ ΙιοηοΓ3ΐ)ίϋί»ίπΐ3πι οροΓίεΙ οΐι-ε» ΙιοηοΓ»-

Ιιϋί^ίιιιιιιιι ιαιίιιι* βΝίβ. £ρ<ΊΊΐΐ3ΐίνβ3 ίίαιριε ε.εΙει•ίδδαεηΙϋ<

ρΓ.τροηοηιΙα! 8υηΙ, Ιιιιε υργο δρεαιίαΐίνίδ. (8) ΟηοϋατβπΙ

είειιίιιι ηΐίψιίί , ιιΙ ι ιιηι ρι-ίηια ρΐιίΐβδορίιίβ ΠπίνεΓδΒΐίδ -ίΙ , 311

είτεβ ,'ιϋ'1 ιΐι ιιΙ £εΐ1118, ι Ι 1)1)31» ,ιΙι.|ιμιιι ιι,ιΐ ιιγ;ιιιι. Νοπ εηίιιι

ίιΐρΐη ιιιο(1ιιμο-1 ιιι•ιριι• ίη ιιιιιΙΙιπιΐίΐΙίΐΊ•; : μίΙ ι;ι•ιιιικ•Ιγι;ι ηιιί-

ιΐι-ηι ιΊ ,ί-ΙγοΙιι-ϊλ (Ίΐ<;ι ιρκιηιΐ.ιιιι ιιαίιιι ,ιηι μιιιΙ ; ίΙΙ,ι \όγο

ιιηίνβΓ83ΐίΙ(!Γ οιιιηίΙ)ΐΐ5 οοηιιιιιιηίδ 08(. (Ι)) 8ί ί^ίΙιΐΓ ηοη εκί

,ιίι<|ΐι,ι 3ΐί3 8υΙ)5ΐ3ΙιΙί3 ρπιΊιτ (•ιι^ ιμι,ΐ' ικιΙιΐΓίΐ Οηιι-ίΙππΙ , ρΐιι-

ίίοη ρι•οΓροΙορΓΪπΐ3 8θίρη(ί3βίΙ. νοτυπι βί ρ* Ι 3ΐίςυ3 3υΙ)8(3η'

(ΐ3 ίιιιηιοΐιίϋί, Ιιηό ρποΓ, βΐ ρΐιίίοδορίιίί ρπιη» , ρΐ υηίνρΓ-

8.ΐΙίί8ίΐ•, φ1Ι3 ρΐ-ΪΙΠίΙ : 61 (Ιρ Ρΐΐΐρ , ρΓΟϋΙ ΡΠδ βδΐ , 3Ρ (ρΐίιΙ

ΡδΙ, ρΙ ιρι•τ ρί ίηβυη! , ρΓοιιΙ ΡΠ8 ΡδΙ , δρρπιΙβΓί Ιιη]ιΐ8 Ρ8ΐ.

, II.

8ρι1 ηιιιιιιι βηβίΙΙυιΙ, <ριο<1 δίηιρΙίοίΐΡΓ (ΙίείΙιΐΓ, ηιιιΚίρΙί-

(ίΐιτ ιϋιιιΐιιΐ', ιριοηιηι ιιηιιιη ιριίιίρηι γπιΙ , ηιιοιΐ 8ρριιηι|ι«ηι

.Ί(-(ίιΙ(ΊΗ , υΐίικί νΐ'πι ιμιπι! ιιι υργιιπι, ιΊ ηοη-ρηδ, ιι( Ι,ιΚιιιιι ;

ρΓ3'1ΡΓ|ΐ3;0 3ΙΐΙΐΊΙ1 8111)1 ρΓ;ι•ι1ίΐ•3ΐ|()Ι)ί8 Ιι!;ιιπγ , ιι( ιριίιΐ. ιριβίρ,

ιρΐ3η(ιιιιι, ιιΙιί , <ρΐ3ηι1ο, ρ( 8ί ()ΐιί(Ι αϋικί Ιιοι- ιιιυιΐο 8ί§ηίΙίρ3ΐ ;

ίΐοηι ρπΊβΓ Ι)»*!; οπιηίβ , ςιιοιΐ ρο(εη(ίη , ρΙ »ο(ιι : ηιιιιιιι

ί^ίΐιιι• ΡΠ8 ιιιιιΙΙίρΙίρίΐΡΓ <Ιίι•η(ιΐΓ, ρηιηυ (Ιρ ρη ιριοιΙ ββοιιη-

< Ιιι ιιι ηπΊιΙι'ΐι- ρβ( , ιΐίοοηιΐιιιη , ιριοιΙ ιιιιΙΙ,-ι Γίπα ΪΙΙπιΙ ίρβ-

(ΐιΐίΐΐϊο 681. (2) Μ^ιιιιιιι .ίιιΙιίιι , ςιιοιΐ ιιιιΙΙι Μ'ίι'πΙι.ι• (πΐίΐι

Ρ8ΐ ίΙΙοι), ηρςιιρβρίίνϋο,ηρςυβ ΓίίοΙϊνΛ;, ηοηιιρ ρρροιιΙϋΙϊνίΒ :

ιιιι ριιίηι (]ΐιί Γιιι:ίΙ ιΐιιιηηιιι, Γ.κ'ΪΙ δίιηιιΙ ιρυΐ' ;ιι ιίιΙμπΙ ιΐοηιιιϊ

Ι;ιι1;ΐ' : ίηΠιιίΚι ηιιιπιρ»• 8ΐιη(. ί}ιιϋιιΐϋΐΙ.ιιιι ι•ιιίηι (ΙεΙβϋΙαΙιί-

Ι'ίιι, ((ΙπΙιιιμΙ.ίιιι ιιιιχίηιιι, ιριίΙιιΐΝΐΙιιιη ιιΐϋεηι , ηίΙιίΙ ρΓοΙιί-

ΙιιΊ ε-δε Γικ,Ιαηι, ρ|, ιιΙ ίΙ,ι ιϋΐ'ηηι , ιιΐι οπιηίΙ)ΐΐ8 ηιι,ρ εχδίβιι!

(1ίνρΓ83ΐη : ιρίίΐιηιιι ΓΡΓυιη ηιιΙΙίΐΗ ΓβεΙίνα ρίΐ .ΊΊΐίΠεβΙίνη.

(3) 8^ιηί|^η10(1οηρ^§ρο^ηει^^ε3(]11ίι, ίΙβΓι^ιΐΓίβ βιιίιΐιιηΐ κρρ-

εηΙαΙιΐΓ, ηεε δι <1ϊνοΓ»ιι<> (παη(ξΐ)Ιιΐδ, ρΙ Ιπ3η£ΐιΙιΐ8<1ιιοί; τρείο;

Ιΐ3ϋεηδ. 1.1 Ιιοε πιϋυιιιιΙιΜϋιτ εοη(ίη"ί( : ικιιη ςιιβδί ηο-

ιηεη 8θΙηηι, ίρΜίηι αεείιίεηδ εδί. ί?ιι.ιι•«* ΙΊ.ίΙιι ηοη ιηιιΙ••

ιριοιίαιιι ιιιιιιίιι ι ιιτ.ι ~< .] ιΐιί-! >«•»ιιι , ίρδυιιι ηοη-ιηδ ηρρΙίεηίΙ.

(Ί) 8υρΙιίδ(3Γυιΐ) εΐεηίιη Γ3ΐίοηεδ, ιίπλ 3εεί<]ριΐδ, ιιΙ ιΙ,ι ιΐί-

■ ι β μ , ηΐ3χίηιε οηιηίυηι -ιιιιΙ . ιιίΓηπι ιΐίνπ'δΐιιη, ;ιπ ίιίριιι ,

η•.ιΐ8ί(-ιιιιι ρ( ^ΐ'αιιιιη&ϋουπι ; εΐ ηιιΐδίυυί Οοπδΐιΐίΐ , 3ο Οο•

Γί>ειΐ8; ιΊ δι οιηηε, ςιιοι] εδί, ηοη ,-ιιιΙιίιι 8ΡΐιιρΡΓ, ΓϋΐΙιιιιι

ΡδΙ. 0ιΐ3ΓΡ λι ιηυδίευδ εχδίδίεηδ βΓβιηηΐίΐΙίι:Π5 ΙϊιεΙιΐδ ε*1 ;

(Ί μΓ3ΐ)ΐη)3(ίοΐ8, εχδίδίεηδ πιιΐδίΐΊΐδ; ρ( ιρκτριιηιηηε ;ιΙ ίΐ•

οΓΒΐίυηιιιη ΙαΙεδ δϊηΐ. \Ί<1εΙιιι• ρΐεηίιη ΒοιίιΙειίδ, ρΓυρίιι-

ιριιιιιι ιι,ιιίιΙιΙ.ιιη β8ίρ ηοηεηΐί. ΗυοαυΙεηι εχ ΙιίδεΙίίΐιη ογ»

(ίοηίϋιΐδ ΓηβηίΓεβΙιιιιι ΡδΙ. Ιϊοηιηι είειιίηι, ιριιΐ' βΙΙο ηιοιίυ

«• Ιιηΐκ'ηΐ , ε*( ^εηιτβΐίο εΐ οοΓΓίιρΙίο : εοπιηι .ίιιΙιίιι, ιριιΐ'

^
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ϊ/Οορά , των δέ χατά συμβεβηκός ούκ εστίν. (») Άλλ'

όμως λεκτέον έτι περί του συμβεβηκότος έφ' όσον έν-

ίέχεται, τίς ή φύσις αύτοΰ και διά τίν' αίτίαν έστιν•

άμα γαρ δηλον ίσως Ισται και οιά τί επιστήμη ούκ

ι εστίν αύτοΰ. (β) Έπε'ι ούν έστ'ιν εν τοΐς ούσι τα μεν

άει ωσαύτως έχοντα και εξ ανάγκης, ου της κατά τί)

(ϊίαιον λεγομένης άλλ' ί,ν λέγομεν τί) μη ένδέχεσθαι

άλλως, τα δ' έξ ανάγκης μεν ούχ εστίν ούδ' αεί, ώς

3' επί τό πολύ , αύτη αρχή χα'ι αύτη αιτία έστι τοϋ είναι

ίο το συμβεβηκός • 8 γαρ αν ή μητ' άει μηΟ' ώς επί τί)

πολύ, τοΰτο φαμεν συμβεβηκός είναι. (7) Οίον έπι

κυνί αν χειμών γένηται και ψΰχος, τοϋτο συμβήναί φα-

μεν, άλλ' ουκ αν πνίγος και άλε'α , ότι τί) μεν άει η ώς

έπ'ι το πολύ, τί) ο' ου. ΚαΙ τον άνΟρωπον λευχόν είναι

16 συμβέβηκεν ( ούτε γαρ άει ουθ' ώς επι τί) πολύ ) , ζώον

δ' ού κατά συμβεβηκός. Και τί) ΰγιάζειν δέ τον οϊκο-

δόμον κατά συμβεβηκός, ότι ού πέφυκε τοΰτο ποιεϊν

οικοδόμος άλλ' ιατρός, άλλα συνέβη ιατρόν είναι τον

οίχοδόμον. Και όψοποιος ηδονής στοχαζόμενος ποιη-

•ιο σειεν άν τι ΰγιεινόν, άλλ' ού κατά τήν όψοποιητιχην ■

διί) συνέβη φαμέν, χα'ι εστίν ώς ποιεί, απλώς δ' ου.

(η) Ίων μεν γάρ άλλων ενίοτε δυνάμεις εϊσιν αϊ ποιη

τικά! , των δ' ουδεμία τέχνη ουδέ δύναμις ώρισμένη ■

των γάρ κατά συμβεβηκός όντων ή γινομένίον χαΐ τί)

ϊ5 αίτιον έστι κατά συμβεβηχός. "ίΐστ' επειδή ου πάντα

έστ'ιν έξ ανάγκης χα'ι άει ?, Οντα υ) γινόμενα , αλλά τά

πλείστα ώς έπ'ι το πολύ , ανάγκη είναι χι) κατά συμβε-

βηκός δν • οίον ούτ' άε'ί ουθ' ώς επί τί) πολϋ δ λευκός

μουσικός έστιν, έπει δέ γίγνεταί ποτέ , κατά συιιβεβη-

3υ κός έσται. Ει δέ μη', πάντ' έσται έξ ανάγκης, "ίίστε

ή ύλη εσται αιτία ή ενδεχομένη παρά τό ώς έπ'ι το

πολύ άλλως του συμβεβηκότος. (9) Αρχήν δέ τηνδί

ληπτέον, πότερον ούΟέν έστιν ούτ' άει ουθ' ώς επί τό

πολύ, η τοΰτο αδύνατον. Έστιν άρα τι παρά ταΰτα

35 τό δπότερ' έτυχε και κατά συμβεβηκός. Άλλα πότε

ρον το ώς έπι τό πολύ, τό δ' άει ούΟενι υπάρξει, ή έστιν

άττα άίδια; (ίο) Περί μεν ουν τούτων ύστερον σκε-

πτέον, δ'τι δ' επιστήμη ουκ έστι τοϋ συμβεβηκότος φανε-

ρόν ■ επιστήμη μέν γάρ πάσα ή1 τοϋ άει ή τοϋ ώς έπ!

4υ τό πολύ. Πώς γάρ η μαθησεται η διδάξει άλλον; δει

γάρ ώρίσΟαι η τω άεΐ ή1 τω ώς έπι τό πολύ, οΐον δ'τι

ώφέλιμον τό μελίκρατον τί) πυρέττοντι ώς έπι τό πολύ.

ιό δϊ παρά τοϋτο ούχ εξει λέγειν, πότε ού, οίον νου-

μηνία • ή γα(5 άει ή ώς έπ'ι τό πολύ και τη νουμηνία•

4η τό δέ συμβεβηκός έστι παρά ταϋτα. (ι ι) Τί μέν ουν

έστι τό συμβεβηχος και διά τίν' αϊτίαν, κα'ι δ'τι επιστήμη

ουκ έστιν αύτοΰ, είρηται.

Οτι δ ε'ισιν άρχα'ι και αίτια γεννητά και φθαρτά

άνευ τοϋ γίγνεσθαι χαι φΟείρεσΟαι, φανερόν. Ε! γάρ

ι>υ μή τοϋτ', έξ ανάγκης πάντ' έσται, εϊ τοϋ γιγνομένου

χαι φΟειρομένου μή κατά συμβεβηκός αίτιον τι ανάγκη

είναι. ΙΙότίρον γάρ έσται τοδι ή ού; έάν γε τοδ'ι γέ-

ϋιτιιιιιΐιιιιι 300ί<1επδ , ιιιιιι <•>!. (υ) ΛΙΙ.1Ι1ΚΊ1 ιΐΐα'ΐιιΐιιιΐ) εδΙ

3ΐηρΙίυ.5 <1ε ΓΚ-ΐΊΐΙΐΊΐΙο , 00031] ροδόίοίΐο 05ί, φΐίίικιιη β]!!*

ιι;ι ί ιι: ;ι -.ΪΙ , ι•1 οΐι ιριηιιι οβυδβιη δίΐ : δίηιυΙ ϋυίοιτι ραΐοΐάΐ

εϊ ι ιι γ ε]οδ μ ίοπίίαιιοη δίΐ. (6) (}ιιυιη ίρΐιιι- ίηεηΐίΐηιε δίηι .

ψι.νιίαιη ίριιιριτ εϊιηϊΙΐΙεΓ $β 1ι;ιΙΐίΊΐ1ί.ι , ε( εχ ηεεε&δί(3(ε , ,

ηοη ει ηικε δεευη(1υηι νίηι (ΙκίΙιΐΓ, $0(1 ψιηηι (Ιίοίηπίδ , εο

ι|ΐιοι1 ηοη εοηΐίηςίΐ αΗΙβΓ, ιρι,ι•(1;ιη) εχ ηεεε&δίΐ3ΐε φιίιΐοηι

ηοη ϋΐιιιΐ , ηεε δεπιρεΓ, δει} υΐρΐϋπιηιιηι , Ιιοε ρπηιίρίιιιιι

ε( Ιιυ]υ$ οαιίίΐι εβί , υΐ βεείο'εηδ βίΐ. (2υο<1ειιηια,ιιε εηίηι

ιιοη Μ•ιιιρι.τ, ιιειριε ιιΐρΐιιπιηυιη ε»1 , Ιιοε <1ίπηιιι< 3εεί(]επ3

ε$βε : (7) υ(ρηΐ3, δι δΐιίι Οβηε 1εηιρβ$(3$ εϊ Γπ£ΐΐ8 Γ.κ Ίιιιιι

ΓιιβτϊΙ , Ιιοο ϋίείηιιΐϋ &εεϊ(1ί$$ε ; ηοη βί α•δ(ιΐ8, 3ΐιΙ εβΙοΓ : ηυο-

ηίβιη Ιιοε ηυίϋεηι $εηιρεΓ βυΐ ιιΐρΐιιηιιιιιηι ; ίΙ1υ<1 νιτο ηοη.

1 Ιιιηιίπΐ'ΐη ςυοηυβ βΐυυηι ε$8ε , αοοίιΐίΐ : ηεε εηίιη βειηρεΓ,

ηεε ιιΐρΐιιπηιιιηι; αηίιιι»! νεη), ηοη κεπιιιιΐυιη αεείιίεικ.

ΚΙ (ίΐΙ)ΐΊΐιυ <πηίΙ;ι1ι•ιιι Γεεί$$β, αεεϊο'εηδ ε$1, ςυοηίβιη ηοη

«'&Ι ιιρίιι» ,ιιΐ $3ηίΐ3ΐεηι |'<κ ίιικίηιη Γίΐκτ, 80(1 ιηειίίειιι : νε-

πιιιι ηεεϊιΐίΐ, Γ«1)Γυηι εβδο ηιειίίειιηι. 0ο<|ΐιυδειί3πι νοίιιρίβΐί

ίηΐεηΐηδ (&ύί ςηίεςιιβηι κι1ιιΙ>Γε , 6ιίΙ ηοη $εευη<1υιη ριιΙ-

ιιιεηΐηΐ'ίίΐηι : ιιηιΐε εΐίεϊηιυβ ςυοιΐ βεεϊϋίΐ ; ιΊ ιριοιίαιη ιηοιίο

ΐ|ΐιίιΙι•ιη ΓβείΙ, ΜΐηρϋείΙει- νεΓΟ ιηίιιίιηε. (8) ΟεΙετοΓυιη εΐ-

εηίηι οαΗίΧ ι-Ι ροΐεηϋίβ μιπΙ ΓαεΙίνχ , Ιιοηιηι μίό ηιιΙΙα

3Γ$ , ηιιΙΙίΐψκ' ροΙίΊΐΙίίΐ ιΙιΊιί ιΐιίηιιΙ.ι ε$1. Εοηιηι εηίιη ηυκ

ΜΊΊΐηιΙιιιη 3εεί(1εηδ ηηΐ μιιιΙ αιιΐ ΙίιιηΙ, ι-;ιιι.•νι (μιοςυε&ε-

ΐ'ΐιηιΐιιηι βεείϋεηβ είΐ. Οπαπ- ηιιιιιη ηοη οηιηίβ εχ ηβοεκδί-

(3ΐε εϊ «εηιροΓ αιιΐ ίίηΐ 3ΐι1 ΙίιιηΙ, ϋι-ιΐ ιηιιΙΙα ιιΐρΐιιπιιιιιιιι,

ηεεεδβε ε$( β$80 ςιιοιΐ ββευηιΐιιηι ΐεείϋεηβ ε$1 : ηίρυΐ» , ηεε

κειιιρεΓ, ηεε υΐρΐυπιιηιιτι Βίοιιβιηυδίοιι» ε«1. Οιιυηι βυίειιι

:ιΙί(ρΐ3ΐι>1ο Π3(, κεειιη(1ιιιη Ηοείιίεηδ ογϊΙ : φΐο<1 δι ηοη, ευικί»

εχ πιτγ,μι,-ιΙι; επιηΐ. 0υ»Γ8 ιηαΙειΊίΐ επί οβυδβ εοηϋη^εηδ

«'ίιΐί. ιριοιΐ «ΙίΙιτ βεείιΙΚ (ρι.'ΐηι Ηΐηιΐ ιιιιο<Ι υΐρΐιιπιηιιηι ββΐ.

('.ιι 1'πικίρίιιηι ΗΐιΙεηι Ιιοι: δΐιιηεηιΐιιηι ε.ιΐ : ιιΐΓϋηι ηίΙιίΙ εΜ,

ιριοιΙ ηεε &επιρεΓ ηεε ιιΐρΐιιπιηιιιιι, 3η Ιιοε ίηιρο55ί1)ϋε ?

Ργ.χΙογ 1ΐ3!0 ίρΚηΓ, :ι1ίΐ|ΐιί(Ι εβί , ςυοιΙ ιιίεηηιηυε εοηΐίηςϊΐ ,

εϊ βεευηύυιη βοοίιίεηδ : μ-ιΙ ηΐηιηι, ιριοιΙ ιιΐρΐιιΐ'ίιηπηι,

(|υο<1νε βεηιρεΓ ιιηΙΙί ίηεβ(, 3η αϋιρι/ι ςυηΐ «•ιηρί1εηι;Γ:'

(10) |)ιΊιι•>ϋ;ιη<' ροδίιτίιΐί ι « >ιι>ϊ<1ιτηιι•Ι ιιιιι ε>|. ι,ΐιι.ιιΙ 3ΐι(ειη

ηοη ε-! 3εεί(1«η(Ϊ5 βείεηΐϊβ , ρ3(ε(. Οηιηίβ εηίηι μίοπΙϊί

^118 εδί ηιιοό\ βηΐ 8βηιρεΓ 3ΐιΙ ιιΙρΙιΐΓίιηιιιη εβί. Οιιιιιηπιΐι»

εηίηι ηιιΙιϋδεεί,ΒΐιΙ ΒΐίηηκΙοεοηίΙΡ ΟροΓίοΙ εηίιη «Ιϋείεηιιί-

ηεΐιιι-, ;ιιιΙ ρεΓ δειηριτ, 3υ( ροΓ ιιΐρΐιιπιιιιιιη : υίριιία , ΓιΊιπ-

είΐηιιΐί ρΓοΟευηπι ιικ-Μιτϋ! υιιι <•>! ιιΙ [ΐΐιιι ίιιιΐιιιι. Οιιιχΐ νεΓΟ

ρΓοεΙει-ΙιοεεδΙ, ηοη 1ΐ3ΐ>ε1)ίΙ(1ίθ8Γε, ςιιβηϋο ηοη, υΐίπ ηονϋυ-

ηίο : ιι;ιιιι εΐίηηι ίη ηονίΐιιηίο <|ΐι»(ι>ηιΐδ :ιιι) δεηιρεΓ, 3ΐιΙ

ιιΙρΙιΐΓίιιιιιιη : βεοίιίεηδ νεΓΟ, ρπεΙβΓ Ιιηεο ββΐ. (II) <}ιιίι1

ί(3(|ΐιε ,μιί.Ιγιι-, &ϋ, ι•1 ιιΙ) ηιι.ιιιι ε3ΐι$3ΐη , εϊ ιριοιΙ ηοη δίΐ

ε]ϋδ δείεηΙΪ3 , ιΐίεΐυηι ε$(.

ΟΑΡ. III.

ΟιιοιΙ αιιίειη δίη( ρι ίηοίρί» ε( εβυδβ; ςεηεΓ3ΐ>ί1ε$ οί οογ-

ΐΊΐρ(ϊ1)ίΙεδ, βΙιμιηιο εο <]ΐιο<1 §οηεΓεη(υΓ εϊ εοΓΓηηιρ3ΐι(οΓ,

ιιι;ιπίΙϊ>Ιιιιη εδ(. Κ(ΐ'ΐιίιη δι ηοη Ιιοε, εχ ηεεε$δί(3(ε υηιηία

οηιιιΐ, δι είιΐδ ιιυοιΐ βοηοπιίοι• εϊ εοΓΠΐιηρίΙιΐΓ, ηοη δεειιη-

όυιη Βοοίϋειίδ εΒίΐδβιιι αΐίηπαιη ηβεεϋδβ δίί ε$δε. ΙΙίΓυιπ
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νηταΐ' ε! δέ μη, ού' τοϋτο δε έάν άλλο. Και οίΐτο)

δήλον έτι άει χρόνου αφαιρουμένου άπό πεπερασμένου

/ρο'νου ?5ξει έπι το νϋν. (ϊ) "Ωστε 5δε άποθανεΐται

νόσω ή βία , εάν γε εζέλΟη ■ τοϋτο δέ έαν διψήση • τοΰτο

5 δέ εάν άλλο- χαι ούτως ηςει εις ο νυν υπάρχει, η εις

των γεγονότων τι • οίον έαν διψηση ■ τοϋτο δ' ει έσθίει

δριμέα • τοϋτο δ' ήτοι υπάρχει ή ου • ωστ' ές ανάγκης

άποθανεΐται η ουκ άποθανεΐται. Όμοίως δ; καν υπερ

πήδηση τις εις τα γενόμενα, δ αυτός λόγος• ήδη γαρ

ιο υπάρχει τοϋτο εν τινι , λέγω δέ το γεγονός, (β) Ες

ανάγκης άρα πάντα έσται τα έσόμενα , οίον το άποΟα-

νεΐν τον ζώντα • ηδη γάρ τι γέγονεν, οΐον τα εναντία εν

τίί αύτώ σώματι ■ άλλ' εϊ νόσω η βία , ουποι , άλλ' έαν

τοδι γένηται. Δήλον άρα δ'τι μέχρι τινός βαδίζει άρ-

16 /ης, αυτή δ' οϋχέτι εις άλλο. (*) "Εσται ουν ή τοϋ

δπότερ' ετυχεν αύτη, και αίτιον της γενέσεοις αύτης ού-

Οέν. Άλλ' εις αρχήν ποίαν και αίτιον ποίον ή ανά

γωγη ή τοιαύτη , πότερον ώς εϊς υλην ή ώς εις τι) οδ

ένεκα η1 ώς εις το χινήσαν, μάλιστα σχεπτέον.

2υ Περ\ μέν ουν τοϋ χατά συμβεβηχός οντος άφείσΟω •

διώρισται γαρ ίχανώς. Το δέ ώς αληθές όν, χαι μη

ον ώς ψεϋδος, επειδή περί σύνΟεσίν έστι καΐ διαίρεσιν,

το δέ σύνολον περί μερισμόν άντιφάσεοις ( τό μεν γάρ

αληθές τήν κατάφασιν έπι τω συγκείμενο) έχει, τήν

25 δ' άπόφασιν έπι τω διηρημενω, τό δέ ψεϋδος τούτου

τοϋ μερισμοϋ τήν άντίφασιν • πως δε τό άμα η τό /ι»-

ρις νοεΐν συμβαίνει, άλλος λόγος ■ λέγω δέ τό άμα και

τό χοιρ'ις άστε μή τό έφεςής άλλ' έν τι γίγνεσθαι )• ου

γάρ έστι τό ψεϋδος χαι τό αληθές έν τοις πράγμασιν,

30 οίον τό μεν αγαθόν αληθές, τό δέ κακόν ευθύς ψεϋδος,

. άλλ' έν διάνοια• περί δε τα άπλα και τα τί έστιν

ούδ' έν τη διάνοια ■ 8σα μέν ουν δει θεοιρήσαι περί τό

ουτοις ον και μή όν, ύστερον έπισκεπτέον. (ϊ) Έπει

δέ ή συμπλοκή έστι και ή διαίρεσις έν διάνοια άλλ' ουκ

36 έν τοις πράγμασι, το δ' οϋτοις ον έτερον ον τών κυρίως

( ή γάρ τό τί έστιν ή δ'τι ποιόν η δ'τι ποσόν ή εί τι άλλο

συνάπτει ή διαιρεί ή διάνοια ) , τό μεν ώς συμβεβηχός

και τό ώς αληθές ον άφετέον • τό γάρ αίτιον τοϋ μέν

αόριστον, τοϋ δε της διανοίας τι πάθος, χαι αμφότερα

40 περί τό λοιπόν γένος τοϋ όντος , χαι οϋχ έξω δηλοΰσιν

οϋσάν τίνα φύσιν τοϋ οντος. (α) Διό ταΰτα μέν άφεί-

σΟο) , σχεπτέον δέ τοϋ δντος αϋτοϋ τά αίτια και τάς

αρχάς ή όν. Φανερον δ' έν οις όιυ>ρισάμεΟα περί τοϋ

ποσαχως λέγεται έ'καστον, ό'τι πολλαχώς λέγεται τό όν.

οηϊιιι επί Ιιοε, αη ηοη ? δί,Ιιβε , ΓιοΙ : δίη νεΓΟ ηοη , ηιίηίιηε :

Ιιοε νρΓο , μ αϋικΙ. ΕΙ Ιιοο ηιοιίο νίιίεΐίεεί , ΙεπιροΓε δεπι -

ρεΓ ιΐεηιρίο & ΙεηιροΓε Πηίΐο, ιίενεηίρδ υβςιιβ &<] ηιιηε.

(2) ί}ιΐ3Γε Ιιίε ηιοπεΙηΓ ,τι;ι ίίικίίηο, 3οΙ νί , δι εχίνεΗΙ : Ιιοε

ίΐιιΐΐ'ΐιι , δι δίΐίνεπί : Ιιοε 3ΐι(εηι, $1 ,ιίιικΙ. £1 βίο ιίενεηίεΐ

;ι«Ι ί(Ι(ΐιιικΙ ιιιιηι• εδί, ;ιιι( 3ΐίι|ΐιίι1 εοηιηι ηιΐίε Γαεία δΐιηΐ :

ιιΙρπΐ3 8ΐ βίΙϊνβΓΪΙ. Ηοε νεΓΟ, δι εοιηεϋεηΐ αευΐα : Ιιοε νει-ο,

3υ(ΡδΙ, 3υί ηοη. ΟιιβΓβ, ηεεβδδβπο ηιοΓΪεΙιΐΓ, βιιΐ ηοη ιηο-

ΓίεΙιΐΓ. δίιηίΙίΙεΓ εί δι φΐίδ ϊίΐ ]3ηι (άκΙά ΒδεεηάεηΙ , εβ<1ρηι

Γ3ΐίο ββΐ. ,ΐΒΓη εηίιη Ιιοε ϊη βΐίιμιο ε$1 : άίεο ηηίοηι <]ΐιο<1

ΓβεΙηπι εδί. (3) Εχ ηεεεδδίΐβίε ε^ο επιηΐ οηιηίβ ΓιιΙιΐΓ3 :

ηΐ ηιοιί νΐνεηίειη. ίβηι εηίηα ,ιΐίψιίιΐ ΓβεΙιιηι ββί, υίριιΐβ

εοηΐΓ3π3 ίη εοιίεηι εοΓροΓε : δεύ δι Η^ιίΙιιάΊηο, »ιιΙ νΐ,

ηοικίιιιη : 88(1 δι Ιιοε ΓαεΙυιη Γυεπί . |>3ΐε( ί- ίι ιιι ι ριι 1 1 ιΐδφΐε

3(1 αΐίιριοιΐ ναιίϋ ριϊηι ίρίυηι : ΙιοενεΓΟ ικιιπιηιρΙίΐΗίκΙ ϋϋικΙ.

(4) ΕιϊΙ ίβΐΙιΐΓ Ιιοε ε]ιΐδ ηιιοά ιιίευπιςιιε εοηΙί"Η , εΛΗδβηιιο

@εηεΓ3ΐίοηϊδ ϊρδίιΐδ ηυΙΙβ. 8εύ ίη ςυβίε ρπηείρίιιηι εί (]ιι,ί-

1(ΐιι οβιΐΜΐιιι Ι.ίΙη δί( Γειίυείϊο, ιιίππιι ηΐ 3(1 ιιι:ιΙ«*ι ϊ;ιι», .'πι ιιΐ

3(1 ειι}υδ §Γ3ΐί3 , 3η υΐ 3ΐ1 ηιονεηδ , ηΐ3\ίηιε εοηδίιΙεΓβη-

(Ιιιιιι εδ(.

ΟΑΡ. IV.

ϋε εο ί(3ςηε (\υοά βεευηιΐυηι αεεϊιίειίίί ε»1 , ιΐίιηίΐΐηίπι- •

(Ιι•Ιι•πιιίη;ιΙιιιιι εηίιη δΐιΠίείεηΙεΓ εε(. <3ικ .< Ι βιιίεηι Ι,ιιι-

(]ΐΐ3ΐη νεΓυιη, εηβ,εΐ ηοη-εηδ, ηΐ ΙίιΙδίιιιι, ςηοηίβηι <:\τε&

ευηιροδίΐίοηεηι εί ιΐίνίδίοηεηι εδί, εί οιηηίηο (;ίΓ03 ρβΓίϊ-

Ιίοηειη εοη(Γ3(1ίεΙίοηί8 ( νεπιπι εΐεηϊπι βΠΪΓηιβΙίοηριη ίη

εοιηροδϊΐο Ιι,ιΙκΙ , ηε@3(ίοηεπι νεΓΟ ίη άίνί&ο, ΓαΙβιιηι βυΐεηι

Ιιιι]ιΐϋ ]ΐ3ΐ•Ιί(ίοηί8 (:υη(Γ3(1ί(Ίί(ΐιιι'Ίΐι. (^ιιο βυΐεηι ηιοιίο

■ ΐικκΐ βίηιυΐ , ,ιιιΐ ηιιοιΐ δερ3Γ3ΐίιη εδί, ίηΙεΙΙίςεΓΟ 3εείιϋ( ,

3ϋ3 πιϋιι εδ( : (Ιίεο ίπιίπιι ςηοιΐ δϊηιηΙ , ε( ιριικί 8ερ3Γ3-

Ιϊιιι , υΐ ηοη εοηδεςιιεηδ, δβ<1 υΐ ηιιιιιη ιρικΙ Ι'κιΙ ) : ηοη

εηίιη εδί ΓιιΙμιιιι , ι•| νεηιιη ίη ι-εΐιιΐδ, (ιιΐ ιρκκΐ Ικιηιιιη ,

νεηιηι; ςιιοιΐ \ιτο ηιοΐυηι , Γαΐδΐιηι , ) δβα" ίη ηιεηΐε: ςυ»;

νεΓΟ είΓ(3 ι-ίιιιρ1ίπ3, εί ι-ίΐ'εΛ ιμ (|ΐι,τ• ιριίιΐ ϊιιιιΙ, ηοη (μιί-

(Ιεηι δΐιηΐ ίη ηιεηΐβ. Ουίκευιηα,υε ϊ^ίΙυΓ δρρειιΐβιί οροιίεΐ

ι^ΐΓΓ3 ίιΐ α,υοΟ ίΐβ εηδ, βΐ ηοη-εηδ εδί, ροβίεπυδ ρεΓδεΓηΙβη-

(Ιηιιι βδ(. (2) Οιιυιιι 3υ(εηι εοιηροδϋίο εί ιΐίνίδίο ίη ηιεηΐε,

ηοη ίη τείιηδ 5ίΙ, εί ηποιΐ ρΓοίεεΙο ί [3 ββί, ϋίνεΓδυηι 3 ρΓορΓίε

ιΙίΠϊ•, εηδ εδ( ( .ίιιΙ εηίιη ιριοιΐ <ριί<1 ο.<1, ;ιιι( ςιιοιΐ <μΐίΐΚ• ,

ιιιιΐ ςυοιΐ (ριιιηΐιιηι , 3ΐιΙ 51 ηιιίιΐ 3ΐί ικΙ , εοριιΐ3( , πυ( (1ί ν ίιΐ^ι

Ι11ΙΊ1-. .ι ; (ρίΟΐΙ |3ΙΙιρΐ3ΙΙ1 3(•<'ί<||'|18 , (Ί ΙΐΙ ΜΊΊ1Ι11 εηδ, (Ι11ΙΪ1-

(ΐ'ΐιιΐιιιη βδΐ. 0βυδ3 εηίιη ίΙΙίηδ ςηίϋειη ίικίεΐπ ιηίιιιιία ;

Ιιιι]ιΐ8 νεΓΟ, ηιρηίίδ βΐίιριβ ρβ>δίυ : εί βιιιόο είι•03 Γβΐίηιιυπι

ειιϋδ μεηιΐδ, εί ηοη ρχΙγ3 Οδίοηίΐιιηΐ Ρδδ« <ιΙίΐ]ΐι.ιιιι εηΐίβ

Π3(ιΐΓ3ηι. (3) ΡΓορΙεΓ ο,υοο' , 1ι*ο (]ΐιϊι1ειιι ρΓϊείΡΐ'εβηΙιΐΓ.

ΟοηδίιΙεΓβηιΙα! βιιίεπι δυηΐ ίρβίυδ εηΐΐδ εβιΐδα; εί ριίικί-

ρΐα , ρην.ιΐ εηδ βδΐ. ΜβηίίεδΙιιιη 3ΐιΙι•πι εδί ίη ίίδ ηυαί (Ιε-

(ειιηίη3Υίπιιΐ8 (1β εο, ηυοίίεδ ιιιιιιπιηιιυιΐιιυε ιΙίΐΗΐυχ, 'ΐυυ(1

ειΐδ ΐΓΐιιΙΙίρΙίιίΙιτ ϋίεϋιΐΓ.
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ΙΛΒΕΚ VI.

ΟΑΡ. Ι.

Τό 8ν λέγεται πολλα"/ώς, καΟάπερ διειλόμεθα ποό-

τερον εν τοις περί τοϋ ποσα^ώς• σημαίνει γάρ το μεν

τί εστί και τόδε τι, τι) δε ότι ποιον η ποσόν η των

άλλων εκαστον τών ούτω κατηγορουμένων. (2) Το-

ί> σαυτα^ώς δέ λεγομένου τοϋ όντος φανερόν ό'τι τούτων

πρώτον ον τό τί έστιν, όπερ σημαίνει την ούσίαν.

"Οταν μέν γαρ είπωμεν ποιόν τι τόδε , η αγαθόν λέγο-

μεν η κακόν, άλλ' ου τρίπη^υ η ανΟρωπον όταν οέ

τί εστίν, οϋ λευκόν ουδέ Οερμον ουδέ τρίπη/_υ , άλλ'

ιι> ανΟρωπον η Οεόν. (3) Τα ό' άλλα λέγεται όντα τω

του ούτως όντος τα μεν ποσότητας είναι, τα δε ποιό

τητας, τα όέ πάθη , τα δέ άλλο τι τοιούτον. Διό καν

άπορήσειέ τις πότερον τό βαδίζειν και τό ΰγιαίνειν και

τό καθησθαι εκαστον αυτών ον η μή ον, ομοίως δέ και

II» επί των άλλων οτουοϋν των τοιούτων ούθίν γαρ αυτών

εστίν ούτε καΟ' αυτό πεφυκός ούτε χωρίζεσθαι δυνατόν

τη; ουσίας, άλλα μάλλον, εΐπερ, τό βαδίζον των Ον

των τι και τό καθημενον και τό υγιαΐνον. (4) Ταϋτα

οι μάλλον μαίνεται Οντα , διότι εστί τι τό ΰποκείαενον

2π αύτοΐς ώρισμε'νον • τοϋτο δ' έστιν ή ουσία και τό καΟ'

εκαστον, Οπερ εμφαίνεται εν τη κατηγορία τη τοιαύτη•

τό αγαθόν γαρ η τό καθημενον ούκ άνευ τούτου λε'γε-

ται. (.ί) Δήλον ούν ό'τι δια ταύτην κάκείνων εκαστον

εστίν, "ίΐστε τό ποώτως ον και ού τι ον άλλ' ον

η απλώς ή ουσία αν είη. (ο) Πολλα/ώς μέν ούν λέγε

ται τό πρώτον ' όμως δέ πάντων ή ουσία τρω'ον και

λόγω και γνώσει και χρόνιο. Τών μεν γαρ άλλων κα

τηγορημάτων ούΟέν χωριστόν, αύτη δι μόνη. Και τώ

λόγω δέ τούτο πρώτον ■ ανάγκη γαρ έν τω Ικάστου

34) λόγω τον της ουσίας ένυπάρ/ειν. Και εϊδε'ναι τότ'

ο!ομ;0α εκαστον μάλιστα , ό'ταν τί εστίν δ άνθρωπος

γνώμεν ή τό πυρ , μάλλον η τό ποιόν η τό ποσόν ν) τό

■οϋϋ , επεϊ και αυτών τούτιον τότε εκαστον ίσμεν, ό'ταν

τί εστί τό ποσόν ί| τό ποιόν γνώμεν. (?) Και δη και

α τό πάλαι τε και νϋν και άει ζητούμενον και άει άπο-

ρουμενον, τι το ον, τοϋτο εστί τις ή ουσία. Τοϋτο

γαρ ο! μέν εν εΐναί φασιν, ο'ι δέ πλείυ) ί, έ'ν, και ο'ι μέν

πεπερασμένα, ο'ι όέ άπειρα. Διό και ήμΐν και μά

λιστα και πρώτον και μόνον ώς ειπείν περ'ι τοϋ ούτως

4υ οντος Οειορητέον τί εστίν.

Κιι> ΠιΐιΙΙίρΙκίΐΡΓ ιΙίιίΙιΐΓ, φιεηιαιίιιιοιίιιιη ίιι ίΐδ ηιιχ ο^ϊ-

Ιΐιιι$<1θφΐο1ίε8(1ίε1ί8, ρπιΐδάϊνίίίιηυδ. 8ί£ΐιίΓιε3ΐ εηίιη ιιϋπ.Ι

ιριίιίειιι ςυίιΙ εδΙ, εΙ Ιιοο ςυίιΐ : 3ΐίιΐι1 νεΓΟ, φΐ3ΐε, ΗΐιΙ φΐβη-

Ιιιηι, αιι[ ΒίηξίιΙααΙίοηιηι, φΐ,εΐΐβ ρίΜΡΐΙίεηηΙιιι-. (2) ι,ίπιιιιι

.ιιιίειιι οη<ί ΙοΙίεβ (Ιίι ;<1 1 1 1-, ραΐεΐ ρπιηιιηι Ιιοπιιιι οιΐδ θ,-λπ

ίρδίιιη (ΐιιίιΐ «Ι, φίοιίφΐε 8ΐι1)8(3ηΙί&πι ΜΚΐιίΠοίΙ. ριιπιΐ)

εηίιη (Ιίιίιιιιΐί ιμιβίβ φΐϊρρίαιη Ιιοο, αιιΐ Ιιοηιιιιι ιΐίοίιιιιι*, αιιΐ

ηιαίιιιη ; δΐ•<1 ιιυη ΙπειιΙιίΙιιιη , 3»1 Ιιοιιιίηεηι. (,ΐιπιιιι αιιΐοηι

(|ΐιί(1 Ρδΐ, ηοπ βΙΙηιπι, ιιοε ι-αΐκΐιιηι, Ιΐεε ΙπειιυίΙπιη, ηρχΐ Ιιο

ιιιίηεηι, ,ιιιΐ (Ιειιιιι. (:!) ΟεΙεπι νριυ εηΙΪ3 (Ιίι ιιιιΐΊιι-, ι•ο

φίοιΙ βηΐίβ ριοριίε (1ί(:1ί φΐ3'ΐ1αιι> κιιηΐ φΐ3ΐ>1ίΐ3ΐεδ, φΐ.τιίαιη

φΐ;ιΙί[;ιΙεϋ, ιμι,νιίαιιι ρβδδϊοηεδ, ΐ|υίΐ'(1αιιι «Ιίιριίιΐ ηΙίικΙ Ι.ιΙε.

Ι'ικίβ (ΙιιύίΙβϊΡΓίΙ :ι|ί(|πί< , ιιΐηιπι ίρ*ιιηι ηηιΙιιιΐΒΓΡ, ρ[ «ιηιιιη

ρν^ρ, »ε βειΙεΓρ, εΐ ιιηιιιιΐ(]ΐιοιΙΐ|ΐιε Ιιυπιηι, εηϊ , 3ΐι ηοη-επί

6ΐ( : ΒΪπιΐΙϊΙβΓ εΙ (Ιε ηυοοιιιηηυε εεΙεΓοηιιη δίιηίϋιιιιι. \ ιΙιιΙ

ειιίιη Ιιιιι ιιιη ε&1 |κτ 8ε η»ΙιΐΓ3 βρίπιπ , ηβφιε |>0^>ίΙιίΙε 3

ΜΐΙι>1;ιηϋ;ι 8ερ3Γ3Γΐ : -γι] ιιι,ιυίϊ, 8ί((ΐιί(1ριιι, 3ιπΙιιι!,ιιιν εηΐίιιιη

αΜηυίρ! , εΙ κειΙεπβ, εΙ «ιιιιιιη. (4) Η.το αιιίριη ηιαμϊβ εη1..ι

»ρραιεη(, (ριοηίΐπι μιΙι{ιί Ιιιιιι εϊδ (1(•Ιΐ'Π)ΐϊη;ι1ιιιπ ρ>1 : Ικιε

αιιίειη ι>5.1 ίΐιυβίβηΐίβ , (Ι 8ίη§υΐ3Γβ, ηιιοιΐ ίη ΙαΙί ρΓα'ΐΙϊοΛ-

(ίοιιε <ιρρ«ΓΡ(. Βυηιιιη ειιίιη , 3ΐιΙ βριίειίϋ, 3ϋ>ί|(ΐε Ιιοε ηοη

(ΠείΙιΐΓ. (ϋ) Ι'βΙεΙ ϊ<•ϊΙιιγ ((«οι! ρΓορίΡΓ Ιιηιιο, ίΙΙοπιιη ΐ)ΐιο-

ιριε ϋίιιμιι1:ι ίΐιηΙ. (^ιι;ιιί• ψιιηΙ ρι ϊιικι ε«1 εηβ, εΙ ηοη 3ΐίηιιο<Ι

βηδ, 8ειΙ ίίηιρΙΐΓίΙίτ εη5, μιΙ^ΙμιιΙι.ί ργϊΙ. ((>) ΜηΙΙϊδ ηιιϊϋεηι

ηιοιίίί ρπηιυιη (ΙίείΙιΐΓ; 3((3Πΐεη >ιι1> -Ι :ιιι1 ι;ι . εΙ Γ3(ίοηβ, ρ(

εο^ηΚίοηε , εΙ ΙειηροΓε , [ εΙ ηηΙυι-3 , ] οιηηίιιιτι ρηηιιιιη β>(.

ΑΙιυπιιη εηίιη Ο3ΐΐ'8θΐρηια1ιιηι ιιιιΙΙηηι εβί 8Ρρ3ΓηΙ)ϊ1ρ, ίειΙ

Ιι.τε μι13 : ΓβΙίοηε ιριοο,ιιε Ιιοε. ρΓίιηυηι : ηεεεδίε Ρ8ΐ εηίιη -

ίπ ειι]η?ΐ]ΐιο Γ3ΐίοηε ίιιρ.^ε ι-3ΐίοηεηι δΐιΙΐί,ΙηπΓ». 8<ίγο

εΐίαηι Ιππε [ΐιιίαηιιΐί ιιηιιιιιΐ|υιιι]ι]ΐκΊ πι.ι^ίί , ψιιιιη ςυίιΐ 8ίΙ

Ιιοιηο,3ΐιΙ ίρηίί, 8εΪ3ΐηιΐ8, ηυαηι <|ΐιιιιτι ηυαίβ, αιι! α,ιιηηΐιιηι,

3ΐι(ΊιΙ)ϊ. Λ'3ΐιι οΧ ΙιοΓυιιι ίρδοππιι Ιυιιε ιιηΐ]ΐιΐ(]υοι1ψιρ 5οι-

ιπιι., ιριιιιιι ιριί.1 μ( ίρβυιη ηιιαίε, 3ΐι( ϊρ^ιιιτι ιρκιπίππι

δοίβηιπί. (7) ΑΙιμιο ε!ί3πι Γ]ΐιοι1 (3111 οΐίηι ({1131η ηιιηε, ρΐ

δεηιρεΓ ηιιχπΙυΓ, δοπιρει^ιιε ι1υ1ιί(Η(ιΐΓ, ο,ιιίιΐηαηι ϊρβυηι

επί δί(, Ιιοο ε*1, φΐη'πηιη 8ΐιΙκΐ3ΐιΙί3 δίΐ : Ιιοο εηίιη ψιί(ι3ηι

ιιιιιιιιι 3ίιιηΙ ρβίρ, φΐί(1ί)ΐη ρΐιιτα (]ΐΐ3ΐιι ιιηιιπι : ρΐ ηιιίιίβηι

Ιίηίΐ3,()ΐιί(ΐ3ηι υργο ίηΠηίΙ». Οιιητβ ηο1)ϊί; ο,ιιοφίεεί Μβχϊιιιε

οΐ ριίιηυιη ρΐ δοΐιπιι ( ιιΐ ϋ3 ιΐίοθΐιι ) (Ιε ειιΐε Ιιοε ρβοΐο,

ιριί(1ιΐ3ΐη δίΐ, δρεεπίβικίυηι εβΙ.

ΟΑΡ. II.

Λοκεΐ δ' ί, ουσία υπάρ/ειν φανερότατα μέν τοις σώ-

μασιν οιο τα τε ζωα και τα φυτά και τα μόρια αυτών

ουσίας είναι φαμεν, και τα φυσικά σώματα, οίον πϋρ

και ύδωρ και γην και τών τοιούτοιν εκαστον, και Οσα η

4:> μόρια τούτιον ?, εκ τούτοιν εστίν, η «.ορίων η πάντοιν,

? β ' > V ι ' > '~ ν .

'.ιον ο τε ουρανός και τα μόρια αυτού, άστρα και σε

λήνη και ήλιος. (■.>) ΙΙότεοον δε αύται μόναι ούσίαι

Λ'ίιΙεΙιΐΓ 3ΐι1ειιι 8ΐιΙ)5ΐίΐηΙί3 εχίίίΙεΓε, ιιΐ3ηϊΓε8ΐί5>ίιιιε (ριί-

(Ιειιι ίη εοΓροπυιι* : (|ΐΐ3ΓΡ αηϊπιαίϊα, εΙ ρίβηίαβ, εΙ οοπιιιι

ρ3Γΐε<, 8ΙΐΙΐίΐ3Ιΐ1ί38 είδε ΐ1ίθίΐ11Ι18, 30 Ι13ΐΐ1Γ3ΐί3 ωΐ~|Κ>Γ3 , ιιΐ

ϊ(;ηεηι , βφίβηι εΙ ΙεΓΓβιη, βΐηυε Ι.ιΙίιηη βίη^ιιία , β( οτιχ-

οηηκριρ 3ΐιΙ Ιιοηιηι ρ3Γΐι•8,3υΙ ρ\ 1ιί8 δΐιηΐ, 3ΐιΙ ρ3Γΐί-

1)ΐΐ5, ηιιΐ οιιιηίΐιικ : ιιΐ ολΊπιη, εΙ ε]ιΐ5 ρ3Γ(ε>, δίιΙεΓη, Ιιιη.•»,

οΐ δοΐ. (2) υίπιιη 3ΐι1ειη Ι|.ε βοΙ* 8ΐιΙ)δΐ3ΐι1ίχ 8ίηΙ , αιι
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εΐσιν ή και άλλαι, ή τούτων μέν ούβέν έ'τεραι δέ τίνες,

σχεπτεον. Δοκεϊ 8ε τισι τα του σώματος πέρατα , οίον

επιφάνεια χαι γραμμή και στιγμή και μονάς, είναι ου-

σίαι, και μάλλον ή τι) σώμα και τό στερεόν. (ί) "Ετι

& πάρα τα αισθητά οί μέν ουκ οίονται είναι ούΟέν τοιούτον,

οι δε πλείω και μάλλον όντα άιόια, ωσπερ Πλάτων τά

τε εΐό'η και τα μαθηματικά δύο ουσίας, τρίτην δέ την

τών αισθητών σοιμάτων ούσίαν. (ι) ίπεύσιππος δέ

και πλείους ουσίας από τοϋ' ενός άρ;άμενος, και άρνας

ιο εκάστης ουσίας άλλην μέν αριθμών, άλλην δέ μεγεθών,

έπειτα ψυχής• και τούτον δη τον τρόπον επεκτείνει τας

ουσίας. (;>) "Ενιοι δέ τα μέν είδη και τους αριθμούς

τήν αυτήν ενειν φασι φΰσιν, τά δέ άλλα ένόμενα ,

γραμμας και ε'πίπεδα, μέχρι προς τήν τρΰ ουρανού

16 ούσίαν και τα αισθητά. (ο) ΙΙερ'ι 8ή τούτοιν τί λε'γε-

ται καλώς η μή καλώς, και τίνες είσιν οϋσίαι, και πό-

τερόν εϊσί τίνες πάρα τας αίσΟητάς η ουκ εΐσί, και

αύται πώς εϊσί, και πότερον εστί τις χωριστή ουσία,

και δια τί και πώς, ή ουδεμία πάρα τας αίσθητάς,

ίο σχεπτεον, ΰποτυπωσαμένοις τήν ούσίαν πρώτον τί έστιν.

Λέγεται δ' ή ουσία, ί'ι μή πλεονα/ώς , άλλ' έν

τέτταρσί γε μάλιστα • και γαρ το τί ήν είναι και τό

καθόλου και τό γένος ουσία δοκεϊ είναι έκαστου , και

τέταρτον τούτων τό ΰποκείμενον. Τό δ' ΰποκείμενον

3:. έστι καΟ' ου τα άλλα λέγεται , εκείνο δέ αυτό μηχέτι

κατ' άλλου, (ί) Διο πρώτον περί τούτου διοριστέον

μάλιστα -(αρ δοκεϊ είναι ουσία τό ΰποκείμενον πρώ

τον. Τοιούτον δέ τρόπον μέν τίνα ή υλη λέγεται ,

άλλον δε τρόπον ή μορφή , τρίτον δέ τό Ικ τούτιον •

3" λέγω δέ τήν μέν ύλην οίον τον ναλκόν, τήν δέ μορ-

φήν τό σ/ήμα της ιδέας, τό δ' εκ τούτων τον αν

δριάντα τό σύνολον. "Ωστε ει τό είδος 'τής ύλης πρό-

τερον καΐ μάλλον ον, και τοϋ έ; άμφοϊν πρότερον

εσται δια τον αυτόν λόγον. (3) Νυν μέν ούν τύπω

36 είρηται τί ποτ' έστιν ή ουσία , ό'τι τό μή καΟ' υποκει

μένου άλλα καΟ' ου τα άλλα. Δει δέ ιχή αόνον οίί-

τως• ου γαρ ίκανόν. Αυτό τε γαρ τοϋτο άδηλυν, και

έτι ή ύλη ουσία γίνεται. Ει γαρ μή αύτη ουσία , τίς

έστιν άλλη διαφεύγει. ΙΙεριαιρουμένων γάο τών άλ-

40 λοιν ου οαίνεται ουΟέν ΰπομένον. Τα μέν να ο άλλα

τών σωμάτων πάθη και ποιήματα και δυνάμεις, τό δέ

μήκος και πλάτος και βάθος ποσότητες τίνες άλλ' ουκ

ούσίαι • τό γαρ ποσόν ούκ ουσία, άλλα μάλλον ώ ΰπάο-

νει ταΰτα πρώτω, εκείνο έστιν ή ουσία. (4) Άλλα

4 6 μήν αφαιρουμένου μήκους και πλάτους και βάθους ού-

Οεν όρώμεν ΰπολειπόμενον, πλην εΐ τι έστι τό όοιζο-

μενον Οπό τούτοιν, άστε τήν ύλην ανάγκη φαίνεσΟαι

μόνην ούσίαν οίτο) σκοπουμένοις • λέγω δ' ύλην ή

καΟ' αυτήν μήτε τι μήτε ποσόν μήτβ άλλο μηΟέν λέ-

:,ιι γεται οίς ώρισται τό όν. "Εστι γάρ τι καΟ' ου κατη

γορείται τούτων εκαστον, ω τό είναι έτερον χαι τών

κατηγοριών έκαστη • τα μέν γαρ άλλα της ουσίας χα -

εΐίβηι . 1 1 1 ; ί ■ . ;ηΐ Ιι,ιμιιιι ιμίκΙεΠΙ ιιιιΙΙα, 8£(] ίΐΙίφΙΟ! 3ΐίίΓ, εοη•

ϋί(Ιΐ'ΓίηιΙιιιΐ) β5ΐ. ΥΜείιΐΓ βιιίεπι ςυίοιιβιΐίΐιη, εοΓροπδ (ργ-

ΙΙ1ΙΙΙ08, ιιΐ ίπ|)ΡΓίίι•ί('Μΐ, Ιίηι'.ιιιι, ριιηι 1 ιιι>ι , εΐ ιιιιΊΙ:ιΙιίιι . 5»1>-

8ΐ3ΙιΙί38 εδδε, εΐ ηκιρ* ΐ|ΐι.ιηι εοι-ρυδ «Ι ΜΐΙίιΙιιιιι . (3) ΙΙρηι,

|ργ,ίΊιί• ΜΊ]»ιΙ)ϊΗη, ΐ|πί(Ι;ιιπ ηοη ριιΐηηΐ 3|ίφΐί<1 Ρ85Ρ ΙβΙε :

(|ΐιί(Ιηιη ρΙιΐΓβ, ει ςιιοε πιββίδ βεηιρίΙεΓηβ δΐιηι : δίευΐί ΙΊ.ιΙο,

οί ίρδ38 δρρείρβ, ε( ιιΐ3ΐ1ιι.'ΐη»ΙίΓ», (1ιΐ38 5ΐιΙ»Ι.ΊθΙί3•. ; Ιιτϋβι»

υργο, 8Ρη$ίΙ)ϋίοηι εοΓροηιηι ΜΐΙι-Ι.ιηΙί.Ίΐη. (4) δρειίδίρριΐδ

λόγο ίρΐίβηι ρΐιιπϋ δυΙ)δΐ3ηΙΪ3$, βη ιιηο ίηείρίεηδ, εΐ ρηηείρϊ»

ειηοδςηε δΐιΐκίβηΐίίε δίβΐιιίΐ, 3ΐίοιΙ ιιιιιιΐιτοπιηι, 3ΐίιιι1 ιιι;ι-

ρ,ηίΐιιιΐίπιιηι, (Ιβϊηιΐβ ιιηίιιι;ΐ' : εΐ Ιιοε ηιοιίο ΐ'χΐΐ'ΐιιΐίΐ δΐιΐΐδίβη-

Ιΐ38. (5) ι,>ιιί•Ι:ιιη ,ιιιΙΐΜη, βρεειρδ ψιίιίρηιεί ηυιηΡΓΟδ εβηιΐβιη

Ιι,ιΐιι'π• ιΐίΐΙιΐΓ,'ΐιιι ΐΐϊιιιιΐ ; εείεη νιτυ 8εΐ|ΐιεη(ία , Ιίηεββ εΐ 8ΐι•

ρειΤκΊΡ.ί , ιΐ5(]ΐιε 3(1 εηΊί 5ΐιΙ)»ΐ3ΐιΙί3ΐη εΐ 8οη»ϊΙ>ϊΙϊα. (6) Ι)ι•

Ιιίί ί;;ίΙυΓ ηείιΙ 1)εηε ιμπιΚε ηοη 1)οηε (ΙίεβΙοτ, εΐ ςιιηι

5ΐι1)6ΐβη|ίιε ίίηΙ, <Ί υίπιιη 3ΐί(|υχ ρπκΙεΓ Μ'ΠδίΙιϋΐ'δ δίηΐ, ,ιη

ηοη ίίη(,ε( Ιι;γ ςυοηιοιίο $ίη( , εΐ ιιΐηιιη 8ΪΙ βϋςυϊ βέρα•

ΓΐΙη 8ΐι^(3ΐιϋα, βΐ ειΐΓ, (■! ςυοηιοιίο, 3η ιιπΙΙ.ι ρΓίΒίεΓ

8εη8ΪοϊΙεβ, ρεΓδοπιΙβηιΙιιιιι ε>1, (ΙεβεΓίρΙα ρπηιο 8ΐιΙκΐ3ηΙί3.

(]Ιΐί(1|13Ι11 8||.

ΟΑΙ». III.

1)ί(:ϊ[ιΐΓ 3ϋ(ειη δϋυδίβηΐίβ, 8ί ηοη ρΐιιιϊΐιιπ, $3Ηεπι ςιΐ3(-

Ιμογ ηκκίίδ. Μ,τχίιηο εΐεοίιη ςιιο(1 ει•αΙ ε8«ε, εΐ αηίνεΓ«ιΙε,

εΐ κειιυδ, 8υΙ»(3η1ί» ευ]ιι»]ΐιε ε&δε νίιΙιΊιιι : ε( (]υ3Γΐυηι Ιιο-

Γυιη, 8ΐι1)ίεϋ1ιιιη. 8ιι1ι]εε1ιιιη 3ΐι(ειη «81, (Ιειριυ εεΐεΐ'3 <1ί-

οηηΙιΐΓ : ίΙΙικΙ νείΌ ηοη βηιρίίιΐδ ΰεβίίο. (2) 1)ιΐ3Γ8 ρπηιο

(Ιο εο ιΙιΊΐΊΊΐιίιΐ3ΐιι1ιιιιι ε«1. Μ3χίιιιε ιιηηιιρίι' .-ιιΐΐϊίαιιΐί,ι

8ΐι1)]εεΙηιη ρΓίηιυιη ε&5ε νίιΙεΙηΓ. Τβίε νρ™ <μιο<ΐ3ΐη ιηοιίυ

ςιιίϋβιη ιη3ΐεΓΐ3 (ΙίείΙιΐΓ, ςιιοίΐβιη πιοιίο νεΓΟ Γογπι3 ; Ιργ-

ΙιυηΊ νεΓΟ, ιμιοιΐ ρχ Ιιν εχΙ. Οίεο βιιΐρπι ηΐ3(ΡΓΐ3ΐη ςηί

(Ιειη, ιιΐ <Ρ8; Γοηηβιη 3υ(ριη, ΙΊ^ιιΐΒΐη ίιίρα; ; <]υοι1 ϊργο εχ

Ιιί8 881, Ιο(3ΐη 8(β(ιΐ30ΐ. ϋιιιΐο «ί βρεοίεί ρΓΙΟΓ Π13(εΓίΑ 851 ,

γ! 1113^18 ΡΙΙ8, ίΙΙΐΙίΙ . ί < 1 1 1 ' } τ 1 . ■ , ψιιιιΐ εχ 3Ι1|Ι)θΙ)ΙΙ8 βδΐ, ρΓΪ118

ετίί, οί) βίηιίΐοηι Γ3(ίηηεπι. (3) Νιιηε ίίβςοε ηιιΜη3ηι

5θΙι>ΙαηΐΡ3 άΐ, ψιαςί ίη (1ιΊίηΡ3(3 Ιΐ|;υΓ3 (]ί(1ιιπι «ί, ηιιοιΙ

ηοιι ιΐε 8ΐιΙι]βρΙ<>, Μ.'ϋ ιΐο (]ΐιο εείεπι. ΟροΓίεΙ 30(εηι, ιιοη ίΐα

8θΙυιη : ιιοη εηίιη ίΐιΙΊιπΙ. II Ιιορ ηηιηςιιείρβιιιη, ηοη Ρ8(

ιιΐ3ηίίρ>Ιηηι : ε( ίΐΐ'ΐη, ιηαΙΡΠ3, Κΐι1ΐί1.ιτι1ί3 ΙίΙ. 1 λιιιιι 81 Ιια'ε

ιιοη εβ( 8ΐι1)ίΐ3ΐιΙί3 , ςοοε 3ΐία βίί , ΓιιμίΙ ηο«. Ι Ορηιρ(ί8 ε(-

ειιίιη εείριίί, ηίΙιίΙ βΐίοϋ γριιιβπργρ >1(Ι«Ιιιγ : εε(εΓ3 ηβηκριρ,

ρβδίίοπε;! εοΓρυπιηι, εΐ εΠεείϊοηεβ, εΐ ρυίριιΐία: *ιιηΙ; Ιοη-

ι;ί1«(1ο υργο, ΐ3(ίΙυι1ο, βΐ ρΓθΓιιη«ΙίΙ;ΐ5, (ΐιΐ3ΐι(ίΐ3ΐΡ8 ιρϋΟΜίαιη,

μνΙ ηοη δΐιΐΐϋΐαηΐία; βιιηΐ. 0"3ΐι1ίΐ3•> εΐεηίιη ηοη ε-.1 8ΐι1ΐ8ΐ3η•

(Ϊ3 , μι] ιη3^ί8 ευί Ιΐίεε ίρδη ριϊιιιο ίηβυηΐ , ίΙΙικΙ Ρ.-.Ι 5υ1)8ΐηη-

Ιίιι. (4) ΚιιίιηνεΐΌ α1)Ι;ιΙ;ι Ιοη^ίΙοιϋηε, ΙβΙΚυαΊηε, εΐ ρΓοΓυιι-

(ΙιΙηΙρ, ιιϋιίΙ νϊ(1επιιΐ8 Γεϋςυυηι , ηίίί 8ΐ (]οίι1 6>1 <\υοΛ β!) ει»

(Ιί'ίΡΓίηίηεΙιΐΓ, ιιΐ ί(;ι εοη8ίο>εΓβιιΙί1)ΐΐ8, ιιι;ιΙοπ;ιηι βοΙηιιι ηε-

εεββε ί>ί( βρρβΓΡΓε 8ο1)8ΐ3ΐι1ί3ΐιι. Οίεο βιιίειη ιιιαΙβΓΪαιιι, (|ΐι;ι•

ρβΓ 8β ίρίβηι ηείριε ςιιίιΙ, ηρΐ]ΐιβ (ρκιιιΐιιιη , ηβο 3ΐίΐ]υί(1

;>Ιίπι1 ΐ|ΐιίρ|Μ3ΐιι (ΙίίίΙΟΓ, (ριίΐιιι^ρη'ί ι1ιΊρηιιίιΐ3ΐυΓ. ΕδΙ εηίιη

ιριίιΙ, <1ρ «μιο Μΐι^υΙίΐ Ιιοπιιη ρι;ιιϋΐ'3η1ιΐΓ : ειιί Ε$8ε, 3ΐ-

ριιί(|ΐιρ ρΓ3'()ίθ3(ίυιιυιη , (ΙίνεΓίΐιιη ε»1. 0εΙεΓ3 ηαιηΐ]ΐιο <1υ

/
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τηγορεϊται, αυτή δέ τής ύλης. *ί1στε το έσχατον

καΟ' αυτό ούτε τι ούτε ποσόν ούτε άλλο ούΟέν εστίν.

Ουδέ όή αϊ αποφάσεις• και γαρ αύται ΰπάρςουσι χατα

συμβεβηχός. (δ) Έχ μέν ουν τούτων Οεωροΰσι συμ-

& βαίνει ούσίαν είναι τήν ΰλην. Αδύνατον δέ• χαι γαρ

το /ο>ριστόν χαι το τόδε τι ΰπάρ/ειν δοκεϊ μάλιστα χ5)

ουσία, διό το είδος χαι το ες άμφοΐν ουσία δόςειεν αν

είναι μάλλον της ύλης. Τήν μέν τοίνυν ές άμφοΐν

ούσίαν, λε'γω δέ τήν ε'χ της ύλης χαι της μορφής, άφε-

Ιυ τεον • ύστε'ρα γαρ χαι δήλη. Φανερά όε' πω; χαι ή ίίλη.

(β) ΙΙερΐ δέ της τρίτης σχεπτέον αΰτη γαρ άπορω-

τοίτη. "Ομολογούνται ό' οΰσίαν είναι των αισθητών

τινε'ς, ώστε έν ταΰταις ζητητε'ον πρώτον.

>ιιΜ;ιι>Ιί;ι ρππΙίρ.ιιιΙιΐΓ ; Ιι.τε νεΓΟ, (Ιο ηΐ3(επ3. (,ίιι.π.:

φιιιΊ ιιΙΙΊιιιιιμι εδί ρΒΓ 86, ιιριμιρ ηιιίιΐ, ηεφιε ιμιιιιιΐιιιιι ,

ηεε 3ΐίφΐϊ(1 αΙίιιιΙ εδί. Νρφίε εΐίβππ ηε£3ΐίοηρδ : εΐεηίπι Ιια>

αυοφίε. δεειιικίιιηι 3ογϊι1ιίι8 ει-υηΐ. (;>) Εχ Ιιί> ΪΙ.ιφιι• δρε-

( :ιιΐ3ηΙίΙ)119 8εεί<1ί( 51ιΙ)δΐ3ηΙϊ«ιη 8886 ιηαίιτίαι». ΛΙ ίηιροβ-

δίΙ)ί1ε <-1 : ιΊιΊΐίιιι Μ•ρ;ιΐ';ιΙιιΙ(" , <Ί Ιιοε ςιιίιΐ ι«' , \ ίΊιηΙιιι-

ηιβχίηιε ΐηβϋίίΡ δΐιΙιΛιπϋ.ρ : ρΓορίΡΓ ςικκΐ «ρεείρδ, ρΐ ψκχΐ

εχ 3ηιΙ)ο1)ΐΐ3, λ ϊίΙυΙιΐΓ εκ* «υΐκίαηΐί» ηΐ3&ί*φΐ3ΐη ηιαίοπα.

ΑΙ ϊΙΙα 8ΐι1)5(»ηΙί», φΐα: βχ ιιη1κ>Ι>ιΐ8 , ιϋοο ίΐυΐεηι ςυχ εχ

ηιαΙεπί οΐ Γυπιια ρ*1 , οηιΐΙΙρηο'Β ε«1. ΡοβΙεΝΌοεηίπι εΐίβπι

ιπ.ιιιιΓ.-Ι,ι ι••.!. ΜιιηϊίεβΙα υογο σ,υοιίαιη ιηοιίο εΐίίηι ϊ|>— * ιηη-

Ιεπ3. (0) Λ1ιΙ(• ΙβΓΐί3εΛΙ15κΙρΓ3ηύΊιηΐ6δΙ ; Ιι,γγ πιίιιι ηιαχίηιι'

ιΙιιΙιιΙ.-ιΙιίϋ». ΟοιιοειΙίΙιΐΓ βιιίειη, ςιιακίαηι Ρδίε δυΐκώηΐϊβδ

50Π5ί1)ίΙίϋΙ1ΐ: ιμΠΙΪ' III 1 1 13 ρι ίιιιιιιιι ιμι.χ'ΐνιΐιΐιιιιι εδί.

ΟΑΡ. IV.

ΈπεΊ δ' έν άρ/ή όιειλόμεΟα πόσοις δρίζομεν τήν

ιι, ούσίαν, χαι τούτων εν τι έδόκει είναι το τί ήν είναι,

Οεωρητε'αν περί αύτοϋ' • προ ζρ'(θ\> γαρ το μεταβαίνειν

εις το γνωριμώτερον. 'ΙΙ γαρ μάΟησις ούτω γίνεται

πασι δια των ήττον γνωρίμων φύσει εις τα γνώριμα

μάλλον • χαι τοϋτο έργον εστίν, ωσπερ εν ταϊς πράξεσι

*» τί) ποιήσαι εχ τών ίχάστω αγαθών τα δλιος άγαΟα

εχάστω αγαθά, ούτως έχ των αύτώ γνωριμιοτέρων τα

τή φύσει γνώριμα αύτώ γνώριμα, (ι) Τ4 ο' εκάστοις

γνιόριμα χαι πρώτα πολλάκις ήρεμα εστί γνώριμα ,

και μικρόν ή οϋΟεν έ^ει του οντος' άλλ' δμως εκ τών

ϊι- φαύλιος μεν γνωστών, αύτώ δέ γνωστών, τα δ'λως γνο>-

στα γνώναι πειρατίον, μεταβαίνοντας, ωσπερ εΐρηται,

δια τούτοιν αυτών. (:)) Και πρώτον εΐπωαεν ενια

περί αύτοϋ λογικώς, δτι εστί το τί ην είναι εχάστω 8

λέγεται χαΟ' αυτό. Ού γάρ έστι το σοι είναι το μου-

3υ σικώ είναι- ού γαρ χατα σαυτόν ει μουσικός. "Ο άρα

χατα σαυτόν. Ουδέ δή τοϋτο παν ού γαρ τό ούτως

καΟ' αυτό ώς επιφάνεια λευκόν, δτι ούκ εστί τό επιφά

νεια είναι τό λευχω είναι, (ί) Άλλα μήν ουδέ τό ες

άμφοϊν τό επιφάνεια λευκή είναι. Λια τί; δτι πρόσ-

36 εστίν αυτό. Έν ω άρα μή ενε'σται λόγω αυτό, λε'-

γοντι αυτό , ούτος δ λόγος τοϋ τί ην είναι εχάστω.

"ίΐστ' εϊ τό επιφάνεια λευκή ειναί έστι τό επιφάνεια

είναι λεία, τώ λευκώ και λείω είναι τό αυτό χαι εν.

(λ) Έπεΐ δ' εστί και χατα τάς άλλας κατηγορίας σύνθετα

ιιι ( εστί γάρ τι ύποχείμενον εχάστω, οίον τω ποιώ χαι τώ

ποσώ χαι τώ ποτέ και τώ που και τή κινήσει ), σκεπτέον

άρ' εστί λόγος του τί ήν είναι εχάστω αυτών, και υπάρ

ξει και τούτοις τό τί ήν είναι, οίον λευχω άνΟρώπω τί

ήν λευχω άνΟρώπω. (ο) Έστι» οή όνομα αύτώ ίμά-

ίά τιον. Τί εστί τό Ιματίω είναι; άλλα μήν ουδέ τών

καΟ' αυτό λεγομένων ουδέ τοϋτο. *Η τό ού καΟ' αυτό

λέγεται ίι/_ώς, καΐ τούτου έστι τό μέν έχ προσΟέσεως,

τό δέ ού. Τό μέν γαρ τώ αυτό άλλω προσχεΐσΟαι λε'-

γεται 3 ορίζεται, οίον ει τό λευκώ είναι οριζόμενος λέ-

;><> γοι λευκού ανθρώπου λόγον • τό δέ τώ άλλο αύτώ, οίον

ει σημαινοι τό ίμάτιον λευκόν άνΟριοπον, ό δέ δρίζοι τό

ίματιον ώς λευκόν • τό δέ λευκός άνθρωπος εστί μέν

Οπιιιτ) 3<ι(εηι ϊη ρπηοίρίο (Ιίνίΐβππιπϋ ςυο( ι » ι • •< 1 ΐ -. >ιι|ι-

8(3η1ί3ΐη ι1.Ίι•ιιιιίη;ιηιιιν, 3ε Ιιοπιιιι ίιιιιιιιι .|ΐιηΜ,ιιιι ε8$ε

\ίι]ΐ'3|υΓ ΐ|ΐιοιΙ ςιιϊιΐ ιταΐ ε88β, άε 60 εοη8ίι1εΓ3η<1ιιιη ΡίΙ.

ΡΓΟιΙείΙ εΐεηϊιη (Γ3η8εεηι)νΓε βί) ηοΐϊιικ. 11» η.ιιικρίΓ ιϋ>ι ί-

|ιϋιι.ι ΠΙ <ιηιιιϊι>ιΐ3, ρεΓ ηιίηυί ηοΐ» Π3(ιΐΓ3, 3(1 ιιι.ι^ί> ηοΐβ.

Ι ί Ιιοε οριις ε8( , ιιΐ ϊη βεϋΐιιΐί εχ εί$ ςιια; ευίςιιε μιιιΙ Ιηιιι.ι

ΓΐεεΓε , ί)ΐΐ33 δίηιρΙίείΙεΓ 1)οιΐ3 8υη(, δίιιΐ ειιίηιιε Ικιικι : ϊ(8 εχ

ίί1)ί ηυΙίοιίΙ)ΐΐ8, φΐχ πλΙμγ» ηοΐιι μιιιΙ, δίΐίϊ ΓβεβΓε ηο(3.

(">.) Οιι»" 3π1ρπι ίίιιμιιΐίκ ηο(3, εϊ ρπηι», 83?|)»•ηυΐΒεΓ0 ρ«-

ηΐίη ηο[3 δΐιηΐ , εϊ ρ:ιι ιιπι , ;ιιι( ηίΐιίΐ εη(ί8 |•;ιιΊϊ>ί"|•.ίιιΙ. ΛΙΙβ-

ηιεη εχ είί (ρι* ρβπιηι ηοΐβ , δίΐιτ Ι.ίιικίι ηοΐ3 8»ιη( , εοη»η-

ιΐιιηι ο«1 εο^ηοδοεΓε , ηιια; δίΐΓ.ρΙίΓ.ίΙεΓ ηοΐβ δΐιιιΙ, |>6γ Ιια>ε

ίρδ», ιιΐ ιΐίεΐιιιιι ΡδΙ, Ιιηηδοοηιίεηΐίΐιιΐδ. (3) Αε ρπηιο ηιι.-ΐ'-

(Ιηιτι (1ε εο Ιομίεε ιΐίιριηιιβ : (]ΐιοι1 ίΙΙιιιΙ εδί, <]ΐιθ(1 (ΐιιίιΐ ργ»ι

ρ*"* ιιηιιηΐφίοιίιριρ, (ριοιΐ δρειιηιΐιιπι 8Ρ (ΙίείΙυΓ. Εΐεηίιη Ιε

ρ.-(8ε, ηυη ΡδΙ ηηΐδίειιιη ρ&μ;. Νοη εηίπι δεευικίυηι Ιβ ίρΜίιιι

ιηιΐ8Ϊευδ εβ : ηιιοιΐ ριμο δεευηιΐιιπι Ιε ίρ.-πιη : ηεε Ι.ιμι•ίι

Ιιοε ΙοΙί'ηι. Κεε εηίπι ϋίικί, ςιιοϋ ί(3 δοπιηιΐυιη δε ε$(, υΙ

ΜΐρΐΊ'ΙκΊρ.-. 311)3 : ςιιοηίβηι δίφΡΓΠείεηι βδδε, ηοη ε»1 3ΐ1>υιτι

βδββ. (4) ΑΙ νεΓΟ, ηεε φΐοά1 εχ 3ηιοοΙ)υ5 εδί, εδί δυρβΓΓιείεηι

ίΐΙΙι.-ιιιι 6886. υιιιικ• :' ιμιιιιικιιιι Ιιίι•ε ίηεδί. Ιη ιμκι ργιιο γ.ιΙϊιιιιγ

ίρίΐιιη ιΐίεεηΐρ , ηοη ίηεπί ίρ>ιιηι , Ιι.τε γπΙιο Ρ8ΐ ε]υ8 φΐοϋ

■ μΐ'ιΙ ι-ι.ιΐ ε^δβ (Ίΐίιμιρ. ι}ιι«γρ δι δυρειΤιείεηι αΙΙοιη εβδε, β$(

δυρειΤιοϊεηι Ιη*νειη εδδε , »11)υηι ε( Ια,'νε 6886 , ιιηιιιιι εϊ ϊιΙιίιι

ρ-1. (&) Οιιυηι 3υΙεηι δεειιικίιιηι εε!εΓ3 φΐοφίε ρΓΗΗΐίι•3-

ιικίιΙ,'ι εοιηροδί(3 δίη( (εδίείεηίηι ϊΐϊηυοό 8υΙ)]εεΙυπι ειιϊηυε,

Μ Ι 1 1 π»| ίΐιιΐί , <Ί (μκιιι ΙΪΙ.ιΙί , εϊ φπιικίο , ιΊ ιιΐιί , <Ί ιικιΐιιί ) ;

ρρΓ8(τιιΐ3η(1ιιιιι 681 υίΓυηι 8Ϊ1 Γ.ιΐίο ε]ιΐ8 φΐο«1 (ΐιιί(1 ιτβΐ εδδβ

ιηίιμιι' Ιιιιιιιιη, εϊ ιιίπιιη ϊηδϊΐ εΐίβηι Ιιίδ ίρδίιιιι ιμκ»Ι ιμι!•Ι

βΓβΙ, πΙ Ιιοπιίηί βΙΙκι , ς«ί<1 ργ»1 αΙΙιο Ιιοιηίηϊ. (6) 8ϊ( ;ιιιΙι•ιιι

ηοηιεη ρ]υβ, νεδίίβ. Ουί(Ι εδί νεδίεηι εδδε? ΑΙ νεΓΟ ηεε εοπιπι

εδί, ιμκυ δεευικίυηι δβ ιΙίειιηΙυΓ. Αη Ιιοε Νοη δεευηϋυιη 8ε

(ΙιιρΙίείίεΓ άίεϋιΐΓ? εϊ 1πι]ιΐ8 ι-δΐ Ιιοο ηυϊιίβηι εχ β(Ι(1ί1ϊοηβ;

ι— Ι ικ 1 νεΓΟ ηοη. ΙΙοε εηίιη (ΙϊοίΙιΐΓ, εο <|ΐι<><1 ίρδίιπι, ΐ|ΐι•>•]

(ΙιΊίιιίΙιΐΓ, ιιΐΐΐ'ΐϊ »ι)]ίείΙυΓ : υΐ ριιΐβ, δι βΙΙχιιη εδ&ε, ά'εΐίηίεηδ

ιΜιίΙ .ιΙΙιί Ιιοιιιίηίδ ΓβΙίοηριη : ϊδίηιΐ νεΓΟ , εο ιμιικΙ .ιΙίιΐιΙ

ίρίί : ιιΐδί νεβίίε 3ΐ1>ιιιη Ιιοιηίηεπι δίςηίΓιεβΙ, ίΙΙε νεΓΟ (1εΟ•

ιιί.ιΐ νείΐεηι ιι! ,ίΙΙπιιιι. Ουοιΐ ,ίιιΙριιι εδί »11>ιΐδ Ιιοιηο, ε.ι(

αΙΙιιιηι φΐί(1επι, ηοη (βιηεη (μιί(1 ΡΓαΙ είδε ϊΐϋο Ιιοιιιίιιί, δ«Ι



(1030.) [133—135.] .141ΜΕΤΛΡΗΥδίεΟΚυΜ ϋΒ. VI. ΟΑΡ. IV.

λευχόν, ου μέντοι τί ήν [είναι] λευκώ είναι. Άλλα

τω ίματίω είναι άρα εστί τί ήν είναι τι [ή] όλως ί, ού;

δπερ γαρ τόοε τι εστί το τί ήν είναι• δταν δ' άλλο

χατ' άλλου λέγηται, ούχ εστίν όπερ τόδε τι, οίον δ λευ-

5 χός άνΟροιπος ούχ εστίν όπερ τόοε τι, ειπερ το τό3ε τι

ταίς ούσίαις υπάρχει μόνον. Ιίστε τό τι ην είναι

έστιν Οσων δ λόγος εστίν δρισμός. (7) Ορισμό; δ' έστιν

οΰχ άν όνομα λόγω ταϋτό σημαίνη ( πάντες γαρ αν εΐεν

ο'ι λόγοι δροι • εσται γαρ όνομα δτωοΰν λόγω ταύτόν,

ιο ώστε χαι ή Ίλιας δρισμός εσται ), άλλ' έαν πρώτου

τινός ή • τοιαύτα δ' εστίν δ'σα λέγεται μη τω άλλο

χατ' άλλου λέγεσΟαι. Οΰχ εσται άρα ούΟεν'ι τών μη

γένους ειοιον υπάρχον το τι ην είναι , άλλα τούτοις μό

νον ταΰτα γαρ όοχεΐ ου χατα μετοχήν λε'γεσΟαι χα'ι

15 πάθος, ούδ' ώς συμβεβηχός• άλλα λόγος μεν εσται

έχάστου χα'ι των άλλων τί σημαίνει, έαν η Ονομα, δτι

τόοε τώίε υπάρχει , ή αντί λόγου άπλοΰ ακριβέστερος-

ορισμός ό' ούκ εσται ουδέ τό τί ήν είναι. (β) Η και

δ ορισμός ώσπερ και τό τί εστί πλεοναχώς λέγεται •

20 και γαρ τό τί έστιν έ'να μέν τρόπον σημαίνει τήν 00-

σίαν χα'ι τό τόοε τι, άλλον όέ έ'καστον των κατηγορου

μένων, ποσόν, ποιόν και όσα άλλα τοιαύτα, "ίίσπερ

γαρ και τό εστίν υπάρχει πασιν άλλ' ούχ δμοίως, άλλα

τω μεν πρώτω; τοις ό' επομένως, ούτω και τό τί έστιν

25 απλώς μέν τη ουσία πώς όέ τοις άλλοις• κα'ι γαρ τό

ποιόν έροίμεΟ' αν τί έστιν, ώστε και τό ποιόν των τί έστι

μέν άλλ' ούχ απλώς, άλλ' ώσπερ επί τοΰ μή όντος

λογικώς φασί τίνες είναι τό μή ον ούχ απλώς άλλα μή

όν, οΰτο) και τό ποιόν. (9) Δει μέν ουν σκοπεΐν και

3ο τό πώς δε! λέγειν περί έ'καστον, ού μήν μάλλον γε ή τό

πώς έχει. Διό και νϋν έπεί τό λεγόμενον φανερόν,
. \/Τ•? ;/ ,/>• / ν ι

και το τι ην είναι ομοιιος υπαρςει πριοτως μεν και

απλώς τη ουσία, είτα και τοΐς άλλοις, ώσπερ κα'ι τό

τί έστιν, ούχ απλώς τί ήν είναι, άλλα ποιώ ή ποσώ

35 τί ην είναι. Δεϊ γαρ ή δμωνύμως ταΰτα φάναι είναι

όντα, ή προστιΟέντας και άφαιροΰντας, ώσπερ και τό

μή έπιστητόν έπ,ιστητόν. έπε'ι τό γε ορθόν έστι μήτε

δμο>νΰμως φάναι μήτε ωσαύτως, άλλ' ώσπερ τό ΐα-

τρικόν τω προς τό αυτό μέν και £'ν, ού τό αυτό όέ και ε'ν,

40 ού μέντοι ουδέ όμωνύμως- ουδέ γαρ ίατρικόν σώμα και

έργον και σκεϋος λέγεται ούτε δμωνύμως ούτε καΟ' εν,

άλλα προς εν. Ταΰτα μέν ούν δποτέρως τις έΟέλει

λέγειν διαφέρει ούΟέν " εκείνο δέ φανερόν δτι δ πρώ-

το>ς και απλώς δρισμός και τό τί ήν είναι τών ουσιών

45 εστίν, (ιο) Ού μήν άλλα και τών άλλων δμοίως ε'στί,

πλην ού προίτιος. Ού γαρ ανάγκη, άν τοΰτο τιΟώμεν,

τούτου ορισμον είναι ο αν λόγω το αυτό σημαινη ,

άλλα τινί λόγοι• Τοΰτο δ' έαν ενός ή , μή τώ συνέ

χει ώσπερ ή Ίλιας ή δ'σα συνδέσμω, άλλ' έαν δσαχώς

6ο λέγεται τό £ν. Τό δ' έ'ν λέγεται ώσπερ τό όν • τό δέ

ον το μεν τοδε τι, τό δέ τοϋόν, τό δέ ποιόν τι σημαί

νει. Διό χαι λευχοΰ άνθρωπου εσται λόγος καϊ ορι

σμός • άλλον δέ τρόπον κα'ι τοΰ λευκοΰ χα'ι ουσίας.

νεδίεηι βδδβ, ιιίπιηι ε«1 ο,ιιοϋ ιμιίιΐ βΓ»1 ββββ αΐίαηίιΐ, αιιΙ δίηι-

ρΐίείΐετ, »πηοη? Ιρδίιηι εηίηι πυοϋ ςυϊιΙ βΐ'ίΐ β88β, ββί ίρδίιηι

Ιιοε ηυίιΐ βτ»1 εββε. (,ΐιιιιιη νετο αΐιυιΐ ϋβ βΐίο ιΐίεαίιιι-, ηοη

εδί ίρβηιη Ιιιη• ιριίιΐ : π ι Ιιοιηο ,ιϋιιι-., ηοη 681 Ιιοε ςυκΙ, μ

ίρδίιηι ι|ΐι':ι1ι'ΐιι Ιιοε (]<ιί(1 >ιι1ι Ί.ιιιΙιΐ:-. δϋΐίδ ϊιιβ&Ι. (,ΐιι,ιη•

0,110(1 0,111(1 βΓϊΙ 088Ρ, ΪΙΙΟΠΙΠΙ 051 (ρίΟΓυΐΙίεΐΙΙΙΟ,ηβ ΓϋΙίο εδί

(ΙεΙϊιιίΙίο. (7) ΟριΐηίΙϊο 3ΐιΙεηι εδί, ηοη δι ηοιηεη ίιίβηι φιοιΐ

οι-αΐίο δΐ^ηίΐίεεί ( οιηηεβ βίοηίιιι δεπηοηεδ, (ΙεΠηίΙίοιιΐ'δ εδ-

8οηΙ : βΓΪΙ ηβηιηιιε ηοηιεη κίοηι εηίεοηιουο δβπηοηί , (ριαι-ε

(<( ΙΙίββ (ΙεΓιηίΙίο ογϊΙ ) : δει) δι ρπιιιί 3ΐίευ]ιΐ3 «Ι. Τβϋβ

νβΓΟ 5ϋηΙ, (|υα>ευηια,υε (ΙίειιηΙηι-, ηοη εο (μιοϋ ιιΙίικΙ (1ε βϋο

(ΙίεβΙυΐ'. Νοη ει-βο ιιΙΙί εοηιηι ο,ιιββ ηοη δοηΐ δρβείβδ (ξί'ηε-

Π8, ϊιιβΓΪΙ α,ιΐ0(1 ςιιίιΐ βηιΐ β&δε , βειΐ Ιιίδ δοΐιιιη : 1ΐ320 ειιίηι

νί(1εη1ιΐΓ, ηοη δεευηοΌηι ρ3Γΐίείρ»Ιίοηειιι εΐ ρη»ίοηοπι ,

ηεε ιιΐ βεείιίεηδ όίεΐ. 8β(1 ογϊΓιο ηυϊιΐυηι ειι]οδςυε, οΐίαηι

αΐίιιηιιιι ιτί! (ριίιΙ δίμιιίΐκ-αΐ , δι ηοιηεη :•ιΙ , »> ιι• ►> 1 Ιιοε

Ιιιμγ ίηεδ( : ίΐιιϊ ριο δίηιρίίεί οηιΐίοιιν , εειΙίοΓ. ϋιΊϊηϊΙίο

λ>;γο ηοη ργι(, ηεα,ιιε (]ΐιο(1 <]ΐιΐι1 επί εδδε. (8) ΑυΙ (ΙεΠηίΙίο

αποφίε, ιιΐ εΐ ίρδίιηι ςιιί(1 ε&Ι, ιιιυΚίρΙίιίΙοΓ (ΙίεϋιΐΓ. ΕΙεηίιη

ϊρδυπι (|ΐιϊι1 ε$1, ηηο ιρΓκΙΐ'ΐιι ηιθ(1ο μιΙηΙιιιιΙκιπι , ε( Ιιοε

ο,ιιί(1 δί^ηίίίοίΐΐ : αΐϊο νβΓΟ δίη^ιιία εοηιιη ιρι.ι• ρΓ0?(1ίεαηίιΐΓ,

(ΐυαιιΐίΐαίειη, ςιιαϋΐΗΐεηι, ιΊ (ρικειπηςοε εβΙεΓα ΙβΗ» δΐιηΐ.

Οιιιίιι;»!ιικμ1ιιι]ι ειιίιιι (Ί ίρΜίιιι ΕδτϊηεδΙ ςηίιίειη οηιηίΐιιΐδ,

ηοη Ιιΐιηεη δίπιίΙΗεΓ, >«1 Ιιιιΐε (ριίιΐοηι ριίηιο, ϋΐϊδ νειο εοη-

δεςυεηΙβΓ: Κα εΐ ο,υού ςοκί ε»1 δίιιιρΙίείΙεΓ δθ1)δ(3ΐι(ίίΓ, εε-

Ιιτίδ νβΓΟ ((υοιίαιη ηιοϋο. Ι.Ιγιμιιι ίηΙεΓΓΟ^βΓβ ροίβϊηιύδ,

(]ΐιί(1 εδ( ίρδίπη ςιιαίε. Οοβγβ εΐ ίρδηιιι ςιιβίβ βδΐ ροηιηι

ςυοΓοιη βδΐ α,ιιίιΐ ββΐ, ηοη 1»ηιεη δίιιιρϋείΙΟΓ, 8(Ηΐ δϊευΐ ϋε

ηοη-επΙε Ιοβίεβ ιριίιΐϋΐη ιιίιιηΐ εδδβ ίρδίιηι ηοη-εηδ , ηοη δίιιι-

ρΙϊεΐΙβΓ, δ«(1 ηοη-εηδ , Κα εΐ ίρδίιιη ςιΐ3ΐβ. (9) ΟροΚ^Ι ίχί•

ΙυΓ οΐ εοηδίοΊταΓΟ , ςυοιιιοοΌ (1ε ςιιοεηπιο,ιιβ (ΙίεεΓΟ ιΐεεοαΐ ,

ηοη (.ιιιιΐ'ΐι ηιβ^ίδ ψι.ιιιι α,υοιηοΟο δε ΙκιΙιι-,ιΙ . (,ιιμπ- ηοηε

ιριοιριε ι|ΐιιιηι ιιΐ3ηίΓεδ(ηηι ιρκκΐ ιϋι ίΙιιγ δί(, ίρ&ιιιιι ιΊίιιιιι

α,ιιο(1 ιριίιΙ ΐΊΜΐ ε88β, δίιηίΙίΙεΓ ϊηεπί ρηιιιο ιριϊιΐΐ'ΐη ε( δίιιΐΓ

ρΙϊεΐΙβΓ δαοδΙϊηΙία!, (Ιείηύε εεΙεΓίδ , δίειιΐ βΐ ίρδυηι ο,υΚ! εδί :

ηοη δίηιρϋείΙεΓ ιριίιΙ »ί-.ίΙ εδ80, $ε(1 ςυβίίΐαΐί βιιΐ ιρι,ιηΐίι,ιΙΙ

(|οϊ(1 εΓ3ΐ εδδε. ΟροΓίβΙ εΐεηίηι , λιιΙ χηυίνοεβ ϊβία ββδβ (1ί•

(■(•ιί' , ίΐιιΐ ειιηι ηιΐιΐίιίοηο, νιΊ 3ύΐ3(ίοηε : δίευΐ εΐ α,υοιΐ ηοη

δείϋίΐε, δείϋϋε. Λ.ιιιι ΓβεΙαιη ςυΐϋειη ι•>! ηεςιιε ίηριίνοεε

(ΙϊεβΓβ, ηε(ριε ροϋεηι ηιοϋο : μίΙ ο,ηβιιιαοΊιιοιΙυιη ιιιιίΙϊιί-

ιι;ιΙ(• , εο ιριοιΐ 3(1 ί(1εηι α,ιιίιΐοηι ε( ιιηιιηι, ηοη ;ι ιιΙιίιι ίιίειιι (Ί

ιιιιπιιι, ηοη ΐ3ΐιιεηεΙί3ΐηα?ςιιίνοεε. ΝιιΙΙιιιη εΐεηίιη ηιβ(1ί-

είηηΐεεοιριΐδ, ορυδ εΐ ν3δ (ΙίείΙιΐΓ βεςιπνοεε, ηειριβ δεευη-

(Ιιιιη ιιιιιιηι , δε(1 ;ιιΙ ιιηιιηι. 1Ι.ι•ι: ϊμϊΐιιι- (]ηοηΐ()(1οειιικριε

(ΙϊεεΓβ ςυίδ ν(•Ιίί, ηίΐιίΐ (ΙίΠ'ειΙ : ίΐΐιηΐ αιιΐιηι ιηηηίίβϋΐυηι βδΐ,

α.ιιθ(1 ιρι.ι' ριίιιιιι ι-1 Μΐιιρϋι υπ (ΙεΓιηίΙίο, ει (|ϋθ(1 ιριίιΙ εΐ'3ΐ

εδδε, δυοδίαηιίαι-ηηι ββί. (10) ΛΙιριί εεΙεΓοηιιη πυοηιιεδίηιϊ-

ΙίΙιτ 681, ηοη Ιιιιιιιίι ρι-ίηιο. Νοη εηίιη ββί ηεεεδδβ, δι Ιιοο

ροηβηιηδ, Ιιυ]ιΐ8 (ΙεΙίηίΙίοηεηι εδδβ ςιιοιίευηκριε ΟΓΐΙΙοηε

ιΊι'ΐιι >ί-ιιϋίι ;ιΙ , μ•ιΙ 1 1 ιΐι ιι Ι αΙί(|ΐΐ3 θΓ3(ίοηε : Ιιοε αυίειιι δι

υηίιΐδ δίΐ , ηοη εοη(ίηυ3ΐίοηε, δίεοΐί Ιΐίαδ, :ιιιΙ ιριίΓειιιικριι-

(Ίΐη]ιιιΐ(•|ίοηι•, δβ(1 81 ι,ιιοΐίεδ (ΙίεϊΙυΓ ηιιιιιιι. Γιιιιηι .ίιιΙιίιι

ΟίοίΙοΓ, δίευϋ εηβ. £η8 αηίειη ςιιοιΜαιη, ίρδυηι Ιιοε φΐί<1,

ιριιιιΙιΙ.ιιιι ιρι,ιιιΐιπιι, ιριιιιΙιΙ,ιιη (ριιιΐι' ιριίιΙ δί^ηίΐίεηΐ. (^ιιιιγι:

εΐ αΙΙιί Ιιοπιίηίδ βιίΐ θΓ3ΐίο εΐ (Ιεΰηίΐίυ : αΐίο μίό ηκκίο ,

ι| ,ιΙΙιί (Ί δΐιΙΐδΙ,ιηΙΙίε.

Χ
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Ί./ει δ' άπορίαν, εάν τις μη φη όρισμόν είναι τον

έχ προσθί'σειος λόγον, τίνος έ'σται δρισμός τών οϋχ απλών

άλλα συνδεδυασμένιον; έχ προσΟϊ'σεως γαρ ανάγκη δη-

λοΰν. ν\ έγο» δ' οίον, εστί £ίς και χοιλότης, χα'ι σιμο

ί, της το έχ των δυοϊν λεγόμενον, τω τόδε έν τώδε, χαι

ου κατά συμβεβηκός γε ου0' ή κοιλότης οίΟ' ή σιυ.ότης

πάθος της δινός , αλλά καΟ' αυτήν • ούδ' ώς το λευχον

Κάλλια ή άνθρώπω, οτι Καλλίας λευκός ω συμίέβηκεν

άνΟρώπω είναι, άλλ' ώς το άρρεν τώ ζώω χα'ι το ίσον

ι» τώ ποσω χα'ι πάνθ' δ'σα λ•'γεται χαθ' αυτά ΰπάρνειν.

(ϊ) Ταϋτα δ' εστίν ε'ν δ'σοις ΰπάρ/ει η δ λόγος η τού-

νομα, ου έστι τοϋτο τό πάθος, και μη ένδέ/εται δηλώ-

σαι '/ωρίς, ώσπερ το λευχον άνευ του άνθρωπου ενδέ

χεται , άλλ' ου το θήλυ άνευ του ζώου. "Ωστε τούτων

15 το τί ην είναι και δ ορισμός ?| ουκ έ'στιν ούΟενός η εστίν

άλλως, χαθάπερ είρήκαμεν. (η) "Εστι δ' απορία και

έτερα περί αυτών. Ει μεν γαρ το αυτό έστι σιμή ρις

χαι κοίλη £ις, τό αυτό έ'σται τό σιμόν και το κοίλον •

ει δε μη δια τό αδύνατον είναι ειπείν τό σιυ,όν άνευ

2υ του πράγματος ο6 έστι πάθος καΟ' αϋτο' (εστί γαρ τό

σιμον κοιλότης £ν £ινί), τό ρίνα σιμήν ειπείν η ουκ

εστίν η δις τό αυτό έ'σται είρημενον, δις £Ίς κοίλη• ή γαρ

δις. ή σιμή £ις δ'ις χοίλη εσται. Διό άτοπον τό ΰπάρ

νειν τοις τοιούτοις τό τί ήν είναι- ει δέ μη, εις άπει-

ϊί> ρον εισιν ρ\νί γαρ ριν'ι σιμή ετι άλλο ε'νε'σται. (ι) Δή-

λον τοίνυν οτι μόνης της ουσίας ε'στ'ιν ό δρισμός. Κ!

γαρ χαι των άλλων κατηγοριών, ανάγκη εκ προσΟε'σεως

είναι, οίον του ποιου και περιττού• οϋ γαρ άνευ αρι

θμού, ούδε τό θήλυ άνευ ζώου. Τό δ' ε'κ πίοσθέσεως

>ιι λε'γοι εν οΐς συμβαίνει δις τό αυτό λε'γειν, ώσπερ ε'ν

τούτοις. Ει δέ τοϋτο αληθές, ουδέ συνδυαζόμενων

εσται, οίον άριθμοϋ περιττού• άλλα λανθάνει οτι ουκ

ακριβώς λε'γονται ο'ι λόγοι, (β) Ει δ' είσί και τούτων

οροί, ήτοι άλλον τρόπον εϊσιν η καθάπερ έλε'νθη πολ-

■κ> λαχώ; λεχτέον είναι τον δρισμόν κα'ι τό τί ήν είναι.

Ώστε ώδι μεν ούθενός εσται δρισμός, ουδέ τό τί ήν

είναι ούθενι ΰπάρ;ει πλην ταϊς οΰσίαις, ώδι δ' εσται.

(β) Οτι μεν ουν έστιν δ δρισμός δ του τί ήν είναι λόγος,

και το τι ην είναι η μόνων των ουσιών εστίν ή ιιάλιστα

♦ο κα'ι πρώτοις και απλώς, δήλον.

ΟΑΙ'

Πότερον δέ ταϋτο'ν έστιν ή έτερον τό τί ήν είναι και

εκαστον, σκεπτεον. "Εστι γαρ τι πρό έργου προς την

περί της ουσίας σκε'ψιν ■ εχαστόν τε γαρ ουκ άλλο οοκεΤ

είναι της Ιαυτοϋ ουσίας, και τό τί ήν είναι λε'γεται εί-

45 ναι ή Ικάστου ουσία. (2) Έπί μεν δη τών λεγομένων

κατά συμβεβηκός δόςειεν αν έτερον είναι, οΐον λευκός

άνθρωπος έτερον και το λευκώ άνΟρώπω είναι. Ει

γαρ τό αυτό; χαι τό άνΟρώπω είναι χαι τό λευκώ άν •

Ορωπω τό αϋτό' τό αυτό γαρ άνθρωπος και λευκός αν

ώι Ορωπος, ώ; 'ίασίν, ώστε και τό λευκώ άνθρώπω και τό

II. ιΙ» Ι 3ΐι(ειιι (ΙιιΙ)ί(ιι(ίοηοηι , δι ςυΐί ιιοιι (Ιίΐ'ίΐΙ ϋΌΓιηίΙίο-

ηοηι ο«50 θλιτι ο,ηβ οχ αιΐϋϊΐίοηε ίί[ οι ,ιΐίοηοιιι : ουμίδ ειϊΐ

(ΙιΠηϋίο (ΌΓυιιι <|ΐι»; ηοη δίιιιρ1ίεΪ3 , 80<Ι οοριιίαΐα δΐιη(? Εχ

αίΐιΐίΐίοιιο οηίιη ηοοο^β 68( ηκιηίΓβδΙϋΓΟ. Γ>κο αιιίοιη, ιιίριιΐη,

ΡδΙ η;ι>ιΐ3 οΐ ροιιοβνίΐβδ, εΐ δϊπιίΐβδ, ψιοϋ βχ αιιιΐκώιΐδ ιΐϊ-

οίΙιΐΓ : εο ςυοιΙ Ιιοε πι Ιιοε , ρ( ηοη δοοιιηιΐιιιιι αείΊαΥη* ρ>ι

νοί οοηΡ3λί(;ΐ5 , νοί ίίιηίΐαί;, [>3*>ϊο ηαϊί , δο<1 δοο.ιιηιΐιιιη >ο :

ηβο π| αΐήιιιη 0;ι11ί,τ, 3η( Ιιυιιιίηϊ, <|ΐιοιιϊ.ιιη ΟιΙΙίιΐί ηΐΐιιυ,

πιί βιχίιϋΐ Ιιοηιίηί ο«8Ρ ; 80<1 υΐ ιΐ)38(;ιιΙιιιη αηίηιαϋ, ρ! ίηριβίε

φΐίΐηΐο, εΐ ουηιΐη ηικτ ρθΓ 8« ε>δβ ιϋοιιηΙυΓ. (2) Η«ο $ιιηί ,

ίιι ΐ|ΐιίΙιιΐ3 ίηο8( 3ΐι1 πιΐίιι, ίιιιΙ ηοηιεη ε]ιΐ8, ευ]ϋ8 Ιι<Τ(' [>,ι-> ί.ι

£*1 : ρΐ ηοη εοηΐίη^ίΐ 8ορ3Γαϋηι οδίΒπϋεΓϋ, βίουΐί βΐΐιυηι

;ιΙν|\ιγ Ιιοηιίηβ ιοιιΐίη^ϊί ; κοιΙ ηοη Γειιιίιιίιιηηι ηΐι^ρΐι• ιιιιί-

πιβΜ. 0».ίγο ίίίοπιηι , ο,ιιοϋ ο,ιιίιΐ ργκΙ 08*0, βΐ ιΐεΐϊηϊΐίο,

απΙ ηυΙΙίιιβ ε«ι, »ιιΙ>ίε:(, ;ιϋ1ιτ ε»! ηιυιιιι ι|ΐΐ'ΊΐΐΛ'1πιο<Ιυΐ)ΐ

(Ιίχίιιιιΐί. (3) ΚδΙ βυίοπι 3ΐία ςυοιριε οΌ είδ (ΙιιΙ>ϊ(αΙϊΰ. 5ί

οιι ϊ ίιι ίοΥιιι 8Ϊπιυ8 η»8υ5, εΐ εοηεβϊϋβ ιΐΗίΐκ, Ι.Ιιίιι ογιΙ 8ί-

ηιιιηι , ε1 οοηοΛνυηι : ςυοιίϋί ηοη , ρΓορΙβΓεα ςιιοιΐ ίιιιροδ-

8ίΙ)ϊΙε 881 <1ϊ(θΓβ δίηιυηι βο^ιιε ϊρδϊ γο, αι]υ8 ρεΓ δε ραδΐίο

ΐ'.-Ι ( η;ιιιι δίηιυηι εδί κοηεβνίΐββ ίη ηαδο ) , π.ιμιιιι δίιηυιιι αιιΐ

ηοη εδί ιϋοιτε , 3ΐιΙ ηίδ ίϋεηι επί ιϋοΐυηι, ηαδηδ ηβδυβ ιοη-

εβνυδ. ΙΝβδίΐδ η<ιπιΐ[οε δίηιιΐδ, η»δΐΐ8 ηαδηβ εοηωτυδ ογιΙ.

Ι'ΓορΙεΓ ςηοιΐ, ίηοοηνι>ηίεη5 εδί |3ΐίΙ)Π8 ίιιεδδβ ςηοϋ ςιιίΛ

ιταΐ ε88ε : (]υοι1δί ηοη, ίη ίηΐίιιίίιιιη |)γο••γ<*<1ϊοιιιγ : η»δο

ιΐίΐιηιριβ 11380 δίιηο βΐίιιιΐ ίηβιίΐ. (4) Ι'βΙιΊ ι^ιΐυΓ ([υοο" 50-

Ιίιΐδ δΐιΐδίβηΐία! ιΐοΐίηίΐϊο εδ(. 8ί ειιίιη ρΐ ερΙΡΓοπιιη ο,ιιοηιιβ

ρΓίΡΐϋρίΐηοηΙοπιηι , ηεϋΡδβο οχ 3(1(ϋ1ϊοηο Ρδβε , ηΐ ο,ιιβίίΐαΐίδ

[ρ3Γΐ8?]οΙ ϊιιιρ3ΓΪ3 : ηοη ίΐιίιιι βίηε ηιιιηρΓΟ; ηεε Ιιιφίδ

ιριοιΙ ΡδΙ Γουιίηίηιιηι , δίηο αηϊιιι»1ϊ. ΐ.\ αιΜϋίοηο αηίοιη

ιΐίοο, ίη ςυίηαβΐεεϊϋίΐ 1)ίδ ίιΐοηι ιϋοοΓΟ, βίαηΐ ίη ίδΙίδ. Οηοιί-

ίί Ιιοο νβπιηι ε»1, ηοο,ηβ οορυΐαίοπιπιοπΐ : υΐροίε, ηυιηβπ

ίηιραΓίδ. 8ρι1 ΙβΙρΙ ιριοιΐ ηιιηε ηοη αεεαΓβΙε ιΙίοιιηΙυΓ ογ»-

1ίοηθ5. (5) 8ϊ 3ΐιΙριιι ιΐ ίδΙοΓυηι βιιηΐ ιΐοΐίηίϋοηοδ, :ιιι( .'ιϋυ

ιηοιίο δηηΐ, βιιΐ ( δίοηΐί (ϋοΐυηι ΡδΙ ) ηιιιΙΙίρΙίείΙεΓ βδί ιΐίεεη-

ιΐιιιιι , (ΙοΠηίΙίοηεηι , <■( ιριοιΐ α,ηίιΐ ργιΙ Ρδδβ. Οιιλγρ ηοο

(]υί(Ιριιι ηιοιίο ηηΙΙίιΐδ οιίΐ (ΙοΙΐηίΙίο, ιιπΙΠψΐΓ ίηοπΐ ο,ιιοιΐ

ηιιίιΐ ΡΓ»1 Ρ88Ρ, ηίδί 8ΐιΙ)5ΐ3ΐιΙϋ8 ; ίΙΙυ νείΌ ηιοιίο, εΓίΙ. (6) Οιιοο"

ί^ίΙΐΙΓ (ΙιΊίηίΙίο 08( ίρ.ΜΙΙ•. Ι|||ίι1 ι-πι| Οβδβ ΟΓ3|ίθ, Ι'Ι ιρίΟι]

ιμιίιΙ ογ3( 8886 ;ιιιΙ δΐιΐΐδΐΐηΐίΐΐ'ΐιπι νιΙμιιι εδί , ;ιιιΙ ιιιαχίιιιο

ριίηιο ιΊ δίηιρΙίιίΙρΓ, ηιηηίΓοβΙιιιιι βδΐ.

VI.

Ππι ίη 3ΐι(6ΐιι ίιΐβιη γ-Ι , ηη 3ΐίυιΙ ίρδιιηι ςιιίιΐ ΡΓ3( οδδβ, οΐ

ιιιηιηιιρίικίιριι•, ρθΓ$οηι(3ηιΙηιη. ΡπμΙγπΙ ΰΐοηϊιτι 3ΐίςιιί<1

3ΐ1 ΐΌΐΐδίϋ8Γ3ΐίοηειη <]β δηϋδΐ3η(ί.ι. Ν.ιιιι ιΊ ιιηηηιο,ιιοιίιιιιε

ηοη \ ίιΐοΐιιΐ' αΐίυιΐ Οδδε 3 8<Ι3 ίΐιΙΐδΙ.'ΐηϋιι ; οΐ ίρ.Μίηι ςυίιΐ οι.ιΙ

8856, ίΙΪΟΪΙΐΙΓ 8886 ΙΙΙΙΙΙΙδΟΙΙ,ίηδφΙβ 81108(311113. (2) Ιη ίίδ!)ίί(|1Γ,

α,ιηη δοοιιιΐιΐιιιιι 3θθί(1οηδ ι]ίειιη(ιΐΓ, νϊιΐιτί ροϋδίΐ 3ΐίΐ1<1 0886 :

ηίριιΐη, ;ιΙΙιιι•< Ιιΐ'ΐιιο ηΙιιιιΙ ι^Ι, ο( »Ι1)ηιη Ιιοηιίηοηι 038β. δι

πιίιιι ίιΐιηι 08), ιΐίιιιιι Ιιιιιιιίιιπιι οδδβ, γ! ιιΙΙιιιιιι Ιιοηιίηοηι

ίιίοιιι : ϊιίπη ιΐ3ΐιιΐ|υο Ιιοηιο , ο( ηΐηιΐδ Ιιοιηο, ιιΐ .ιίιιιι! : ςυβΓε

ρ( αΐΐιιΐδ Ιιοηιο , ο( Ιιοηιο. Αη ηοη ιιοοο>δβ οδ( π,ιιαί'ΐιιιιιριο
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άνθρωποι. ΜΙ ούκ ανάγκη, έίσα κατά συμβεβηκός,

εΤναι ταύτά' ού γαρ ωσαύτως τα άκρα γίγνεται ταύτα.

(β) Άλλ' ίσιος γ' εκείνο δό;ειεν άν συμβαίνειν, τά άκρα

γίγνεσθαι ταύτα κατά συμβεβηκός, οίον το λευκώ είναι

& και το μουσικώ είναι ■ δοκεϊ ο" ου. (ι) Έπι δε των

καΟ' αυτά λεγομένων αεί ανάγκη ταύτόν είναι• οίον ει

τίνες ε'ισιν ούσίαι ων έ'τεοαι μη είσιν ούσίαι μηδί φύσεις

ετεραι πρότεραι, οίας φασ'ι τάς ιδέας είναι τίνες. Ει

γαρ εσται έτερον αυτό το αγαθόν και το άγαΟω είναι, και

Ιυ ζώον και τι) ζώο), και τό όντι και το ον, έσονται αλλαι

τ'ούσίαι και φύσεις και ίδε'αι πάρα τ&ς λεγομε'νας, και

πρότεραι ούσίαι έκεΐναι, ει το τί ην είναι ούσια εστίν.

Και ει μέν άπολίλυμε'ναι αλλήλων, των μέν ούκ εσται

επιστήμη, τα δ' ούκ εσται όντα (λέγω δε τό άπολελύ-

II σΟαι, ει μήτε τω άγαΟω αύτώ Οπάρ/_ει το είναι άγαΟω,

μήτε τούτο) τό είναι αγαθόν ) • επιστήμη γαρ εκάστου

εστίν δ'ταν τό τί ην εκείνοι είναι γνώμεν. (ί) Και έπι

άγαθοϋ και των άλλων ίμοίως ε/ει ■ ώστ' ει μηδέ το

άγαΟώ εΤναι αγαθόν, ουδέ τό όντι ον, ουδέ τό ένι εν.

■:<> Όμοίοις δέ πάντα εστίν η ούΟέν τα τί ην είναι • ώστ' ει

μηδέ τό όντι ον, ουδέ των άλλων ούΟί'ν. (ο) Έτι ώ μη

ύπάρ/ει άγαΟω είναι, ούκ αγαθόν. Ανάγκη άρα εν

εΤναι τό αγαθόν και άγαΟώ είναι και καλόν και καλώ

είναι, όσα μη κατ' άλλο λέγεται, άλλα καΟ' αυτά και

τ., πρώτα. Και γαρ τοΰτο ίκανόν έάν ύπάρ•/η, καν μη

η ειοη ■ μα/Λον ο ίσως καν η ειοη. (7) Λμα 06 οη-

λον και δ'τι είπερ είσ'ιν αί ίοέαι οίας τινε'ς φασιν, ούκ

εσται τό ΰποκείμενον ουσία ■ ταύτας γαρ ουσίας μέν

άναγκαϊον είναι, μη καΟ' υποκείμενου δέ • έσονται γαρ

:ιιι κατά μέθεςιν. (β) "Εκ τε δη τούτο)ν τών λόγοιν εν και

ταύτό ού κατά συμβεβηκός αυτό έ'καστον και το τί ήν

είναι, και οτι γε τό έπίστασΟαι έ'καστον, τοϋτό έστι τό

τί ήν είναι έπίστασΟαι, ώστε κατά την έ'κΟεσιν ανάγκη

έ'ν τι είναι άμ:&ο>. (ο) Τό δέ κατά συμβεβηκός λεγό-

:>:> μενον, οίον τό μουσικόν ή λευκόν, δια τό διττόν σημαί-

νειν, ουκ αληθές ειπείν ως ταυτο το τι ην είναι και αυτό-

και γαρ ω συμβέβηκε λευκόν και τό συμβεβηκός,

ώστ' εστί μέν ώς ταύτόν, εστί δέ ως ού ταύτό τό τί ήν

είναι και αυτό • τό μέν γαρ .ανθρώπω και τό λευκώ άν-

4ΐι θρ«>πο) ού ταύτό, τω πάθει δέ ταύτό. (ίο) Ατοπον

δ' άν φανείη κάν ε* τις έκαστοι όνομα Οεϊτο τών τί ήν

είναι• εσται γαρ και παρ' έκεΤνο άλλο, οίον τω τί ήν

είναι ίπποι τί ήν είναι (ίπποι) έτερον. Καίτοι τί κοιλύει

και νϋν είναι ενια εύΟί/ςτί ην είναι , είπερ ουσία τό τίην

45 είναι 5 Άλλα μήν ού μόνον έ'ν, αλλά και ό λόγος ό αυτός

αυτών, ώς δηλον και εκ τών εΐρημένιον ■ ού γαρ κατά

συμβεβηκός ε*ν τό ένι είναι και έ'ν. (ιι) "Ετι ει άλλο

στα•., εις άπειρον είσιν • το μεν γαρ εσται τι ην εί

ναι τοΰ ενός, τό δέ τό εν, ώστε και έπ' εκείνων ό αύ-

50 τος εσται λόγος. "Οτι μέν ουν έπ\ τών προιτο)ν και

καΟ' αύτα" λεγομένων τό έκαστοι είναι και έ'καστον,

τό αυτό και έ'ν έστι, δήλον. (υ) 01 δέ σοφιστικοί

ελεγ/οι προς την θε'σιν ταύτην φανερόν ότι τη αύτη

λύονται λύσει, και ει ταύτό Σοικράτης και ϋωχράνει

δεουηιΐιιιη βοοίιίεηδ, εβιίεηι 0550? ηοη εηίηι οχΐι-ειιι» $ι/Ηο-

ιβ$ιηί δίηιίΙίΙΟΓ εηιΐοηι ΙίιιηΙ. (3) 8θ(1 ΓοιΊβδϊίδ ίΙΙιηΙ νίάΊ'ϋΙιΐΓ

ΗΟθί(1(!Γ6, ΟΧΐΐ Ι'ΙΙΚΙ (ΉιΙι'ΙΙΙ $60011(111111 ίΟΟίοΌηδ Ιίιτί : 1 1 ( ι > 1 1 1 . ι ,

αΙΙηιηι βδδε, «Ι ιηοδίοιιηι ε&δβ. ΥίϋοΙυΓ 3»1ειιι ηιϊιιίιικ>. (4) 1η

ίί* αιιίοιιι , ΐ|ΐι:ι• ριτ δε άΊουηΙυτ, δειηρει• ηεοβδδβ εδί ε.'ΐιίπιι

0856 : 01 51 (\\1Χ δοϋδίβηΐίίΐ' 5011), ιμΐίΐιΐΐδ (ΙϊνβΓβΚ ;,Ι|Ι>.-,1;ιΙ11νγ

ηοη λιιιιΙ , ηεο α1ίη> ιι»(ιιγχ ρποΓοδ ; ςοαίεβ ίΐίυηΐ αΜφιί ββδβ

10*633. 5ί εηίηι επί ^Ιίικί ί|»ιιιη Ιιυηηιυ, οΐ Ικιηυηι βδδο; ε!

3η ηιαΙ οΐ αηίιηαΙ βδδβ; εΐ εηδ 0586, εΐ ίρδίιηι εηδ : ει•οηΙ εΐ

ιιΙι.γ ΜΐΙι^Ι,ιιιΙί,ΐ' ιΐ η. ιΙ ιιι.ι• αο ίιίοιί', ρι-οείει• ε»ί (μΐίβ (Ιίειιιι-

Ιιιγ : εί ίΙΙί« ρΓίυΓ69 &υ1ι&1ηη(ιχ! , 81 ίρβυιη ςυοιΐ ο,ιιίιΐ επιΐ

Ρ886 , 8υ1)8ΐαη1ί3 οβί. ΕΙ μ ιΐί^ιιηιΐ.ι• ϋΐ) 8β ίηνίοεηι, 1ΐ3πιηι

(|ΐιί<1εηι ηοη οι ΪΙ μίι ηΐί,ι , ίΙΙοβ νοΓΟ ηοη »•ι•ιιιιΙ εηΙΪ3 : (Πιο

βιιίειη ιϋ^ηηοΐα 6856, δι ηεο ίρδί Ιιοηο ε5( 6856 ϋοηιιιιι , ηοι;

Ιιιιίο, ε\8ΐ5(εη(ία Ιιοιιί. 8οίεηΙί3 ηιιιιιιριε ι-ιι]ιΐί(ριε Ιικί' 681,

8Ϊ οη£ΐιονίιηιΐ5 ιριοιΙ ςυίϋ ογβΙ ί II ϊ ε886. (5) Αο (Ιι! Ιιοηο

οΐ ιΐο οεΙοΓίδ δίιηίϋΙεΓ &ε Ιιβίιεί. ΙΙηϋο δι ηεςυβ ίρδί υοιιο

085ε 1)01)0111 , ηεο ίρδί ιηΐί εηδ, ιιεο ίρδί ιιιιί ιιιιηιιι. δίηιί-

ΙίΙιτ ίιιιΐι'ΐιι οιιιηία 8υη(, 3ΐι1 ηίΐιίΐ εδ( «ριοιΐ <|ΐιίιΙ ει•;ι1 εδδε :

ςιΐ3Γε δι ηεο ίρδί εηΐί εηδ, ηεο οβΙεΓοηιιη αΐίουί. (6) ΙΙειη,

οιιί ηοη ίηεβΐ Ιιοηυηι 6886, ηοη οοηιιιη εδί : ηεεεδδβ ι>1

ίμϋιΐΓ, ιιηοηι ε8δβ Ιιοηιιιιι , εΐ Ιιμιιιινι οδδε; εΐ ΙιοηεδΙυηι ,

εΐ ΙιοηεδΙυηι εδδβ, ςοιί'ΐυηκιυβ ηοη ριτ ;ι1ιιι<1 ιΐίΐ'ΐιιιΐιιι-, δοιί

ρΓίηΐ3 ι•1 ρεΓ δε. ΕΙεηίιη Ιιοο δυίΠοίοηί εδ( , δι εχδίδΐίΐ, β1ί»ιη

δι ηοη δίηΐ δρεοίεδ : ΓοΓίαδδίδ ϋΐιίεηι ιικιμί>, δι δρεοίεβ βίηί.

(7) δίιιιυΙ ίΐιιίοιΐ) ραΐοΐ εΐίαιη , δι ίιίε.τ δΐιηΐ (ριαίι'δ εαδ ςιιί-

ιΐίΐιιι «ίυηΐ, ηηο(] ηοη ιτίΐ 8υ1)]εοΙιιιη δυυδ(3η1ίβ. ΙΙαδ

εηίπι 8ΐι1)δΐ3ηΗ33 ηεοεδβε (]ηί(1επι εδί εδδβ , Ίιπ νβΓο ύβ 5ΐιΙ>-

)ει!ο ηοη ηεοβδδβ : εδδεηΐ ι ιιϊιιι δβουηιΐιιπι ρβΓίίοίρβΙίοηειιι.

(8) Εχ Ιιίδ ίΐίκριε Γ3ΐίοηίΙ)ΐΐδ, ιιιιπιη ιΊ ϊιΐοηι ε<1 ηοη ββευη•

ιΐιιιη »Γ(ίι1εηδ ίρΜίιιι ιιιιιιιηιμιοιίιριΐ' εΐ ςιιοι! α,ιιίιΐ ιτ;ι( εδδε :

εΐ ςιιοιΐ δοίΓβυηυπιο,ιιοιΙςιιε, ΙιοοείΙ, ίρδοιη ηιικΙεΓβΙ εδχε,

,-ΐ'ίπ' : (ρι;ιπ• , δεοιιηιΐιιηι δεροδϋίοηεηι ηεοεδδε ε»1 ιιηιιηι

α,ιιίι)(1.ιηΊ αηιΐιο εδδε. (9) Οοοιΐ αιιίειη δεοοηιΐυηι 3θοί(1εη8

(ΙίοίΙυΓ, ιιΐ ΠΊΐΐδίιυηι, :ιιι| ιιΙΙιιιιιι, ρΓ0|)(εΓε3 ιρκκΐ (ΙιιρΙβΧδΐ-

((ηίΠοβΙ, ηοη εδί νοΓυπι (ΙίοβΓε ο,ιιοο! ίιΐοηι δίΐ ςοοιΐ ηηίϋ ογλΙ

6856, ε( ίρδίιιη. ΕΙεηίιη οιιί 3θο'κ1ίΙ ιιΙΙιιιιιι, ι•Ιί,ιιιι βοοίϋβηδ.

0ιΐ3Γ0 ιριιιιΙ,ιιιι ηιοιίο ιμιίιΐΓΐιι (••.( , φιη.Ι.ιιη ιπικίο νεΓΟ ηοη

βδΐ ίιίεηι ςοοιΐ φΐίιΐ εΓβΙ εβδβ, εΐ ίρδυιιι : Ιιοιιιο η;ιιιιιμιΐ', εΐ

αΙΙιιΐδ Ι)θΐηο, ηοη εδί ίιίεηι ; ρηδδίοηο νεΓΟ, ίιίειη. (ιο) Αϊ)•

δΐιηΐιιηι 3ΐι(ειη ηρριιπ'.ιΙ (Ί δι (μιίδ ιιιιίι ιιίιμιι• ίρδΟΓηηι ςιιίιΙ

ιτ.ιΐ εδδβ, ηοηιεη πιψοπ.ιΙ. Ι,ι ί( ηπηιςιιε εΐίαηι ρι-.νίεΐ' ίΙΙικΙ,

ϋΐίιιιΐ , νείιιΐ οι ιμκχΐ (|ΐιί(1 ιτ;ιΙ βδδβ εςιιιιηι , αΐίικί ιριοιΙ ιμιίιΐ

βδδε. ΑΙ νεΓΟ ((ιιιιί ρΓοΙιίίιοΙ ηυηο ςιιοιμιβ β νβ^Ιί^ίο βδ5(•

ιμι,ΐ'ιΙ,ιιιι ιμιίιΙ ιτ;ιΙ εδδβ, 51 δυ1)δ(3ηΙΪ3 ιμιίιΐοηι βδΐ ιμκιιΙ ιμιίιΙ

ογϊΙ εδδε? Εηίιηνβ™ ηοη δοΐιιηι ηηιιιη, δοιί Γ»1ίο ε1ί3ηι εο-

πιηι Ρίΐίΐεηι, υΐ «χ (ΙίοΙίδ ρ,ιΐοΐ. Νοη εηίιη δβειιηιΐιιηι αοιί-

(Ιβηδ ηηιιηι ΡδΙ ιιηιιηι εδδβ, εΐ ίρδυηι ιιηιιηι. (II) ΙΙεηι δι

βΐίυιΐ επί, ίη ίηΐίηίΐιιιη ρΓοοεο"ε1. ΕΙοηίηι Ιιοο (μιίιίειιι ογϊϊ

<1ιιί(1 8Γ3ΐ εδδβ ιιηίιΐδ; ίΙΙοι! νεΓΟ ίρδυιη ιιηιιηι : ο,ηβγο (1ε ίΙ-

Ιίδ <|υο(|υε εβιίεπι ΓίΐΙίο ειίΐ. Οιιοιΐ ϊ^ϊΙιιγ (1β ρπιηίδ, εΙ

ςη»; ρεΓ δε (ΙίοοηΙιΐΓ, ιιηιιηιιμιιιιΐιριε Ρ550, εΙ υηιιηΐφίοιΙ-

ςιιε, ίϋβιη εΐ υηοηι εδί, ρβίοΐ. (12) ΚορΙιίδΙί«β 3ηΙεηι

3(1 Ιιαηο ροδίΐίοηεηι ι•εό>3Γ£υ(ίοηο5, ιηαηίΓβδΙιιπι ΡδΙ,ηιιοιΙ

εβιίεηι δοΐοΐίοηε δοΐνοηΙιΐΓ : ε( δι ί(1εηι ΚοιτβΙεδ, ιΊ 8ογγ3|οιιι
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ιΤνοι• ούΟ-ν γαρ διαφέρει ούτε ε; ων έρωτήηίΐεν άν τις,

ούτε έξ ών λύων Ιπιτύχοι. Πως μεν ουν το τί ήν εί

ναι ταΰτόν και πως οΰ ταύτόν έχάστω, είρηται.

ρβίρ. ΝίΙιίΙ γίιϊιτι ιΙίΓΓιτΙ, προ ρχ φΐίηιΐδ αΐίηιιί» ίηίειτομα-

νΐ'ΐίΐ , η<τ οχ φΐίηυβ 8οΙνρη* οΜίηιιοπΙ. Οιιο ίβΗιιι• ηιοίΐο

ίιίοιη πιίιριβ ϋίΐ (|ΐιιχ1 ηιιϊιΐ βΓαΙ είδο, εΐ φίοιηοιίο ηοη

ϊιΐβιη, «ΙίοΙιιηι εβι.

ΟΑΡ. VII.

Των δέ γιγνομένιον τα μεν φύσει γίγνεται, τα δέ

5 τέ/νη, τα ό'έ άπό ταύτομάτου. Πάντα δέ τα γιγνόμενα

Οπό τε τίνος γίγνεται και εχ τίνος χαι τι. Το δέ τι λέγω

χαΟ' εχάστην κατηγορίαν • ή γαρ τόδε ή ποσόν ή ποιόν

η ποϋ. (ϊ) ΑΊ δέ γενέσεις α'ι μεν φυσικα'ι αυταί είσιν ων

ή γένεσις έχ φύσεως έστιν. Το δ' ες ου γίγνεται , ήν

ιο λέγομεν ύλην το ο' Οφ' ου, τών φύσει τι όντων το δέ τί,

άνΟρο>πος ή φυτον ή άλλο τι τών τοιούτιον, 4 δή μά

λιστα λέγομεν ουσίας εΤναι. (:}) "Απαντα δέ τα γιγνό-

μενα ή φύσει ή τέχνη ε/ει ύλην • δυνατόν γαρ χαι είναι

χαι μη είναι έκαστον αυτών, τοϋτο δ' έστιν έν ίχάστω

ΐϋ ύλη. Καθόλου οέ χαι ες ου φύσις χαι χαΟ' 3 φύσις• το

γαρ γιγνόμενον ε/ει φύσιν, οίον φυτον ή ζώον • χα\

Ιφ' ου, ή χατα το είδος λεγομένη• φύσις ή ομοειδής•

αύτη δ' έν άλλο» • άνθρωπος γαρ άνΟρωπον γέννα,

(ί) Ούτι.) μεν οϋν γίγνεται τα γιγνόμενα δια την φύσιν

30 αί ο' άλλαι γενέσεις λέγονται ποιήσεις. Ηασαι ο' εί-

σιν αί ποιήσεις τ1, άπό τέχνης η άπό δυνάμεως η άπο

διανοίας. Τούτων δέ τίνες γίγνονται και άπο ταύτο-

μάτου και άπο τύχης παραπλησίυ>ς ιοσπερ εν τοΐς άπο

φύσειος γιγνομένοις' ένια γαρ χάκεϊ ταύτα και εκ σπέρ-

26 ματος γίγνεται και άνευ σπέρματος, (δ) Περί μεν οΰν

τούτιον ύστερον έπισχεπτέον απϊ) τέ/νης δέ γίγνεται

οσιον τί) είδος έν τη ψυχή. Είδος δέ λέγιο τί) τί ήν

είναι Ιχάστου χαι την πρώτην οΰσίαν. Και γαρ των

εναντίων τρόπον τίνα τί) αυτί) είδος • της γαρ στερήσεως

,ιυ ουσία ή ουσία ή αντικείμενη, οίον ΰγίεια νόσου" εκεί

νης γαρ απουσία δηλοϋται ή νόσος, ή δ' ΰγίεια δ έν τη

ψυχή λόγος και έν τη επιστήμη. Γίγνεται δη τί) υγιές

νοήσαντος ούτως- επειδή τοδί ΰγίεια, ανάγκη , εϊ υγιές

ξσται , τοδ'ι ΰπάρςαι , οίον ομαλότητα , ε! δε τοϋτο, Οερ-

;ΐ5 μότητα. Κα\ ούτο>ς αεί νοεί, έως άν άγάγη εις τοϋτο

8 αυτός δύναται έσ/ατον ποιεϊν. Είτα ήδη ή άπο τούτου

κίνησις ποίησις καλείται, ή έπί το ΰγιαίνειν. (β) "ίίστε

συμβαίνει τρόπον τίνα ές ΰγιείας τήν ύγίειαν γίνεσΟαι

και τήν οίκίαν έ; οικίας, της άνευ ύλης τήν έ/ουσαν

10 ύλην • ή γαρ ιατρική έστι καϊ οικοδομική τό είδος της

Ειγιείας χαι της οικίας. Λέγω δ' ούσίαν άνευ ύλης τό

τι ην είναι. (7) Τών δε γενέσεων και κινήσειον ή μεν

νοησις καλείται, ή δε ποίησις, ή μεν άπο της άρ/ής

και τοϋ είδους νόησις, ή δ' από τοϋ τελευταίου της

45 νοήσεως ποίησις. Όμοίως δέ και τών άλλο)ν τών με

ταξύ έκαστον γίγνεται * λέγω δ' οίον ει ΰγιανεΐ , δει

δμαλυνΟήναι. Τί ουν εστί τό δμαλυνΟήναι; τοδί.

Τοϋτο δ' εσται ει ΟερμανΟήσεται. Τοϋτο δέ τί έστι;

τοδί. Υπάρχει δέ τοδ'ι δυνάμει• τοϋτο δ' ήδη έπ' αύτώ.

Μ Το δή ποιοϋν και δΌεν άρ/εται ή χίνησι; τοϋ ΰγιαίνειν,

ε'αν μεν άπό τέχνης, τό είδος έστι τό έν τη ψυ/η, έάν

ο απο ταύτοματου, άπό τούτου δ' ποτέ τοϋ ποιεϊν αρχή

Εοι-ιιιη 3ΐιΙοηι φι.τ Πυηί, φίακίαπι ηαΙιΐΓ3, φΐ3?(ΐ3πι 3π>,

φίβηΟαιη 3 ο»8ΐι ΠιιηΙ. ΟηιηϊϊνοΓΟ ςιι* ΠιιηΙ, ρΙ»Ι) βΐϊφίο,

ρΙ ρχ «Πιριο, 30 βΐίφιίιΐ Πιιηί. Αΐίφΐίιΐ νΡΓΟάΊοο, δορυιηΐιιιη

(]ΐκκ1φΐρ ρι-,τιϋοηιιιοηΐυηι : »ιιΙ ειιίηι Ιιογ, αιιΐ ςιΐ3ΐιΙιιηι ,

.ηιΙ φίαΙο, 3υΙ ιι1>ί. (2) 0ρηεΓ3ΐίοηβ» υογο ιι-ιΐιιι ;»!>■-. •ιιιϊ<1•->••

Ιι.τ ροπιπι δυηί, φίοπιιη μρη«Γ3ΐίο βχ ηηΐιιτίι Ρ81. Εχ φΚ)

αιιΐΐ'ΐιι Ιί( , οα ΡίΙ ΐ)ΐΐ3ΐιι ιιιαιρπβιιι (Ιίιίηιιυ : 3 φιο νρΓΟ (]ΐιίρ-

Ι'ί,ιιη , ροπιιη εβί < |ΐι:«- πιιΙιιΐ'Λ »Ιϊ<|ΐιίιΙ 8ΐιηΙ. Ιρ^ιιιη 3ϋΙι•ηι 3ϋ-

(|ΐιί<1 , Ιιοιηο, »ιιΙ ρΐαηΐβ , 3ΐιΙ (ΐιιί('(]ΐιηπι ιιϋικί Μΐηίϋιιιιι, ηπ.τ

ιιίΛχίιηο ιϋαιΗΐι» ειιΙιβΐ3η(ί3$ Ρ«8β. (3) ΟιιηοΙα υργο, ηιιοπ

»ιιΙ η,ιΙιιι-3, 3ΐι( ηιΐΐ' ΠιιηΙ, Ιιαίχ-ηΐ ηΐ3(0ΓΪ3ΐη. Ρθ3.•ϋ1>ί1β

ρηίιη ραΙ ρΙ Ρίβε , ρΙ ηοη ρβχβ, ροπιιη υηιιηιιιυοιίιριρ : Ιιοο

αιιίριη ε$1 ειιίφΐε ηιβίοπβ. Γηίνρη>3ΐίΙρΓ υργο, ρΙ ίιΙ ρχ ιριο

ιι.ιΐιιπι, ιΊ ίΙΙιιιΙ ρΡΓ ιριιιιΙ ηαΙιΐΓ». Ο^ηοιΐ εηίηι ΙίΙ, ΙιβϋΐΙ

ιι,ιΙιιγ,ίμι, 1 1 Τ ρΙ;ιη(3, αιιΐ .τιιίιηιιΙ. Γ.Ι ;ιιριο, π;ιΙιιι\ί, •ρι.ι•

«ροιιικίυιη δροοίι'ΐη ϋίοίΙιΐΓ, φΐχ' ρ]υί(1ριη ίροείρί ρ«1 : Ιυρο

;ιιιΙιίιι, ϊη αϋο ι•-1 : Ιιυηιο η;πιΐιριι• Ιιοιηίηειη <;ρπργ3(. (4) δϊε

ίβίΙυΓ ΠιιηΙ ςυ»? [ιργ ιι.ίΙιιπιιιι ίίιιηΐ ; ορΙργ»; υργο μρηΡΓηΙϊο-

ηΐ'ίΐΙίαιηΙιίΓρΓΓοεΙίοηΡί. Οηιηβ8 ηιιίοιη ρΓΓρΓίίοηρβ, βιιηΐ »ιιΙ

3ΐ> 8Γΐε, ηηΐ & ροΙεΜαΐρ, 3ΐιΙ ιιΐι ίη(ρ||ρρ(υ. Η.ιπιιη ηιιΐι'ΐιι

ιρ:;ι•ιΙιιηι εΐίβιη α 03811 Ιίηηί , ρ( 3 Γπι1ηιι;ι, ρρηηϋε .ιΐιμίι'

ίη ϋίφΐχ 3 ιι;Ίιιΐ';ι ΙίιιηΙ. ΟιιχιΙβηι ρηίηι βΐ ίΙΙίο, ιμ.Ιιιιι

ε! βχ «'ΐιιίηρ , ρΙ βίΐίΐηιιε δριηίηε ΠιιηΙ. (.Ί) ϋε Ιιίβ ίΐβιιιιε

ροβίεβ εοηίίιΙοΓβηιΙιιηΊ ιβί. Αϊ) 3Γΐβ βυΐεηι ΠιιηΙ , ςιιηηιιη

δρειίεχ ίη αηϊπια. δροοίεηι βιιΙριιι (Ιίοο , ίρδηιη ηιιίιΐ ριβΙ

Ρ45β ιιηίιυι ιι]ιι«|ικ• , ιΊ ρι ίιΐϋΐιιι μιΙινΙμιιΙ ίιιιπ. Ι Ιπιίιιι οοη-

(Γ3Γίοπιιιι φίοιΙϊΐηηιοόΌ ρβιίειιι βρ«οίε$ 051. ΡπναΙίοηίϋ

ηηιιΐφΐβ βιιΐΐδίαηΐΐα Γ6ΐ ορροδίΐβ 8ΐιΙ)5ΐ3ηΙΪ3 : ιιΐ ίβηίΐηδ ορ-

ροίίΐα ιιώίΐαη/ία α'^ΓίΙυιΙίηίβ. ΙΙΙίυβ εηίηι 3ΐ)$ρη(ί3 οδίεη-

ιίίΐιιι ιινι ίΐιΐιΐι'. 53ΐ)ί(38 ν (το ρ»( ΓίΐΙίο , φΐχ ίη 3ηίη)3 ιΊ ίη

ίοίρηίίβ ΟίΙ. Ι"ίΙ ί(3φΐο ίβηηηι, ίΐ3ίηίρ11ί§ρηΙβ. Οιιηηι Πογ.

831ΐίΐ38 ΡΝΐ, ηΡ('Ρ85β Ρ8ΐ, 81 83Πί|35 8ίΙ, ΙιΟΟ ΓΐΡΓΪ :1ΐ||'1ΐ|;ι,

;ι•(ριιιΙίΙ.ιΙι'ΐιι : φίοιίδί Ιιοο, ι•3ΐίιΙί1;ι1ι•ιιι. ΕΙ ϋ.ι βεηιρεΓ ίηΙι'Ι-

ϋκίΙ, ιΐοηιτ ιοιΙίμ.ιΙ ίη ίΙΙιιι), φίοιΐ ίρ8ε ρο(ρ$( υΚίηιιιη) ΓβορΓυ.

8ίο];ιιη ιιιοΙιιλ, ιριί ΙιίηοΠΙ, ρΓΓεοϋο 3ρρρ|ΐ3ΐιΐΓ, ηιο/ιΐί 3<Ι

ΒβηϊΙαΙβπι. (<>) Οιοιε ιριοιίαιη ηιοιίο εχ κιηίΐαΐρ 83ηί(α-

Ιριπ αοοιιΐίΐ Πεη , ■■! ιΐυηιιιιη εχ ιίοιιιο, εχ Ρ3 φΐη• 8ίηρ ιη.ι-

Ιιί κι , ο,Ίΐιι (μιιΐ' Ιιβ1)ρΙ ιηιιΙί'ΐί,Ίΐιι. Λι» εηίηι ιιιηΐι'ΐκΐί , ιΊ

α'(1ίΠθ311(Ι|, 081 8ρθθίΡ8 83Ι1|(3ΐί8 Ι'Ι (ΙθΙΙ)ΙΙδ. ΟίΟΟ 3ΙΙ(Ρ111 8ϋ1)-

8ΐ3ηΙί<ιηι 3ΐ)8φΐο ιηα[<ΐΓΪη ηιιοιΐ <]ΐιί(1 ργβΙ Ρ85β. (7) 6εηβΓ3-

Ιίοηιιηι ηιιίοπι ι•1 ιηοίηιιηι, Ιι;ι•(• ιριίιΐοηι ίηΐρΐίεοϋο, Ιι.γο

υργο εΙΤρρΙίο ΥΟΟβΙιΐΓ : ιριη; ςιιίιίρηι 3 ρπηοίρίο ρΙ δρρείρ,

ίιιίεΐΐεοΐίο ; ςιιοε υογο 3ΐ> ηΙΙίηιο, ίρβίυδ ίηΐεΐΐεοΐίοηίδ είΓροΙίο.

δίηιίΙί(ΡΓ 3υ(ειΐ) ιΊ ίη οείοπδ ηιειίϋδ υηυηιςιιοιίςυρ ΠΙ. Οίοο

.ιιιίοιη, ιιίριιΐ», 81 0οηγ3ΐΡ80Ρΐ, οροΓίοΙ α:(]ΐια1ϊΐ0Γ ΙΡίηρρΓϊΓί.

Οιιίιΐ ί^ίΙυΓ Ρ8ΐ α•φΐ3ΐίΐΡΓ ΙοιηροΓ3Γί? Ηοο. ΙιΙ αυίριη οπί, 8ί

ΟΗίεΠεΙ. Ηοο βιιίοιη ςιιίιΐ ρ$1? Ηοο. 1(1 βυίριη ροΐρίΐβΐβ

ίηεβΙ ; Ιιοο υργο ]3ΐη ίη ίρβο Ρί(. Κβοίοηβ ί^ίΜΐΓ, ρΙ ιιηιΐε

οοηνα1θ8Γεη<1ί ηιυ|ιΐ8 ίικ-ίρίΙ, δι 30 3γ(ρ, δρρρ,ίοδ εδΙ ίη αηίιιι,ι :
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τώ ποιοϋντι άπδ τέχνης, ώσπερ και έν τω ϊατρεύειν

ίσως άπδ τοϋ θερμαίνειν ή αρχή , τοϋτο δέ ποιεΐ τη τρί

ψει • ή θερμότης τοίνυν ή έν τφ σώματι ή μέρος της

ΰγιείας η έ*πεταί τι θύτη τοιούτον 8 έστι μέρος της

ι, ύγιείας, ή δια πλειόνων τοϋτο δ' έσχατον το ποιοϋν,

και τί) ούτως με'ρος έστι της ύγιείας και της οικίας, οίον

οί λίθοι, και των άλλων. "Ωστε χαθάπερ λε'γεται, αδύ

νατον γενέσθαι εΐ μηθέν προϋπάρχοι. (β) "Οτι μεν ουν

τι με'ρος έξ ανάγκης υπάρξει, φανερόν • ή γαρ ύλη μέ-

■ιι ρος• ενυπάρχει γαρ κα\ γίγνεται αύτη. Άλλ' άρα και

τών εν τω λόγω. Άμφοτέρως δέ λέγομεν τους χαλ

κούς κύκλους τί είσι, και την ύλην λε'γοντες δ*τι χαλ

κός, και το είδος ο*τι σχήμα τοιόνδε• και τοΰτό έστι τί)

γένος ε?ς 5 πρώτον τίθεται. Ό δή χαλκούς κύκλος ε/ει

15 έν τω λόγω την υλην. 'Εξ ου δέ ως ύλης γίνεται ένια

λέγεται, δταν γένηται, οϋκ εκείνο άλλ' έχείνινον, οϊον

δ άνδριας ου λίθος άλλα λίθινος, (ί) Ό δ' άνθριοπος

δ ΰγιαι'νων οΰ λέγεται εκείνο έξ ου• αίτιον δ' δτι γίγνε

ται έκ της στερήσεως χαΐ τοϋ υποκειμένου β λέγομεν

ι» την ύλην, οίον και δ άνθρωπος και δ κάμνων γίγνεται

υγιής. Μάλλον μέντοι λέγεται γίγνεσθαι εκ της στε

ρήσεως, οίον έχχάμνοντος υγιής ή έξ άνθρωπου. Διδ

κάμνων μέν υγιής ού λέγεται, άνθρο>πος δέ και άνθρω

πος υγιής. ίϊ ν δ' ή στέρησις άδηλος χαι ανώνυμος ,

16 οΤον έν χαλκίο σχήματος δποιουοϋν ή έν πλίνθοις και ξύ•

λοις οικίας , έκ τούτων δοκεΐ γίγνεσθαι ως εκεί έκ κά-

μνοντος. (ιο) Διδ ώσπερ οΰδ' έκεϊ έξ ου τοΰτο έχεϊνο ού

λέγεται, ούδ' ένταΰθα δ άνδριας ξύλον, άλλα παράγεται

ξύλινος, ού ξύλον, χαι χαλχοϋς άλλ' ού χαλκός, και λί•

30 Οίνος άλλ' ού λίθος , και ή οικία πλινθίνη άλλ' ού πλίν

θοι, έπεί ούδ' ώς έκ ξύλου γίγνεται άνδριας ή έκ πλίνθων

οικία, εάν τις σφόδρα έπιβλέπη, ούκ αν απλώς είποι,

δια το δεΐν μεταβάλλοντος γίγνεσθαι έξ ου, άλλ' ούχ

υπομένοντος. Δια μέν ο»ν τοϋτο ούτως λέγεται.

ΟΑ.Ρ.

35 'Επει δ' υπό τινός τε γίγνεται το γιγνόμενον ( τοϋτο

δέ λέγω ίθεν ή άρνή της γενέσειός έστι ) και έκ τίνος

( έστω δέ μή ή στέρησις τοϋτο άλλ' ή υλη• ήδη γαρ

διώρισται δν τρόπον τοϋτο λέγομεν ) και τ! γίγνεται

( τοϋτο δ' εστίν ή σφαίρα ή κύκλος ή δ' τι έτυχε των

4υ άλλ«»ν ), ώσπερ ουδέ το ύποκείμενον ποιεϊ τον χαλκόν,

ούτως ουδέ τήν σφαϊραν, ει μή χατα συμβεβηχός , δτι

ή χαλχή σφαίρα σφαίρα έστιν, έχείνην δέ ποιεί. (2) Το

γαρ τόδε τι ποιεΐν έκ τοϋ δλιος υποκειμένου τόδε τι

ποιεΐν Ιστίν. Λέγω δ' δ*τι τον χαλκδν στρογγύλον

46 ποιεΐν έστιν ού τδ στρογγύλον ή τήν σφαϊραν ποιεΐν,

άλλ' έτερον τι, οϊον τδ είδος τοϋτο έν άλλο). Ει γαρ

ποιεί, εκ τίνος αν ποιοίη άλλου• τοϋτο γαρ ΰπόκειτο•

οίον ποιεΐν χαλκήν σφαϊραν τοϋτο δέ ούτως δτι έκ

τουδί, 8 έστι χαλκός, τοδί ποιεί, 8 έστι σφαίρα.

60 (3) Εΐ ουν και τοϋτο ποιεί αυτό , δήλον ότι ωσαύτως

ποιήσει, και βαδιοϋνται αϊ γενέσεις εις άπειρον. Φα-

νερδν άρα Ο*τι ουδέ τδ είδος, ή δτιδήποτε νρή καλεϊν

ΛΚΙ&ΙΟΤΙΧΙΐ. II.

φΐοάεί 03511 , ίι!) εο φιοιΙ ε$1 Γαοίοικίί ρι-ίηοίρίιιιη ΜΗ , ςυί βο

αιΐι• Γαο'ιΙ : 8Ϊο ιιΐ ΓοιΊ38>ί» εΐ ίη πιοοϊεηιΐο ρΓίηι ίρίιιηι 3 03ΐε•

ΠιιίοιιόΌ Γι(. Ηοο ηιιίοιιι ΓβείΙ Ιιίοιιΐίοηο. Οίοι- ίΐιιφιο ίη

οοι-ροΓΟ ηιιΙ ρ,ΐΓί »;ιιιί(3ΐί$ ο»1, 3ΐιΙ δοςιιίΙιΐΓ οιιιιι ιΐαϋηι

;ι1ίιριίιΙ Ι.ιΙι•, φιοιΐ ο»1 ρ8Γ8 κιηίΐιιΐί», ;ιιι| ροΓ ρΐιιπι. Ηοο.

βιιίοιη ίβοίεηβ ιιΙΙΪιιιιιηι, εΐ ίρ»ιιηι φιοιίιιιηιηοιίο ρβΓδ 081 88•

ηίΙ»Ιί» εΐιίοιηιι*, ιιΐ ΙαρίιΙεδ, νΐαΐία ιιΐίοπιηι. <}υβΓε φιοιη-

ίκΐηιοιίιιιη άΊοϊΙιΐΓ, ίηιρο$8ί1)ί1ε ε$1 Γιεπ, μ ηίΙιίΙ ρι-3?εχδί-

!-1.ιΐ. (8) Ουοιΐ ωηε ρβκ εχ ηεοεδ8ίΐ3ΐε εχβίδίει, ρβίεΐ.

Μ3ΙΚΓΪ3 ηβηιςυε , ρβκ : ιΐϊΐη ίηβδί Ιιινο, εΐ (ί(. Νοιΐ ιΊΐίιη

('ηπιιι) οΐί.ιιιι, ςυκ ίη Γβϋοηε, ραη (•χ.ιί5ίβΙ. υίΓοςαε ςιιί-

ιΙιίιι ιικκίιι (Ιίι ίιηιΐί »τιό* εΪΓειι1ο$ ςυίιΙη»ηι ίίηΐ , ε( πιβίε-

παιη (ΙίεεηΙεϋ, ιριοιΐ κ$, εΐ βρεείεηι, ιριυιΙ 1&1Ϊ3 (Ϊ£ΐΐΓ3 : ε(

>>οο κί §εηιι$, ίη ςυο ρπιιιο ροηίΙυΓ : ιεηειίί ίμίΙιΐΓ (ΊγιίιΙπ-;

ΙιαΙκΊ ίη ίρβ3 Γ3ΐίυηε ιηαΐεΐ'ίηιιι. Εχ φι» νει-ο , Ιηηφκιηι

ιη;ιΙ<τί;ι, ΙίιιηΙ :ιϋιρι;ι, (ΙίιΊΙιΐΓ, <ριπηι ΙίΙ, ηοη ϋΙιΐιΙ, 8ειΙ εχ

ίΙΙο : «1 8ΐ3ΐιΐ3, ηοη Ιβρίβ, μίΙ εχ Ιβρίιΐε νεΙ Ιπρίιίεη. (9) Ηοιηο

ϊυίειη εοητ3ΐε$εεη9, ηοη (ΙίείΙπΓ ϋίοιΐ εχ φιο. 03υ8» νβΓΟ

69(, ςυί3 ϋοΐ'Ί εοηΐίη^ίΐ εχ ρπναΐϊυηο εΐ *π1>]ο(•1ο, ηυοά «Ιίοΐ-

ηιιι» ιιΐ3ΐΐ'ΐ'ί<ιιιι : ιιίριιΐϋ, εΐ Ιιοηιο εΐ ίΐ'£ΓθΙυ» ΙιΙ 68ηιι$. Μ3-

ςίβ τεΓΟ εΐίαιο (ΙίείΙυΓ εχ ρπνβΐίοηε Ιί«τί , νιΊιιΙί εχ α?£ΓθΙο

ιη;ιμΚ , ι (ΐϋΐιιι εχ ηοηιίηε »;ιηιι». ΟιιαΓε »αηιΐ5 βοξί-οΐυς ίριίϋειη

ηοη ιΐίι ΪΙιιγ , μίΙ Ι ιπιιιο , ε( Ιιοηιο »αιιιι». Οηοπιηι νεΓΟ ρι ϊ-

νιιΐίο ίικιτίη εΐ ίηιιοιιιίηβΐβ εβ(, ιιΐ ίη ητο ευ]υ$ευηιςιιε

Ιίΐίΐιΐ'.-ΐ', ;ιιι( ίη ΐ3ΐεηϋο$ <•1 Ιίςηίβ (ΙοηπΊ», εχ 1ιί$ νίιΙεηίιΐΓ

ΙΊογϊ , βϊοιΚϊ ίΙΙίε εχ Η•μπ)Ιο. (10) (}.μπ• ρίεηΐ ηεο ίΙΙίε εχ

ΐ| ιιο , Ιιοε ι Ιί(ϋιι ι ί ΙΙικΙ ; ηεε Ιιΐε , »ΙηΙιιβ Ιί^ηιιηι : »ι•(1 ιΐιτίνη-

Ιίνε (1ί(ίΙιΐΓ Ιί^ηε.Ί, ηοη Ιίμηιιιη; εΐ ;ι-πι';ι, γ! ηοη 33$; ε(

|<ιρί(1('.•ι, ε( ηοη Ιηρί»; οί ιΐυιιιιι» 1ίΐΙιτίΙί;ι , 80(1 ηοη Ι.ιΙιιτ•. :

ςυιιηι ηβςηε εχ Ιίμηο Ιίεή δίαΐυηηι , αιιΐ εχ ΙαΙεί'ίΙιιι» άο-

ιΐ! ιι ιη , 81 ιριίι ππίιιίιΙγ ίη^ρεχεΓίΙ, ρΓ&ΓεοΙο κίιιιρίίείΐιτ

(ΙίοεΙ : ρΓορΙιτεα <ριο<1 οροιΊοιι! Γιογϊ, ηιυΐαίο εχ φΐο, βειΐ

ηοη ρεπιΐ3ΐιεη(ε. 1'ΓορΙοΓ Ιιοε ίςίΐυι- 8Ϊο ιϋι ϋιπ

VIII.

ριιιιιη βυΐεηι ε( 30 βΐίφίο Π»( ψιοιΐ ΠΙ ( Ιιοε 3υ(εηι

άϊεο ηη«3ε ΒεηεΓβΙίοηίδ ρπηι-ίρίυηι βδΐ), εΐβχ βΐίο,υο (δίΐ

.ιιιΙιίιι ιιοο ηοη ρπνβΐίο, 80(1 ιη3(εΓΐ3 : ίβπη εηίηι <1ε|ιτιηίη:ι-

(ιιιιι ο»( ι|ΐιοιιι;κΙιηοιΙιιιιι Ιιοε (Ιίωπιιιβ ) , ο( 3ΐίΐ]ΐιίιΙ ΠΙ ; Ιιοο

,ιιιΙι•ιιι ε$( ιιιιΙ Ρ|ι1ι;ιτ:ι, ;ιιιΙ ΓίπιιΙιι», ;ιί( ιριοιίι -ιιηι•]ΐιι- 00-

ίβΓΟΓυηι ενεηί(), ίίοιιΐί ηεςιιε 8ΐιΙ)]εο(ιιηι ΓίΐοίΙ ίρριπη α>8,

ϊ(3 ηεφίε βρΙΐΒτβηι , ηί»ϊ »εουη(1ιιηι 3οεί(Ιεη8, φΐί3 ηοηοη

8ρΙικΓ3, ρρΙι.νΐ'.Ί οβ(; ίΙΙβηι 3υ(οηι ηοη ΓαοίΙ. (α) Ηοο βΐί-

ιριίιΙ οηίιιι Γ308Γε, οχ οηιηίηο 8ΐιΙ)]εο(ο, Ιιοο <30«Γε είΐ

Οίοο ιιιιΐιιιι ςιιοιΐ :ε8 ΓβοεΓε Γοίιιηιΐιιπι , ηοη εβί ίικιιηι ίο-

ΙιιηιΙιιιιι βυΐ »ρΙιη-πιιιι Γβοογο, 80(1 βΐίφιίιΐ αΐιυοΐ , υίριιΐιι

ςρεοίεπι ηβηο ίη αΐίο. 8ί επίη) Γ»οίΙ, εχ βΐίαυο οΐίο ρΓοΓο-

εΐο ΓβοίβΙ : Ιιοο βηίιη 8ΐιρροηε1)3ΐιΐΓ, υίριιΐβ Ιβοει-ο βιηεβιη

νρΙι,ΐΊΊΐιιι . Ηοο »υ(ειη ί(3 , (]υί3 εχ εο φίοιΐ εβί Β'8, Ιιοο ΓαοίΙ

φκκΐ 05( »ρ!ι,ΐ'ηι. (3) 5ί ί^ίΐιιΐ' ε( Ιιοε ίρ$ιιπι Γ«οί( , ρ3(ο(

φίοιΙ 8ΪηιίΙί(εΓ (Ήοίεί, ο( μοηιτΒίίοηο» ίη ίιιΐιιιϋιιιιι ρΓοοε-

(ΙειιΙ. ΜβηίΓκϋΙιιηι ί^ίΙιΐΓ ε$1 ςιιοιΐ οΐίπιη «ρεείεβ ηοη ΠΙ. 3<ι(

ςυοιίευηΐφΐε ηοιιιίπιιιο οροΓ(ε( Γοπιιιιιιι φΐ,ε ίη 8εη3ίηίΙί ;

35
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τήν Ιν τώ αίσΟητώ μορφην, οϋ γίγνϊται, οΰδ' εστίν αΰ-

-»' »»ι "■ / ϊ 1 ~ ' > ί'
του γενεσις, ουοε το τι ην είναι • τούτο γαρ εστίν ο εν

άλλω γίγνεται η ύπό τέχνης η υπό φύσεως ί. δυνάμεως.

Το όέ χαλκην σφαΐραν είναι ποιεί. Ποιεί γαρ εκ χαλ

ί) κοϋ και σφαίρας- εις τοό'ι γάρ το είδος ποιεί, και εστί

τοϋτο σφαίρα χαλκη. Του δέ σφαίρα είναι όλως ει εσται

γένεσις, εκ τινός τι εσται. Δεήσει γαρ όιαιρετόν είναι

άε'ι το γιγνόμενον, καΐ είναι τό μέν τόδε το όέ τόδε,

λε'γω δ' ότι το μέν ύλην το ό' είδος. ΚΙ δη Ιστι σφαΐρα

10 τό εκ τοϋ μέσου σχήμα ϊσον, τούτου τί) μέν εν ω εσται

ί _ >»•!'"'' » -• ί ' ' 7 Λ

ο ποιεί, το ο εν εκεινω, το ο άπαν το γεγονός, οίον ή

χαλκη σφαΐρα. (4) Ψανερόν οή εκ των είρημένων

6τι τό μεν ώς είδος η ουσία λεγόμενον οΰ γίγνεται, ή

όέ σύνοδος ή κατά ταύτην λεγομένη γίγνεται, και ότι

16 εν παντι τώ γενομένω ΰλη ενεστι , και εστί τό μεν

τόδε τό όέ τάδε. (ι) Πότερον ούν εστί τις σφαΐρα

πάρα τάσόε η οικία πάρα τάς πλίνθους; η1 ουδ* άν ποτέ

εγίγνετο, ει ουτιος ην, τόδε τι• άλλα τό τοιόνδε σημαί

νει, τόοε δε και ωρισμένον ουκ εστίν, άλλα ποιεΐ και

20 γέννα εκ τοϋδε τοιόνδε ■ και όταν γεννηθη , εστί τόίε

τοιόνδε. Τό ο' άπαν τόδε Καλλίας η Σωκράτης εστίν

ώσπερ ή σφαΐρα ή "/αλκή ήδί, δ δ' άνθρωπος και τό

ζώον ώσπερ σφαΐρα χαλκη δλοις. (β) Φανερόν άρα ότι

ή των ειδών αιτία, ως είώΟασί τίνες λέγειν τα είδη, ει

25 εστίν άττα παρά τά καΟ' έκαστα, προς τε τάς γενε'σεις

και τάς ουσίας ούΟέν χρήσιμα- ούό' αν ειεν διά γε

ταΰτα ούσίαι καΟ' αυτάς. (7) Έπι μέν δη τινο>ν καΐ

φανερόν ότι τό γεννών τοιούτον μέν οίον τό γεννώμε-

νον, οϋ μέντοι τό αυτό γε, οΰδ' εν τω αριθμώ άλλα τω

.1» εΐίει, οίον Ιν τοις φυσικοΐς• άνθρωπος γαρ άνΟρωπον

γέννα, άν μη' τι παρά φϋσιν γένηται, οίον ΐππος ήμίο-

νον. Και ταϋτα δε ομοίως* 8 γάρ άν κοινόν ειη

εφ' ίππου και όνου, ουκ ώνόμασται τό εγγύτατα γέ-

νος , είη δ' άν άμφω ΐσως οίον ί^ίονος. (β) °ί2στε φα-

ί5 νερόν ότι ούΟέν δει ως παράδειγμα είδος κατασκευάζειν

( μ,άλιστα γαρ αν Ιν τούτοις Ιπεζητοϋντο" ούσίαι γάρ

μάλιστα αύται), άλλα ίκανόν τό γεννών ποιησαι καΐ

τοϋ είδους αίτιον είναι εν τη υλη. Τό δ' άπαν ήδη τό

τοιόνδε είδος εν ταΐσδε ταϊς σαρξ! κα'ι όστοΐς Κάλ

ιο λίας και Σωκράτης• κα'ι έτερον μέν διά την υλην,

έτερα γάρ, ταϋτο δε τώ ειδει- άτομον γάρ τό είδος.

ΟΛΡ

Άπορησειε δ' άν τις διά τί τά μέν γίγνεται και τέχνη

κα'ι άπό ταύτομάτου , οίον Ογίεια , τά δ' ου , οΐον ο'ικία.

Λιτιον δ' ότι των μεν ή ΰλη ή άρχουσα της γενε'σεως

45 Ιν τω ποιεΐν και γίγνεσθαι τι των άπό τέχνης, Ιν ή

υπάρχει τι μ-ε'ρος τοϋ πράγματος , ή μεν τοιαύτη εστ'ιν

οΐα κινεϊσΟαι υφ' αυτής , ή δ' ου, και ταύτης {] μέν ώδι

οί'ατε, ή όέ αδύνατος• πολλά γάρ δύναται μέν ΰφ' αυ

τών κινεϊσΟαι άλλ' ούχ ώδί, οίον όρχήσασΟαι. "Οσων

γ.ο ουν τοιαύτη ή Ολη , οίον οί λίθοι , αδύνατον ώδί κινη-

θηναι εϊ μη ΰπ' άλλου, ώδ'ι μεντοι ναί• και τό πϋρ.

(ϊ) Διά τοϋτο τά μέν οϋκ εσται άνευ τοϋ έχοντος τήν

πρρ ρ*»1 ΐ']θ5 (-,ρηρΓαΙίο, προ ΡίΙ Ιι.τγ. ϊρδίιηι ψιίιΙ οηΐ ρδδρ

Ι !•»«• ('ηίιη (Νΐ ψκκΐ ίη αΐϊο ΙίΙ , ,ίιιΙ ηΙ> ηιΐβ, αιιΐ α π;ι| ιιπι, ,ιιι Ι

|ΐο(ρηΙία : <τηβ3ΐη ϊργο δρΙια?ΐ'3ΐη Ρ8*ρ ΓλριΙ. Ι'βεϊΙ ηαπιφιρ

ρ\ <νιρ οΙίρΙίΗτα : ίη Ιιοε ρηίιη Ιι,ιιιο δρεείεηι (κίΐ , εΙΙιοε

ρ$1 δρΐιατβ .τιιρβ. Ε]ιΐδ νιτο ο,ιιοιΐ οϊΙ ίρΐιπταηι κκβ , οπι-

ηίηο ίί (τίΐ μΐ'ΐιοΓΠΐίο , εχ αΙί(|ΐιο αΠιρΓκ) βπΐ. ΟροΓίΛίΙ ηασι-

(ριο (1ί\ϊ*ίΙ)ί1<ί *βηιρρΓ «?•>&*; , ηυοιΙ ΙΗ; ρΙ ««κ, Ιιηι: ψιίιίριιι

Ιιοο, ϋίικί νρπ), Ιιυο : (ΙΙιόμιιΙριιι ςικκΐ Ιιοο ιριίιίπη ηιαίβ-

π»ιη; ϋίοιΐ νβΓΟ, βρεείριη. 8ί Ηβηυβ &ρΙΐ9ΒΓ3 ιβΐ Ιί«ιΐΓ3ηιι«!

Λ ηιβιΐίο ΒΊρικϋδ εχΙ, Ιιιι]ιΐί Ιιοο φπιίριιι β*1, ίη (]υο ιτίΐ

ηιιοιΐ Γίΐρ,Η; ίΙΙικΙ αυίβηι, ίη ίΐΐο : Ιοίιιιη νβιο, <|ικμΙ ίίΐοΐυιη

είΐ, ιιίριιία ίρί,ίΐ ίιΊΚΉ 6ρΙΐ8ΠΓ3. (4) ΜηηϊΓϋ8(υιιι ί^ίΙιΐΓ βχ

(ΙίοΙίί 051, (]ΐιοι! ϋίικί ιμπιίβηι, ιιυοιΐ ιιΐ βρεείρ! ;ιιιΐ *ιι(ι-ι>ιιιΐί,-ι

ιϋοίΙιΐΓ, ηοη ΙίΙ ; €θ|>υ1α1ϊο λργο, «|ΐι;>- ίρι ιιιι.ΐιιηι Ιι,ιηοιϋπΙιΐΓ,

ΙίΙ : ρΙ (ΐιιθ(Ι ίη οηιηϊ , (ριοιΐ (Η , ιιιηΐιτί,ι ϊικ-.ι : , [ , ,ι ]ΙΟΐ

(ριίιίρηι Ιιοο , ίΙΙικΙ νρπ) Ιιοο. (Λ) υίπιηι ϊ^Ηιιγ οίΐ βΐϊηυ,ι

8ρ!ΐΛίΓ3 ρΓΠ'ΙΡΓ Ιιίΐϋ 5ΡΠ5ίδίΙ(3, 3Π(]θηΐυί> ρΓΗΐΡΓ Ι»1('Γ05? 3η

ηβο Γαι-Ιυπι Γιιί&5β( ϋίκριαιη , χι ι(.ι Ρ880ΐ, Ιιοο φύά? 8ριΙ

χρεάΐϋ ΙηΙρ ίϊίξΐιίΐίοβΐ , Ιιοο βιιίρηι ρΙ ΙιτηιίπηΙιιιιι ηοη βϋΐ :

8ρϋ ΓαοίΙ ρΙ μρικτοί ο-ΐη<•ηιηι βχ Ιιοο, ίοΐβ : ρΙ ο,ιιηηι βρηρ-

πιΐιιηι ΡβΙ, Ρβΐ Ιιορ, ΙβΙρ. Τοίιιιη βπίριιι Ιιορ,, 0ιι11ί38, βιιΐ 5ο-

ΡΓαΙΡί βϋΐ , 8ίρ»1ί 8ρ!ϋΡΓ3 ,τηΡϊ Ιιινε; Ιιοηιο νΡΓο ρ[ ;ιιιίιιι;ιΙ,

8:ρυΙί 8ρΙι,ΈΓ3 ,τηρΒ ιιηίνρΐίο. (6) Ι'3(εΙ ργ^ο (μιοιΐ βρβεϊετυηι

Ρ3Ι183•, 1 1 ιιι-ιιμ. ΙιιιοιΙιηιι (-υίιΐΐΐη (ΙίορΓβ δοΐρηΐ δρρρ,ίοδ, »ί β|ϊ-

(ΐη,χ βιιηΐ |>γ3•Ιργ 8ίη;;ιιΐ3πα , 3(1 ι;ρηΡΓ3ΐίοηε8 εϊ ίΐιΐΐίί,ιηΐία*

ηϋιίΙ ρΓΟδίιπΙ : ηρο Γικτϊηΐ ρΓορίΡΓ Ιΐ3.Ό, 5υ|)δΐ3η1ϊα! μ•ι ιιη•

ϋιιιη 8β. (7) Ιη ψιϋιιΐδ(1ϋηι ρίριιίηι ρΙιλιιι ιιιβηίΓεδΙιιηι β»1

ςποο•. (;ρηβΓ3η8 ΙϋΙβ ΡδΙ, (ριβίε ςιιοίΐ ί;ρηρΓ3ΐυΓ : ηοη (3ΐηεη

ηΙρπι ηβε ιιηιιηι ιιιιπιργο, δΐιΐ ιιηιιηι δρεείρ, ιι! ίη ιι.ίΙμγ.ι-

ΙίΙιιΐδ : Ιιοηιο ηβηκμιε Ιιοιηϊηεηι μρηρηιΐ, ηίβϊ ηιιίο! ρπτΙεΓ

η3ΐιΐΓ3ΐιι 1ί3ΐ, ιιΙ Ρ()ΐιυί ηιιιΐιιιιι. Α1(•ιιρ Ιι«•ε δίηιίΙίΙβΓ : ςυοίΐ

ρηίιιι ΡδΙ εοηιιηιιηρ ρςυο εϊ βδίηο, ηοη ρ$1 ιιυηιίιι»1ιιιη

ρΓορίηηυϊδδίηιιιιιι μρηιΐδ : ίϊιρπηΐ βΐιίρηι »ιιι1)ο ΓθΓΐ3δδί3, ιιΐί

ηηιΐιΐδ. (8) Οιιϊγρ ρ»1(Ί (|ΐιοι1 ηοη ο|Η>Γ(ε1 [,ιιι.]ΐι:ιιιι εχειιι-

ρΐ3Γ δρρρίριη ροηιρ.•ΐΓ3Γε ( ϊη Ιιίδ ρ(ρηίηι ηιηχίηιβ ςιιβΒΓβ-

ΓΡίιΙιΐΓ : Ιυρ βηίηι πιαχϊηιρ δΐιόδίβηΐί.χ' δυηΐ ) ; δρχΐ μρηΡΓβηδ

βυΙΏείεηδ ΡδΙ ιιΙ ΓαείβΙ ρρηρηιΐίΐηι, ρΙ Ρ3ΐΐδα δίΐ δρεείρί ρ»ί.ο

ίη η>3ΐρπ3 : Ιοί» υργο ρηι Ιηϋδ δρρεϊρδ, ίη Ιιίδ (.ιιηίΐι;^ ρΐ

οδδίΐιιΐδ, 03ΐΙί3δ, ρΙ 8οΡΓ3(εδ : ει (]ίτρΓ83 ςη'κίριη ρΓορΙοΓ

ηΐ3ΐρ.η3Π) ((1ίνριδ3 <Ίι•ιιίιιι, ) ίιίβηι 3ΐι1βηι δρεεϊε : ιηιΐϊνίδϊηϊ-

Ιίδ ιΐ3ηκ]ΐιρ δρεείοδ βδΐ.

IX.

ϋιιΙ)ί(3νρΓΪΙ βιιίειη αΐίηηίδ, ριιγ ηιι,τίΐ,ιηι ρ{ βι-Ιβ βί ε38ΐι

(Ϊ311Ι, ϋΐ 83ηΐΐ3δ; ηιΐίρηαιη ηιιίριη ηιίηΐιιιρ, ιιΙ «Ιοιηπ*.

03Π83 νΡΓο βδΐ, ςιιθ(1 Ιιιιγιιιιι ιριίιίριιι ηιηΐιτί,ι, (]ηβί ρΓΐη-

είρίπηι 8ΡηΡΓ3(ίοηίδ ΡβΙ, (]ηυηι ί.κί.ιιιιιΐί ;ιιιΙ ΓκιΙ 3ϋΐ|ΐιίι|

ροπιηι ς»» άΙ> 3γΙο βηηΐ , ίη ςυα βδΐ 3ΐί(]ΐΐ3 ρ3Γ8 γρι , φυρ-

(Ιβιτι 1»1ί8, ιιΙ 3 δβ ίρδη ηιονρ3ΐιΐΓ, ΐ|ΐιιρ.1ηιιι ηοη : ρ( Ιιυ]ιΐδ ,

(|ΐι.-ρ(Ι,•ιιιι βίε ροδδίΙ)ίΙί8 Ρ8ΐ, (|υη?(1»ηι ίιηροδδίϋίΐίδ : ιηυΙΙη

η;ιιπ<πΐι' ροδδίΐιίΐί» (•ιιί(|ρηι 3 δβ ίρδίδ ιιιονιτϊ , 8Ρ() ηοιίδϊε,

ιιίριιία 83113ΓΡ. Οιιοπιιιΐ(Ίΐιιΐ[ΐιρ ίΐβςυβ ΙβΙίδ ηι;ι|ρΐ'ί.ι ρ*| ,

ιιΙ Ιίΐρίιΐβδ, ίηιροδδίϋίΐβ ΡβΙ δίε ιηονριί , ηίδί βί) αϋο ; δίρ Ιη -

ηιρη δπηρ. 113 βί ί§ηίδ. (1) ΡΓορΙβΓββ ςη-ηίαιη ηοη επιηΐ
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τέχνην, τα δ' έσται• ΰπό γάρ τούτοιν κινηθησεται των

ούκ ενόντων μεν τέ/νην, κινεΐσθαι δε δυνάμενων αυ

τών, η Οπ' άλλων ούκ εχόντων την τε/νην, ή έκ μέ

ρους, (β) Δηλον 5' εχ των είρημένοιν χα! δτι τρόπον

Λ τινά πάντα γίγνεται έζ δμωνύμου, ωσπερ τα φύσει , ή

εκ με'ρους ομωνύμου, οίον ή οικία εξ οικίας, η ΰπό νοϋ

( ή γαρ τέχνη το είδος), ή έχ με'ρους ή1 ενόντος τι μέ

ρος , έαν μη κατά συμβεβηκός γίγνηται • το γάρ αίτιον

τοϋ ποιεϊν πρώτον καΟ' αυτό με'ρος. (ι) θερμότης

ιο γάρ ή εν τη κινήσει θερμότητα έν τω σώματι έποίη-

σεν αίίτη δ' έστιν η όγίεια ή μέρος, ή ακολουθεί αύτη

με'ρος τι της υγιείας ή αυτή ή υγίεια' διό και λε'γεται

ποιεϊν, δ'τι εκείνο ποιεί την υγίειαν ω ακολουθεί και

συμβέβηχε θερμότης. "Ωστε ώσπερ έν τοις συλλογι-

ιι σμοϊς πάντυιν αρχή ή ουσία • εκ γάρ τοϋ τί εστίν οί συλ

λογισμοί είσιν, ένταΰθα δέ αί γενέσεις, (β) Ομοίως δέ

και τά φύσει συνιστάμενα τούτοις έχει. Το μίν γαρ

σπέρμα ποιεί ωσπερ τά άπδ τέχνης• έχει γαρ δυνάμει

τό είδος, καΙ άφ' ου τό σπέρμα εστί παις όμώνυμον •

•ίο ου γάρ πάντα ούτω δεϊ ζητεϊν ώς έξ άνΟρο^που άνθρω

πος, και γάρ γυνή έξ ανδρός ■ διο ήμίονος ούκ εξ ήμιό-

νου" άλλ' εάν μή πηριομα ή. (ο) Οσα δέ άπδ ταύ-

τομάτου ώσπερ έχει γίγνεται, ίσων ή ύλη δύναται χα'ι

υφ' αυτής κινεΐσθαι ταύτην τήν χίνησιν ήν τό σπε'ρμα

2"> κινεί• δ'σων δέ μη, ταΰτα αδύνατα γίγνεσθαι άλλως πως

ΐ, ε'ξ αυτών. (7) Ού μόνον δέ περί της ουσίας δ λό

γος δηλοϊ το μή γίγνεσθαι το είδος, αλλά περ'ι πάντων

δμοίως των πρώτοιν κοινός δ λόγος, οίον ποσοϋ, ποιου

καΙ τών άλλων κατηγοριών. Γίγνεται γάρ ωσπερ

30 ή χαλκη σφαίρα, άλλ' ού σφαίρα ουδέ χαλκός, και

έπι χαλκού γίγνεται ( άε\ γάρ δει προϋπάρχειν τήν

ύλην και το είδος), ούτως και έπ'ι του τί έστι και έπι

του ποιου και ποσοϋ και τών άλλων δμοίως κατηγοριών

ού γάρ γίγνεται το ποιον αλλά το ποιον ξύλον, ουδέ τδ

3!) ποσόν αλλά τό ποσόν ξύλον ή ζώον. (β) Άλλ' ίδιον

τής ουσίας έχ τούτων λαβείν εστίν δτι ανάγκη προϋ

πάρχειν Ιτέραν ούσίαν εντελέχεια ουσαν ή ποιεί, οίον

ζώον, ει γίγνεται ζώον • ποιόν δ' ή ποσόν ούκ ανάγκη

ει μή δυνάμει μόνον.

ηΐκφΐε 60 φΐί ΙΐίΐΙιιΊ ιιι-Ιοιιι , ΐ]ΐι»'ι].Ίΐη οπιιιΙ. Λ Ι) ίίί εηίιη

ηιονβουηΐυι•, ςο» ηοη ΙκιΙμίιΙ ςυϊάαιη βιίεπι, ηιονεπ νιτο

ρο&βιιηΐ ϊρβαιηβΐ, 3ΐιΙ α!) «Ιϋ.-ί ηοη Ιΐ3υεη(ί1)ΐΐδ «ιΐοηι , βηΐεχ

ρ;ιι1ε. (3) ΜαηίΓεδΙιιιη εδί αιιίεηι βι ίί8 <|ιι.ί• (ΙίεΙβ δΐιηΐ,

εΐ ιμιυιΐ φίοιίαι» ιιιυϋο οιηιιία ΙίιιιιΙ εχ ιιηίνοεο, φΐεηΐ3(Ι-

ιιιιιιΐιιιιι φΐ;ε ικιΙιιγ'ι βηηΐ, ιιιιΙ εχ ρβιΊε υηίνοοα , υΐ (Ιοηιηδ

εχ ιΐοηιο, βιιΐ 3& ίπίεΐΐεοΐιι ( 3Γ8 εηϊιη ϊά>.β ββΐ), βοί εχ

ραιίε [?], »ιι( ΙιιιΙιοηΙο :ιΙίιρΐ3ΐη ρίΗίΐη, δί ηοη εεεπηιίπηι 3ε-

οίιίεηδ ΙΪ31. Οιιιΐίΐι εηίηι Γ;κήεηάΊ ριΊιιι» μίίιπιΙπιιι δε, ρ.ιι λ

Γβϊ. (4) 0»1ογ εηίηι ίη ηιοΐη , ΟίΐΙοΓειη ίη οοι-ροΓε ΓηείΙ.

Ηίε νοΓΟ βμ{ δαηίΐβδ «Ι, αιιΐ ρβΓί, ηυΐ δεφίίΐιιι- ειιηι αΐίςιια

δβηίΐβΐίδ ρ»Γ8, 3υΙ ίρ«3 63ηίΐ35. ()ϋ3ΐ•ο εΐ (ΙίιίΙηι• Γιιεει-ε ,

φΐίαίΐίικί θΓΗοϊΙ, φΐθ(Ι δεα,υίΐυτεί ειιϊ 3εείάΊΙ είίοιϊ , δβηί-

1»1εηι. ΟιιβΓβ , δίειιΐ ίη 8ν11ο<;ίδΐιιίβ , οιηηίιιηι μπηπρϊιιιη

νιι1ι.|;ιιι!ϊ;ι 0--Ι : εχ ίρδο εηίιη φΐί(1 εδί , βνΙΙοςΐδίηί .-ιιιιΙ, Ιιΐε

βϋίβηι £εηει•3ΐίοηε3. (6) Κίηιίΐίίει• δε Ιιαίιοηΐ εΐ ηυοο ιι3(ιιγ.ί

(•οηΜίΙιιΙη 8ΐιιιΙ. δειηεη ηαηιηοε Γβεΐί, νϊπιΙ ε» ιρι.τ ;ιί>

3Γΐε βιιιιΐ. ΗβΙίβΙ εΐεηίιη ροίεβίβίε βρεείειη, εΐ 3 <ριο δε-

πιεη βκΐ , (1ηο^3ιηη1οιIο αηϊνοευηι : ( ηοη ειιίπι ηιιιιιί.ι ΪΙ»

οροΓίεΙ α,η.ΈΓεΓε, δίειιΐί εχ Ιιοηιίηε Ιιοιιιο ; εΐεηίιη ιιιιιΐίει- 1>\

νιτο; ιιηΊε ηιιιΐιιι ηοη εχ ιηιιΐυ; ) δειΐ δϊ ιιιιι1ί1;ι|ιιιιι ηοη

ΓαεπΙ. (0) Ου,τειιηκιυε υογο εαδυ ΠιιηΙ, ΠιιηΙ ιιΐ ίΙΙίε, (|υο-

πιιη ηιιίιίεηι ηιβΙβΓΪα ροίεβΐ εΐ 3 5ε ίρ&3 ιηονεπ εο αιοΐιι ,

φΐο δοιτιεη ιηονεΐ : ιμιοιίιιμ 3υ1ειη ηοη , Ιιίεο ίπιροκΜ>Ι1ϊλ

δαηΐ βΙίΐΡΓΠοΓί, ςηβιη εχ ίρδίδ/αο'εη/ίδκί. (7) Νοη 3ΐι-

Ιεηι (1ε δΐιηδ(3η1ί3 8θΙιιιη 05(εηι1ΪΙ Γ3ΐίο ηοη Γιεπ δρεείεπι ,

εειΐ ιΐε ππιπΠηι-. ρπιηίδδίηιίΗΙεΓΓ.οιηιηηηίδ πιΐϊο εδ(, ιιΙριιΙ.ι

ςιοη(ί(αΙε, (ρι.-ιΐίΐιιΐε, ιΊ εείεΓΪδ [ μ . < ■ 1 1 ϊ < ; 1 1 1 > < η Ι ί.<. Ι•Ί1 εηίιη,

υίρυΐβ κηε» δρΙι.χΓβ, δε(1 ηοη 8ρΙι<ΕΓ3, ηεε 3εδ : εΐ ίη ατε

ΓιΙ : ΜΊΐφπ' η,ιιικριι' οροΓίεΙ ρΓκεχδϊδΙεΓε ιηίΐΙΐΊΊκιπ, ιΊ

δρεείεπι. Κ» εΐ (1ε ςιιίιΙ εβί, εΐ α*ε φΐ:ιΙιΙ»Ιε, εΐ φΐαη1ί(3ΐε,

εΐ εείει-ίδ ρΓχΟίεαηιειιΙίδ ΒίπιίΙίΙεΓ. Νοη εηίηι ΠΙ φΐηϋΐϋδ ,

8ε(1 ςιοίε Ιίκηηιη : ηεε ηυ3η1ίΐ38, μ•Ί φκιπίπηι 1ίι;ιιιιηι,

3υΙ .'ιηίιη.ιΙ. (8) (ΊΊεπιηι εχ Ιιίβ ρΓβρπυηι 8ΐι1ΐδ(3η1ί3ε 3ε-

ι-ίρΐ'π• εδ(, (|ΐιθ(1 ηεεεδδε εδ( ρΓΧεχδίδΙεΓε ΒβηιρεΓ ;ι1ί:ιιη

Μΐ!κΙ;ιιιΙΪ,ιΐιι :κ !π εχδίδίεηΐεηι , ιρκε Γηείί, η(ριιΐ3 αηίιηβΙ ,

δί βηίιιοΙ ΙίΙ : ςυαίε νιτο, 3ΐιΙ φίβηΐηιη, ηοη ε$1 ηεεεβδε,

ηϊδί ρυ1εη(ί3 δοίιιηι.

ί:ΑΡ. χ.

ίο Έπε! δέ δ ίριβμος λόγος Ιστί, πας δέ λόγος μέρη

έχει, ώς δ' δ λόγος προς το πράγμα, κα\ τό μέρος τοϋ

λόγου προς τό με'ρος τοϋ πράγματος δμοίως έχει, άπο-

ρείται ή?η πότερον δεϊ τον τών μερών λόγον ένυπάρ-

χειν έν τω τοϋ 8λου λόγω ή ου. (ϊ) Έπ' ένίιον μεν

α γάρ φαίνονται ενόντα, έπ' ένίιον δ' ού. Τοϋ μεν γάρ

κύκλου δ λόγος ούκ έχει τόν τών τμημάτων, δ δέ της

συλλαβής έχει τόν τών στοιχείων καίτοι διαιρείται

και δ χύχλος εις τά τμήματα ωσπερ χα'ι ή συλλαβή εις

τά στοιχεία, (β) "Ετι δ' ει πρότερα τά μέρη τοϋ δ'λου,

ιο της δ' δρβης ή δξεϊα με'ρος και δ δάχτυλος τοϋ ζώου ,

πρότερον αν είη ή δξεϊα της δρΟης και δ δάκτυλος τοϋ

' άνθρωπου. Δοκεϊ δ' εκείνα είναι πρότερα• τώ λόγω

ΟιΐΜΐυ ππΙιίιι (ΙεΓιηίΙίο οχρίίείΐίο βίΐ, οπιηίδ βιιίεηι ε\-

ρΐίεβίίο ρ3Γ(εβ Ιιαίιβίΐΐ ; 30 δίειιΐί εχρίίεβίίο 3(1 τειιι, δίπιίΙίΙεΓ

εΐ ρ;ιΐϊ ε\ρ|ί(-3ΐί<ιηίδ 3ΐ1 ραιΊειιι π-ι ββ ΙιαϋεβΙ , «ΙιιΙιίΙ.ιΙιιι

ιιίπιιη οροΓίεαΙ ραΠίπηι εχρ1ίε3ΐίοηειη ίηβδβε ίη ηοίίοηε

ΙοΙίυδ, 3η ηοη. (2) Ιη ιμιϊΐιιΐδιίιιιη εηίιη νίιΙεηΙηΓ ίηεδβε :

ίη (ΐιιίΙ)ΐΐί(Ιηιη νειο ηοη. ΓίπυΙί εηίιη ηοΐίο ηοη ΙιιιΙιιΊ η<» ■

Ιίιιΐιι'ΐη ίηείδίοηυηι : ηοΐίο νεΓΟ δ)1ΐ3ΐ>χ ΙιαΙιεΙ ηοΐίοηειιι

(Ίειηεηίοΐ'ΐιηι. ΑΙιμιί ε'ίΓεοΙηδ (1ίνί(1ί(ιΐΓ ίη ίηείδίοηεβ, δί-

επίί ν\Ί1»1)3 ίη εΙεπιεη(3, (3) ΙΙεηι «υΙειη δί ρηι Ιιή ρΓΪΟΓεδ

δΐιηΐ ΙοΙο, Γ(•(•1ί ϋΐιίπη βη^ιιϋ βεηΐιΐδ εδ( ρ3Γ8, εΐ οΈβίΙυδ

αηίηιβίίδ , ρπβΓ εΓΪΙ βευίυδ ΓεεΙο , εΐ (Ιί^ϋηδ Ιιοιηίηβ. VI-

ιΙεηΙιΐΓ Ιαηιεη ίδΐ3 εβδβ ργιογλ : ΓβΙίοηε ηαηκιυβ (ΙίειιηΙηΓ εχ
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ναρ λέγονται έ; εκείνων, και τω είναι δε άνευ αλλήλων

πρότερα. Ί1 πολλαχώς λέγεται το μέρος , ων εις μεν

τρόπος τι) μετροΰν κατά το ποσόν. (») Άλλα τοΰτο

μέν αΐιείσΟω• έ; ών δ' ή ουσία ώς μέρων, τοΰτο σκε-

6 πτέον. Κι οΰν Ιστι το μέν ολη, το δ' είδος, το δ' εκ

τούτων, και ουσία ή τε ίίλη και το είδος και το εκ

τούτων, έστι μεν ώς και ή ίίλη με'ρος τίνος λέγεται,

εστί δ' ώς ου, άλλ' εξ ιυν δ του είδους λόγος. Οίον

της μέν κοιλότητος ούκ•εστι με'ρος ή σαρξ ( αύτη γαρ

ιο ή υλη έβ' ης γίγνεται ) , της δέ σιμότητος μέρος ■

και του μέν συνόλου άνδριάντος μέρος δ χαλκός, του

δ' ώς είδους λεγομένου άνδριάντος ου. Λεκτέον γαρ

το είδος και ή είδος έχει ε'καστον, το δ' υλικόν ουδέποτε

καΟ' αυτό λεκτέον. (:>) Διό δ μέν τοϋ κύκλου λόγος

16 οϋκ έχει τον των τμημάτων, δ δέ της συλλαβής τον

των στοιχείων τα μέν γαρ στοιχεία τοϋ λόγου μέρη

τοϋ είδους και οΰχ υλη, τα δέ τμήματα ούτως μέρη

ώς ύλη έφ' οΐς έπιγίγνεταΐ" εγγύτεροι μέντοι τοΰ είδους

ή ό χαλκός, δ'ταν έν χαλκω ή στρογγυλότης έγγένηται.

ίιι (ο) "Κστι δ' ώς ουδέ τα στοιχεία πάντα της συλλαβής

εν τω λόγιο ένέσται, οίον ταδί τα κήρινα ή τα έν τω

ιχίοι ■ ήδη γαρ και ταύτα μέρος της συλλαβής ώς ύλη

αισθητή. Και γαρ ή γραμμή ουκ εί διαιρούμενη εις

τα ήμίση φθείρεται, ή δ άνθρωπος εις τα δστα και

2& νεύρα και σάρκας, δια τούτο και είσιν εκ τούτων ούτως

ώς όντων τής ουσίας μέρων, άλλ' ώς ες ύλης , καΐ τοϋ

μέν συνόλου μέρη , τοϋ εΐδους δέ και ου δ λόγος ούκέτι•

ίιόπερ ούδ' έν τοις λόγοις. (7) Των μέν ουν ένέσται δ

των τοιούτων μερών λόγος , των δ' ου δει ένεϊναι , αν

:ΐιι μη ή τοϋ συνειλημμένου ■ δια γαρ τοΰτο ένια μέν εκ

τούτων ώς άρχων έστιν εις & φθείρονται, ενια δ' ουκ

έΌτιν. "Οσα μέν ουν συνειλημμένα το είδος καΐ ή ύλη

εστίν, οίον το σιμόν η δ χαλκούς κύκλος, ταϋτα μέν

φθείρεται εις ταϋτα και με'ρος αυτών ή ύλη • οσα δέ μή

3Γ, συνείληπται τή υλί) άλλ' άνευ ύλης , ών οί λόγοι τοΰ

είδους μόνον, ταϋτα δ' ού α/Οείρεται, ή ό'λως ή ούτοι

ουτιυ γε. (β) Ωστ' εκείνων μεν άρχαΐ και μέρη τα

ΰφ' αυτά, τοΰ δ1 είδους ούτε μέρη ούτ' άρχαι ταϋτα.

Και δια τοΰτο φθείρεται δ πήλινος άνδριας εις πηλόν

«ο και ή χαλκή σφαίρα εις χαλκόν και δ Καλλίας εις

σάρκα και δστα , έτι δέ ό κύκλος. εις τα τμήματα ■ εστί

γαρ τι δ συνείληπται τή ύλη• δμωνύμιος γαρ λ.έγεται

κύκλος δ' τε απλώς λεγόμενος και δ καΟ' έκαστα, διά

το μή είναι ίδιον όνομα τοις καΟ' ε'καστον. (9) Είρη-

46 ται μέν ουν και νΰν τάληΟές , δ'μως δ' ετι σαφέστερον

είπωμεν έπαναλαβόντες. "Οσα μέν γαρ τοΰ λόγου

μέρη και εις α διαιρείται δ λόγος, ταϋτα πρότερα, ή

πάντα ή ένια. Ό δέ τής ορθής λόγος ού διαιρείται

εις οξείας λόγον, άλλα τής οξείας εις δρΟήν χρήται

60 γαρ δ οριζόμενος τήν όξεΐαν τή ορθή ■ έλάττοιν γαρ

ορθής ή όξεΐα. Όμοίιος δέ και δ κύκλος κα'ι το ήμι-

κύκλιον έχουσιν το γαρ ήμικύκλιον τω κύκλω δρίζε-

ται και δ δάκτυλος τϊο δ*λω• το γαρ τοιόνδε μέρος άν-

θρώπου δάκτυλος, ΙίσΟ' όσα μέν μέρη ώς υλη κα'ι εις

ί«Ιίδ;εΙ εο ςικκΐ 8Ϊη1 «Ικφΐε ϊιινίεοηι, μποπι μιιιΙ. ΑιιΙ

ηιιιΙΙί» ιιιυιΐί» ιΐκίΐιιΐ' ρ;ιι> : φίοι-ηηι ιιηυδ ιιιοιΙιιλ, δίπιιι-

(Ιυπι ψι,'ΐιιΐιιιιι ηκ>η»ιΐΓ3η$. (4) 8ει1 Ιιοε φΐίιίεηι ρπΕίεΓ-

ιιιίΙΙπΙπΓ. Εχ φΐίυιΐδ νβΓΟ ίυοδίβηΐία Ιίΐπφΐηιιι βχ ρ3ΓΐίΙ*ιι>

δίΐ, ΙΐΟΟ ( ■ιιΐΐ-.ίιΐΐ'ΐΜΙΙιΙΐΙΙΙΙ 03(. δί ίμίΙΐΙΓ 1)0ϋ <|1ΐίι1ι'||| ΙΙΙ,ιΙιί ί.ι

ε$1 , Ιιοε νβΓΟ δρβείεδ, Ιιοε νΡΓΟ ρχ Ιιίδ, εί -ιι1»1;»ιιΙία ε*1 ιΐ

ηκιίεπη εί δρεείεβ βΐ α,υοο" οχ Ιιί$, (ΐιιοϋίΐηιιηικίο ηυί<Ιριη

ηΐ8ΐεπ3 εΐίβιιι ρβΓ8 3ΐϊοΐ]υ8 ιϋιίΙιΐΓ, ■ ] ■ κ •< Ι.ιιιιι 1 1« >• 1ι ι νεΓα

ηοη , μ•.Ι εχ φΐϊ|ιιι> ι,ιϋο βρβείεί : π) ριιΐ3 εοηε&νϊΐαΐίβ ηοη

β*4 ρ3Γ8 ι:.ΊΙιι ( Ιΐ.Ί'ί' ΓΙΙΙΙΙΙ ΙΙΚίΙεί'ί» , III φ|3 ίίΐ ) ; δίΐΙΙΪΙβΙίδ 311-

Ιριιι ρ3Γ8 3ΐί(]α3 ε«1 : εί ΙοΙίιΐδ α,ιιίιίεηι δΐ3ΐιι<Έ ρ3Γ8, ϊ'8 ; ε]ιΐ5

ίΐυίειη φΐοεί ιιΐ ερεείβδ ϋίείΙιΐΓ δίαίιι.τ , ηιίηίιηε : (Ιίεειιιΐιιηι

εηίιιι 8ρεείε , εί φΐβίεηιΐδ δρεείριη ΙιβΙιρΙ , ιιηυπίφΐιχίφίο .

ηι;ιΙεπ3ΐβ νβρο 1 1 1 1 ■ ι < 1 1 1 η 1 1 1 ίη (Ιρ/ί»ίίίοη€ δεεηηόΉιη δε ιϋ-

εεηιΐιιιη. (5) ι,)μ;ιι.' ιίπηίί ψΓκΙειιι Γ»(ίο ηοη Ιι;ι1«Ί ι-.ιιιι

φΐ;ι• ίηείίίοηυηι ΓβΙίο <■■>( , μό" 8ν1ΐ3πχ εβιη ηιι.ι• είειηειιΐο-

γιιιιι εβί, ΐ]ΐιί.ι εΙοιιιειι(3 θΓ3ΐίοιιί$, ρ3ΐ°1ε$ μιιιΙ φεεϊρϊ, (Ι

ηοη ιηβΙεΓί» ; ίηεϊβίοηεβ νεΓο Ιιοπιηι !.ίι• ραΓίεδ Ιλίιςικιιιι

ηκιΙοΓία, ίη φποιίδ 3<|νεηίυη( : ρΓορίικ|ΐιίοΓε8 1,ιπιεη ίρεεϊοί

ι]ΐι;ιιη χβ, ι|ΐιιιιιι ίη :ι•ιν πιίπικίίΐίΐί ΓιβΙ. (β) ινΐιιοΊ;ιιιι ηιοοΌ

νε™ ηεε είειηεηΐί ειιηιΐ» ίη Γ3ΐίοηε δνΙΙαη»! ίηεΓΠηΙ, ιιΙ-

|ιιιΐ;ι. Ιιχε εεΓεα, 3ΐιΙ ιμιηρ. ίη ;ιγπ• βυηΐ. .Ιηηι ιίιϊιιι εΐίηιη

Ιι»Ό ΒτΙΙαΙκκ ΐ',ιι•. δΐιηΐ, Ι3ηΐ|ΐΐ3ΐη ιη;ι1(τίίΐ δεη^ϊύίΐίδ. 1 .Ι.ίιιριι

Ιίηεα ηοη δί <ϋνί.-3 ίη υιει1ίε(3ΐεδ, εοΓΓηιηρίΙπΓ, 3<ι( Ιιοοιο

ίη 0883, εί ηιτνοδ, εί 03Γηε«. ΡγορΙργ Ιιοε εΐίβηι ϋ,ι ε\

1)18 8111)1 |3ΙΚ|1Ι3ΙΙ) ε\ II» (]1Ι.-ε δΙΙΠί ρ3Γ|Ρ8 Μΐΐι.-Ιϋΐιΐί;!- ,

νΐ'πιιιι Ι3ηα.η3ΐη εν η)3ΐεη3 ε( ΙυΙίυδ ο,ιιίιίειη 8ΐ>η( ρ3Γ(68,

δΐ>εείεί νεΓο, εί οιφίδ ΓβΙίο, ιηίηίιηο : ρΓορΙεΓ Ιιοε, ηεε ίιι

Γίΐ1κιΐιίΙ»ι>. (7) Ιίιιοπιηιίαιη ίΐ3(]ΐιε ίηιτίΙ (ηΙϊιιιιι ρβΓίίυιη

Γβΐίο : π,ιιοΓηηιΙβηι νβΓΟ ηοη 0|>οΓ(εΙ ίηεβϋε, ηι-ί >ίη1 δίιηιιΙ

δΐιιηρίί. ΐ'ηιρίιτ Ιιοε εηίιη ηοηηυΙΙχ εχ είδ Ιαηφοπι ρΓίη-

εϊρϋδ μιιιΙ , ίη φ)28 εοιτυιηρυηΙιΐΓ, φΐ;π];ιιη νπιι ηοη >ιιιι(.

Ου,τρουπιςοε ίβίΙϋΓ δίηιυΙ Μΐηιρία βρεείεδ εί ηιαίοπϋ 5αη|,

ιι! Μΐηιιιιι, ηιιΐ ίεηειίδ εΪΓεηΙιΐί, ΪΙΙ;ι 83ηε ίη Ιι.χεεοπιιίηρυη-

(ιΐΓ, ε( ρβΓ8 ειιπιηι Ρ5Ι ηΐ3ΐΡΓ)3 : <|ΐΐίπ:υιη(]υκ ηοη δίηιυ!

ειιηι ιικι! ('ΐίίΐ μιιιιιι ιιΙιιγ, μιΙ «Ιιχριε ιμ.ίΙ ρι ί;ι, ηΐ ΓβΙίοηεδ βρε-

είεί δοΐιιηι , Ιι.ιό ρΓοΓεεΙο ηοη εοΓΓυηιριιηΙιΐΓ, ,ιηΙ |>εηί1ιι»,

3ΐιΙ ηριρι.ιιρΐ3ΐιι ϋ;ι. (8) 1}ικ»γρ ίΙΙοηιιιι ιριίιίριιι ρΓΐηείρ'κι

δΐιηΐ εί ροΓίεβ ιηαίετϊαΐβί , δρειίεί νεΓο ηεςιιε ρβΜεδ ηρ-

ιριε ρπηείρίΐ Ιΐίεε ίΐιηΐ : εί ρΓορΙεΓεα Ιιι|ρ;ι 8ΐ3ΐθ3 ίη ΙιιΙιιιιι

ειιπ-ιιιιιρίΐιιΐ', εί !ειιρ3 »[ιΙ ιιιί .ι ίη 9?δ , ε( Γ;ι11ΐ3» ίη (,ιπιπιι

εΐ0853, Κεηιεί είιτιιΐιΐδίη ίηεί»ίοηεδ. Ιίδί εηίιη βϋφίκΙ,ςικκΙ

ιίιιιι ηΐ3(εη3 8υηιίΙιΐΓ. .Κιριίνοι•ρ ηβιηςιιε (ΙίιίΙηΓ οίΓΟίιΙιιβ,

εί ςιιί δίηιρΙίείΙβΓ ιΙίείΙιΐΓ, εί δίη^ιιΐί , ρΓορΙΡΓβα ςυοιΐ δίη^η-

Ιίδ ηοη ε8ΐ ρΓορπηιη ηοιηεη. (9) ϋίο!» ίΐ3ΐριρ ηηηε ςπο-

φΐε νεηΐ38ε$1, βιΐΐιυο Ιβιηεη ύίΐυείιΐίυδ ι1ίιαιιιιι> τερείεπίεπ.

(^ιι.τΐΊΐιΐΜριε εηίιη Γ3ΐϊοηίδ ρ&Γΐ68, εί ίη ςι>38 άίνίιΐίΐιιι-

Γ3ΐίο, Ιια: ρποΓεδ, ,ιιιΙ οιιιιιιν, αιιΐ βΐίφία» : τβίίο νεΓο ΓεεΙι

ηοη « 1 ϊ -ν ίιΙίΙιΐΓ ίη ίκ'ΐιΐί πιΐίοηριιι, 8εά α<ιιΙϊ ίη τεείιιηι : ιιΐί-

Ιιιγ ικιιηιριρ τεε,Ιο , φΐί (ΙεΙίηίΙ 3ΐ•ιι Ιιιηι : ηιίηοΓ εΐεηίηι γρρΙο,

ηειιΐιι». δίιηίΠΙεΓ ϋΐιίειη είΓειιΙυδ, εί δβηιίείΓΟυΙυί , δ«•>ε

Ικιΐιριιΐ. ΚρηιίείΓειιΙιΐ8 ηαηκρι:- είΓεηΙο (ΙεΓιηίΙυΓ ; «Ί ιϋμϊ-

Ιιΐ", Ιιιΐιι : <3ΐί8 εηίηι Ιιοηιίηίδ ρ3Γ8, ιΐίμίΐιι». Οιιλγρ φΐ.τ-

ειιιηΐ]ΐιε φΐκίειη ραΓίεδ ιιΐ ηΐίΐΙεΓί,ι, ε( ίη φΐ,ΐί (ΙίιίιΓιΙιΐΓ, υ(

Χ
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ά διαιρείται ώς υλην, ύστερα• οσα δέ ώς τοΰ λόγου και

της ουσίας της χατά τον λόγον, πρότερα , η πάντα η

ενια. (ι'ο) Έπε ι δέ ή των ζώων ψυχή ( τοΰτο γαρ ου

σία τοϋ έμψυχου ) ή κατά τον λόγον ουσία και το

!> είδος και τί> τί ην είναι τω τοιίϋδε σώματι ( έ'χαστον

γοΰν τό με'ρος έάν δρίζηται καλώς, ουκ άνευ τοΰ έ"ργου

δριεϊται, 8 ούχ υπάρξει άνευ αίσθήσεοις) ■ υιστε τα

ταύτης μέρη πρότερα , η πάντα η ενια , τοΰ συνόλου

ζώου, χαι χαΟ' εκαστον δη δαοίως. Το δε σώμα και

ιυ τα τούτου μόρια υστέρα ταύτης της ουσίας , χαι οιαι-

ρεΤται εις ταΰτα ως εις υλην ούχ ή ουσία άλλα το σύν

ολον, (ιι) Τοϋ μέν ούν συνόλου πρότερα ταΰτ' εστίν

ώς, εστί δ' ως ού• ουδέ γαρ εΤναι δύναται χωριζόμενα•

ουδέ γαρ δ πάντως έ^ων δάκτυλος ζώου, άλλ' όμώνυ-

16 μος δ τεθνεώς. "Ένια δ' άμα, δ'σα κύρια και εν ώ

πρώτω δ λόγος και ή ουσία, οίον εί τοΰτο κάρδια η

εγκέφαλος ■ διαφέρει γαρ ούΟέν πότερον τοιούτον. Ο

δ' άνθρωπος χα\ 6 ίππος και τα ούτως επί των καΟ'

έκαστα , καθόλου δε, ουκ έστιν ουσία, άλλα σύνολον τι

ίυ έχ τουδ'ι τοϋ λόγου χα'ι τησδί της δλης ώς καθόλου ■

καβ' έ'χαστον δ' έχ της έσχατης ύλης δ 2£ωκράτης ήδη

εστίν, και έπι τών άλλων δμοίως. |ΐ2) Με'ρος μέν ουν

εστί και τοϋ είδους ( είδος δέ λέγω το τί ην είναι ) και τοϋ

συνόλου τοΰ έκ τοΰ εΐδους και της ύλης και της ύλης αύ-

35 της. Άλλα τοΰ λόγου μέρη τα τοϋ είδους μόνον εστίν,

ο δέ λόγος έστι τοΰ καθόλου• το γαρ κύκλιο είναι και

κύκλος και ψυχή είναι και ψυχή ταύτό. Τοΰ δέ συνό

λου ήδη , οίον κύκλου τουδί , τών καΟ' έ'καστά τίνος ή

αίσθητοϋ ή νοητοϋ (λέγω δέ νοητούς μέν οίον τοί/ς μαΟη-

3ΐι ματιχούς, αισθητούς δέ οίον τους χαλκούς και ξύλινους),

τούτων δέ ουκ έστιν δρισμός, αλλά μετά νοήσεοις ή

αίσϋήσεως γνιορίζονται. (γι) Απελθόντα δ' έκ της

εντελέχειας ου δήλον πότερόν ποτέ εϊσιν η ούχ είσίν,

άλλ' άει λέγονται και γνωρίζονται τω καθόλου λόγο).

3.Ί Ή δ' ύλη άγνωστος καθ' αυτήν. Τλη δ' ή μέν αι

σθητή έστιν ή δε νοητή, αισθητή μέν οίον χαλκός και

ξύλον και δ'ση κινητή ύλη , νοητή δέ ή εν τοις αίσθητοϊς

υπάρχουσα μή ί) αισθητά, οίον τά μαθηματικά. Πώς

μεν ουν έχει περί δ'λου και μέρους, και περί τοϋ προ-

4ΐι τέρου και υστέρου, είρηται. (14) Προς δέ τήν έρώτη-

σιν ανάγκη άπανταν, δ'ταν τις έρηται πότερον ή ορθή

και δ κύκλος κα'ι το ζώον πρότερον, ή εις α διαιρούν

ται και έ; ων είσί , τά μέρη , δ'τι ούχ απλώς. Εί μέν

γάρ έστι κα'ι ή ψυχή ζώον έμψυχον ή έκαστον ή έκά-

4Λ στου, καϊ δ κύκλος το κύκλω είναι, και ή ορθή το ορθή

είναι καϊ ή ουσία ή της ορθής , τί μέν και τίνος φατέον

ύστερον, οίον τών έν τω λόγω καϊ τίνος ορθής ( και γάρ

ή μετά της ύλης ή χαλκή ορθή, και ή έν ταΐς γραμμαϊς

ταΐς καθ' έ'καστά ) • ή δ' άνευ ύλης τών μέν έν τω λόγω

60 υστέρα, τοιν δ' έν τώ καθ' έκαστα μορίων πρότερα.

Άπλως δ' ου φατέον. Ει δ' έτερα και μή έστιν ή

ψυ/1 ζ<;)ον> Χαΐ ούτω τά μέν φατέον τά δ' ού φατέον,

ώσπερ είρηται.

ίη ιΐϋΐΙι.'ΠΜΐι, ροδίεποι-εδ : φίκευηιο,Ηβ νβι•ο υΐ Γ3ΐίοηίδ, εί

δεειιηιΐυιιι Γβΐίοηεπι ΜΐΙι-|.-ιιιΙί;ι•, ρποΐΐδ , 3111 οιιιηβδ, ;ιιι)

3ΐίςυα>. (10) Οιιοιιϊβιϊι τβιο βηίιηαΐίιιιη βηϊιιιβ ( Ιιοε βηίιη

διιΙ>δΐ3ηΙί3 αηϊιηαΐϊ ) βδΐ δεεηηόΊιηι ΓβΙίοηεηι βΐ δρεεϊεηι δΐιΐι-

8ΐ3ηιΐ3, βΐ π,υοι] ςιΓι<1 ειβΐ Ρδδβ Ιίΐΐί οοι-ροι-ί ( εΐφίδφΐε ηβιιι-

(]οε ρ3Γδ , 6Ϊ |)γοΙ)8 ιΙιΊίιιίίΐΙιιι', ηοη δίηε εο ορεΓβ <1<*ίϊ ιιΐ;ιΙ υι ,

ςηοιΐ δίηε δειίδΐι ηοη εχβίδίεΐ) : 83ηε ρβΓίεδ ε]ιΐδ ρι ίοι•εδ, αιιΐ

οιηηεδ,αυΐ ίΐΙίιμιΐΓ, ΐοΐο αηίπιαίί: ε( (Ιε υηοφίου,ΗεδίιιιίΙίΙΟΓ :

ΠΗ'ρΐΙ» ΤβΙΌ (Ί Ι'^ΙΙΛ ρΐΙΓΐΐ'4, |>ο>1 Π ίοι ,--, Ιι;ιΟ ΜΐΙΐϋΙϋΙΐΙί.Ι , (Ι

ιΐίνίιΐίΐιιΐ' ίη ε38, ιιΐ ίη ηΐ3ΐεΐΊ3ΐιι , ηυη ίρδ3 δυϋίίβηΐία , $ει!

ΙοΙυηι. (11) ΤυΙο ί(3φΐε φΐηιΐιιιιιιιυιΐο «|ΐι ■•■■ -ι ■> ρποιβδ δΐιιιΙ

Ιιιγ, ιριικίαιιιιιΐιχίυ νβΓΟ ηοη : 0,ιΐ3ηϋΌφΐί<1εηι ηεε 08=β ροβ•

ΛΙΙΠΙ 8('ρ3Γ3ΐίΡ. ΝΟΙΙ ΙΊ1ΙΙΙ1 φΐί ιρίυΠΙΟιΙΐΜΊΙΙΙιρίε δε Ιι,ίΙιι•!

ιΐί^ϊΐυί, αηίιικιΐίδβδί ; δοϋ 3)(]ΐιίνοειΐ8 ε(ί3ηι ηιιί ιηογΙιιιι* εδί.

1}ιι<ϊ:(ΐ3ηι νετο δίπιυΐ , ηιι,τευιηιιυε ρπηαρϋΐοδ , εί ίη φι»

ριίιιΙ3, ι.ιΐΐυ βΐ Κϋ1»ΐ3ΐιίί3 : ιιίριιΐη, δι Ιιιει: εοΓ, »ιιΙ ΙΊ'ΐι'•

Ιπίιμι (••! : ηίΐιίΐ εηίηι (ΙίΠΌιΊ, ιιΐΓ3 (βΙΙδβίΙ. ΙΙοιηο νεΓΟ,

β( εςυιιβ , εί ςιΐίβ ίι.ι 8ε ΙοΙιεηΙ, ίη ■,ϊιιμιιΐΜΐίΙιιΐη μιιιΙ : ιιηί-

νεπίβίε νεΓΟ «ιιΐΐδίβηΐϊβ ηοη βδΐ, βειΐ ΙοΙιιιιι ηιιίιΐιίβηι «\ Ιιαο

ΐϋϋιιιΐι' εί ίιαε ιη3ΐεΓΪ3 Ι»ηηιΐ3ΐη ιιιμμί>;ι1ϊ : δίη^ιιΙβΓε νειο

εχ αΙΙίηΐΒ ιιΐ3ΐβΓΐ3 , }3ΐιι 8οοΓαΙι>5 βδΐ ; εί άκ ΜΐβΓίδ, δίιηίΐί-

Ιργ. (12) Ι'ίΐΓδ ίίαιμιε εΐίβηι βρεείοί εδί ( δρεείεπα βιιίειη

ιΐίεο, φιοά «ιυίιΐ ογβΙ βδ^ε ), εί ΙοΙίιΐδ, ςυοιΐ εχ βρεείε

εί ιιιβΙβΓί» ΟδΙ , εί ίρδίιιβ ηιβΙεΓία; : &βι! ΓβΙίοιιίδ ρβΓίβδ ,

(|ηοΕ δρέπει δοΐιιιη , δυιιΐ ; ΓβΙίο νεΓΟ , εβί ίρδίιιβ υηίνοΓδα•

Ιιλ. ΟΪΓοιιΙιιηι ιΐ3ΐη(|ηε ι --ι' 1 1 είτοοίϋδ, εί 3ΐιίηΐ3ηι ίδ»ε

εί ηηίιη», ίιίειη εδί. Τοίίηδ ϊογο ]»η(ΐ ιι! είπ:ιι1ί 1ιιι]υδ, δίη-

μιιΙ.ιι ιιιιη ;ι1ίι•ιι]η* δεηδίοϋίδ, 3υΙ ίηΙε1Ιί;;ί1)ίΙίδ ( (Ιίεο ;ιιι1ππ

ίη(εΙΙίςί1)ί1εδ φΐίϋεηι, ιιΐ ηΐ3(1ιειη3ΐίεο8, δειΐδίϋίΐεδ νιτο, ιι[

ίεηοοδβΐ Ιί^ηεοδ ), ΙιοΓυηι, ίηιριβηι, ηοη εδί ιΙεΓιηϊΙίο, 5ί'<1

ίηΐεΐΐεείίοηβ 3υΙ βεηδίι Μβΐιοδουιιΐυι•. (13) Οηοιη νβτο

βΐιιηηΐ α1> 8ε(ιι, ηοη ο.-Ι ιιιβηίΓεδΙιιιιι ιιίπιιιι δίη) 3ΐί(]ΐΐ3Π(1»,

3η ηοη δίηΐ : (ιιιιιιίι δεηιρει- (ΙϊιυηΙιΐΓ εί εοςηβδπιηΙιΐΓ υηί-

νβΓδβϋ Γβΐίοηε. Μ;ιΙεπ;ι νβΓΟ ρβΓ δβ ίρδβηι ίηεοι;ηίΐ3

ΛΙαΙεΓΪα 3ΐιΙειη , αιΐΗ•ιΐ3ΐιι δεηδίηίΐίδ, ςιΐ!Ε(ΐ3ηι ίη(ο1Ιί[;ίοίΙίδ :

δεηδί))ί1ίδ φίκΐΗΐι, πΙ <τδ, εί Ιί^ιιιιιη, <•( ςιΐίΒευηιηυε ηιοΐιί-

1ί8 ηΐ3ΐιτί;ι ; ίηΙι-ΙΙίςίΙιίΙίδ νεΓΟ, ιρι;υ ίη δεηδίόι'Ιίϋιΐδ βχδίβΐίΐ,

ηοη ρπΗίΙ δβηβϊΐιϋϊα , ιιίμιιΐ» ίρδ3 Πΐ3ΐίιεηΐ3(ίε3. ϋβ Ιοίη

ϊ§ίΙιιι•, εί ρβΓίο, 3ε ρΓΪοιε εί ροίίειίοΓβ, (]ποηιο<1ο δβ Ιι»-

ΙιοαηΙ, ύϊεΐηπι 68(. (14) Α(1 ίηΙεπ•θ{;3ΐίοηεηι νβΓΟ ηεοεδδε

εδί οεουΓΓεΓΟ, ψιιιιη ηυίδ ίπΙεΓΓΟ^εΙ, ιιίπιηι γοοΙιιβ αηςιι-

Ιυβ ιΊ είιειιΐιΐδ , *■! ;ιιιίηΐ3ΐ , ρι ϊοι ;ι , 3η ίη αιΐ3δ <1ίνίι1ιιη1ιΐΓ,

βΙ εχ ςυϋηΐδ δυηΐ, ρβΓίεβ, ςιιοιΐ ηοη 8ίηιρΙίεί(ει-. λ,ιιη δι

3ΐιίιιΐ3 βδΐ 3ηίηΐ3ΐ ιιιιίιιΐ3(ιιιιι, ιιιιΙ ιιιιιιιιιι|ΐιιιι|ι|ΐκ•, βυΐ υιιίυδ-

ειι]υδφΐβ, εί είιευΐϋδ εΪΓευ!ιιηι εβδε, εί τεείιΐδ ΓεοΙαηι εδδε,

δΐι1)δΐ3η(Ϊ3 ςυοςυβ Γβεϋ, αΐίιιιιίιΐ αυίιίειη ο( αΐίιριο ροδΙβΓίυδ

«ΙίΐΊΊΐιΙιιιη εδί, ιιΐρπία ϋδ φΐ»3 ίη ΓβΙίοηβ εί βΐίφίο ΓβεΙο

( εΐεηίιη ιριί πιπί ηΐ3(επ3 ιπιεικ τεείυδ, ιΙ φΐϊ ίη δίη^ιιΐβ-

ιϊ&οδ Ιίηείδ ) : ςυί νει•ο βϋδηπε ηκιΐιτί» , ίίδ φικίεηι <ιυ33 ίη

ΓβΙίοηε δΐιηί, ροδίβποι•, |ι;ιι ιίΐιΐι.•. νβΓΟ φηο ίη δίη^υΙβΓί δυηΐ,

Ργϊογ εδί. δίπιρΙίοϋβΓ νβΓΟ ηοη εδί (Ιίεβηιΐηηι : 8«<1 βί ίΐί-

νεΓ8» εδ( , εί ηοη εδ( 3ηίη>3 »ιιίηΐ3ΐ, δίε ιΊίηιιι ςιΐ3δ(ΐ3ηι <)ί-

γγιιιΙιιιιι , ΐ|ΐια*ι1αιιι ηοη (ΙίεεηιΙιιιιι , ιιΙ ιϋοΐιιιιι ε$(.



Λ.ΊΟ [ΐΜ',111.] (ιΐιΐβ.)ΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΪΣΙΚΑ Ζ, ια.

ΟΑΡ. XI.

Άπορεϊται δ' είκότως χαί ποϊα τοϋ είδους υιέρη και

ποία ου, άλλα τοϋ συνειλημμενου. Καίτοι τούτου μή

δήλου δντος ούκ εστίν δρίσασΟαι έκαστον. Τοϋ γ4ρ

καθόλου χαί τοϋ είδους 6 δρισμο'ς • ποία ούν έΌ-τ'ι των

6 μερών ώς ΰλη και ποία ού, έαν μη ή φανερά, ουδέ

6 λόγος εσται φανερός δ τοϋ πράγματος, (ϊ) "Όσα μέν

ουν φαίνεται Ιπιγιγνόμενα έφ' Ιτεροιν τω είδει, οίον

κύκλος εν -/αλκώ χα'ι λίΟω και ξύλω, ταϋτα μεν δήλα

είναι δοκεϊ δ"τι ούΟεν της τοϋ κύκλου ουσίας 4 ^αλ/.ος

μι ούδ' δ λίθος δια το ^ωρίζεσΟαι αυτών. Οσα δε μή

δραται νωριζόμενα , ούΟέν μεν κωλύει δμοίως ε/ειν τού

τοις, ώσπερ χάν ε! οί κύκλοι πάντες έωρώντο /αλκοϊ

( ούθεν γαρ άν ήττον ην δ χαλκός οϋΟέν τοϋ είδους ) ,

^αλεπον δέ άφελεϊν τοϋτο τη διανοία. Οίον το τοϋ άν-

Ιί> Ορώπου είδος αεί έν σαρςί φαίνεται και όστοϊς και τοις

τοιούτοις με'ρεσιν ■ αρ' οϋν και εστί ταϋτα μέρη τοϋ εί

δους και τοϋ λόγου; ή οί, άλλ' ύλη,, άλλα δια το μή

και επ' άλλων έπιγίγνεσΟαι άδυνατοϋμεν χωρίσαι.

(ί) ΈπεΙ δέ τοϋτο δοκεΐ μέν ενδε'/εσθαι, άδηλον δέ

2ΐι πότε, άποροϋσί τίνες ηδη και επί τοϋ κύκλου χαί τοϋ

τριγώνου, ως ού προσήκον γραμμαϊς δρίζεσΟαι και τω

συνε/εϊ, άλλα πάντα ταϋτα δμοίως λε'γεσΟαι ώσανεί

σάρκες ή όστα τοϋ ανθρώπου και /αλκός χαί λίθος τοϋ

άνδριάντος• και άνάγουσι πάντα εις τους αριθμούς, και

16 γραμμής τον λόγον τον των δύο είναί φασιν. (ί) Και

των τας ιδέας λεγόντων οί μέν αύτογραμμήν την δυάδα,

οί δέ το είδος της γραμμής• ενια μεν γαρ είναι ταύτα

το είδος και ου το είδος, οίον δυάδα κα'ι το είδος δυάδος•

επί γραμμής δέ ούκετι. (δ) Συμβαίνει δη εν τε πολ-

3ϋ λών είδος είναι , ών τό είδος φαίνεται έτερον, 3περ και

τοις ΠυΟαγορείοις συνε'βαινεν χα'ι ένδε'^εται εν πάντων

ποιεΐν αυτό είδος, τα δ' άλλα μη είδη • καίτοι ούτως ?ν

πάντα εσται. (ο) Οτι μεν ούν ενει τίνα άπορίαν τα

περί τους δρισμούς, χα'ι δια τίν' αΐτίαν, εΐρηται. Δι»

3:. χαί τό πάντ' άνάγειν ούτω χα'ι άφαιρεΐν τήν ΰλην πε-

ρίεργον • ενια γαρ ίσως τοδ' Ιν τώδ' εστίν, η1 ώδί ταδί

ε/οντα. Και ή παραβολή ή επί τοϋ ζώου, ήν είιόΟει

λέγειν Σωκράτης δ νεώτερος, ού καλώς ε/_ει• απάγει

γαρ από τοϋ άληΟοϋς, και ποιεί ΰπολαμβάνειν ώς ένδε•

4ο /όμενον είναι τον άνΟρωπον άνευ των μερών, ώσπερ

-άνευ τοϋ -/αλχοϋ τον κύκλον. Το δ' ούχ δμοιον • αί-

σΟητόν γαρ τι τό ζώον, και άνευ κινήσεως ούκ εστίν δρί-

τασΟαι , διό ούδ' άνευ των μερών έ/οντων πώς. Ού

γαρ πάντως τοϋ άνΟρο'ιπου με'ρος ή /ειρ, άλλ' ή δυνα-

16 με'νη τό έργον άποτελεϊν, άστε έμψυχος ούσα • μή

ϊ'μ'1/υ/ος δέ οΰ με'ρος. (") Περί δέ τα μαθηματικά,

δια τί ουκ εϊσί με'ρη οί λόγοι των λόγων, οίον τοϋ χύχλου

τι ημικύκλια; ού γαρ εστίν αισθητά ταϋτα. *ΙΙ ούΟεν

διαφέρει ' εσται γαρ ύλη ένίων χαί μή αισθητών, χαί

&υ παντός [γίιρ ύλη τίς έστιν ] δ μη £στι τί ην είναι [και

είδος αυτό καΟ' αυτό άλλα τόδε τι]. Κύκλου μέν ούν

ούχ εσται τοϋ καθόλου, τών δ; καΟ' έκαστα εσται με'ρη

ΜεπΙο αιιίοιιι ιΙιιΙιί[;ι(ιιι• οΙί3Πΐ ςυχηίπι βρβοίεί δίηΐ ρβι•-

(εδ, ι|ιι,τ νεΓΟ ιιοιι, μίΙ ι']ιιϊ (|ΐιιιι1 ίίιπιιΐ ίΐιιιιιίπι. Α1<]ΐιϊ

ΙΐΟΟ Μ ΙΙΟΙΙ 1•ίΙ ΙΙΚΙΙΐίΓοΙίΠΙΙ, 11011 ΙίΐΐΊ (ΙΐίίΐΜΓΟ ΙΙΙΠΙΙΙΚ) 1111(1-

ςιιβ. ΙΙηίνεΓδβΙίδ οίοιιίηι εΐ δρεείεί ιΐοΐίιιίϋο εδί. (}ιΐ33 ί^ίΙιΐΓ

ραΓίίιιιη ιιΐ ιιιαΙοπ3 ίΐιιιΐ, βίςιΐδβ ηοη, &ί ηοη -ίηΐ ηιβηίΓεδΙ»,

ιι•"«• ΓϋΙίιι Γεί πΐ3ηίΓέδΐ3 οιϊΐ. (2) Οιΐίοουιηςυε Ϊ£»ϊ(ιιγ .ιρρ.Ί-

τεηΐ .ιιΐΜ•ιιί•ΊΐΙί,Ί ίη ιΜιοη-ί* δρεοίε, ϋΐ εΪΓευΙυί ίο ημϊ, Ιί-

μπιι εΐ Ι;ΐ|ΐί(1•', Ιιαχ ι|ΐιϊιΙι•ιιι ηιβηΐΓεβΙα β$$ε τί<1εη(υΓ : ςιιιχΙ

ηϋιϋ 8ΐι1)&ΐ3η(ίίε *ΪΓθΐι)ΐ Εε$, ηεςυε Ιβρίβ β$(, ρΓορΙει-εα

ιριοιΐ ί•1• εί$ ΕεραΓεΙιΐΓ. ()ιι;ι• νεΓΟ ηοα νίιΙεηΙιΐΓ &ερ»τϊπ ,

ιιίΐιιΐ ιριίιίειιι ρΓυΙιίΙιοΙ ί>ίιιιίΙίΙ••ΐ' 1ιϊ$ :ε 1ι;ιΙι<τ•• , (ρΐί-πκκίιικι-

• Ιιιιιι &ϊ ιίπ πΐι οηιιιεβ \ ί•1••ιιΊΐΙιΐΓ ;ι•ιιγΊ ( ηίΐιίΐο εηίυι ιιιίιιιΐϊ

α* ηοη δι Ι ίρ&ϊυ» βρβοίεί) : (ΙίΓΓιείΙε ΐ3ΐηοη εβί, Ιιοε πιεηΐε

;ιιιΓ•'ΐτε : υ(ριι(3 , 8ρεείε$ Ιιοηιίηί$ &ειιιρεΓ ίη ΟΛΓϋΐυϋβ εΐ

ον,ιΐιιι* ε( Ι,ιΠΙιιιλ ρ,ιι 1ί1ιιι> ;ιρρ;ικ-1. Ι.Ίπιιιι ίμ Ιιιι -ιιπί

Ιιιγι• ρ3Γ(εβ $ρεείεί, εΐ Γ3ΐίυηί•>, ;ιιι ηοη , $ει1 ιιι.ιΙι-μμ .' Υε-

ι ιιιιι ΐ|ΐι•ιΐΝ3ΐιι ικιιι 3(1νεηίυη( ιΐί,ιιιι ίη αΐίίβ, ηοη ρη^πιπη•.

$ερ3Γ3Γε. (3) ήιιιιηι ηιιΐΐ'ΐιι Ιιογ. λ ϊ»Ι«-;»1 ιι ι• ιριίιΐιιη ευηΐίιι-

βΓπ• , ιρΐ3ηι1υ νεΓΟ , ηυη μ! ιηηιιίίοίΐιιηι , ΐ|ΐιίϋ3ΐιι ε1ί3ΐη ιΐε

είΓευΙη εΐ Ιπ3η^υ1ο <1ιιΙιί(3ηΙ , ΙηπιρΜίπ ηοη (οιινρηί:•! Ιίηεί!

ε( ι ιιιιΐίιιικι (Ιι-Ιίιιίιί : 86(1 Ιιιιί: ιιιιιιιί.ι ίίηιϊΙΚεΓ (Ιϊεί , 8ίοιι(ϊ

εβΓηοδ 3«1 0553 Ιιοιηίηίδ, εΐ .Τ5 ε( Ιαρί& είΓΟίΙί : ε( ευηεία

Γΐ'Γιτιιηί 3ΐ1 ηιιιηιτοί, εΙΙίηεχ Γ3ΐίοηοιη, οβηιο,ιιβ ιΙικιγπιιι

ι'5-ι• ιΙιγιιιιΙ. (4) Ι.ιιηιιι) ιΊίίΐιη , ιριϊ ιιΙι'.Ί» (ΙίιιιιιΙ, ιρικίιιιιι

ίρ5»ηι Μιιΐ'3111, •1ιιιιΙίΙ;ιΙ••ιιι , ιριίιΐ.'ΐιιι Ιίηοχ δρβείίηι : ο,ιιη>

ιίαιιι ι•Ι•Ίΐίιιι ιΜΐΙειη 0550 «ρεείεηι, •Ί οιι]υδ 8ρειίε«, υίριιία

ι]υ;ιΙίΙ:ι1Ϊ5, «Ι (ΙυβΙίΙαΙίϋ βρεείεηι : ίη Ιίιιπι νεΓΟ ηυη ■"!.

(5) ΛκίιΙΪΙ ί|;κ]ΐΐι' •■! ηιιαιιι ιηιιΙΙοΓυπι δρβοίεηι β88ε, ςιιο-

Γηηι 5ρεεϊε8>ί(1ιΊιΐΓΐ1ίνεΓ53; ο,ιιοιΐ εΙίαιη Ρνϋι^ΟΓΪεϊβ &εεϊ-

(ΙγΙι,ιΙ : εΐ εοηΐίημίΐ ιπΐ3Πΐ οιηιιίιιιιι ΓβεεΓε ΐρβαιη δρεοίειιι ,

εεΐιτβ τογο ηοη δρεοίεδ : 31 Ιιοο ηιοϋο ιιηιιιιι οιιιιιία εηιηΐ.

(ιι; ι)ιΐ(»Ι ί1η<]ΐιε ΙιιιΙκίιΙ βΙίο,υΗηι ϋυηίΐΒΐίοηνιη 63 ςυ»: είΓΟ

ιΐεΐίηίΐίοηοβ 8ΐιη( , •! ηιΐ3ηι οΐι (;ιιι>ϋΐιι , ιϋι Ιιιιι• ε$(. ()ιι,ιιί•

οιιηοΐ3 ί(3 τεο'υοΡΓε , εΐ βιιΓεΓΓε ηιβίβπβιιι, 8ΐιρεΓν3ΓΛηευιη

081. ριι,νιΐίΐιπ η.'< ιιιιριο ΓθΓ(3$8ε, Ιιοε ίη Ιιοε ίυη(, βυΐδίε

Ιιοεέ 1ΐ3οεη(ί3. £( εοηιρ3Γ3(ίο ιΐε 3ηίηΐ3]ί , ψκιιιι ]ιιπϊογ

8οεΓ3ΐεδ ϋίοβΓβ 5θ1ε1)3ΐ, ηοη Ιιοηβ 5β Ιι;ι1κ-1 : ιιΐκΐικ ίΐ (Ίΐίιιι

3 νεΓΟ, εΐ ορίη3π ΓαείΙ, (3ηςυ3ΐτι εοηΐίη^ιτοί Ιιοιηίηειη βίηε

ρ3Γΐί1ΐη8 0856 , (|110|1ΐ;ΐ(1ΐ1101.||||11 3ΐΐ5(]110 .ΊΜ'Ο ΟΙΓΟΙίΙΐΙΙΠ. Ιΐοο

3υΐ6ΐιι ηοη ε»( δίιηίΐε : βίεηίηι μίιμΙμΙο (ριίιΐιΐ.ιιιι .ιιιίιιι.ιΐ

681, οί α1)5<ιυε ηιοίιι (ΙεΠηίιί ηοη ροΐβδί. 0ιΐ3Γ6 ηεα,ιιε 5ΐηε

ρ»Γΐϋιιΐ8 ςιιοϋ3ηι ιιιοιίο 80 Ιι;ι1ι.•π1ί1)ΐΐ5. Νοη οιιίιιι υηι-

ηι'ηο |ΐ3Γ8 Ιιοηιίηίδ 051 ιωηιΐί, βεο! ίΐΐα, ςιΐΗΐ ροΐοίΐ οριι$

ροΓΓιοεΓε : ο,ιογο αηϊιηαΐα εχδίδίβηδ; ηοη 3ηίηΐ3(3 νεΓΟ ηοη

05ΐ ρ3Γ8. (7) 0ιγο3 ηΐ3ΐ1ιοπιαΙίοα υογο, ουΓ ΓΒΐίοηο» ηοιι

δΐιηΙ ρβΚοδ Γ3ΐίοιιυιη? υΐ οίΓουΙί δοηιίοΪΓουΙί. ΙΙ.το ειιϊιη

ικιη 5ΐιηΙ 80ΐΐ5ί1ιίΙία. ΑυΙ ηίΙιίΙ γοΓογΙ : εΓΐΙ η3ΐικ)ΐιε ςιιοΓυη-

(Ιίΐιιι , οΙί3ΐιι ηοη δεοδίϋίΐίυηι , ιιιβΙογιβ , οί οιηιιίδ ιχιιοοΐ ιιοη

051 (|ΐιϊ(Ι 0Γ3ΐ055β. Οίτοοίί Κικριο ιιηίνεΓ83ΐίδ (|ΐιίιΐ6ΐη ηοη

ειαηΙ, 8Ϊη^ιιΐ3Γίοιιι νοιο οιυηΐ Ιια; ριΐΓίοδ, ιιΐ ρποδ ιΐίοΐιιιη
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ταΰτα , ώσπερ ειρηται πρότερον ■ εστί γαρ ή ύλη ή μέν

αισθητή ή δέ νοητή. (β) Δήλον δε και ότι ή μέν ψυχή

ουσία ή πρώτη, το δέ σώμα ύλη, δ δ' άνθροιπος ή τό

ζώον τό ε; άμφοΐν ώς καθόλου • Σωκράτης δέ χα'ι Κο-

6 ρίσκος, ει μεν χα'ι ή ψυχή, διττόν οί μέν γαρ ώς ψυ-

χήν, οί δ' ώς τι) σύνολον • ει δ' απλώς ή ψυχή ή'δε χα'ι

σώμα τόδε , ωσπερ το χαΟόλου [ τε ] χα'ι το χαΟ' έ'χα-

στον. (β) Πότερον δ' εστί πάρα τήν δλην τών τοιού

των ουσιών τις άλλη , χα'ι δει ζητεϊν ούσίαν αυτών έτέ-

ΐυ ραν τίνα οίον αριθμούς ή τι τοιούτον, σχεπτε'ον ύστερον.

Τούτου γαρ χάριν χα'ι περί τών αισθητών ουσιών πει-

ρώμεθα διορίζειν, έπε'ι τρο'πον τίνα της φυσικής χαΐ

δευτε'ρας φιλοσοφίας έργον ή περ\ τας αΐσθητάς ουσίας

θεωρία ■ ού γαρ μόνον περί της ίίλης δει γνωρίζειν τον

■6 φυσιχόν, άλλα χα'ι της κατά τον λο'γον, χαΐ μάλλον,

(ιυ) Έπ'ι δέ τών ορισμών πώς με'ρη τα έν τώ λόγο,

χα'ι δια τί εις λόγος δ δρισμός, δήλον γαρ δ'τι το πράγμα

έν, τό δέ πράγμα τίνι έ'ν, με'ρη γε έχον, σχεπτε'ον

ύστερον.

20 ιι. Τί μέν ούν έστι το τί ην είναι χα'ι πώς αυτό χαΟ'

αυτό, καθόλου περ'ι παντός ειρηται, χα'ι δια τί τών μέν

δ λόγος δ του τί ην είναι έχει τα μόρια τοΰ δριζομε'νου,

τών δ' ου , χα'ι δ'τι έν μέν τώ της ουσίας λόγιο τα ούτω

μόρια ώς ύλη ουκ ένε'σται. Ουδέ γαρ εστίν ε'χείνης

ϊ& μόρια της ουσίας άλλα της συνόλης • ταύτης δε' γ' εστί

πως λόγος και ουκ εστίν. Μετά μέν γαρ της ύλης ούχ

εστίν ( αόριστον γαρ ), χατα τήν πραιτην δ' ούσίαν εστίν,

οίον άνθριόπου δ της ψυχής λόγος. Ή ουσία γάρ ε'στι

το είδος το ενόν, ϊ\ ου και της ύλης ή σύνολος λε'γεται

3» ουσία , οίον ή κοιλότης • έκ γαρ ταύτης και της £ινός

σιμή ρ"ις χα\ ή σιμότης εστί ■ δις γαρ έν τούτοις υπάρ

ξει ή δίς. 'Κν δέ τή συνόλω ουσία, οίον διν'ι σιμή

ή Κάλλια, ένε'σται καΐ ή ύλη. (ΐ2) Κα'ι δ'τι το τί ην

είναι χαΐ έ'χαστον έπ'ι τινών μέν ταΰτόν, ώσπερ έπ'ι τών

'Μ> πριότων ουσιών, οίον χαμπυλότης χα'ι χααπυλότητι εί

ναι, ει πριότη εστίν ( λέγω δέ πρώτην ή μή λε'γεται τώ

ίλλοε'ν άλλω είναι χα'ι υποκείμενοι ώς υλη)• δσα δ* ώς

ύλη ή ώς συνειλημμε'να τή υλη , ού ταύτό , ούδ' [ό'σα]

χατα συμ?ε6ηχός έ'ν, οίον ό Σωκράτης χα'ι το μουσιχόν

νι ταϋ'τα γαρ ταύτα κατά συμβεβηκός.

εδί. Ι>1 εΐΐ'ΐιίιιι ιηαΙι'ΠίΙ, <ιιι:ιίΙ;ιιιι δεηδίυίΐίδ, φ1,ΊΗΐ;ιι1) ίη-

ΙεΜεεΙιιαΙίδ. (μ) ΜαηίΓεδΙυιιι ΒΐιΙεηι εδί, φΐοά βηίηια ςιιί-

ΐΙΐ'ΙΙΙ ΜΐΙΐϋΙΐΙΙΐΙΪΛ ΡΓΪΙΙ13, εΟΓρίΙδ \('Π) ιηΜοπα : Ιιοηιο νει-ο,

νεΙ .ιηίιηιιΙ, <]ΐιο<1 εχ ϊηιΐιυυιΐί; ιιΐ ιιηίνει-δβίε. δοεΓβΙε*

νειο, εΐ Οοηβεηδ, δϊ αιιίιιι,ι φΐίίίειη, ϋιιρίεχ. Πι εηίιη ιιΐ

αηίιιιαηι ιΐΐι^ειιΐ, 3ΐίί βιιίεηι ιιΐ ίρΜίιιι (οΐιιηι. ζ)ιιυ<1.•>ί δίιηρίί-

οϊΙβΓ αιιϊηια Ιιοπο, εΙ Ιιοε οοιρυδ, φΐεηιβυΊηοιΙυιη ιιηίνεπ>β1ε ,

8ϋιιιιι δίη^οίαι-ε. (9) ΙΙΙπιιη βιιίειη ρπβίετ ιηαΐεηαηι , Ιιιι•

]υ&εεα>0()ί δυΐκίαηΐίαηιηι 5ΪΙ ,ιϋφία βΐία, εΙ οροιΊεαΙ φκε-

ι ι•ιι• Μΐίικίίΐιιΐίίΐιιι εοηιηι βΐίφίβιη αϋαηι , ιιίμυΐα ηοιηβτοδ ,

3ΐιΙ ηΙίιριίιΙ 1»|ε, ροβίεπυϋ < ■ > > ι - ϊ • Ι . - 1 . \ 1 1 < 1 1 1 1 1 1 εδί. II π] ικ εηίηι

μΐΉΐίιι ι•1 11« ΜΊΐΜΐιϊΙίΙιιΐ'» Μΐΐ^ΐίΐιιΐϋί ιΙιΊ'ιηίΐΊ1 1εηΐ3ηιιΐδ : φ)8η-

(ΙοιριίιΙειιι ιμιικί,'ΐιη ηιοόΌ |>Ιιν.-,ί< ι- εΐ μι ιηκΙ,ν ρΙΓιΙοδορΙιί.κ•

οριιι εδί , εα ςηκ ιίιιιι 8βη£ΪΙ)ϊΙβ8 δΐιΙ)8ΐ;ιιιΙϊ.ι$ βρεειιΐβΐίο εβί.

Νοη εηίιη νοΙιιιιι (1β ηιαΙΟΓία ρΐινδίευιη εοβηοδεει-ο οροι•|εΙ ,

κο<1 εΐίπιη ιΐε εβιριχ δεειιπόΊιηι ΓβΙίοηεηι, εΙ ηιβμΐ$. (ιο) Ιη

(Ιείίηίΐίοιιίηιΐί νεΓΟ, ςιιο ιηοιίο ρ,-ιι-Ιε», ιρι;ι• ίη Γ3(ϊοηε 8ΐιη(,

εΐ πιι• ιιιι» ΓβΙϊο , (ΙεΠηι'Ιίο , ( ρ.ιΐιΐ εΐεηίηι φΐοϋ Γβ3 ιιιι.ί , )

τε$ ιιιιίπη φίοιηοάΌ ιιιι», ρ»ιΊεδ ςηκίεπι 1ΐ3))εη3, ροβίεα ευιι-

-ιΙιΊ•;ιικΙιιιη ε&Ι.

Π. ί?πίι1 ί^ίΙιΐΓ 8ΪΙ (]υοα ςυϊιΐ ει•3ΐ 858ε, εΐ (|ΐιοιηο<Ιυ

ίρβιιιτι ρεΓ δε ίρδοιη , υηίνεΓ53ΐί(0Γ <1ε οιιιηί «ΙΜιιιη ε»1 : εΙ

(•πι- •|ΐΝ >ιίιιιι1:ιιιι Γ3ΐίθ Ϊρ8ίυ8 (|1ιίι1 <ί;ι( 88<β , 1ι;ι!κ'μΙ ιΙεΓιιιίΙί

ρβΓίεϋ , <|ΐιιιιηιιι1;ιιιι ηοη : εΐ φΐο<1 ίη ι . 1 1 ϊ < > 1 1 < ■ ιριίιίεηι 8ΐι1ι-

Μ.Ήΐϋα', ιρια; ί(α ρ3Γ(ε» βιιηΐ, ιιΐ ηιαίεπ» ιιηηίηεπιηΐ : ηοη

ειιίιιι 8ΐιη1 ϋϋιιβ 8υΙ»ΐ3ηΙίίε ρηΓίε», 8ει1 ΙοΙίιΐίί. Ηιπ'ιις νβΓο

881 (|ΙΙ0(]3ΙΙΙ ΙΙΙιιιΙιι Γ.ΐΙίο , (Ι 1101) 881. ϋΐΙΙΠ ΙΙΙβΙβΓΪ» η3Ι!1Ι)ΙΙ('

ηοη ι 4 : ίικΚΊϊιιΚιιιιι εΐεηίηι : βεειιηιΐιιιη ρΐ'ίιικιιιι αυ(εηι

ΜΐΙικΙ.-ιιιΙίϋΐιι 881 , ιι Ι Ιιοηιίηί8, ηιιιΊιι,τ πι Ι ί. ι . δΗΐ)9(3ηΙϊα εηίιυ

βίίβρεείεβ ()ΐιχ ϊηβϋΐ, εχ φΐ;ι <Ί ιιι.ίΙιίϊιι Ιο1;ι ιΙϊι ΪΙιμ' μιΙι

ίΙαιιΙί.Ί, ιιΐ ι•ΐ)ΐΐ(•;ινίι»ί : εχ Ιι;ιι• εηίιη, ε( ηηκο, βίηιικ ι).ί>ιι>,

εΐ8ίιιιίΐ38 88( : 1>Ϊ8 ηαηιιριε ίη Ιιίδ ιηειϊΐ Π38ΙΙ8. Ιη Ιοί»

Υ8Γ0 Μΐ1>ν1,'ΐιιΙΪΜ , ιιΙ 11350 δίιηο, ίΐιιΙ ('.ιΙΙϋΐ, ίηιτίΐ ε|ί:ιιη Π13-

Ιεήβ. (12) ΚΙ φιοιΐ ιριίιΙ εΓαΙ εβδε, εΐ ιιηιιιιιιριοιί^ιιε ίη

ιριϋιιΐΜΐίΐιιι φΐίιΐι'ΐη ίιΐι'ΐη ββΐ,ιιΐ ίηρηηιϊδ 8ΐ>08ΐ3ηΙϋ8, ιιίρυΐα

ειίΓνίΙαβ, εΐ ε.ηΓνίΙβΙεηι οββε, 81 ρππι» 681 (ιίίεο 3«1ειη ρπ-

ιιιλιιι, ιριιΐ' ηοη «ΙίείΙιΐΓ εο ιριοιΙ ;ι1ίιιι| ίιι ηΙι'ο >ίΙ, εΐ 5ΐιΙ)]εεΙο

υΐ ιιι.ί1ιίί;ι ) : η,υχεηηΐφΐε νβπ> ιιΙ ιικιΙΐ'Πίΐ , νεΙ ιιΙ βίηιιιΙ

(Ίΐιιι ιιΐίΐίει ίιι Μΐιηρ|;ι 8ΠΙ)1, ικιιι ίιίοι», ηβιρικ φ)0! ίοπιικίιιιη

βεείϋεηδ ιιηιιηι, ιιΐί 8οεΓ3ΐεδ, εΐ ηυδίευηι : Ιιαε ειιίιιι

βεΐΊΐηιΙιιιη 3<χίι1εη8 , εαιίεπι δυηΐ.

ΟΑΡ. XII.

Νΰν δέ λεγωμεν πρώτον, έφ' δσον έν τοϊς Άναλυτι-

χοΐς περ'ι δρισμοϋ μη ειρηται- ί| γαρ έν έχει'νοις απορία

λενβεΐσα προ έργου τοις περί της ουσίας έστ'ι λόγοις.

Λε'γο) δέ ταύτην τήν άπορίαν, δια τί ποτέ έ'ν έστιν ου

44 τόν λογον δρισμον είναί φαμεν, οίον του άνθριόπου το

ζώον δίπουν • έστω γαρ ούτος αύτοΰ λόγος. (2) Δια τί

δή τοϋτο έ'ν έστιν άλλ' ού πολλά, ζώον χα'ι δίπουν; έπ'ι

μέν γαρ τοϋ άνθρωπος χα\ λευκόν πολλά μεν έστιν,

ό'ταν μή υπάρχη Οατέρω Οάτερον, εν δέ, δ'ταν ΰπάρχη

:,ιι κα'ι πάθη τι τό ύποκείαενον δ άνΟρο)πος • τότε γαρ Ιν

γίγνεται κα'ι εστίν δ λευκός άνθρωπος. ΈνταϋΟα δ' ού

μετέχει Οατέρου θάτερον ■ τό γάρ γένος ού ίοκεϊ μετέ-

Κιιηε Βΐιίειη ρηιηο (Ιί<;ιιιιιΐ5, ιρι.ΊΐιΊΐιΐΛ ίιι ΑηβΙνίίείδιΙε

ιΙιΊΊιιίΙίιιιιΐ' ηοη ε>1 (Ιιι Ιιιιιι : (Ιιιΐιίΐαΐίο εηίιη, ςιια: ίιι ι!Ι

ιΐίεΐα ι'λΙ , |ιι ιιιΐιτίΐ ταΐίοηίΐιιΐδ ιΐβ κιιΙι>(.ΊΐιΙί.Ί. ϋίεο ηιιΙιίιι

Ιιαηε (ΙιιΙ)ίΙίΐΙίυηειη , ιμι;ιιν ηηιιιη ε&1 (ΙεΠηίΙιιιη, εη]ιΐδ Γ3ΐίο-

ηειη (ΙεΙϊηίΙίοηεηι εδδο ιΐίείιιιιι» : 1)1 Ιιοιιιίηίδ 3ΐιίιιιαΙ ήίρεδ ,

,-ίΙ ηιιιιιιριΐ' Ιι;ει• ε]ιΐ9 Γ»Ιίο. (?.) Οιιπ'<;ίΙιΐΓ Ιιοε ιιηιιηι βδΐ, ηοη

αυίειη ιιιιιΙΙίΐ, αηίηιαί εΐ 1>ίρε.'ΐ? Ιιοηκ) εηίηι «Ί 3|1>ιιιιι , ηιιιΙΙ»

(|ΐιίιΙι•ιη δΐιηΐ, φΐιιηι ηοη ϊιι-ίιιΐ ;ιΙΙ(•πιιιι;ιΙ1ιίί : ιιηιιηι νβΓΟ,

ΐ]ΐιυηι ίιΐδίηΐ, εΐ 5ΐιΙι]εοΙυιιι, ιιΙ Ιιοηιο, αΐίφΐίι! ρηΙίηΙιΐΓ. Τιιηε

εηίηι 311)118 Ιιοηιο υηιιιη (ί( , εΐ εδί. ΙΙϊΐ'. νείΌ ηοη εδ( βΐΐε-

Ι'ιι ιι ι αΙΙεΓίιΐδ ραιίίεερδ : ββιιιι^ εΐεηίιιι ηοη νϊιΙεΙιΐΓ |<3Γΐί•

εερδ εδίο ιΐίΐίειειιΐίαηιιιι. ΝίιιιηΙ ηαηιιριε ευηΐΓϋπυιυιιι
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γειν των διαφορών • άμα γαρ αν των εναντίων τό αυτί)

μετεΐχεν αϊ γαρ διαφοραί έναντίαι, αίς διαφέρει το

γε'νος. Ε! δέ καί μετέχει, δ αυτός λόγος, είπερ είσιν

αί διαφοραί πλείους, οίον πεζόν, δίπουν, άπτερον. Δια

6 τί γαρ ταΰδ' εν άλλ' ου πολλά; ού γαρ δτι ενυπάρχει•

ούτω μέν γαρ Ι; άπάντοιν εσται εν. Δεΐ οέ γε εν εί

ναι δ'σα εν τω δρισμώ- ό γαρ ορισμός λόγος τίς έστιν ε•.ς

χα'ι ουσίας , ώσΟ' Ινός τίνος οεϊ αυτόν είναι λόγον ■ και

γαρ ή ουσία εν τι και τόδε τι σημαίνει, ως φαμέν.

Ιΐ' (:ι) Δει δ' έπισκοπεϊν πρώτον περί τών κατά τάς διαι

ρέσεις δρισμών. ΟϋΟέν γαρ έ'τερόν ίστιν εν τώ δρισμώ

πλην τό τε πρώτον λεγόμενον γένος και α'ι διαφοραί• τα

δ' άλλα γένη εστί τό τε πρώτον και μετά τούτου αί συλ-

λαμβανόμεναι διαφοραί, οίον τό πρώτον ζώον, τό δ' 1/6•

II. μενον ζώον δίπουν, και πάλιν ζώον δίπουν άπτερον ■

ομοίως δε κάν δια πλειόνων λέγηται. "Ολως δ' ούθέν

διαφέρει δια πολλών ή δι' ολίγων λέγεσθαι, ώστ' ουδέ

δι' ολίγων ή δια δυοϊν ■ τοϊν δυοϊν δε τό μεν διάφορα τό

δέ γένος, οίον του ζώον δίπουν τό μεν ζώον γε'νος, δια-

2υ φορά δέ Οάτερον. (») Κι ουν τό γε'νος απλώς μη εστί

πάρα τα ώς γένους είδη, ή ει έστι μέν ώς υλη δ' εστίν

( ή μεν γαρ φωνή γένος και υλη , αί δέ διαφοραί τα είδη

και τα στοιχεία έκ ταύτης ποιοΰσιν ) , φανερόν δτι ό δρι-

σμός Ιστιν ό εκ τών διαφορών λόγος, (δ) Άλλα μήν

36 και δει γε διαιρεΐσβαι τήν της διαφορδς διαφοράν, οίον

ζώου διαφορά τό ΰπόπουν πάλιν του ζώου τοΰ ΰπόπο-

δος τήν διαφοράν δει εϊδέναι ή ΰπό'πουν. ■'ίίστ' ού

λεκτέον τοΰ ΰπόποδος τό μέν πτερωτόν τό δέ άπτερον,

Ιάνπερ λέγη καλώς, άλλα διά τό άδυνατεϊν ποιη'σει

30 τοΰτο • άλλ' η τό μέν σ/ιζόπουν τό δ' άσχιστον" αΰται

γαρ διαφοραΐ ποδός* ή γάρ σχιζοποδία ποδότης τις.

(β) Καί οίίτως αεί βούλεται βαδίζειν έως αν ελΟη εις τά

αδιάφορα. Τότε δ' έσονται τοσαϋτα είδη ποίος δσαι-

περ αί διαφοραΐ, και τά ΰπόποδα ζώα ίσα ταϊς δια?>ο-

35 ραϊς. (7) Ει δή ταΰτα ούτως έχει, φανερόν δ'τι ή τε

λευταία διαφορά ή ουσία του πράγματος εσται και

δ δρισμός , είπερ μή δει πολλάκις ταϋτά λέγειν έν τοις

όροις1 περίεργον γάρ. Συμβαίνει δέ γε τοΰτο ■ δ'ταν

γάρ είπ-η ζώον ΰπόπουν δίπουν, ουδέν άλλο εΐρηκεν

4ΐι τ) ζώον πόδας ίχον, δυο πόδας έχον • καν τοΰτο διαιρη

τη οικεία διαιρέσει , πλεονάκις ερεϊ καί ίσάκις ταϊς δια-

φοραϊς. Έάν μέν δή διαφοράς διαφορά γίγνηται, μία

εσται ή τελευταία τό είδος καί ή ουσία • εάν δέ κατά

συμβεβηκός , οίον ει διαιροϊ τοΰ ΰπόποδος τό μέν λευκόν

45 τό δέ μέλαν, τοσαΰται ίσαι αν αί τομαί ωσιν. (β) "Ωστε

φανερόν 8τι δ δρισμός λόγος εστίν δ έκ τών διαφορών,

και τούτων της τελευταίας κατά γε τό ορθόν. (») Δή-

λον δ' αν εϊη, είτις μετατάςειε τους τοιούτους ορισμούς,

οίον τον τοΰ ανθρώπου, λέγων ζώον δίπουν ΰπόπουν•

•>ο περίεργον γάρ τό ΰπόπουν είρημένου τοΰ δίποδος. Τά

ξις δ' ούκ έστιν εν τ5) ουσία• πώς γάρ δει νοήσαι τό μέν

βστερον τό δέ πρότερον; (ιιι) Περί μέν ουν τών κατά

τάς διαιρέσεις δρισμών τοσαΰτα ειρήσθω τήν πρώτην,

ποΐοί τινές είσιν.

ίιίειτι ρίΓΐίπραιτΙ. ϋίΓΓιτοηΙίΗ• ηβιηο,ιίβ οοηΐΓβπίΒ, ςυίΙ>α$

αι-ιιιι-. ιΙίΐΓι•ιΙ. (^ιιοιΚί εΙί3ΐη ρβΓίίείραΙ , αιιΐοηι γβΙϊο β$1,

8ί ιΙίΙίιτίΊΐΙίίΐ.• ιριίιΙιΊΐι ρΐυτεβδίιηΐ, ιιΐ υι-εδ&ϊνιιηι, Ιιϊρυί,

ίηιρίυπιβ. Ι,'ιιι• εηίηι ιιηιι ιιι , ίβά ηοη ηιιιΐία δΐιηΐ Ιι.ίχ ? ηοη

εηίιη (ριία ίιΐΜΐιιΙ : *ί<: εηίιη εχ οηιηίΐιηβ επί υηιιιη. Λ1-

ςιιί οροιΊεΙ υηιιηι εδδε , ςιικευπιπ,ιιε ϊη (ΙεΙίηίϋοηε δυηί.

ϋεΐϊηίίίο ιι,ΊΐιιψΗ', πιϋο ιριιυιίαιιι πη,ι, εΐ δΐιΙκ(3ηίί;υ βδΐ :

ιριαπ: ιιηίϋδ ιη]υ*ρί;ιιη οροΓίεΙ ίρδβιη ολ<« ΐΗΐίηηηη. ΕΙβ-

πίιη ϋυΙκΙ,Ίΐιϋ,ι, ιιιιιιιιι α,ιιίιΐϋβιη , εί φιου! ο,υΜ , υί άίοίηιιΐδ,

ίίβηίΠοθί. (3) ΟροΚεΙ ιιιιίειιι ρΓΪπιο πιηίίιίεπιπ• άε η* <\ \\χ

δεευηιΐυηι (Ιίνίίίοηεδ ευηί, «ΙβιΐηϋίοηϊΗιι•;. ΚίΙιίΙ εηίηι αΐίυιΐ

ίη (ΙεΙίηίΙίοηε εβί, ηϊδί ιριοι! ριίιιιιιηι ιΙϊπΙιιγ μΐΊΐιι*, εΐ

(ΙίίΓεΓεηΙίδΒ. ΟεΙεΓϊ τβγο 8βηεΓ8 ευηΐ , εΐ ίρβυπι ρπιιιιιιιι ,

ει ροδί Ιιοε, ςυ-Ε (οηιριιΊιιΊΐιΙιιηΙιΐΓ ιϋίΐιτοιιΙϊ;ι* : ιιίριιΐ,ι

ϊρΜίιη ρι ίιιιιιιιι , ε»1 ,ιηίιιΐίΐΙ : εοη$εςαεη$ νεΓΟ, ιιηίηιιιΙ Μ-

ρββ; εΐ ΓυΓ8Π8, αοίπιαΙ ηίρβϊ ίιιιρίιιιιιι•. Κίηιϋίΐιτ ιΊίιιιιι 8Ϊ

ρεΓ ρΙιιι-3 (ϋθ3ΐυΓ. Οηιηίιιη αιιίεπη ιιίΙιίΙ (ΙίΙΓεΓΐ, ρβΓ ιηυΙΙ»

3η ρεΓ ρβιιε» «ΙϊοβΙιΐΓ : ςιιβΓε ηεςιιε ρει• ρ;ιικ•», βιιΐ ρβπΐυο.

Ιιιμμμιι νείΌ Ιιοο ιριίιΐΐ'ΐη ^η•1», •'<>ε τεΓΟ ιϋΓΓβΓρηΙΪΒ,

ιιίριιία ΙιιφίΑ, ;ιιιίιΠΛΐ Ιιίρε», αηιιπαΙ (|ΐιί(1«•ηι κοηιΐί, <Ιί(Τι>-

ΓΟΐιΙία νει-ο :ιΙΙι•πιιη. (4) 8ί ί(•ίΙ»Γ ρεηιΐδ δίιιιρΙιπΙβΓ ηοη

ε«ί ρΓ.χΙβΓ 035 ί•ιΐϊ! ηΐ βεηεπδ δρεείε» δΐιηΐ, ;ιυ1 81 ο«1 ςοϊ-

<1εηι , βει) Ιηιιιρίίΐιη Γη3(επ3 β8ΐ ( νοχ ιιηιικ[πι• βεηυί ει

πΐ3ΐεπ3 ; (ΙίΓΓεΓεηΙϊκ! βυίειη δρεείεβ βίςυε εΐεηιεηΐβ εχ Ιιαε.

ΓίίππηΙ ) : ιιιιιηϋΜιιιιι εβί ςυοά ι1ι>ίίιιίΐΐ<ι ε»1 εχ άίίΓεΓεπ-

Ιίίδ ΓβΙίο. (5) ΑΙ λ•8γο οροΗεΙ εΐίβηι (1ϊνϊ•]ΐ ι1ίιΤιτοιιΐί;ι>

(ΙίΓΓεΓεηΙίΐιη : ιιίριιΐη 3ηΐπ)3ΐΪ8 ιΙίΓΓεΓεηΙίβ ε$( , υΐ ρε<]ε$ Ιΐ3-

1)€Γβ. ΙίΐΙΓΜΙδ ΗΙΐίΐΙΜίίδ ρείίεδ Ι|Ι|Ι)Ι'Πΐίδ (ΙίΙΓιΤιΜΙΙί.ιΙΙι δΟΪΓε

οροΓίβΙ , ρΓοπΙ ρειίεδ ηβυεί : ςυβΓβ ηοη ε8ΐ «ΙίεβηιΙυιη , ρβ-

ιΐιν; Ιι.ιΙΐι•ιιΙΐδ ηΐίικ) ρΙιιιιιίΓεηιηι, ίΐϋικί ίιηρίιιηιε, βί Ιιεηε

ιΙΪ(•,ιΙιιγ ; ( τβηιηι ςιιΪ3 ηοη ροΐοβΐ , Γ3θϊεΙ Ιιοε ; ) 8β(1 $ϊ 3ΐίιι<1

Ιίδδοβ, αΐίικί ηοη Π&δΟδ ρει!ε8 Ιιαίιεηδ : Ιιικ ειιίιη ρεάΊβ ιΐϊι IV-

ΠΊΐΙίαι δΐιηΐ. Ρίβδίο η.ιπιιριε ρειίυηι ηΙίΐ|ΐι.-ι ρε<]ί[38 ι•>1.

(6) ΕΙ βίε δεηιροΓ ρΓοεεϋί νυΐΐ, ιΐοηεο βι! ϊη<1ίίΤοη•ιιΙϊα <1β-

Μ'ΐιίιιΙυΓ. Ί'υιη βυίειη Ιοί ροι!ί8 βρεεΐεβ επιηΐ, (]ϋοΙ ιΙίΙΤβ-

ΐΊ'ηΙί,ο : εΐ ρειίεδ Ιι;ιΙχ•ηΙί;ι »ηίιιι<ιΙί», α>(|ΐΐ3ΐΪ3 (ΙίΠεΓεηίϋδ.

(7) 5ί ίμϋιΐΓ ΙιίΐΊ• ϋ.ι δε ΙΐϋΙκΊΐΙ, ιηαηίΓε&Ιιιηι εδί ςυοϋ ιιΙΙίιπ,ι

<ΙίίΓιτ<Ίΐ(ϊίΐ, γθϊ δυΙ)δ(3η(ί3 επί , εί ιΙεΠηϊίίο, δίςυίιίειη ηοη

οροΓίεΙ 0Γεί)Γθ εβιίειη ίη ιΙΐ'ΠιιϊϋοηίΙιιΐδ οΜοεΓε : βιιρΡΓηιιυηι

η3πιςιιε εδί. ΛιτμΙιΙ βυίεηι Ιιοε. (Οιιιιιη εηίιη βηίιιι»! ρειίοδ

ΙιλΙκίιϊ Ιιίρεδ (Ιί<•;ιΙ, ηίΙιίΙ αΐίιιι) «Ιίχίί, ηίδί αηϊιιιαΙ ροΙι•8

Ιΐ3»εη8 (Ιιιοδ ρειίεδ Ιι;ιΙ)ΐΜΐδ. ΚΙ 81 Ιιοε ρΓθρπ3 «Ιίνίδϊοηβ

«ϋνίόβΐ, ε.Γεί)Γ0 ιΐΐεβΐ εί Ιοίϊεδ, ςυοΐ βυηΐ ιΙίΓΓιτιΊΐίία-. 8ϊ ϊ§ϊ-

ίιιι- ιΙιΙΙι'Π•ιι1ι;γ «ΠΙ Ιι ιι'ΐιΐ ί;ι Ιί,ιί , ιιιιιι, ηυχ ιιΙΙίηι» εδ(, επί

ερεείεδ, εί (•ιι1^ΙλιιΙϊ.ι. 5ί βυίεηι 8Ρ(•υηιΙιιιη 3ιίίιΙιίι8, υΐ 8Ϊ

(Ιί\ίιΙ:ιΙ 1ΐ3ϋεηίίδ ρειίεδ ηΐίιιιΐ αΐΐιιιιη, βϋικί ιιίμπιιη, Ιοί

ιρκιΐ δυηί δεείίοηεδ. (8) ΟυβΓε ηιαηϊΓε&Ιυιιι εδί ςιιοά ιίι'-

ϋηίίίο Γ-1 πιϋο ιριιε εχ «ΙϋϊΐΊΊΊΐΙϋδ εδί, ε( εχ Ιι.ίιίιιιι ιιΙΙΪιιιη

διτιιηιΐιιιιι Γεείιιηι. (9) Ι'βίεί βυίεηι Ιιοε, δι ςυίδ Ιγλπ>[)ο-

ιι.-ιΐ ί3ΐεδ (ΙεΓιηίΙίοηεδ, ιιίριιία ηοπιίηϊδ, ιΐίεεηδ ;ιιιίιηϋ|

Ιιίρεδ ηβυεηδ ρπίο^ : ΜίριτΙΙιιιιιιι εηίιη εδί, ηβοεηδ ρβιίεβ,

άίείο υίρεοΐε. ΟπΙο τογο ηοη εδί ίη $ιιΙ>8ΐ3ΐιίί3. Οιιοηβηι

εηίηι ιηοιίο ίηίεΙΙίρβΓε οροΓίεΙ, Ιιοε ηηίιίεηι ρπυβ,ίΗιιΛ ϊβγο

ροδΙεπυδΡ (10) 1ΐ30ίεηιΐ8 ίβίίυΓ ι)ε οΙεΓιηίΙίοηίί)ΐΐ8, ςυ»;&β-

ι ιιικίιΐιιι άίνίδίοηεδ ΙίιιηΙ, ςιοΐεδ ιρια-ιίαιη δυηί, ριίιιιυΐϋ

<1ίι Ιιιιιι εϋίο.
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ΟΑΡ. XIII.

Έπεί δέ περ\ της ουσίας ή σχέψις εστί , πάλιν έπα-

νέλθωμεν. Λέγεται δ' ωσπερ το δποκείμενον ουσία

είναι και το τί ην είναι καί τί> έκ τούτοιν, χαι το καβά

λου. Περ\ μέν ουν τοϊν δυοΐν είρηται• χαι γαρ περί

* τοϋ τί ή'ν εΤναι χαΐ τοϋ υποκειμένου, οτι δίχως υπόκει

ται, ?Ί τόδε τι ον, ωσπερ το ζώον τοις πάθεσιν, ή ως

ή υλη τ7[ εντελέχεια, (ϊ) ΔοχεΤ δέ χαΐ το καθόλου αί

τιον τισιν είναι μάλιστα, χαΐ είναι αρχή το καθόλου- διδ

έπέλθοιμεν χα\ περί τούτου. Έοικε γαρ αδύνατον εΤ-

ιυ ναι ούσίαν είναι δτιοϋν των καθόλου λεγομένοιν. Πρώτη

μέν γαρ ουσία ίδιος έκάστω ή ούχ υπάρχει άλλω , τί) δέ

καθόλου χοινόν ■ τοϋτο γαρ λέγεται καθόλου 8 πλει'οσιν

ύπάρχειν πέφυκεν. (β) Τίνος ουν ουσία τοϋτ' εσται;

η1 γαρ απάντων ή ούθενός. Απάντων δ' ούχ οΐόντε •

15 ένος δ' ε! εσται, και ταλλα τοϋτ' έσται• ων γαρ μία

ή ουσία και το τί ην είναι έ'ν, χαι αύτα έν. (<) "Ετι

ούϊία λέγεται το μή χαθ' δποκειμ/νου, το δέ καθόλου

χαθ' υποκειμένου τίνος λέγεται αεί. Άλλ' άρα ούτω

μέν οΰκ ενδέχεται ώς το τί ην είναι, έν τούτω δέ ένυ-

20 πάρχειν, οίον το ζωον έν τω άνθρώπω και Ι'ππω; Ούκ-

οϋν δηλον ότι έστι τις αύτοΰ λόγος. Διαφέρει δ' ούθέν

οΰδ' εί μή πάντων λόγος έστι των έν τη ουσία ' ούθέν

γαρ ήττον ουσία τοϋτ' εσται τινός, ώς δ άνθρωπος τοϋ

ανθρώπου έν ω υπάρχει. "Ωστε το αυτό συμβήσεται

25 πάλιν • ίσται γαρ (ουσία) εκείνου ουσία, οΤον το ζωον,

έν ω ώς ίδιον υπάρχει, (δ) "Ετι δέ και αδύνατον και

άτοπον το τόδε κα\ ούσίαν, εί εστίν εκ τινοιν, μή έξ ου

σιών είναι μηδ' έκ τοϋ τόδε τι, άλλ' έκ ποιου• πρότερον

γαρ εσται μή ουσία τε και το ποιον ουσίας τε και τοϋ

30 τόδε. "Οπερ αδύνατον ■ ούτε λόγω γαρ ούτε "χρόνω ούτε

γενέσει οΐόντε τα πάθη της ουσίας είναι πρότερα ■ έσται

γαρ χωριστά. Ετι τω Σοικράτει ουσία ενυπάρξει ου

σία, ώστε δυοϊν έσται ουσία, (β) "Ολως δέ συμβαίνει,

εί εστίν ουσία ο άνθροιπος και 8σα ούτω λέγεται , μηθέν

35 των έν τω λόγω είναι μηθενδς ούσίαν, μηδέ χωρίς ύπάρ

χειν αυτών μηδ' έν άλλω, λέγω δ' οίον ούκ εϊναί τι ζωον

πάρα τά τινά, ούδ' άλλο τών έν τοις λόγοις ούθέν.

(7) Εκ τε δή τούτων θεωροϋσι φανερδν ότι ούθέν των

καθόλου υπαρχόντων ουσία εστί, και δτι ούθέν σημαίνει

4» τών κοινή κατηγορουμένων τόδε τι, άλλα τοιόνδε. Εί

δέ μή, άλλα τε πολλά συμβαίνει καϊ δ τρίτο; άνθρω

πος, (β) "Ετι δέ και ώδε δηλον. Αδύνατον γαρ ού

σίαν έξ ουσιών είναι ένυπαρχουσών ώς εντελέχεια• τα γαρ

δύο ούτως εντελέχεια ουδέποτε έν εντελέχεια , άλλ' έαν

45 δυνάμει δύο η , έσται έ'ν, οίον ή διπλασία έκ δύο ημί

σεων δυνάμει γε ■ ή γαρ εντελέχεια χωρίζει. "Ωστε εί

ή ούσια έν, ούκ εσται έξ ουσιών ένυπαρχουσών, και κατά

τοϋτον τον τρόπον 8ν λέγει Δημόκριτος ορθώς • αδύνα

τον γαρ εϊναί φησιν έκ δύο εν ή έξ ένος δύο γενέσθαι• τα

5ι, γαρ μεγέθη τα άτομα τας ουσίας ποιεί. (9) Όμοίως

τοίνυν δηλον ίίτι χαι έπ' άριθμοϋ Ιξει, είπερ εστίν δ αρι

θμός σύνθεσις μονάδων, ωσπερ λέγεται υπό τίνων ή γάρ

Οιιυπι βυΐοηι ιΐο ίΐιΐκΐηηϋ,ι εοηδίάεΐΐΐίο δίΐ, πίΓδυβ Γβ-

(Ιιίιιιιιιμ. ϋίοίΙιΙΓ ϋΐιΐι'ΐιι βίουΐϊ *ιι1ι]ιτ| ιιίιι *ιι1>Μ;ιιιΙί;ι 6556,

εί ςηοιΐ π,υίά ϊτ&Ι βδδβ, εΐηυοιΐ εχ Ιιίδ, εί ιιπίνι•ι<;ι|ι•. ϋε

άιιουηδ ι'Ιβιιυβ ιΙιγΙπιιι ΟδΙ : ι•Ιι πίιιι ιΐβ αυίιΐ 0Γ31 6856 , βί Οβ

δυϋ]εοΙο, ςυοά άΊιρΙίοίΙει• 8υ1>]ίεΗυι-, βιιΐ Ιιοε ςυιά εχδίδίεηβ,

ιιΐ ίΐιιιιη.'ΐΙ ρβδδίοηίϋυε, βηΐ ιιΐ ιηαίοπα βοΐυί. (2) ΥίιΙβ-

ΙυΓ βυΐβιη εΐίβπι υηίνεΓδβΙε εβιι&α (ριίπιΐΜίαπι εββε ιηηχίηιε,

30 6886 ρηηοίρίιιιη ίρδυιη ιιπί νει-δβίε. (}ιΐ3Γβ (ίε Ιιοο εΐίβιη

Ιι-βεΙεηιιΐδ. νίάεΙιΐΓ ηαιιιιριβ ίηιρο&δίΐιίΐε, μι]ι-.|,ίιιΙϊ;ιιμ

6886 ιρκχΐι ιιηιψιβ πιι ιιίιι ςιιβί ηηίνοΓ&ιΙίΙει• <Ιίοιιι;Ιιη . Ργϊ-

ηιιιιη (Ίΐίιη 5ΐιΙΐ5ΐιιηΙί;ι ιιηίυ8(;ιι]υ8ςιιβ, ιρι»; ρΓορπβ οιψίϋ-

ςυε εβί, ςικβ ,ιΐϋ ηοη ίηεβΐ : υηϊνεΓ83ΐβ νβΓΟ εοπιιηιιηε.

Ηοο εηίιη ιΙίοίΙϋΓ υηίνεΓ5β1ε, φΐοϋ ρΐυπηυδ ιι.-ιΐιικι .-φΐιιιιι

68( ίιιε58):. (3) Οιι}υ8 ϊκίΙιΐΓ Ιιοε ιτϊΐ 5ΐι1ΐδΙ;ιιι1ί,ι:' ;ιη| εηίιη

υιηηίιιιη, 3)ΐ( ηυΙΙίηβ. οιιιιιίιιιιι νεΓΟ ηοη β$( ροβδίΰΠε.

ϋηίιιββυΐεηι 3ί επί, εείεηαυοαυείιοε ρπιιιΙ. Οιιοπιιιι εηίπι

5ΐιυ*(ηιιϋ;ι υη» , εί αυοά ςπϋ εΓαΙ 6886 υηιιιη , ϊρκα ςυοςιιε

ιιπιιιη ιηηι. (4) ΙΙιίιι 8ηο$(αη(ί3 (ΙίείίυΓ, ςυοι) ηοη άα 8υ|>-

]οεΙο : ιιηΐΜΊ >.ι1ο νεΓΟ ιΐβ 5υο]εε(ο ίΐϋιρκι (ΙίοίΙυΓ 8εηιρει•.

8ειΙ ιιίπιιη ϊ(3 ςυίίίειη ηοη εοηΐίη^ϋ , ιι! αιιοά φΐι.Ι γι .α

ε$8ε, ίη ίρ80 αυίειη ίηεββε εοιιΐίη^ίΐ, ιιίριιία ηηίιηαΙ ίη ηο•

ιιιιιιΐ'ΐ•| (ΐ|υο. ΙΉΙβΙ ί^ίΙιίΓιριοιΙ οίΐ »Ιϊΐ|ΐι,ι ι•]ιΐΜ;ι1ί.ι. Ι)ιΓ-

ΓογΙ αιιίεηι ηίΙιίΙ , 81 ηοη οιηηίυηι ΓβΙίο ε»Ι γοπιιιι <ρι;κ ίη

8ΐι1>8ΐαιιΙία μιιιι. ΕΙεηίηι ηίΐιίΐο ηιίηιΐ8 Ιιοε ιτίΐ 8ΐι1ΐ8(3ΐι1ί.ι

3ΐίΐΊΐ]ιΐ3, πΙ Ιιυιηο Ιιυιηίιιί*, ίη ςηο εχ5ΐ8(ί( : ι|ιι,ιγγ ί Ι >ίμ ι π

ίιΙΐΊΐι βοείιίει. Επί εηίπι 5ΐι1ΐϊΙίΐιιΙί:ι , ιιΐ ιιιιίιηαΙ , ίΙΙίιιβ, ίη

ιριυ ιιί ρΓορπιιιη εχβίβΐίί. (6) ΙΙειη ίηιρο88ίυί1ε ηι•, ίηεοη-

νειιίειίί εβ(, ίρ8ΐιηι (|ΐιί(1 , ε( 8ΐι1ΐηΙ»ιι(ίίΐιιι ε85ε, 8ί εχ 3ΐίηυί•

1)ΐΐ5 , ηοη εχ 5ηΙ>5(3ηΙίί8, ηεε εχ εο ιριυι! ςυίιΐ ιΜ , 86(1 εχ

ιριηΐί. Ρπιΐδ ιΐΗΐικ]ΐιε ηοη•8υθ8(&η(ί3 ε( ιρκιΐι' βπί, ηιιβιη

8υΙ)8(3η(ί3 εί (|ΐιι«1 ιριίιΙ : ςιιοι! ίιηρο88ίϋίΙε ε8(. ΓΊβε Γ3-

Ιίοηε εηίιη, ηεε ΙβιηροΓβ, ηεε ςεηετβΐίοηε, ρο88ϊυί1ε εβι

ρ3£8ίοηε8 ΡΓ10Γ68 81ι1)8ΐ»ηΙίίΐ 6836 ; 088611 ( Ι1»ΙΙΙ(|ΙΙ6 86Π3Γ3-

υίίββ. ΙΙιίιι , δοεΓΐΙΪ , 5ΐιΙ)8ΐ;ιιι1ί;ΐ' , ϊιιιτίΙ 8υυ8ΐαη1ί3 :

<]υ3Γ6, ιΙιιο1ιυ? επί ϋΐιΐκιΐίΐιιίία. (6) Αίςυε οηιηίηο, μ Ιιοιηο,

ε( (|π.ΓΊΊΐιιιι]ΐκ• ΪΙ.ι ιΐϊι ιιιιΐιιι•, 8υ1)δΐ3ηΙί3 εδί , ηεοπΜΙ ηίΐιίΐ

εοπιιιι (]υ33 ίη Γβίίοηβ 8ΐιιιΙ , αΐίοιψίί 8ΐιΙι>1ίΐιιΙί,ιιιι ε88ε,

ηεε 8ίηε ίρβίβ 6Χ8ί3ΐβΓ6, ηεε ίη βίίο : όίεο βυίειη, ιιΐ-

ριιί» ηοηε38ε βΐίςυίά αηίηΐΐΙ ρπυΙεΓ βΐίςηΐ, ηεςυε ιιΙΙιιιη

ηΐϊιιιΐ ι'οπιηι ςυχ ίη ΓβΙίοηε 5υηΙ. (7) Εχ Ιιίβ ίΐ3ςιιε οοη-

ίίιΐπ ;ιη(ί1ιιΐ5 ρ3(ε(, ηίΙιίΙ εοΓηπι ιριιε υηίνΟΓδΐΗΙει• εχ8Ϊ8(υη(,

8ΐιΙ)3ΐηη(ί3ΐη 088ε, ηϋιϋςιιε εοπιιιι ψι;ν εοηιηιυηίΙοΓ ρι-,Γιϋ-

(■ίΐιιίπι-, Ιιοε ο,ιιίο! , βε<1 Ιαίο 8ί;ηίΓΐ03Γβ. ριιιχίκί ηοη , ε( 3ϋα

ιηιιΙΙίΐ »εείιΙιιη( , ;»: ΙειΊίυβ Ιιοιιιο. (8) Ι Ιιίιι 8ίε ηυοηιιε ρΐ-

ΙεΙ : ίπιρο8>ίΙ)ίΙε εηίπι ε5( 8ΐιΙΐ8ΐ:ιηΙί;ιιη εχ 8υ1)3(3η(ίί3 6336 ,

(|ΐιη.' 8ίε ίηβιιηί , ιιί ηγΙιι. ςΐιι,ι• εηίπι «Ιιιη 8ίε ιιι-Ιιι 8υη( ,

ιιιι ιι<|ΐι;ιιη ιιιιιιιιι βείυ βυηΐ : «ειΐ 81 ροίεηΐίβ ιΙ ιιι > μιιιΙ , γγ ιι ιιί

ιιΙΙιιιη : ιιί ιΐιιρίυπι , εχ ιΐιιοΐιιιβ (ϋηιί<1ϋ3 ροΐιπίϊ.ι : &ε(ιΐ3

ικιιιιι]ΐιε 8ερβΓ3(. ()ικιπ> 3Ϊ 5υ1>5(3η1ί3 πηιιιιι , ηοη ει-ίΐ εχ

8ΐιΙ)8(3η(ίί8 ιιιι '\8ί>1< ιιΐίΐιιΐί, ε( 5εοιιηιΙυηι Ιιυηε ηιο<Ιιιιιι,

<)ΐΐ(Ίΐι ΓοεΙε Πεηιοει-ίΙιΐί ιϋι-.ίΐ : ίπιρο88ίυί1ε εηίπι αί( ε886 εχ

(1ιιιι1)ΐΐ8 ιιιιιιιιι , βυΐ εχ υηο ο!υο Πβπ : πι.ι^ηίίικϋηβί ηαπιηπε

ίιΐιϋ\ ιμΙπΙγλ 8υυ8(3η(Ϊ38 ΠιοίΙ. (9) ΡβΙεί ί(§ίΙυΓ ςαοά βϊπιί-

Ιϋί'ΐ ι•1 ι Ιο ιιιιιποΐΌ 8ε ΙιαΙιοΙηΙ, 5Ϊ ηιιιηοπίδ ([ΐπϋοιη εοπιρο-

^
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ουν £ν ή δυάς , ή ούκ εστί μονός έν αύτη εντελέχεια,

(ιο) "Ενει δε τό συμβαίνον άπορίαν. Εί γάρ μήτε έκ

των καθόλου οϊόντ' είναι μηδεμίαν ούσίαν διά το τοιόνδε

αλλά μή τόδε τι σημαίνειν, μήτ' ε'ξ ουσιών ενδέχεται

Λ εντελέχεια είναι μηδεμίαν ούσίαν συνθετον, άσυνθετον

αν είη ουσία πάσα , ώστ' ουδέ λόγος άν είη ουδεμίας

ουσίας, (ι ι) Άλλα μην δοχεϊ γε πασι και ελέχθη πά

λαι η1 μόνον είναι ουσίας δρον τ) μάλιστα ■ νϋν δ' ουδέ

ταύτης. Ούδενός άρ' εσται ορισμός• ?, τρόπον μεν τίνα

ίο εσται, τρόπον δε τίνα ου. Δηλον δ' εσται το λεγομενον

εκ των ύστερον μάλλον.

8ΪΙΪΟ ιιιιίΐΛΐιιιιι εδ( , ιι! η φΐίΙιιΐ30Ίιιιι ιΐϊιίΐιιι . ΑυΙ εηίιη ποιι

681 ιι ιιιι ιιι ιΙ ιιιιΐί 135 , ;ιιιΙ ηοη ίιΐι'-Ι ίπ ε» ιιηίΐαί 3ΐΊ ιι . (10) 1 1 ι ■

ΙιιΊίΐιιΙοιιι φΐηιΙ ,-κτίιΙίΙ , ιΐιιΐιίΐίΐΐίιιππη. δι ΐ'ηίιιι ιιι γ εχυηϊ•

ΜΤΜίΙϋιιΐϋ ρο<&ίϋί1ε εδί ιιΙΙιιιη 5ΐι1ι<1;ιιιΙί.'ΐηι ε&δε , ρπ>ρ1ι•π'.ι

ςιιοϋ 1;ιΙο , εί ηοη Ιιοο ηιιίό δίςηίΓιεβηΙ, ηεε ε\ μιΜ.ίπΙη^

3ΐ;1ιι οοηΐίημίΐ υΙΙβπι δυοδΐ3ηΙί3ΐιι 688ε οοηιρο&ϋαηι, ςιιίε-

(|ΐι;ιιιι ίιΐ(Ί)ηΐ|)ΐΐΜΐιιιη επί ρΓθΓεεΙοοπιπί5 5υ1>5ΐ3ηΙί3 : φΐ3Γε

ηεςιιε ι•.ΊϋιιιιΙϋι>•ϋϊΐιΙ>ί!;ιπΙίίΐ•< τϊΙ. (Π) ΑΙ εηηείί» νίιΙιΊιιι•,

εί ]3ΐη ιΙίιΊιιπι 6δΙ , 3ΐιΙ δοϋηδ 8ΐιΙ»1»ηΙί33 , 3υΙ ηοχίιηε <1ο-

ΰηίΐίοηειη ε&δε : ηιιηε νεΓΟ ηεε |ιυ]υ.5. ΝιιΙΙίιιβ ίρΙιΐΓ <ΙεΠ-

ηΐΐίο <•ι Κ : ηιιΙ φίοιίιιιιι ιιιηιΐο φιΜί'ΐιι ογϊΙ , ηυοϋβιη ηιυ<Ιο

ηοη. ΜαιιϊΓΐΛ»! ιιιιι αιιΐιτιι , φΐου" άΊείΙιΐΓ, ηι.ιμΚ επί εχ μοδίε-

ΠΟΙ ίΙ)Ι1Ν, •

ΟΑΡ. XIV.

Φανερόν δ' ες αυτών τούτων τό συμβαίνον χαι τοις

τάς ιδέας λέγουσιν ουσίας τε χαι χωριστάς είναι, και

άαα τι) είδος έχ του γένους ποιοϋσι χαι των διάφορων.

15 Κι γαρ εστί τα είδη , και τι) ζώον έν τω άνθρώπω χαι

ιππω, ήτοι £ν χαι ταύτόν τω αριθμώ έστιν η έτερον.

ΤίΙ μέν γαρ λόγω δηλον 8τι έν • τον γαρ αυτόν διέςεισι

λόγον δ λέγων έν έκατέρω. (2^ Ει ουν εστί τις άνθρω

πος αυτός καθ' αυτόν τόδε τι χαι κε/ωρισμένον, άνάγχη

2υ χαι έξ ων, οΐον τι) ζίοον χαι τι) δίπουν, τόίε τι σημαί

νειν χαΐ είναι /ιοριστά χαι ουσίας • ώστε καΐ το ζίοον.

(3) Εί μέν ούν τι) αυτό χαι εν τι) έν τώ ϊππω χαι τώ

άνθρωποι, ώσπερ συ σαυτώ, πως το εν έν τοις ουσι χω

ρίς £ν εσται , χαι δια τί ου χαι χωρίς αΰτοϋ εσται το

25 ζώοντοϋτο; (4) "Επειτα εί μέν μεθέξει τοϋ δίποδος

χαϊ τοϋ πολύποδος , αδύνατον τι συμβαίνει • τάναντία

γαρ άμα υπάρξει αυτί) ένι χαι τώδέ τινι όντι. Εί δέ

μη, τίς δ τρόπος όταν ειπη τις τί) ζώον είναι δίπουν γ)

πεζόν ; (δ) 'Αλλ' ίσως σύγκειται χαί άπτεται υ) μέ-

30 μιχται. 'Αλλά πάντα άτοπα. 'Αλλ' έτερον έν Ιχάστω.

Ούκοϋν άπειρα ως έπος ειπείν εσται ών ή ούσια ζίοον

ού γαρ κατά συμβεβηκός έχ ζώου ό άνθροιπος. (ο) Ετι

πολλά εσται αύτδ το ζίοον• ουσία τε γαρ το έν έκάστω

ζίίον • ού γάρ κατ' άλλο λέγεται. Εί δέ μη, ές έκεί-

35 νου εσται ο άνθροιπος καΐ γένος αΰτοϋ εκείνο. (7) Και

έτι ίδέαι άπαντα ές ών δ άνθρωπος. Ούκοϋν ούχ

άλλου μέν ιδέα εσται άλλου δ' ουσία • αδύνατον γάρ.

Λύτί) άρα ζίοον £καστον εσται των έν τοϊς ζώοις.

(ν) "Ετι έκ τίνος τοϋτο και πώς ές αύτοζώου ; ν) πώς

40 ο'ιόντε εΤναι τί) ζώον δ ουσία, τοϋτο αυτί) παρ' αυτί) το

ζώον; (ο) "Ετι δ' έπι τών αισθητών ταϋτά τε συμβαίνει

κα\ τούτο>ν άτοπώτερα. Εί δή αδύνατον ούτως έχειν,

δηλον ότι ούκ εστίν είδη αυτών ούτως ώς τινές φασιν.

ΈπεΙ δ' ή ουσία Ιτέρα τό τε σύνολον και δ λόγος

45 ( λέγω δ' δτι ή μέν ούτο)ς έστιν ουσία συν τη ύλη συν-

ειλημμένος δ λόγος, ή δ' δ λόγος έίλως), δ'σαι μέν ούν

ούτω λέγονται, τούτων μέν εστί φθορά- χαι γάρ

γένεσις • τοϋ δέ λόγου ούκ έστιν ούτως ώστε φθει-

ρεσθαι• ουδέ γάρ γένεσις (ού γάρ γίγνεται το οίκια

60 :ίναι άλλα τό τ?)δε τη οικία ), άλλ' άνευ γενέσεως

Εχ ϋ8 ΗΐιΙβιιι ίρςίβ \ά οΐί,ιιιι ραΙι•( , φΐιιιΐ ,ιη κΐιΐ ίΙΙί> , ςιιί

Ϊι3ρ33 ρ3ΐ•ΗβΓ 8υ08(3η1ία8 εί δερ3Γ»ΐ35 εδϊβ ιΐίευηΐ : 61 ρ3ΓΪ-

Ιογ βχ βοηεΓε εί ϋίΓΓεΓοιιΙίίδ ΓΛ<:ίιιη( βρβοίεπι. δι ειιίιη 8ρβ-

οίεδ τενεΓβ 3ΐιηΙ εί ;ιιιίιιι;ι| ίη Ιιοηιίηε εί ίη εφίο, 3υΙ ιιηυιιι

βΐ ίϋθΐη ιιιιιιιοηι δηηΐ, βυΐ ηΙΙιίίιιιι : Γ3(ίοηε η3ΐΐ)(]ΐιε ρ»ΙεΙ

φίοι] ιι ιι 1 1 ιιι : εβηιίπη εηϊιη εχΙιϋ>εΙ>ίΙ ηοΐίοηοιη ςυί ϋίοίί ίη

ιιίΓοςυβ. (2) δι ίΐ3(]ΐιε 3ΐίφΐί« Ιιοιηο εδί ϊ|>$β ρβΓ 8β Ιιοο

φΐίιΐ, εί δερ3Γ3ΐυηι, ηρο«»6 ε«1 ηΐ εΐίβπι Π|3 εχ ο,υίυιις,

βίο,υΐί αηίιιιαΙ, εί 1)ίρεβ, Ιιοε ςυίιΐ βϊμηίΐίεβηΐ, εί 5ερ8Γ3ΐ3 30

8υΙ)8(3ηΙίί£ δϊηΐ : <ιη,'ΐπ• ιΊ ίρςιιιη »πίιιι;ι|. (3) δι ίιίειη ίρ-

Ιογ εί υηιιηι ςιιίιΐιίαιη ϊη ειριο εί Ιιοηιίηβ , δίουΐί ΙιΙιί

ϊρβί , ςιιοηιοιίο ίη 86ρ»Γ3ϋιη βχ&ί$Ιεη(ι'Ι)ΐι$ ίιίειη εηΙ? ιΊ < ,ιι

ηοη β1ί»ηι Βϋδςιιε βε ίρ§ο επί ΒΐιίηιιιΙ Ιιοε.' (Ί) ϋεϊηιΐβ

5ί ρ3Γΐίοίρ3θίΙ ιμπιΙι•ηι οίρβιΐε εί ηιιιΙΙί|χχΙβ , ϊηιρο«$ϋ>ϊΙ«

φΐϊιΐιΐίΐιιι ίΐπ-ϊιΐίΐ : εοηΐΓ3Γΐ3 ηβηΐφΐε μιιιιιΙ ίηιτιιιιΐ ϊρ&ϊ

ιιηί εί Ιιιιϊι: ΐ|ΐιίι1ι•ηι <ΊΐΙί. δίη ιιιϊιιΐϋ, φΐίβ ηκκίιΐί ε;ΐ

ιριπηι α1ίι|ΐιίϋ άϊΐΛΐ, αιηηιηΙ Ι)ίρε5 αιι( ρΓ08Γβ55Ϊνυιη εϋε?

(5) δεά Γογ1385Ι5 οοηιροηιιηΙιΐΓ, εί ΙΐΜκριηΙ, ηιιΙ πιϊβεεηΙιΐΓ.

ΑΙειιηεΙ» ίηοοηνεηϊεη1ί3 δΐιηΐ. δειΐ ύίνεΓδυπι ίη υηοφΐοΐ]ιιε

ιΜ. ΙιιϋηϊΙ.ι ίμϋιΐΓ ( ιιΙ ϋ;ι ιΐίιηηι) εηιηί, αιιοιιιηι 5υ1)5ΐαη-

1ί;ι ιιΐιίιηιιΙ εί( : ηοη εηίιη δεειιηϋιιηι βεοϊϋεηδ εχ 3ηίηΐ3ΐί

ΙιοηιοεδΙ. (0) ΚεηιηιιιΙΙβεπΙ ίρδϋΐηβηίηιηΐ. Ν3Π1 βΐ 8ΐιΙ>-

δ(3ηΙΪ3 ;ιηίηι:ι1 6δΙ, ιριοιΙ ίη ιιηοφίοα,υε ο>1 ; ηοη ειιίιιι μ•-

ευηιΐυιιι βΐίυιΐ ιΙίι,ίΙυΓ. ρυοιίδί ηοη , εχ ίΙΙο επί Ιιοηιο , εί

μ;οηο8 ι•]υδ , ίΐίικί. (7) ΑείΙειη οηιηίιι, εχ φΐίηιΐδ Ιιοηιο,

ίιΐΐ'ίε. Νοη ίβίΐιιι• λΙ(εήιΐ8ΐ|υίι1εηι ίιίεβ επί, βΙΙεπυδ τ6γο δΐιΐ)-

δΐ.ιηΐίβ : ίιηροδβίΐιίΐβ ηηηΐφΐε εδί. Ιρίπηι ιτ|»ο αιιίιιοΙ επί

ιιηιιηΐι|ΐιοι1ςυε εοηιιη <]ΐι.ν ίη αηίιη.ιΐίΐχΐδ κιιηΐ. (8)ΙΙειη,

εχ ι|ικιιι.ίιιι Ιιιιΐ' επί, εί ιραοηιοιίο ρδΐ εχ ίρδο ηηίιιΐίΐίί' αιιΙ

ηιιοηιοιίο εδί ροδδίΙ)ίίε εδδε βηίηΐΐί-, ηιιοιΐ δυπίίβηϋα >•>1 .

Ιιογ ίρδυιη ρΓβίΙεΓ ίρ>ιιιη ;ιιιίιη;ιΓ.' (9) ΙΙειη, ίη 8εη$ίοίΙί1ιιΐ8

εί Ι ι.ι•ι• ;κ ι•\• Ι ιι ιιΙ , εί Ιιίδ .ίΙιμι πΙίιΐΓ.1. ΟιιιιιΙίί ίηιροδδίοίίν ι•Μ

ίΐβδε Ικιίητί' , ρ;ι1ι:1 ιριοιί ηοη ΜΐηΙ εοΓαηι ίιΙι•α' ίΐα, ιιΙ

({ΐιΐιΙ.ιηι «ιίϋΡ.Ι.

ΟΑΡ. XV.

(ίυιιιη ηηΐι'ΐη δυυδ(3η(Ϊ3 ηΙΝτη δϋ, ίρδηιη δεϊΐίεεί ΙοΙιιηι,

ε( Γ3(ίο (ιΐίεο ηιιΐΐ'ΐη ι]ΐιοι1 ίϋα ςυ'κίειη ίΐ3 ΜίΙκιΙ.-ιιιΙί.ι < >Ι

εοιη ηκιίειϊη δίιηυΐ »οεερΐ3 ταΐίο; ΙιπονεΓΟ ταΐίο δίηιρϋεί-

Ιει• ) : ιριιιιιιιιιιριΐ' ί^ίΐυι• ίΙΙο ηιικίο (ΓιειιηΙιΐΓ, οαπιιη φΐίιίοιη

εε( οοιτπρίίο : ικιηι ε( §εηεΓ3(ίο : Γ3(ίοηίδ αυΐεηι ηοη ε»1 ,

ι ! ;ι ιιΙ εοΓΓηηιρ3ΐυΓ : ηεε εηίιη βεηεΓΒΐίο εβί ( ηοη εηίηι

ΓιΙ αΌηιυιη εδ86, δεϋ Ιιαιιι; ϋοηιυιυ ), δειΐ 3ΐ)3φΐε μοιιει•;ιΙίοιΐ"
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χαι φθοράς βϊ<τι χα\ ούχ είσίν • δέδειχται γ4ρ δ'τι ού-

θίκ: ταΰτα νεννα ουδέ ποιεί. (2) Δια τοϋτο δε χαι

σμός ούτ' άπόόειξίς^τιν, δτι ενουσιν ύλης ής ή φύσις

[οιαύτη ωστ' ένδε'χεσθαι χαΐ είναι χαί μή• διό φθαρτά

θεις ταΰτα γέννα ουδέ ποιεί. (2) Δια τοϋτο

τών ουσιών των αισθητών των χαθ' έκαστα ούθ' δρι

°Ί

6 τοιαύτη

πάντα τα χαθ' έ'χαστα αυτών. (3) Ει ουν ή τ άπό-

δειζις των αναγκαίων χαι δ δρισμός επιστημονικός, χαι

ούχ ενδέχεται , ώσπερ ούδ' έπιστημην δτέ μέν ίπιστη-

μην δτέ δ' άγνοιαν εΤναι, άλλα δόξα το τοιοϋτόν έστιν,

ιυ οίίτως οϋδ' άπόδειξιν ούδ' δρισμόν, άλλα δό;α έστι

τοϋ ενδεχομένου άλλως εχειν, δηλον έίτι ούκ αν ειη

αυτών ούτε δρισμός ούτε άπόόειξις. "Αδηλα τε γαρ

τά φθειρόμενα τοις ίχουσι την έπιστήμην, δταν έχ της

αίσθήσεως άπε'λθη• και συιζομένων των λόγων εν τη

•5 ψυχή τών αυτών ούχ εσται ούτε δρισμδς ετι ούτε άποοει-

ξις. (*) Διδ δει τών προς δ'ρον, όταν τις δρίζηταί τι

τών χαθ' έκαστα, μή άγνοεϊν δτι άε\ άναιρεϊν εστίν • ού

γαρ ενδέχεται όρίσασθαι. Ουδέ δή ιδίαν ούδεμίαν

εστίν δοίσασθαι• τών γαρ χαθ' Ι'χαστον ή ίδε'α, ώς φασί,

ϊ» χαί χοιριστή. (δ) 'Λναγκαϊον δ' ες όνομάτοιν είναι τον

λόγον. "Ονομα δ' ού ποιήσει δ δρι£όμενος• άγνιυστον

γαρ εσται. Τα δέ κείμενα κοινά πασιν. Ανάγκη άρα

ύπάρχειν και άλλω ταΰτα• οίον ει τις σε δρίσαιτο, ζώον

έρεϊ ίσχνόν ή λευκδν ή ίτιράν τι 8 και άλλω υπάρξει.

2'• (β) Εί δε τις φαίη μηθέν χωλύειν χωρ'ις μέν πάντα

πολλοίς , άμα δέ μόνω τούτω ύπάρχειν, λεκτε'ον πρώ

τον μέν δ'τι και άμφοΐν, οίον το ζώον δίπουν τω ζώω

και τώ δίποδι. Και τοϋτο έπί μέν τών άϊδίων και

ανάγκη είναι, πρότερα γ' όντα και με'ρη τοϋ συνθέτου.

.ιυ Άλλα μήν και χωριστά, είπερ το άνθρωπος χωριστόν

η γάρ ούΟέν ή άμφω. (7) Κι μέν ούν μηθε'ν, ούκ εσται

το γε'νος παρά τα είδη• ει δ' εσται, και ή διαφορά.

Είθ' δ'τι πρότερα τώ είναι• ταϋτα δέ ούκ άνταναιρεϊ-

ται. Επειτα δέ ει εξ ιδεών αί ίδέαι ( άσυνθετώτερα

35 γαρ τα έξ ών), ετι έπι πολλών δεήσει χάκεϊνα χατηγο-

ρεΐσθαι εξ ων ή ίδε'α, οίον το ζώον χαι το δίπουν. Κι δέ

μη, πώς γνωρισθήσεται ; εσται γαρ ιδί'α τις ήν αδύνα

τον έπι πλειόνων κατηγορήσαι ή ενός. Ού δοκεϊ δέ,

άλλα πάσα ιδέα είναι μεθεκτή. (β) "Ωσπερ ούν είρη-

4υ ται , λανθάνει δτι αδύνατον δρίσασθαι εν τοις άϊδίοις,

μάλιστα δέ δ'σα μοναχά, οίον ήλιος τ| σελήνη. Ού

μόνον γαρ διαμαρτάνουσι τώ προστιθε'ναι τοιαύτα ών

άφαιρουμε'νων ετι εσται ήλιος, ωσπερ το περ'ι γήν

ιόν ή νυκτικρυφε'ς. Άν γάρ στ?| η αεί φανη , ούκε'τι

*5 ίσται ήλιος ■ άλλ.' άτοπον εϊ μη ■ δ γάρ ήλιος ούσίαν

τινά σημαίνει, (β) "Ετι δ'σα έπ' άλλου ενδέχεται, οΤον

εάν έτερος γε'νηται τοιούτος, δηλον δ'τι ήλιος εσται.

Κοινός άρα δ λόγος. 'Αλλ' ην τών χαθ' έκαστα δ

ήλιος , ωσπερ Κλε'ων ή Σωκράτης , έπεΐ διά τί ουδείς

50 ό'ρον εκφέρει αυτών ιδέας; γε'νοιτο γάρ άν δηλον πειρω-

μένυιν δτι αληθές το νϋν είρημε'νον.

ε( οοΓΓίιρΙίοιιο «ιιιιΐ , ε( ηοη 8ΐιηΙ. ΟβΙεηδίπη εδί εηίηι φίοιΐ

ηιιΙΙυδ Ιΐίκο μειιοι•3(, ηεφίε Γ»αΙ. (2) Ρι-ορΙει-ββ εΐίβηι βυΐϊ-

δίβηΐίβΐ'υηι δεηδίϋίΐίιιηι 8ίη£ΐιΐ3ΐ•ίυηι ηεηηε (ΙιΊίηίΙίο, ηεφίε

(ΙβπιοηδίΓδΙίυ ο$1 , βο ςιιοιΐ Ιΐ3ΐ>εηΙ ηΐ3(επ3πι , ειι]υδ ηβΐιιπι

ΙβΠβ ββΐ , ιιί εϊ εδδε εϊ ηοη εδδε εοηΙίη{;3ΐ : φΐηι•εΓ0ΐτιιμ1ίΙ)ίΙί,•ι

5ΐιιι( οηιηία 8ίη§ιιΐ3ΓΪ3 εβπιπι. (3) 8Ϊ ίμ.ίΐιπ' (ΙεηιοηδίΓβιίο

εϊ (ΙεΓιηΚίο δείεηΐίίίεα ηεεεδδβηοπιη] εβί, εϊ ηοη οοηΙίιιιμ'Ι,

δίοπίί ηβφΐε δοίβηΐίίΐηι , φαηιΐοφίο δείειιΐίαηι φΐ3ΐιόΌ(μιβ

ίμιιηΐίΐιιΐίαιιι ε$$ε, μί! ιμιοιΐ (βίε εβί, ορίηίο Ρί.1 ; ίΙ.ι ηεηυε

ι!ΐΊΐιοιΐΛΐΓ;ιΙίΐ)ΐιοιη ηεςηε άεΓιηίΙίοηειη ; μηΙ ορίηίο ε$1 ε]υβ

(ΐιιοιΐ ΐ'.οηΐίη^ίΐ ε( αΐίίοι- βε Ιι;ι1)(•ΐ(: : ρ,ιΙιΊ φΐοά ηεηιιε (Ιε•

ηιοηϊΐιαίίο ηεςαε (ΙιΊίιιίΙίο εοπιιη είΐ. Οοπ'ΐιρΙίΙιίΙί.-ι ιμιιι-

ςυε ηοη βιιηΐ ηΐ3ηϊΓε$(& ίίί ςηΐ ίεϊεηΐίβηι ΙιαίιοηΙ , φΐιιηι

Ά Βεη$ιι ;ι1κ(Γ-ν,•ΐ'ϊιι( : εϊ πιΐϊοηίΐιιΐϋ εί»1επι ίη αηίιηο ωΐνίδ,

ηοη ει-ίΐ αηιρϋιυ ηεςπε (Ι('ΓιηίΙϊο, ηεφιε (ΙειηοηϋίΓαΙίο.

(4) (,Ηυιιν (|ΐιοι1 ,ίιΙ (ΙεΓιηίΙίοηεπι .-ιΙΙίικΊ, $ί ςιιί» ςιιϊε-

φΐ.ιιη ϋίη^υΙβΓίυπι (Ιοίίηί,ιΐ , οροΓίεΙ ηοη ιμιιοι ;π γ , φΐθ(1

Λ'ΐιιροΓ Ιιοε ρει-ίιιιί ροΙε$[ : ηοη εηίιη ΓοηΙίιιμίΙ «ΙεΠηπτ. Ν'ευ

ιι||;ιιιι ίι1ι:αηι εδί α'εΓιιιίΓε : $ίημιιΙ»Γίιιιη ειιίηι , ιιί 3ίυη(, 'κΙι•;ι

εί(, ε( νι'Ι>.ίι'.ι!;ι. (5) Χεοι-ί«•»ΓΪιιιιι ηιιίεηι εχ ηοιιιϊιιίΐιιΐή

Γαϋοηεηι εβδε. Νοηιεη νεΓο ηοη ΓαείεΙ, ςηϊ ϋεΓιηίΙ : ίκηο-

Ιιιιιι (Ίΐίιι) εη(. ριι,ΐ' νεΓΟ ροδίΐΐ $υη( , οιιπιίΐιιΐδ εοιηιηιι-

ηία 8ΐιηί. Νεεεβίε εβί ίμϋπΓ, εΐίαπι »Ιϋ (αΐία ίηε$$ε. νοίιιΐ

8Ϊ ςυΪ8 Ιε (ΙιΊίηίιιΙ , βηίιηβΐ ϋίεεί ^μιίΙι•, αιιΐ αΐηυηι, »ιι(

3ΐίφΐϊ(1 ;ιΙίικΙ , (|ΐιιιιΙ εϊ ίη βΐίο επί. (6) ^110(]^^ φΐίδ ΛΊκαΙ ,

ηϋιίΙ ρη>ΙιϊΙ>εΓε 8εραΐΈΐΙϊηι ΐ)ΐιί(1εηι οηιηία ηιιιΙΙίί , ίίιιηιΙ νοπι

Ιιιιίε 8θ1ί ϊηε88β, ρι ίπιιιπι ςυίιίεπι ιΐίο'ΐκΐιιιη ε.ιί ςυοϋ εΐίαιη

.■ιιιιΐκιΐιιΐδ , ιιί ίΐιιϊηκιΐ όίρΐ'8 ;ιιπιιΐίΐ1ί ε( Ιιίρΐ'ιΐί. II Ιιοε ίη βειη-

ρί1εΓηΪ8 (|ΐιίιΙ(Ίΐι εΐίαιη ηεεεεεε εβί ε$8ε , <|ΐιιιιιι μπόι ,ι ε\8ί-

8(αηΙ , εϊ ραΓίι* 8ίηΙ εοιιιροίίΐί. ΑΙ νεΓΟ εΐίίΐιιι 8ερ3ΓαηίΙΪ3, 8ί

Ιιοι• « 1 1 ιίιΐι'ΐη , (|ΐιι >ι| Ιιοηκι , 8ερ8Γ3ΐ)ίΙε. Ναηι ;ιιΜ ηιιΙ Ιιιιιι , ,ιιι ί

3ΐη1ιο. (7) δι ίκϋιΐΓ ηηΙΙιιιη , ηοη επί μΐ'ΐιιι.1; ρΓοεΙεΓ 8ρεείε$.

ΟιιιιιΚί εη(, (Ίίίοιι ιΙιΙΙιίί ηΓι.Ί. Οιίη.Ιΐ' φΐοηίαπι ρηοπι ίρ$ο

εβ&ε : Ι«κο νεΓΟ ηοη τίείωίιη ρεΓΪηιιιηΙιΐΓ. ϋείηύε 8Ϊ εχ

ίϋεΪ8 ιιΙγ.ι• ; πιίιπΐ8 εηίηι εοπιρο$ίΐ3 8ΐιπ( εχ φΐΜ>ιι*. ΙΙιίμ ,

ιΐε ιηυίΐϊβ «ροιΊιΊιίΙ ε1ί3ΐη ίΙΐ3 ρΓίεϋίεαΓί, εχ ()ΐιίΙιιι.•ϊ ίιΙ(•.ι, ιιί

ΗΐιίηΐίΐΙ οΐ 1)ίρε8. (^ικκίϊϊ ηοη , ςιιοπιοϋο ϋΐ-ίιΊιιι•» Κι ΪΙ ιι.ίιιι•

ςυβ αΐίςυα ϊ<!«-α , ςιιαιη ίιηρο38ί!)ί1ε ε8ΐ ιΐε ρΐιιι ίΐπκ ριχιΐί-

(αΐ'ί , ο,ικιιη (1ε ιιπο. Νοη νίϋεΙιΐΓ αιιίεπι : μίΙ οιηηίδ ιιίβα

\ϊι1(.Ί(ΐΓ('.ι8ΐ'|).'(ΐΙί(ί|κι1ιίΙίί, (8) ς)ιιΐΜΐΐ3(Ιιηίκ1ιιιιι ί^ίΙιιι•(Ιίι•|ιιιιι

(•βΙ , 1ϋ1(•1 α,ιιοιΙ ίιηρη88ίϋίΐ6 εκί ίη ρεΓρεΙιιίί άεΙίηίΓε , ιιιαχίιικ:

νεΓο ςυχειιηιςυε υιιίεα μιιιΙ, ιιί μι Ι , ;ιιιΙ Ιιιηβ. Νυη κοίπιιι

εηίΓη ίη Ιιοε ρεεεβηΐ , ι|ΐιο(1 Ι.ίΙνι ΊιιΙιΙιπΗ, ςιιίΐιυδ 3ΐ>ΐ3(ί8,

ηιΙΙιικ• ι'πΐ μιΙ , πίριιΐ» ιριοιΙ είΓειιίΙ Ιιτπιιιι , αιι( ιμιοιΙ ηοείε

3ί)δεοη(1ίΙϋΓ ; (δι εηίηι δίείεπί 3ΐιΙ βειηρεΓ αρραΓυειίΙ, η(ΐη

βΓϊΙ ,ΊΐιιμΙίιΐδ δοΐ ; ) 5(•(Ι ΐηεοηνεηίεηδ εδί , δι ηοη. 8οΙ ειιίιιι

δΐιΙ)8(3ΐι1ί3ΐιι (μκιιιιΐ.ιιιι δίβηίΓιοβΙ. (9) ΙΙοιιι, φΐ,τειιιηςυε ίιι

3ΐίο εοιιΐίη^ιιιιΐ, νείιιΐί δι αΙΙβΓ Ιίαΐ Ιαϋϋ, ραΐεΐ φιοϋ επί 8οΙ.

Οοππηιιηίδ ε^ο ΓβΙίο. ΑΙ 8ο1 δίης<ιΐ3πυιιι επι! , 8ίευΙ

(ΊπιΙΙ, ,ΊΙΙΙ δοΕΓΑΙεδ. ('(ΙιΊ 11111 (ΊΙΓ ΙΚΊ1Ι0 ΙΌΠΙΙ11 ιΐΐ'ΐίπίΐίιι-

ηεπι ρΓοΓεΓΐ ϊ«1β3ε? ΓιεΙ εηίηι ρΓοΓεεΙο ηΐ3ηίΓεδ(υιη Ιι•ιιΙ;ιιιϋ-

Ι»ΐδ, νι'πιιιι ε83ε, φΐοά ηυηε (ΙίυΙιιιιι εβ(. •
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ΟΑΡ. XVI.

Φανερον δ* ότι και τών δοκού σων είναι ουσιών αί

πλείστοι δυνάμεις εϊσί, τά τε μόρια των ζωών• ούθεν

γαρ χεχοιρισμένον αυτών εστίν • όταν δε χιορισθή , καί

τότε όντα ώς ύλη πάντα και γη και πΰρ χα'ι άήρ • ού-

6 θέν γαρ αύτων έ*ν εστίν, άλλ' οίον σωρός πριν η πεφθή

χαι γένηταί τι έξ αύτων έ'ν. (2) Μάλιστα δ' αν τις τα

των εμψύχων ύπολάβοι μόρια χαι τα της ψυχής πά-

ρεγγυς άμφω γίγνεσθαι οντά χαι εντελέχεια και δυ

νάμει, τω άρχ&ς έχειν κινήσεως άπό τίνος έν ταΐς

ιυ καμπαϊς• διό ενια ζώα διαιρούμενα ζή. Άλλ* δμως

δυνάμει πάντ' εσται, δταν η £ν χα'ι συνεπές φύσει,

άλλα μή (ΐία η συμφύσει ■ το γαρ τοιούτον πήρωσις.

(3) Έπεί δε το 5ν λε'γεται ώσπερ χαι τό όν, χαι ή ου

σία ή του Ινός μία χα'ι ων μία αριθμώ ίι αριθμώ,

ι:> φανερον ότι ούτε τό £ν ούτε τό ον ενδέχεται ούσίαν είναι

των πραγμάτων, ώσπερ ουδέ τό στοιχείω είναι ή αρχή ■

άλλα ζητοϋμεν τίς ουν ή άρχη, ί'να εις γνωριμο'ιτερον

άναγάγωμεν. (4) Μάλλον μέν ουν τούτυιν ουσία τό 3ν

και έ"ν ή ή τε αρχή χα'ι τό στοι/εϊον και τό αίτιον,

20 οΰπιο δέ ουδέ ταΰτα, είπερ μηο' άλλο κοινόν μηθέν

ουσία• ούδενί γαρ υπάρχει ή ουσία άλλ' ή αυτή τε και

τω εχοντι αυτήν, ου εστίν ουσία. (5) "Ετι τό £ν πολ-

λαχή ουκ αν είη άμα , τό δε χοινόν άμα πολλα^ή

υπάρχει. "Ωστε δήλον δ'τι ούθέν των καθόλου υπάρ-

25 χει πάρα τα καθ' έκαστα χωρίς, ^β) Άλλ' οί τά είδη

λέγοντες τη μέν ορθώς λέγουσι χοιρίζοντες αυτά , είπερ

ούσίαι εισί , τή δ' ούχ δρθώς , Οτι τό £ν έπι πολλών εΤ-

δος λέγουσιν. (7) Αίτιον δ' ότι ούχ εχουσιν άποδοϋναι

τίνες αί τοιαΰται ούσίαι α'ι άφθαρτοι πάρα τας καθ'

3ΐι ίχαστα χαΐ αίσθητάς. Ποιοϋσιν ουν τάς αύτας τώ

είδει τοις φθαρτοΐς ( ταύτας γαρ ίσμεν ), αύτοάνθρω-

πον και αύτοιππον, προστιθέντες τοις αισθητοΤς το

£ήμα τό αύτο'. (β) Καίτοι χαν ει μή έωράχειμεν τα

άστρα, ούθέν αν ήττον οίμαι ήσαν ούσίαι άί?ιοι παρ' 8ς

35 ήμεϊς ήδειμεν ■ ώστε χα'ι νυν εί μή έχοιμεν τίνες είσίν,

άλλ' ειναί γέ τινας ϊσοις άναγχαϊον. "Οτι μέν ούν

ούτε τών καθόλου λεγομένου ούθέν ουσία, ούτ' εστίν

ουσία ουδεμία έξ ουσιών, δήλον.

ΟΑΡ.

Τί δε χρή λέγειν και δποϊόν τι τήν ούσίαν, πάλιν

«ο άλλην οίον αρχήν ποιησάμενοι λέγοιμεν ίσως γαρ Ιχ

τούτοιν εσται δήλον και περί εκείνης της ουσίας ήτις

εστί χε^οιρισμένη τών αισθητών ουσιών. Έπεί ουν

ή ουσία αρχή και αιτία τις εστίν, εντεύθεν μετιτέον.

(ϊ) Ζητείται δέ τό διά τί άεί οΰτιος , δια τί άλλο άλλιο

45 τινι υπάρχει. Τό γαρ ζητεϊν δια τί δ μουσικός άνθρυι-

πος άνθρωπος μουσικός εστίν, ήτοι εστί τό εϊρημένον ζη

τεϊν διά τί δ άνθρωπος μουσικός έστιν, ή άλλο. (3) Τό

μέν ουν δια τί αυτό έστιν αύτο', ούθέν έστι ζητεϊν. Αεί

γαρ τό δ'τι χαί τό είναι υπάρχειν δήλα όντα, λέγω δ' οίον

ιλ ϊτι ή σελήνη εκλείπει. Αυτό δέ δ'τι αυτό, είς λόγος χαί

ΜμιιιΓ('ϊ>(ιιιιι βιιίοιιι ΟδΙ ηιιοϋ εΐίβηι εοι ιινι ι ι μ. γ νίιΐι-ιιΐιιι

Ρν*'Μ|Ι»(3Ι|(ί;Γ, ρΙ|ΙΠ•5 ρυΙριιΙΪ.Ί' 51111ν«1 ]>πγ(<•< Ηΐιίιιιιιΐίιιιιι :

ηίΐιίΐ εηίηι δρρ3Γ3(υηι βιΐ ρ&« ρει-ΙίηιΊ. ςηιυπι &ιι(ριη $?|ΐα-

ΓίίΓι'ηΙιΐΓ, 1 1111) ι•Ι ι.ιιιι μι ιιΐ ιιΐ ηΐ3(επ3 0111018 , (£ΓΓ8 , ίςηίΐ , οί

36Γ. ΜΙιίΙ ΐΊΐϊιιι εοηιιη ιιηυηι <'•.( , δειΐ αυβδί οιιηιυΐιιβ ηιιίι•-

ι|ΐι;ιηι (1ίμι•ι οιιΙιιγ, ε( ΡΧ ΡΙ8 ιιηιιιιι |ί;ι(. (2) Μβχίηιο 31ι(οιιι

8ΐί(|υί5 »ιιίιιΐ8(οηιιη ρ;•Γ(Ρ8 ρυ(3νρπ( »■( αηίιιΐΛ' , |>π>[•ϊιι• |ΐι.•-.

ΗΙΙΐΙΐ»* Πι'Ι'ί , 1|( δίΐΐΐ Ι'Ι 8(•(11 , (Ί ριιΙιΉΐί.Ί , ΡΟ φΐιιι] ρπηι ί |.1,1

πιοίιΐδ μΙι . 1 1 1 ■ ) 1 1 ■ » ιιι ]ηηε(υπδ Ιι»Ικ>ηΙ. (}ιΐ3ΐ•ο φίχιίβηι βηϊ-

ηΐ3ΐί» (1ϊνΪ83 νίνυηί. 8ριΙ Ι.ιιιιοη μοΙοηΙΪΛ οπιηί» επιηΐ ,

ψιιιπι ιιηιιιιι ιΊ πιιιΐίηιιιιιη ΓιιρπΙ ιι.ίΙιιι.ι , μίΙ ηοιι νί , ;ιιι'

οιριιΐίΐΐίιιιιρ : (βίε ιιιιηΐ(|ΐιε Ιακίο ρ*(. (3) <}ηιιιιι αιιίοιιι

1111111)1 ιΙίοαίιΐΓ νϊγμΙΪ ι•( ριΐί, ρ( $π1ΐί(<ΊηΙΪ3 υηίιΐ5 ιιιι-ι , <•(

φΐοηιηι ιιιΐ3 ιμιιιιγπ ι ιιηιιιιι ηηιηΐ'Π) , ηι.'ιηίΓοΙιπη ςιιοιΙ ηι•

ςιιε υιιιιηι , ηβιμιε ΡΠ8 εοη(ίη^ί( ίΐι1ι>(»η1ίαηι ρ«8ε ΓΚΓυιιι, μ-

ειι(ϊ ηεο,ιιβ είρηιεηίο βίβο , βυί ρΓίηεϊρίο. δεο" ςαοεΓΪηιυί;,

α,οίϋ εΓβο ρπηίΊρίιιηιΡ υ( 3(1 ηο(ίοΓ3 ΓΡ(εΓ3ΐυιι«. (Ί) Μ»);ϊ•>

ίΐ(ί(ιΐΓ Ιιί* ΜΐΙκ(3ΐι(ί8 ρ.<ίΙ ριΐϋ , ο( ιιηιιιιι, φίαιη ρπικίρίπηι ,

ι•1 ιΊιίιιριι(ιμιι, ε( (μιιμι. ΚιίΙ ιιπίΙιιιιι ΐ5(α , 5ί ηεε βϋιιιΙ ηυϊ-

ιΙιίιι πιιιιιιιιιηΐ' ιιΙΙυηι Μΐ1ι>|ίΐη(ί;ι οί. ΝιιΙΙί ρπίηι ϊη.-Ι

5ΐιΙ«Ι;ιιι(ίιι , ηί5ΐ μΙιι ϊ|ιμ , ι•Ι Ιι.ι1«•ηΙί ιίιιιι , ειι]ιΐ8 μιΙι^Ι.ιιι-

ΙΪ3 γ-Ι . (5) ΙΙΐ'ΐη ίρ5ΐιιιι ιιηυηι , ίη ρΙιΐΓΪΙιυβ ηοη επί κίιιηιΙ :

εοηιηιυηρ \ργο , βϊιτιιιΙ ίη ρΙιΐΓΪΐιυδ Ρ5(. ΟιιβΓβ ρβίοί ςικχΙ

ηίΙιίΙ ιιηίνβΓ83ΐίυηι δερβΓίΙϊηι ργβ-Ιργ 8ίηβΐιΐ3Γί3 Ρ8(. (β) 5ο1

ςηί ερρείΡί ιΐίεηηί, ρ3ΐ°ϋιη τοείε <1ίοιιη( 5ρρ3Γ3η(ρ« ρλ•>, 5ί

ΜίΙκΙιιιιΙίιε ιριίιΐΐ'ΐιι 5ΐιη( : ρ,ιι Μιιι ηοη ι ίμΙι', ςιιοηίβπι ιιιιηιη

ίη ηιιιΚΐδ 5ρε<•ίρηι ι1ίειιη(. (7) 03ΐΐδ8 νρΓο Ρ5(, ςιιοιΐ ηοη

Ιιβίιρηί ΓβοΊΙβΓβ ςιι»>η3ΐιι (3ΐε$ ίηεοΓΓυρί»; 8υθ5(3ΐι(ίη> ρΓδείιτ

8ϊη^υΙαι-68 ε( βεηδίΐιίΐοδ δίηί. Γ30.ίιιη( ι^Κηγ Ρ35«1ριιι 8ρρ<ίι;

Ηδ ςιΐίχ1 δυηί εοΓΓυρίϋιίΙεδ ( Ιΐ38 εηίπι οο^ηοίαηιυί ), ϊρδίιηι-

Ιιιιιηίηΐ'ΐιι ε( ίρ>ιιιιι- ριρπιιιι , ηι1ιΙι•η(ι-> νικ•;ι1ιιι|ιιιιι Ιρ^υιη

δβηδϊΐιίΐίουδ. (8) Α((3ΐιιρη (Ίί.ιιιι $ί ηοη νίιΙοΓειιιυδ 38(γλ,

ηίΐιίΐο ηιίηιΐδ ( ιι( ριιίο ) ββδβηΐ δΐιΐΐδίβηίία! ρρι-ρρίιιχ' ρη^ΐιτ

ε»5 ηυαβ ηοδ δείΓΡίιιιΐδ. (ν)ιΐίΐπ> ηιιιιε φΐοαυρ, δι ηοη ΙιλΙκμ-

ηιυδ ςηοεηβηι βίηί , ηεΐΡ5*ε (3ΐιιοη Γιιεπί ΓθΓ(αδ8Ϊδ 3ΐίι]ΐι»8

ε&ίε. Ουοο" ίοί(ϋΓ ηεε βοηιπι (ΐιιίεα,ιιβιη , (]ΐια; ιιηίνεΓεαΙίη

(ΙίεηηίιΐΓ, 5υυδ(3η(ί3 δί( , ηβε ιιΙΙ.ι 5Ϊ( 5υ1)8(8η(ί8 εχ 5ΐι1ι>(αη-

Ιϋδ , ρ<ιΙ(•(.

XVII.

Ουίϋ νείΌ εί ςυβίε φΐίϋ 8ηΙ)δ(3η(ί3ΐη ϋίορΓε οροΓ(ε3( ,

πιΐΜΐιί βΐίικί ηηβδί ρΐ'ίιιείρίιιηι Γ3είεη(βδ ιϋοιιιηιΐδ. Ροι•ί3$δί$

εηίιη ι>χ Ιιίβ (•ιίΙ ιηαιιίί('ί.ίιιιιι (1ε ϋΐ3 ηιιοηιιε «ιιΙ)-1,'ιιιΙί;ι, ιρκτ

εδ( Μ'ρ.ιι .ιΙ,ι 3 βεηδίΐιϋίΐιυδ 8υΙ>5(3η(ϋ8. Ουυηι ί§ί(υΓ ~ι*Ι «-

ί ΙηηΙ ιλ ρΐ'ίικ'ίρίιιιη ε( οβηδβ ιριη•ι|»ηι δϊ( , Ιιίικ- Ρδ( ρΓοεε-

ιΙρικΙιιιιι. (2) Οιΐ32Γί(ηΓ νοΓΟ ίρδυηΊ ρΓορίΡΓ ςιιΜ , 8ΡΐιιρΡΓ

δίε : ρΐΌ|ΐ1ιτ ιριϊιΐ, ,ιΐίικί βΐίί ιιΐίι'ΐιί ϊηε$(. ριι,τκτι' ηβιηςιιε

ρΓορίΡΓ ςηί<! πιιΐδίειίδ Ιιοηιο ΡδΙ Ιιοηιβ ηιιΐδίευδ, ρργΙο ο,υη•-

πίί' εδ( , φΐοα1 (ΠιΙηηι εδ( , ρηιρίιτ ιριϊιΙ Ιιοηιο ηιικίι π- ι'.-Ι ,

αιιΐ ίΐΙϊικΙ. (3) 1}ιΐ3'ΐΐη• ί^ΚυΓ ρπιρίει• ιριίιΐ ϊρδυιη Ρ5( ίρδυηι,

ηίΙιίΙ βδ( ςιίΒΕΓβΓβ. Οροι-ίεΙ εηίιη ίρδηιη ςηοο", εί ίρδίιηι Ρδδο ,

εχ8Ϊ5[εΓ6 πΐ3ηίΓε8(3 ιίιΙ ί;ι : ιΐϊιιι 3ΐι(ειη , υ(ριι(3 , ιριοιΐ Ιιιικι

ρΗΐίίιΐΓ εεΐίρδίιι. Ιρδίυδ βηίειη, φΐβ<1 ίιΐ ίρδίιπι, ηοη ιιίδί ιιιι.ι
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μία αιτία1 επί πάντων, διά τί δ άνθρωπος άνθρυιπος

?1 δ μουσιχδς μουσικός ■ πλην ε" τις λέγοι ό'τι άδιαίρε-

τον προς αύτο έ'καστον ■ τοϋτο δ' ην το ένί είναι. 'Λλλά

τοϋτο κοινόν τε χατά πάντων κα\ σύντομον. (4) Ζη-

6 τήσειε δ' άν τις δια τί δ άνθρωπος εστί ζωυν τοιονίί.

Τοϋτο μεν τοίνυν δηλον δ'τι ου ζητεί δια τί δ'ς εστίν άν

θρωπος άνΟρωπο'ς έστιν. ΤΙ άρα κατά τίνος ζητεί δια

τί υπάρχει" δ'τι δ' υπάρχει, δει δηλον εΤναι• ει γαρ μη

ούτως, ούθέν ζητεί - οίον δια τί βροντά; διά τί ψόφος

κι γίγνεται εν τοις νέφεσιν άλλο γάρ ούτως κατ' άλλου

έστι τδ ζητούμενοι». Και δια τί ταδί, οίον πλίνθοι καϊ

λίθοι, οικία εστίν; φανερδν τυίνυν δ'τι ζητεί το αίτιον

τοΰτο δ' εστί τδ τί ην είναι , ώς ειπείν λογικώς. *0 έπ'

ένίων μεν εστί τίνος έ*νεκα , οίον ίσιος επ' οικίας ή χλί-

16 νης , Ιπ' ένίιυν δε τί εκίνησε πρώτον ■ αίτιον γαρ και

τοϋτο. Άλλα τδ μέν τοιούτον αίτιον Ιπϊ τοϋ γίνεσθαι

ζητείται και φθείρεσθαι, θάτερον δε και έπ'ι τοϋ είναι.

(δ) Λανθάνει δε μάλιστα τδ ζητούμενον έν τοΤς μή κα

ταλλήλως λεγομένοις, Οίον άνθρωπος τί εστί ζητείται δια

2ιι τδ απλώς λέγεσΟαι , άλλα μή διορίζειν δ'τι τάδε [η] τόδε.

Άλλα δει διαρΟρώσαντας ζητεϊν • εϊ δε μή, κοινδν τοϋ

μηθέν ζητεϊν καϊ τοϋ ζητεϊν τι γίγνεται. (β) Έπει δέ

δει εχειν τε χα'ι ΰπάρχειν τδ είναι, δηλον δη δτι την

ΰλην ζητεί ταδί δια τί εστίν ■ οίον οικία ταδί διά τί; δ'τι

25 υπάρχει ταδί, β ην οικία εΤναι. Και άνθρωπος τοδί,

ή τδ σώμα τοϋτο τοδι έχον. "Ωστε τδ αίτιον ζητείται

της ύλης ■ τοϋτο δ' έστι τδ είδος ω τί ε'στιν • τοϋτο δ' ή

ουσία. Φανερδν τοίνυν δ'τι επί τών απλών ουκ εστί

ζήτησις ουδέ δίδαξις, άλλ' έτερος τρο'πος της ζητήσεοις

3ο τών τοιούτων. (?) Έπει δέ τδ εκ τίνος σύνθετον ούτως

ώστε εν είναι τδ παν, αλλά μή ώς σοιρος άλλ' ή συλ

λαβή — ή δέ συλλαβή ούκ εστί τά στοι/εΐα, ουδέ τδ

(3 α ταύτδ τω (3 και α, ούδ' ή σαρξ πϋρ και γη• δια-

λυθέντοιν γάρ τά μέν ούχε'τι εστίν, οΤον ή σαρξ και

35 ή συλλαβή, τά δέ στοιχεία εστί, και τδ πϋρ και ή γη.

(β) Εστιν άρα τι ή συλλαβή, ου μο'νον τά στοιχεία τδ

φωνήεν και άφωνον, άλλα και έτερον τι • κα'ι ή σάρς ου

μόνον πϋρ και γη ή τδ θερμδν και ψυχρόν, άλλα και

έτερον τι. (ο) Ει τοίνυν ανάγκη κάκεϊνο ή στοιχεϊον

4υ ή1 εκ στοιχείων εΤναι, ει μέν στοιχεϊον, πάλιν δ αΰτδς

εσται λόγος• εκ τούτου γάρ και πυρδς και γης εσται

ή σαρξ και έτι άλλου, ώστ' εις άπειρον Βαδιεϊται- ει δ' εκ

στοιχείου , δηλον δ'τι ούχ ένδς άλλα πλειόνων, ή εκείνο

αύτδ εσται, ώστε πάλιν έπι τούτου τον αύτδν έροϋμεν

4Γ> λόγον και Ιπί της σαρκός ή συλλαβής. Δόξειε δ' αν

εΐναί τι τοϋτο και ου στοιχεϊον, κα'ι αίτιον γε τοϋ είναι

τοδι μέν σάρκα τοδ'ι δέ συλλαβήν. Όμοίως δέ και Ιπί

τών άλλων, (ιυ) Ουσία δ' έκαστου μέν τοϋτο. Τοϋτο

γάρ αίτιον πρώτον τοϋ είναι. Έπει δ' ένια ούκ ούσίαι

60 των πραγμάτων, άλλ' οσαι ούσίαι κατά φύσιν κα\ φύσει

συνεστήχασι, φανείη αν καϊ αύτη ή φύσις ουσία, τ( έστιν

ου στοιχεϊον άλλ' αρχή. Στοιχεϊον δ' έστιν εις β διαι

ρείται ένυπάρχον ώς ίίλην, οΐον της συλλαβής τδ α κα\

τδ 8.

Γ»Ιίο, ιι ιι;ΐ'ΐ<ι*' (-3Η81 ίη οιηηίίιιΐδ (ρΓορΙβΓ ςιιίιί Ιιοηιο βδΐ

Ιιογτιο, αυΐ πιυδίειιβ πιυκίοιίΒ) •. ηϊβΐ <]ΐιΪ5 <ϋοαΙ ςυοιΐ ιιιιιιιιι-

Γ,υο(Ι()ΐΐΕ 3(1 δε ϊρβυπι Ιηϋνίβίοίΐε εδί : Ιιοο βυΐεπι βΓ3ΐ ιιηιιιιι

βδββ. δβ(Ι Ιιοο βΐ εοπιηιιιηβ (Ιο οηιηίίιιΐί , βί ΟΓβνε β)(.

(4) (,Ιμιιί,ιΙ .-ιιιΙιίιι βΐίαυίδ, ρΓορΙει• ςυίϋ Ιιοηιο, ,ίιιι'ιμ.ίΙ ΙίΙβ

()ΐιιιιΙιΙ;ιιιη•ϋ1. Ηοο ϊ§ίΙϋΓ ιηβηίΓβδΙιιιη βδΐ, ςοοό" ηοη ουχι-ίΐ

ΡΓορΙβΓ ςυίιΐ ίδ , α,υί βδΐ Ιιοηιο , Ιιοπιο βδί. ΑΙίιμιίιΙ ει-βο όβ

βΐίο,υο ςιι.ΈπΙ, ρΓορΙβΓ ψι'ιά ίηδίΐ. ςιιοά βυΐβπι ίηεβί,

οροΓίβΙ ιιΐ3ηίΓε?(υιιι 6880. δι εηίηι ηοη ίΐβ, ηίΐιίΐ ςυβειϊΐ :

ιιίριιΐβ [μίι|ιΙ<ί' ψι'\ά ΙοηηΙ ? ρΓορΙβΓ (μιΜ δοηυδ ίη ιιιιΐιϋιπ•.

ΙίΙ? ί(3 ηβηιηυε 3ϋιΐ(] ο"β αΐϊο εδί < ι ιι<•<1 ψυειϊΐυι•. ΕΙ ρι-ορίοι-

ςοίιΐ Ιικε,ιιΙρυΙβ ΙβΙβΓβδ βί Ιαριϋβδ, (Ιοηιιΐδ 8υηΙ? Μβηίίε-

δΐιιηι ίίβηιιβ βδί αιιοίί οαυίαηι ςιικΗΙ. Ηχο βιιίεηι εδί ςυο(1

ουίϋ βΓ3ΐ β88β , ιιΐ Ιο^ίοβ ϋιεβιη. (}υα: ίη φΐίίχι^ίαπι ςιιί-

(Ιυηη , βδί οη]ιΐδ βΓβίϊβ : ιιίριιΐ» Γοι-ΐβδείδ ίη (Ιοιηο, εϊ Ιοοίο.

Ιη ιιιπΙιιιμΙ,ιιπ νβΓΟ , ςιιοίΐ ρπηιυιη ηιονϊί. 031153 ηβηιηιιο

βΐίβη) Ιιοο. δθ(] ίβΐίδ ηιιίιΐβπι 030*3 ςυχπίυΓ, ϋοηι ίϊ! ςυίρ-

ρί»ιη, νβ! ('οπΊΐηιρίΙιιΐ' : βΙΙογ» νβΓΟ, ίη βο αυοο" βδί. (5) ΙβΙοΙ

ΗυΙοηι ρΓίΌίρυε, ςποιί ςιι<εη(υΓ, ίη ίίβ ιμΐίβ ηοη ιΙιιίιιιΙιιγ

;«!Ι(ίίπιι οΌ βΙΙογο ( ιιίρπίη (|ΐι;ι-ιί(ιιΐ' Ιιοιιιη ουΓ δίΐ), οο

ςιιοιί δίηιρΙίείΙεΓ (ΙίοίΙιΐΓ, δβοί ηοη <1< Ιπ ιπϊικιΐιιι ςυοο" η3Ό

Ιιοο βϊηΐ. ΟροΓίβΙ ί^ίΙιΐΓ τεοΐο ιΐίδροηεηΐβδ <|υβ;ΓεΓ6. Ιίιΐιιι1>ί

ηοη, ('οιηιιιπικ- 01 ε]ιΐ8 ςιιοο" ιιϋιίΙ βδΐ , ςιΐίΕΓΟΓβ, εϊ ε]ιΐ8

ςιιοιί αΙί(|ΐιίι] , ςυ86Γ6Γ6. (6) Ουυιη 3η(εηι εϊ Ιι.ιίχι <- εϊ εχ-

δϊδΙβΓε ίρ^υηι «88β οροΓ(ε3( , ηιβηίΓεδΙυηι ββΐ ςυοά ρΓορίΡΓ

<|υί(1 ββί, ίιΐ83ΐη πιαΐεΓίαπΊ ο,υ;ι•ΓίΙ : υ(ρυ(3, ήχε 8υη( <)■>-

ιηιΐϋ : ρΓορΙβΓ ςυίιί ? ςυί3 Ικιεο εχδίδίυηί, ςοοά βΓβΙ (ίοιηιιηι

εβδε. ΕΙ Ιιοηιο ηοο , βυΐ εοΓρυδ Ιιοο ΙβΙε Ιιβίιεηβ : ςηβΓε

ΐ'Βίκι ηκιΐιτκε <]υ;ιιίΙιΐΓ : Ιιιυτ .ιιιΐιιιι εε(, δρεοίεβ ηυβ ;ιΙί-

ςιιίϋ ι•» Ι : Ιι;ιτ ίΐιιίειη , βδ( δΐιΐΐί Ι,ίιιΙ ί.ι. Ι '.ιΐιΐ ίίβα,ηε ςιιοιΐ

(Ιο Μΐηρίίΐ'ί Ιηΐδ ηοη εςΐ ,ιΐίφία ςηιεδίίο, ηεςυε <1< κ! γ ϊιι;ι , κει!

3|ίιΐδ Ι,ιΙϊπιιι ηυΐβδίίοιιίδ πιοαΊιδ. (7) (^ιιιιηι νιτο ςιιοιί εχ

,•ιΙιΊ|ΐιη εοηιροδϊίυιη, ίίβ ιιΐ ιιιιιιιιι (οΐιιηι ύί, μί! ηοη ιιΙ πι-

ηιυΐιΐδ, τβηιηι ιιΙ 8)Ίΐ3ΐ)α — 8\ ΙΙ.ιΙιη νεΓΟ ηοη εδί ίρδ» εΐε-

ηιεηΐι, ηβε ίιίεηι, ΒΑ βίςηβ Β βί Α; ηβε ιβγο, ί{•ηίδ, εϊ

(ογι-3. Οίδδοΐιιΐίδ ηηιιιΐ]ΐΐ)' , Ιιη•ι- ςυίιΐβιη αηιρϋιΐδ ηοη μι ιι Ι ,

ιιΙ εβΓΟ, ε( 8)1ΙαΙ)3|; ε]επιεη(3 νιτο, ί^ηίδ ιΊ Ιιτ-ι-.-ι , βυηΙ.

(8) Εδί «τμο 8νΊΙιι1ι;ι βΗςηΐο1 , ηοη δοΐυηι εΐεηιοη!» , νοεαΙίδ

ιΊ ιιιιι Ι.-» , δει) ιΊκιιη 3ΐί<)ΐιί(| αΐίυιί ; εϊ ι•<ιι•ο , ηοη δοΐιιηι ί^ηΐ8

εϊ Ιπί.ι , ;ιιιΙ ι :ι ! ι• 1 1 1 1 1 1 <Ί Γπ^ίΊιιιιι , 80(1 ιΊίοιιιι ίΐϋΐ]ΐιίι1 βΐίικί.

(9) 5ί ίμίΙϋΓ ηεεβδδΟ ΟδΙ , ϋίικί ςιιοςυε βιιΐ ιΊοιηοηΙιιηι , ;ιηΙ

εχ εΐεηιεηΐίδ εδδε; δι εΐεηιβηΐιιηι ιρικΙεπι, ιιπ>ιη εβιίοηι

ΓβΙίο βΓίΙ. Εχ Ιιοο εηίηι εί ίμηε εϊ ΙβΓΓ3 επί οβγο, εϊ Ηοιη

ηϋο : ςιΐ3Γ8 ίη ίηΓιηίΙυηι ρΓΟΒΓβιϋεΙιΐΓ. δϊ νεΓΟ εχ είειηεηΐο ,

ρ3(εί ςικκί ηοη εχ υηο, δίπί εχ ρ1υη|)υ9, ςιιβηι ίο" ίρδίιιιι ,

επί. ΟηβΓε ίίβηιηι (1ε Ιιοο β»η(1ειη Γ3(ίοηεηι (Ιίεεπιυ8ηιΐ3ηι

ύβ εβΓηε , 3ΐιΙ ο"ε 8)1ΐ3ΐ)3. VIϋ'εβίηι• αιιίεηι εδββ ηϋΐ|ΐιίι1 ΙβΙε ,

ι•Ι ηοη ιΊοιιιιΊΐΙ ιιιιι , 3ε 03υ83ΐη <|ΐιίιΙοηι ιριηιΙ ΗοεδΚεβΓΟ,

Ιιοο νβΓΟ 8^11803 : δίηιϋίΙβΓ εϊ ϋβ οεΙβΓΪδ. (ΙΟ) διιΐΐδίβιιΐίΐ

νεπ> εη]ηδπ,πβ ςιιίίβηη , Ιιοο. Ηοο ηβπιςιιβ ρπιηβ ίρδϊηδ Ε85β

031183 ('8ΐ 1^1111111 311(0111 ()113Ε(ΐ3Ι11 Ι10Π 81ΐΙ)8(3η(ίιΤ! Ι0ΠΙΙΙ1

δίη(, 86(1 πιΐίκευπιςυε 8ΐιΙ)8(3ηΙί!ε δβειιηιΐιιιη ιΐ3(ιΐΓ3ΐιι, ο(

ιι,ιΐ ιιι λ ο<)ΐΐ8ΐί Ι ιιΐ.-ο δίηΐ , νί(1βπ ροδδϊΐ ρΓοΓεοΙο βϋςιιίϋυδ Ιιβεο

ςυοςιιε ηαίιιηι δηϋδίβηΐίι οδδβ ,| ςυβϊ ηοη είβηιεηΐυηι , δοιί

ρΐ'ίηοΐρίιιηι ο»1. ΕΙεηιεηίυηι .-ιιιίοιιι ε$1 , ίη ψχκΐ εχδϊδίεηδ

(Ιίνί(ΙίΙιΐΓ ιιΙ ηι>ιΙεπ3ΐη, υΐραΐβ 8\1Ι3|)33 ίρδηπι Α εϊ Β.

^
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ΙΛΒΕΙΙ VII.

ΟΑΡ. Ι.

Έχ δή τών είρημένοιν συλλογίσασΟαι οεϊ, χαι συν-

αγαγόντας το κεφάλαιον τέλος έπιθεϊναι. Είρηται δή

ότι των ουσιών ζητείται τα α?-.ια χαι αί άρ/αι χαι τα

στοΐ'/εΐα. (ϊ) Ούσίαι δε α'ι μέν δμολογούμεναί εισιν

Λ υπό πάντιον, περί δέένίων ιδία τίνες άπεφήναντο. Όμο-

λογούμεναι μεν α'ι φυσιχαί, οίον πυρ γη ύδωρ αήρ χα'ι

ταλλα τα άπλα σώματα , έπειτα τα φυτά χαι τα μόρια

αυτών, χαι τα ζώα χαι τα μόρια τών ζώων, χαι τέλος

ό ουρανός χαι τα μο'ρια του οΰρανοϋ • ιδία δε τίνες ου

κ» σίας λε'γουσιν είναι τά τ' είδη χαι τα μαθηματικά.

(:ι) "Αλλάς δέ δη συμβαίνει έχ τών λο'γων ουσίας είναι,

τό τί ήν είναι και τό ΰποχείμενον. "Ετι άλλοις το γέ

νος ααλλον τών ειδών χαι τό καθόλου τών καθ' έκαστα.

Τώ δέ καθόλου και τω γένει και αί ίδέαι συνάπτουσιν •

16 κατά τον αυτόν γαρ λόγον ούσίαι δοκοϋσιν είναι. (*) ΈπεΙ

δέ τό τί ήν είναι ουσία, τούτου δέ λόγος δ ορισμός, δια

τοϋτο περί δρισμοϋ και περί τοϋ καθ' αυτό διώρισται.

Έπε'ι δέ ό ορισμός λόγος, ό δέ λόγος μέρη ενει, άναγ-

καϊον και περί μέρους ήν Ίδεΐν, ποία της ουσίας μέρη

ϊ<\ και ποία ου , και ει ταΰτα , και τοΰ δρισμοϋ. "Ετι

τοίνυν ούτε τό καθόλου ουσία ούτε τό γένος. (5) Περί

δέ τών ιδεών και τών μαθηματικών ύστερον σκεπτέον ■

πάρα γαρ τ&ς αίσΟητας ουσίας ταύτας λέγουσί τίνες εί

ναι. Νυν δέ περί τών δμολογουμένων ουσιών έπέλθω-

25 μεν. Αύται δ' είσ'ιν αί αίσθηταί • αί δ' αίσθηταί ούσίαι

πασαι υλην ε/ουσιν. (β) "Εστί δ' ουσία τό ΰποκείμε-

νον, άλλως μέν ή υλη ( ύλην δέ λέγω ή μή τόδε τι ούσα

ενεργεία δυνάμει έστι τόδε τι), άλλως δ' ό λόγος και

ή μορφή , ο τόδε τι ον τώ λόγω χοιριστόν έστιν ■ τρίτον

:ιυ δέ τό έκ τούτων, ου γένεσις μόνου και φθορά έστι, χαι

^(οριστόν απλώς• τών γαρ κατά τον λόγον ουσιών αί μέν

αί δ' οΰ. (7) "Οτι δ' έστ'ιν ουσία και ή ύλη , δήλον εν

πάσαις γαρ ταϊς άντικειμέναις μεταβολαϊς έστι τι τό

υποκείμενον ταϊς μεταοολαϊς, οίον κατά τόπον τό νυν

35 μέν ένταϋθα, πάλιν δ' άλλοθι, και κατ' αύςησιν 8 νυν

μέν τηλικόνδε , πάλιν δ' ελαττον ή μείζον, χαι κατ' άλ•

λοίωσιν 5 νϋν μέν υγιές, πάλιν δέ κάμνον δμοίοις δέ

και κατ' ούσίαν δ νϋν μέν έν γενέσει, πάλιν δ' ε'ν φθο

ρά, καΐ νϋν μέν υποκείμενον ώς τόδε τι, πάλιν δ' ύπο-

ιυ κείμενον ώς χατα στέρησιν. (β) Και άκολουθοϋσι δη

ταύτη α! άλλαι μεταβολαί. Τών δ' άλλοιν ή μια

η δυοϊν αύτη ούκ ακολουθεί • ού γάο ανάγκη , εί τι υλην

έχει τοπιχήν, τοϋτο και γεννητήν και φΟαρτήν έ/ειν.

Τίς μεν ουν διάφορα τοϋ απλώς γίγνεσθαι και μή απλώς,

45 έν τοις φυσιχοϊς είρηται.

Εχ ϋ5 ίβίΙιΐΓ ςιι;» (Ιϊοία δΐιιιΐ, οοη*ιιπιιΐ)3Γθ οροΓίβΙ, 30

ΓΟη^ΓομαηιΙο δΐιπιιηβΐίιιι Ιίηεηι ίιηροηεΓΟ. ϋίοΐιιιιι ,ιιιίοιιι γ-1

ςιιυιΐ δΐιΐκίβηΐίιιηιηι εαιίδ»;, ρήηαρϊα εί (ΊειηβοΙβ α,υχτυη-

ΙϋΓ. (2) διιΐκίαηΐία: τβΓΟ ιριχΟϋΐιι «ο οιηηιΐιιΐδ οοηοοδδοβ

μιιιΙ, ιΐΐ' ιρηίιιι^ιΐίΐιη δρρϊπιΐίπτι ΐΊΐιιηΙίίΐνοπιηΙ ι|ΐιί(1ιιι».

ΟοηοοδΜΟ (|ΐιί(1οηι (ρι<ί.' ιι.ιΙιπ.ί!γ< 5ΐιη( : υΐ ίμηϊβ, Ιίπ,ι, βςυβ,

3ίΓ εί οεΙοΓβ δίηιρίίοία γογροιώ; (Ιείηιΐο ρΐαηϋε, εί ρ3Γ(β3

οαπιηι; ;ιιιϊιη.(ΙΪ;ι , .1 ρβι-Ιε* εοπιηι; ι•1 Ιιιιΐιίειη εαΊιιηι εί

ρ3Γΐ»•8οα?Ιί. 8ορ3Γ3ΐίιιι ηυΐΐ'ΐη , ίΐιύδ(»ηΙί38 ηιικίαιη εδββ

ιΐίοιιηΐ βρεείεβ , εί ιη»ΙΙιπικιΙκ<ι. (3) ΑΙί38 νει•ο «οχίιΐίΐ β\

0Γ3ΐίυηί1ιιΐ5 $υ1>&ΙαηΙΪ35 ε&5ε, φΐοϋ ςιιίιΐ ιταΐ εββε, εί μι!>-

](•(1ιιιη. 11(•ιιι «ΙΗογ, βεηιΐδ ηΐ3[5>5 ιμι,ιιιι κρβεϊεβ, εί ιιηίνεΓ-

8»1β ςιΐ3η> δίη^ιιΙαΓίΛ. Ιΐηίτεηαΐϊ νει•ο εί ^εηειϊ , ίϋεχ ςιιο-

ιριΐ' εοριιΐϊηΐυι- : ιμιΙιίιι ηιιιηιρκ• πιΐϊοηε δυυδίβηΐϊα' ν ϊιΙ••ιι-

Ιιιγ β88β. (4) (,ΐιιιιιη . 1 1 1 1 < ΐιι ιριιιιΙ ψιιιΐ ιτ»1 είδε δΐιΐκίαπίϊα,

ιιιιιπν ,ιιιΙιίιι γηΙϊο , ιΐεΐίηίΐίη , ίάεο (1ε (ΙβΓιηίΙίοηε, ει <Ιι' μ•-

ευηϋιιιη «', (ΙείΡΓηιίηιιΙιιη) ε&Ι. (Οικιιιί,ιιιι νιτο ϋεΓιηίϋο,

οΓαΙίο ; ΟΓαΙίο βυίειη ρ»Γΐβδ Ιΐ3ΐιεΙ : ηεοεδίε ηυοςυε ιΐε ρβΓίβ

ιτ,ιΐ λ ίίΙοΓΟ , (]ΐι;ι•ηαιη ΜίΙκΙίΐιιΙίϋ• ραΓΐι•> , εί ηιια,' ηοη ; «Ί -ί

1ι;ι; 6ΐηΙ, (ΙβΠηίΙίοπίι (]ΐιυ<]ΐιε ο»>ι•. Κειη εΙί»ιη , ηεε ιιηί-

νεΓ53ΐε 5ΐιΙ)ίΐ3ηΙΊ« ο! , ηε<|ΐιε @εηιΐ5. (5) Ι )( ϊ . ■ . ι- νει-ο , ε(

ιιι:ι11ιΐΊΐιηΙίι ία, ρυ$1εηιι$ (■(ΐΐι>ίιΙιτ;ιιιι1ιιιιιι,5ΐ. ΕΙοηίηι ρΓ,ΐΙιτ

μίιχιΙμΙικ Ιΐ38 8ΐι1)8ΐβη1ί35 (ριί(1αιιι εα ε&8ΐ' ιΐίουοί. Νυηε νεΓΟ

ιΐε εοηϋε.%ίΪ8 8ΐιΙ>8ΐ3ηΙϋ8 Ιι .κ Ιοιιιιι>. Ηα3 ηιιίπιι 8ΐιη[ , ςηχ

8Ρη5ί1)ίΙε8 δυηΐ. 8εηδί1ιίΙε8 νεΓο ι-υηοΙοί 8υ1»Ι.ιιιΙ ίχ , ηΐ3)ε-

ΓΪ3Π1 Ιι.ίΙηίιΙ. (Γ>) Ε5ΐ3ΐι(ειη ΜΐΙ^ΙιιηΙί,ι ίιΐ ίρευπιςικκΐ >ιι1>•

ίίι-ιΙιΐΓ : ;ι1ίΙ(Ί' <ιιιίιΙι'ΐιι ηκιΙιτίΛ, ιΊ ίιΐίΐιτ Γ3ΐίο. Μ3(βΠ3η]

;ιιιΙ(•ιη ι!ί((ΐ, (|υοε , <]ΐι ιιιιι ηοη Ιιοι; ιριίιΐ ;«-|ιι 8ί(, |<οΙεηΙι'3

8ίΙ Ιιοο ςιιϊιΐ. ΑΙίΙβΓ εϋ.ιηι Γοπηα : (]υο(1 ηιιυπι δίΐ ήοο

(ΐιιίιΐ, ΓβΙίοηε 8ερ3Γ3ΐ>ί1ε ε*1 : ΙιτΙίιιιιι ϊογο, ςυοίΐ οχ 1ιί5 Ρ8ΐ,

οιι]»8 βεηεΓβΙίο βοΐίιι* οΐ ΓΟΓΓυρΙίο εβί , βΐ Αΐ•ρ.ΐΓ»1>ίΙο δίιη-

ρΙίοίΙεΓ : ββπιηι εηίηι δυΐΐδίβηΐίβπιιη , ςποε δεευηιΐιιηι γϊ-

Ιίοηειη, ηιιχιΐιΐηι δυηΐ &ρρ3Γ3ΐ)ί1ε5, ηη.νιίβηι υογο ηοη.

(7) (,ΗίικΙ ηιιΙιΊΐι ιικιΚτίβ (|ΐιθ(|ΐιε 9υΙιδΐ3ηϋ3 ε$1, ρϊΙιΊ. Ιη

ειιηείίδ ικιπκριο ορροδϋίδ (Γ3η$ηιιιΐ3(ίοηί1)ΐΐ8 ■•>( ιιΐίιριοιΐ

ΐΓ3ηδηιιι(αΙίυπίδ δΐι1)]εοΙιιιη : ιιίριιία μμ ΊίικΙιιιη Ιοπιιη, ιριοιΐ

ηιιηε 1ι1(•., πίΓδίΐδ 3ΐίόί ; εί δεουηιΐιιιη βυμηιεηΐβΐίοηοιη, ςιιο(Ι

πιιηΐ' |3ΐι|ιιιη, ηίΓδυδ ιηίηιΐδ, ηιιΐ ιιι;ιρικ; εί μυιιικΙιιιιι αΙ1ι•-

πιΐίοιιοηι, '|ΐΐ'"1 ηιιηε δΐιιιπιη, ΓυΓδυδ η'ΐπιιη : μιιιΜιΙιτ

ηιιΐΐ'ΐη εί Μ-ΐ'ΐιηιΙιιιη 5!ΐ1)δΐ3ηΙί3ΐτι, ΐ]ΐιικ1 ιιιιιιο ϊιι μεικταϋοΐι••.

ΓΗΓβυβ ίη εοΓΠίρΙίοηε ; (Ί ηιιηι' ψιιιίπιι ΜΐΙι]ιι•Ιιιιιι ιιΐ Ιιοι:

ψΜ, πίΓδϋδ βυίειη δΐιίψτΐ ιιιιι υΐ μίίιικΙιιιιι ρηνΐΐίοηειη.

(8) ΕΙ δεηυυηΙαΓ Ιιβηε εΐίβπι 31Ϊ33 (Γ3η$ηιυΙαΙϊοηε$ : οεΐί*

Γ.ΊΠΙΙΙΙ ΥΟΓΟ 31ΐ( 11Ι131Τ) , 31ΐ( (1||38, 1|»?(; ΠΟΠ ίΟ(]Ιΐί(ΐΙΓ. Κοη

εηϊιη εβί ηβεβηβ, « ςιιίϋ ιηβίειϊβπι ΙιβοεΙ Ιοεβίεηι, Ιιοε ^επε-

πιΙιιΙιίμ ε1ί3ΐη ει εοΓΠίρΙίόίΙεηι ΙΐΛΟβΓε. \'εΓυηι ςυκ ιπΙργ

δίιιιρίίι-ίΐιτ ΓιβΓΪ , εί ηοη δίηιρϋαΙεΓ, (ΙίΠεΓεηιίβ εΐΐ, ϊη Ρ1ι>'-

δίείδ ιΙίιΊιιιη ι-!.
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Έπεί δ' ή μεν ώς υποκείμενη και ό>ς υλη ουσία δμο-

λογβϊται, αυτή δ' έστιν ή δυνάμει, λοιπόν τήν ως ένερ-

γειαν ούσίαν των αισθητών ειπείν τις εστίν. (2) Δη

μόκριτος μεν οϋν τρεις διαφοράς εοικεν οιομε'νω είναι •

6 το μέν γαρ υποκείμενον σώμα τήν υλην ίν και ταΰτον,

οιαφέρειν δέ ή δυσμω, δ εστί σχήμα, ή τροπή, δέστι

Οε'σις, η διαΟιγή, 3 εστί τάξις, (ί) Φαίνονται δέ πολ-

λαί διαφορα'ι ούσαι , οίον τα μεν συνθέσει λέγεται της

ύλης, ώσπερ δ'σα κράσει καΟάπερ μελίκρατον, τα δε δε-

ιιι σμω οΤον φάκελος, τα δε κόλλη οίον βιβλίον, τά δε γόμ-

φω οίον κιβώτιον, τα δε πλείοσι τούτοιν, τα δε θέσει

οίον ουδός και ΰπε'ρΟυρον (ταΰτα γαρ τω κεΐσΟαί ποις

διαφέρει ), τα δέ χρόνιο οίον δεϊπνον και άριστον, τα δε

τόπω οίον τά πνεύματα, τα δέ τοΤς των αισθητών πά-

•ί> Οεσιν οΐον σκληρο'τητι καί μαλακότητι και πυκνο'τητι

και μανότητι και ξηρότητι και ΰγρότητι • και τα μεν

ένίοις τούτων τα δέ πασι τούτοις, και δλως τα μεν υπερ

οχή" τα δέ ελλείψει. (*) "ίίστε δήλον 4'τι και τό εστί το-

σαυταχώς λε'γεται• ουδός γάρ έστιν δτι ουτοις κείται,

αΐ' καί τι) είναι τι) ούτως αυτί) κεϊσΟαι σημαίνει, και το κρυ-

στάλλω είναι το ούτιο πεπυκνώσΟαι. Ένίων όέτό έΐναι

και πασι τούτοις δρισΟήσεται, τω τά μέν μεμΐχθαι, τά δε

κεκρασΟαι, τά δέ δεδέσΟαι, τά δέ πεπυκνώσΟαι, τά δέ

ταϊς άλλαις διαφοραϊς κεχρήσΟαι, ώσπερ η χειρ ή πους.

Ϊ5 (δ) Ληπτέα ούν τά γε'νη τών διαφορών αύται γάρ άρ-

χαι έσονται του είναι, οίον τα τω μάλλον και ήττον

η πυκνώ καί μανώ και τοις άλλοις τοις τοιούτοις• πάντα

γάρ ταΰτα υπεροχή καί ελλειψίς έστιν. Ει δέ τι σχη-

ματι η1 λειότητι και τραχύτητι, πάντα εύΟεϊ και καμ-

3» πύλω. Τοις δέ το είναι το μεμΐχθαι έσται, άντικει-

μένιος δέ το μή είναι, (ο) Φανεοόν δη έκ τούτων ότι

εϊπερ ή ουσία αιτία τοϋ είναι εκαστον, ό'τι εν τούτοις

ζητητε'ον τί το αίτιον τοϋ είναι τούτο>ν εκαστον. Ουσία

μέν ουν οϋΟεν τούτο>ν ουδέ συνδυαζόμενον, δμως δέ το

9» άνάλογον εν ίκάστω• και ώς ίν ταϊς ούσίαις το της ύλης

κατηγορούμενον αυτή ή ενέργεια, καί εν τοις άλλοις

δρισμοϊς μάλιστα• οίον εϊ οϋδόν δέοι δρίσασΟαι, ξύ-

λον η λίθον ώοί κείμενον έροΰμεν, και οίκίαν πλίνθους

καί ξύλα ώδι κείμενα (ή έτι καί το ου ένεκα ίπ ένίυ)ν

40 εστίν) , εί δέ κρύσταλλον, 3όυ>ρ πεπηγός ή πεπυκνωμέ-

νον ώόί• συμφωνία δέ οξέος και βαρέος μϊξις τοιαοί• τον

αυτόν δέ τρόπον καί επί τών άλλων. (-) Φανερόν δή

έκ τούτων δτι ή ενέργεια άλλη άλλης ύλης καί δ λόγος•

τών μέν γάρ ή σύνΟεσις, τών δ' ή μΐξις, τών δ' άλλο τι

4ϋ τών είρημένων. Αιό τών οριζομένων οί μέν λέγοντες

τί έστιν οικία, δτι λίθοι, πλίνθοι, ξύλα, τήν δυνάμει

οίκιαν λεγουσιν, δλη γάρ ταΰτα • οί δέ άγγεΤον σκεπα-

στικον σωμάτων καί χρημάτων, ή τι καί άλλο τοιούτον

προσθεντες, τήν ένέργειαν λεγουσιν οί δ' άμφω ταϋτα

μι συντιΟεντες τήν τρίτην και τήν έκ τούτων ούσίαν. "Εοικε

γάρ δ μέν διά τών διαφορών λόγος τοϋ είδους καί της

ενεργείας είναι, δ δ' έκ τών ένυπαρχόντων της ύλης

<)υιιπι βυΐεπι ςικριίαπι υΐ δΐιΐ^βεΐβ , 1 1 υΐ ιιι,ίΙπί',ί , οοιι-

εε<)»1ιΐΓ ίυί)8ΐ3η1ί3, Ιιη-ο αιιίριιι ΡδΙ, ηϋίε ροΐεηΐία βδΐ; γρ-

8ΐ«1, ΠΙβιη, ψίΗΜίΙβΡίιΐδ δΐι1)δΐ3ηΙΪ3 δεηδίΐιίΐίυηι Ρ8{, ■ | ιι:<•:ι:ιιι ι

8ΐΙ (ΙΐΟβΓΟ. (2) ΟβηίΟΟπίΐΙδ ΙβίΙΐΙΓ ΙΠ!8ΐ)ίΠβΓβηΙί»δβ88β νίιΐο-

Ιιιγ ΡΧΪ81ΪΠ13Γ0. 8ιιΙ)]ρεΙιιηι ρηίηι οοΓριΐδ, ηιβίεπβιη , υηιιιη

βΐ ϊιίριη εβδε : «ΙίΗρίΎβ βιιίειη »ιιΙ Ηινβιηο , ςποιΐ εδί Π[!ΐιπι ;

»πΙ ΐΓορβ, αυο<] ΡδΙδίΙιΐδ; 3πΙ άίΒΐΙιΐςε, ιμιοι! βδΐ οηίο.

(3) Υκίβηΐιιι• 3<ιΙεηι ιιιυΙ1.τ άϋΤεΓβηΙίβ: οβίβ : υίρυΐ» ηιιΐΒ-

ι]3ΐη οοηιροδΗίοηβ ιΙίοιηΙιΐΓ ιηηΐρπ.χ, δϊοηΐί ί)ΐΐ!ΓειιιηΓ|ΐιβ

ηιΐίΙϋΓβ, (|ΐιΐ'ΐιΐίΐιΙιηιιι1ιιιιι ιηρΙίΓΓίΙιιηι : ηιιιι•ι1.Ίΐιι ο1«νο, ιι(

,ίιί',ι : (ριρικίαηι 1ίμ;ιιιιίηι', ιι! Γ38Π8 : ςιι.τιΐβιη ίΐΐιιΐίηο, ιιΐ

ΙίΙιβΓ : ςπΐΕ(ΐ3Πΐ ρ1ιΐΓί1)»8 ρχ Ιιίί : ςιΐΗΊΐβιιι ρο8ΪΙίοηβ, ιιΙ 1ί•

ιηρη, ρΐ δΐιρβΓίίπιίηαΓβ (Ιι.•χ•<• ρηίιη εο ηυοι] ιηοιίο ςυοίΐΗΐη

ίΐΐΛ δϊηΐ, άϋ'ΓρπιηΙ ) : ςικηίαιη {ρηιροΓΡ, υΐ εα'η», ρΙ ρίβη-

(Ιίυπι : ςυίϋ(ΐ3ητ Ιοεο , ιιΙ νρηίΐ : <ιιΐ3Ρ(ΐ3πι δΐ'ΠΜΐιίΙίιιιη ρ»8-

δίοηι1)ΐΐ5, υΐ ΛυΓίΙίβ, ρΙ ηηοΐΐίΐϊβ, οί ιίρηδίΐβίε, εί ΓβπΙβίρ,

61 δί<χΗ3ΐε, ρΙ ΙιηηιϊιΙΊΙηΙυ : ΡΙ ηιι.τΛΒΠΐ ςϋΐ1)ΐΐδ(1αΓη εχ Ιιΐδ,

Γ{ΐιαΗΐ3ΐη οηιηϊΐιιΐδ Ιιίδ : εί ίίηιρΙίρίΙΡΓ, ι |ΐι:•-<1.-ιιιι ΓΡ<5ιιη<ΐ!>η-

Ιί3, ι|ΐι:ι ο,ιιιι (ΙρΓεο,Ιιι. (4) 0υ3ΓΡ ρ3ΐεΙ ηιιοΛ ρΙ ίρδίιιη ΕδΙ

ΙοΙίεβ (ΙίοίΙιΐΓ. (.ίηιρη εηίιη εδ(, ςιιοηί»πι ί!;ι δίΐιιηι εδί;

εί εδδβ, δίο ίρδίιιη ροδί(υιΐ) Ρδδε δϊ^ηΐΠοβΙ : εί ("Ιβοίρηι ββ^ρ,

δίρ Ρ8ίε ιΐι'πίηΐιιιιι. 1}ιΐ(ΐπιηι1»ιη υργο ΕδδΡ, εΐίβπι Ιιίδοηιηϊ-

(ιιΐδ (ΙρΓιιιϊρΙιιγ, ρο φίικί ΐ|ΐι;ΐ'(Ι»ιιι 8ΐιη( ιιιίχΙ», ι|ιι.γ.!;ιιιι (ρπι-

ρΐ'πιία, ηιι;ι>ιΐ3ΐιι Ιί^.ιΙη, (|ΐιχ(ΐ3ηι (ΙρηδβΙα, (ρϋπίπηι (ίΊιίκ

ιΙίΓΓεΓεηΙϋδ ιιΙιιπΙπγ, δϊειιΐί ιικιηπί , 3ΐι( ΓΡδ. (5) ΑιχίρίρηιΙα

ϊμίΙιΐΓ μι'ηΐ'ΐ.Ί (1ίΙΪΡΓι•ηΙί3πιιιι : 1ι;>< γιιιιιι ρΓίηείρί3 εχδίβίεη-

Ιί.ι' ιιίιπΙ : ιι( ΐ|ΐι,ΐ' ρεΓ πΐ3£Ϊ9 οί ιηίηιΐδ, βιιΐ ιΙεη>υπι εί γα-

Γυιη , βΐ ορΙρι'3 Ιιιΐΐη. Οιιποΐ.ι ρίρηίπι Ιι,τρο , γριΙιιικΙιιιΙϊ.ί ρΙ

ι)ρΓι>ρ(ιΐδ δΐιηΐ. Οιιοιίδ'ι ςιι'κΐ Γι£\ιτά , »υΙ ΙίΒνϊΙβΙβ , 3ΐιΙ 3δρρ-

Γίΐ3ΐΡ(1ίΓΓ8Γΐ, οηιηϊβ γροΙο ρΙ ουι-νο. ΙΙϊδ υργο Εδ^ρ, ρπι

ιηίχΐιιιη β5ββ; ορροδϋο ηιιΐοηι ηιοόΐο, ηοη Ρδδε. (6) Μίΐηί-

Γρδίιιηι ί»ίΙυΓ εχ Ιιί8 βδΐ, ςυο<1, δϊ 6ΐ^δΐ3η1ί3 ΟΛϋδα ΟδΙ ιιΙ

πιιιιιιιι] ιιιιιΙι|ΐΐι• δί(, ίη 1)!δ ηιίΗΤΡίκΙιιηι ρ$1 1 |ΐι,. ίι,ίιιι, ιιΙ Ιιοηιιΐ)

-ίιι^,ιιΐίΐ δίηΐ, οβιίδο εδί. 8ιιΙ)δ(3η(ί3 ί(3(|ΐιε ηϋιίΙ Ικιηιηι ΡδΙ ,

ηεςιιβ οοπιΜηΒΐυπι : ;ιΙ1;ιπιΐ'η ρΓοροΓϋοηβΙβ ίη ιιηοςιιοηιιρ :

οί ΐ|ΐιι•ιπ;ΐι1ιιι<ι(Ιιιηι ίη 8ΐ)1)8ΐ3η1ίίδ ΐ)υοι! (1ε ηΐΒίρπβ ρΓα:(1ίο»-

Ιιιΐ', ϊρδβ ϋΐΊιι•. εδ(, (-1 ίη βΐίίδ ϋεΩηίΙίοηίηιΐδ ηι.ι\ίηιρ : ιιί-

ρηΐβ , δι Ηηιβη οροΓίβΙιίΙ ιΙεΠηίΓβ , Ιί^ηιιιη, 3υΙ Ιβρίιίρηι κίο

ρηδίΐιιηι ιΐίι'ειηιΐδ : ε( ιίοιηιπη , ΙΐΙρΓεδ , »ιι) Ιί^ικι βίε |» ι-ϋ.ι :

(3ε ρΓίείΡΓββ ιΊκιιη ειι]ηδ 03Η83 ίη ΐ]ΐιί1ιιΐδι1;ιιιι εδί; ) 8ί υργο

μΚίρίΐΊΐι , 3ψΐ3ΠΊ εηη^ρΐίΐΐηιη , αιιΐ δίε (1οη>π(Ηΐη : εοηϋοηβηΐί.ι

υργο εδί 3εη1ί εί βΓβνίδ ηιίδΐίο ΐαΐϊδ : ροιΙρπι ΐυΐεηι ιιιοιίο ρι

ίη εβίρπδ. (7) ΜβηίΓεδΙιιιη ίΐαφιε εχ ηίδ βδΐ, ςΓιοιΙ 30.(ιι*

αΐίιΐδ αΐίρηιΐδ ιιι.ιΐη ί,ι• ι•1 Γ,.Ιίο : ιριηΐ'ΐιηιΊηιιι ριιίιιι , εοηιρο-

ϋίΐίιι, ί|ΐΐιιπιηι1ιιιιι ιιπ-•Ιϊιι . ι|ιιιιιίιιι>Ι,ίιιι 3|ί(]υί(1 ιιΐπι.1 γοπιιιι

ςιι.τ (ΙϊεΙβ δΐιηΐ. ί.) 1 1 .- 1 γ. ■ ροηιηι ςυί <ΙιΊίιιίιιιι(, Ιιί ςηίϋεηι, ςιιί

(ΙίπιηΙ, ςιιίιΐ δίΐ «5οιΤιΐΐ8, ηικκΐ Ιβρίιίεδ, ΐ3ΐεΓΡ«, Ιί^ηα, ρο-

1εη(ί3 ι Ιι ιΐ)ιιιιιι ιϋΐΊΐηΙ : ηιηΐΐ'ΐίη εηίηι Ιι.τε δπηί. Οπί νβιο,

νβδ ροη8ΡΓΥ3(ίνιιηι Γεπιηι εί ροΓροηιηι , βυΐ «ΠιριΜ βΐίικί

ΙλΙι' Λ(1ιΙ<Ίΐ1ΐ'δ , ,)γΙπιιι (ΙίευηΙ. Οιιϊ ροΓΓΟ Ιιλί: .•ιιιιΙ)η οοη)ρ<>-

ΐ! ιι η Γ , ΙιίΊι.ιιιι, ρΙ ι|π;ι- ΡΧ Ιιίδ ΟδΙ, ΜΐΙ^Ι,ιτιΙί,ιπι νίιΐί'ΐιιΐ'

ιΊι'ΐιϊιιι Ρ3 ιριίιΐι'ΐιι . ιρι.τ εχ ιΙίΓΓρίΊΊΐίϋδ πιΐίο ΓιΙ, δρεείεί ■•(
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μάλλον, (β) Όμοίως δέ και οίους 'Αρ/ύτας άπεδέχετο

ίρους• τοϋ συνάμοω γάρ είσιν οΐον τί έστι νηνεμία;

ηρεμία έν πλάθει αέρος ■ ίλη μέν ό άήρ, ενέργεια δέ και

ουσία ή ηρεμία. Τί έστι γαλήνη; δμαλότης Οαλάτ-

ι> της ■ το μέν ϋπαχείμενον ώς ΰλη ή Οάλαττα , ή δ' ενέρ

γεια και ή μορφή ή δμαλότης. (») Φανερόν δή έκ των

είρημενων τίς ή αΙσθητή ουσία έστι και πως • ή μέν

γαρ ώς ΰλη , ή δ' ώς μορφή και ενέργεια ■ ή δέ τρίτη

ή εκ τούτων.

ΟΑΡ.

ιυ Δει δε μη άγνοεϊν δτι ενίοτε λανθάνει πότερον ση

μαίνει το Ονομα τήν σύνθετον ούσίαν ή την ένέργειαν

και τήν μορφήν, οίον ή οίχία πότερον ση μείον τοϋ χοι-

νοϋ ότι σκέπασμα έκ πλίνθο» και λίθων ώδΐ κειμένων,

ή της ενεργείας και του είδους δ'τι σκέπασμα, και γραμμή

(6 πότερον δυας έν μηχει ή δ'τι όυάς, και ζίοον πότερον

ψυχή εν σώματι ή ψυ/ν] ■ αυτή γαρ ουσία και ενέργεια

σώματος τίνος. Κΐη δ' αν και έπ' άμφοτέροις τί) ζίοον,

ου/ ώς £νι λόγιο λεγόμενον άλλ' ώς προς έ"ν. (ϊ) Άλλα

ταΰτα προς μέν τι άλλο διαφέρει, προς δέ τήν ζήτησιν

3ιι της ουσίας της αισθητής οΰθέν ■ τΰ γαρ τί ην είναι τω

είοει και τή ενεργεία ΰπάρ/ει. *Γυ/ή μέν γαρ χα'ι

ψυχή είναι ταΰτόν, άνθρώπω δε και άνθρωπος οΰ ταύ-

τόν, ει μή και ή ψυχή άνθριοπος λεχθήσεται • ούτω δέ

τινι μέν τινι δ' οΰ. (;ι) Ού φαίνεται δή ζητοϋσιν ή συλ-

ϊ& λαβή έκ των στοιχείων ούσα και συνθέσεως, οϋδ' ή οικία

πλίνθοι τε και σύνθεσις. Και τοϋτο ορθώς • οΰ γάρ έστιν

ή σύνΟεσις ούδ' ή μϊςις έκ τούτων ών έστι σΰνΟεσις ή μϊ-

ζις. (4) Όμοίώς δέ ουδέ των άλλων οΰθέν, οίον ει

δ ουδός θέσει , ουκ έκ του ούδοΰ ή Οέσις, άλλα μάλλον

ίο ούτος έ; εκείνης. Ουδέ δή δ άνθρωπος έστι τό ζώον

και δίπουν, αλλά τι δει είναι δ πάρα ταϋτά έστιν, ει

ταϋθ' ύλη, οΰτε δέ στοιχεϊον οΰτ' έκ στοιχείου, άλλ' ή ου

σία • δ έξαιροϋντες τήν υλην λέγουσιν. ΚΙ ουν τοΰτ' αί

τιον τοΰ είναι χαΐ ουσίας , τοΰτο αυτήν αν τήν ούσίαν

3.Ί λέγοιεν. (ι) 'Αναγχη δή ταϋτην ή άίόιον είναι ή φθαρ-

την άνευ τοϋ φθείρεσΟαι και γεγονέναι άνευ τοϋ γίγνε

σθαι. Δέδεικται δέ και δεδήλωται έν άλλοις δτι τό εί

δος ούθεις ποιεί ουδέ γέννα, άλλα ποιείται τόδε, γί-

γνεται δέ τό έκ τούτο>ν. Κ! δ' εΐσι των φθαρτών αί

«υ ούσίαι χωρισταί , οΰθέν πω δήλον ■ πλην ότι γ' ένίων ούκ

ενδέχεται δήλον, όσα μή οιόντε παρά τα τίνα είναι, οίον

οίκίαν ή σκεΰος. (β) ^σοις μέν ούν ούδ' ούσίαι εΐσ'ιν

οΰτ' αυτά ταϋτα οΰτε τι των άλλων δ'σα μή φύσει συν-

εστηκεν • τήν γάρ φύσιν μόνην άν τις Οείη τήν έν τοις

4» φθαρτοϊς ούσίαν. "ϋστε ή απορία ήν οί Άντισθένειοι

%. και οί οΰτοις απαίδευτοι ήπόρουν, έχει τίνα καιρόν, δ'τι

ούκ εστί τό τί έστιν δρίσασθαι ( τον γαρ δρον λόγον εί

ναι μακρόν), άλλα ποίον μέν τί έστιν ενδέχεται και

διδάςαι , ωσπερ άργυρον, τί μέν έστιν, οΰ , §τι δ' οΤον

6υ χαττί-ερος. (?) "Ίΐστ' ουσίας έ*στι μέν ^ς ενδέχεται εί

ναι δρον και λόγον, οίον της συνθέτου, έάν τε αισθητή

έάν τε νοητή ή ■ έξ ων δ' αΰτη πρώτων, ούκ έστιν, εί-

301118 6586 : ()ΙΙ»' νεΓΟ εχ Ιιίβ ςιΐίβ ϊηδυηΐ , ΟΙβΙβΓΪΧ ΠΙ.ΙίίΗ.

(8) δίιιιίΐίΐιτ εϊ ιμιηϋ Απ.•ΙινΙ»« 3ρριοΙ)3ΐ (ΙεϋηίΙίοηεβ : γΙγιιϊιιι

μιιιιιΙ υίπιΐίφΐθ ϋΐιπί : ιιίμιιΐβ , ςιικί οδΐ 8βΓεηΐ(33? ςυίβί ίιι

ιηιιΐΐίΐιιιΐίηε 3επ8 : ιιιηΙοιί,ί φιίιΐι'ηι :ιιτ. ;κ 1π> τβΓΟ <Ί μιΙι-

ϋΐϋΐιΐίιι, αυίεβ. Ι^ιιί.Ι εβ! (Γ3ηςυίΙΙί(35? Π13Π8 ρ1αηίΙϊε8. ϋιιΐι•

{< 1 1 ι ιι ϊ• Ι. ιιι , ιι ι ιιι,ιΐπ ί;ι , ηιιιι«' ; βεΙιΐ8 νει-ο εϊ Γοπηβ , ρ]α•

ηϋ ίΐ'ί. (9) Μ;ιιιίΓι•>(ιιιη ϋβαυε εχ ϋίοΐίί ε$1 , ςυχηβηι ςβηβί-

ϋϋίβ 81ιΙ)813ηΙί3 , (Ί ιιιιινιιιιιιΐιι 811 : ι•|ι•ιι,ιιι Ιι:κ- α,υίιΐρπ) ιιΐ

ιιι3(γπ» , Ιΐίΐίΐ• απίΐ'ΐη ιιΐ ί'οπιΐίΐ ο ι πι Ιιι» : ΙιτΙί.ι νετο εχ Ι)Ϊ5.

III.

ΟροΓίει 3ιιΙρπι ηοη ίςηοπΓε, φΐθ(1 αϋςυΐηάΌ ΐ3(ε(, ιιΙ πι;π

ηοπιεη εοηιροβΗΒπι βυοδίβηΐίβπ] δίςηίΩεεΙ, 3η βιΐιιηι ε(

ΓιΐΜίκιιιι : ιιΙριιΙ,Ί ιΙηιιιπ>, ιιΐηιιιι ε$1 ίίςηιιιη ΐΌΐηιηυηί<, ηυο<\

ομεππιεηΐυιη ε$( εχ Ιϊρίιΐίΐιιι* ε( ΙβΙιτίΙιιΐί βίε ροβίΙί$: 3η

3ΐ-| ιιι , εϊ βροΕΪΡΪ , ςιιοιΐ εβί αρεΓίηιειιΙιιηι. ΕΙ Ιίηεβ, ιιίΓυηι

<Ιιΐ3ΐίΐ3'< ίη Ιιιιι^ίΙιΐιΙίιΐι' , 3η ςυοιΐ (Ιιιιιϋΐ3». ΕΙ 3ΐιίιιΐ3ΐ ,

ΙΐΙΠΙΜΙ 3ΙΜΙΙΙ» III ΓιιΓροΠ-, 311 3Ι1ΙΙΙ13. ΙΙϋ,'Ο εΠΙΟΊ, 81ΐ|ΐ8|3|ΐ1ί3,

εϊ 3θ(ιΐ8 3ϋ(ΐι]ιΐ8 οοΓροη'*. ΕγΚ «ιιΙιίιι πΐίιριβ ίη ηιπςςιιε

3ΐιίιιΐ3ΐ , ηηη ιιΐ ιιιι» γ.ίΙϊοιιο ιΓιΊιιηι, βειΐ π! 3(1 υηιιιη. (7) δεά

Ιιιιί; 3ιΙ ηΙιιιιΙ ςιιίιίειη 3ϋ()ΐιίιΙ εηηΓιτηηΙ, 3(1 ςικτί,ΙϊοιιοΐΜ

ίΐιιίοιιι ΜΐΙιΜ,ιιιΙί,τ ΜΊΐΜΐιίΜ» ιιιΙιιΙ. ΕΙεηίηι ςηοιΐ ςιικί εΐϊΐ

ε8βε, ν|ιιί ίι•ϊ εϊ ;κ Ιιιί εβ(. Λιιϊιηα η3ηι<|ΐιε, ε( 3ηίιιΐ3ΐη εββε,

ίιΐιΐη ε$1 : ηοηιίηεηι νεΓο ε&88 εϊ Ιιοηιο , ηοη ίιΐι-ιη , ηίβί ε(

3Ι1Π113 ΙίΟΙΙΙΟ ΐ1»'3(ΐΙΓ. δίΟ ίΙΙΐΙίΊΠ βΙίΟΙίί (]Ιΐί(1ΐ'ΙΙΙ , 3ΐίι ιπ Μ Ι ο

ηοη. (3) >"οη νίιΙεΙυΓ \«\ΙυΓ <|ιι;ιίγιιΙϊ1ηι> ίΐα ί-τΙΙ.ιΙιιι εχ «Ιε-

ηιοηΐίδ εϊ εοηιροβϋίοηβ εοπ8(3Γ8 , ηρςυε ιΐοιιιυ.5 , ΙβΙβΓεβ εβίβ

εϊ (Ίΐηΐ|«ι-ϊιίυ. ΕΙ Ιιοε τεείε. ΓοιηροδϊΙίο εηϊηι, εϊ ηιϊ-Ιϊο,

ηοη εχ ϋ8 ςιιοηιιη οί εοπιροβΚϊο, .ιιιί ηιίβΐίο. (4) δίιιιίΙϋεΓ

<!<■<■ .ιΐίιιΐ'ΐιιη ηΙΙιιηι : ιιίριιΐ.ι, Ιίιιιοη , ροβίΐίοηε, ηοη εχ Ιίηιϊηε

ρο8ίΙίο, ίεϋ ιικι^ί» ΐκίπιΐ εχ ιΙΙ.ί ; ιιιί; Ιιοηιο εβί ίρδίιιη αηίιικιΙ,

εϊ Ιιίρι•» : 8ειΙ 3ΐκ|υίι1 εββε οροιίεΐ, ςιιικί ρΓΧίεΓ ιιλ-ο εβί , 5Ϊ

ΙΐΛΌ ΙΙΙ3ΐ(ΊΊ3 8111)1 : »|?ι| ΠΟΟ Ι'ΙΙΊΙΙΙΊΙΙΙΙΙΙΙ , ΙΙι•ΐ: εΧ <•||Ί|ΙΠ1|'>.

νίΤΙΙΙΙΙ Μ)|ι8ΐ31ΐ(ί3, Ιρίιιιΐ 1||3||•Ι'Ϊ3Ι1Ι 3Ιΐί»»Γβηΐ88 (ϋΟΠΠί. δί

ι',ι-ίΐιΐ' Ιιοε ίρ$ίυ5 ε$8ε εϊ ΜΐΙΐϋΐΒΐιΙίκ (31153, Ιιοε ίρΜίιιι βηη-

κΐ3ΐιΙ ί.ιιπ ιιΜιριΐ' ιϋιίΐιΐ. (5) Νεεε88β 3υ(ειη ε$1 , &ιιι 8εηιρί •

1εΐΊΐ3ΐη Ιΐ3ΐΐ(- ε88ε, 3υΙ ΐΌΓΠίρΙίοϋεηι , :ι1ιμ|ικ• ιό ςυο>Ι εΟΓ-

πιηιρ,ιΐιιΐ', ε( Ιικίιιιη Ε858 , 3ΐΐ8ςιιβ εο (ριικΙ Γΐ3(. θ8ΐεη8υηι

ιιηΐΐ'ΐιι ('^Ι (Ί ιίει Ιπι,ιΐιιιιι ίιι 3ΐίί8, ιρκκ) βρεείεηι ιιιιΙΙιι.ι Ιιιι ΪΙ ,

ιιι•' 1 1 1, ^πη>γ3| , 80(1 ('ΟίοίΙιΐΓ Ιιοε ; Ιί( 3ΐιΙιηι ςιιοϋ εχ 1ιί8. δι

ΜΊυ ι•οΐΊ ιιρίϊΐιίϋιιιη ΜΐΙ)5ΐ3η(ί«? 8ΐιπ( 5»'ρ3Γ3ΐιν , ιΐϋηιΐιιιη ε»1

ΐΜΗΐιϊΓο-Ιιιηι. Νϊβϊ ο,ιιοιΐ ςυοπιηι]3ΐη ηοη εοηΐίηερί, ρβίεΐ,

ΐ|ΐι;ΐΊΊΐιηιριι' ι|ΐιίιΙΐ'ΐιι ηοη ρθ88υηΙ ρπι-Ιιτ ρ3Γΐίευΐ3ΓΪ3 ε$8ε,

ιιΙ ιίοιιιιιηι , 3ΐιΙ ν'38. (Γι) ΡοΓΐ»88ίδ ηεε 8υϋ8ΐ3η(ί<ε βιιηι Ιιβί•.

ίρ83, ηεε 3ΐίοπιηι ηυίεα,υβηι , ςιικευηιο,υε ηοη ηβΐιιτ» εοη-

ίίβΐιιηΐ. Λ.ιΐιπ .ιιιι ε(εηίιΐ) 8θΐ3ΐη ρΓοίεεΙο ιριί« ροηεΐ γ.ιιιι

(|ΐι;ΐ'ίη (ΐιΠΊΐρΙίΙιίΙιΙ)ΐΐί ι•>1, ΜΐΙινΙιιπΜ.ιιη. <3ιΐϋΓι? ιΐιιΐιίΐ,ιΐϊιι ,

ιρι.ι \ιι!ί>.ιΙιι•ιικί εϊ ιριί Ιιοε ρβείο ίηιΙιχ-Ιί (Ιιι1)ί1.ιΙιαιι1, ΙιβηεΙ

;ιΙί.|ΐι;ιιη ορροΓ(υηϊΐ3ΐβηι , ψιοιΙ ηοη Μεεβί ίρβυηι ΐ|ΐιίι! εβί

(ΙιΊίιιίη! ( (ΙιΊίηίΙίοιιειη εηϊιιι , Ιοη^ιιιη β$$ε βεπηοηεηι ) , $ε<1

ιρι;ιΙι• ιρικΙ ε»(, πιιιΐίημίΐ <Ί'ΐ3ηι ιΙιηίτι' , (ριειιΐ3ι1ιηοιΙιιιιι

3 Γ- ΠΙ Ι II III , ηοη ιρίίιΙ |•>Ι . μίΙ , ιρίΐΐΐΐ' 81311111111). (7) 1)ΐΙ3ΙΊ'

8ΐι1)8ΐ3ΐιΙίιν (ριίοΌιη 3ΐίευ]υ8 εοηΐίηυίΐ «ΙεΓιηίϋοηεηι ιΊ ηιΐίο-

ηΐ'ΐιι ('.•.>(' : ιιίριιιβ, οοιηροδίΐ».• , βίνε ίβΒβϊΐΜΐΗ , βΐνε ϊηΙεΙΙε-

εΙυ3ΐί$*8ίΙ : εχ (^ίΙ>υ5 βυΐεη) Ιιοε ρηηιί* , ηοη ε$1. δίςυίϋεπι



(ΐΟΜ,ΙΟΜ.) ΜΕΤΑΡΗΥδίεΟβΙΙΜ ΙΛΒ. VII. ΟΑΓ. IV. [ΐ69 171.] 661

περ τι κατά τίνος σημαίνει δ λόγος δ δριστικός, καί

δει το μέν ώσπερ ύλην είναι , το δέ ως μορφήν. (β) Φα-

νερβν δέ και διότι , είπερ είσί πως αριθμοί αί ούσίαι ,

ούτως είσί και ούχ ως τίνες λέγουσι μονάδων δ τε γαρ

ι> δρισμός αριθμός τις (διαιρετός τε γάρ και είς αδιαί

ρετα • ου γαρ άπειροι οί λόγοι ) και δ αριθμός 3έ τοιού

τος. Καί ωσπερ ούό' άπ' άριθμοϋ αφαιρεθέντος τίνος

ή προστεθέντος, εξ ών δ αριθμός Ιστιν, ούκέτι δ αυτός

αριθμός έστιν άλλ' έτερος, κάν τουλάχιστον άφαιρεθη

ΙΟ ή προστεθη , οίτοις ουδέ δ δρισμος ουδέ το τί ην είναι

ούκέτι εσται αφαιρεθέντος τινός ή προστεθέντος. (ο) Και

τον άριΟαόν δει ειναί τι ώ εϊς, ό νυν ουκ εχουσι λέγειν

τίνι είς, είπερ εστίν εΐς. *Η γαρ ουκ εστίν αλλ' οίον

σωρός, ή είπερ εστί, λεκτέον τί το ποιούν εν εκ πολ-

16 λών. Και δ δρισμός εΐς εστίν ομοίως δέ ουδέ τούτον

εχουσι λε'γειν. (ίο) Και τοΰτ' εϊκότως συμβαίνει• τοϋ

αύτοϋ γαρ λόγου, και ή ουσία ίν ούτως, άλλ' ούχ ώς

λε'γουσί τίνες οίον μονάς τις ούσα ή στιγμή, άλλ' εντε

λέχεια και φύσις τις έκαστη. Καί ώσπερ ουδέ δ άρι-

20 θμός έχει τί) μάλλον και ήττον, οΰδ' ή κατά το είδος

ουσία, άλλ' εΐπερ, ή μετά της ΰλης. (ι ι) Περί μεν

οΰν γενέσεως και φθοράς των λεγομένων ουσιών, πώς

τ' ενδέχεται και πώς αδύνατον, και περί της είς τον

αριθμόν ανάγωγης, έστω μέχρι τούτων διωρισμε'νον.

ΟΑΡ.

α Περί δέ της υλικής ουσίας δει μή λανΟάνειν δτι εί

και εκ τοΰ αύτοϋ πάντα πρώτου η τών αυτών ώς πρώ-

των και ή αυτή ίίλη ώς αρχή τοΤς γιγνομε'νοις , ίμιος

εστί τις οικεία εκάστου, οίον φλέγματος έστι πρώτη ύλη

τα γλυκέα η λιπαρά, χολής δέ τά πικρά ή άλλ' άττα.

30 Ισιος δέ ταΰτα έ"κ τοϋ αύτοϋ. (•2) Γίγνονται δέ πλείους

ύλαι τοϋ αύτοϋ, δταν θατέρου ή ετέρα η, οίον φλέγμα

εκ λιπαροϋ και γλυκέος, ει το λιπαρόν ε'κ τοϋ γλυκέος,

εκ δέ ^ολης τώ άναλύεσθαι είς την πριί>την ύλην τήν

χολη'ν. Διχώς γαρ τόδ' ε'κ τοϋδε , ή δ'τι προ δδοϋ εσται

η ή οτι άναλυΟέντος είς τήν αρχήν. (:() Ενδέχεται δέ

μιας της ύλης ούσης έτερα γίγνεσθαι δια τήν κινοϋσαν

αίτίαν, οίον εκ ξύλου και κιβωτός και κλίνη, (ι) Ένίοιν

δ' έτερα ή ύλη ε; ανάγκης Ιτέροιν όντων, οίον πρίων

ούκ άν γένοιτο εκ ξύλου, ούδ' επί τη κινούση αιτία τοϋτο•

40 ού γαρ ποιήσει πρίονα ε'ξ έρίου ή ξύλου. Εί δ' άρα το

αυτό ενδέχεται εξ άλλης ύλης ποιησαι, δήλον δ'τι ή τέχνη

και ή αρχή ή ως κινοϋσα ή αύτη • εί γάρ και ή υλη

έτερα και το κινοϋν, και το γεγονός. "Οταν δη τις ζητη

τί το αίτιον, Ιπεί πλεοναχώς τά αίτια λέγεται , πάσας

«6 δει λέγειν τάς ένδεχομένας αιτίας, οίον ανθρώπου τίς αι

τία ώς ύλη; άρα τά καταμήνια; τί δ' ώς κινοϋν; άρα τό

σπέρμα; τί δ' ώς το είδος; το τί ην είναι. Τί δ' ως ου

ένεκα; το τέλος. (&) Ισως δ; ταϋτα άμΐω το αυτό.

Δει δέ τά εγγύτατα αίτια λέγειν. Τίς ή ίίλη ; μή πϋρ

60 ί γήν, αλλά τήν ίδιον. Περί μέν ο3ν τάς φυσικάς ου

σίας καΐ γεννητάς ανάγκη ούτω μετιέναι, εί τις μέτει-

σιν ορθώς, είπερ άρα αίτια τε ταϋτα και τοσαϋτα, και

ΑΚΙ5ΤΟΤΕΙΒ8. II.

.ίΗ.|ιιι(Ι (Ιο βΐίιμιο $ίςηίΓΐραΙ Γ3ΐίο (ΙεΠηϊΙινα : ι•1 οροιίοΐ Ιιοο

ψιίιΐιτιι ηΐ ιικιίοιϊ.ιιιι, ΠΙπί νει-ο υ( ΓοΓΠίαηι εδδε. (8) ΜβηίΓο-

ΜιιιικιιιΙοηι Ιιιη-. (Ίί.ιιπ Ι---Ι , ι|ΐκιι1. 8'ι βΐίφίο πιοπΌ 8Ιΐ1ΐ8ΐ3ηΙί56

ηυηιεπ δπηΐ, ϊΐη δοηί , (•1 ηοη φίρηιβιΙπιοοΊιιη φιίιΙ,πη ιΐί-

οιιηΐ, ιιηιΙ,ιΙΐίΐιι. Νβιη βΐ (ΙβΠηίΙίο, ηυηιοπίδ φιίιΐβπι ρ$1 :

ι Ιίι ΜΙ μ 1ϊ-> οΐΐ'ηίιη , εί ίη ίηιϋ\ ΜΙιίΓι» ; ηοη ρηίηι ίηΐίηίΐ.ΐ' βυη(

Γ3(ϊοηβ8 : ηιιηιρπίδ υργο, {»Ιο φΐίιΐ ο«1. ΕΙ φΐρηΐ30Ίι>0(1ιιηι

(ΙρηυηΐΡΓΟ, βΜϊΙο, βιιΙβοΜίΙο ίίΓιυ,υο, ρχ φΐίΐηΐδ ηηιιιρπίδ

ι-Ι , ηοη ΡδΙ βηιρίίιΐδ ίιΐοηι ηιιηιρπίδ, 80ιΙ υΜνεΓδίΐδ, ιΊί,ιιιι δι

ιηϊηίιηυπΊ ;ιιιΓ«•ιηί ιι ι , αιιΐ αιΚΙαΙιιτ : ίΐα ηεο (ΙοΓιηίΙίο, ηεο

ίρδίιηι φΐίιΐ ιτιιΐ 655«, βΓΪΙ οιηρίίιιβ ίΐΙιΙ.ιΙο &Πι|ΐιο, ηιι( 3<Ι«ΙίΙο.

(9) ΕΙ πυηιρΓΟ οροΓίοΙ βΐίφΐίιΐ ο*δΡ , φΐο ιιηιΐδ , φίοιΐ ηπηο

ηοη Ιι,ιΙιγιιΙ ιΐίοοιο φΐοηαιη υηυβ, δι ιιηιυ εδί. ΑιιΙ > ηίιιι ηοη

εδί, δβά ςιιβδϊ οοη§επρ8 : βιιΐ »ϊ ο$1, (ΙίοεηοΊιιη βδΐ φΐίιΐηβιη

ίΙΙιιι! δίΐ, ΐ|ΐιοι! ιιηιιιιι ΐ'Χ ηιιιΚίδ Γ;ιπ.ι(. Αγ (ΙεΠηΚίο ιιιι,ι ι^Ι :

8ΪιηΠΙ(ΡΓ βιιίοιη ηοο Ιΐ3ηο (ϋορ,Γβ ΙιαηρηΙ. (10) ΑΙο,αβ Ιιοο

ΐϋιΐϋη ;η -ΐΊιΙίΙ. Ε]ιι»1ηη ιΊΐίιπ ρβ( Γ3ΐϊοηΙ$,ε[ 8ΐιΙ>8(3ηϋ3 8ιγ.

ρ•.( ιιιιιιιιι , 8ε<1 ηοη ( υΐ ηιιίιίβηι βίιιηΐ ) ιιΙ ηηϊΙ»8 (]ικγιΙηιιι

ο >.^ί-( ί-ιι- , .ιιιΙ |ΐηηιΊιιιη , 8Ρ(Ι .ιρ.ΐιΐί , ιΊ η:ι1ιιι•;ι ο,υα?ιΐ3ηι ιιηη-

ι|ιι:γι|ιιρ : ε( ΐ|ΐΐρηΐ3<1ιηοι1ιιηι προ ηιηηεπιβ Ιι.ιΙκΊ ηΐ3μϊ< ρ(

ιηίηιυ, ίΐ3 ικ'ί|ΐιρ 8ΐι1ΐήΙ:ιιι(ίιι , ηιι.νδρπιηιΐιιιη ϋρρείειη Ρ8( :

ίΐ'ΐΙ 81 φΐίιΙιΊη , 63 ρ«1 ιριπ! ΜΤ.ιιιΐιΙιιιη ιιΐίΐίρι ίιιιη ε8(. (II) Οβ

ςρηεηΐίοηε ϊ^ϋιιΐ' ηο εοΓΓυρΙίοηε ιΙίιΊ.ιηιιιι 8ΐιΙ)δΐ3ηΙΪ3πιιη ,

<Ι πι ιιικιι Ιο ιιπΊΐΙΚ , ςυοςυε πιοϋο ϊηιρο$8ί1)ϋε 681, (Ιεςιιε Γβ-

οΊιεΙϊοηε 3(1 ηοηκτυπι, 1ΐ3ΐ:(εηυ8 ιΚΊιτιιιίικιΙιιηι δίΐ.

IV.

ϋε ηιηΐρπ,ιΐϊ νρΓο δΐιΐΐίίβηΐία οροΓίεΙ ηοη ΐ3ΐθΓ8<ιηοι1, εΐβϊ

εχ εοιίεηι οιηηίβ ιιγϊιιιο , βυΐ εϊβιίρηι Ι3ηΐ]π3ηι ρΓΪπιϊβ , εί

ΡϋιΙΐ'ΐιι 8ίΙ ηκιΐΐ'ΐ'ία ιιί ρηικΊρΊιιιη ΪΗϊδ ιμκρ ΓιιιηΙ; ε$( (βηιρη

ςπ.Τ(ΐ3Γη ου]ιΐδ(ΐπε ρΓορπ3 : ιιί ρ1ι1ε§ηΐ3ΐΪ8 ριίιη3 ηΐ3ΐεΓί3,

ίρ83 (Ιιιΐπ'ϋ ηιιΙ ρίιιμιικι, ρΙιοΙργ.τρ \βγο, ηηιαΐ'3, ;ιιι1 3ΐί(|υη

3ϋ3. ΡθΓΐ355Ϊ8 βοΙρπι Ιιοο, εχ εοιίριη. (2) ΓιιιηΙ ουίοπι [ιΙιιγρ$

ιιμΙιί ί.ι• ι•] ιιμΙπιι , ι ριπηι 3ΐ(ΡΓίιΙ8 3|(ΡΓ» 5ΪΙ. : ιιί ριι |3, ρΙ ιΐιΐΐη,ι

ρχ ρίη^ηί εί ιΐπίοΐ 8Ϊ ρίηβΐιρ ρχ όυΐοί; ρχ οΙιοΙεΓα ϊργο ρ.880,

οο ΓΡίοΙιιΙίοιιοιη εΙιοΙοΓΧ ίη ρηιιιηιη ηι;ιΙΐ'ΐ•1ηιιι. ΠιιρΙίιίΙοΓ

ρηίηι Ηοε εχ Ιιοο , βυΐ ηυοηίβιη οχ ρο ο,ιιοο" ρΓΟ^ΓΡο'ίεΙυΓ, 3πΙ

(ριιιιΐΝΐηι εχ εο ιριιιιΙ ΓΡβοΙιιΙυηι ΓιιοιΊΙ ίη ρπηαρίιιηι. (3) Οοη-

Ιίπΐ',ίΙ ίΐπΐΐ'ΐιι , υη3 εχδίδίρηίε ηιαίοτία , ιΙΊνρΓδα Πργι ρΓορΙοΓ

ηιονρηίρηι β3ΐΐίαηι ; υΐ εχ Ιί[;ηο, ΠΙ 3Γ03, ρΙ ΙεοΙιΐδ (4) <3ηο-

ΓϋΠΐΐΒΐη 3ΐι(ριη (ΙίνΡΓββ ηιβίεπ» ηεεεδ53Γίο, ύίνεΓδίδ εχδϊ-

8(ρη1ί|>ιΐ3 : υ(ρπΐ3, 8ΡΓΓ3 πιιιιιρι,ιιη Ι ΐ « -1 εχ Ιίςηο : πιτ ι [

Ιιοο ίη 031)53 ηιονκηΐε. Νοη εηίηι ΓβείεΙ 8«ΓΓ3ηι εχ Ιιικι ,

ηιιΙ Ιίςηο. δι αυΐεηι ίιίοιι εοηΐίηςί! εχ ;ιΙίη ιη.ιΐιτίίΐ Γαΐ'ΐιτ,

ραΐεί ίΐϋοο" 3Γ5 εί ριίηείρίιιηι , αϊ ηιονεηΐίβ , Ρ3(1εηι δΐιηΐ.

ΕΙρηίη) 8Ϊ ηιβΙΡΓίβ ο"ίνρΓ53, ρΙ ηιονρηδ, οΐίαιη ίρ$ηηι ο,οοΛ

Ι.ΐι-Ιιηιι ι-.-Ι. (,ΐιιιπιι ίΐβο,υε (μιίδςιΐ3ΐιι , φΐίτηβηι δίΐ εαυ$3,

( Ϊ 1 1 ;« ■ ι . 1 1 ( ιριι ιιιΙ,ίιιι ηιυΗίρΙίείΐΡΓ εβυδχ ιΐϊι ιιπΙμγ ) , οηιηεδ

εοηΐίη^οηΐεδ εβιΐδβδ (ΙίεοΓε οροΓίεΙ : πίριιΐπ, Ιιοιηίηίδ, ςυη>

εβοββ ιιί ηΐ3ΐρπ3? ηοηηρ ΐΐ!. π- ί ι ιι. ι ? φΐα! νεΓο ιιί ηιονεηδ*

υίπιιη δρεπϊΐ3? ςιίΓε τογο ιιί 8ροεΪ68? φίοιΐ ο,ιιίιΐ βΓ3ΐ εββε.

0033 ίΙΙΐΙι'111 111 ||||]|1δ 031153 ? Γΐ|1>8. (ό) 1"(ΙΓΐ,Ί«ίΐ 31ΐ[θΙΙ1 ||3>

λιπΙμβ , ίιΐοηι δπηί. ΟροΓίρΙ 3ΐιΙοιη ρΓΟχίιηβί 030835 ο"ίοοι•ε.

Ουχ ιη»ΐΡΓί3? ηοη ί^ηρηι, νεί (ργγβιιι, δοιΐ ρΓορπ3ηι. Ιη

η3ΐιΐΓ8ΐίηιΐ8 ί{;ϊΙϋΓεΙ βΐ'ηοΓβυϋίϋϋδ 8ΐι1ΐ8ΐ3ηΙϋ5, η«0Ρ9δε ρ.8ΐ

ίΐ3 ρΓΟΓ00"ΡΓ0, δί φΐίδ ΓΟοΙβ ρΓΟοείεΙ : δίο,ηίάίΐη Κ.Ρ ΙοΙφΙβ

1β
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δεΤ τα αίτια γνιορίζειν. (ο) Έπι δέ των φυσικών μεν

άϊδίων 21 ουσιών άλλος λόγος. Ισως γαρ ενια ούχ ε/ει

ύλην, ή ού τοιαύτην άλλα μόνον χατά τόπον κινητήν.

Οΰδ' δσα δή φύσει μέν, μή ουσία δέ, ούχ εστί τούτοις

ίιυλη, άλλα τό ύποκείμενον ή ουσία. Οίον τί αίτιον

εκλείψεως, τίς Ολη; ού γαρ εστίν, άλλ' ή σελήνη τό

πάσ/ον. Τί δ' αίτιον ώς κίνησαν και φΟεϊραν το φώς;

ή γή• Τό δ' ου ένεκα ίσιος ουκ εστίν. ("] Τό δ' ώς εί

δος δ λόγος, άλλ' άδηλος, εαν μή μετά της αιτίας

ιιι ή δ λόγος• οίον τί εκλειψις; στέρησις φωτός. Έαν δέ

προσΐεΟή υπό γης έν μέσω γιγνομένης, δ σΰν τώ αίτίω

λόγος ούτος. Υπνου δ' βδηλον τί τό πρώτον πάσχον.

Άλλ' ό'τι τό ζώον ; ναί, άλλα τοϋτο κατά τί , και τί πρώ -

τον; καρδία η άλλο τι; είτα ΰπό τίνος; είτα τί τό πά-

ιι 0ος τό εκείνου και μή τοϋ' δλου; δτι ακινησία τοιαίί ;

ναί , άλλ' αυτή τω τί πάσ/ειν τό πρώτον ;

ΟΑΡ

Έπε'ι ο' ενια άνευ γενέσεως και φθοράς εστί και ουκ

εστίν, οϊον αϊ στιγμαί, είπερ είσί, και δλοις τά είδη

και αί μορφαί ( οΰ γαρ τό λευκόν γίγνεται άλλα τό ςύ-

20 λον λευκόν ) , ει εκ τίνος και τί παν τό γιγνόμενον γί

γνεται, ού πάντα αν τάναντία γίγνοιτο ές αλλήλων,

άλλ' ετέρως λευκός άνθρωπος εκ μέλανος άνθρωπου και

λευκόν εκ μέλανος• ουδέ παντός ύλη έστιν άλλ' όσων

γένεσίς έστι και μεταβολή εις άλλ>ηλα. "Οσα δ' άνευ

55 τοϋ μεταβάλλειν εστίν ή μή, ούχ εστί τούτων ύλη.

(ί) Ε/ει δ' άπορίαν πώς προς τάναντία ή υλη

ή εκάστου ε/ει. Οίον ε'ι τό σώμα δυνάμει υγιεινόν,

εναντίον δέ νόσος υγιεία, άρα άμφο) δυνάμει; και τό

υίωρ δυνάμει οίνος χαι δ;ος; ή του μεν καΟ' έ';ιν χαι

31» κατά τό είδος ύλη , του δ; κατά στέρησιν και φΟοραν

την πάρα φύσιν. (ί) Απορία δέ τις έ'στι και δια τί ό

οίνος οΰ/ ύλη τυΰ δ;ους ούίέ δυνάμει όζος ( καίτοι

γίγνεται ε; αύτοϋ δςος ) και δ ζών δυνάμει νεκρός.

Ίΐ ού, άλλα κατά συμβεβηχός αί φΟοραί, ή δέ τού

Ϊ5 ζώου ύλη αυτή κατά φβοραν νεκρού δύναμις και Ολη ,

και τό ύδωρ οςους• γίγνεται γαρ έκ τούτων ώσπερ έ;

ημέρας νύξ. (ι) Και ό'σα οή ούτω μεταβάλλει εις άλ

ληλα, ιίς την ύλην δει επανελΟειν, οίον εϊ ε'κ νεκρού

ζώον, εις την ύλην πρώτον, είΟ' ούτο) ζώον • και τό όζος

<υ εις ύδωρ, ειΟ' ούτως οίνος.

ι ,ιιιμι' ί-ιιιιΐ , ρ| οροΗρΙ ε3Νδ3Β εοβηοβεεΓΟ. (6) |>ρ ιι.ιΐιιηι-

ΙίΙιιΐϋ αιιΐι'ΐη 30 ρρι-ρείυίδ δυηδίβηΐϋδ, ά\\ά Γ3(ίο ΡδΙ. Ρογ-

135818 ιίρηίηι φΐη'ΐΐ3ηι ηοη Ιΐ3ηρηΙ πΐ3ΐΡΠ3ηι, αυΐ ηοη Ι.ίΙιιιι,

8<η1 5θΙιιιη ςυ.τ ίΡΐιιιΐιΙιιιιι Ιυοιιπι τηοΙ>ϊ1ϊ<> ε*1. Νεε φίχειιιη-

ςιιε ηιιΐιιι ;ι φΐίΟριη , ηοη :ιιιίι•ιη ρει• ΜΐΙ»1.ιιιΙί3ΐιι ΓιιιηΙ , ικ•-

ο,ιιΐ" ιη,ιΐιτι'α ι'••! , δΡ•1 φίοιΐ 5ΐιΙ>]ί(ΊΐιΐΓ, 8υ.Ι)5(3ΙιΙί3 -. ιι||ΐιι|.ι ,

ο,ιΐίΕ ε3Π83 βεΐίρβίοδ , φίκ ηΐ3ΐεπ3? ηοη «Ι βηίιη , δριΐ ΙηηΛ

εδί, (ριορ ριιΙίΙιΐΓ. (}υα• νβΓΟ πιιι<;ι υ[ ηιονρηδ βΐφΐβ οογ-

πιιηρριΐδ Ιιιιιιιίι ? Ιειτ». Οιι]ιΐδ υβγο Γ.3Η83 , ΓοΓίΛΠ ηοη ΡϊΙ.

(7) Οιι.ΐ νιτο υΐ ίρρρίρδ, (ΙεΙίηίΙίο, δειΐ ηοη ιιιιιηϊΓΐ'Μ,ι ηϊδϊ

(ΠΙΜ ίρ83 ε»08» δίΐ (ΙιΤιηίΙίο : ιιίριιΐ.ι , ςιικί βεΐίρδίδί ρην3(ίο

Ιιιιηίηίδ. Κι νει-ο αιΐιίαίιιτ, 3 Ιβιτα ίη ηιικίϊο ίηΐιτροϊίΐα :

Ιι,τΐ' ΡδΙ (ΐιιιι ίρ»ΐ ε»ιΐ83 ιΐεηηίΐϊο. 1)ι> μιοιπο νβΓο ηοη ε$(

πιαηίΓεβΙιιιιι ςιιίιΐ ε*1 ρπΓηυηι ιριοιΙ ραΙίΙιΐΓ : μίΙ ηιιιΐιριϊιΐ

ίΐηίιιιιιΙ '.' ίΐιι. ΛΙΙ.ιιιιιίι Ιιοε μί-ιιιιιΙιιιιι αΐία,υίιΐ : ι•[ ηιιίιΐ ρπ-

ιιπι ιιι '.' (ΌΓ, πιι αΙίιριίιΙ ,ιΐίικ! ? ιΐείικίε, 3 ηιιο? ϋείηιΐε, φΐίε

ρ3Κ$ίο, ιρι.ν ίΜίιιβ, ιΊ ηοιι Ιο(ίιΐ5? ιριΪ3 ΙαΙϊβ ίιιιιιιοΙ)ϋί(35?

ίΙ,ι. Κι.ιΙ Ιιΐϋε, εο ι |ΐΐικ| ϊρδίιηι ριΊιιιιιιη ρ;ιΙΪ3|ιιΐ' ι]ΐιίι.1ιΐ3 ιιι ?

Οιιπιιι ,ιιιίεηι ηιΐίριίαιη 3|)«ριρ ε;βηθΓ3ΐίοηβ βΐ εοΓΓυρΙϊοηε

$ίη( , εϊ ηοη ίϊηΐ', ιιίρυΐα ροηεΐ3 , μ ίίηΐ ο,ιι'κίεηι , ε( οιηηϊηο

ίρΐ'(ί('4, ι>1 Γυπιιχ ( ηοιι ι•ηίιη Ηΐββίΐο ΠΙ, 86(1 Ιίμηιιηι »1-

Ιιιιιιι), Μ ι<\ 3ΐίιριπ ιΊ .'ΐΙΊ.ριίΊ ΙίΙ ι.ιιιιΐΐ' ςιιοιΙ ΙίΙ ; ρΓοΓεεΙο ηοη

01111113 εοιι(Γ3Π3 ΙιιιιιΙ νίείίνΜΐη : •,<•.! ,ιΐϊΐιτ 3ΐΙ)ΐι$ Ιιοηιο εν

ηί^ΓΟ Ιιοηιίηβ , εϊ ιιΙΙιηΙο οχ ηίκΓΟίϋηβ : ηεε οηιηίιιιη ιιι,ιΙιτι'λ

εβί, ίροί ηιιοπιιηειιηηιιβ (;εηΡΓ3ΐίο, 6ΐΙηιη«ιηιι(Ηΐίο ίηνκεηι

5ΐιηΙ : ςιι.τειιηκριε νρΓΟ 3ΐ)*φΐοεο, (ριοιΐ Ιγ.ιιι^ιιιιιΙι'πΙιιγ,

8ΐιηΙ, ηιιΐ ηοη, Ιιοπιιη ηΐ3ΐεπη ηοη 651. (2) ΙΙαήιΊ 3ΐι(ριη

ι1ιιΙ)ίΐ3ΐίιιιιριιι,ηιιιιιι,Ίΐιι ηιοιίο 3(1εοιι|Γ3ΓΪ» ειι]ιι«ςιιε ιιι.•ιΙ(τία

80 Ιι.ι|ιι'3| ■ ιιίριιΐιι, 8Ϊ οοΓριΐδ ροΐί-ηΐϊα «ΙΙΙϋΙΙΙ, (ΊΙΙΙΙγ.ΙΙΊΙΙΙΙΙ

νρι-(ΐ>3ΐιίΙ;ιΙϊ ϊηΠηιιί(38, ιιΙιίιιιι 3ΐιιΙιιι ρο(ρ|ΐΙ;Λ? ι| 3φΐ», ρο•

ΙιΊΐΐί,Ί νίηοηι, ι-Ι »ερ(ιιιη? 3η Ιιιι]υ.<ι ςιιίάΌιη κρειιηοΊιιη Ιιβ-

Ιιίΐιιιιι, ι.| μι ιιικίιιιιι ϋρρίΊΡΐιι , ηι.ιΐρπ.ι (•*Ι ; ίΙΙίιΐΒ νρΓΟ 8β-

ειιικίιιηι εοΓΓίιρϋοηεηι εϊ ρΓΪνβΙίοιιεηι εοηίΓα ιΐ3(ιιι•3ΐιι?

(3) ΛΙ ιρι,ΐ'ιΙ.'ΐιιι (ΙιιΙ)ίΙαΙϊο ρ$( , ειΐΓ ν ίηιιιιι ηοη >ίΙ ηιαίεηα

βεείί , ηεα,ιιε ροΐοηϋά ιπΐιιιιι, [ιιηι(>ί Ιί;ιΙ ρ\ ρο .κ ιΊιιιιι : εϊ

νΐνεπί ροΐεηΐίιΐ ιηοΓίιιιι». Αη ηοη , δρ<1 80ΐυη(1ιιηι βεείιίεηβ ,

εοΓπιρΙίοηββ ? ϊρδ3 \'ργο βηϊηΐίΐίδ ιιι3|ρι•ϊ3, ίεευηιΐιιιη γογ-

ηιρίίοηριη ηιοΓίιιί |Κ)(ρηΙί3 ρΙ ιιιαίεηα, 3(|υ3 ο,υοφίε »εεΙϊ

ΡίΙ : ΠιιηΙρίρΐιίηιεχίΙΙίδ, φΐεηΐ3(Ιηιο<1ιιιη εχιΐίο ηοχ. (4) ΕΙ

ςιΐΛΌΐιηΐφΐρ ίΐ3 ίηνίορηι ΐΓβηςιιιιιΙβηΙιΐΓ, 3(1 ηιβίεπβηι οροΓ-

(εΐ ΓΟΐΙίΓε : ιι(ριι(3 8Ϊ εχ ιηοιΊπο βιιίιηβΙ, ρπιηιιιη ιιι) ηι.ιΐρ-

Η3ΙΙΙ , (Ιΐ'ίικΙι• ιΙιίιιιιιιι ηιιϊιικιΙ : εϊ ίίριΊιιιιι , άΑ αιρι.ιιιι, ιίοι'ηιΐο

ιΐρπιιιιη νίιιηιη.

€ΑΡ. VI.

Περί δέ της απορίας της εΐρημένης περί τε τους

ορισμούς και περ'ι τους αριθμούς, τί αίτιον τοΰ εν είναι ;

πάντων γαρ δσα πλείω μέρη ε/ει και μή εστίν οίον

σωρός τό παν άλλ' εστί τι τό δλον πάρα τα μόρια, εστί

41 τι αίτιον, έπε'ι και έν τοις σώμασι τοις μέν άφή αιτία

τοϋ 2ν είναι, τοις δι γλισ/ρότης ή τι πάθος έτερον

τοιούτον. (:>) Ό δ' δρισμός λόγος εστίν ε-Τς ού συνδε-

σμω χαΟάπερ ή Ίλιάς , άλλα τώ ενός είναι. Τί ουν

εστίν δ ποιεί εν τόν άνΟρο>πον, και δια τί εν άλλ' ού

•Μ πολλά , οίον τό τε ζώον και τό δίπουν, άλλως τε δή και

1)β (1ιι1)ί(3ΐίοηο ιιιιίειιι ο"ίεΙ» εϊ οΪΓεβ ιΙρΠιιϋϊοιιρί εϊ εΪΓεβ

ηιιιΤΙΡΓΟδ, ΐ|ΐι.ι• ι ,ιΐ!.-,ι ΡδΙ ιι Ι ιιιιιιιίι 8ΐηΙ? Οιηηίιιιη ιιηηιι|ΐι<"

φΐχΐΐιπίφΐβ ρΙιίΓΡδ ρβΓίεδ ΙιβΙιΐΊΐΙ , εϊ ηοη ΡδΙ Ιοίιιιιι ςη3.•4Ϊ

ΡΟ306Γ\'3ΐίθ , 86(1 ίρδΙΜΙΙ ΙοΙυΐΠ 881 3|ίι]1ΐίι1 3ΐίυ(1 ρΓΟίΙβΓ ρ3Γ-

1ε8, 6δ1 3)ίφ]3 031183. >;ι|11 Ι'Ι 111 ! ΟΓρ0Γΐ1)ϋδ φΐίΟΙΙ8(ΐ3Γη

(βεΐυδ ΡδΙ εηιιβα υΐ ιιηιιηι δίηΐ : ι[ΐιιΙιιι-ι]ιιιιι υριό νίδεοδίΙ»»,

3ΐιΙ ίι|ίι|ΐΐ3 αϋιι Ι.ιΙΪ- ρ388Ι0. (2) ΙΗΊ'ιηίΙϊο Τ6Γ0 , ΟΓ3(ίθ ι>>1

ιι π.ι , ηοη εοη,ίιιηείίοηε, ιι 1 11)38, δεύ εο ιριοιΐ υηϊιΐδ 651. Οιι ίιΐ

ΡδΙ ΐμίΙιΐΓ, φιοιΐ Ιιοηιίιιριιι ΙιιείΙ ιιιιιιπι , ι•ι ειΐΓ ιιηιιηι βδ( , εϊ

ηοη ιιιιιΐΐη, ιιΙ αιιίιιιαΙ, εϊ Ιιϊρρδ, ρι ιιάργΙοιι δι, ιριριη3ι1ηΜχ1ιιιιι
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εϊ Εστίν, ώσπερ φασί τίνες, αυτό τι ζώον καί αυτί) δί-

πουν ; Δια τί γαρ ούκ εκείνα αΰτα δ άνθρωπος έστι ,

και έσονται κατά μέθεξιν οί άνθρωποι ούχ ανθρώπου

ούδ' ένδς άλλα δυοΐν, ζώου χαΐ δίποδος; και δλως δή

& ούχ αν είη δ άνθρωπος ?ν άλλα πλείω , ζώον χαι δί-

πουν. (ϊ) Φανερδν δή δτι οίίτω μέν μετιοϋσιν ώς είο>-

θασιν δρίζεσθαι και λέγειν, οϋκ ενδέχεται άποδοϋναι

και λϋσαι τήν άπορίαν. Ει δ' εστίν, ώσπερ λέγομεν,

το μέν ύλη τί) δέ μορφή , καί τί) μέν δυνάμει τί) δ' ε'νερ•

ιο γεία, ούχέτι απορία δόξειεν αν είναι το ζητούμενον.

"Εστί γαρ αύτη ή απορία ή αυτή καν εϊ δ δρος είη

Ιματίου δ στρογγυλός χαλκός ■ είη γαρ αν σημεΐον τοΰ-

νομα τοϋτο τοΰ λόγου, ώστε τί) ζητούμενον έστι τι

αίτιον τοΰ Ιν είναι τί) στρογγύλον και τον χαλκον.

'5 (4) Ούκέτι δ' ή απορία φαίνεται, 5τι το μεν ύλη τδ

δε μορφή. Τί ουν τούτου αίτιον τοΰ το δυνάμει όν

ενεργεία είναι, παρά τί) ποίησαν, έ"ν δσοις εστί γένε-

σις ; ούθέν γαρ έστιν αίτιον έτερον τοΰ τήν δυνάμει

-1/7 - .ΜΜ ~ 5 Τ \ γΤ

σΐαιραν ενέργεια είναι σφαιραν, άλλα τουτ ην το τι ην

ίο είναι έκατέρω. (δ) "Εστί δέ της ύλης ή μέν νοητή ή

δ' αισθητή, και άει του λόγου το μέν ύλη τί» δ' ενέργεια

έστιν, οίον δ κύκλος σχήμα έπίπεδον. "Οσα δέ μή

έχει ύλην, μήτε νοητήν μήτε αίσθητήν, ευθύς δ'περ εν

τι ( εϊναί ) έστιν έ'καστον, ώσπερ καί δ'περ δν τι , το

25 τόοε , το ποιόν, τί) ποσόν . Διδ και ούχ ενεστιν έ"ν τοις

δρισμοΐς ούτε το 8ν οΰτε τδ έν, και το τί ην είναι ευθύς

έν τί έστιν ώσπερ κα'ι όν τι. (β) Διδ καΐ ούκ εστίν

έτερον τι αίτιον τοΰ Ιν είναι ούθενΐ τούτων, ουδέ τοΰ ον

τι είναι- ευθύς γαρ έ'καστον έστιν Ον τι κα\ έ'ν τι, ούχ

!•ο•<!)ς έν γένει τω όντι καΐ τώ ένί, ούδ' ώς χωριστών Οντων

πάρα τα καθ' έκαστα. Δια ταύτην δέ τήν άπορίαν οί

μέν μέθεςιν λέγουσι , και αίτιον τί της μεθέξεως και τί

τδ μετέ/ειν άποροϋσιν • οί δέ συνουσίαν ( ψυχής ),

ώσπερ Λυχόφριυν φησίν είναι τήν έπιστήμην τοΰ έπί-

35 στασθαι καί ψυχής• οί δέ σύνΟεσιν ή σύνδεσμον ψυχής

σιόματι τδ ζην. (7) Καίτοι δ αύτδς λόγος έπί πάντων

κα\ γαρ τδ ύγιαίνειν εσται ή συνουσία ή σύνδεσμος ή σύν-

Οεσις ψυχής καί ύγιείας , και τδ τον χαλκδν είναι τρί-

γωνον σύνθεσις χαλκοϋ και τριγώνου, καί τδ λευκδν είναι

40 σύνθεσις επιφανείας καί λευκότητος. Αίτιον δ' δτι

δυνάμεως κα\ εντελέχειας ζητοϋσι λόγον Ινοποιδν και

διαφοράν. (β) "Εστί δ', ώσπερ είρηται, και ή έσχατη

Ολη κα'ι ή μορφή ταύτδ και δυνάμει, τδ δέ ενεργεία.

"Ωστε δμοιον τδ ζητεϊν τοΰ Ινδς τί αίτιον καί τοΰ ?ν

45 είναι- έν γάρ τι εκαστον, και τδ δυνάμει και τδ ενερ

γεία £ν πώς έστιν. "ίίστε αίτιον ούθέν άλλο πλην ει

τι ώς κίνησαν εκ δυνάμεως εις ένέργειαν. "Οσα δέ μή

έχει ύλην, πάντα απλώς ό'περ έν τι.

ςιιίιίαηι ιΐϊπιηΐ , δίί ςιΓιό" ϊρδίιιη αηίηιηΙ , οί ϊρίΐιηι ηίρβδ? Γιιγ

ριιίιη ηοη ίΙΙ.ι ίρ*;ι Ιιοπιο ι ".Ι , ι•Ι πιιιιΐ ΜΧιιηάΊιιη ροι-Ιίείρ»-

Ιϊοπριιι Ιιοπήηβδ, ηοη Ιιοηιίηίδ ιιηϊϋδ, 80(1 ιΐιιοπιηι , ηηΐιικιΙΚ

β( 1•ίρ•'(Ιί.ι? (Ί οιηηίιιο ρι-οΓβεΙο, Ιιηηιιι ηοη ρπΙ ιιιιιιιη , δειΙ

ρΙιίΓΗ, ,ιηίιηηΐ ΡΙ Ιιϊρβδ. (3) Μ.ιηίΓι^Ιιιιη ίίβφΐε ρ«1 ηιιοιΐ

ίΐη φΐιιίριη ΐΓβεΙαηΙϊίιυδ, ιιΐ εοίβηΐ «ΙβΓιηΪΓΟ ρ! <1ϊ•-••ι «■ , ηοη

βδΐ Π088ί1>ί1β ι-εαΜε™ Γ3ΐίοηβπι , βΐ ίοΐνρι-β (Ιπ1)ίΐ3ΐίοηρηι.

ριιπιΚϊ, ιρίρηι.ΊΐΙηιιιιΙιιιιι Π08 (Ηείπιυδ , Ιιογ. φΐϊιίρπι ιηοΐρπη ,

ηοε υογο Γογπι3 ββΐ, ρΙ Ιιοο φΐϊϋριη ροΙρηΙίΛ, Ιιοε νβπ>

.ι< 1 1 1 , ρπιΓρρΙο ηοη \μΙρ:ιΙιιγ Αηιρϋιΐδ ιΐηΐιίΐιιΐίο 0586, φιοιΙ

φΐίΡΓίΙιΐΓ. Κίρηίιιι ιΐιιΐιίΐηΐϊο οί ρηιίρηι, 3ε 81 αΌΠηϋίο νβδίί»

68801, Χ8 ΓοΙιπίιΙιιιι). ΕίβεΙ ρΙριηπι 1ι• ■<- ηοηιεη Γ3ΐίοηΪ8

κί;;ιηιιιι. Οικιγρ η,ιιοιΐ (|ΐι»τϊ(ηι- ρκΐ , Γρι»>ιΐ3ΐιι ρηιΐ8.ι «.ίΐ ιιΙ

ΓοΙπιιιΙιιηι ρ! Χ8 ηηιιιη 8Ϊη(. (4) ΑπιρΙίυδτβΓΟ ηοη ηρρηι-ρΙ

(ΙιιΙιίΙϋΙίο, (|ΐιηηί.ιηι Ιιοε φιίιίριη ιτι.ί1ριί;ι , ϋΐηιΐ υργο Γοιιη.ι

εβί. Ουη; ίβίίυΓ Ιιυ]η» εαιίίβ βίΐ , ιι( η,πο(1 ροίρηίϋ εδί , βεΐιι

8ΪΙ ίη ΐ|ΐιί1)ΐΐ8(πηκ|πρ ρριΐΡΓΛίίο β8ί , ργ.τοΙργ ΗΙικΙ ηποΗ ΓβείΙ?

ιιιι Ι Ι;ι ιΊΐίιιι ιιΐί.ι πιιι^ιι 68ί ιιΙ 8ρΙιΧΓ3 8ΪΙ , '|ΐι.ΐ' ροΐιηΐ ί,Ί <]ιΙι;ιί ;ι

βΓ»1 : 5β<1 Ιιοε βΓβΙ, ίρ.ίΐιιη ηιιΜ εΓβί Ρββε ιιΙγΪ(]ΠΡ. (γ>) Κηι

λιιΙριιι πΐ3ΐεη3 (]ΐι.τι1»ηι ίηΐρΐΐροΐυ.ηΐίί , ηιι.τιΐηιη δΡηΜόίΙϊδ :

βί ϊβπιρΡΓ πιΐίοηίί ηοο φΐίιίβηι ιηηΐΡΐ'ϊ:ι , Ιιοε υργο βο'.ιΐδ οβί ,

οί είΓεηΙιιβ ΐ\%ηη ρΐηη». 0ηα?ριιηιςπ(ΐ υργο ηρηηρ ϊη|ρ1-

Ιΐ'ΐΊιιηΙ.Ίΐι ηεφίβ 8οηκίΙ>ίΙρηι ιιΐ3(ΡΓΪ;ιηι Ιι.ιΐιρηΐ , ΜηΙίηι ρβΓ 8ε

ιιηιιηι (ριϊ(1(Ι»ηι ιιηιιπίφίοιίφΐε «$( : φΐεπιβπΊηοάΊιπι ϊρςηηι

ΡΠ8, ίρϋΐιιη Ιιοε, φΐβίε , ηηηηΐηπι : ιρι;ΐΓΡ ηοη ίηρκί ίη <1ρΙϊ-

ιιίΐίοηϊΐιικ ηβε βη$, ηεο ιιηιιηι : οί ίρκυηι ςυίιΐ ργλΙ 688Ρ,

8ΐ.ιΙϊιιι ρβΓ 8ε ιιηιιηι ηπίιΜαηι εβί, φΐρηι<κ]ηιθ(]ιιιη εϊ βη8

(ριίιΐιΐηιη. (Π) ΡΓορΙεΓΡ» ηοη :ιϋιρΐ3 αΐϊα εηιικι ιιΙΙί ίίίοπιιη

β$1, ιιΙ ιιηιιηι «'ηι, ηβε «Ι εη« φΐίιΐιΐηιιι κΐηΐ : κΙβΙιπι είβηίιιι

ρρΓ 86 ιιηιιιηιριοιΙιΉΐε 68( ΡΠ8 ιρΜ•ΙιΙ.ιιη , βί ιιηηιιι φΐίιΐιΐίΐιιι.

ηοη ιιΙ ίη βκηβΓβ ίη εηΐο, εϊ ιιηο, ηεε (ηιιιριιιηι δίηΐ κρρα-

γβΙλ ρΓαΊβΓ ρ.'ιιΐί. ιιΙ.'ιιί.ι. Οΐι Ιιπιιρ <ιιι|ριιι (Ιιι1)ϊ1;ι1ϊηιιρ|ιι ,

<|ΐιίιΐ3ΐιι ρ.ΐΓ(ϊ('ίρ<ι(ϊοηριιι βϊιιηΐ, εϊ εαιιςηπι φΐ% 8ΐ( ραΓίκί-

ρηΐίοηίϋ, εϊ φΐϊιίηβπι 8ΪΙ ϋΐιιιΐ ραιΙϊοϊραΓβ, οΊιΙιϋηιιΙ. ()ιύ-

ιΙ;ιιη ριιριιΙ,ιηι , βίειιΐί Ι.νρηρΙίΓοη ηίΐ Βρίρηίίηιη 6886 ίρ$ίιΐ8

8ΓΙΓΡ ε( ΛΓΐίιηίΡ. ριιίιΐηιιι ρηηιρθ8Ϊ1ίοηρπι , ηιιΐ εο^ηηείίο-

ηρηι ;ιηίιιι;ΐ' ουηι εοΓροΓε, ίρ8ΐιηι τϊνρΓΟ. (7) ΑΙΙβηίρη

ρ.ΐιίριη (Ιρ ηιηηϊΙιιΐΝ πιΐία επί. Γ.ίρηίηι ίρδίιηι 8»ηηηι 6896,

ηιιΐ εορηία βυί εοη]υηεΙίο ;ιηΙ ΓοηιρηδίΙίο ;ιηίιιι;ρ ρ| ί.ιιιϋ,ιΐ ϊ,

επί; ι•1 ιρδείδρ ΙπηηιίΐιΙιιιη , Ροηιρθ8ί<ίο .ΤΓ18 ρΙ Ιπ.ιη^ηΙί ; ρ(

ηΙΙιιιιιι ββ&ε, εοπιροβίΙίοΜίρΡΓίίεΐεί εϊ βΐΐιειίίηϊδ. 0,ίιι>;ι τργο

βδΐ, φίοιιίηιη ροίειιΐίχ ρΙ βε.Ιαδ Γ,ιΙίοιίι'ΐη φΐ.τηιηί ιιπϊρπ-

(ριιι , ρΙιΙίΓΓρΓΡίιΙϊηηι. (8) Εδί ηπΙριη ( ιιΙ (ΙϊιΊιιιη ι•-Ι ) ιιΙΙίηι»

ηιηΐιτκι εϊ Γογπιλ ϊο'βηι εϊ υηιιιη , ΗΙα ηηίάαη ροΐεηΐϋ, Ιι.τρρ

ν«Γ0 3ε1υ. Οιι,ίμ' βΐπιίΐρ οκΐ φΐβ!ΓΡΓ6 ψηιΐη,'ΐηι ιιηίιΐδ ε3Π8η

8Ϊ(, ρ( ιιΙ ιιηιιηι δίί. Γηιιιιι ριιίηι φΐίιΐιΐ.ηιιι , ιιιιιιηκριοιίιριρ,

εϊ ςιιοιΐ ροΐεηΐία, εϊ <|ΐιο<1 βεΐη , ιιηιιηι < ρκ >< Ι.ιιιιηχχίο 08(.

Οιι«ι•ρ ηιιΙΙ.Ί .'ιΐί,ι <'Λΐι>.ι 651, ηΐ8Ϊ 5Ϊ π,ιιίιΙ 6&1 Ι.-ιιιΐ|ΐι.•ιηι ρχ

ριιίρηϋίΐ ίη ιιιΊπιη ηιονρηκ. <0"-> (ηιηιριβ νεΓΟ ηοη ΙιηόρηΙ

ιη,•ι|ρι ϊιιιη , πιικίιι δίπιρίίεΗοΓ δυηι ιιηηιιι ιριίι! .
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Περ'ι μέν ουν τοϋ πρώτως οντος και προς δ πασαι

αί άλλαι κατηγορίαι τοϋ ίντος αναφέρονται εΐρηται,

περί της ουσίας. Κ «τα γαρ τον της ουσίας λόγον λέ

γεται τάλλα Οντα , το' τε ποσόν και το ποιον και τάλλα

λ τα ούτως λεγόμενα ■ πάντα γαρ έ;ει τον της ουσίας λό

γον, ώσπερ εΐπομεν Ιν τοις πρώτοις λόγοις. (2) Έπε!

δ; λέγεται το 3ν τι) μεν τι) τί η ποιον η ποσόν, τό οέ

κατά ίύναμιν χαι Ιντελε'χειαν χαι κατά τί) έργον, διο-

ρίσιομεν χαι περί δυνάμεο>ς και εντελε/είας, και πρώ-

ιυ τον περ'ι δυνάμεως ί, λέγεται μέν μάλιστα κυοίως, οϋ

μήν χρησίμη γ' εστί προς δ δουλόμεΟα νϋν • ε'π'ι πλε'ον

γάρ ε'στιν ή δύναμις και ή ενε'ργεια τίον μόνον λεγομε'-

νων κατά κίνησιν. Άλλ ε'ιπόντες περ'ι ταύτης Ιν τοις

περ'ι της ενεργείας διορισμοΐς δηλώσομεν καΐ περί τών

". άλλων, (ί) "Οτι μεν ουν πολλαχώς λε'γεται ή δύναμις

και το δύνασΟαι , διώρισται ήμϊν ε'ν άλλοις. Τούτιον

ο" όσα ι μεν δμωνύμως λε'γονται δυνάμεις άφείσθωσαν •

ενιαι γαρ δμοιότητί τινι λε'γονται, καΟάπερ Ιν γεωμε

τρία και δυνατά και αδύνατα λε'γομεν τω εΐναί πως ί\

2" μή είναι. "Οσαι δέ προς το αυτό ειϊος, πασαι άρχαί

τινε'ς είσι , χα'ι προς πρώτην μίαν λε'γονται , ή Ιστιν

άρ/ή μεταβολής εν άλλω ί\ ή άλλο. (») ΊΙ μέν γαρ

τοϋ παΟεϊν έστ'ι δύναμις, ή Ιν αυτί) τω πάσχοντι αρχή

μεταβολής παθητικής ΰπ' άλλου ή η άλλο • ή δ' εςις

36 απάθειας της επί τί) χείρον και οΟορας της ΰπ' άλλου η

ή άλλο, ΰπ' αρχής μεταβλητιχής. Έν γαρ τούτοις

ενεστι πασι τοις έίροίς δ της πρώτης δυνάμεως λόγος,

(δ) Πάλιν δ' αύται αί δυνάμεις λε'γονται η τοϋ μόνον

ποιήσαι ή (τοϋ) παθεϊν η τοϋ καλώς, ώστε και έν τοις

Λ» τούτων λόνοις ένυπάρ^ουσι' πιος ο'ι των προτέρων δυνά

μεων λόγοι, (β) Φανερδν ούν ότι έ*στι μέν ως μία δύ-

ναμις τοϋ ποιεϊν και πάσχειν ( δυνατόν γάρ έστι και τω

ε/ειν αυτό δύναμιν τοϋ παΟεϊν και τω άλλο ΰπ' αύτοϋ),

εστί δ' ώς άλλη. Ή μέν γαρ ε'ν τω πάσχοντι• δια

π•> γαρ τί) ε/ειν τίνα αρχήν, καΐ είναι και τήν υλην αρ

χήν τίνα, πάσχει τό πάσχον κα'ι άλλο ΰπ' άλλου- τό

Λίπαρόν μέν γαρ καυστόν, τό δ' ΰπεϊκον ώδ'ι βλαστόν •

ομοίως οέ και επ'ι των άλλιυν ή δ' έν τώ ποιοΰντι, οίον

τό Οερμόν κα'ι ή οικοδομική, ή μέν ε'ν τω Οερμαντικώ,

4ΐ) ή δ' ε'ν τώ οικοδομικοί. Διό ή συμπε'^υκεν, ούΟέν

πάσχει αυτό ΰι' ίαυτοϋ • εν γαρ και ουκ άλλο. (7) Και

ή αδυναμία και τό αδύνατον ή τη τοιαύτη δυνάμει

ε'ναντία στε'ρησίς Ιστιν, ώστε τοϋ αύτοϋ κα'ι κατά τό

αυτό πάσα δύναμις αδυναμία, (β) Ή δέ στε'ρησις λε'-

»ί γεται πολλαχως- κα'ι γαρ τό μη έχον καΐ τό πεφυκός

αν μή ί/-/\ , ή δλοις ή ότε πε'φυκεν, κα'ι ή ώδί , οΐον

παντελώς, ή καν δποισοΐν. Έπ' Ινιων δε, άν πειυ-

κότα εχειν μή εχη 6ία , ε'στερήσΟαι ταϋτα λεγομεν.

βο ρπιηο Ηβφΐρ οηΐε, ρ( αά φίοιΐ ορΙργηι οιηηεδ εηΐίβ

ρΓ;ρ<]ίω(κ>ικ•8 ΓοΓεπιηΙηι-, Ιιοο ε$1, (Ιο ΜΐΙΐίΙηηΙί.ι, ιΙίιΊιιιη

ΡδΙ. Ν«ηι δΟΡυηιΙιιηι 5ΐιΙ)8ΐηη1ί.Έ ΓαΙίοηιτη ορΙβΓα ιΙίπιπΙιΐΓ

ρηΐί,ι, φΐαηΐιιηι ίΐ ςιιβίβ, 30 γρΙοι-3, ψκρ. ί(3 (ΙκίιιιΙιιγ.

ΟιιηοΙα ο(ρηίιη ΙΐΛΐ)θ1)υηΙ βιιΐΐδΐ.ιηΐίπ' πιϋοικ'ΐη , «Ι ίιι \π ίιηίί

δ«ΓηιοηίΙ)Πδί1ίί8βπιίπιυ8. (2) ι^ιιιιιιι μιιΙιίιι ρη.ί(Ιίθ3ΐιΐΓ, Ιιοο

Γ[ΐιϊ«Ιοπη φΐϊιΐ, ιιιΐ ςιιβηΐίΐαί, ηιιΙΐ|ΐιαϋΙ;ΐί, Ιιοο νείΌ 5βοϋη-

ϋυηι |κι|ι-ηΐί;ιιιι, βΐ βοΐιιηι »1(]ΐιβ εοηίΐιηιηΐΐϋοηεπι, <1ρΙ«γ-

ι π : ιιι ί 1 1 1 κ οΐίαηι (Ιε ροΐεηϋϊ , εΙ 30ΐυ. ΕΙ ρπηιο άα ρο(ρπ(ί3 ,

ρ» φΐίιΙΐΊΐι, ςυ» ιϋείΙυΓ ηΐ3\ίιηε ρρορπε, ηοη 1.ιηκ•ιι ε$1

ιιΙίϋ> 3(1 (]ΐιοιΙ ηιιηε τοίιιπιυ» : ροΐεηΐίβ ηβηιςυε, είβεϋο,

ΙαΙϊυς ρ3(εη( , ψιηιιι ίΙΙ,ι ςυίε ίιτιιιιιΐιιιιι ιηοΐυηι «υΐιιιιι (Ιί•

πιιιΙιιγ. δβ<1 ςϋΐιιΐ] ιΐε ε» (Ιίχιτίιηιΐϊ ίη ιΙι-Ιι-πηίιι.ΊΐίιιιιίΙιικ

ιΙρ «(Μίοιιε, οίΐεηιίεηιιυ εΐίαιιι ιΐε 3|ϋί. (3) (,ΐιιπιΙ ί,ϋιπ- πιπί-

ΙίρΜοϋβΓ ροΐοηΐί», εΐ |Μ)55β ϋίεϋΙϋΓ, ιΙιΊι'πιιίικιΙιιιιι εβί 3

ιιοΙιιλ ίη ηΐϋδ. ΙΙαΓϋηι νεΓΟ ςυκευηκριε ηυίιίεηι ίτςιιϊτ(κ:«

ιΐίιιπιίπι ροΐεηΐίορ , ρΓ<χ•ΙβπηίΙΐ3ηΙυΓ : (|ιι,χίΙ,ιιιι ε(ρηίηι $ϊαιΐ•

ΙιΙιΐιΙίπι• ι|ΐι;ι.Ι,ιηι ιΙΊευηΙιΐΓ, ιι[ ίη μ.'οιιι.ΐΓία ι•1 ρονίΊΙιίΙία 30

ίιΐ)|Κ)5δίΙ)ί1ί3 ιΐΐι ίιιιπιί, ρο ι|ΐιιιιΙ ΐ|ΐιοιΙιιιιι ιιιοιίι) 8ίη(, 3ΐι( ηοη

5ίηΙ. Οΐ'ίΡείΊΐΐφΐε υβγο 3(1 εβηιίεηι βρεείεηι, οιηηρ$ .ι Ι ϊ< ι ιι .-*.

|ΙΠΠΠ|Ι!.1 ΜΙΙΐΙ , ('Ι 3(1 ΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ρΐ'ίΐη.ΊΙΙΙ ιΐίι ιμιΙιιγ, (|ΐι;ι• ε>( ρπη-

είρίυηι (Γ3ΐΐ8ηιιι(3ΐίοηί& ίη ΐΐίο βυΐ ρεοιιΐ αϋπιΙ ρϋΐ. (4) ΑΙί-

(|ΐιιι ρηίιη ρ.-Ι ρ3ΐίρη(1ί ρο(εη(Ϊ3, ςιιχ ίη ίρκο ρβΐίεπίε ρΓΪηοί-

ρίιιηι 681 ΐΓ3η•>ηιιιΙ;ιΙίηιιΪ8 |)»8δίν8ε 31) βϋο ιιιιΙ |>η ιιι Ι ίΐΙίιι.Ι ρ»( :

;ιϋι|ΐιιι νιτο Ικιΐιϋιΐ!; ίιιιρ.Ί^?ίΙιίΙί1;ιΐί>, ςιιχ ίη (ΙεΙΡΓΪυβ εβί, ρΙ

εοΓΓίφΙίοηίδ 1 1 1 1 ;ι• ρΜ .ίΙι ηΐίο ηπΐ ρπ>υΙ ηΐίικί Ρ8( , ρΓίηείρίκ

ΙΐίιιΐΜΐιηΙιιΙίΜΐ. Ιη Ιιί> εηίηι οηιηίΙ)υ$ (ΙεΓιηίΙϊοηίηυκ ίιι•-1

ρπηι;ι• ροΐεηΐίββ ηιΐίο. (5) Κηγμιν οιιίριη , Ιιιΐ' ροΐεηΐίίε (1ί-

(ίιιιΙιιγ, αιιΐ ίρ8Ϊιΐ8 ΓιιιίιΊΐιΙί ΜΐΙιιιη , αιιΐ ρ»1ίοικ1ί , 3ΐιΙ ίρβίυβ

Ιιιίη'. (,)ιιαπ• ίη Ιιαηιιη ηιιοςηε Γ3ϋοηί(>υ8 ψιαήΊΙαηιιηιχΙ»

ίιΐιίϋηΐ ρΓίοπιηι ροΐρηΙϊ3Γυπι ταΐίοηεδ. (6) ΜβηίΓεβΙυηι \&ί-

1 ιιγ Ρ8( ΐ(ΐιι)ι1 (ριοιίηιη ηκχίο ηιικίεπι ιιηη ε»1 ϊρϋΐιιβ ΓηοΡΓΡ εΐ

ρηΐί ροΙιΊΐΙ ί;ι ( ροΙεη8 ριιίιη ΡδΙ , εΐ εο ιριιχΙ ίρΜίιιι ΙιηΙιρ;ι( ρβ-

Ιίριΐιϋ ]ΐοΙι•η1ί;ιιιι , ρΙ ρο ςικχ] ηϋιιιΙ ιιΐι ι•ο ) , ιριοιΙ,Ίηι ιιιικίο

νεΓΟ αϋα. Η.τε εηίηι ίη ρβΐίρηίβ εδί. ΡΓορΙεΓΡβ ρηίιη ςιιο<Ι

ΙιβΙιρΙ αϋ(]ηοι1 ρπηπρίιιιη, ρΙ φΐιχΐ ιΊϊ,ίιιι ιηβίρηβ ιιϋφκι.Ι

ρηηείρίιιιη Ρ8(, ραΙϊΙιΐΓ φ,ιοιΐ ρ.ιΙϋιΐΓ, ρΙ κΐίικί ηΐι βϋο.

Ρίη(ξυε ηηπίφΐε εοηι1)ΐΐδΙίοίΙρ ΡδΙ; οειίεηδ νει-ο, δίο ρΓεδδϊ-

1)ίΙε : εί δίηιίίίΐΡΓ (1ε ερίεπδ. ΙΚ-βε νει-ο , ίη Γβείρηίε , ιιΙριιΙ.'ΐ,

(■«ΙίιΙιιιη, ρΙ οϋΙίΓιεαΙϊνα : Ιι.τε ιρικίρηι ίη Γ3ΐρΓ»εΙϊνο, ι'Ι!»

τργο ίη α•ιϋίίθ3ΐίνο. ΡιορίΡΓ φΐο<1 ηιιΙΙιιιιι , ριπιιΙ Γοηιι«-

ΙιιγβΙρ ΓαεΙυπι , ίρδίιιΐϊ 3 ίε ίρίο ρβΙίΙιΐΓ : ιιηιιπι ρΐεηίηι ρΙ ηοη

βΐίυι! εδί. (7) ΑΙιμιβ ίηιροίρηίίβ , ρΙ ίιηροίρηδ, εβ ςιΐΓΒ

ρ}ιΐίΐΐ)0<1ί ροίρηίί.χ• οοη(πιιί3 ΡδΙ, ρΓΪνηΙϊο ΡδΙ ριι«κι ρ]ιΐδ-

«Ιριη ροΐεηΐίη οιηη,ίδ ΡδΙ ρΙ δρριιιιιΐιιιη ίιίεηι βίο,ηβ ίιηροίρη-

Ιί«. (8) ΙΊ•ίν«Ιίο «πίπιι ηιιιΙΙίΙ«ιί«ηι ιϋι ίΐιιτ. ΚΙοηίιη ςικκΙ

ηοη Ιι,.ΙιιΙ , εί φ^ιοι) ιι;ι!ιιγ« ηρΐιιηι ΡδΙ, δι ηοη Ιΐ3ΐχ•1, «ιιι

οηιηίηο, «ιιΙ ιριιιιη ηι|ιιι« βρίιιιη δί(, «ηΐ βίο, ηΐρ-ιΐ ι

οηιηίηο, ηιιΐ φΐοηιηιίοπιηφίη : ίη φΐϋηίδιίβηι <ιιι[ριη, 8Ϊ ιι.ι-

ΙιιγΛ »ρΐ3 ΙιηΙχίρ, νί ηοη Ιι«1κ?3ΐιΙ, ρπν3ΓΪ 03 (Ιίρίηιη>.
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ΟΑΡ. II.

Έπεί δ' αί μέν έν τοις άψύχοις Ινυπάρχουσιν άρχαι

τοιαΰται, αί δ' έν τοϊς' έμψύχοις καί έν ψυχή χα'ι της

ψυχής έν τω λογον εχοντι, δήλον δτι και των δυνάμεων

αί μεν Ισονται άλογοι , αί δέ μετά λο'γου. Διδ πασαι

6 αί τε'χναι καί αί ποιητικαί έπιστημαι δυνάμεις εί-

σίν άρχαί γαρ μεταβλητικαί εϊσιν εν άλλοι ί; άλλο.

(α) Κοί αί μέν μετά λο'γου πασαι των εναντίων, αί

δ' άλογοι μία ενός, οίον το θερμδν τοΰ θερμαίνειν μό

νον, ή δέ ίατριχή νόσου χαί ίιγιείας. Αΐτιον δε ίτι

κι λόγος εστίν ή επιστήμη, δ δέ λόγος δ αϋτδς δηλοϊ τί>

πράγμα χαί τήν στέρησιν, πλην ούχ ώσαύτοις, καί

εστίν ώς άμφοϊν, εστί δ' ως τοΰ υπάρχοντος μάλλον.

(3) "Ωστ' ανάγκη χαί τάς τοιαύτας έπιστημας είναι

μέν των έναντίοιν, είναι δέ τοΰ μέν καΟ' αΰτάς τοϋ δέ

ιι, μή καΟ' αΰτάς• καί γαρ δ λόγος τοϋ μέν καθ' αυτό,

τοϋ δέ τρόπον τίνα κατά συμβεβηκός • άποφάσει γαρ

καί άποφορα δηλοϊ το εναντίον. Ή γαρ στέρησις ή

πρώτη το εναντίον, αύτη δ' άποφορα θατέρου. (4) Έπεί

δέ τα εναντία ούκ έγγίγνεται έν τω αϋτω, ή δ' ίπι•

!υ στημη δύναμις τω λόγον εχειν, καί ή ψυχή κινήσεως

έχει αρχήν, το μέν υγιεινδν ΰγίειαν μόνον ποιεί καί το

Οερμαντικδν θερμότητα καί το ψυκτικδν ψυχρότητα, δ

δ' έπιστημιον άμφω. Λόγος γάρ έστιν άμφοϊν μέν,

ούχ δμοίως δε', καί έν ψυχή ή έχει κινήσεως αρχήν

25 ώστε άμφω άπδ της αυτής αρχής κινήσει προς το αύτδ

συνάψασα. Δώ τα κατά λόγον δυνατά τοις άνευ λό

γου δυνατοϊς ποιεί τάναντ ία • μια γάρ αρχή περιέχε

ται, τω λόγω. (δ) Φανερδν δέ και δ*τι τή μέν τοΰ ευ

δυνάμει ακολουθεί ή τοΰ μόνον ποιήσαι ή παθεΐν δύ-

3ΐιναμις, ταύτη δ' εκείνη ούκ άεί• ανάγκη γαρ τον ευ

ποιοΰντα καί ποιεϊν, τον δέ μόνον ποιοϋντα ουκ ανάγκη

καί ευ ποιεϊν.

Ριιιιιΐ) «υΐεηι φΐ,ν<1;ιιη Ιηαηίηιαίίδ Ιαϋα ρηηοϊρί* ίιΐδίιιΐ,

φΐ&'ϋβηι νβΓΟ ίο βιιίηι.Ί ΙΚ, εΐ ίη αηίηια , εΐ ίη ,ιιιίηι,- 63 ρβιΐβ

φι» ΓβΙίοηοπι ΙιβυβΙ, ρβίεΐ ςυο<1 ροίβηΐίαιυηι α,υοςοε φιβο-

(ίβιη ίπ-βϋοηβίεβ, φΐ;ι•<]<ιι» ουηι ΓβΙίοηβ βπιηΐ. (}ιΐίΐΓβ

οηιιιβ3 3Γίβ8, εΐ ΓϋοΙΐν»; δπβηΐίδβ, ροΐεηΐίίβ δΐιηΐ. ΙΊίικίρία

οηίηι Ιι,'ΐιΐΜΐιιιΐϋΙίν» δυηΐ ίη βΐίο, ρΓοιιΙ ηϋιιιΙ εδί. (2) ΕΙ

Ί"•<• ποίίΐεηι ουηι Γ3<ϊοηε, οπιηββ οοοάεηι εοηΐιβιϊοπιιη «ιιηΐ ;

ίπ-βΐίοηβίβδ νβΓΟ, ικι.ι ιιηϊυκ : ιιΐ οβίϊϋηιη, Ϊρ5ϊυ5 βαΙι-ΓαοϊϋπιΙι

5οΙϊιΐ8 : πιβιΙίεβηηΜ νεΓΟ ροΐεηΐία, ϊηππηίΐβΐίδ εΐ δαηίΐαΐίί.

03υ$3 νβΓΟ ββΐ,ςυίβ δείεηΐίβ βδΐ ταΐίο. Κβίίο βϋίειη ββα'ειιι

ηιβηίΓείΙηΙ εΐ Γβηι βΐ ριίνβΐίυηεηι , ηίδί φΐου1 ηοη βίηιίΙίΙεΓ :

εΐ ςιιοιίαιη ηιοϋο «,υίϋεηι ίΐιηΐιοππη εδί , φΐυιίαιη ηιοόΌ υργο

ε]υδ ηΐ3»ίδ ςηοι] εχδϊδίίΐ. (3) ΟυβΓε ηεεβδδβ βδΐ ί»1ε5 εΐίβιη

δείεηΐίβδ β&8β ςιιίυεηι οοηΐΓβποπιηι ; 685β νβΓΟ ηυ]υβ φΐίϋβιη

ρβΓ 86 ί|)838, ίΙΙίυδ νβΓΟ ΠΟΠ ρβΓ 86 ίρ838. ΕΙεηίΐΟ ΓΗΙίϋ ΙιΙ^ΙΙί

φΐίιίειη δβεοηϋιιηι δε ϊρ&αηι, Ιιιι]ιΐ3 νεΓο φΐυ(ΐ3ηι ιιιο(1ο δβ-

οιιικίαιη βοείοΥ-ηβ. .ΝρβΒίίοοβ βηίηι εΐ δοΜαϋοηβ ηίΒηίΓεδίΒΐ

οοηΐιοιίιιιη. ΡιίηΐΒ οαηιηιιε ρπναΐίο, ευη(Γ3πυιυ εδί : Ιιη,^

βιιίεηι βΙΙειίϋδ (Ιεηιρϋο εδί. (4) 8β(1 ςυυηίβηι οοιι!γ3γϊ3 ηοη

δΐιηΐ ίη εοϋειη , δείεηΐία νεΓΟ ρο(εοΙί3 , εο φΐο<1 ΙυιοεΙ ΓβΙίο-

ηεηι, βηϊηια ηιιοςυβ ηιοΐυδ ρπηεί|ΐίυηι ΙιϊΜ; 8ΐ1υ1)Γε α,οί-

<1βηι 83ηίΐ3(εηι βοΐυηι ΓαείΙ, βΐ εβίβώεΐίνυηι εβίίιΐίΐοίειη , ει

Γπι;βΓ3εΙίνιιιη Μϊ{>ί<1ϋ3ΐεηι, δείεηδ νβΓοβιηοο ΓβοΐΙ. ΚΆι\0 εηίηι

βηιοοΓοηι ςοίϋεηι βδΐ, ηοη Ιβπιεη βίιηίΠΙΐΓ, εΐίβηι ίη αηίιηβ ,

ο,υβ; ηιοΐυδ ρΗηείρϊοιη Ιΐ3ϋβΙ ; φίαι-μ ;ιιηΙ)ο ΐ)ΓοΓεε1ο β\ εοιίειη

ηιονεΐιίΐ ρΓΪηείρίο πά ΊύεΐΏ εοη]υη{;εη8. ςιωΓβ ψιζι δεειιη-

(Ιιιηι Γ»ϋοηεηι ροΐεηΐίβ δϋηΐ, εοηΐΓβιίβ ϋδ ΓλοιιιιιΙ, φυβ

βοϋα,ιιβ ΓβΙϊοηβ ρυΐεηΐίβ 8ηηΙ : υηο ικιοκριε ρΓΪηοίρίο ε,οηΐί-

ηεηΙηΓ, ΓβΙίοηε. (5) Μ3ηίΓεδ(οηι βηΐβιη 681 τριοϋ ίρβίυβ

Ιιβηβ ρο(εη1Ϊ3ΐη δε(|ΐπ(ηΓ δοϋοδ ΓβείεηιΙί αυΐ ραΐϊοηιΐϊ ροΐεη-

Ιΐβ : ηβηε νβΓΟ ϋΙ.ι ηοη βεηιρεΓ. ςοί εηίηι Ιιβηε ΓηοΐβΙ ,

ηεοε88ε «8ΐ οΙ εΐίηιη ΓαοίαΙ : φΐί νεΓο δοΐιιιη ΓαοϊΙ , ηοη ηε-

εεδδβπο εΐ Ιιεηε ΓϊείΙ.

ΟΑΡ. III.

35 Είσί δέ τίνες οι φασιν, οίον οί Μεγαρικοί, δταν

ενεργή μόνον δύνασθαι , δταν δέ μή ενεργή ου δύνα-

σθαι, οίον τον μη οϊκοδομοΰντα ού δύνασθαι οίκοδο-

μεΐν, άλλα τον οϊκοδομοΰντα δταν οικοδομή • δμοίοις δέ

χα'ι έπί των άλλων. Οίς τα συμβαίνοντα άτοπα ού

40 χαλεπδν ϊοεΐν. Δήλον γάρ δτι ούτ' οικοδόμος ε'σται

έαν μή οικοδομή• το γαρ οικοδομώ είναι το δυνατί)

εΐναί έστιν οίκοδομεϊν δμοίιος δέ καί έπ! των άλλιον

τεχνών. (ϊ) ΕΙ ούν αδύνατον -ας τοιαύτας εχειν τέ-

χνας μή μανθάνοντά ποτέ και λαβόντα , καί μή εχειν

«5 μή άποβαλόντα ποτε' ( ή γ4ρ λήθη ή πάθει τινι ή

χρόνω- ού γαρ δή τοΰ γε πράγματος φθαρ-'ντος, αεί

γάρ έστιν ) , δ"ταν παύσηται , ούχ Ιςει τήν τε'χνην • πά

λιν δ' εύθυς οικοδομήσει πως λαβοίν ; Και τά άνΐιυχα δή

δμοίοις ■ ούτε γάρ ψυχρδν ούτε θερμον ούτε γλυκύ ούτε

5(ΐ όλως αίσθητόν ούθέν εσται μή αϊσθανομένων. "Ωστε

τον Προιταγόρου λόγον συμβήσεται λε'γειν αύτοΐς.

(&) 'Αλλά μήν ούδ' αΐσθησιν εςει ούθέν άν μή αϊσθά- Ι

8ιιηΙ αοΐβιη ΐ|ΐιϊΐ1αιη , οί Μβββπεί , φΐί αΝοιιηΙ ίοπο 8θΙυι»

ροδδβ ςοιιηι Β^αΐ; ςιιυιη νεΓΟ ηοη ά&άΙ, ηοη ροδδβ : υΙροΙ»

εοηι, ο,ηί ηοη κΟίίίεαΙ, ^(ΙίΙίαιιι- ηοη ρο&δε; 86(1 βοιΙίΠεβη-

ίοιη , ςυοηι 0ΐ(1ί1ΐε3( : δίιηίΗΙεΓ ςηοςοε εΐ άβ εβίεπδ. Οιιί-

Ι)ϋδ φΐ.Έ ίηεοηνεηίεηΙί3 3εεί(]3η1, ηοη εδί (ϋΐϊίείΐβ νίιΙοΓε.

Ρ»ΙβΙ η3ΐιιςοβ, ςυοο" ηεε ακΙίΙίοαΙοΓ επί,δί ηοη !Γ(1ίΙίθ3ΐ.

/ΕιΙίΠεβΙοιβηι βηίηι Ρ88β, ροδδε η?(1ίΠο»Γβ βδί. δίηιίΐίίει-

βιιίεηι ει ιΐβ 3ΐίί8 3Γΐί1)08. (2) 5ί ί@ΐΙ»Γ ίηιροβδίϋΐΐβ βί,Ι Ιιιι-

ίυίεβηιοαΊ βιΐβδ ΙιαΙιβΓβ, ηίδί ςιίΒηϋοςοβ (ΙίιΙίοβπΊ εΐ »οο«-

ρβΓίΙ; βΐ ηοηηβοεΓΡ, ηίδί ΗΐηίΜηΙ 3ΐίςη»η(1ο (βιιΐ εηίηι υοΙί-

νίοπε, βιιΐ ο,ικίιΙμπι ρΒίδίοηε, βοΐ ΙειηροΓε : ηοη εηίηινεΓο

Γεεοιτο|43 : δεηιρεΓ ηβηιςυββδί) : φΐηηι οεδ&ΒνβπΙ, ηοη

ΙιβΙιεΙιίΙ 3Γΐεηι : πΐΓβιΐδ 3υ(βηι δΐϊΐίιη ;••.Ιι;ϊ.-,,!,ϊι , ςυοοιοιίο

ΒΟΓβρΙβ 3Γΐβ? ΕΙ ίηαηίηιαΙ» (Ίίαιη δίηιϋίΙβΓ : ηβο εηίιη ΓΗ^ί-

οΊιιη, ηεςυβ ο.ιΐίιΐιιιη, ικηιιβαΊιΙεβ, ηεε οηιηίηο οΙΙοηι δβη-

δϊΐιίΐβ επί ηοη ββηΙΙβηΙΐΗυβ. (ί»3Γε ΡΓοίηςοΓ»! ορίηίοηεηι

(ιεί ΙαηΐΐΙΙαΙΰΐ Μίβ, ηιιχιηι βΐ ηηαίβι ρεταρίαηΐιπ)

αεείαεί είδ Οίιει-6. (Λ) ΑΙιριί ηεε δεη^ιπη 3ΐίφΐία" Ιιαίιεύίΐ, δι
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νηται μηδ' ενεργή. Κι ουν τυφλόν τομή ε/ον Οψιν,

πεφυχός δε χαι ίτε πε'φυκε χαι ίτι ίν, οί αυτοί τυφλοί

Ισονται πολλάκις της ημέρας χα\ κωφοί, (ί) Έτι

ει αδύνατον το έστερημενον δυνάμεως, το μη γενόμε-

ί> νον αδύνατον εσται γενέσθαι• τό δ' αδύνατον γενέσθαι

ό λέγων ή είναι ή έσεσΟαι ψεύσεται ■ το γαρ αδύνατον

τοϋτο έσήμαινεν. "ϋστε ούτοι οί λόγοι έςαιροϋσι και

κίνησιν χαι γε'νεσιν άε'ι γαρ τό τε Ιστηκός έστήςεται και

το καΟήμενον χαϋεδεϊται- ου γάρ άναστήσεται αν χα-

•" θιζηται* αδύνατον γαρ εσται άναστήναι ο γε μή δύνα

ται άναστήναι. (&) Ε! ούν μή ε'νδε'/εται ταϋτα λε'γειν,

φανερόν δ'τι δύναμις και ενέργεια ετερόν έστιν • έχεϊνοι

δ' οί λόγοι δΰναμιν και ένέργειαν ταΰτό ποιοϋσιν, διό

και ου μικρόν τι ζητοϋσιν άναιρεΐν. ϋστ' ενθέτεται

ιι> δυνατόν μεν τι είναι μή είναι δε, και δυνατόν μή είναι

είναι δε, ομοίως δέ και ε'π'ι των άλλο>ν κατηγοριών

δυνατόν βαόίζειν ον μή βαδίζειν, και μή βαδίζον δυνα

τόν είναι Βαίίζειν. (β) "Εστί δε δυνατόν τοϋτο, ω εάν

ΰπάρςη ή ενέργεια, ου λε'γεται ε/ειν τήν δΰναμιν, ού-

ϊιι Οέν εσται αδύνατον. Λε'γο» δ' οίον, ει δυνατόν κα-

θήσΟαι χαι ένδε'/εται καΟήσβαι, τούτω ε'άν υπάρξη τό

χαΟήσΟαι, ούΟέν εσται αδύνατον και ει χινηΟήναί τι ή

χινήσαι ή στήναι ή στήσαι ή είναι η γίγνεσθαι , ή μή

είναι ή μή γίγνεσθαι, ομοίως. (7) ΈλήλυΟε δ' ή ενε'ρ-

25 γεια τοΰνομα, ή προς τήν έντελέ/ειαν συντιθέμενη,

χαι επι τα άλλα έχ τίον κινήσεων μάλιστα • δοκεϊ γαρ

ή ενε'ργ=ια μάλιστα ή κίνησις είναι. Λιό και τοις μή

ουσιν ούχ άποδιδόασι το χινεϊσΟαι, άλλας δε' τινας κα

τηγορίας , οίον διανοητά χαι επιθυμητά είναι τα μή

3ΐι όντα, κινούμενα δ' ου. Τοϋτο δε ότι οϋχ όντα ενερ

γεία έσονται ενεργεία. Τών γαρ μή όντων ίνια δυνά

μει εστίν ούχ εστί δε', Οτι οϋχ ε'ντελε/εία εστίν.

ΟΑΡ

ΕΙ δ' εστί το είρημε'νον δυνατόν ή ακολουθεί, φανε-

ρον ότι ουκ ε'/όέ/εται αληθές είναι τό ειπείν ότι δυνα-

.15 τον μέν τοδί , ούχ εσται δε'• ώστε τα αδύνατα εΤναι

ταύτη διαφεύγειν ■ λε'γιο δε οίον εϊ τις φαιή δυνατόν

τήν διάμετρον μετρηΟήναι οϋ με'ντοι μετρηθήσεσθαι,

[ ό ] μή λογιζόμενος τό αδύνατον είναι, ότι ούΟέν κω

λύει δυνατόν τι 3ν είναι ή γενέσθαι , μή είναι [ όε ]

4" μηδ' εσεσΟαι. Άλλ' εκείνο ανάγκη εκ των κειμένων,

ει και ΟποΟοίμεΟα είναι ή γεγονε'ναι 8 ούκ έστι μέν

δυνατόν δε , ότι ούΟέν Ισται αδύνατον ■ συμβήσεται δε'

γε, τό γαρ μετρεϊσΟαι αδύνατον. Οϋ γαρ δη έστι

ταΰτό τό τε ψεϋδος και τό αδύνατον • τό γάρ σε Ιστά-

4ί> ναι νϋν ψεϋόος με'ν, ούχ αδύνατον δε. (2) "Αμα δέ

δήλον και ότι, ει τοΰ Α όντος ανάγκη τό 11 είναι, χα'ι

δυνατού όντος τοΰ Α είναι και τό Β ανάγκη είναι δυ

νατόν ■ ει γαρ μή ανάγκη δυνατόν είναι, ούΟέν κωλύει

μή είναι δυνατόν είναι. "Εστω δή τό Α δυνατόν.

60 Ούκοΰν ό'τε τό Α δυνατόν είη είναι, εϊ τεΟείη τό Α, οϋ

Οεν άουνατον είναι συνε'βαινεν τό δε' γε Β ανάγκη είναι.

Αλλ' ην αδύνατον. "Εστω δή αδύνατον. Ει δή άδΰ-

ηοη μ-ιιΙιηΙ ίΐιιΐ ορίτιΊιΐΓ. 8ί ί^ίΙιΐΓ εατιιηι 6*1 ςυοιΐ ηοη

Ιι:ι1μ•1 νιβυιη, ιιλΙιιγϊ Ιβηιρη ηρΐιιιη , «Ι ςηβηόΌ ίΐρΐιιπι , ρ!

ίίριη ρπιιιΐ ( ώς) η»ΙιΐΓ3 βρίυιιι εδί 1ι.ί1>ογρ, ίϊϋρπι 53'ρϊιΐ8 ϊη

εοιίεηι <1ίε ο»( ί βΐ 6υπ Ιι εηιηΐ. (4) ΙΙιιιι , δι ίιιιρον-ίΐιίΐι• Ίά

ΡδΙ ιρηκΐ ρπνβΐιιπι εδί ροΐοηΐίβ, ιριιχΙ ηοη ΓιΙ, ϊιηροδ.•>ίΙ>ίΙβ

• ■ ■■ ί 1 Γιοπ : ςυοϋ νείΌ ϊπιρο&βϊυίΐε ΡδΙ Γιβπ, ςιιί ιΙιιίΙ ι ~ - ■ • , .ί 1 1 1

ΙιιΙιιι ιιιιι εδδβ , ιηεηΙίεΙυΓ. 1 ιηροδδίηϋε εηίιιι Ιιοε δίκηϊΙίε303ΐ.

Γηιΐι' ίΙΙα- θΓ3ΐίοηε$ <Ί ιιιοΐιιιη οί ββηεΓβΙΐοηεπι ρρπιηιιηΐ.

δρηιρβΓ εΐεηϊηι, ρι (\αοά δίβΐ , δίβυίΐ , εϊ ςυοό" δειίβΐ , &ρά>-

ΙιίΙ. 8ί ΐ'ΐιίιη μίΙ(Ί , ηοη ειιΐ'βΡί : ίιηροϋίίΐιίΐι: ιηιιιιριρ ργϊΙ

ΊΙΓ-ι'ΙΊ• ί.1 ιρίίιΙ'ΊΙΙ •|ΠιιιΙ 11(111 ρθ(Ρ$( ΜΙΙ'ϋΡΠ'. (5) (,ΜιοιΚί

ηοη ε$1 ριι.--ί1ιί|ρ ΐ8(α «ϋβειν, ηιαηϊΓεβΙυηι Ρ&Ι ςιιοιΐ ροίρηίϊα

ι-1 αοΐίο ΐϋυιΐ ρ| αΐϊικί εβ( : ιΙΙ.υ νκΓΟ ΟΓαϋοηρβ ιιΙιίιι Ι.κίιιιιΙ

ροΙίΊίΙκιιη ει ίκΊϊιιιίρηι : ρη>ρ(ΡΓ ςιιοιΐ ηοη ρλγμπιι ςηίϋιίαηι

ιρίϋ'ΐ■ιιηΐ ρι•ι•ίιιιι•ι•ρ. ΟιιαΓΡ εοηΐίη^ίΐ ρικ-ϋιιΐρ ιριιιίριιι Ρ£$β

ιριίιΐιΐ αιπ , ηοη ρ*«β αυ(ριη, Ρΐ ρθΛ8ί1)ϋρ ηοη ρ»50 , Ρ8βε υργο.

δίηιϋίΙΡΓ ϊη ορίετΐβ ο,ιιοςιιε ρΓΛ•ιΙίεθηιρηΙί8, ιριίιιρκιιιι |ΐο»-

βίϋίΐρ ίΐιιιΐιιιΐιιΐ'ΐ', ηοη 3ΐιι1ιιιΙ;ιη• ; εϊ ο,ηιιιη ηοη ηιιιΙιιιΙιΊ,

ρο5.•>ϋ)ίΙρ Ρ88Ρ 3ΐη1ιυ|απ;. (α) 11οι- ;ιπ1.ίιι ρος^ίοίΐε Ρβί , ιιιί ,

>ί ίΙΙίιΐΜ πιηι'Ι ;»•|ίο, αι]ιΐ8 ριιΐιηΐίίΐιιι Ιιαίκτε (ΓκίΙιιγ, ηίΙιιΙ

μιι|ηι>μΙηΙγ ργϊΙ. Οίοι αυίειιι , »1 Μ ρη88ΪΙιί|ρ 8βι1ρΓΡ εδί , ρ(

8κι1ρΓΡ ϋοηΐίη^ίΐ, Ιιιιίί•., 8ΐ ρχβίίΐΡΓίΙ ίρβυιιι δΡιΙεΓε, ηίηϊΐ ϊιη-

ρο88ίΙ)Με ργϊΙ : ρΙ «ί πιοτργϊ ιρικ'φΐ,ιιιι , αιιΐ ηιονρΓε , ηιιΙ

βΙϊΓΡ , »υΙ ίίβΙρΓΡ , 3«1 Ρ88« , αυΐ Ιιριϊ , 3ΐιΙ ηοη β^8ε , βιιΙ ηοη

Πρπ, βίηιίΙίΙΡΓ. (7) Νοηιεη υργο βρίϊοηίδ (ενεργείας) , ςιιϊ

»ι! ;ιι Ιιιιιι ( έντελε'χειαν ) ΙιίιιΙϊΙ , νεηίΐ εΐίβηι .ι. Ι «Ίργϊ,

ιηβχίιυε ρχ ηιο1ίΙιιΐ8 : νϊιΙρΙυΓ ρίρηϊιη ιιι;ι\Ιιιιι• ιιιπΙιη, ;ιοΙίιι

Ρ88ε. <3ιι;>γρ ηου-ρη(ίΙιιΐ8 ηοη ;ιΙ1γϊΙιιιιιιιΙ ίρΜίιιι ηιονρπ , μίΙ

«Ιί.ΊΜ ι|ιι:ιμΙ;ιιιι ρΓίριΙίοαΙίοηρδ, υ(ριι(» ίη1ρ|1ί^ί1)ί1ί3 εϊ άείί-

ιίΐΊ'κΙιίΙί» ρΜίρ ίρ$3 ηοη-εη(ί3 , ηοη ,ιιιΐιιιι ηιονρηϋβ 8β ε$βε :

Ιιοε ίΐιιΐι ϊη, ιριί», ιριιιηι ηοη βίηΐ 30(ίοηε, ιίίιιιΙ βεϋοηε.

Νοη-ρηΙίιιηι εηϊηι (ρι,τιΙ.ιιιι ροΐεηΐία βηηΐ : ηοη 8υη( αυίριιι,

φιοηίαιιι .ιιΙιι ηοη >υπ(.

IV.

5ϊ αιιΐοηι ρο88ίΙ)ί1β ΡβΙ, ο,ιιοιΙ οΊειηηι εβί, ςιιαίεηυβ $ε-

«ριϋιΐΓ , ιιΐ3ΐιιΓρ8ΐιιηι εβ( ο,ιιοιΙ ηοη ρο(ε8( νεηιιη 688ε ιΙιιργρ ,

ςυοο! ρθ88ί5ίΙβ ςιιί«1ι<ηι ρβΙ Ιιοε, ηοη Ιΐπιεη επί : βΐίοιριί

ιρΐίΐΊΐ3ΐη ίιηροδδίΐιίΐίϊ ί>ίη( , Ιιοε ιιιοιίο Γυ§ί3ΐ ηοβ. Οίηι

»ιιΙ«•ηι , υΐ 8ί ςυίβ οΊεβΙ ρο88ε (Ιι'βιιιρΙγηιιι ροηιιηεη.-ίυι-αΓί ,

ηοη ΐ3ΐιιΐ'ΐι (ΐιηιιιιοιίΐΐίΓαΙυιιι ίπ , ηοη εοςϊΐ3Π8 αυίά'ηβιη ίιη-

ρο88ίΙ)ϋε 8ίΙ : ςυϊβ ηίΐιϋ ρπ)Ιιίορ«1 3ϋςυί(1 ροδβίηίΐε εχ8Ϊ$(ρη8

ηιιΐ ε88ε , :ιιιΙ Ιίιτί , ηοη ε88ε , ηεε ΓιιΙππιιη ε«86 : 3((»ιηρη ρχ

ϋ8 ιρι;ρ | ιι ιμ Ι.ι μ ιιι Ι , ίΙΙιι.Ι ηρεεδ$απο βρηυίΙυΓ, ςιιίβ (ΊΪΛηι-,ί

ΜίρριιιιιιιιιιΐΝ ΡίΜ: , <ιιι( ΓίΐιΊιιιη £8βε, ιριοιΙ ηοη ψιίιίριη

881, ρο^ιΐιϊίι' .ινΙιίιι ε8ΐ, ηΜιίΙ επί ϊηιρο$8ίοίΐ6. ΑΙςηϊ βίε

3Γ.εί(Ιρ( : (ιιιιιιηΐΊΐΜΐιαπ εηίιη πηροίΜΐιίΙΐ' ρνΙ. Εηϊηινετο

ηοη ΡβΙ ίΊιιιι ΙιιΙ.Μΐιη, ει ϊηιρο88ΪοίΙε. Τε ηιιιιιιριρ ηυηε

813Γ8 , ΙΊιΙμιιιι ιριιιίριιι , 8ριΙ ηοη ϊηιρο88Ϊΐ)ίΙε ε$(. (ΐ) ϋίηιιιΙ

ϋΐιίριη ιιΐίΐιιίΙΐ'Μιιιιι ε$1, ιριικ1>ί α εχβίίίΡηΙε ηεε«886 «Ι β

8888, ίΐα Ρΐίϋΐιι α ΟΧδίϋΙρίΐΙε |Μ>88ίΙ)ί1ί 0888, Π8εε8δΟ 881 β

0,1100,110 ρ088ίΐΗΐβ Ρ88Ρ. Ν3Ι11 81 Ι10Π ΟδΙ ηβΟΡ85β ρ088Ϊ1)ίΙβ 08Μ',

ιπΙιιΙ ριοΐιίϋρΐ ηοη 88&ε ρ088ίΙ)ί1β £888. 5ί( ίΐβςυβ α ροδδί-

οίΐρ. (^ιιιιιη ί^ίΐιιΐ' α ρο88ί1)Ηβ 8Ϊ1 Ρ886 , 8Ϊ ροιιρίιιΐ' ίρίηιιι α ,

ηίΐιίΐ ίιηρο88ί1)ίΙε ρ&80 3εεί•Ιί(. ΛΙ Ιηιη ϊρ.ιιιηι β ηεεΡ8»ε Ρ8ΐ

8888 : 3(ΐ3ΐιιεη ίιηροδίίοίΐε εΓ»Ι. 5ίΙ ΐβίΙιΐΓ ίιηροςβϊοϊΐε.
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νατον (ανάγκη) είναι τι) Β, ανάγκη χαι το Α είναι.

Άλλ' ην άρα τι) Α δυνατόν • καΐ τό Β άρα. *Αν άρα

ή τό Α δυνατόν, χαι το Β έσται δυνατόν, είπερ ούτως

ειχον ώστε τοϋ Α όντος ανάγκη είναι τι) Β. Έαν δή

6 οδτοις εχόντων τοϋ Α Β μή η δυνατόν τι) Β οδτως, ουδέ

τι) Α Β £ξει ώς ετέθη • χαϊ εΐ τοΰ Α δυνατού δντος

άνόγχη το Β δυνατόν είναι ει εστί τι) Α, ανάγκη εί

ναι κα\ τι) Β. Τό γαρ δυνατόν είναι εξ ανάγκης τι) Β

είναι , ει το Α δυνατόν, τοΰτο σημαίνει, έαν ή τι) Α και

ιυ δτε και ώς ην δυνατόν είναι, κάκεϊνο τότε κα! ούτως

είναι άναγκαΐον.

ΟΑΡ

Απασών δέ των δυνάμεων οΰσών των μέν συγγενών

οίον των αισθήσεων, των δε εΟει οΐον της τοϋ αύλεΐν,

των δέ μαΟησει οίον της των τεχνών, τάς μεν ανάγκη

Κ προενεργήσαντας ε/ειν δσαι εθει καΐ λόγω, τας δε

μή τοιαύτας και τάς επί τοϋ πάσχειν ουκ ανάγκη.

(2) Έπε'ι δέ τό δυνατόν τι δυνατόν και ποτέ και πως

χαΐ όσα άλλα ανάγκη προσεΐναι έν τω διορισμώ, χαι τα

μέν κατά λόγον δύναται κινεΐν καΐ αϊ δυνάμεις αυτών

*ι μετά λόγου , τα δ' άλογα και αί δυνάμεις άλογοι , κά-

κείνας μέν ανάγκη εν έμψυχω είναι ταύτας δ' έν άμ-

ιροίν ■ τάς μέν τοιαύτας δυνάμεις ανάγκη, όταν ώς δύ

νανται τό ποιητικόν καΐ τό παΟητικόν πλησιάζωσι , τό

μέν ποιεΐν τό δέ πάσχειν, έκείνας δ' ουκ ανάγκη- αύται

ί6 μεν γάρ πασαι μία ενός ποιητική, έκεϊναι δέ των εναν

τίον, ώστε άαα ποιήσει τάναντία• τοϋτο δέ αδύνατον.

(:ι) Ανάγκη άρα έτερον τι είναι τό κύριον λε'γοι δέ

τοϋτο ορεςιν ή προαίρεσιν. Όποτε'ρου γαρ άν όρε'γη-

ται κυρίως , τοϋτο ποιήσει , όταν ώς δύναται ΰπάρχη

30 καΐ πλησιάζη τω παθητικοί. (4) Ωστε τό δυνατόν

χατα λόγον άπαν ανάγκη, όταν δρε'γηται, ου τ' έχει

τήν δύναμιν και ώς ε/ει, τοϋτο ποιεΐν. "Εχει δέ πα

ρόντος τοϋ παθητικού χαι ώδι έχοντος ποιεΐν. Ει δέ

μη, ποιεΐν ου δυνησεται. Τό γαρ μηΟενός των εςω

3& κωλύοντος προσδιορίζεσΟαι ούΟέν Ιτι δεϊ' τήν γαρ δύ

ναμιν έχει ώς εστί δύναμις τοϋ ποιεΐν, εστί δ' ού πάν

τως άλλ' εχόντων πώς , εν οίς άίορισΟήσεται και τά

έξω κο>λύοντα• αφαιρείται γαρ ταΰτα των έν τω διο

ρισμώ προσόντων ενια. (5) Διό ουδέ αν άμα βούλη-

«ιι ται ή έπιθυμή ποιεΤν δύο ή τάναντία , ού ποιήσει • οΰ

γαρ ουτοις έχει αυτών τήν δύναμιν ούδ' εστί τοϋ άμα

ποιεΐν ή δύναμις , έπε'ι ών έστ\ν ούτως ποιήσει.

ΟιιοιΙμ ίηιρο$5ί1)ί1ε εδί εδδε β , ηεοε&δε 6ίΙ εΐίβηι α 8888. δε<1

8Γ3Ϊ α ροδδίΐιίΐε : ει^ο ιΊιιιιη β. δι ι^ιΙιιγ α ροδ&ίοίΐε >Η , β

(Ίί.ιηι ρο&ίυίΐε ('ΐϊΙ : δι ίΙ.ι ψιίιίρηι δε ΙιαΙκΊοηΙ , ιιΙ α

εχδϊβίεηΐε, ηεοεβδε -ίΐ (Ιί.ιιιι β εδ,ιε. δϊ ίΐ3φ<ε βίε δε Ιιη-

ΙΐΓΠΐίΙιπ-. α β, ηοη ίΐα ροδδίοίΐε ϊί| β, ηεο ψ-ιιιιι α β 8ε

Ιι:ιΙ»Ί)ίΙ υΐ ροίίΐιιιη ιταΐ : εΐ 51 α ρο:—"ΙιϊΙϊ οχδίδίεηΐε, ηε-

οεδδβ εδί β ροδδίοίΐε 8588, δι αβδί, πεοεβδο εδί β εΐίβηι

ι•--.ι•. 1 ό-μΙιϊΙγ ιιαιικρίΓ εδδε ηεοεδδβπο β εβδε , δι α ρο$-

δίΐιίΐο, Ιιοο δίμηίίίεβΐ, δι α βίΐ, εΐ φΐηηιΐο, εΙ βίειιΐί 8ΓαΙ

ρο$5ΪυίΙε 658ε , ίΙΙιιό" ςιιοφίε Ιιιηο εΐ ί(3 ηεοεδδο εδί ε58β.

V.

(,ΐιιηιη ιιιιΐοηι οιιιηίιιηι ρηΐιηΐί.ιπιιη , φΐ,νιΐ,-ιιη ιι,ίΙιιμ

ηο1ιί> ίιΐΜΐ»! βίηΐ, ιιΙ 8εη*ιιυηι, φιαιίβπι εοη^ιιείιιιΐίηε ,

ιιΙ ΙίΙιϋ» ε.ΊΠϋΐκΙί, φϋειίαιη (ΙοοΙπηβ, υΐ «ιΐίιιιιι : 1ι»8 φιί-

ϋεπι ηεοεδδε ε.•;1 ιό5 ηηι ρι-ίπιο ορεΓβΓι δυηΐ, Ιΐ3ήβΓε,

φίχειιιιιςηε βείΐίοεί οοηδίιρίυιΐίηο ρΐ ΓίΐΙίοηε : φΐοΌΐιιη-

ςιιε νεΓΟ ηοη 1αΙε5, δει! ραΐϊοηϋϊ ροίειιΐίιε 8ΐιη1 , ηοιι ΡδΙ

ηοοε-βε. (2) ριιοηίαηι νεπ> ιριοϋ ροΙκ>1 , βΐίφΐία" ροΐείΐ ,

εΐ »Ιίι)ΐΐ3η(1ο , εΐ βϋςιιο ηιοιίο, εΐ ςιΐίροιιηιηυε ,ίΜ,ι ιιε-

οε.••5ε εδί »(1ε55ΐ; ίη (ΙεΠηίΙίοιιρ , οΐ ςιι.τιίαπι (]πίϋΐ'ηι τα•

Ιίοηε ροκκιιηΐ ηιονιτε, εΙ ροΐοηΐί.τ εοπιιη οπηι Γ3(ϊοη«,',

(]ΐΐ3η<],ιπι τεΓο ΐΓΓβΙίοπαΗα, εΐ ροΐεηΐία! ΪΓΓ3(ίοη3ΐε$; εΐ

ίΙΙ.-κ ι]ιιιιΙιίιι ΐί•ΊΓ-Μ• ε$( ίη »ηίηΐ3(ο (βββ, Ιιαβ νεπ) ίη

3ΐη1)ο1)υ8 : 1ιιιίιΐ5εειηο(1ί (ριίιίειη ροΙεηΙί;ΐ8 ηεοε88ο οϋΐ ,

ηυιιηι ψιοαι! ρο88Ϊη( ,ΊΐΙίνιιιιι εΐ ρ38$ίνιιπι 3ρρΓ0\ίηιεηΙ ,

Ιιοο ηιιίιίειη Γαοϊαΐ , ίϋιιιΐ τργο ραΐίαίπτ; ΜΙ.ΐί υργο ηοη Ρ81

ηεεε^ε : Ιι.έ εηίιη οηιηοδ, ηη3 ιιηίιιβ Γίοΐίνβ, ίΙΙα! τργο ρηη.

Ιγ3ποπιπι : ςιιβΓε κίιηιιΐ ΓαείεηΙ εοηΐΓβπβ. ΙΙοο. \ργο ίιη-

ροίίϋιίΐε εδί. (3) ΝροΡ85Ρ ρ«1 ίμϊΙιΐΓ, ηϋιιιΐ ί]ΐιί(|<ΐ3ηι ε«6Ρ,

ςιιοιΐ (ΙοηιίηεΙιΐΓ. Οι'ιό ριιίιη , ί,ίνε ηρροΐίΐιιηι , δίνε εΐεοΐίο

ηειη. Ουοιίειιηκριο εηίηι ηρριΊβΙ ρπηί'Γρ,ιΙίΙβΓ, Ιιοο ΓικίιΊ ,

α,υιιιη (|ΐΐ03(1 ρο88ΪΙ, βιΐ^ίΐ εΙ ρΓοχίηιβΙ ρβββίνο. (4) 0ιΐ3Γ<!

ηπιιιΐ' 8Ρειιικ1ιιιη Γ3(ίι>ηρηι ροΐεηί, ηεορίίρ ε«1 η(, (]ΐιιιη>

βρρρίθΐ ίιΐ , αι]υ« ρο(εηΙί3ΐη ΙιβόοΙ , ρΙ ιιϋ Ιι»Ιιρ( , |]0€ ΓβοίϋΙ.

ΗβΙμΊ βιιίεηι ραβίνο ρΓα'ίρηΙε , εΙ $ιο ?ρ ΙιηΙιοιιΙρ , Γβεει-ε :

8Ϊη ιιιίηιι», Γοιτγο ηοη ρπΙπ-ίΙ. .Ν,ιιη ϋίικί, ηιιΙΙο ο\Ιπη>

500115 ρΓοΙιίΙιεηΙο, ηϋιίΙ }»ιη οριυ ε.8ΐ 3()]ίεεΓΡ : ροΐοηΐίηιη

εηίηι 1ΐ3ΐ)ρ1δίε ιιίείΐ ροΙεχίΒ» Ιβείεηιΐΐ; Ρ5ΐ ηιιίεηι ηοη ο,ίο-

ηιοιίορυηη,ιιε , 8Ρ(1 βΐίιριο πιοιίο »ρ Ιι;ι1)ρη1ί1)ΐΐ8, ίη α,ιιίηπ*

8ερ3Γ3ΐ)υη(ιΐΓ εΙίβΓη εχΐΓΐηίεουδ ρΓοΙιϊΙιρηΙί.•». ΒεηιονοηΙτίΓ

εηίηι Ιιοο εοηιπι φΐΟΊίαιη <|πηβ ίη (ΙοΙίηίΙίοηε 3(1δΐιηΙ.

(5) Οιι«Γ8 ηεο βΐ δίιηυΙ νείίΐ, 3ΐιΙ (ΙρμιΙογοΙ (Ιιιο, ηπΙ οοη-

ΙΓ3Π3 , Γ308Γ8 , ΓβείεΙ : ηοη εηίηι ίΙ;ι ροΙοηΙί.•ιιη ριιπιιη Ιι.ίΙμΙ,

ηεο εδί ρο(οηΙί3 8ίιηιιΙ Γ»οίεηι1ί : ηΐ (μιοπιιη βδΐ, Ιιϊο ίΐβ

υΐ εβί ροΐεηΐίβ ΓϊοίιΊ.

ΟΑΡ. VI.

♦:> ΈπεΙ δέ περί της χατα χίνησιν λεγομένης δυνάμειος

είρηται , περί ενεργείας διορίσωμεν τί τέ έστιν ή ενέρ

γεια και ποιόν τι. ΚαΙ γαρ τό δυνατόν άμα δήλον

έσται διαιροϋσιν, ότι ού μόνον τοΰτο λέγομεν δυνατόν &

πέφυκε κινεΐν άλλο ?( κινεϊσΟαι υπ' άλλου, ή απλώς ή

ίο τρόπον τινά, άλλα καΐ Ιτέρως, Διό ζητοϋντες χαΐ

περί τούτων διήλΟομεν. (ϊ) Έστι δ' ή ενέργεια τό υπάρ-

χειν τό πράγμα, μή οΰτως ώσπερ λέγομεν δυνάμει

Οπιιιιι 3ΐι(ι•ιιι ιΙι• ροίειιΐί», ηιι.ΐ ςρειιηιΐιιηι ιηηΐιιιη «Ιϊ-

ει'ΙιΐΓ, <Ιη (ιιιιι βίΐ, <1ε ίΐοΐα (ΙεΙεηηίηεηιυδ, ΐ|ΐιί<1η»ηι 30(ιΐ8,

ε( πι..ιΙ'• ιριίιΙ δί(. Εΐιηίηι ροδδίόίΐε ()ΐιθ(|ΐιβ δίιηιιΙ ηπηί-

ίεδίιιιη βΓΪί , δι (ΙίνίίΡΓΪιηυδ, Γ|ΐιο(1 ηοη δοΐυηι Ιιοε ιΐίοίηιικ

ηο58ί1)ίΙβ, ςηοιΐ η.ιΐιιπι αρίιιηι δίΐ βΐίικ) ηιονεΓΡ, 3πΙ ηιο-

τεπ ηΙ) 311ο , 3ΐιΙ δίηιρϋοϊίει•, ;ιιι| ιριικΐ3ΐιι πιοιίο , «ειΐ ε1ί3η>

αΙϊΙβΓ. ΡΓορΙεΓ ηιιοιΙ ίηηιιίΓΡηΙββ ιΐε Ιιίδ ρίίβηι ΐΓ3οΐ3νί-

πιυβ. (2) Εδί βιιίεηι βεΐιΐδ ίιΐ φίοιΐ γριπ εχδί.-ίΙΟΓε, ηοη ίΐ»

ιρΐΓΐιΐ3ιΙιιιο<Ιιιιιι ιΐίείηιιΐδ ροΙθΝ(3ΐε ((Ιίείηιυ* ;ιιι!πη ροίε
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( λέγομεν δέ δυνάμει οΤον εν τω ςύλω Έρμήν κα\ εν τη

δλητήν ήμίσειαν, ότι άφαιρεΟείη αν, και επιστήμονα κα\

τον μη Οεωροϋντα , άν δυνατός ή θεωρήσαι ), τι) δ' ενερ

γεία. (3) Δήλον δ' επί των χαΟ' έκαστα τη επαγωγή

6 β βουλόμεΟα λε'γειν, χαί ου δεϊ παντός δρον ζητεϊν άλλα

καΐ το άνάλογον συνοραν, 5τι ώς το οικοδομούν προς το

οικοδομικόν, χαι τι) έγρηγορδς προς το καΟεΰδον, χα'ι το

δρών προς το μύον μέν Οψιν δε έχον, χα\ το άποκεκρι-

μένον εκ της ύλης προς την ίίλην, χαι το άπειργασμέ-

10 νον προς το άνέργαστον. Ταύτης δε της διαφοράς

Οατέρω μορίω έστω ή ενέργεια άφωρισμένη, Οατέρω

δε το δυνατόν, (4) Αε'γεται δέ ενεργεία ου πάντα

ομοίως, άλλ' η τω άνάλογον, ώς τοϋτο έν τούτω ή

προς τοϋτο, τόδ' έν τωίε η1 προς το'ίε• τα μέν γαρ ώς

ϋ' κίνησις προς δύναμιν, τα δ' ώς ουσία προ'ς τίνα ΰλην.

"Αλλως δέ το άπειρον και το κενόν και δ'σα τοιαύτα λε'-

γεται δυνάμει και ενεργεία πολλοίς των όντιον, οίον τω

δρωντι και βαδίζοντι και δρωμένω. (&) Ταϋτα μέν

γαρ ενδέχεται και άπλίος άληΟεύεσΟαί ποτέ• τδ μέν

21/ γαρ δριόμενον δτι δραται , τδ δ' ότι δρασΟαι δυνατο'ν ■

τδ δ' άπειρον ου/ ούτω δυνάμει έστιν ώς ενεργεία εσό-

μενον χωριστόν, άλλα γνιόσει. Τδ γαρ μη ύπολείπειν

την διαίρεσιν άποίίδιοσι τδ είναι δυνάμει ταύτην τήν

ένέργειαν, τω δέ χωρίζεσΟαι ου.

2ό β. ΈπεΙ δέ των πράςεων ων εστί πε'ρας ουδεμία τέ-

λος άλλα των περί τδ τέλος , οίον του ίσ/ναίνειν ή

Ίσ/νασία αυτό, αύτα δέ δταν ίσχναίνη ούτως εστίν έν

κινήσει, μη υπάρχοντα ων ένεκα ή κίνησις, ουκ εστί

ταϋτα πραξις η οΰ τελεία γε* ου γαρ τέλος, άλλ' εκείνη

3υ ενυπάρξει τδ τέλος καΐ ή πραςις. Οίον δρα, άλλα

και φρονεί καΐ νοεί και νενόηκεν • άλλ' οΰ μανΟάνει και

μεμάΟηκεν, ούδ' ύγιάζεται και Ογίασται,. Ευ ζη και

ευ έζηκεν ■ άλλα καϊ εύδαιμονεϊ και εύδαιμόνηκεν. ΕΙ

δέ μή, έδει άν ποτέ παύεσΟαι, άσπερ δταν ίσχναίνη.

ϊ6 ^ΰν δ' ου, άλλα ζη και εζηκεν. (7) Τούτων δη τας

μέν κινήσεις λέγο>ν, τας δ' ενεργείας. Πάσα γαρ κί-

νησις ατελής, ίσ/νασία, μάΟησις, βαδισις, οϊκοδόμη-

σις - αύται δέ κινήσεις, και ατελείς γε. Ου γαρ άμα

βαδίζει και βεβάδικεν, ούδ' οικοδομεί και ωκοδόμηχεν,

«ο ουδέ γίγνεται και γέγονεν, ?, κινείται και κεχίνηκεν

άλλ' έτερον καϊ κινεί και κεχίνηκεν. '•Εωρακε δέ κα\

δρα άμα τδ αυτό, χαι νοεί και νενόηκεν. Ί ην μέν ουν

τοιαύτην ένέργειαν λέγω, έχείνην δέ χίνησιν. Τδ μέν

ούν ενεργεία τί τέ έστι χαι ποίον, έκ τούτων χα'ι των

«& τοιούτων δήλον ήμϊν έστω.

βίβΐβ, ιι( ίιι Πιιηο ΜβΓευηυπι, Ρΐ ίη Ιοί» ι1ίηιϊιΙί»ηι, βο

(|ΐΐ(κ1 ηιιΓιτπ ρο$$Κ : «Ι εείεηίριη εΐίϋΐη ίΜιιιιι , ςιιϊ ηοη

^[..«■ιιΙ.ιΐ ιιι•, ιποιίο ερεευΙαΓί ροβίίΐ), βεά αε(υ. (3) Μβηί-

Γι•Μιιηι ;ιιιΙιίιι αηοιΙ ιίκνπ' νοίυιηυδ, ρεΓ ίηαΌεΙίοηριη ίη

£Ϊη§ιιΙαπΙ)ΐι$ βπΐ, βι ηοη οροΓίεΙ οιιιηίιιηι όρΐϊηίΐίοηοηι <|υ.ν-

Γ6Γ0 , ββο* ιΊί,ιπι ςηοο" ρΓορβΓίίοηβΙε βεΐ , εοηίρίεετβ : ααοίΐ

ιιΐ ,τιΐίΐΐεβη* λΛ Η.-(1ίΙίθϋΙίνιιιη, εί νίμίΐβη: 3<] ιίοπιιίρηϊ, εΐ

νίιΙΐ'Π'. .Ίιΐ εοηηίνεηβ , Ιι»1)εη8 Ιηιηεη λ ϊμιιϊι , εΐ 8ρ§γρ@31ιιπι

3 ιιι.ιΐιτί.ι 3(1 ιΐ)3(ρπίΐιη , ιΐ ε1;ιΙ>ι>Γ3ΐηιη »<1 ίηεΙβηοΓΒΐυιη :

Ιιπμΐδ ίΐιιΐι-ιη (ΙίίΙιτειιΙίίΐ• 3ΐΙεπ μ;ιι 1ί ηγΙιιλ 3ρρΙΪΡ3(η8 8ΪΙ ,

βΚιτί νοπ) ροδβίοίίε. (4).Ι)ίευιι(ιιι• 3υ(ειη ;ιι•1ιι ηοη οηιηία

βίιηίΙίΙεΓ, «ίΙ ρΓοροιΙϊοηβΙϊΙβΓ, ιιΐ Ιιοε ίη Ιιοε, 3υΙ αιΙ Ιιοε;

ϋΐιΐιΐ ίιι ΜΙο, ;ιιι( ηιΙ ίΙΙιιά. <^ιι;ι•ι1;ιιιι ΐ'ΐιίιιι, ιιΐ ηιοΐυκ ίκΐ

ρυΐεηΐίηηι ; ςυχιΐβιη , υΐ 5υ1)ϋΙ»ηΙί3 30" αίκρίδίη π>3ΐοπ3ΐη.

ΛΐίΙιτ ΗΐιΙΐ'ΐη ίιιΐίιιίΐιιιιι, ι•1 νβευιιηι, εΐ ςιΐδρειιηιιμιι• Ιιιι]ιι»-

π'ΐιιυιΐϊ, ιριηπι ρΐεηκριε εηΐίιιηι ροΙεη(ί3 εΐ αιΐιι αΊευηΙυΓ,

π! ι|ιι,-ιμι \ίι!ι•ιι>, 3ηιυυΐ3η$, εΐ τίβαιη. (5) ΐΐεηίιη Ιι,το

ΐ|ΐιίιΙΐΊΐι εοηΐίηςυηΐ οίκιπι βίιηρΙίείΙεΓ ιριηηιίοιριε υογ» ρ<μ•.

νίβιιπι ρ.ηιηι , Ιιοε ςηϊιίεπι, (|ίιυιιι.ιηι νΜεΙιΐΓ, Ιιοε νεΓΟ ςυο-

ηίαιη νϊιίεπ ρο$3Ϊ1)ίΙβ ε5(. ΙιιΙίηίΙιιιη νιτο, ηοη ϋα ροΐεηϋα

»'Μ , ιι Ι ;ιε1ιι ΓιιΙιιπιιη μ•[ι:ιγη(ιιιιι, ϋι•(1 ιομηϊΐίοιιΐ'. ΕΙεηίιη

εο (|ΐιοι1 (Ιίνίβίοηειη ηοη Γβϋηιριίι (ίη ίηβιιίΐιιιη Λι•ιΛ/μγ)

ίϋ ιιΐ Ιιϊε .η Πι- ίη ροΐεηΐίΐ α'ΐηϋΙιΐΓ, ηυιιΐ]ΐιαιιι νεΓΟ ρει- 86

εΐ $Ρρ3Γ3(ΐ15.

6. Οιιιιιη νεΓΟ ιιιιΙΙλ ραπιιιι αιΊίοηιιιιι (]ΐκιπιιη ι«.1 αϋ-

ςηοο' εχίΓειηηηι , βηίβ δίΐ , $εϋ εχ εοΓυιη βρηεΓβ φιιβ εΪΓεα

Ιίπριη ΜΊ>.ιιι1ιΐΓ : νείιιΐ ριικκίιιιιιΐί ίρβε Γιηί$ β$( ριιιαι ι.ιΐίιι ;

ίρκα νεΓΟ ςυυηι ρηιαείηηΐ, ί(3 ειιηΐ ίη ηιοΐα, ςιιίρρε ςυχ

ηοη δίη( εα ψιοπιιη μπιΐία ιιιπΙιη ΙίΙ : Ιι,τι: ηοη ειιηΐ 3εΙίο,

βυΐ εβΓίο ηοη ρεΓΓεεΙ» : ηεε εηίηι Ρ3 Πηϊβ εβί, 5ε<1 ί|1», ςιΐ3

ίηββΐ Γιηί8, εΐίβηι »εΙίο βκΐ : νείηΐί νίιΐρΐ εΐ νϊάίΐ, δίρίΐ ρΐ

8<ιρυίΙ, ίη(ε11ί£ίι 3(ο,ιιβ ίη(εΙ1εχί( : .-ριΐ ηοη <1ί$είΙ ΛΛάϊάί,

ηεςυβ μιιι,-ιΙιιγ εΐ &3η3ίυ3 βδΐ. Βεηο νϊνίΐ εΐ Ιιεηε νϊχίΐ

ίϊιηυΙ , εΐ Ιιρ.ιΙρ νίνίΐ ε( Ι)Ρ3(ε νίχίΐ. δίη η)ίηυ$ , οροιΙεΓε!

3ΐιΌ,υ3η<1ο ερ*83Γε , 8'ιευΐί ςυυηι ριη,Ίΐ-ίηΙ; ηιιηε νεΓΟ ηοη,

5Ε(Ι ιΓϊνίΙ εΐ νίχίΐ. (7) ΙΙ.ιπιιιι ί^ίΐιιτ ([ιιιιίΙ,ιιπ ΜοΙιιβ (Ιί-

οΐΊΐιΙιυ , ΐ| ιΐίΐ'ΐΐιιιη Λε(ιΐ9. Οιηηίβ εηίηι ηκιΐιΐδ ίηιρΡΓΓρε(υ8 ε&( ,

Γΐιι,ΐΓίαΙίο, ιΓΐΜ-ίρΙίικι,ΒηιΙιιιΙιιΙίο, η'ιΐϋίι'.-ιΐίο. Η.τ >.ίιιρ ΜΐιιΙ

ΜοΙιη , εΐ (]ΐιί(1ρηι ίιηρριΓεοΙί ; ηοη εηίηι ίίιιιιιΙ ηιηΐιιιΐ,ιΐ εΙ

3πΛιιΐ3νίΙ, ηεςιιο £ε<3ίΠοβί εΙ ίειίίΐίεβνίΐ, ηεςιιε ΠΙ εΙ ΓβοΙυβ

081, 3ΐιΙ ηιονεΐ εΙ ηιονίΐ; 8Ρ<1 βϋ^ο" ρΐ ηιονεΐ εΙ ηιονίΐ. ΑΙ

βίιηυΐ ίιίρηι οί νίιΐίΐ εί νΐόβΐ , εΙ ίη(εΙ1ί§ί( βΐ ιιιΙρΙΙρχϊΙ. ΤβΙρπι

ίμϊΐιιΐ' «εΐίοηεηι, ΛιΙυπι ιΐίεο, ϊΠ.ιιιι \ργο, ΜοΙιιιιι. ί^ 1 1 ϊ ■ 1 -

ικιιιι ίμίΐιιι•, ιΊ ηιιβίε ιμιίιΙ 8ΐ(, ΐ]ΐιυι1 ηεΐιι ι'ί>1 , εχ ηΪ5 εί Ιιιι-

]Μ8ΐιιυί1ί ιηαιιίΓοίΙιιιη ηουίβ 8ί(.

ΟΑΡ. VII.

Πότε δέ δυνάμει έστιν έ*χαστον και πότε ου , διορι-

στεονού γαρ δποτεοϊίν. Οίον ή γη άρ' έστιν άνθρω

πος δυνάμει; ΐ) ου, άλλα μδλλον δ'ταν ήδη γένηται

σπέρμα; και ουδέ τότε ίσως, ώσπερ '(ουν) ουδέ υπδ

50 ιατρικής άπαν άν υγιασΟείη ούδ' άπδ τύ/ης , άλλ' έστι

τι δ δυνατόν έστι , και τοϋτ' έστ\ν δγιαϊνον δυνάμει.

(2) Ορος δέ τοϋ μέν άπδ διανοίας έντελε/εία γιγνομένου

(^ιιοηιΐο ;ιιι((•ιιι ροΐεηΐίβ υηιιιηηυοι)ΐ|ΐιε ε$(, ε[ ηιι.ιηιΐο

ηοη , ΛεΙεΓη)ίη3Π(1ιιηι 681. Νοη εηίηι (ρΐ3ΐι<1οουη(|ΐιε : ιιΐ

ριιΐη , Ιιίί'3πρ Ιιοηιο ε.ιΙ ρυΐι-ιιΐίά ? ιιιιΙ ηοη , 8ρι1 ιιι.ΐμίί ιριιιηι

ί:ιιπ ίιΐι'ΓΐΙ 8ρΡΓΠ13? ΠΡΟ Ιιιιι•-- Ιιιΐΐιικ' ΓθΓ(θ88Ϊ8 : ι|ιιριιι:ιιΙιιιο-

ιΐιιηι ηεε 3 ιικ'ΐ1ίείη3 ηυούευηιηιιΐ! ηΐίςιιε >;ιηι•Ιιιι•, ηεε 3 Γογ-

Ιιιη,ι , 8β(1 ;ιΙί(ριίι1 ε8( ηυοιί ρο88ί!)ί1β εβί : ρΐ Ιιοε οί ροΐεηΐϋ

:;ιιιιιιιι. (?.) ηρ(ρΓηιίηΗ(ίη νεΓΟ ε]υ8 ιριοιΐ ρο(εηΙί3 ΡΠ8 β8ΐ,
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έκτου δυνάμει όντος, δταν βουληθέντος γίγνηται μηΟενδς

κωλύοντος τών έχτός , έχει δ' εν τώ ΰγιαζομένω, δ'ταν

μηθέν χίολύη των έν αυτω. Όμοίως δε δυνάμει χαΐ

οικία , ει μηθέν κοιλύει των έν τούτοι και τη ύλη του

6 γίγνεσθαι οίχίαν, ούδ' εστίν 6 δει προσγενέσΰαι ή άπο-

γενέσθαιή μεταβαλεΐν, τοϋτο δυνάμει οικία, (β) Και

έπι των άλλων ώσαύτοις , δ'σων έξωθεν ή άρχη της γε

νέσεως , χαΐ δ'σιον δή εν αύτώ τω έχοντι , δ'σα μηθενός

των εςιοΟεν έμποδίζοντος Ισται δι' αΰτοϋ. Οίον τδ

'ο σπε'ρμα ούπο)• δει γαρ εν άλλω και μεταβάλλειν. Οταν

δ' ήδη δια της αότοϋ άρνής η τοιούτον, ήδη τοϋτο δυ

νάμει• έχεϊνο δε ετέρας άρ/ής δεϊται, ώσπερ ή γη ουπω

άνδριας δυνάμει• μεταβάλλουσα γαρ εσται χαλχο'ς.

(ι) "Κοιχε δέ β λέγομεν είναι ού το'δε άλλ' έχείνινον, οίον

16 τδ χιβιότιον ού ξύλον άλλα ζύλινον, ουδέ τδ ξύλον γη

αλλά γηϊνον, πάλιν ή γη ει ούτως μή άλλο άλλ' έχεινι-

νον, άεΐ εκείνο δυνάμει απλώς τδ ύστερον εστίν. Οίον

τδ χιβιότιον ού γηϊνον ουδέ γη , άλλα ξύλινον • τοΰτο

γαρ δυνάμει χιβώτιον και ύλη χιοιοτίου αίίτη, απλώς

20 μεν του απλώς, τουδι δέ τοδι τδ ξύλον. (&) Κι δε τί

έστι πρώτον, 8 μηχε'τι χατ' άλλο λέγεται έχείνινον,

τοΰτο πρώτη υλη ■ οίον ει ή γη άερίνη, δ δ' άήρ μή πϋρ

άλλα πύρινος , τδ πΰρ υλη πρώτη ως τδδε τι χαι ουσία.

Τούτω γαρ διαφέρει τδ καθόλου και τδ Ειποχείμενον τώ

46 είναι τόδε τι ή μή είναι- οίον τοις πάΟεσι τδ ύποκείμε-

νον άνΟροιπος και σώμα καΐ ψυνή, πάθος δέ τδ μουσι-

κδν και λευχο'ν, λέγεται δέ της μουσικής έγγενομένης

εκείνο ού μουσική άλλα μουσιχόν, χαι ού λευκοτης ό αν-

θροιπος άλλα λευκο'ν, ουδέ βάδισις ή κίνησις άλλα βα-

30 δίζονή κινούμενον, ώς τδ εκείνινον. (β) "Οσα μέν ουν

ούτω, τδ έσ/ατον ουσία• δ'σα δέ μή ούτως άλλ' είδος τι

και τόδε τι τδ χατηγορούμενον, τδ εσ^ατον ύλη κα\

ουσία υλική. Και ορθώς δή συμβαίνει τδ έχείνινον

λέγεσθαι κατά τήν υλην χαι τα πάθη ■ άμοω γαρ άό-

36 ριστα. Πότε μέν ουν λεκτέον δυνάμει και πότε ου,

είρηται.

<|ΐιιιπ> 3 ηιεηίε βείιι ΙίΙ , εδί, (ριηικίυ ιριοιΐ νυΐΐ (ία), ηιιΙΙο

βΟΓυπι ςυ;ε εχίπηβεουδ Μΐηί , ρΓοΙιίΙιεηίε : ίϋί ηιιΙιίιι ϊη εο

φ]ϊ 531131 111•, »■>( , Ι|ΙιΙ1ΙΙΙ ΙΐίΙιίΙ Ι1ΙΙΊ1Ι1Ι ψΙΙΡ III 00 ΜΐηΙ , ρΓΟ-

ΙιίΙιι•;ι1. δίηιίΐίίει• βιιίεπι βΐ οΌπιιΐδ ροΐεηΐϋ,δί ηϋιιΐ ροπιιιι

ηιΐίΕ ίη 83 Γβ εί ίη ιιι;ι(γπ;ι βυηί , οί αΌηιιΐδ ΓιβΙ , ρπ>Ιη1)ραΙ ,

>ι>< ΐ"Ι , ιρίι κΙ »υ( 3ϋ(1.ι(ιΐΓ, 30.1 ΙοΙΙαΙυΓ, .ίιι! ηιιιίεΙ ιμ•, Ιιοε

<*-1 ροΙειιΙί3 (Ιοιηιΐδ. (3) 8ίιιιίϋίι•ΐ' ε(ίαιη ιΐε εείεπδ , ιριο-

ηπη εχίιϊιυρειίδ βρηοΓβΙίοηίδ ρι•ίηείρίυηι, εί ψιυηιιιι ίη

ΙκιΙιεηίε ίρδο , ςυιεευιηα,ιιε ηυΜο εχΙεποΜ ρΓ0ΐιί1>εηΙε ρεΓ 8ε

ίρ8» εηιηΐ : ςκαίε δρει-πιβ ηοιιιΐιιιη εδί. ΟροΓίεΙ ικιιιιιριρ

ίη 3ϋυ (-χ-, εΐ (π)η$ηιιι(3ΓΪ. (,ΐιιιιιιι αιιίοιη ]3ηι ριτ ευυηι

ρπηείρίιιηι Ιβίε Γυεηί, Ιιοο ]αηι ροίεηίϋ εδί; ϋΙιιιΙ υρπι

,-.ΙΙ'-πι ρηηείρίο ίικϋμεΐ. (}υεηιαά'πιυ(1ιι<ιι Ιειτ.ι , ιιυικίιιηι

εδί ροίρηίία 813(113 : Ιγ;ιιιμιιι.Ι;ι(•ι ηηηιιριε , α-ί. επί. (4) VI-

ιΙιΊιιΐ'ίΐιιΙΐΊΐι ΐ'-ίι•, ιρίικί (Ιϊοίιηιΐ3 , ηοη Ιιοε (έχεϊνο), μίΙ εχ

Ιιοε (έχείνινον) : υΐ 31X3, ηοη Ιί-ηιιιιι, δεο" 1ίμικ•ίΐ; ηεςυε

ϋμπ ιιιιι 1επ3 , 8ε<1 Ιειτευηι ; ΓυΓ8ϋδ ΙεΓΓα , βί δίε , ηοη βΐίιιι! ,

δει] έχείνινον , δεηιρει- ίρδυπι |Κ)ΙεηΙί3 , δίηιρΙϊείΙεΓ ροδίεπυβ

β*1 : αΙαΐΌΐ, ηεςυε ΙετΓε» , ηε<ιιιε ΙεΓΓ3 , βε<1 Ιί^ηεβ : Ιιοο

ι-ιιΐιιι ρκΙΐΊΐΙίΛ 3Γ83 , ε( πκιΙΐΊ'ί» «γ<•3! Ιιινε , δίιηρϋι-ίΐιτ ςιιί-

ιίειιι ε]ιι« ιρκιιΙ 8ίιηρΙίεί(εΓ εδί; Ιιυ]ιΐδ ΐιΐιΐι'ηι, Ιιοε Ιί^ηυιη.

(5) (,ΐιιοιΙ^ί ε5( ίΐίίιριΊιΙ ρΓίηιιιηι , ιρκιιΙ ηυη δεειιηιίυηι αϋιιϋ

(ΙίεΊΙιΐΓ έχείνινον, Ιιοε ριίιΐ)3 ηΐΒίεπ» : ιιΐ ριιΐη, *ί ΙιτΓ,ΊίΐΡπ'»,

38Γ νβΓΟ ηοη ίςηίκ, δεο* ίβΐιειίδ, ΐ^ηϊβ ρΓίηι» ιιι.ίΙιίίλ εδί,

Ι3ΐκρΐ3ΐιι Ιιοε ςιιϊιΐ , εΐ δυόίΐαηΐία. ΙΙόε εηίιη ιιηί?εΓ83ΐε

εΐ δΐ)1)]ροΙυιη (ΠΙΤογΙ, εο ςιιοο1 εδί Ιιοε ςιιίιΐ εδδε, αιιΐ ηοη

ε&δε : ιιίριιΐϋ , ιριυιΙ 8υΙι]ίείΙυΓ ραδϊίυηίυυδ, Ιιοιιιο, εοΓρυβ,

(■( ιιιιίιιια ; ρβδδίο νεΓΟ πιυδίευπι εΐ βΐΐιυιη. 1)Ή ίίπι αυίειιι

ιηιι-ίΐ'3 3<1νεηίεη1ε ίΙΙπιΙ ηοη ιηιΐδίε.Ί, δεϋ ηιιΐδίειιηι; ε[

Ιιοιιιο , ηοη ;ιΙΙ ιιμΙο , ίιηΐ 3ΐϋυηι ; ηεε 3ΐηΙ)πΙη(ίο , ηβη,ιιε ιηο-

Ιιΐδ, δεά βηιΐιηίαηδ, βιιΐ ηιοΐυηι , υΐροΐβ έχείνινον. (6) 0»»:-

ειιιιιιριε ίμϋιΐΓ ίΐ3, ιιΙΙίπιιπιι δυΙ>δ(3η(ί3 ι•>1 : <ρι;Γΐ•ιιιιιιριι•

3ΐιΙοιη ηοη ίΐ3, δεϋ δρεείεδ ;ιϋιρια, εΐ Ιιοε ςυίιΐ εβι, ςιιοοί

ρΓ3Ε<1ϊοαΙιΐΓ, ιιΐΐίπιΐίπι ιικιΙιτϊ.ί , εΐ μι1)>Ι.ιιι1 ί,ι ιηβίεπβϋδ ε*1.

ΕΙ τεείε &3Π8 βεείιΐίΐ , έχείνινον ύίοί δεευηιΐυιη ηιαίετΐαπι ,

ε( ρ35*ίοηε8 : 3ηι6ο εηίιη ίηιΐι-ΐι'ηηίιι.'ΐΐα δΐιιιΐ. (,ΐιιιιικίο ίμί-

Ιιιγ ιΐϊεεηιΐιιηι εδί ρο(εη(ία, εΐ ιριαηιΐο ηοη, (ΙίοΙιιια εδί.

ΟΑΡ. VIII.

ΈπεΙ δέ τδ πρότερον διώρισται ποσα^ώς λέγεται ,

βανερδν 3τι πρότερον ενέργεια δυνάμεως έστιν. Αέγω

δέ δυνάμεως ού μόνον της όιρισμένης ή λέγεται άρ/η

40 μεταβλητιχή εν άλλω ή άλλο , άλλ' δ*λως πάσης άρ/ής

κινητικής ή στατικής. Και γαρ ή φύσις έν ταύτώ

[γίγνεται• Ιν ταύτώ γαρ] γένει τη δυνάμει• άρ/_ή γαρ

κινητική, άλλ' ούκ εν άλλο) άλλ' έν αΰτω ή αυτό.

('2) Πάσης δή τής τοιαύτης πρότερα έστιν ή ενέργεια

46 και λόγω και τή ουσία• '/ρόνω δ' έστι μέν ώς , εστί

δ' ώς ού. Τώ λόγω μέν ουν οτι πρότερα, δήλον τω

γαρ ένδέν/εσΟαι ένεργήσαι δυνατόν έστι τδ πρωτως δυ

νατόν, οίον λε'γο) οίκοοομικδν τδ δυνάμενον οίκοδομεϊν,

και δρατικδν τδ όραν, και όρατον τδ δυνατόν όρασΟαι.

6ΐ> Ό δ' αύτδς λόγος χαι έπ'ι των άλλων, ώστ' άναγχη τον

λόγον προϋπάρ^ειν καΐ τήν γνώσιν τής γνοισεως.

(λ) Τω δέ χρόνω πρότερον ώδε ■ τδ τίρ είδει τδ αύτδ

ΟιιοιιίΜιιι βυΐεηι ςαοί ιηοιίίδ άίεαΙοΓ ρηυδ, ιΙεΙεΓηιίηβ-

Ιπηι εβΙ, ηιβηίΓεδΙιιηι εδί (]ΐιοι1 βεΐιΐί ρπυβ ροΐεηΐίά εβί.

Οίεο βιιίεηι ηοη δοΐιιηι ιΙΙβ ροΐεηΐίβ ο'είεπηϊηβιβ , η,υ;ε (ίί-

είΙιΐΓ ρΓίηείρίιιιη ΐΓ3Π5ΐιιυΐ3ΐοπιιηι ίη αΐίο , ρΓοιιΙ 3ίίιιι1 εβί,

δεο! ρΓΟΓδίΐδ οηιηί ηιοΐίνο αιιΐ ίΐβίοπο ρηηείρίο. ΚΙεηίιη

ηι(0Γ3 ίη εοϋειη εβί βειίΡΓΟ οιιηι ίρ«3 ροΐεηΐίβ. ΡΓίιιεί-

ρίιιιιι ειιίιη ηιοΐίνιιιη ε*1 , ηυη Ιβιηεη ίη ηΐίο, δ«1 ίη ίρδο

ριοιιΐ ίρΜίηι. (•;.) Οηιηί ίΐβιριε Ιαΐΐ ργιογ εδί βεΐιΐδ , εΙ

Γ3ΐίοηε εΙ 8ΐιΙΐδΐ3ΐιΙί3 : Ιειιιροιε νειο ςιιου'αιη ιηοιίο ηιιίιίειη

εδί , ηιιο(ΐ3ΐιι ηιοιίο νβΓΟ ηοη. ΟηοιΙ βαΐεπι ΓβΙίοηε ρΗοΓ,

ραΐεΐ : ροΐεηβ εηίιη εδί , ιριοιΐ ρΓΐιηο ροΐεδί , ρΓυρΙιτρβ ιριοιΐ

εοηΐίηϋίΐ ορειαΓΪ : υ([ΐυΙα ΒεάϊΠοβΙϊνιίΓη , ςιιοι) ροΐεδί α'ΐίί-

Πε3Γε; ε( νίδίνυαι, ψιοιΐ ροΐείΐ νίο,8Γε;εΙ νίδίΐιίΐε, (]ΐιο<Ι

ρυΐεδί νΐάεπ. ΕβιΙεπι βιιίριη ϋε οοΐεπδ ιριοηιιε Γβΐίυ

Ρί>1 : ο,ιιβι-ε ηβεεβδβ εδί υί Γ3ίίο ρ&τρριίαί, εί ιιοίίϋβ ηο(ί-

Ιί3ΐιι. (3) Τειηροιε αιιίεηι ρΓίιΐδ, &ί<• , ψιο<1 ίιίεηι βρεείε
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ενεργούν πρότερον, αριθμώ δ' ου. Λέγω δέ τοΰτο δ'τι

τοΰδε μέν τοΰ άνθρωπου τοΰ ήδη όντος κατ' ένέργειαν

καΐ τοΰ σίτου χαΙ τοΰ δρωντος πρότερον τω χρόνω ή ίλη

χαΙ το σπέρμα χαΙ το δρατικόν, ά δυνάμει μεν έστιν

κ άνθρο>πος χαΐ σίτος και 6ρών, ενεργεία δ' ουπω. Άλλα

τούτων πρότερα τω /ρόνω έ'τερα Οντα ενεργεία, ες ών

ταΰτα έγένετο• άε'ι γαρ εκ τοΰ δυνάμει όντος γίγνεται το

ενεργεία ον ΰπο ενεργεία όντος, οΤον άνθρωπο; ε; άν

θρωπου , μουσικός ΰπο μουσιχοΰ , άει κινοΰντός τίνος

ιιι πρώτου• τόδέ χινοΰν ενεργεία ήδη εστίν, (ι) Είρηται

δ' εν τοις περί της ουσίας λόγοις δ'τι άπαν τι) γιγνόμε-

νον γίννεται εκ τινός τι και υπό τίνος, και τοΰτο τω

είδει το αυτό. Διό χαι δοχεϊ αδύνατον είναι οίχοδόμον

είναι μη οίκοδομήσαντα μηΟέν ή κιθαριστην μηΟέν χι-

15 Οαρίσαντα• δ γαρ μανθάνων κιΟαρίζειν χιθαρίζων μαν-

Οάνει κιθαρίζειν, δμοίως δέ και οί άλλοι, (δ) "Οθεν

δ σοφιστικός ι*λεγχος έγίγνετο δ'τι ουκ έχων τις την

έπιστημην ποιήσει ου ή επιστήμη • δ γαρ μανθάνων

οϋκ ε/ει. Άλλα δια το τοΰ γιγνομε'νου γεγενήσθαί τι

2ΐ) και τοΰ δλως κινουμένου χεκινήσΟαί τι (δηλον δ'• έν

τοις Περί κινήσεως τοΰτο) και τον μανΟάνοντα ανάγκη

έ^ειν τι της επιστήμης ίσως. (β) Άλλ' ουν χα'ιταΰτη

γε δηλον οτι ή ενέργεια και ούτω προτε'ρα της δυνάμεως

κατά γένεσιν και χρονον. Άλλα μήν και ουσία γε,

26 πρώτον μεν δτι τα τη γενε'σει υστέρα τ<~> είδει κα'ι τη

ουσία πρότερα, οίον άνήρ παιδός χαι άνθρωπος σπέρ

ματος• τό μεν γαρ η 5η ε/ει το είδος , τό δ' οϊ ■ (7) χαι

δ'τι άπαν έπ' άρ/ήν βαδίζει το γιγνόμενον και τε'λος •

άρ/ή γαρ το ου ίνεχα , τοΰ τέλους δ' έ*νεκα ή γένε-

30 σις. Τέλος δ' ή ενέργεια , χαΐ τούτου χάριν ή δΰναμις

λαμβάνεται• ου γαρ ϊνα όψιν έ/ωσιν δρώσι τα Γωα,

άλλ' έίπως δρώσιν Οψιν εχουσιν. Όμοίως δε και οικο

δομικών ΐνα οίκοδομώσι, και την Οεωρητικήν ΐνα Οεωρώ-

σιν άλλ' ου θειοροΰσιν ϊνα Οεωρητικήν ε/ιοσιν, ει μη οί

36 μελετωντες• ούτοι δ' ούχι θεωροΰσιν άλλ' η ώδι η1 δ'τι

ούΟέν δέονται Οεωρεΐν. (β) Ετι ή υλη έστι δυνάμει,

δ'τι έΟ,Οοι αν εις το είδος• δταν δέ γ' ενεργεία η, τότε εν

τω είδει εστίν. Όμοίως δέ καΐ επι των άλλων χαι

ών χίνησις το τέλος. Διδ ώσπερ οί διδάσκοντες ένερ-

4υ γοΰντα έπιδείςαντες οίςνται το τέλος άποδεδυ>κέναι, και

ή φύσις δμοίυις. Ει γαρ μή ούτω γίγνεται , δ Παυ-

σωνος εσται Έρμης• άδηλος γαρ και ή επιστήμη ει

εσωί,εςω, ωσπερ κάκεϊνος• τό γαρ έργον τέλος, ή δέ

ενέργεια το έργον. Διο και τουνομα ενέργεια λέγεται

46 κατά το έργον, χαΐ συντείνει προς την έντελέ/ειαν.

(ο) 'ΕπεΊ δ' έστι των μέν έσ/ατον ή χρησις , οίον όψεως

ή δρασις, και οΰθέν γίγνεται παρά ταΰτην έτερον άπό

της Οψεο>ς έργον, άπ' ένίων δέ γίγνεταίτι, οίον άπδ της

οικοδομικής οικία πάρα την οΐκοδόμησιν, δμωςούθέν ^τ-

6ΐι τον ένθα μέν τέλος ένθα δέ μάλλον τέλος της δυνάμεως

εστίν. Η γαρ οϊκοδόμησις εν τώ οικοδομουαένο.,, και

άμα γίγνεται και εστί τη οικία. "Οσων μέν ουν έτε

ρον τι έστι παρατήν /ρήσιν τό γιγνόμενον, τούτων μέν

ή ενέργεια εν τω ποι»ΰμένοι εστίν, οΐον ή τε οίχοδόμη-

ίΐμίΐ ρπο», ιιιιιιιοιο \•ίο ιιοη. ΟίΐΌ 3υ(βιη Ιιοο, (|ΐιο«1 οο

ςιιίιΐοηι Ιιηαιίηε, ιμιί αιΐιι ]αιη β8ΐ, ει ίτυηιεηΐο, οί τί-

ιΐοηΐο , ρποι• ΙοιιιροΓΟ 081 ηιβίεπ» , βΐ «μιτιιι» , οί νίςίνοηι ,

ιμι.ν ι» ιΙιΊΐΙίΛ ΐ|ΐιί(1ι•ηι Ιιιιιιιιι , οί ίιιιιιιοιιΐ ιιιιι οί νίιίρηβ μινΙ ,

αι-Ιιι λόγο ηυηιΐιιιιι. 8ο<1 Ιιίί αΙία Ιβαιροτε ρτίοι ;ι ηιΐιι εχ&ΐ-

ΜοηΙί.ι , ο ιμιιΐιιι* Ιιιιτ ΓβοΙβ ΓιιΐΊΊΐηΙ. ϋοιιιμιτ εΐοηίιη , εχ

ρο ιμιοιΙ μιιΙΐΊΐΙϋ εβί , ΠΙ ΗοΙιι εη» »1ι βι-Ιυ Ολκίίΐεηΐε , υΐ

Ιιιιιιιΐ) «χ Ιιοιηίηε , ιιιιι^ίι -ιυ οχ ιιιιιηιγο , ςοιηριτ ΐΐίι^ιιυ μι 'ϊιιιι ■

ιηυνοηΐε : ιηονοη$ ΐΐιΐνιη , ίκ:1ιι ];ιιιι ε&(. (4) ϋίοΐιιιιι .ιιι-

(εηι 051 ϊ ιι ίιτιιιοπίΐιιΐϋ ι!ι• ΜΐΙι»(ϋΐιΙί» ΙιιιΙιιΙιλ, ιμιο.Ι υιΐιηβ,

ιμιιιιΐ |ί( , ΟΧ ιιΐίιμιι), ίιΙίιμιίιΙ , οί 30 ηΐιιμιο ΙΪ1 : οί Ι)0€ ίροοίο

ίιίοιιι. (^ιΐίΐη1 νϊιΜιΐΓ ϊιιΐ|Η>Μί•ίΙιίΙε, βδΚϊειϋΙίεαΙΟΓειη, ςυί

ιιιΙιιΙ Π'(1ίΙίιανοΓίΙ , ..ιι| είΐΐιβί'χϋυιη , ηυί ηίΐιϋ (ΐΙΙι,ιπ/.ι-

νοπί. (^ιι ί ΐ'ΐιίιιι ι1ί$εί( εί(Ιΐ8Γίζ3Γβ , α1υ3πζαηι1υ ιΙιμ ίι ιϋ,Ία-

Π7.ΒΓ0. δίιηίΙϋεΓ ιΊίηιιι ιμιί μιιιΙ αΐίί. (5) ί'ηιΐε 8ομΙιί»1ίι»

»Γ}(ΐιιηοη1α1ίϋ ΟΓίουβΙυΓ, ιμιικΙ »Ιίιμιί.> ηοιι Ιι.ιΙμίι> βοίβιιΐίϋΐη,

(ηΐΊΐΊ ίιΐ οπ|ιΐ5 081 βείοηΐίβ. Οπί ιιβηιςιιο (ΙίςοίΙ , ουη ΙουοΙ.

5βι1 ■ μ ιι ιιι κιιη ι•]ιη , ψιιχΐ ΙίΙ , ηΙ ίιμιίιΐ Γα<:< ιιιιι οί , ε( ι ^ μ> . μι. >, Ι

ίιΜφιυ ιιιιμΙο ΜΐιινιΊιΐΓ, ηΙίιμιίιΙ ιηοΐιιηι ε$( ( Ιιοε 3υ(οηι ία

υ» , ιιΐί ϋο ηιοΐιι εςίιιιιι» , ρβηρίοιιε ο&Ιεη$υηι ε$1 ) , ι1ί$οοιι-

Ιοηι ((υοιμιο ηεοεωε ΓοΓίαίβε β>1 , αΙίιμιίιΙ 8είεη1ί<ε ΙκιΙχτι•.

(0) ΑΙ εχ Ιιιιο ΐ|υΐΜ{ΐιβ ρβίοΐ α,ικκΐ αοΐυβ ργιογ ροΐοϋΐϋ, εΐ

ββηοΓβΙίοηε, οί ΙειηροΓΟ ββΐ. ΑΙ νεΓΟ 8ΐιοι(3ηΙί» εΐίβιη,

ρπηιο ιμιϊιΙιΊΐι , ιμιία <|ΐΐ!Β ^εηοΓαΙίοηβ ροςίοηοη, βροοίβ

οί $υΙ)8(3η(ί3 μιίιιπι βιιηΐ : ιιΐ νϊτ ρυεΓΟ , οί Ιιοιιιο 8ροΓηΐ3(ε.

ΙΙΙικΙ οιιίιιι ]:ιιιι Ιι,ίΙιγΙ βρεοίοηι , Ιιοο νοΓΟ ιιοη. (7) Ει ςηο-

Ι1Ι.ΊΙΙΙ ιιΙΙΙΙΙι' ιμΐιιιΙ ΙίΙ , ;ιι1 μιίικίμίιιιιι ο( Ιΐικ'ΐιι ρΓΟ^ΓΟιΙίΙυΓ :

οίεηίηι ευ]ο8 εαιιββ , ρπηοϊρΐυηι οκΐ : ςεηοΓ3(ίο νοΓβ Ιίιιί*

ι;ι'.λΙ ί:ι : Πηίβ νοΓΟ , ιιιΊιιβ : οί 1ιιι]ιΐ8 @Γ3ΐΪ3 , ροΐεηΐϊβ Μΐιιιί Ιιιγ.

>'οη οιιίιη ιιΐ νίΜΐιιι Ιι.ιΙημπΙ , ηιιίιιιαίίίΐ νϊιίπιΐ ; μιί! ιιΐ νί-

ιΐΐ'ηηΐ, ιίίΐιιιι ΙιιιΙιιίιΙ. δίηιίΙίΙεΓ οΐίιιηι ίΓΐΙίϋι ,ιϋν,Ίΐιι, ιιΐ

ιΐ'ιΐϊΐίιΐ'ΐιΐ ; οί 6[κ;ουΙαΙίναπ) , ιιΐ βρεευΙοηΙιΐΓ : ηοο υΐ ίρεεα-

Ι.'ΐΙίν.ιιιι Ιΐίΐΐιι'.ιη) , βρεουΙαηΙυΓ, ηίβί ςυϊ ΐ'χοΓΟΪΙαηΙιΐΓ. Ηϊ

νεΓΟ ηοη βρβοιιΙαηΙιΐΓ, μίΙ αιιΐ βίε, 3υΙ ιμιίίΐ ιιοη ϊηιΐίρ'ΐιΐ [:']

8μιτιιΙ;ιιϊ. (8) Κοιιι ηΐ3(θΓΪ3 Μΐ ρυΐεηΐί», ςυΪ3 ρΓοςΓΡιΙί

ρο(08( 3(1 *μι•ι:ίΐΊΐι : ΐ|ΐιιιηι νιτο αοΐιι, (υηε ϊη κροοίε ε$(.

8ίιιιϊ1ίΙιτ (Ίϊηιιι <1ι• οείοηβ, γΙ ιμιιιι ιιιιι ηιοΐίο Γιηί8. (,Ιπ.ιγ.-

(μιοιιιηιΐηιοιίιιηι (ΙοπΊΐΙοί , ιμιιιηι (1ί8θίρυ1υπι 0>1ι•ικ1;ιη1 ;ιγ(ιι

|'[ιγι:ιιιΙι•ιιι, ριιΐιιηΐ ιηΊρο8υΪ880 (ίηοπι, 8ΪηιίΜΙβΓ ι•Ιί;ιιη η;ι-

ΙυΓ3. δί οιιίιιι ιιοη ιι» ΙίΙ , ογϊΙ ΜθΓθϋη'ϋ8 Ρ3υ$οηί8 ( Ιαρίάί

ρΜικίάο ατίίβάοίο ίικίιιηα). Νοη οηίιιι επί ιι«ηί-

Γι^Ιιιιιι , 311 ίιιΐΓ.ι , νοί ι•\Ιιη 8ΪΙ ϋοϊοηΐί» , (]ιιιίιιηιΙιιιο(Ιιιιιι

γ! ί. ιιιι ίΙΙε. ΟμιΐΜ οιιίιιι ΓιηΪ8 : ομιτ,ιϋυ νοπι , ορυδ. Γιι<!<>

ηοΓηοη οροΓβΙίο ιΙίιίΙιΐΓ 31) ορεΓο , εΐ ίεηάΊΙ 3ΐ1 ροΓΓβοΙϊο-

ιιοιμ. (0) Οιιιιιη ,ιιιίοιη ιμιοπιιιι1;ιιη ιμιίιίοιη ιιΙΙΪιιιυιιι $ί(

υ8υ$, ιι( νί$ύ8 νίβίο, οί ιιιΙιιΙ ρΐίΐΊεΓ 1ΐ3ηε αΐίοιΐ & ΤΙ80 ΙίιιΙ

ομθ8; 3 ιμιϊΙιιΐΜΐίΐηι υογο (ί;ι( «Ιίιιιΐ , οί αϊ) κ<1ίβθ3(ϊν3 άο-

ΙΏ08 ρποΙοΓα.ΊΐίΠοαΙίοηοιη: ηίΐιίΐυιιιίηοβ (απιοη ίΙΙίοιμιίιΙοιΐ)

Γιηί8 , Ιιίο υογο ΠΊ3{;ί8 Γιηίβ μοίοηΐίιο ο«1. ,4Γ.ι1ΪΙίοηΙ ίο ηιιηκμιο

ίιι ίοιίίΐίοίΐΐοοίΐ, ίΐΙΐ|ΐΐι• ίίιοοΐ οί (ι(, οί ο^Ι (ίιιιι ιΙμιιιιι. (,Ιιιο-

ΙΊΙΙΙΙΠΙΙΙιμίΟ ίΙ.'ΙιμΙΟ ΙΐΙίΐΙιΙ ιμΐίιΐιΐηηΐ ρΓΧίΟΓ ΙΙΜΙΙΙΙ ε$[ 1(1 ιμΐιιιΙ

ΠΙ, Ιιοηιιη ηοΐοδ ίη εο (]ηοιΙ 01, οίΐ : ιιΐ ϊιιΐίΐ'καΐίο ϊη εο
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σις έν τω οϊκοδομουμένω και ή ΰφανσις εν τω υφαινο-

μένω, δμοίως δέ και έπί τών άλλων, χαί δλως ή κί-

νησιςέν τω κινούμενο)• όσων δέ μή εστίν άλλο τι έργον

παρά τήν ένέργειαν, εν αύτοΐς υπάρχει ή ένε'ργεια , οίον

& ή ορασις εν τω δρώντι και ή θεωρία εν τω Οεωροϋντι

και ή ζωή Ιν ττ) ψυχή , δω και ή ευδαιμονία • ζωή γ&ρ

ποια τις εστίν. "Ωστε φανερον δ'τι ή ουσία και το εί

δος ενέργεια εστίν, (ίο) Κατά τε δή τοΰτον τον λόγον

φανερον δ'τι πρότερον τη ουσία ένε'ργεια δυνάμεως• και

ίο ώσπερ είπομεν, τοΰ χρόνου αεί προλαμβάνει ένε'ργεια

έτερα προ ετέρας έως της τοϋ αεί κινοϋντος πρώτως.

Άλλα μήν χαί κυριωτέρως- τα μέν γαρ άίδια πρότερα

τη ουσία των φθαρτών, εστί δ' ούθέν δυνάμει άίδιον.

(ιι) Λόγος δέ δδε. Πάσα δύναμις άμα της αντιφάσεως

15 έστιν το μέν γαρ μή δυνατόν υπάρχειν ουκ αν όπαρ-

ξειεν ούθενί, το δυνατόν δέ παν ενδέχεται μή ένεργεϊν.

Τό άρα δυνατόν είναι ενδέχεται και είναι και μή είναι•

το αυτό άρα δυνατόν και εϊναι και μή είναι. Το δέ

δυνατόν μή εϊναι ενδέχεται μή είναι • το δ' ένδεχομενον

ϊυ μή εϊναι φΟαρτόν, ή απλώς, ή τοϋτο αυτό 8 λέγεται

ένδε'χεσΟαι μή εϊναι, ή κατά τόπον ή κατά ποσόν

ή ποιόν απλώς δέ το κατ' ούσίαν. (ΐϊ) Ούθεν αρα

των άφθαρτων απλώς δυνάμει εστίν ον απλώς • κατά

τι δ' ούθέν κωλύει, οϊον ποιόν ή ποϋ• ενεργεία άρα

τ., πάντα. Ουδέ τών έ; ανάγκης όντων, καίτοι ταϋτα

πρώτα• ει γαρ ταϋτα μή ην, ούθέν αν η\ι. Ουδέ δή

κίνησις, εί τίς έστιν άίδιος, ούδ' εί τι κινούμενον άίδιον,

ουκ έστι κατά δΰναμιν κινούμενον άλλ' ή πόθεν ποΐ•

τούτου δ' δλην ούθέν κωλύει υπάρχειν. (13) Διό άεΐ

30 ενεργεί ήλιος και άστρα και Λος δ ουρανός, και ού φο-

βερόν μή ποτέ στη , 8 φοβούνται οί περί φύσεως. Ούοέ

κάμνει τοΰτο δρώντα* ού γάρ περί τήν δύναμιν της αν

τιφάσεως αύτοϊς, οίον τοϊς φθαρτοΐς, ή κίνησις,άστε

έπίπονον εϊναι τήν συνέχειαν της κινήσεως • ή γάρ ού-

«. σία υλη και δύναμις ούσα , ούκ ενέργεια , αιτία τούτου.

(μ) Μιμείται δέ τά άφθαρτα και τά έν μεταβολή Οντα,

οϊον γη και πϋρ. Και γάρ ταϋτα αεί ενεργεί• καθ' αυτά

γάρ και έν αύτοΤς έχει τήν κίνησιν. Αί δ' άλλαι δυ

νάμεις, έξ ών διώρισται, πασαι της άντιφασεοις εϊσιν

*" τό γάρ δυνάμενον ώδί κινεϊν δύναται και μή ώδι, όσα

γε κατά λόγον. Αί δ' άλογοι τω παρεϊναι και μή της

αντιφάσεως έσονται αί αύταί. (ι&) Εί άρα τίνες εισι

φύσεις τοιαϋται ή ούσίαι οΐας λέγουσιν οί έν τοϊς λογοις

τάς ιδέας , πολύ μάλλον έπιστημον άν τι είη ή αϋτοε-

»6 πιστημη και κινούμενον ή κίνησις• ταϋτα γάρ ένέργειαι

μάλλον, έχεΐναι δέ δυνάμεις τούτων. "Οτι μέν ουν

πρότερον ή ενέργεια και δυνάμεως και πάσης άρχης

μεταβλητικής , φανερον.

ο,ιιοιΐ χ'<1ίΠαιΙιΐΓ ; βΐ εοηΐεχίίο, ϊη εο ςυο<1 εοηΐεχϊίηι• : βΐ-

ηιϊΙίΙβΓ εί άε ίΐϋϊ, εί οωηίηο ηιοΐυδ ίη εο φιυ<1 ηιονεΙυΓ.

<3>ιοι ίΐιιι νου ηοη εδί ίΐΐίιηΐ ηηυοΜαιιι οραβ ρΓίεΙεΓ ;ιι•Ι ίοηεπι ,

ίη ϊρδίδίηεΐ βοΐίο εϊΐ : ιιΐ νίδίο ίη νίιίεπίε, εί δρεευΜίο ίη

βρεευΐ3η(ε , ε( ν ίΙ;ι ίη ίΐιιίηιιι. ς/ικιι ΐ' ΓεΙίοίΙβδ >Ί ί,Ίΐιι : νίΙ;ι

π,ιι ι ιι | ιι ι• (|ΐΐίΐ'ΐ1ίΐιιι <•4. Ι.ΊιιΙι• ρβίεΐ ΐ|ΐιιι.Ι ίυΙ>&ΐ3ηΙί;ι <•1

δρεείεδ :ιι•(ιΐί εδί. (10) ΕΙ δεευηιΐυιη Ιιαηε ί^ϊΐιιτ πιΐϊοηειιι

ηιαιιίΓεδΙυηι βδΐ ςιιοιΙ ρποΓ ΜίΜιιιιΙίίι βεΐυδ, ιριαιη ρο-

ΙεηΙία. Ε(, ςυεπιαάηιοάυιη ιϋχίιηιΐδ , ΙεηιροΓε δεπιρει

Ι'ΐ,ιτοϋΙ ΒεΙυβ, αϋιΐ8 αηΐβ άΐίιιιη, υδο,υβ 3(1 ειιιη ςιιί εδί

ριϊηιο ηιονεηΐίδ : νοΓυηΙαηιεη εϋαιη ηια^ί» ρηηείραΙίΙεΓ.

.ΈΙΐ'ΐ-ιΐίΐ εηίηι ρήοΓα εοΓΓυρΓώϋίυα» 5π&5ΐ,ιηΙϋ μιιιΙ : ηίΐιίΐ

νεΓο ροΐεηΐία «Ιει-ηηπι εδί. (II) ΚβΙίο 3υΙεηι Ιιιεο εδί :

Οιηηίδ ροΐεηΐία βίπιυΐ εοηίΓααΊεΙίοηίδ εδί. Ουυιΐ εηίπι ηοη

εδί ρο&δίυϊΐε εδκε , ηοη ϊηβΗΙ αΐίευί : οπιηε ΥβΓΟ ροδδίΐιίΐε ,

ουηΐιη^ϊΐ ηοη ββει-ε. (}ηοϋ ί^Ιυτ εδί ροδδίυίΐε ε«5ε , εοη-

ΙίπβίΙ εί είδε , εί ηοη εδϊε : ίοίειη εΓ^ο ρο&ϊίΐιίΐε αΧ εί εβδε ,

εί ηοη ε$5ε. ΟηοΛ νεΓο εδί ροδδίοίΐκ ηοη είδε , εοηΐίη^ίΐ

ηοη εδδε; ΐ|πο<Ι αυΐεηι ευηΐίιιμίΐ ηοη εδδε, εοΓΓηρΙίΙιίΙε ε$1 ,

λιιΙ δίιηρΙίεϋεΓ, .ίιιΙ Ιιοε ίρδυηι , <|ΐκι•1 άίεϋιΐΓ, οοηΙίηςεΓε

ηοη εδδε, δίνε δεευηιΐιπη Ιοευιη , δίνε δεευηϋηπι ςιΐ3η(ιιηι ,

δίνε βεεοικίιιπί ςυ3ΐε : δίηιρΙίεΐΙεΓ νεΓο, ςιιοο' δεεοηιΐιιηι

•,πΙι-Ι.ιηΙίαιιι. (12) ΝίΙιίΙ ί§ίΙυΓ δίιιιρϋείΚτ ίηεθΓΓηρΙίΙ)ί-

Ιίιιηι , δίηιρΙίοίΙεΓ ροΐεηΐία εδί : δεευηόυηι αΐϊ^ιιϊιΐ βυΐεηι ,

ηϋιίΙ ρΓοΙιίοεί, υί ςυβίβ, 3υΙ η!)ί. ΑεΙυ 8Γβο οηιηίβ. Νεε

εοπιηι ςυβ; εχ ηεεείδίΐβίε δυηΐ, ΓιεεΙ 1ΐ82ε ρπηια. 8ί εηίηι

Ιι.ιί; ηοη εβδεηί, ηϋιίΙ εδδεί ρΓοΓεεΙο. Νεε δι ςυίδ ηιοΐυ»

εβί ΒϊΙεΓηηδ , βυΐ δι ο,ιιίΛ ςυοά ηιονεΙυΓ ίιΊιτιιιιιη εδί , εδί βε-

εηικίιιιη ροΐεηΐίίΐηι ίη ηιοΐυ , ηίδϊ ιιηιΐο ςυο : ηυ]υβ αιιίειιι

ιηβίεπβπι ηϋιίΙ ρΓοΙιίύεΙ εδδε. (13) ςηβΓε βεπιρει• &§ϊΙ βοΙ

εί δΙεΙΙβϊ ΙοΙηπιςαε εαϊΐυηι : ηεςυε ΙίηιεηιΙυηι ηε ςυβηάΌ

βίβΐ , ε]υοι1 πιείυϋΐιΐ ςυί υε Π3ΐηΓ3 βεΓίρδεπιηΙ ( Εηρβάο-

οΙί$ ). Νεςυε ίΐΐβ ΓϊΙίββηΙηΓ, ςιιυπι Ιιοε ΓηοϊιιιιΙ : εο ςυοιΐ

ηιοΐυδ είδ ηοη εδί είΓ03 εοηΐΓϊάίεΙίοηίδ ροΐεηΐίβπι, ο,ιιειη-

,ιιΙιιΐΜΐΙιιιη εοΓΓυρΙίϋίΙίηιΐδ , ίΐϊ "Ι ΐ3ΐχ>πο&3 είδ δίΐ ιηοΐυδ

εοηΐίιπιαίίυ. δυυβίβηΐίβ ιιαιικριε ςιιιβ ηιηΐιτία εί ροΐεηΐία

ββί, ηοη βεΐίο , Ιιυ]υ» ε3ϋδ3 εδί. (14) ΙιηίΙβηΙϋΓ βυΐβιη ίη-

0θΓΓυρΙίΙ)ίΙί3 ε1ί»ηι εηΐίϊ ηυοε ΐΓβηδωυΙαηΙυΓ, υί ΙεΓΓ3, εί

ϊ§ηίδ : είεηίηι βεηιρεΓ ηοβε 3βυηΙ ; δεευηο'υιη βε εηίηι, εί ίη

δε ίρδίδ , ηϊοεηΐ ηιοΐιιηι. Οε1εΓ82 νεΓο οηιηεδ ροΙεηΙΪ33 , ιιΙ

(1εΙεΓηιίη3ΐυηι οβί, εοηΐΓβιϋεΙίοηίδ δηηΐ, ( αηοά εηίηι ροΐεδί

δίο ηιονεΓε, ροΐεδί ε1ί3ηι ηοη βίε,) ςυιεειιπκιυε δεϋίεοί

δεειιικίιιηι ΓβΙίοηειη. ΐΓΓΛίίοηβΙεδ νεΓΟ , εο ίρδο φι«Α

οαδίιηΐ, εί βοδυηΐ, εοηΐΓβάίεΙίοηίδ εΓηηΙ ε«(1βηι. (15) 8ί

ίίζίΐυτ 3ΐίςυ.•κ η3ΐΗΓ3? δίνβ δΐιυδίβηΐίαϊ Ιβίεδ δηηΐ, φΐ»1εδ

(ΙίειιηΙ ίαεβδ ίΐΐί α,πί ιιηίνεΓδβΙίοηδ ηοΙίοηί!)υδ δΐηάεηΐ ( ΡΙα-

(οηίβί ) , ηιηΐΐο ιηβΒίδ βεϊεηδ βΐίςηίιΐ βΓΪΙ ςυβηι ίρδβ-δείεηΙίΒ ,

εί φίοιΐ ηιονεΙυΓ ςυωη ηιοΐϋδ : ίΐΐ» εηίηι πιβ^ίδ βεΐυδ, 1ΐ5Β

νεΓΟ ΙιοΓυιη ροΐεηΐίίβ. Οποιΐ ίβίΙϋΓ βεΐηβ ρποΓ βΐ ροΐεηΐϋ

εί οιηηί ίΓ3ηδωυΐ3ΐίνο ρπηείρίο ε$1, ρίΐεΐ.

■
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ΟΑΡ. IX.

"Οτι δ! και βελτίων καϊ τιμιωτέρα της σπουδαίας

δυνάμεως ή ενέργεια, εκ τώνοε δηλον. "Οσα γαρ κατά

το δύνασθαι λέγεται, ταύτόν έστι δυνατδν τάναντία ,

οίον το δύνασθαι λεγόμενον υγιαίνειν ταύτόν Ιστι και

6 νοσεϊν άμα• ή αυτή γαρ δύναμις τοϋ υγιαίνειν και κά-

μνειν, και ήρεμεϊν και κινεϊσθαι , και οίκοδομεϊν και

καταβάλλειν, και οίκοδομεϊσΟαι και καταπίπτειν.

(ί) Τι) μεν ουν δύνασθαι τάναντία άμα υπάρξει, τα

δ' Ιναντία άμα αδύνατον. Και τάς ενεργείας δέ ά'μα

ΙΟ αδύνατον ΰπάρχειν , οίον υγιαίνειν καΐκάμνειν. "ίίστ'

ανάγκη τοΰτοιν θάτερον είναι τάγαΟόν. 'ϊο δέ δΰνα

σΟαι δμοίιος άμφότερον ή ούδέτερον " ή άρα ενέργεια

βελτίων. (3) Ανάγκη δέ και ΙπΊ τών κακών το τέλος

και τήν ένέργειαν είναι χείρον της δυνάμεως" το γαρ

Ι!) δυνάμενον ταύτδ άμφω τάναντία. Δηλον άρα δτι ούκ

εστί τι) κακόν πάρα τα πράγματα • ύστερον γάρ τη φύ

σει το κακόν της δυνάμεως. (») Ούκ άρα ούδ' εν τοις

ες αρχής και τοις άϊδίοις ούθέν εστίν ούτε κακόν ούτε

αμάρτημα ούτε διεφθαρμένον καΐγάρ ή διαφθορά τών

2υ κακών ε'στίν. (δ) Ευρίσκεται δέ και τά διαγράμματα

ενεργεία• διαιοοϋντεςγάρ εόρίσκουσιν. ΕΙ δ' ήν διη-

ρημένα , φανερά αν ήν νϋν δ' ενυπάρχει δυνάμει. Δια

τί δύο δρθα'ι τι) τρίγωνον ; δτι αί περί μίαν στιγμήν

γιονίαι ϊσαι δύο δρΟαΤς. Ει ουν άνήκτο ή παρά τήν

2»ι πλευράν, ϊδόντι αν ήν εύθυς δηλον. Δια τί ή έ"ν ήμι-

κυκλίω δρθή καθόλου ; διότι εάν ίσαι τρεις, ή τε βάσις

δύο και ή εκ μέσου έπισταθεΐσα δρθή, ϊδόντι δηλον τώ

εκείνο εϊδότι. (ο) Ώστε φανερδν ότι τά δυνάμει όντα

εις ένέργειαν αναγόμενα ευρίσκεται. Αίτιον δ' δτι

3" νόησις ή ένε'ργεια • ώστ' ες ενεργείας ή δύναμις• καϊ

δια τοϋτο ποιοϋντες γιγνώσκουσιν ■ ύστερον γαρ γενέσει

ή ενέργεια ή κατ' αριθμόν.

Οιιοίΐ 8ιι(<ίιι ιηβϋοΓ 30 ρπτδΐίΐηΐίοι•, ςιΐίπι ίρδ3 1»ηβ ρο-

ΙεηΙίβ, 3οΙιΐ8 δίΐ, οχ Ιιίϊ ρ3ΐρΙ)Η : (](ΐ3εοιΐΓθ(]ΐιβ εηίιιι δΡΡυη-

άαιη ροϊδε ιϋριιηΙιΐΓ, ίϋρηι βδΐ ροΐεηδ εοηΐΓβηα : υΐ ςικκΐ

(ϋοίΙιΐΓ ροδδο 83ηυηι είδε, ίιίοπι βϊπιυΙ ρΐίβηι ροΐεδί 8Ρ§Γοί3ΐ•ε :

ηηιη 63<)ριη ροίρηίία βδΐ ρ]ιΐδ ςυοιΐ εβί μιηιιιι ρί ίνμπ.Ιυπι

6586, εΐ ςυίρδΡΡΓε εΐ ηιονεπ , βΐ ρχδίΓυει-ε εΐ (ΙεβΙηιβΓβ, εχ-

δΐι-αί ρί ϋρίίπιί. (2) ΡονίΐΜΐ.ιψιρ ιυιιΐιηπα, δΐιηυ.ΡδΙ. €οη-

Ιγβπβ νεΓΟ δϊηιιιΐ 6&8β, ίηιροδδίΜε ΡδΙ. Αίψιε 3εΙιΐδ κϊιηυ]

6850, ίηιροίδίΐηΐβ βδΐ, υΐ δαπυιη βΐ 8ε;;ΓθΙιιηι 6586 : φιηη;

ηεεβίδβ ε$1 , ιιηυιιι εοΓυηι 1)<)ΐιυηι εβδε. Ιρ$υιη αυίβηι ρο!$ε

ΒΡςυβ ΡδΙ υΐηιηιςυε , βιιί ηευίΓυιη : βρ,Ιιΐδ ϊείΐίϋΓ ηιβΙίοΓ.

(3) Ρίρεβδδε βυΐεπι β5ΐ εΐί,ιιιι ίη ιιι,ίΙιλ, Πηεηι εϊ ηρΙιιιιι <Ιο-

Ιριϊοιριιι ροίριιΐΰ 6556. ΕΙρηίιη ρο(εη8 ε$1 ίιίειυ .ιιιιΙ.ο

ΡηΐΐΙίΜΙ'ίίΙ. ΡαΙεΙ ιμίΙιΐΓ ψιοι) ιιμΙιπιι ιι.ιιΐ Ι'.-Ι (>1 ■> Ι,-ι- Γ65 :

ιιι.ίΙιιιιι ικιιηιρκ' ΐίϋΐιιι ;Ί ροδίεηιΐδ ροΙεη(ί& 651. (4) Νοη ί^Ί-

Ιιιγ ιρϋίΓι |ΐιιιιιι ίη Ηβ ιριιι: & ρπηρίρίυ , οΐ (|ΐΐ£ΐ• ρρι-ρρ(ιΐ3 δΐιηΐ ,

ηεςιιε ιιιαίυηι ΟδΙ, ηεςιιε ιυι ι υρΐιιιη. ΕΙειιίιιι εοΓΓυρΙίο άε

ηκιΐϊί β5(. (5) ΜϊΙΙιΡίη.ιΙίΡΑΠιη) ςιιυα,υβ ρΓοροδϋίοηιιιιι <!ρ-

πιοηδίΓβΙίοηβδ ΜΐΙυ ίηνεηίυηΙυΓ. Πή ίι1ι•πΙο~, ηβιηςιιε ίηνβ-

ιιίιιηΙ. Ι^μικΙμ ϋίνίίοί εδβεηΙ , ιιι;ιιιίΙΊ^Ιηί 68&ειιΙ : ιιιιιιγ

βυΐεηι ίηςυηΐ ροΐοηΐϋ. Οιιγ (πβη^ιιΐιιιη (Ιυο Γβοϋ ? (3ιιι;ι ι)ΐιί

είΓεη υηιιιιι ριιηείιιιη 3ηςυΜ, (1ιιυΙιυ5 Γεε(ΐ5 ϋ •ιρι;ιΙι•.ι μιιιΙ.

5ϊ ίκίΙιΐΓ ςιιί οίΓεβ ΙαΙιιβ εδί, ε<1ιιεει•ε1ιιι•, νίιΐοηΐϊ ηιοχ είββΐ

ηιηιιίΙΊ'-ίΙιικι. Οιΐ'ίη ?(•ηιίαΓευΙο ςυίϋΙ>εΙ ηη^ιιΐικ πί:1ιι~:'

(2ιιια 51 ΙΓ05 , 0ΐ(]ΐΐ3ΐε5 ; εΐ «|ΐιί ΙιαΜ-ί ε5(, ιΐιιο, εΐ <|υϊ εχ μιινΙϊιι

.«ιιρι-ιι 5(3( Γεε(ιΐ8 , νίϋεηΐί ηιαηίΓεδΙμηι ργιΙ ρί ΐ]ΐιί ίΙΙικΙ μ κι(.

(Η) Ρικιγρ ριιΙιΊ ςυοά ψι;ι> ροΐεηΐϋ 8υηΙ, γρ<1;κΊ:ι ίη .ιγΙιιικ

ίητρηίιιιιΙιΐΓ. 03υ83 ίΐιιίριιι 68( , (|ΐιί3 ϊηΐεΐΐεείϊο Ρί.1 βοΐιΐί :

ι(μ. πι. εχ πι * π ρο(εη(ί3 : εΐ οΙ) Ιιοε ηβεηιΐο εο§ηο5ευη(.

ΡοίΐΡΓΪΟΓ ηηιιιιιιιε ^εηβΓβΙίοηβ 68( , ςυί δρειηκίιιια ηιιιιιρι υηι

3ε(υ5 65(.

€ΑΡ. Χ.

Έπειδέ το 2ν λέγεται και το μή ον τί) μεν κατά τα

σχήματα τών κατηγοριών, το δέ κατά δύναμιν η ένε'ρ-

36 γειαν τούτων ή τάναντία, το δέ κυριώτατα 3ν αληθές

ή ψεϋδος, τοϋτο δ' έπ'ι τών πραγμάτο>ν Ιστι τω συγκεϊ•

σθαι ή διηρήσΟαι, άστε αληθεύει μεν δ το διτ-,ρημένον

ο'ιόμενος διηρήσθαι και το συγκείμενον συγκεϊσθαι,

εψευσται δέ δ έναντίως εχοιν ή τά πράγματα, πότ' εστίν

40 ή ούκ εστί τί) αληθές λεγόμενον ή ψεΰδος ; τοΰ'το γάρ

σχεπτέον τί λέγομεν. Ού γάρ διά τό ήμας οίεσθαι

αληθώς σε λευχόν είναι εϊ σι) λευκός, άλλά"διά το σέ

είναι λευκον ημείς οί φάντες τοϋτο άληθεύομεν. (ϊ) Ει

δή τά μέν άει σύγκειται και αδύνατα διαιρεθήναι , τά

«(. δ' άει διήρηται και αδύνατα συντεθήναι, τά δ' ενδέχε

ται τάναντία, και το μέν εΐναί έστι τ6 συγκεϊσθαι και

£ν είναι, τί) δέ μή είναι το μή συγκεϊσθαι άλλα πλείω

εΤναι" περί μέν ουν τά ενδεχόμενα ή αυτή γίγνεται ψευ

δής και αληθής δόξα και δ λόγος δ αυτός, καϊ ενδέχεται

;,υ ότΙ μέν άληθεύειν δτέ 2έ ψεύοεσθαι ■ περί δε τά άδυ-

ι,ΐΐΜΐιιι ηιιίριη ριΐδ , εϊ ηοη-εη5, (ΙίρηΙϋΓ ηΐΗχΙιΙβπι ςηίιίρηι

ΜτιιιιιΙηιη Ιί§υΓ38 ρπΐ'ΐΐίρϋίικηίοπιιιι; ([ΐιυιΙ.Ιϋΐη αυΙεπι 56-

(ΊίικΙιπιι ροιΡίιΙίηιιι, αιιΐ ιιρίιιιη Ιιοπιηι, ;ιιιΙ εοηΐΓ3Π3;(|ΐκκ1-

ιίαπι νριο ιιι.ίχ ίιιιρ ρΓορΓίβ 6Π5 νρΓίιιΐι 3ΐιΙ Γαΐ8ΐιηι : Ιιοε βιιίειη

ίη Γε1)ΐΐ5 8δΙ εοηιροδίΐίοηε, νεί ιΐίνίδίοηε : ςυ»ηιοΙΐΓΡΠι νβ-

πιηι (ΙϊοϊΙ, ςιιϊ ιϋνίδυηι «Ιίνίίυιιι-βίβΡ , εϊ εοηιροδίΐϋπι εοηι-

ροΜΐιιιη-ρ*-Ρ ριι|;ι1 ; Γ.ιΙμιιμ αιιΐρπι ςιιί ροιιΙγλ (|π.ιιιι γρ» 56

ΙιαοεβηΙ : ςιιαικίο εβί, 3ΐιΙ ηοη εβί <]υο<1 νεΓυιη αιι( Ι',ιΙ.-ιιιιι

(1ίοίΙιΐΓ? η3ηι Ιιοο ]3ΐη εοηδίιΙΡΓίηϋιιιιι εβί ςυκί (1ϊθ3ΐηιΐ8.

Νοη ρηΐπι ρΓορΙεΓΡ» ςιιοιΐ ηοδ Ιε νΡΓβ ροΐϊΐηυδ ϊΐοοπι 655ρ ,

Ιιι »Ι1)ΐΐδ εδ : δεοί ρΓορΙεΓΡβ φΐο<1 Ιο 3ΐΙ)ϋδ Ρδ, ηοδ (]υί ιΐίρϊ-

ηιυδ, νεΓυιη (Ιίοίιιιιΐδ. (2) δι ί|ΐι;ι;(ΐ3πι ϊΐβςιιβ βεηιρεΓ γοιϊι-

ροδίΐ3 Ρί ίιιιροδδίί)ίΙι'3 (ίίνί<ϋ, ςιι;Γΐΐ3ιη νείΌ δβηιρρΓ (Ιίνίδβ βΐ

ίιηροδδ'ώίΐίβ ροιπροηί δΐιηΐ, ςιΐΛΐΙίΐη νεΓΟ εοηΐίηβίΐ ροπΙγβ-

Π3 Ρδδε, βίςυε εδδε ηιιίιίριιι ΡδΙ εοηιροδίίιιπι βΐ ιιηιιηι ρ»1*;

ηοη Ρ856 υργο, ηοη ρ,οΐϊΐροδ.ΐυηι , δΡ<1 ρ1υΓ3 βδδε : βΓΒοαΓΜ

ροηΙίηΒΡηΙία ςυίιίεηι Ρ3(1εηι ΙίΙ Γ3|53 ρί \ΡΓ3 ορίηίο, ρ{ ρϊιΙρπι

ΟΓαΙίο ; βΐ εοπϋη^ίΐ ςιιβηιίοςπε νΡΓ3ηι , φΐ3ΐιι1οψιε Γιιΐδβιη

Ρϊ8ε : ριγοη νε™ ίηιροδδίυίΐί» βϋΙβΓ 6β Ιιβ1)6Γε , ηοη 61 ςυβη
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νατα άλλοις Ιχειν ου γίγνεται δτέ μεν αληθές δτέ δε

ψεΰδος, άλλ'άεί ταύτα αληθή και ψευδή, (.ι) Περί δε

δή τα άσύνθετα τί το εϊναι ή μή είναι καί το αληθές

καί τί) ψευδός ; ου γαρ έστι σύνθετον, ώστε είναι μέν

* όταν συγχέηται , μή είναι δε έαν διηρημένον η, ώσπερ

το λευκον ςύλον ή τό άσύμμετρον τήν διάμετρον ουδέ

τό αληθές καΐ ψεΰδος ομοίως έτι υπάρξει καΐ έ"π' εκεί

νοι. Η ώσπερ ουδέ .το αληθές επί τούτο)ν το αυτό,

οίΐτοις ουδέ τί) είναι , άλλ' εστί το μέν άληθέςτό δε ψεΰ-

10 δος, το μέν Οιγεΐν και φοίναι άληΟε'ςι(οΰ γαρ ταύτί) κα-

τάφασις καί φάσις), τί) δ' άγνοεΐν μη θιγγάνειν άπα

τηθηναι γαρ περί τί) τί έστιν ουκ εστίν αλλ η1 κατά

συμβεβηκός. (4) Όμοίως δέ και περί τας μή συνΟετας

ουσίας• οϋ γαρ εστίν άπατηθηναι. Και πασαί είσιν

15 ενεργεία, ου δυνάμει• έγίγνοντο γαρ αν καί εφθείροντο•

νυν δέ τί) ον αυτί) ού γίγνεται ουδέ φθείρεται- εκ τίνος

γαρ αν έγίγνετο. (υ) "Οσα δη έστιν όπερ ειναί τι και

ενεργεία, περί ταϋτα οϋκ εστίν άπατηθηναι άλλ' η νοεΐν

η1 μη. Άλλα τί) τί έστι ζητείται περί αυτών, ει τοι-

30 αυτά έστιν ή μη. Το δ' είναι ως το άληθε'ς, και τί)

μή είναι ώςτί) ψεΰδος, £ν μέν έστιν, ε! σύγκειται, άλη

θε'ς • το δ' ει μή σύγκειται , ψεϋδος. Τί) δέ εν, είπερ ον

ούτοις εστίν ει δέ μή ούτοις, ούκ εστίν. Τί) δέ αλη

θές το νοεΐν αυτά" το δέ ψεϋδος ούκ εστίν, ούδ' άπά-

86 τη, άλλ' άγνοια, ούχ ο?α ή τυφλότης" ή μέν γαρ τυφλό-

της έστιν ως αν εϊ τί) νοητικόν ό'λοις μή εχοι τις.

(β) Φανερί>ν δέ καί δ'τι περί των ακίνητων ούκ εστίν

άπατη κατά τί) ποτέ, ει τις ΰπολαμβάνει ακίνητα•

οίον τί> τρίγωνον ει μή μεταβάλλειν οΐεται, ούκ οϊή-

30 σεται ποτέ μέν δύο όρθας έχειν ποτέ δ' ου ( μεταβάλλοι

γαρ άν), άλλα τί μέν τί δ' οΰ, οίον άρτιον αριθμόν πρώ

τον είναι μηθένα, ή τινας μέν τινας δ' ού. Αριθμώ δέ

περί Ινα ουδέ τοΰτο• ού γαρ ετι τίνα μέν τίνα δ' ούκ οιη-

σεται, άλλ' άληθεύσει ή ψεύσεταιώς άεί οΰτο>ς έχοντος.

(Ιοςυε νεπιηι, φΐ3η(1θ(|υβ ΓαΙβυπ), 66(1 ΒβπιρβΓ ββΟεπι νβΓβ βΐ

Ι'.ιΚλ μιπΙ . (3) (' ϊ ιί',ι ίποοηιροδίΐβ τκγο, ηιιΐϋ εδί εδδβ »ιιΙ ηοη

058β , βΐ νεπιηι εί ί;ιΙ*ιιιη ? Νοη εηίηι οδί οοηιροδΗηιη , ιιί βίι

(ριίύεηι χι οοπιροδίΐιιιη, ηοη δίί βιιίεηι 8Ϊ «Ιϊνϊβιιιτι δίΐ, (δίοιιΐί

αίοιιπι Ιί^ηιιπι, ιιιιΐ «Ιίίΐηιι-Ιηιιιι ίικ (ΐιιιηκΊΐΜίΓίΐΙπΙΐΊΐι 6886,)

ΙΙιΤ ΜΊΊΙΙΜ ιΊ Ι.ιΝίΙΙΙΙ δίΐΙΐίΙίΙΟΓ ΟΐϊίΙΙΙΙ III ίΐΐίδ βΠί. ΛΐΙ φΚΊΙΙ-

;ι> Ιι ιιι 1. 1 πι ιι ηεαηβ νοπιιιι εδί ίιΐύΐιι πι Ιιίδ , ί(.ι ηεε ίρδίιιη εδδβ ?

Οβιΐε ίΙΙιΐιΙ ηιιί<1βιιι νεπιηι, Ιιοο νεΓΟ Ι;ιΐ8ΐιηι β&ι. ΑΙΙίη§εΓ6

η.ιηιΐ|ΐκ' »ε ιΐίι-ιτρ, νιτιιιη εδί (ηοη εηίιη ι•-Ι ίιίεηι 8Πίηη&Ιίο

βΐιΐίοΐίο; ηοη ΜΙϊηςβΓβ νεΓΟ, ε»1 ϊ^ηοΓβΓε. Νοη εβί ρι•ο-

ίεείο (Ιεοίρί οΐΓοα η,ιιοιΐ ςυιιΐ βδί, ηίίί δβπιηόΊιιη βοοίιίεηδ.

(4) μΊιιϊΙ ιΙπ' αιιίεηι είίβιη οίιτη ηοη οοηιροδίίΛδ 5υ1)δί3η(ί3δ :

ηοη εηίιη εδί (Ιοοίρί. ΚΙ οιιηοίοε ςιιηΐ αείιι, ηοη ροΐεηίίβ.

ΟεηεΓϊΓεηίιΐΓ εΐεηίηι ρΓοΓεοΙο, 30 οοιτυηιροΓβηΙυΓ : ηυηο

βιιίεηι ίρδίιηι ειΐδ ηοη ΠΙ, ηβιριε οοιτυηιρΗυι-. Εχ βΐίοηο

εηίιη ηΐία,ιιο ^εηοΓβΓεΙιΐΓ. (5) (,ΐιι;ι•< ιιιιιι|ΐιι• ίΐβαυε μιηΙ νεΓβ

ίρδίιηι ε»5ε ουκί, εϊ βοΐυ , οίιοα ιια•ο ηοη ε»1 (Ιοοίρί , δε(1 3ΐιΙ

ίηίεΙΙί^εΓε , αιιΐ ηοη. νοπιιιι φΐθ(1 φΐίιΐ βίΐ , <)ε εί8 ςιια,τί-

ΙυΓ, δι Ιαΐίβ δίιιΐ, βη ηοη. Ε&δε νεΓΟ, ιιί νοπιιη εβί, εϊ ηοη

6886, ιιί Ι;ι1-ηιιι , πιιιιιιι (ριί(1εηι δι εοιηροδίίπηι 6δΙ, βδί νε-

τυηι : δι νεΓΟ ηοη οοιηροδίΐυηι 651, ΓαΙδίιι». ι . ηιιιη νε™ ε»1,

8ί εηδ ΐ|ΐιίιΙ>Ίΐι Βίε εδί : δίη μ ιιι ηοη ί(:ι , ηοη εδ(. ΛΊίίιμι

;ιπ(ιίιι ίηΙε11ί§6Γβ Ιικε : (βίδηπι νβΓΟ ηοη βδΐ, ηεςηε ιΐβοβρίίο,

ίοι] ίςηοΓ3ηΙί& : ηοη ι ρι »Ι ί< εχεϋ38 εβι. Εΐεηίηι εκεί(35 ςηίιίειη

εδί 30 δί οιηηίηο ηοη Ιι31ητιΊ βΐίο,ιιίδ ίηΙεΙΙίξβηα'ί ροΐεηίίαηι.

(0) ΜβηίΓοδΙιιηι «ιι|ι•ιιι εβί ΐ]ΐιο(1 ηβςιιε (Ιβ ίιιιιιιιιΙ.ιίΙίίιιΐϊ ιΐο•

ΟβρΙίο ('ίΐ δεειιηι Ιιιηι ιρι:ιιΐ)1ο , δί ο,υίδ ίιηιιιοΐιίΐίη ριιίεΐ : ))(-

ριιΙ:ι δί Ιιίιιιιι;)) Ιιιιιι ηοη ριιΙιΊ ηιιιΐ.ιιί , ηοη ορίηβΙιίΙυΓ ηιυιΐο

οΌοδ τεοΙθ9 ηβίιεΓε, ηιοιίο ηοη : ΓηιιΙβΓΟίυι- είεηίηι. Λ'επιιη

3ΐίιριίι1ι[ΐιίιΙειη, •ιΙίιριί>1 νεΓΟ ηοη : υίρυία, ρ3Γεηι ηυηιο-

πιηι ρΐ'ίιηιιιη ηιιΙΙιιιιι 6886 ; 3ΐιΙ ηυο&ιΐβιη ςυίιίειη , ιρ κ .-< Ι,ιικ

νβΓΟ ηοη. 0ίΓ03 υηηηι ιιιιΙιμιι ο,ϋοαο1 ιιιιηιεηιιη ηβ(|ΐΐ8 Ιιοο :

ηοη :ιιι•ρΙίιΐ8 εηίηι ςιιακίβηι (ΐιιίιίβηι , ιρΐιι•ιΙ;ιιιι νεΓΟ ηοη ριι-

ΙβϋίΙ : 86(1 νοιυιη (ΙίοεΙ, 3υΙ Γαΐδΐιπι , (βηςιιβηι ίίβ ββηρβτ 66

Ιΐ3ΐ>83(.
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ΟΑΡ. Ι.

36 Τί) εν δτι μέν λέγεται πολλαχώς , Ιν τοις περί τοϋ

ποσαχώς διηρημένοις είρηται πρότερον πλεοναχώς δε

λεγομένου, οί συγκεφαλαιοόμενοι τρο'ποι είσί τέτταρες

των πρώτοιν και καθ' αυτά λεγομένων έ'ν , άλλα μή

κατά συμβεβηκός. Τό τε γάρ συνεχές ή απλώς ή μά-

40 λιστά γε το φύσει και μή άφη μηδέ δεσμώ• καί τούτων

μάλλον εν καί προ'τερον , ού άδιαιρετωτέρα ή κίνησις

καί μάλλον απλή. (ϊ) "Ετι τοιούτον καί μάλλον τό

δλον καί έχον τίνα μορφήν καί είδος• μάλιστα δ' ει τι

φύσει τοιούτον καί μή βία , ώσπερ δ'σα κο'λλη ή γο'μ?ω

45 η συνδέσμω , άλλ' έχει έν αυτώ τί) αίτιον αύτώ τοΰ συν

εχές είναι. Τοιούτον δέ τώ μίαν τήν κίνησιν είναι καί

άδιαίρετον το'πω καί χρόνο), ώστε φανερόν, εί τι φύσει

κινησεοις αρχήν έχει της πρώτης τήνπρωτην, οίον

λέγω φοράς κυκλοφορίαν , δ'τι τοΰτο πρώτον μέγεθος

Ουοιΐ ιιηιιηι ιιιυΐΐίδ (ΙίοβΙιΐΓ ηιοάίί ίη (Ιίνίδίοηε άβ ςηοΐίεδ

(1ίοΙΪ8 οχροίίίυηι 88ί ρΓΪυδ. Ουυηι .ιηΐεηι ιηυΚίρΙίοίΙεΓ (1ίθ3-

Ινγ, ρπηιοηιιη, εί εοΓυηι, ςιίΒε δοουηιΐιιιη δε, ηοη δεευη(1υηι

3οοί(1εη! ΟίειιηΙιΐΓ ιιηιιηι, α,ιοΙΙιιοι• ίη δυηιιηα ιηοο1! δπηί. Εί

ίρδυηι ηαηιςιιβ οοηΐίηαυπι «ιιί δίηιρΙίοίίεΓ, 3ΐιΙ ηιβχίιηε, ςιιοιΐ

Π3ΐιΐΓ3, οί ηοη Ιαοίιι, ηε^υβ Ιί^Ιίοηβ : εί Ιιοπιηι ίΐίικί 1113513

ιιηιιηι, εΙρΓίιΐ8,ου]ϋ3 ηιοΙϋδίηίΙίνίδίΙιίίίοΓ, εί ηιβξϊδ δίηιρίβχ

βδΐ (2) ΙΙεηι Ι3ΐβεϋ3ΐιι ηΐίίίδββΐ, (|ΐιο(Ι Ιοίυηι β*1, 3ΐίηιΐ3ηι-

ςιιβ ΓθΓηΐ3ΐη 6ί δρεοίεηι Ιιβίιοηδ, βΐ ηΐΒχίηιε ςυοοΌυηιπηβ

Π3(ιΐΓ3 Ιβΐβ δίί, εί ηοη νί , ςυεηΐ3ο"ηιθ(1υηι ο,ιι*οιιηιο;ιιβ 3ΐιι

ςΐιιΐίηε, 3ΐιΙ οΐβνο, 3ϋΙ οοη}ιιηοίίοηβ : 31 ΙιβΙϊοηϊ ίη 8β ο;ιιοι1

03083 εί δίί ιιί οοηίίηυιιηι δίί. ΤβΙε τβγο ε*4, ςιιίβ υηιΐδ ηιοίιΐδ

Ιοοο εί ΙεπιροΓε ίηοϋνίδίοϋίδ δίί. ΟυβΓε πιαηίΓβδίυιιι 6δί ο,υοιΐ,

δί (]ΐιϊ(1 ηβΐυι-β ηιοίΐοηίδ ρΓίηι» ρΓίηοίρίιιηι ΙιβΙιεΙ ρπηιιιηι ,

( (Ιίοο ηιιΚ'ΐη , ΙβΙίοηίδ οίΓθΐιΐ3ίίοηεηι , ) ίο" ρπηΐ3 πιββηϊΐιιιΐο
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ί*. (β) Τά μέν δή ούτως Ιν ή συνεχές ?| δλον, τά δέ

ων αν δ λόγος εϊς η. Τοιαύτα δέ ων ή νόησις μία•

τοιαύτα δέ ων αδιαίρετος- αδιαίρετος δε τοϋ αδιαιρέτου

είδει ί| αριθμώ. Αριθμώ μέν ουν το καθ' έκαστον

Β άδιαίρετον , είδει δέ το τω γνοιστώ και τη επιστήμη ,

ώσΟ' εν αν εϊη πρώτον τι) ταΐς ούσίαις αίτιον τοϋ ενός.

(») Λέγεται μέν ουν τό εν τοσαυταχώς, τό τε συνεχές

φύσει και τι) 6θ.ον , και τό χαθ' έκαστον και το καθ' όλου.

Πάντα δέ ταϋτα £ν τω άδιαίρετον είναι των μέν τήν

ιο κίνησιν , τών δέ την νόησιν η τον λο'γον. (&) Δε" δέ

χατανοεϊν δτι ούχ ωσαύτως ληπτέον λέγεσΟαι ποία τε

εν λέγεται, κα'ι τί εστί το ίνΐ είναι, χαι τίςαύτοϋ λόγος

( λέγεται μέν γαρ το £ν τοσαυταχώς, χαι έκαστον εσται

έν τούτων, ώ αν ύπάρχη τις τούτοιν τών τρόπων το δε

16 δέ Ινι εΤναι δτέ μέν τούτων τινί εσται, δτε δέ άλλω,

8 χαΐ μάλλον έγγΰς τώ δνόματί έστι, τη δυνάμει

δ' έχεϊνα ), ώσπερ χαι περί στοιχείου χαι αιτίου ει δεοι

λέγειν έπί τε τοις πρα'γμασι διορίζοντα και τοΰ ονόμα

τος δρον αποδίδοντα, (β) "Εστι μέν γαρ ώς στοιχεϊον

»ο το πϋρ ( εστι δ' ίσιος καθ' αυτό και τί) άπειρον ή τι

άλλο τοιούτον ) , εστι δ' ώς ου• ού γαρ τί) αυτό πυρι

καϊ στοι/είω είναι , αλλ* ώς μέν πραγμά τι χαι φύσις

τό πϋρ στοιχεϊον , τό δέ όνομα σημαίνει το τοδι συμβε-

βηκέναι αύτώ, δ'τι εστι τι έκ τούτου ώς πρώτου ένυ-

21 πάρχοντος. Ουτο> χα\ έπι αιτίου και ενός και τών

τοιούτυιν απάντων. (7) Διό καϊ τό έν\ είναι τό άδιαιρέ-

τω έστιν είναι, ό'περ τώδε οντι χαι ιδία χιοριστώ ή τόπω

η είδει ή διάνοια, ή [και] τω ο*λω καΐ άδιαιρέτω.

Μάλιστα δέ τό μέτρον είναι πρώτον έκαστου γένους

λο χαι χυριώτατα τοϋ ποσοϋ• έντεϋΟεν γαρ χαΐ επί τα άλλα

έλήλυΟεν. Μέτρον γάρ έστιν ώ τό ποσόν γιγνώσχεται•

γιγνιόσκεται δ' ί) ένΐ ή αριθμώ τό ποσόν ή ποσόν,

δ δ' αριθμός άπας Ινί. "Ωστε παν τό ποσόν γιγνώ-

σκεται η* ποσόν τώ ένί , χαι ω πρώτω [ ποσά ] γιγνώ-

.15 σκεται, τοϋτο αυτό εν διό τό εν άριΟμοϋ αρχή

ή αριθμός, (β) Έντεϋθεν δέ και έν τοις άλλοις λέγεται

μέτρον φ πρώτω τε ίκαστον γιγνοισκεται, και τό μέ

τρον εκάστου έν έν μηχει,ένπλάτει, έν βάβει, έν βάρει,

έν τάχει. Τό γαρ βάρος χαι τάχος χοινόν έν τοις

40 έναντίοις' διττόν γάρ έκα'τερον αυτών, οίον βάρος τό

τε δποσηνοϋν έχον ^οπήν και τό έχον ΰπεροχήν ρΌπης,

κα\ τάχος τό τε δποσηνοϋν κίνησιν έχον καΐ τό ΰπεροχήν

κινήσεως• έστι γάρ τι τάχος κα\ τοϋ βραδέος και βάρος

τοϋ κουφότερου. (9) Έν πασι δέ τούτοις μέτρον καϊ

»5 αρχή έν τι και άδιαίρετον, έπεί καϊ έν ταΤς γραμμαϊς

χρώνται ώς άτόμω τη ποδιαία. Πανταχοϋ γάρ τό μέ

τρον έν τι ζητοϋσι καϊ άδιαίρετον τοϋτο δέ τό άπλοϋν

η τώ ποιώ ή τώ ποσώ. "Οπου μέν ουν δοκεΐ μή είναι

άφελεΐντ| προσθεΐναι, τοϋτο ακριβές το μέτρον διό τό τοϋ

60 άριΟμοϋ άχριβέστατον τήν γάρ μονάδα τιΟέασι πάντη

άδιαίρετον έν δέ τοις άλλοις μιμοϋνται τό τοιούτον άπό

γάρ σταδίου καϊ ταλάντου καϊ άεΐ τοϋ μείζονος λάΟοι

αν και προστεΟέν τι καϊ άφαιρεθέν μάλλον γ) άπό έλάτ•

τόνος, (ιιι) "Ωστε άφ' ού πρώτου κατά τήν αίσθησιν

ιιιι;ι. (3) ί}ιι;ΐι1;ιιιι ίμίΐιιι• ί!;ι ιιιιιιιιι ευηΐ, ιιιιΐ (οηΐίηιιιιιιι ,

;ιιιΙ (ιιΐιιιη ; ςιΐίειίαιιι 3ΐιΙβιη ψιοπιιη ιιικι γβΙϊο 6βΙ. ΤαΙία νετο

ΐ]ΐιοπιιιι ϊηΙεΙΙεεΙϊο ιιιι,ι : ΙιιΙί.ι «ιιΐι-ιιι, ιμιοπιπι ίηιΐίνίδίΐίίΐίδ.

Ιπ(1ινϊ&ϊ1>ϊ1ΐ8 λιτό, 63Π5 ε*1, φίικί ηιιΐ δρεοϊε, βιιΐ ηιιπιρτο

ίηιϋνίίίΐιίΐι' ρδΐ. ΡίυηΐΡΓΟ ί^ίΐιιτ ϊιιιΙϊλ ϊ-4Ϊ1•ϊ1ο , ε$1 ι-ίημιιΙ.ιπ•;

ρροιίΐ' νΐ'ΐο , ΐ|ηο(Ι (■*! οο«ιιο*είΙ)ΊΙί , οΐ ίοίοηΐϋ. ΟιΐϋΓβ υηιιπι

ιιϋι[ΐκ' (Ί ί! | , > ιιιιιιιιι , ι|ΐιικ1 5ΐι1)5ΐ3η(ϋ8 ιιΐ ιιηυηι ί-ίηΐ , γ:ιπ<«

ε$(. (4) ΤοΙϊββ ί^ίΙιΐΓ ϋίεΚιΐΓ υηιιηι , ςυο<1 η»1υΓ3 ιοηΐί-

ιιιιιιιιι ι•>1, ΙυΙιιπι, είπςυΙΐΓβ, εΐ ιιηίνεΓΐαΙε : 1ιμ•<• αιιΐι-ηι

οηιηία ιιηυηι μιμΙ, εο ςιιο(1 φΐοηιηικιπι ηιοΐιΐί, ει ςιιο•

ηιηιΐίΐιιι ίηίρΙΙβοΙϊο 3υΙ γ»(ϊο ϊΐ)ΐΙίιί^1ιίΙί$ •>>1 . (5) ΟροΓίεΙ

βιιΐβπι οοη5ίι1θΓ3Γβ, ςιιοιΐ ηοη ββΐ εοιίβηι ηιοίο .ι• ι ί|>κ-η-

Λοπι, φΐιιπι ιΙιγλΙπγ, ψιη ιιηυηι ιΙιγιιιιΙιιγ, εΐ ςιιίά εδί πηυηι

0X56 , φίχνε ΓβΙίο (•]ιΐ8 «ϊΐ ; ( ιιιιιιιιι (•1ι•ηϊιη ΙοΙίεβ (ΙιιίΙιιγ, Η

ιιηηιηφίοιίφΐε εοΓυιη , πιί βΐϊφΐϊβ Ιιιιηιιη ηιηιίοπιιη ίιΐι-ϋ ,

ιιιιιιιιι ιτίΐ. Εδββ υηιιηι αΐ'.Ι.'ηι ΐ|ΐι;ιιιιΙιιΐ|ΐκ: φΐίιΐΐ'ΐη ηϋπιι

Ιιοπιιη ετίΐ, ςιΐ3ΐι<1οςυε νβΓΟ λΚογι , φΐο<1 εΐ ηΐ3§ϊ5 ρΓορίη-

((ΐιιιιη ιιηιηίιιϊ ($( : ί 11 3 λόγο ροΙοηΙίΛ; ) ιριεηιαιίηιοιίιιηι »

(ϊβ εΐεηιρηίο εΐ 03ΐΐ83 οροΓίεβΙ ο'ίεεΓε, εΐ άο ΐρίίθ τεσυβ θβ-

ΙοπιιϊηηηιΙο, εΐ ηηηιίηίδ <1βΓιηίΙίοηιιιι πίΙιΙιίκΙιι. (6) Ιςηίκ

ιΊΐ'ΐιίιη (|ΐκιιΙ.Ίΐιι ιιιοιίη (|ιμ«1ιμιι ε$1 εΐεηιεηΐυηι ( Γογ135$κ

λιτό , κοπιηιΐιιιη 8ε οΐίηηι ίρίΐιιη ίηΠηίΙιιπι, βυ( βΐίφΐϊά βΐίικί

(3ΐε ) , φκκίΛηι ηιοοΌ τργο ιηίηίπιρ 851. Νοη εηίπι ε«1 ί. Ιιίπ .

ί^ηρηι, ρΐ είρηιρηίυηι ε«5ε : βειΐ (αηηιιβηι γρ8 φϋτιΐίΐη ε( η3-

ΙυτΛ , ϊμηϊί ρίρηιρηίηηι ρίΐ. Νοηιεη ,ΊΐιΙι•ιη Μ^ηίπΥηΙ , ςιιοΛ

Ιιοε ει οοηιρείβΐ, φίοι! εχ εο Ιαηφί.Ίΐιι ι•\ ρΓΪιηο ίηεχ$Ϊ8(ρη)ε

ηϋφΓιιΙ 8ίΙ. 1(3 ιΊίαηι <1ε οηιΐδΛ, ιΐ ιιηο, ει ευηε(Ϊ8 Ηυ]υ8οε-

ιικιιΐί . (7) Ρπιρίιτ φΐο<] , υηυηι 8588 , εδί ϊηοϋνιβϊηϊΐρ ε88β ,

Ιιοο ηϋφΐίιΐ, οί ρΡΓ 8β ρχδίβίρηβ, 8Ρ]ιιηοΙυπΐφΐε βυΐ Ιοερ,

;ιιιΙ ίρΐΊ-ίι•, ,-ιιιΙ ιικίιΙρ, ;ιιι| (οίο, 3ΐςυε (ΙιΊιτιιιίηιιΙ.ι.

Μ;ι\ίηιρ ιιιιίριιι ηιεηδίΐΓβηι ε«8β εη]υ$ςαε βΡηεπβ ρΓϊηιιιιη ,

(Ί ιηη\ίιηε ρΓορπβφΐ3ηϋΙ;ιΙι-. Ιϋιιι (Ίι'ΐιίιιι η<1 εε(εΓ3 ι-Ιϊ.ιιη

ΗΐΙνοηίΙ. ΜΓΠ8ΙΙΓ3 οιιίιιι ίι! <»( , φΐο φΐ3η(υπι εο§ηο80ί(υΓ

ί:ι>^ιιιι~< ιΙιιγ αιιΐΐ'ΐιι φΐηηίπιη ριτιιιΐ φίΛΐιΙιιιη, 3υ( ιιιιο,.ιιιΐ

ηιιιιιι.τΐ) : οηιηιε λόγο μιιιιιιμιιν, υηο. Οπ.ίγρ οπιηρ φίΛη-

Ιηηι, ρΓοιιΙ φκιιιΐιιιιι , υηο οοκηοκοϊίιΐΓ : εΐ ςπο ρηηιο Ιιοε

εο^ηοβείΙιΐΓ, ίρβυπι ιιιιιιιιι : ρΓορΙεΓ ςυοιΐ, υηιιηι ρηπείρίυπι

(••.( ιιιιιιίΓΓΪ , ρπιΐιΙ ηιιιιΐΡΐ'ΐκ Ρ8>. (8) ΙΙϊηι- :ιιι(ι ηι ρ( ϊη 3ϋΪ8

ίι) <Ιί(;ίΙιΐΓ ηΐΡΐΐδΐΐΓϊ, φΐο ρπηιο ηηυηΐφίοιίφΐβ οο^ηο^εϊΙιΐΓ :

(Ί ΙΊΙ]11ίι[Ι1Ρ 1111Ί1-ΜΓ.1 ιιιιιιιιι βδΐ , ίιι Ιι ιτι^ΐίικίϊτκ* , ϊη Ιηΐίϋΐι-

ιΐίηβ, ίη ρΓοΓιιηιΙίΙίΐΡ, ϊη 2Γ3Λ'ί(3ΐρ, ϊη εείεπίβίε. Ογλ-

νίΐ38 εηΐηι βΐ οοΐρπίαδ, εοηιπιυηϊδ εβί ίη οοηΐΓ3τϋ3. ϋυρίεχ

εηίηι εΐ υηιιηΐφίοιίφΐε Ιιοπιιη ε?1 : υΐ ςτ3τϊ(38, εΐ ςυβ;

ςιΐ3η(ηηιευηηιιε ροη(ΙεΓΪ8 ΙιλΙιρΙ , ιΊ φΐη• εχεεϋίΐ ροπιΙργρ : ει

α•1ρπΐ3»,φΐ«;ηυΒηΙιιπιουηφΐε ιηοΐυπι Ι)3οε(, εΐφ^ικεχίείΐϊΐ

ϊη ηιοίη. ΕΙρηίηι ε«1 βΐίςυΐ ρΐϊηπι Ιαπϋ οβίβπι*.•*, εΐ 1βΛ"Ϊ3

ρΓηνϋαί. (9) Ιη Ιιί$ ίΐβφΐε οιηηίΙιιΐ8, πιρηβυ™ ρΐ ρΓΪηοίρίιιηι

υηιιηι φΐϊιΐιΐβπι «Ί ϊηιΓινίδίοϊΙε εβ(. Ν.ιιιι ε( ίη Ιίηεϊβ ιιΐιιη•

Ιιιι• ρΐ'ιΙ.ιϋ, (3Πφΐ3ΐη ίη(1ίνίι>ί|)ί1ί. υΐιίφιβ ρίρη'ιπι ηιεη&ιι-

υιη , υηιιηι φΐίιΐιΐιιιιι ε( ίηι1ίνί»ί1)ϋβ ηυκΓυηΙ. Ηοο ηιιίειη ,

8ΐιηρΙΐ'\, :ιιιί ςυβίί, :ιιι( φίβηίο. ΙΙΙιί ίΐβςυε νίιΙιΊιΐΓ ηοη

888β 3υΙ ΒυΓεΓρηιΙυηι , 3ΐιΙ ηιΐιΐι'ΐιιΐηηι , ΪΙΙ3 0βΓΐ3 ηιι•η>ιΐΓ.ι

881 : φΐΒΓβ ηιιιηιτί εεΓΐΪ38ίηΐ3 68*. υηϊίβίεηι ρΙγιιϊιιι ροηυη(,

φΐικ ηηιηϊηο ίικίίνίδίϋίϋδ 681 : ϊη οεΙβΓΪ8 τεΓΟ ίιιιϋ;ιη1ιΐΓ Ιια-

]ιΐΜ0ΐικιι1ί. Εχ ϋΐ,κϋο ηβιηηιιε εΐ (3|ρ.η(ο , 30 ίεηιρετ 8 γο3-

]οΓβ, Γηα^'δ ριοΓρρΙο ΙιιΙιΊιίΙ εΐ βιΐιΐϋπηι βϋφΐϊιΙ, εΐ ϋεπι-

ρΐιιηι . φΐ.Ίΐιι εχ ιιιί ιιογρ. ( 10) (,)ιι;ιιό 3 ςηο ρπηιο «•πιιιιΙιιιιι
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μή ενδέχεται, τοϋτο πάντες ποιούνται μέτρον και υγρών

και ξηρών και βάρους και μεγέθους- και τόΥ οίονται

είδέναι το ποσόν , όταν είδώσι διά τούτου τοϋ μέτρου.

Και δή και κίνησιν τη άπλη κινήσει καί τη ταχίστη•

5 όλίγιστον γαρ αυτή ε/ει χρόνον. Λιί) ε'ν τη αστρολο

γία το τοιούτον Ιν αρχή και μέτρον τήν κίνησιν γαρ

όμαλήν υποτίθενται καί ταχίστην την τοϋ οϋρανοΰ,

προς ήν κρίνουσι τας αλλάς. Και έν μουσική δίεσις,

δτι ελάχιστον , καί Ιν φωνή στοιχεΐον. Και ταϋτα

ίο πάντα εν τι ούτως , ούχ ώς κοινόν τι τί) Ιν , άλλ' ώσπ^ρ

ίίρηται. (ΐΐ) Οΰκ άεί δέ τω αριθμώ εν το μέτρον ,

άλλ' ενίοτε πλείω, οΤον αί διέσεις δυο, αί μή κατά την

άκοήν άλλ' εν τοις λο'γοις, και αί φωναί πλείους αις

μετροΰμεν, καΐ ή διάμετρος δυσί μετρείται και ή πλευρά

16 καί τα μεγέθη πάντα, (η) Οίίτω δή πάντων μέτρον

τί) Ιν , ότι γνωρίζομεν 1\ ων εστίν ή ουσία διαιροϋντες

ή κατά τί) ποσόν ή κατά το εΤδος• και δια τοϋτο τί) £ν

άδιαίρετον, ότι τί) πρώτον έκάστιυν άδιαίρετον. Ούχ

όμοίυ>ς δε παν άδιαίρετον , οίον πους καί μονάς , άλλα

20 τί) μεν πάντη , τί) δ' εις αδιαίρετα προς την αίσΟησιν

«"θέλει, ώσπερ είρηται ήδη• ίσως γάρ παν συνεχές διαι-

ρετόν. (13) 'Λεί δε συγγενές τί) μέτρον μεγεθών μεν

γάρ μέγεθος , καί καθ' Ικαστον μήκους μήκος , πλάτους

πλάτος, φωνών φωνή, Βάρους βάρος, μονάδιον μονάς.

25 Ούτω γαρ δει λαμβάνειν, άλλ' ούχ 3τι αριθμών αρι

θμός• καίτοι έδει, ει δμοίιος• άλλ' ούχ δμοίως άςιοΐ,

άλλ' ώσπερ ει μονάδων μονάδας άζιώσειε μέτρον άλλα

μή μονάδα- δ δ' αριθμός πλήθος μονάδων, (μ) Και

τήν έπιστήμην δέ μέτρον των πραγμάτων λε'γομεν καί

30 τήν αίσΟησιν δια το αυτό, έ'τι γνωρίζομεν τι αύταΐς,

έπεί μετρούνται μάλλον η μετροϋσιν. Άλλα συμβαί

νει ήμϊν ώσπερ άν ει άλλου ήμας μετροΰντος έγνωρί-

σαμεν πηλίκοι έσμέν τώ τον πηχυν επί τοσούτον ήμϊν

έπιβάλλειν. Πριοταγόρας δ' άνΟρωπόν φησι πα'ντων

35 είναι μέτρον , ώσπερ αν ει τον επιστήμονα ειπών η τον

αίιΐΟανόμενον χ'μ-ζοχκ, δ' έτι έχουσιν δ αέν αίσΟησιν δ δέ

έπιστημην, α φαμεν είναι μέτρα των υποκείμενων.

ΟύΟέν δη λέγο>ν περιττόν φαίνεται τι λέγειν, (υ) "Οτι

μέν ουν το Ινί είναι μάλιστα εστί κατά το όνομα άφο-

4ο ρίζοντι μέτρον τι, καί κυριώτατα τοϋ ποσοϋ , είτα τοϋ

ποιου , φανερόν. "Κσται δέ τοιοϋτον το μέν άν η άδιαί

ρετον κατά τό ποσόν , το δέ άν κατά το ποιόν διόπερ

άδιαίρετον το Ιν ή απλώς η ι) Ιν.

κι•ιι ■ ιιιιι ηοη οοπϋη^ίΐ, Ιιοε οιηηβδ ηιεηειιηηι, βΐ Ιιιιπιίιίοπιηι

εΙ -κί. ιι ιι πι , βΐ £Γ&νί3 εΐ εχίειίίί ΓαοϊιιηΙ : εΙ Ι ιιιιι- ρηΐηηΐ εο-

βηοβοεΓΟ φΐ»ηΙ ιιιιι, ςιιιιπι ριτ Ιιιιηι: ιιιπιμιπιιιι μί,ίιιΙ : ;ιΙ.ριι•

••Ιί.ιιη ιιιηΙ ιιιιι Μηιρίιπ <•1 νείοεϊδϋίηιο ηιοΐιι : ιηϊπίηιιιιη ιιιιηι

1 •■>■ 1 1 >ιι - Ιιίε ΙκιΙιγΙ. ΟιΐίφΓορΙΡΓ ίη κίΓοΙοβία , ΙαΙε υιιιιιιι,

|μ ίηι ΐ|ιιππι κΐ ιιιΐΊΐΜίΓΐι εβί. ΜοΙιιηι εηίηι ίεφίβίειη εΐ νείο-

οϊδδίιηιιιη ειιηι ψιί εβί ε*1ί, ί,ηρροηιιηΐ -. ο<Ι φίειιι εοίει-οί

ρκΐίπιιιΐ. £1 ίο ηπΐδίε» ιΙίεΜ*, ηιιϊα ηιίηίιηυιη. 1.1 ίη νοεε,

είρηιεηΐιιιη. 1.1 Ιιιεε οιηηίιι, ιΐ.ι ιιηυιιι •ριί<Μ,ιιιι, ηοη ιιΐουιιι-

ηιιιηε ιριί•1ιΙ;ιιιι ιιηιιηι, δει! υΙ ρι.ΐ'.ΐι• Ιιπιι εβί. (ι Ι) Νοη βεηι

ρει• ιιιιΙγνι ηιεη8ΐΐΓ3 ηιιιικτυ υηιιιη 881, νιτυιιι 0|ί(|ΐΐίΐηι|η

ρΐιιπι : ιιίριι 1;ι ιίίεδεδ <Ιιι;ι•, ιριιΐ' ηοιι δεευιιϋυιιι ηιΐιΙίΙ ιιιιι, δε<1

ίη ΓβΙίοηίυιΐδ δΐιηΐ. ΚΙ νοεεβ ρΐιιιτχ φΐίοοδ ηιεη8ΐΐΓ3Πΐιΐδ; <1

άΊαηιεΙετ, ιΐιιοίχΐδ ηιοηβιιταΙιΐΓ ; εΙ 1;ιΙιΐ8, εΐ οιιιηεδ ιη,'ΐ-ιιί-

Ιιιϋίηεδ. (12) 8ίε ίμίΐιιι- ιηεηδίιιβ υηιηίιιιη , ηηιιιιι 8*1 : φΐίιι

1 1 ι-ιΐι ιμ ίιηΐΝεν ι|ΐιι1ιιι. £1ι1)£ΐ31ι1ί» ι -Ι , ;ιιι1,-.ιτιιιιι1ιιηι ιριαπ-

Ιυπι , »ιιΙ ίρεείοιη ιΐίνίιίεηίεβ. ΚΙρΓορΙεΓεβ ιιηυιιι ίιΐιϋνί,-,ί-

ΙιϊΙι' ε$1, ΐ|ΐιί;ι μιι^μΙοπμιι ι|Ιιιιιιιιιιιίιιι>|ιιρ ίηιΙίνίΜΐιίίε ο( :

ηοη Ι, ιιιι• ιι οηιηίΐ ίίηιίΙΚεΓ ίιιιΙι»ι-ϊΙ•ίΙί.ι -ππΐ, ιιΐ ρε$, ε(

ιηιιΙ.ι> ; μίΙ Ιι•»- φΐίϋειιι οιηηίηο, ιΙΙυιΙ υργο β.«β ίικΙίνί$Ί|>ίΙε

ΜΤΙΙΙΙιΙΐΙΙΙΙ ΜΊΙίΙΙΙΙΙ \Ί|Ι[, ΙΐΙ ΙΙΙΙΙΙ ΐΙϊΐ'ΙΐΙΙΜ Ρ>1. 1 ■ιιι-Ι.ΐνΐΝ ε(-

εηίιιι οιηηε εοηΐίιιυιιηι ιΐίνίβίΐιίΐε ε&1. (13) δειιιροΓ βιιίεηι

ηιεη>;ιΐΓϊ, εοη^βηΟΓ» ΡίΙ. Μα<;ηίΙιΐ(1ίιιυιη ηαιιιΐ]•ιε ιιιιιμιιϊ-

(ιιιΐο, εΐ μτιιιμΙ ιιιιι υηιιηΐφίοιίιριε , Ιυιιμίίικίίπί.•. ΙοηςίΙικΙο,

1α(ί1ιιι1Ιιιί8 Ιΐΐίίικίο, μ» ιιιιι νο» , (ίΓβνίΐΒΐίδ βΓβνίΐΗί , ιιηίΐ33

ιιιιιΙ,ιΙ ιιιιι. 1(3 εηίηι ιιει-ίρεη- οροΓ[ε(, ι•1 ηοη φίοιΙ ηιιιιιε-

Γοπιηι ηοιιιεηίδ. ΑΙ οροΓίιτεΙ, δι «ϊηιίΙίΙεΓ. Νοη Ιλίιιεη

βίηιίΙίΙεΓ 0(Ίΐ5ι•1, δει] ιιε- .-ί ιιιιίΐαίιιιη ιιιπ1ιι|ι>>, εΐ ηοη ιιηίΐΛ-

Ιειη ιεπεβΓεΙ ε8«ο ηιεη80Γ3ΐιι. Νιιιηεπίδ εηίηι , ιιιιίΐ3ΐιΐΓη ε«1

ιιιιιΚίΙιΐιΙο. (14) ΑΙ μίιίιΙιιιιιι ςιιο(|ΐιβ, βΐ βεηδίιηι , ηιεηϋυ-

ι.ιιιι ι γι ιιιιι <1ίαηιιΐ3 ε$5ε, ριτρίππι ιριι,ι ρει• πι :ι1ιι]ΐιι•| οο-

ί;ιιο.Μ•ίιιιιΐν ΛΙφίί ιιιγιι^ιιπιιιΙιιι ιιι.ιμί^ ιρκιιιι ηιεη$1ΙΓ3η(. 5('(Ι

ιΐΓι ίιΐίΐ ηοϋίίί, 3ε 8ί 3ΐίο ηο8 ηιπίίΐΐΓβηΙβ εο@ηο$εεΓειηυ8

φκιιιΐιηιιιιι μιιιιιια , εο φΐο.Ι ΙοΙίεβ ιι••1ιί> ευΙιί(»Ιί>< ηιεη8ηΓ3

;ιι1ιπιι1;ι 881. Ι'πιΙιιμοΐ'ϋϋ ηιιίπιι, Ιιοιιιίιιπιι αί( π μί ι-ι 1 1,< η ι β88β

(Ίίικ-Ιοπιιιι : ρειίικίο »ε 81 δοίειιίεηι, ιιυΐ δοηΐίεηιεηι ΟίεεΓεΙ.

Ι8(ϋ8 ιιιιΐ.-ιιι , ΐ|υΪ3 ΙιιιΙίΓΐιΙ , ίΙΙε ηυίιίειη 8(.ίεη[ί»ιη , Ιιίε μ•π>

8εη8υιη , ηιι.τ «Ιϊιίιηιι» οί)]οι Ιοπιιιι ιιιγπ-ιιγιι^ βδβε. ΜΙιίΙ ϋα-

φΐε ιΐκεηκ «Ιοείιιιιι, 3ΐίΐ)υίι1 (Ιίιιτο νίυείιιι•. (15) Οιιοϋ

ίΐβςιιε ιιηιιηι εββε, ηι»\ίιιΐΓ δεειιηιΐιιιη ηοιηεη >ί •|ΐιι•, ιΙγΙπ•-

ιηϊη.-.ι , ιηειίδΐίΓα ι|ΐι.τ•Ι,ιιιι ε$( , ιΊ ηΐ3χίιηε ρΓορηε φΐ3ΐι1ί(3-

(Ϊ8, ιΐείηιΐε φΐάΐίΐαΐίί, πιβηίΓεβΙιιηι «ί. Τ»Ιε ηιιίπιι επ(,

βί Ιιοε φΐϊιίεηι μίιιικΙιιμι ιρι,ιιιΙ ΪΙιιΙπιι , Ιιοε νότο ίίτυηϋιιιη

φΐηϋΙηΐΓΐη ίηόϋνίδίίιίΐε ίί(. ι,Ιιιιιγγ ιιηιιηι, ιιιιΙ ΜΐηρΙίείΙεΓ,

;ιιιΙ ρι οιιΐ ε8( ιιηιιηι , ίη(1ίνί8ΪΙ)ί1ε ε$(.

ΟΑΡ. II.

Κατά δέ τήν οόσίαν καί την φΰσιν ζητητε'ον ποτέρως

45 έχει , χαθάπερ έν τοις διαπορημασιν ΙπηλΟομεν τί τό

έν έστι καί πώς δει περί αύτοϋ λαβείν, πο'τερον ώς

ουσίας τινός ούσης αυτοϋ τοϋ ενός, καθάπερ οΤ τε Πυ

θαγόρειοι φασι πρότερον καί Πλάτων ϊστερον, \ μάλλον

ΰπόκειταί τις φύσις, καί πώς δει γνοιριμωτέρως λενθϊ;-

60 ναι και μάλλον ώσπερ οί περί φόσεο)ς• εκείνων γάρ

δ μέν τις φιλίαν είναι φησι τό Ιν, δ δ' αέρα , δ δέ τό

άπειρον. Ε? δε μηΟέν τών καθόλου δυνατόν οΰσίαν

δεειιικίιιιιι κιιΙΐ8(3ΐιΙκιιιι 3ΐιΙ(•ιιι εΐ ιι,ιΙιΐΓ,ιηι φΐοηβηι ηιοιίο

5ε Ιΐ30ε3ΐ, φκιτνικίιιιη ε8( : φΐΓΐη;ιι1ηιιιι1ιιηι ίη >1ιιΙιίΙ»Ιίυηί-

Ιιικ ΐΓ3ε)3νίηιυ8, φΐίιίικιιιι υηιιιη .ιίΐ, ιΊ ςυοηιοιίο <1ε εο

ιιρίΐΙ.ΊΓί ηρΐ)ΓΐΓ.•|1 : ΙΐΙΐ ΙΙΙΙΙ III ίρ-ΙΙΙΙΙ ΙΙΙΙΙ1ΙΙ1 , ΜΐΙι.χΙίιΐΜ Ϊ,Ι 8|| ,

ιΐυπηιιιΐηιιιιΐιιιιι ΡνΙΙιαςοΓίεί (Ιί\πιιιι1 ριίιπ , ι•| (Ί.ιΙο ρο8(ε-

Πϋ8 : 3η Π)3£ίδ α1ί<|ΐια 8υΙ>]ίεί(ηΓ ικιΐηι α , εΐ ιριοηΊοιΙο οροΓ-

1ε3( ηιιΐίιΐή ιϋιί , ε( 3η ηπι^ί•; , βίειιΐί ΡΙινδίεί. ΙΙΙοηιηι εηίηι

φΐίιΐϋΐη :ιιιιί('ί1ί:ιιιι ίρ.Μίηι ιιηιιηι ιιί! ι-ν-ι•, φΐκίβηι ,ιγγγιν,

φΐίϋβιη ίηΐίιιίΐηιη. 8ί ηπΙειιι ηίΐιι! ιιηίνεΓ8;ι1ίιιιη ροβ»ϊ6ϋβ
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είναι, χαΟάπερ έν τοις περ\ ουσίας και περί τοϋ όντος

ειρηται λο'γοις, ούο' αυτό τοϋτο ούσίαν ώς έν τι πάρα

τα πολλά δυνατόν είναι ( κοινόν γαρ ) άλλ' ή κατηγό

ρημα μόνον , δήλον ώς ουδέ το εν το γαρ ον χαι το Ιν

6 καθόλου κατηγορείται μάλιστα πάντων. {2) "Ωστε

ούτε τα γένη φύσεις τινές και οϋσίαι χωρισται των άλλοιν

ε'ισιν, ούτε τι) εν γένος ενθέτεται εϊναι δια τας αύτας

αιτίας δι' άσπερ ούοέ το ον ουδέ τήν ούσίαν. (β) Έτι

δ' ομοίως έπι πάντυ>ν άναγχαϊον εχειν λε'γεται δ' Ισα

ίο χώς το ον και το έν ώστ' έπείπερ εν τοις ποιοϊς έστ'ι τι

το £ν και τις φύσις , δμοίως δέ και έν τοΤς ποσοΐς ,

δήλον ό'τι και έιλως ζητητέον τί τό εν, ώσπερ και τί τό

όν, ώς ούχ ίκανόν δ'τι τοϋτο αύτδ ή φύσις αύτοϋ.

(ί) Άλλα μήν εν γε χρο'ιμασίν έστι τι το εν χρώμα , οίον

15 τό λευκόν , ει τά άλλα έκ ■ΐοΰτοΜ καΐ του μέλανος μαί

νεται γιγνόμενα, τό δε μέλαν στέρτ,σις λευκού, άσπερ

καΐ φωτός σκότος• τοϋτο δ' ε'στι στέρησις φωτός. "Ωστ'

ύ τα οντά ην χρώματα , ήν αν αριθμός τις τα Οντα.

Άλλα τίνων; δήλον δη δ'τι χρωμάτων. Και τό εν ήν

20 αν τι εν , οίον τό λευκόν. (δ) Όμοίως δε και εί μέλη

τα οντά ήν , αριθμός αν ην , διέσεων μέντοι , άλλ' ούκ

αριθμός ή ουσία αυτών και τό Εν ήν άν τι ου ή ουσία

ού τό εν άλλα δίεσις. Όμοίως δέ και έπ'ι των φθόγ

γων στοιχείων άν ήν τα Οντα αριθμός, χαι τό Ιν στοι-

26 χεϊον φωνήεν και εί σχήματα ευθύγραμμα, σχημάτο>ν

αν ήν αριθμός , καΐ τό Ιν τό τρίγωνον. Ό δ' αυτός

λόγος και έπϊ των άλλων γενών, (β) "Ωστ• εΐπερ χαϊ

έν τοις πάΟεσι και έν τοις ποιοΐς κα'ι έν τοις ποσοϊς χαι

έν κινήσει αριθμών όντων και Ινός τίνος έν άπασιν 8 τε

30 άρΟιμός τινών και τό έν τ'ι έν , άλλ' ούχι τοϋτο αυτό

αύτοϋ ή ουσία , και έπ'ι τών ουσιών ανάγκη ώσαύτυ>ς

εχειν όμοίως^γαρ έχει έπ\ πάντων. (7) "Οτι μέν ουν

τό £ν έν παντι γένει εστί τις φύσις, και ούΟενός τοϋτό

γ' αυτό ή φύσις τό εν , φανερόν άλλ' ώσπερ έν χρώμασι

36 χρώμα £ν ζητητέον αυτό τό έν , ούτω χαι έν ουσία ού

σίαν μίαν αυτό τό έν. (β) "Οτι δέ ταύτό σημαίνει

πως τό εν καί τό όν , δήλον τω τε παρακολουβεΐν ίσαχώς

ταϊς χατηγορίαις και μή ε'ναι έν μηδεμια, οίον ούτ'

έν τη τί έστιν ούτ' έν τϊ ποιον , άλλ' δμοίως έχει ώσπερ

40 τό όν, χαϊ τω μή προσχατηγορεΐσΟαι έτερον τι τό εΤς

άνθρωπος τοϋ άνθρωπος, ώσπερ ουδέ τό εΤναι πάρα

τό τί ή ποιόν ή ποιόν , χαϊ τό ένι εΤναι τό έκάστω είναι.

ΟΑΡ

Αντίκειται δέ τό Ιν καΐ τα πολλά κατά πλείους τρό

πους , ων ένα τό £ν καΐ τό πλήθος ώς άδιαίρετον καί

♦5 διαιρΕτόν τό μέν γαρ ή διηρημένον ή διαιρετόν πλήθος

τι λέγεται, τό δέ άδιαίρετον ή μή διηρημένον έν.

(ϊ) Έπε'ι ούν αί αντιθέσεις τετραχώς, κα'ι τούτων κατά

στερησιν λέγεται Οάτερον, εναντία άν είη , και ούτε ώς

άντίφασις ούτε ώς τα προς τι λεγόμενα. Λέγεται δ' έκ

60 τοϋ εναντίου χαι δηλοϋται τό £ν έχ του διαιρετοΰ τό

άδιαίρετον δια τό μάλλον αίσΟητόν τό πλήθος είναι καί

το Οιαιρετον η τό άδιαίρετον, ώστε τώ λόγω πρότερον

εδί ίΐιΐΐδίβηΐίαιιι εδδβ, ΐ|ΐιι>ηι,ιι1ιιιοι1ιιηι ίη «•πιιυιιϊ1>ιι? άε 5υ1>•

δΟιηΙίβ εί αε οηΐο ΗβυίΙίδ ιΙί<:Ιυιιι βδΐ , ηεε Ιιοε ίρευπι ιιΐ

υηυαι ψιίιΐ ρΓίοΙβΓ ηιυΙ(3, δυίκίΛΐιΙίαπι 68&β ρυ&ίυίΐε κ*1,

(«■ι ιι 1 1 ιηι μ»; ηβπΐϋυε, ) 8β>1 ηΐ μΓ&αίεβϋυ δοΐιιπι, ρβίεΐ

ςυοιΐ ηεε ίρδυηι υηυηι. Εηδ εηίω , βΐ ιιηυιιι , υηίνεΓ$3ΐίΙετ

ιηαχίιιιο ϋβ οιηηίυυδ ρΐΉΐΙίεαΙυι-. (2) ΟυβΓΟ ηεςυε £εηβΓ3,

ηβΙιίΓα; φιχϋΐΐη εί βυΐΐδίβηΐίχ 3 εείεπδ &ερ3Γ3[>ίΙεβ &υη( :

ηεε ίρβιιιιι υηυπι, βεηυβ οοηΐϊιι^ίΐ εδ$ε, ρΐΌρΙβΓ εβθαβπι

Γ,βϋίϋδ , ργορΙργ ςυββ ηβε βηβ. (3) ΑαΊιυε βυΐεπι δίηιίΙίιβΓ

ίη οηιηίΐηΐδ ηοεεδδε εδί δε ΙιβΙιεΓε. ΙΙίιιιιιΙιΐΓ βυΐεπι 3?αυ8-

ΙϊΙβΓ, εηδ βΐ υηυηι. <}ιΐ3Γ0 αυυηι ίη ΐ]ΐι;ι]ίΐαΙίΙιιΐ5 &ίΙ ηϋ-

(ΐιιίιΐ ίρδίπη ιιηυηι, εί αΙϊ<]ΐια π»ΙυΓ3, δίιηίΐίίει• βυίβηι εί ίη

η,ιιαηΐίΐίιΐίοιίδ : ιιι,ιιηΙ,-Ιιιπι εδί ψιοά οηιηίηο ςυχτεηϋυηι

ί8ΐ, φιίιΐηαηι υηιιπι αϊ, βίο ιιΐί (]υί<] βηβ, [,ίιι>|ικιιιι ηοη δυΓ-

ΙΊαεηϊ βϊΐ, ιιοο<1 Ιιοο ίρίϋηι φδ η;ιΙιιι,ι βίί. (4) ΑΙ τργο

ίη οοΙογϊΙμιη, εβί 3ϋςιιί<1 υηυ.8 οοΙογ, ηίρυΐβ βΙΙίΐιιη , βϊ οβ-

Ι0ΓΟ5 οοΙοΓΟδ οχ Ιιοο βΐ ηί;•™ Πεπ ηρρ.ιηΊ. Νίβπιιη βιιίβηι ,

ρΓίνβΙίο 3ΐΙ»ί βδΐ , δίουΐϊ ΙπιιΊίΓο; Ιυοίβ : Ιιηε βυΐκηι , Ιυεκ ρπ ■

¥3ΐίο δυηΐ. 0ιΐ3Γβ βί βη1ί3 εοΙοΓεδ εββεηΐ, ηΠιρη» ρι-οΓεοΙο

ηυπιβηΐδ εηΐίβ εβδβηΐ. 5β<1 ψιοπιιη? ρβίβΐ ςυοιΙ εοΙοΓυιη :

βΐ ίρβυηι ιιηιιιη ε&5βΙ αΐίςοε .ιΙί.ιιιί,Ι ιιηιιη], ιιίρυΐβ βίουπι.

(δ) δϊιηίϋΙεΓ δι εηΐίβ ηιοιίπίθΐίοηεδ ε&δεηΙ, ιπιηιεπίδ ε$8βη(

ρι-οίεείο , αΚαηιοη (1ίο»ίιιηι : 8ε<1 ηοη ε«5«1 ηυπιβΓίΐδ εοπιπι

Μΐ1)δΐ3ηΙί3, εί ίρδυιη υηυηι εδδεί 3ΐί(]υίϋ , ευ]υδ ΜΐΙ»ι,ιιιιία

ηοη ίρδυηι υηυπι, δει) ιΐϊοβΐβ. ΒϊηιίΙίίβΓ βηίοηι εί ίη »οηΪ3

εΙεηιοηΙΟΓυηι εδδεπί εηΐϊί ρΓοΓβοΙο ιιηηιεηΐδ, εί ίρςυηι υηυπι

εΐεηιεηίυηι νοεβίο : εί δι ΓίδΐΐΓ.χ ΙίηεηΓίιιη Γ0Γΐ3Γυηι , Γι»υι-3-

ηιιη ρΓοΓεεΙο ιπιπητικ εδδεηΐ , εί ίρδυηι ιιηυηι , ΙπίΐπμιιΙπιιι ,

ΕβιΙεπι λόγο Γ3ΐίο εί ίη εεΙΟΓΪδ βεηεΓίΙ)ΐΐ5 οβί. (6) ςΐπ,ΊΓί• $ί

ςυιιηι ίη ρβδδίοηίοιίδ, ςυβϋΐαΐίΐιυδ, ςιΐ3η(ί(3ΐίηιΐδ, βε ίη ηκ>1υ

ηιιιηεΗ δίπΐ, εί ιιηιιηι ιριηιΜ,ιπι ίη οιιιηίΐιηί, εί ίρδβ ηηηιεηκ

βΙίηηοΓυηι δί(, εί ι'ρίΐιιιι υηυπι βΐίφΐίι] ιιηυηι, ηοη βυΐεηι ηοο

ίρδυηι ΜΐΙΐΛίαηϋα ε]υδ δίΐ : ηβοε&βε 881 υΐ ε1ί3ηι ίη $πόδ(3η1ίί$

βίε δε Ιι«1ιι•ηΐ. Νίιηϋίΐιτ ηηηκ]ΐΐι; ίη ουιηίϋιΐδ δε Ιΐ3ΐ»Ί.

(7) Οιιοιΐ ί^ϋιΐΓ ίη οηιηί §εηεΓε ίρδυηι ιιηυιη αϋψιβ η3ΐυΓ3

ι•>1 , ε( ιμ»» Ι ηυΙΙίυδ Ιιοο. ίρδυηι υηυηι ιυίπηι ε$( , ρ3(ε(. ΑΙ

(ΐυεηιαιίιηοϋυπι ίη εοΙοΓϋιυδ ίρδυηι υηιιιιι υηυδ οοΙογ <|ΐιο?-

ιοικΙιν εδί, ι!» ίη Μΐ1ι.>ΙηηΙίιι υη3 8υΙ>δ(3ηΙί3 ίρδυηι υηυπι.

(8) Οποί 3υ1εηι ίιίειη (]υο(1;ιηιιιιοι1ο δΐ^ηίΓιεβΙ υηυηι εί οπϊ,

|ι.ιΙ•Ί (■! ί-ιιιι εχ εο ψιοιΙ 3>ςυ3ϋΙεΓ δεςυίΙυΓ ρΓ3'(1ίε3πιεηΐ3 ,

εί ίη ηιιΙΙο ε$(, νείιιΐ ιιπ• ίη ςυίιΐ οβί. ηεε ίη ςυβίε, δβϋ

δίηιίΐίΐιτ δε ΙιϋΙκΊ δίευΐί εηδ , εί εχ εο , ηυοϋ ίη ρτ3ίΛίθ3ΐ\οηε

υηυδ Ιιοηιο, ηοη 3(1<1ίΙ »1ίςυϊ<1 ιιΐίικί ιρκιπι Ιιοιηο, δίευΐ ηεε

ίρδυηι εββε ργ.τΙργ ςυϊιΐ εβί, »ιι( ςυ3ΐε, 3ΐιΙ ιριαηΐιιιιι : β(

υηυηι ε$δε, ε^Ι υηυηιςυειηαυε εβδβ.

III.

ΟρροηυηΙιΐΓ αιιίεηι υηυηι εί ηιιιΐίη ηιυΚίδ ηιο.Ιίδ : ςυο-

πηιι υηο υηυπι εί ιηιιΙΙίΙικΙο, ιιΐ ίικίίνίδίΐιίΐι- ε( αίτίδίοϋε :

ιριοιΙ εηίιη :ιιΜ ιΐίνίδυιη ηιι! οίνίδίΐιίΐε εδί, πιυΚίΙυαο <]ΐι:ειί,ιιη

(ΙίείΙυΓ; ΐ|ΐκιι1 νεηι ίηιΐ'ινίδίοίΐε , 3π( ηοη αίνίδυπι, ιιηιιηι.

(2) Οιιιιι» βιιίεπι ορροδίΐίοηεδ ηυβΚυΟΓ δίηΐ ιηοιίίδ, εΙηοΓυπι

ιιΙΙΐ'πιιιι δεευηάιιπι ρΓίν3(ίοηεηι υΊεηΙυι•, εοη{Γ3Γΐ3 εηιηΐ

ρηιΓει Ιο, (>! ηοηιιε ιιΐ εοηΐΓίΐιΙίεΙίο, ηεε υΐ ε3 <|ΐια; &ά ηΐί-

αυί(1 (ΙίευηΙυΓ. ϋί(:ίΙιΐΓ ηιιίειιι εχ εοηΐΓ3Γΐο ίρδυηι υηυηι,

εί δίςηίΠεοΙιΐΓ εχ πίνίδίοίΐί ίικίίνί.-ϊΐιϋο, βο πικχΐ ιηπϋίΐιι-

(ιίηεηι (!.-5ο εί ϋίνίδίυίΐε ιιια^ίί ε.-Ι &εηδίΙ>ίΙε ηιι.ιιη ε$8ε ίυ.1:
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το πλήθος τοϋ αδιαιρέτου δια τήν αίσβησιν. (β) Έστι

δ: τοϋ μεν ενός, ώσπερ και εν τή διαιρέσει των εναν

τίων διεγράψαμεν , το ταύτό και δμοιον και ίσον , τοϋ

δέ πλήθους το έ*τερον και άνόμοιον και άνισον. Αεγο•

5 μένου δέ τοϋ ταύτοϋ πολλαχώς , [και] έ'να μέν τρόπον

χατ' αριθμόν λέγομεν ενίοτε αυτό, το ο' εάν και λόγω

και αριθμώ £ν η , οίον συ σαυτώ και τώ είδει και τη

υλη εν έτι 8' εάν δ λόγος δ της πρώτης ουσίας είς

ή , οίον αϊ ίσαι γραμμαι εύΟεϊαι αί αύταί, και τα ίσα

ίο χαί [τα] ίσογώνια τετράγωνα , καίτοι πλείω- άλλ' εν

τούτοις ή ίσότης ένότης. (ί) "Ομοια δέ ε'άν μή ταύτα

απλώς Οντα , μηδέ κατά την ούσίαν αδιάφορα την συγ

κειμένων , κατά το είδος ταύτα ή , οίον το μείζον τε-

τράγο>νον τω μιχρω δμοιον , και αί άνισοι εύΟεϊαι" αύται

16 γαρ δ'μοιαι με'ν , αί αύται δέ απλώς ου. Τά δ' εαν το

αύτο είδος έχοντα, έν οίς το μάλλον και ήττον έγγίγνε-

ται , μήτε μάλλον ή μήτε ήττον. Τα δ' εαν ή το αύτο

πάθος και £ν τω εϊδει, οίον τό λευκόν, σφόδρα και

ήττον, δμοιά οασιν είναι δ'τι έ\ τι) είδος αυτών. Τά

4ο δ' έάν πλείω ε/η ταύτα ή έτερα, η απλώς ή τά πρό

χειρα, οίον χαττίτερος άργύρω [ή χρυσώ], χρυσός δέ

πυρ'ι Τ\ ξανΟόν καί πυρρόν. "Οστε δήλον ότι και το

έτερον χαί τι) άνόμοιον πολλαχώς λέγεται, (β) Και

τό μεν άλλο άντιχειμένως καί το ταύτό, διό παν προς

25 άπαν ή ταύτό ή άλλο• το δ' εαν μή χαί ή ύλη και δ λό

γος εΐς, διό συ χαί δ πλησίον έτερος• το δέ τρίτον ώς τά

εν τοις μαΟηματιχοϊς. (β) Το μέν ουν Ιτερον ή1 ταύτό

διά τοϋτο παν προς παν λέγεται, όσα λέγεται £ν καί

όν. Ουδέ γάρ άντίφασίς έστι τοϋ ταύτοϋ- διό ού λέγε-

!Κ> ται έπί τών μή όντιον ( το δέ μή ταύτό λέγεται ) , έπι

δέ τών οντοιν πάντοιν ή γαρ Ιν ή1 ούχ Ιν πεφυχός χαί

3ν χαί εν. Το μέν ουν έτερον χαί ταύτόν ούτως αν- '

τίκειται , διαφορά δέ χαί έτερότης άλλο. Τό μέν γάρ

έτερον χαί ου έτερον ούχ άνάγχη είναι τινί £τερον παν

;)5 γϊρ ή έτερον ή ταύτό δ' τι αν ή 3ν• το δέ διάφορον τινός

τινί διάφορον, ώστ' ανάγκη ταύτό τι είναι ω διαφέρου-

σιν. Τοϋτο δέ τό ταύτό ή γένος ή εΤδος• παν γάρ τό

διαφέρον διαφέρει ή γε'νει ή είδει , γένει μέν ων μή έστι

κοινή ή δλη μηδέ γένεσις είς άλληλα , οΤον δ'σων άλλο

40 σχήμα τής κατηγορίας , είδει δέ ών τό αύτο γένος. Λέ

γεται δέ γένος 6 άμφο» ταύτό λέγονται κατά τήν ούσίαν

τά διάφορα. Τά δ' εναντία διάφορα , καί ή έναντίοισις

διάφορα τις. (7) "Οτι δέ χαλώς τοϋτο υποτιΟέμεθα ,

δήλον εκ τής επαγωγής• πάντα γάρ διαφέροντα τε φαί-

46 νεται και ταυτά, ού μόνον έ'τερα Οντα, αλλά τά μέν

τό γένος έ'τερα, τά δ' εν τή αυτή συστοιχία τής κατη

γορίας, ωστ' έν ταύτώ γένει καί ταύτα τω γένει. Διώ-

ρισται δ' 6ν άλλοις ποία τω γένει ταύτα ή ΐτιοι.

νίδίΐιίΐε. ριιαΓβ πιυΙΙίΙοοΌ, ΓβΙίοιιο ρπβΓ, αοβηι ίηύΊνϊδίΙιίΙε,

ρΓορΙΟΓ δβηδυπι ε8(. (3) ΙΙεπι , ηηϊυδ ο,υκίεηι εδί ( φΐεηκκΙ-

ιιιιιιΐιιπι βΐ ϊ ιι ιϋνίβίοπε (:οιιΙγ;ιιϊ<>: ιιιιι άεδεπρδίηιυδ ) εϊ ϊϋεπι,

ίίιιιίΐι•, Η ;ΐ'ΐ|ΐι;ιΙ(• : ιηιιΚίΙυά'πιίδ νεκ>, (ΗνεΓδυιη , βΐ οΊδδί-

ιηϋβ, βΐ ίη<τηιΐ3ΐβ εδί. <}υυιιι βυΐεηι κίεπι ηιυΙΙίρΙίείΙεΓ

«ΙϊϋβιιΐΓ, υηο ψιίιίεπι ιικχίο .-.οοπικίιιιιι ηιιπιεπιιη 1ιοε•. ί|ΐι;ιη -

Λοφίο άίείιηιΐδ; Ιιιιη νεΓΟ, δι ΓίΙίοηε εϊ ηιιηιεί'ο υηυηι δίΐ :

ιιΙμιιΐ.Ί, Ι π Ιίίίί ίρδί , εϊ κρεοίε εϊ ιιι,ιίεπα υηαηι. Ιίειη, δι

ρππιβ: μιΙηΙ.ιιιΙι.ι' ΓβΙίο ιιηιι 8ΪΙ : υΐ ,τΜπιβΙεβ Ιίηβα; ΓεεΙα•,

εα:<1εηι, εΐ ;ι•ψι,Ίΐία, βΐ κηυαίϊυιη ,-ιιιμιιΙυηιιιι ςυαϋπιΐίΐ ,

ΙηηκΊδί ρΐιιτα δίηΐ : ίη Ιιί> Ιαηιειι χαυβϋΐβδ ε$1 ιιηίΙ,ι*. (4) δι-

ιπίΐία νει-ο, βϊ α,υιιπι ηοπ δίηΐ εαιίειη δίηιρΙίεϋεΓ, ηεε βε-

ίπικίιιιιι οοηεΓεΙαπι εχδίδίεηΐϊαηι ίιιιΙίΐΊεηΊΐΙί;ι, βεοιιιΐϋΊιηι

δρεείοιη ε.'ΐιίειιι δίηΐ : <|ΐιειιι;ιι1ιιιυι|ιιιιι Πΐ3]ϋ8 ψι;ι<Ιπι(ιιιιι

ιιιίηιιι ί δίηιίΐο εδί, εΐ Ιίηεα; ΓεείΕΟ ϊηβεςιΐΒίββ. Η« επί™ βί•

ηιϋεί ΐ|ΐιίιΙΐ'ΐη , νεπιιη ιιοη ε»1βιη 8πηρ1ίεί(εΓ δυηΐ. <}ιι;ε-

<ί3πι τεΓΟ , βί ςυππι ε.ιηι1ει» δρεείειη 1ι»1)εαηΙ , ίιι ο,υί1)ϋ3 η)3•

8ΐ5 εΐ ηιίαυδ 61, ηεα,ιιβ ηιαςϊ», ηβηυε ιιπ'ηυΐί,ίΐ. ρπίπΙ,-ιπι

αυίοπι, 8ί εικίπη εΐ πια 8ρεοίβ ρβίκίο κίΐ νβΐιΐβ ο! ηιίηιΐδ, νε-

ΙοΙ αίουπι , δίιιιίϋ,Ί εβδο αίυιιΐ , ηοία υηα δροα'εδ εοηιηι εδί.

ς)ιι:υ(1;ιιη νε™, δί ρΙιίΓα ΙιαΙιεΙ βαιίνιιι, ηιιαηι ιΙίνεΓδβ, .-κι ι

δίοιρϋείΙεΓ, ηιι! ψι;ι• ίη ρπιιηρίο δυηΐ : υΐ δίβηουηι, βΓςεηίο;

■ιπι ιιοι νεΓΟ ί{;ηί, ρΓουΙ Πατοδ ει πιίυδ εβί. Οοεγθ ηιαοί-

ΙΊ-.Ιιιιιι βδΐ ((ποιΐ εΐ (ΙίνεΓδυπι εΐ • 1ΐ — ϊιυ ϊ Ι. - ιιιιιΙΙφΜπΙιτ (]ί-

ευηΙοΓ. (5) ΑΙο,υβ βϋοί ιριίιίεηι ορροδίίβ εϊ ιΙίείΙαΓ ςοοο"

('λΙ ίι]ι•ιιι. Ι'ηιΙΐ' υιιιιιε ;ιιΙ ιιιιιηε, μιιΙ ί.Ιοιιι αιιΙ .•ι1ηκ| β8(.

ΛΚεηιιιι νεΓΟ, 81 ιιοιι 8ί( <Ί ιιΐ3(ι.τία, εϊ γ.ίΙϊο ιιικι : ιριηπ;

Ια εϊ ρΓορίηο,υυδ, ϋίνεΓδυηι : ΙίτΙίιιιιι «ιιίειιι, δίευΐί ϋΐβ,

ιρι.Ί' ίη ηΐ3ΐΙιειιΐ3ΐίείδ μιπΙ. (6) 1)ϊν<•ι,Μΐιιι ί^ίίιΐΓ, ηπΐ ίιίεηι

ίο!εο οπιιιβ βιΐ οηιηβ άίεϊΐυι•, ςυχεοιιιηυε υιιοιη εϊ εη8 ίΐί-

οιηΙιΐΓ. Νεε βιιϊιη ε«1 ΐ'οηΐπΐιΐίΐ'ΐίο ίρδίϋ« ε)ΐι.Μΐι•ιπ. ^υ^^ε

ηοπ ιΐιιϋ πι• (1ε ηοη-εηίϊυυδ , ( 31 ηοη κίειιι ιΐίιϊΐιιι , ) 8ειΙ ϋε

ϋΐιιηίΐΐϋί ειιΐίϋυδ. ΛιιΙ ειιίιιι ιιιίηιιι , πιιΐ ιιοη ηηυιη, ιι,ιΐιιι-η

βρίοιη εϊ εηδ, εϊ υηηηι εδ8ϊ. ϋίνιτϊΐιιιι ϊβίΙυΓ, ε( ίιίεηι ,

ϋίΐ υρροηιιηΙιΐΓ : ιΠΓΓεΓεηΙία νεΓΟ, εϊ ι1ίνεΓ»ίΙ;ΐ5, αΐίικί ε$1.

ΟίνβΓδηιη ιι»ηια;ιιε εϊ ίΙΙπιΙ ;ι ςυο αίνεΓδηπι , ηοη εδ( ηεεεδβε

βΐϊηυο εββο (ΙίνεΓδυπι. Οιηιιο είειιίιη ςιιοαΌυηιςυε δίΐ εηδ,

3ΐιΙ ίιΐΐ'ΐιι, ,ιιιΐ ιΙί ΜΊΜίηι ο»1. υϊΠ'εΓεηδ νεΓΟ αη 3ΐίαοο , ηΙί-

ηηο ι'ιί Ι ΐΐΊΊΊΐδ εδί. (^ιι:ιγ(• ηεεβδδε εδ( ηΐίυ,ιιίιΐ ίιίεηι ι>-ε, ςιιο

ιΙίΠΐ'ΐυηΙ : Ιιοε νεΓΟ ίιίεηι, ηιιΐ ^εηιΐδ, ,ιιιΐ δρεείεδ εδ(.

Οηιηε ηβηιςηε ϋιΓΓεΓεηδ, βιιΐ ςεηεΓβ »υΙ δρεείε (ΙιίϊειΊ : ςε-

ηβτβ, ςιιοΓυιη ηοη ε -Ι εοηιηιηηίδ πιαΙειΊα , ηεη,ηβ ιιιιιΐπ,ι με-

ηΐΊίΐΙίο : ιιΐρπίίΐ, ([ιιιιιίιιιι.ίΙι;ι [ΐιιειίίι οϋ,ιιιί, ιίιιπι.ι γ-1. δρε

είε νεπι, (ριοπιιη ίιίεηι μεηυδ. ΰίείΙιΐΓ ΒΐιΙειη ρεπικ ςυο

3ΐη1)0, ιρίΛ' (ΙίΙΊεηιηΙ , δεευικίυηι δΐιΐΐίίβηΐίιιιιι ίιίεηι (ϋιυπ-

Ιιιγ. ΟοηΐΓβΓίβ νεΓΟ , ιΐίίίοιειιΐία , εϊ εοηίΓβπεΙβδ α,ιΐίεο'Βηι

ιΙίΙΓεί'εηΙίιι ββΐ. (Τ) (ίηοιΐ αιιίειη π:εΐε Ιιοε βυρροηίιηυβ, εχ

ίικίικίίοπε ρηΐεΐ. (!ΊιηεΙ;ι εηίηι (1ίΙΙ(τεηΙί:ι 3ρρ3Γε( ιΊίοιιι

εαιίεηι εδβε, ηοη βοΙυπι οΊνεΓβα εββε, 8*χ1 ςυδεοΉηι βεεηη-

(1 ιιιη ςεηυβ (ΙίνεΓδβ , ο,ιιαιίαιη ίη εαάειιι ρΓ.ειϋΓ.ιΙ ίοηίδ εοοΓ-

ιϋικιΐίοπε. ριι;ιι•ε εϊ ιρηι• είΐιίειιι μεηεΓε, ίη εοιίειιι μεηειε

μιιιΙ. Ι)εΙθΓΐιιιη;ιΙιιιη ιιιιΐιηι ίη ΐΐϋδ εβί , ςηχ ε,ιιίειη ;ιπΙ ιίι-

μί >;ι ςεηβΓε «ίιιΐ.

ΑΗΙδΤΟΓΕΙ,Εδ. υ.

:-,



578 [ιμ—ΜΙ.] (ΐ«5.)ΤΩΝ Μ Γ/ΓΑ ΓΑ ΦΥΣΙΚΑ β,

ΟΑΡ. IV.

Έπειδέ διαφέρειν ενδέχεται αλλήλων τα διαφέροντα

πλεϊον και έλαττον , εστί τις και μεγίστη διαφορά, και

ταύτην λέγω έναντίωσιν. "Οτι δ' ή μεγίστη έστι δια

φορά, δηλον έκ της έπαγιογής. Τα μεν γαρ γε'νει δια-

5 φέροντα ουκ έχει δδον εις άλληλα , άλλ' απέχει πλέον

χαι άσύμβλητα- τοις δ' είδει διαφέρουσιν αί γενέσεις έκ

των εναντίων είσ'ιν ώς εσχάτων. Το δε των εσχάτων

διάστημα μέγιστον , ώστε και το τών εναντίων.

(2) Άλλα μήν τό γε μέγιστον εν Ικάστω γένει τέλειον.

10 Μέγιστον τε γαρ ου μη έστιν υπερβολή , και τέλειον ου

μη έστιν έςω λαβείν τι δυνατο'ν τέλος γαρ έχει ή τελεία

διαφορά, ώσπερ χαι τάλλα τω τέλος έχειν λέγεται τέλεια.

Του δε τέλους ούΟεν εςω• έσχατον γαρ έν παντί και

περιέ/ει. Διο ούΟεν έςω του τέλους, ουδέ προσδεϊται

15 ουΟενός το τέλειον. (3) "Οτι μεν ουν ή έναντιότης έστ'ι

διάφορα τέλειος , εκ τούτων δηλον πολλαχώς δέ λεγο

μένων των εναντίων, ακολουθήσει τι) τελείως ούτως ώς

άν και το έναντίοις είναι υπάρχη αυτοΐς. (*) Τούτων

δε οντιον φανερόν 5τι ουκ ενδέχεται ένι πλείω εναντία

«ρ είναι• ούτε γαρ τοϋ έσχατου έσχατώτερον είη άν τι , ούτε

του £νος διαστήματος πλείω δυοϊνεσχατα. "Ολο>ς τε ε'ι

εστίν ή έναντιότης διαφορά, ή δέ διαφορά δυοϊν, άστε

και ή τέλειος, (β) Ανάγκη δέ και τους άλλους δρους

αληθείς είναι των εναντίων. Και γαρ πλείστον διαφέ-

16 ρει ή τέλειος διαφορά. Των τε γαρ γένει διαφερο'ντων

ούκ εστίν εςωτερω λαβείν καΐ τών είδει• δέδεικται γαρ

δτι προς τα εςω τοϋ γένους ουκ έστι διαφορά• τούτων

δ' αυτή μεγίστη , και τά έν ταυτώ γένει πλείστον δια

φέροντα εναντία- μεγίστη γαρ διάφορα τούτων ή τέλειος.

30 Και τα έν ταύτώ δεχτικώ πλείστον διαφέροντα εναντία•

ή γαρ ίίλη ή αυτή τοις έναντίοις. ΚαΙ τα ϋπο την

αυτήν δύναμιν πλείστον διαφέροντα• και γαρ ή επιστήμη

περί 2ν γένος ή μία, έν οΐς τελεία διάφορα μεγίστη,

(ο) Πρώτη δέ έναντίωσις £ςΊς και στέρησίς έστιν οϋ

35 πάσα δέ στέρησις ( πολλαχώς γαρ λέγεται ή στέρησις) ,

άλλ' ήτις αν τελεία ή. Τά δ' άλλα εναντία κατά ταΰτα

λεχΟήσεται, τά μεν τω εχειν , τά δέ τώ ποιεϊν ή ποιη

τικά είναι , τά δέ τώ λήψεις είναι και άποβολαΐ τούτιον

η άλλιον εναντίων. Ε'ι δή αντίκειται μεν άντίι>ασις

40 και στέρησις και έναντιο'της καΐ τά προς τι , τούτων δέ

πρώτον άντίφασις , αντιφάσεως δέ μηθέν έστι μεταξύ,

τών δέ εναντίων ενδέχεται, δτι μέν ού ταύτον άντίφα-

σις και τάναντία'δηλον. Ή δέ στέρησις άντίφασίς τίς

έστιν η γάρ το αδύνατον έίλιος εχειν , ή 8 άν πεφυκός

45 έχειν μή έχη,'έστέρηται η όίλως ή πώς άφορισΟέν πολ

λαχώς γάρ ήδη τοϋτο λέγομεν , ωσπερ διη'ρηται ήμΐν

Ιν άλλοις. (7) "Ωστ' εστίν ή στέρησις άντίφασίς τις

ή αδυναμία διορισΘεΐσα ή συνειλημμένη τώ δεχτικώ.

Διο αντιφάσεως μέν ουκ έστι μεταξύ, στερήσεως δέ

60 τινο'ς έστιν ίσον μέν γάρ ή οϋχ ίσον παν, ίσον δ' ή άνι-

σον ου παν , άλλ' είπερ, μόνον έν τώ δεκτικώ τοϋ ίσου.

(») Εί δη αί γενέσεις τη υλη έκ τών εναντίων , γίγνονται

(,ΐιιιιιιι ίΐιιίοιιι οοηΙίηι;3ΐ ίπνίοοπι ιΐίΐΐιι ι .• , ηιι.ΐ ιΙΪΠΌπιηΙ ,

ι•Ι ρίη* γΙ ιιιίηυδ , οδΐ οΐϊαιη φιινιΐΛΐη ιιΐ3χίιιΐ3 ιΐίίίιτιιιΐι.ι : < ί

Ιι;ιηι• ιΙϊιίι οοηΐΐ'.π ίι•Ι,ιΙι•ιη. (,ΙιιιηΙ αιιίοιιι ηΐ3χίηΐ3 (ΙίΙΤι-ΤοηΙία

ο*( , ιιιαιιϊίβκΐυηη βδΐ οχ πκΐυχίίοηο. Ουκ οηίηι βοπογο ιϋΓ-

ΓοηιηΙ, ηοη Ιιαίχ'ηΐ ικΐ 8β ηιιιΐιιο νίϊπι , βθ(1 ρΐιΐδ (Π>ΙλνΙ , ρ!

ηοη οοηνοηίιιηΐ : ίΙΙίδ ϊογο, ςυορ δρεοίβ ΟίΙΓοηιηΙ, ^ρηοι-3-

Ιϊοηΐ'8 οχ οοιιΙγ»γμ8 Ιβηφίβιη οχ υίΐίηιίδ δΐιηΐ. 1)ί>1;ιυΙι.ι

τβτο ιιΙΙίιιιΟΓυιη, ιηαχίπια οβί : ςιιαίΌ οΐίαηι οοηίπιποπιηι.

(2) Λ Ι ' ) 1 1 ΐ φκχΐ ιηαχίηιιιηι <■.-.( ίη φίοςυε ββηοΓΟ, |μτ-

Ιιί Ιιιιιι οδΐ. Εΐοηίιη ιιι:ι\ίιιιιιιιι ΐ'-Ι , ου]υ5 ιιοη βδί ρχγο•;-

δΐΐδ : ροιΐοοίυιη τογο, οχΙγ3 ςικχΐ ηοη βδί ροδδίΐιίΐο αΐϊ-

(]ΐιί(1 βυηΐΡΓβ. Ρίηοπι ηβηΐφΐβ ΙιαόρΙ ροι-ΓεοΙί «ΙϊΙΓ•ί-•ίι1 ϊ.ι :

φΐοηιαιίηιοιίιιιη οοΐοη πυοςιιο ηοιΐοιτΙ& ιΐίπιηΐιιι-, οο (ΐυο(1

ΙΐϋΙΐ(•;ιηΙ Ιίιιι'ΐη. Εχ(Γ3 Γιηοηι βυΐιιιι ιιϋιίΙ οχΙ. Ι Ιι ιιηιιιι: ριιίιη

ίη Γ6 οηιηί 05ΐ, ιΊ εοηΐϊηοΐ. ΟιΐϊΓβ ηίΐιίΐ οχ(πι 1ϊη<•»ι «Ι,

ηοο ίηιϋ^οΐ ηϋφίο, ςηο(1 ριτΓοιΙιιηι βίΐ. (3) (ίιιο<1 ι^ιΙιιγ

οοηίΓΛΓίιΊαδ 0*1 (ΙϊΓΓοΓί'ηΙίϋ ροΓΓοοΙβ, οχ 1ιί3 ρβίοΐ. (^ιιιιηι

αυΐοηι ηιυΙΙίρΙίοϊΙβΓ (ΙίιαηΙϋΓ οοηΐΓ»Γΐ3, ΊΙ& ροΓΓβοΙιιηι ίη-

Ι)*Γε1)ί(, δίιιιΐί οίί ίηοίΐ 0550 οοηίΓαΓϋ». (4) ||ί« αιιίοιη βχ-

5Ϊ5(οη1ίΙ>ιΐ5, ραΐοΐ ςιιιιιΐ ηοη ιοηΙΙημίΙ ηηί ρΐιιτβ κχιΙγ.ίγϊγι

0550. >'•■(' ι ιι ϊΐ] > ιιΙΙίιιιη πΙΙιί ίπ< Μϊφΐι.Ι ογιΙ : ηβΕ υηίυβ <1ί-

5ΐαη(ϊίΐ' ρΙυΓβ, (|υ»ηι «Ιηο πΙΙίιη.-ι. Ι'.Ι οηιηίηο 5ί εοηΐταπβ-

135 (ΙίΓΓοΓβηΙία β8ΐ, ϋϊΓΓοΓϋηΙϊα λόγο ιΐιιηπιιιι οδΐ, ογ^ο οΐ

ίρ5α ροΓΓοοΙα. (5) Κοο'850 βυΐοηι οβίοϋβιη ΓοΓκ]ΐΐϊ5οοη-

ΐΓβπΟΓυηι ϋοΓιηίΙίοηοβ >ογ<»3 0&»ρ. ΕΙοηίιη ρΐιιι ίιιιιιιπ <1ίΓ-

ΓογΙ |μί ΙγιΙ,'ι (ΙϊίΓοΓοηΙϊα. Ναιικριο ηοη ρο1θ5ΐ αΐίηιιίιΐ Μΐιιιί

οχΙγ» ε» ςυ» οΐ βοπογο (ΗΠοΓυιιΙ , οΐ δροοίβ : θ5(οη5ηηι «Ι

οηι'ιιι φΐιχΙ 3(1 03 φΐίκ οχ(Γ3 ςοηιΐδ μιιι! , ηοη 051 (Ιΐίΐο-

πίιΙιλ. ΙΙοπιηι ΒΐιΙοιη,ΙιοΌΐηβχΊηι» 051. £( ηιια: ίη οοιίοπι

Κιίιιτι' ρΐιιπιιιυηι «ΙίΠοπιηΙ, γοιιΙιμγΙ» «ιιηί. Μ;ιχίιιι.ι οηίηι

Ιιοπιηι (ΙίΙΤθΓοηΙί3 051, φΐη; ρβΓίοοΙ» οίΐ. ΕΙ ςηπ; ίη οο<1(•ιη

«ιΐίοΐ'ρΐίνο ρΐιιΐ'ίιηιιιη (ΙίΙΤοηιηΙ, ιοιιΐ ι ;ιι ί;ι $υη(. Μ;ιΙιιήι

οηίηι οαιίοιη οοηίΓαπίδ. ΕΙ (]ΐιη! 5ΐιϋ οϋΐΐοηι ροΐοηΐι'3, ρΐυ-

ΓΪηιιιιη ο'ίΓΓβΓϋηΙ. ΕΙοηίηι δοίοηΐίβ άκα ηηυηι οοΓυπι !;β-

ηιΐδ, ιιηβ, ίη ςηίυυβ ρβΓΓοοΙα ιΙίΓΓοΓοηΙία, η)»χίηι.ΐ οχΙ.

(6) Ργϊπι3 τογο εοηΐΓ3Γίβ(35 , Ιΐ3ΐ)ί1ιΐ5 οΐ ρτίναΐίο β5ΐ : ηοη

Ι.Μίκ'ΐι οηιηίδ ρηνβΐϊο (ιηιιΚίρΙίαΙοΓοηίιη ρΓΪνιΙίο (ΙιιίΙιιγ),

50(1 ςιι.τοιιηΐφΐβ ρβΓίοοΙ» δίΐ. ΟΙογλ υογο εοηίΓαπ» 5βοπη-

(Ιιιηι Ιια,Ό (ΙίοβηΙηΓ : ςυ.τα'αηι οο ((υοο" Ιι»1)ο»η( ; ςηχοΆπι οο

ςηοίΐ Γ30Ϊ3ηΙ, ηιιΙΓίκΊίναίίηΙ; (|ΐι,τιΐ3ΐιι οο ςιιθ(1 αοοίρίβη! ,

Βΐη'ίαοηΙ Ηίοο , 3ΐιΙ 3ΐί3 εοηίΓαπα. 8ί ορρυπιιηΙιΐΓ ίΟφίε

οοηΐΓβο'ίοΙίο , ρΓΪνβΙίο , οοηΐΓΛΓίιΊ»8, βΐ 30" αΐίφικί; Ιιοπιηι

βιιΐοηι ρηηιιιπι οοηΐΓ3(1ίεΙίο ; οοηΐΓΒΐΙίοΙίοηίδ νοΓοηίίιίΙ ηιο-

(Πιιιη βδί, ΓοηίΓΛΓίοΓυηι βιιίοιη (ΟηΙίιΐβίΙ : ρβίοΐ ςιιθ(1 ηοη

ίιΐοηι οβί οοηΐΓ3(1ίεΙίο, οΐ εοηίΓαΓίβ. Ι'ΓΪνΛΐίο νιτο, ιιιι.τ(1αηι

οοηΐΓ3(1ίο!ίο βδί. ΑιιΙ οηίηι, ςιιοίΙ οιηηίιιο ίιηροδδίΐιίΐε οδΐ

1ιη1)0Γβ ; 3ηΙ ςηοιΐ ςιιυηι η3ΐιΐΓ»3ρ1ιιιη ΙιβΙιργο κίΐ, ηοη ΙιαοβϊΙ,

ρΓί>3ΐιιπΐΡδΙ,3ΐιΙΙοΐ3ΐίΙθΓ,3υ(πιο(1θίΐιιθ(ΐ3ηΐ(1(Ίοπιιίη3ΐυηι.

ΜιιΙΙίρΙίείΙβΓ οηίηι ]βηι Ιιοο , υΐ ίη βΐίίδ (Ιίνίδΐιιη 3 ηοηί5 β«1 ,

άΊοίηηιβ. (7) Οοϊγο ρπν»Ιίο, ςιΐίΟίίΒηι οοηΐΓ3(1ίοϋο ο*1 3ΐιΙ

ίηιρο55ίοί1ίΐΛ5 (ΙίδΙίηοΙβ 3ηΙ οοηιρίοχ3 ίη δβ δΐΐδοορίίνιιπι.

Ιιΐοο εοηΐΓ3(1ίοΙίοηίδ ςιιΜοηι ηοη βδί ηιοάίιιηι , 80(1 ρΓίνβ-

ίίοηίβ βΐίευίυδ οβί. Οηιηο βηίιη βιιΐ 3?ςιιβίβ , 3υΙ ηοη

Η'φΐίιΙο : 5Ε(]υ!ι1β νβ>Ό» 3υ' ϊηοΜίυβΙο, ηοη οηιηο, ηίδί βο-

Ιιιιιι ίη βυδοορίίνο .Τ(|ΐι»1ί(3(ίδ. (β) δι ίΐβφίο ςοηοΓβΙίοηοβ
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δέ ή εκ τοϋ είδους και της τοϋ είδους £ξεως ή έκ στερή

σεως τίνος τοϋ είδους και της μορφής , δήλον ίτι ή μεν

έναντίωσις στε'ρησις αν τις είη πάσα , ή δε στερησις

ίσως ου πάσα έναντιότης. Αίτιον δ' οτι πολλαχώς

6 ενδέχεται έστερήσθαι τι) Ιστηρημένον εξ ων γαρ αί

μεταβολαί έσχάτιον, εναντία ταϋτα. (ο) Φανερον δε

χαι δια της επαγωγής. Πάσα γαρ έναντίωσις έχει

στέρησιν θατέρον των έναντίοιν. Άλλ' ούχ δμοίο)ς

πάντα- άνισότης μέν γαρ ίσότητος , άνομοιότης δε δμοιό-

ιυ τητος, κακία δέ αρετής, (ίο) Διαφέρει δέ ώσπερ εί-

ρηται• το μεν γαρ ές^ν μόνον η έστερημένον, τι) δ' έάν

ή ποτέ ή εν τινι , οίον άν εν ηλικία τινι ή τω κυρίω

?, πάντη. Διδ των μέν εστί μεταξύ, και Ιστιν ούτε

άγαθδς άνθρωπος ούτε κακο'ς, των δέ ουκ εστίν, άλλ'

16 ανάγκη είναι η περιττον ή άρτιον , δτι τα μεν έχει το

υποκείμενον ώρισμένον, τα δ' οΰ. (ι ι) "Ωστε φανερον

δτι άε'ι Οάτερον των εναντίων λέγεται κατά στέρησιν•

άπόχρη δέ καν τα πρώτα και τα γένη των Ιναντίων,

οϊον το £ν και τά πολλά- τα γαρ άλλα εις ταϋτα άνά-

20 γεται.

ΐρβί ηιβίριϊο! βχ οοηΙταΓπβ, (ίιιιιΙ απΙΐΊΐι ιιιιί οχ «ρροίρ εί Ιι.ι ■

1 ιίΙ ιι ςρεοίεί , ηιιΐ βχ Μίιρι,Ί ι>γϊ νβΐίοηε &ρεοίεί εΐ Γοιτπγι' :

ρ;ιΚΊ <]ΐιοιΙ ηιηιιίκ (]ΐιί(]ρηι ροιι(ι;ιπρ13* , ριίν.ιΐίο εβ( ; ριϊν,ν

Ιίο υριό ηοη οηιηίβ ΓογΙολ&ο εοηΐΓ3π'εΙ&$ εδί. 0;ιικι νει-ο

ββΐ , ψιίιι ιιιιιΙΙίρ1ίϋί(ρΓ ρπν&ΓΪ ροηΐίη^ίΐ , ηιιοιΐ ριΪΥΐιΙιιηι εΜ.

Α •|ΐιϊ1>ιΐϋ ΐ'ΐιίιη ιιΐΐϊιιιϊ^ (ι-αηβιηιιΐβΐίοηεβ, Ιμβο οοηΐΓ&Γίβ βιιηΙ.

(9) Ηοο αιιίριιι εΐ ροΓ ίηιΐυχίίοπριιι οιαηΊΓεβΙυηι εδί. Οιηηί.ι

η&αιαυε < οιιΐΓ.ΐΓΪι•ΐΗ5 Ιι.ίΙιρΙ αΐίριϊιΐί; οοηΐΓ3πθΓυπι ρπΥ3ΐίο-

ηριη : νρπιιη ηοη οιηηίαδίπιίΙίίρΓ; ϊηχςυαίίΐαβ εηίπι, αιςπα•

ΙίΙαΙίδ; άίίΰίπιίΐίΐυιΐο υργο, Μΐιιί1ίΙιιιϋηί$; νϊΐίυιη βιιίειιι,

Τίιΐοΐίϊ. (Ιιι) ΟϋΓιτΙ «ιιΙιίιι, υΐ ϋϊεΐιιηι Οϊί. Γ.Ιοηίηι Ιιοι-,

φιίιίρηι, εί αοΙιιιιι ρπίαΐυπι $ίί ; ηοο υογο, βί ίϊί βΐίςυαικίο,

■ιιι Ι ίη αΐίςυο , ιιίρυΐΐ ίιι 3ΐίαυ3 χίαΐβ, αυΐ ϊη ρπΊκίραΙί, »ιιΙ

οηιηίηο. ΙιΙρο , Ιιιιηιιιι <|ΐιίι1ριη β$1 ίΐΐίφΐίιΐ ιηοιίίιιιη ; ε( 881

ηβο Ιιιιιιιΐί Ιιοιβο, προ ηιαίιιβ : Πίοπιιη υργο ηοη 651, δριΐ ηε•

08586 ι.'ίΙ ε<86 ρ3Γ6Π1 νι.Ί ίπιραΓΡΠΙ : ιμιί,Ί φΙ,ΈιΙβηι Ιο-

1)οηΙ $ιιΙι]εεΙυπι ΟρΙοιηιίηαΙυιη, ψι,ριΙ,ιΐη ηοη. (Ι Ι) (,ΐιι.ην

ηιηηίΓρδΙιιηι ο>1 αυοά1 δβιηρει- ;ι11ρπιηι οοηΙι-Βποπιιη βε-

οιιικίιιηι ρπνβΐίοηοπι (ΙίρίΙιΐΓ. δυΓΠοίΙ υργο εΐί,ιηι δι ρι-ίπ)»

ρ( βρηΡΓ,ι ουηΐι-αι-ίοηιπι , ιιίριιΐο υηυηι, εΐ ηιυΙΙ.ι • οεΙει-3

οιιίιιι 3ΐ1 ηθβΰ ΓοΙυοιηΙιΐΓ.

ΟΑΡ. V.

Έπεί δ' £ν Ινί έστιν εναντίον, άπορήσειεν άν τις

πως αντίκειται το εν και τά πολλά και το ίσον τω με-

γάλω και τω μιχρω. Το γαρ πότερον αεί έν αντιθέσει

λεγομεν, οίον πότερον λευκον ή μέλαν, χαι πότερον

2& λευκόν ή ού λευχόν • πότερον δέ άνθρωπος ή λευκον οΰ

λέγομεν, εάν μή έξ ΰποθέσεο)ς χαι ζητοϋντες οίον πό

τερον ήλθε Κλέων ϊ) Σιοκράτης. (*) Άλλ' ουκ ανάγκη

έν ούθενι γένει τοϋτο, άλλα χα'ι τοϋτο εκείθεν έλήλυθεν

τα γαρ αντικείμενα μόνα ούκ ενδέχεται άμα ΰπάρχειν

•ιυ ώ καΙ ένταϋθα χρήται έν τω πότερος ηλθεν ■ εί γάρ

άμα ένεδέχετο, γελοΤον τι) ερώτημα. Ει δέ, και οίίτως

δαοίως εμπίπτει εις αντίθεσιν , εις το εν τ\ πολλά , οΐον

πότερον αμφότεροι ήλθον ή άτερος. (β) Ει δη έν τοις

«ντικειμένοις άίΐ τοϋ ποτέρου ή ζήτησις, λέγεται δέ

•15 πότερον μείζον ή ελαττον ή ίσον , τίς Ιστιν ή άντίθεσις

προς ταϋτα τοϋ ίσου; οΰτε γαρ θατέρω μόνω εναντίον

οίτ' άμφοίν τί γαρ μάλλον τω μείζονι ?) τίο ελάττονι;

(ί) Ετι τω άνίσω εναντίον το ίσον ώστε πλείοσιν

έσται ή Ινί. Εί δέ το άνισον σημαίνει το αύτδ άμα

ιυ άμφοίν, είη μέν άν άντικείμενον άμφοΤν , και ή απορία

βοηθεΐ τοις φάσκουσι το άνισον δυάδα είναι- άλλα συμ

βαίνει ?ν δυοΤν εναντίον- ό'ττερ αδύνατον, (δ) "Ετι το

μέν ίσον μετάξι) φαίνεται μεγάλου καί μιχροϋ , έναν-

τιωσι; δέ μετα;ί) ούτε φαίνεται ούτε έχ τοϋ δρισμοϋ

45 δυνατόν ού γαρ άν είη τελεία μεταξύ τίνος ούσα,

άλλα μδλλον έχει αεί εαυτής τι μεταξύ. Λείπεται δή

ή ώς άπόφασιν άντικεϊσθαι ή ώς στέρησιν. θατε'ρου

μέν δή ούκ ενδέχεται• τί γαρ μάλλον τοϋ μεγάλου

η μικροϋ; άμφοϊν άρα άπόφασις στερητική. Διο και

50 προς αμφότερα το πότερον λέγεται , προς δέ Οάτερον

ου, οίον πότερον μείζον ή ίσον, ή πότερον ίσον ή ελατ

τον άλλ' αεί τρία. Ού στέρησις δέ εξ ανάγκης• ού

Οιιιιηι βιιΐοΐϊΐ υηυπ) υηί οοηΐΓ3πιιιη κϊΐ , ιΙιι!ιίΐ:ινρΓίΐ ηηί:-

ρί3Π> ςυοη3Πΐ πχχΐυ ιιπιιιη ρΙ ππιΙ(3 ορροηβηΙιΐΓ, ρΙ

ιριριπίρ , Π)3@ηο εί ρίΓΤΟ. Ιρδίιιη εηίπι ϋίπιιη , βρηιρρΓ ίη

ορρο&ίΐίοηε ιΐίρ,ίιηιΐί : ιιίριιΐ,-ι , ιιίπιηι »ΙΙ)ϋΐη , &η ηί^πιιη ;

πΐιπιιι ,ίΙΙιιιιιι, βιιΐ ηοη αΙΙιιιηι : ιιΐηιιιι υργο Ιιοπιο, .ίιι βΐ-

Ιιιιιη , ηοη ιΐ ίπηιικ , ηΐβϊ εχ βηρροίίϋοηβ , εί ςιΐ8ΕΓεη(ε$ : ιι I-

ρπΙ,ι, ιιΐπίΐιι Οεοη νοιιίΐ, αη 8οοΓ3(εβ. (2) ΚριΙ Ηοο ίη ηιιΙΙη

ίζρΐιρΓϋ ηροεββε εβ(. νοπιιη Ιιορ, ςυοηηε ίΙΙίο βιΐνρηίΐ. 8οΐ3

ηηηιΐ|ΐιρ ορρο9Ϊ(β ηοη εοηΐίη^ιιηΐ δίιιιιιΐ ε$8β, ςιιο ρΙ Ιιίι-

υϋΙιΐΓ, ίη εο ςυοά ε$1 ΙΙΙργ νριιίΐ. Ναηι :ί βίηιυΐ οοηΐίηςε-

γρΙ, πίΙΊοιιΙί ρ*8Ρΐ ϊηΙβΓΓορΙίο. (}ιιο(1μ ρΐίιιηι Ηιι, $ίηιίΙίΙεΓ

«Ιίαηι ίη ορροίίΐϊοηεηι οιιιΐίΐ , 3(1 ιιίπιηι , 3ΐι( ηιιιΐΐ» : ιιίριιία,

υίΓυηι βπιοο ΥΡηεηιηΙ , βη βΙΙεΓ. (3) 8ί 83ηε ίρϋίιΐδ υίΓυηι

<]ΐΐΛ•8ΐίο ίρηιρρΓ ίη ορροεϊιώ ΠΙ ; (ΙίοίΙιΐΓ ηπίριη ιιίπιηι Π)3ρι$

.ίιι Γηίηυδ , απ .ριμκιΐρ : ([ΠΓΡίιαηι βΒςυαϋβ ;κ! Ιι;ι•ο ορρυκϋίο

εβί ? η;ιιη ηεο αΙΙεΓΪ βοΐϊ οοηΐΓβΗυηι , ηεο ηηιηοΐιιΐί ρ«1 : ρπγ

ριιίιιι η)3£ΐ9 ηΐ3]οιί , (]ΐΐ3ηι ιιιίηοΓί ? (4) Ρπι•Ιθγρ3 , ίηχ-

φιαίί ηιιιιαίρ οοιιίΓαιίιιιιι. Ριιβγρ ρ1ιΐΓί1)ΐΐϋ(|\ΐ3ΐη ιιηυ ρπΐ.

Οικχΐβϊ ίη,Ί'ίρι,Ίΐρ ίιίρηι ηηιοοίιιΐί ίίηιιιΐ ίί§ηίΓιθ3(, ργϊΙ ςιιί-

(Ιριιι 3ΐη1ιοΙιιΐ5 ορρο$ί1υπι -. ε( ιΐιιοϊΐαΐίο ]υν3ΐ ϊ11ο$ ΐ]ΐιί ΟϊιιιηΙ

ίη.τρίΐυβίε αΊΐ3Πΐ3ΐεπι ε$$ε. νεπιιη ηρρίιΙίΙ, υηυηι ιΐιιιιΐιπ-,

ροιι(Γ<ιπυιη εϋ$β : ςυοά ίηιρο58ίοί1β εβί. (5) ΙΙριώ ιεςιιβίο

ψιίιίριη , ηιριϋιιιη πιβςηί εί ραΓνί \ ϊιΙρΙιιγ •. οοηΐΓ3Γίεΐ38 υριο,

ηεςυε ιιιριΙιί ν ϊ.ΙγΙιιγ, ηεςυε εχ ύΌΓιηίΙίοηε ροβδϊΐιϊΐβ β$(. Νοη

εηίπι οϊβοί ρρι ΓρρΙπ, &ί 3ΐίευ]ιΐ3 πιειίίβ ε$βεΙ : 8βι1 ηΐ3§ί9 κρηι-

ρρι• ,ιΙϊιριίιΙ Μΐί ίρβϊυβ ιηεύίυηι ΙιβΜ. Κε$(&( ίΐαςυε, αυ( υΐ

ηε@3ΐϊοηβηι ορροηί, ηιιΐ ιιΐ ριίνιιΐίοηριη. ΑΙΙρπιΐ5 ί^ϋιΐΓ ηοη

ροηΐίιριίΐ : ειίΓεηίηι Γπα^ϊκ ηιβ^ηί ηιηιη ρ;ΐΓ\ί? αιιιυοπιηι

ρι•») ρι-ίΥ3ΐϊν,ι ηε§3(ίο. Μρο ίρ-,ιιιιι Ππιιιι ίκΐ ηιιιΐιο, ηοη

ικΐ 3ΐΙιτιιιιι δοΐιιιη (1ίι•ίΙιιι- : ιιίρυΐα, ιιίπιηι ιιι.ι]ιΐ5 3η η'ηιι.ιΐρ,

υρΙ ιιίπιιιι 33ςυ3ΐε βη ηιίηιΐϋ; $β(1 (πα, $ειηρβΓ : ηοη 3 ιι Ι ρ ιιι

ρπνηΐιο ποοβϋβηπΛ : ρ(ρηίιη ηοη οιτιιιρ, (ριοιΐ ηοη ηΐ3)υϋ»

Π7.



580 [503—2«5.}•
(Ι06β.)Τα.Ν ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΪΣΙΚΑ θ, <τ.

γάρ παν ίσον ο μή μείζον ή Λαττον , άλλ' έν οίς πέ-

ψυχεν εκείνα, (β) "Εστί δή το ίσον το μη'τε μέγα μη'τε

μικρόν, πε'ίυκός δί μέγα η μικρόν είναι• και αντίκειται

άμφοϊν ώς άπόφασις στερητική, διο και μεταςύ έστιν.

' Και το μητ' αγαθόν μήτε κακόν αντίκειται άμιροίν,

άλλ' άνώνυμον πολλα/ώς γαρ λε'γεται έχάτερον και

ουκ εστίν έ'ν τό ίεκτικόν , άλλα μάλλον το μήτε λευκόν

μη'τε με'λαν. *Εν δέ ού31 τοϋτο λε'γεται, άλλ' ώρι-

σμένα πως τα χρώματα έφ' ων λε'γεται στερητικώς

■ο ή άπόίασις αυτή• άνάγχη γαρ η φαιον η ώ/ρον είναι

η τοιούτον τι άλλο. (',) °12στε ουκ ορθώς έπιτιμώσίν

ο'ι νομίζοντε; ομοίοις λέγεσΟαι πάντα , ώστε εσεσΟαι

ύττοίη'ματος και '/ειρό; μεταςυ τό μήτε υπόδημα μήτε

χείρα, είπερ χαι τι) μήτε αγαθόν μήτε κακόν τοϊί

15 άγαΟοΰ και του κακοϋ , ώς πάντιον έσομένου τινός με

ταξύ. Ουκ ανάγκη δέ τοΰτο συμβαίνειν. Ή μέν γαρ

αντικειμένων συναπόφασίς εστίν ων εστί μεταξύ τι χαι

διάστημα τι πέψυκεν ιιναι• των δ' ουκ εστί διαφορά•

έν άλλοι γαρ γένει ών αϊ συναποφάσεις, ώστ' ούχ εν τι)

ϊ" υποκείμενον.

.ιιιΐ ιιιίιιιΐί, ΚΌ,ιιβΙεεβΙ, 50<Ι ίη ()ΐιίΙιιΐ5 βρίβ ιιαΙυιΔ ίυπί ιΙΙ.ι

6580. (6) Ιϊ<<1 ίβίΐυι• 3Μ]Η3ΐβ, (]υο(1 ηιιιιηι προ ιι>3•!ηπιιι ηεο

Ρ•ιγϊιιιιι 5ίΙ, η.ιΙιΐΓΒ Ιβιηοη πρίυπι ε»1 Π)3£ηιιπι βιιΐ ρβη υιπ

£536 : ι•1 ηιηΐκιΐιυ*, Ι.Ίηφκιπι ρπναΐίνβ ιιε£3(ίο, ορροηίΐιιι• :

ίιίεο εί πιεοΐϊυπι ε$1. £1 ςυοιΐ ηεο Ιιοηιιιη ηεο ιιιαίυιη εδί ,

3ΐ>ι1κ>ύιΐ5 ορροηίΐυι*, Υβπιπι ϊηηοιηϊοαίιιιιι ι-Ι. ΜιιΙΙίρΙίπΙ.τ

ηαηΐφΐβ ιιίπιιηιριρ άίοίΐυτ, ι! >ιι><:ιρ|ϊ\ ιιιιι ηιιιι 651 ιιηιιιη :

μίΙ πΐ3§ί9, αυοά ηεο ϋΙΙιυηι, ποιμιε ηίςηιηι. ΙΙηυπι Ιαιηεπ

ηι;ο Ιιοο <1ϊ(ίΙιΐΓ : 88(1 ιΐβίοπηπιαίϊ φΐοίίβηι πιοίΐο οοΙογο*

«υηί, (1ε φΐϋιιιβ ρπΥ3ΐίνε Ιι.το ηε<;3ΐίο (Ιίείίιιι•. Κεεεκε ε*1

εηίηι, 3ΐι( Γιιβουπι, 3ΐι{ ρ»ΙΙί(Ιιιπι, 3υΙ Ιιυίιΐίοεηιοϋί βΐίηυίϋ

αϋυιΐ ι1ι•ΐι•Μΐιίιΐ3ΐιιηι εδβε. (7) Ουάιτ ηοη ΓβεΙε ΓβριεΙιεπ-

ιΙιιιιΙ , φΐί μιιππΙιτ ριιίαηΐ οιιιηί.ι ϋ'ιεί : ιι( 03ΐεοϊ εΐ ηιαιπι*

ιηοιίίιιιη βΐΐ, φίοι! ηειριο ε3ΐε«υς ηειμιε ιηβηιυ ε.4 : ςυβη-

άοο,ιιΜεηι εΐ αυοιΐ ηεο Ιωηυηι ηεο πκιΐιιιη εβί Ιιοηί εί πιαίί ,

3ε δί οπιηίιιιη ΓογοΙ ,ιϋιμιοιΐ πιειίίιιηι. Υιτιπτι ηοη 651 ηβ-

ΟΓ-ίΛε ιιΐ Ιιογ. βειίιΐϊΐ. ΚΙι'ΐιίηι Ιιτο ηε^βϋο δίηιυΐ ορροδί-

Ιυπιηι 6*1, ψιοηιιη βΐϊςιίικί ηιειίίιιιη 30 βΐίςυϊ ιΐίδίβηΐίί

ιιηΙιίΓΑ 3ρΐ3 851 β55Β : ίΙΙοπιιπ ΛπΙι'ΐη ηυη ε$1 άΊΠίτεηΙίΐ. Ιη

βΐίο εηίηι ι;ρη»'ΓΡ ε» βιιηΐ, ςυοπιιη βίηιυΙ ογβπΙ ηε£3(ίοη£5.

ςΐιι.ιιι• ίριιιιΙ !,υΙ))ίι ίΙιΐΓ, ηοη οΐ ιιικιιιι.

ΟΑΡ. VI.

Όμοιοι; δέ και περί το» ένό; και των πολλών άπο-

ρησειεν αν τις. Ει γαρ τα πολλά τώ ένΐ απλώς αντί

κειται, συμβαίνει ενια αδύνατα. Το γαρ Ιν ολίγον

^ δλίγα εσται- τα γαρ πολλά και τοις ολίγοις• άντί-

14 κείται. (?) "Ρ>τι τα δύο πολλά, είπερ τό διπλάσιον

ττολλαπλάσιον , λέγεται δέ κατά τα δύο διπλάσια• ώστε

τό έ'ν ολίγον προς τί γαρ πολλά τα δύο εί μή προς

εν τε και τό ολίγον ούΟέν γάρ έστιν ελαττον. (ι) "Ετι

ώς έν μηκει τό μακρόν χαι βραχύ , ούτοις έν πλη'βει

311 τό πολύ και ολίγον, και 8 αν ή πολίι χαι πολλά, κα\

τα πολλά πολύ. Εί μη τι άρα διαφέρει εν συνέχει

ι\>ορίυ•:υ> , τό ολίγον πλήθος τι εσται. "βστε τό Ιν

πλήΟο'ς τι, είπερ χαΐ δλίγον τοϋτο δ' άνάγχη, εί τα

δύο πολλά, (ι) Άλλ' ίσως τα πολλά λέγεται μεν πως

31 και πολύ, άλλ' ώς διαιρέρον, οίον υδοιρ πολύ, πολλά

δ' ου. Άλλ' δσα διαιρετά, έν τούτοις λε'γεται , ένα

μεν τρόπον έαν ή πλήθος ε/ον ΰπιροχήν ή απλώς

?, προς τι , και τό ολίγον ωσαύτως πλήθος Ιχον ελλει-

ψιν, τό δέ ώς αριθμός, & και αντίκειται τω έν'ι μόνον.

40 Ούτως γαρ λέγομεν £ν η1 πολλά, ώσπερ εί τις είποι

εν και έ'να ί) λευκόν και λευκά, και τα μεμετρημε'να

προς τό μέτρον χα'ι τό μετρητόν. (δ) Ούτ&ις χαι τά

πολλαπλάσια λέγεται• πολλά γαρ έκαστος αριθμός ό'τι

ένα και ό'τι μετρητός £ν\ έκαστος, χαϊ ώς τό άντικεί-

1& μενον τώ ένί, οϋ τώ ολίγοι. Ούτοι μέν ουν εστί πολλά

και τα δύο, ώς δέ πλήθος Ιχον υπεροχήν η προς τι

ή απλώς ουκ εστίν, άλλα πρώτον. Όλίγα δ' απλώς

τά δύο • πλήθος γάρ έστιν ελλειψιν έχον πρώτον,

(ί) Διό και ουκ ορθώς άπέστη Αναξαγόρας ειπών ότι

60 όμοϋ πάντα χρήματα ην άπειρα και πληθει και μικρό•

ττ,τι • ίδει δ' ειπείν αντί τοϋ » χαι μιχρότητι ■ και όλι-

ΐότητι• ού γαρ άπειρα, έπεί τό ολίγον ου διά τό έ'ν,

δίιηίΙΚβΓ 3ΐιΙειιιεΙ(1ε υηοεί Π)υΙ(ί5ςυί$ρϊ&ιιΐ(1ηΙ}ίΐ3Γερο5-

5ίΙ. ΕΙειιίπι $ί ηιιιΙ[3 υηί δίιηρϋίίΙεΓ ορροηιιηΐυι•, 3εεϊι1ιιηΙ

ιρκΓΐΙϋΐη ίιιιροΜίΙιίϋ,Ί. Ι ιιιιιιι είρηίηι [ΐ.ιικ υιιι , 3υι ραι«•Λ

επί': ιιιιι ΙΙ,ι εηίηι |ΐ3υοί3 ιΊί.ιιιι ορρυηυηΙιΐΓ. (2) 1'γ,ίΊγπμ ,

(Ιιιο βιιηΐ ιηυΐΐα ( «ίςιιϊιίειη ϋιιρίεχ, ιιιιιΙΙίρΙεχ); (Ιίεϋιιΐ' λιιΙιίιι

<!ιΐ|ΐ|ιιιιι 3 (ΙιιοΙμιμ. υιΐ3Γΐ! ίρβυηι ιιηιιπι ραιιουιιι επί. Α(1 ςυίιΐ

εηίηι ίρ83 άαο ιΙιοργοιιΙιιγ ιιιιι1ΐ3 , ηί»ί ηιΐ υηυιη , εί («ϋουιη ?

ιιϋιίΙ ικιιιΐι|ΐι<> ε$1 ιιιίηιι-.. (3) Ι'πιΊιίίμ , 5ί ηΐ ίη Ιοηβϊΐυίΐϊοε

Ιοιι^πιη ε( ΟΓενε , ϋ.ι ίη ηιιιΚίίιΐιΙίηβ ιηπΚυιη εί ρβυευηι, εί

ηυο(1ευηΐ(|υε δίΐ ηιιιΙΙιιιιι ε( ιηιιΙΙα : εί πιΐΜΐβ, <ρι;ι' ηιιιΐΐ,ι .

εΐίβηι ιηιιΙΙιιιη : ηί$ϊ ΙογΙι' ίη εοηΐίηυο Γ,ιι•ί1β Ιοπιιίιωΐιϊΐί (ΙιΓ-

Ιι'Γ.Ίΐ , ςΐΙ0(1 Ρ3ΙΙΙΊΙΜΙ 65(, (ΙΙΙϋ'ιΙ,ΙΠΙ ιιιηΐΐϋ ||>|() οι Η : <ρΐ3Γ0

ίρ$υηι ιιηιιπι, πιιιΐΐίΐιΐιΐ.ι ιρι;πΙαιιι (•νΙ : ίίηυίϋεηι εί ρβιιευπι :

Ιΐ'ΐι• νεπι ηεεεί>&8 εβί, 5ί ί|κι ιΐιιιι ιιιιι ΙΙ,ι μιπΙ. (4) λ'ιτιιιιι

ΓθΓ(355ί$, ιιιιιΙΙλ ιΐκ ιιηΙιΐΓ <ιικιιΐ3ΐιιιηο<1(ΐ ι•1ί3ΐη ηιυΐΐιιιιι, ,νιΐ

υ( οϋΓΓεΓεπδ : νείυΐί βςυ3 ηιιιΐΐιιπι, ηιυΙΐ3 [ρίιΐΓ.] νει•ο ηιί-

ηίηιε. 8••<1 ςυχεηιηςυε >1ί\ ί>ίΙ)ίΙΪ3 ίΐιηΐ, ίη Ιιί- (Ιίιιιηΐιιι : ιιιιο

ιριίιΙιΊΐι ιικιιΐιι, 51 ιρΐ3 ιιιιιΙΙΚιιιΙυ 5ί(, εχεββίυπί 3υΙ δίιιιρίίπ-

Ιιί', 3ΐι( 3(1 3ΐκριί(1 Ιιβίιεηβ : ρβυευιηςυε δίιηίΐίίίτ, ιιιιιΐΐϊίικίο

ι1( Ί'ι•( Ι ιιιιι Ιιηΐιειίί , Ιιυε νειΌ ιιί ηπηιεπίί , ςιιοχΐ υηί >ο!ιιηι

ορροηίίιΐΓ. ΙΙ;ι εηίηι (Ιίάιηαβ ιιηιιπι, ηιιΐ ιιιιι 1(3, φίπηίιΐηιυ-

(Ιιιιιι μ'ι 'ριί-. ιΐίαιΐ ιιηιιιη, εί ίρ-3 ιιη.Ί , αιιΐ αΙΙιιιιιι,ιΊ ίρ-3

311)3, εί ηιεη5ΐΐΓ3(3 3ι1 ιηεη$υΓαηι, εί ηιεη$υΓ3ΐηιη. (5) 8ίε εί

ιηιι1ΙίρΙίεΪ3 (ΙίειιηΙυτ ιιιιιΙΙ.ι : ιηιιΐΐ.1 ηβηιςυβ υηυβςυίςαυε

ηυιηεπιβ, ιριϊη ιηυΐΐα πιι,ι. εΙςυΪ3 υηυίςυίβςυε ιιιιο ιιιεη-

5ΐΐΓ3ΐιιϋ.> : (■( (,ιιιιριιιιιι ιιιιι, ηιιιι ρ3υεο, ορρο5ί1υ$. Ηοε ΪΙ&-

(ριΐ' πιοιίο, ιιιιιΐ (η 5ΐιηΙ εί ίρ$3 (Ιιιιι; 1<ιικρι.Ίηι νεη> ιηιιΙΙίΙικΙιΐ,

ηιιΐ 3(1 .-ιΙίιριίιΙ , ;ιιιΙ πίπι ρΐίυϊΐιτ εχεε$5υηι 1ΐ3ΐιεη5, ηοη 5υη( ,

5εά ριίηια. 8ίιηρ1ίοί(εΓ τεΓΟ 5υηΙ ρβηοβ, ίρ$3 ιΐιιο : ηηιΐΐϊ-

Ιικίο ηβιηςυο ε$1 ρι-ίιιιη, άεΓεεΙυηι ΙκιΙ)οη«. (β) <^ιιλγο ηοη

ι-εοίε (ΙίΜΐΊΐδίΙ Αη3Χ3ςοΓ35, (ίίεεηδ ςυοά δίπιυΙ οηηείκ γο$

(•Γ3ΐι1, ιιιιιΗίΙικϋηΐ! εί ρ3Γνί(3ΐε ίηΐίηίΐ,ο. ϋεοεο»• ηβηιςηε

|ιγο - εί ρ,ιινίΐκΐε » ιΙίοοΓο « εί ρ,ιιΐΓ,ίΐΒίο ». Νοη εηίηι ίη&ηίΐ3?,
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ώσπερ τινές φασιν, αλλά διά τα δύο. (7) Αντίκειται

δη τι) ?ν χαι τά πολλά τα εν άριθμοϊς ώς με'τρον με -

τρητω• ταϋτα δε ώς τα προς τι, δ'σα μή χαΟ' αυτά των

προ'ς τι. Διηρηται δ' ήμϊν έν άλλοις ό'τι £ι/ώς λε'γεται

Λ τα προς τι, τα μέν ώς εναντία, τα δ' ώς επιστήμη

πρδς έπιστητόν , τίο λέγεσθαί τι άλλο προς αυτό.

(β) Το δε έν ελαττον είναι τινός , οίον τοΐν δυοΐν, ούθέν

κωλύει- ου γαρ ει ελαττον, και ολίγον. Τι» δε πλήθος

οΤον γένος εστί τοϋ αριθμού ■ εστί γαρ αριθμός πλήθος

ιιι ενι μετρητόν. Και αντίκειται πως τδ εν χαι αριθμός,

ούν ώς εναντίον, αλλ" ώσπερ είρηται των προς τι ενια-

?[ γαρ με'τρον , τι) δέ μετρητόν , ταύτη αντίκειται. Διδ

οϋ παν δ αν ή £ν αριθμός εστίν , οίον εΐ τι άοιαίρετόν

έστιν. (β) Όμοίοις δέ λεγομε'νη ή επιστήμη προς τι)

ιι> επιστητδν ού/ δμοίως άποδίδωσιν ■ δόξειε μεν γαρ αν

μέτρον ή επιστήμη είναι, τδ δ' επιστητδν τδ μετρού-

μενον , συμβαίνει δ' έπιστημην μέν πασαν επιστητδν

είναι, τδ δ' επιστητδν μή παν έπιστημην, δτι τρόπον

τίνα ή επιστήμη μετρείται τω έπιστητω. (ίο) Τδ δέ

2ΐι πλήθος ούτε τω όλίγω εναντίον , άλλα τούτω μέν τδ

πολΰ ώς ΰπερέ^ον πλήθος ΰπερεχομένω πληθει, ούτε

τω ένι πάντο)ς ■ άλλα τδ μέν ώσπερ ειρηται , ό'τι διαι-

ρετδν τδ δ' άδιαίρετον, τδ δ' ώς προς τι, ώσπερ ή επι

στήμη έπιστητω, έάν η αριθμός, τδ δ' έν με'τρον.

Ι|ΙΜ1Ι11 | ΙΛΙΙΟΙΙ III, 1)1)11 ρΐΌρΙβΓ 111)111)1 , Ιΐΐ Ι|Ι|ίιΐΗΙΙ1 ΐίιιιι! , δβιΐ

ρΓυρΙεΓ ιΐυο. (7) ΟρροιιυηΙυΓ ίμΊΙιιι- ιιιιιιιιι (1 ηιιιΐηι, (]υ.Έ

ίιι ηιιηαεπ», ιιΐ ηιοιίίΐιιβ ηιοιίδΐίΓηΙυ : Ιι.τε υογο ιιΐ να <|ΐι,ο

3(1 3ΐ)(|ΐιί(Ι, ι|ιι;ιίίιιιιι|ιιο εοπιπι <]ΐι.<• ϋά :ιΙμ|ιιιιΙ , ηοη 66-

ι•ιιιιιΙιιιιι $ο (ΙίαιηΙιΐΓ. Ι)ί>Ιίιιΐ'(ιιιιι αιιίπιι α ηοοίδ ίη αΐϋδ

ο${, ιιιιυιΐ β3 (ΐυα' 3(1 ιιΐίψιίιΐ, ϋιιρΙίοίΙεΓ ιΙίοιιηΙηΓ : ςηΐ) ιί.ιιιι

III ιυΐΐΙΐΙΙΠΙΙ, (ρΐΐι'ΐΐαΐΐΐ 11( δοίβηΐίβ 3(1 5θί1)ίΙβ , (Ό ι|||ηι|

;ιΙίι|ΐιί(1 ιιϋιιιΐ ι1ίι ,ιΙιιγ ηιΙ ίρ>ππι. (8) Ι'ηιιη) υογο οΐίιιιιο

πιίιιιΐδ Οίδβ, ιιΙριι(3 ο"υοΙ)ΐκ, ηίΐιίΐ ρΓοΙιίΙιεΙ. Νοη οηίη)

8) ηιίηιυ εδί, οΐίιιηι ραοοιιηι ε$1. ΜοΙΙίΙικΙο αιι1ι>ιη ψι;ι<ί

-γηιι-. ιιιιιηοη εδί. Νιιηιεπίδ οίειιίιη 051 ηιιιΐΐίίικίο ιιηθ

π)βη$ιΐΓ3ΐ)ί1ί$. ΕΙ (]ΐΐ(»1ΐ)ΐιιΐ)ΐΐ)ΐΙ<ι ιιιιιιιιι ε( ηιιιιιεπίδ ορροηυη-

Ιιιγ, ηοη ιι Ι <'(>μ(γ;ιιί;ι , λ•ίΙ ( φΐοηΐίκΐιιιικίιιιιι ιΙίιΊιιιιι εδί) π ι

α,ικίϊΐιιηι (Ίιι ιιιιι ΐ|ΐι.ι' .'ΐιΐ 3ΐί(|ΐιί(1. (,Ιιι.ιΙιίιιι* εηϊηι Ιιοο (ριί-

(Ιιίιι ιιιΐ'ΐι-πΐ'.ι, ιΊΙικ) Υ6Γ0 ιηεηδίΐΓβυίΙο, εβίοηιΐδ ορροηιιηΙιΐΓ.

ΙιΙιό ηοη οηίηι;, ςιιοιΐ ιιιιιιιιι δίΐ, ιιιιιιιιι ιΐί ο-Ι : ιιΙριι(3 , δϊ

ιρηι! ίη(ΙίνΊϋΙΙιίΙε μΙ. (9) (,ίπιηιι ιιιιίοιΐ) δίιηίΠΙΟΓ ιΐίι.ιΐιιΐ'

ίΐίι'ΐιΐί,ι ηιΙ δοίΐιίΐο, ηοη ΒίπιϊΙίΙοΓ 3$μ§ιιλ(ιιγ. νίιΙοΓΐ ιιιιιιι-

ςιιε ροδϋίΐ δοίοιιΐίιι ψιίιίοιιι ιιιοη-ιιι.ι ε&ββ, δοίοίΐο υογο ()ΐιο(1

1Ι)(Ί]>ΙΙΠΐΙΐΙΓ. Α(.'( ίιΙΪΙ 3ιΐ|ι'||| ΙΙΜΙΙΚΊΙ) (ρ>ί(1θΙ11 δΟίοΙίΙί.ΊΙΙΙ 901-

ηίΐο 6650, δοίΐιϋε ηοη οπιηε δοίοηϋ3ΐιι οδ^ο, οο ψκχΙ ιιιοϋο

α,ιιοιίαηι μ ίιηΙ ία δοίΙ μ Ι ί ιι ι••ι ιδίιι ,ι Ι ιι ι•. ( 1 0) Μ ιι 1 1 ; 1 ιι .! 1 1 31ι|ι>ιη

ηεςυε ρβυοο πιιιΙγ,ίγκι •■>( , δοίΙ Ιιυίο ιιιιιΙΙιιιη 1;ιιιιρι;ιιιι οχ-

οοιΙιίιχ ιιιιιΐΐίΐιιιΐο εχοο&ΜΟ ηιυΙΙϋιιιΙίιιϊ : ηεο ιιιιι οιιιιιίηο, *εο!

Ιιοο ηυίϋοιη ιιΐ ιϋιΐιιιιι εδί , ςιιοιΐ (1ίνί»'ιηίΙε Ιιοο, ίΙΙυϋ ίη-

(Ιίνίίίΐιϋε; ίΐίικί 3π(εη> Ιαηςιιαιιι ίιι Ι αΙίιριί(1, ιριριηβοΊιιο-

αΊιιη δοίοηΐίβ δείοίΐί, δι ΓηεΓίΙ ιιιιιιιιι ιι^ : δοίΐιϋε υογο, υιιυηι

ΐΐ ΙΙΚΊΙΜΙΓίΙ 651.

ΟΑΡ. VII.

% ΈπεΙ δέ των Ιναντιων ενδέχεται είναί τι μεταξϋ

κα'ι ένίων έστιν, ανάγκη εκ των εναντίων είναι τα με

ταξύ. Πάντα γαρ τα μεταξύ εν τω αύτίο γένει έστι

και ων έστΐ μεταξύ. Μεταξΰ μέν γαρ ταϋτα λέγομεν

εις δ'σα μεταβάλλειν ανάγκη πρότερον τδ μεταβάλλον

■«ι οίον άπδ τ9;ς υπάτης επί τ«_ν νητην ει μεταβαίνοι τω

όλιγίστω, ή'ξει πρότερον εις τοίις μεταξύ φθόγγους, και

εν νρώμασιν ει ηξει εν τοΰ λευκοΰ εις τδ μέλαν, πρό

τερον ή'ξει εις τδ φοινικοϋν και φαιδν ή εις τδ μέ/,αν •

ομοίως δέ και έπι των άλλιυν. (2) Μεταβάλλειν δ' έξ

35 άλλου γένους εις άλλο γένος ουκ εστίν άλλ' •?, κατά συμ-

βεβηκο'ς, οίον έκ ^ροίματος εις σ/ημα. 'Λνάγκη άρα

τά μεταξΰ και αύτοΐς χαι ων μεταξύ είσιν εν τίο αΰτίο

γένει είναι. (3) Άλλα μήν πάντα γε τά μεταξύ έστιν

άντιχειμένοιν τινών έκ τούτων γαρ μόνων καΟ' αυτά

40 έστι μεταβάλλειν. Διδ αδύνατον είναι μεταξΰ μή αν

τικειμένων είη γαρ αν μεταβολή και μή έξ αντικει

μένων. (*) Των δ' αντικειμένων άντιφάσεο>ς μέν ούκ

έστι μεταξύ ■ τοϋτο γαρ έστιν άντίφασις, άντίθεσις ης

δτωοϋν θάτερον μόριον πάρεστιν , ουκ έ/ούσης ούΟέν

«μεταξύ. Των δέ λοιπών τα μέν προς τι, τα δέ στέ-

ρησις, τά δ' εναντία εστίν, (β) Των δέ προς τι δ'σα

μή εναντία, ούκ ε^ει μεταξύ. Αίτιον δ' 2τι ούκ έν τώ

«ύτω γένει εστίν. Τί γαρ επιστήμης και επιστητού

μεταξύ ; αλλά μεγάλου και μικροΰ. (β) Ει δ' έστιν έν

Μ ταύτώ γένει τά μεταξύ, ώσπερ δέδεικται, και μεταξΰ

εναντίων, ανάγκη αύτα συγκεΐσθαι έκ τούτων των

εναντίων. *Η γάρ έσται τι γένος αυτών \ ούθέν. Και

(}οιιπι υογο εοηΐΓβΐΊοηιπι οοη(ίη§3( βΐίφικί ιιιιηΙιιιπ) οδδε,

εΐ ςυοΓυηϋβπ) δίΐ , ηεεεδϊβ 651 εχ εοηΐΓΒΓϋδ ηιο(1ί3 εδ$β.

Οιιυιιιι εηϊηι ηιεάία, εΐ ίΙΙιι ςιιοηιηι ηιειίίβ δΐιηΐ, ίιι εοιίεπι

80Ι16Γ6 δυηΐ. Λίειίία η3ΐικ]ΐιε ίΙΙα (Ιίοίιηυδ, ίη <\αχ ικ-εε&δε 6δΙ

ρπ'ηιο ΐΓβηδίηιιΙαΓ), (ριοιΐ (ταηβηιυΙϋΙυΓ : υίριιία 5ί βΐ) ΙινρβΙβ

ϊηηε(οηρ3υΐ3ΐίιη ριί-ΙιμιιμμΙ, ριίιυ αο" ηιεϋίοδ δοιιοδ νβηίβΐ]

ιΊ ίη ι•(ΐΙ(ΐΐ'ίΙιιΐϋ, δι εχ 311)0 3(1 ηί^πιηι νοηίϊΐ, ρποδ ιιιΐ ριιηί-

(■(.Ιιιιι εΐ Ιιΐοΐιιιιι , ΐ|ΐι;ιιιι ιιι] ηί^ι ιι ιιι , νοηίβΐ. ϋίιιιιΙ ί Ιοι- αιιίειη

εΐ ίη εείεπδ. (2) Ι Ί ιιιΐΜΐιιιΙαιί υογο οχ αΐίο βεηεΓΟ ίη βΐίικί

ββηυδ, ηοη εδί ηίδί μη ιιιιιΐιιιιι αεείϋεηβ : ιιΐ εχ εοΙΟΓΟ ίη Ιίμιι-

ι.ιιιι. Λεεεδδε ί^ίΙιΐΓ, ηΐ ηιοιίίιι , εΐ μΙιι ίιη ίιοιιι , οΐ ιριοι ιιιιι

ηιοιίίιι δοηΐ, ίη εοιίεπ) ίζβηοΓο δίηΐ. (3; ΑΙ υογο οιιιηϊα ηιε-

ιΐί.ι 3ΐί(ρΐ0Γυιη ορροδΗοηπη $υη( : εχ Ιιίδ ηβηιςποδοΐίδ, ρεΓ

δο 1πιιΐΜΐιυ(;ΐΓί ο>1. Οικιγο ίπιροδδίΐιίΐεοδί,ηιοιίία 05*β ηοη

ορροδίΙοΓυηι : ε$βε( ικιιηΐ(ΐιο ρι-οΓοοΙο ΙπιπλιιιιιΙιιΙ ίιι οΐίιιηι εχ

ηοη ορροδίΐίί. (4) Ορροδίίοπηη υογο εοηΐΓβϋίεΙίοηίδ φιί-

(Ιιίιι ιιιιΙΙιιιιι ο*1 ηιοιίίιι ιιι. Ηοο οιιίιιι Οί( ι ιιιιΙι,ι,ΙίιΙίο, ιιρ-

ροδίΐίο ευ]ιι$, ι(ΐιιιιιι ηίΐιίί Ιιιιΐκ-ιιΐ ιιιιίΙιιιιιι οιιίοιιιιιιριοαΚοΐ'Λ

ρ3Γδ 3(1βδΙ : οοΙεΓΟΓηηι υογο , ιριιοιίιιπι 3(1 ιιΙίΐ|ΐιί(Ι , ςιιχιίαηι

ριίνϋΐίο, ο,ιι,ΐιίαιιι οοηΐΓ3Γία δΐιιιΐ. (5) Εοπιηι υογο, ιριαι

:ΐιΙ ιιΐίιριοιΐ, ςυχευηκιυε ηοη δΐιηΐ εοη(Γ3Π3, ηοη Ιι.ίΙκίιΙ

ιιιοιϋ ιιιιι. (Ίιιι*α νοΓο, ιριί,ι ηοη ίιι οιμΙοιιι ςοηεΓε δυηΐ. Ι^πίΊ

ΠΒΐηιριο δοίοηΐίαι εΐ δεϊηίΐίβ ιηοΊΙίηηι '.' ΛΌπιηι, ιιι.ιμιιί εΐ ρ»η ί

ο.-Ι. (β) Οιιικ]>ί ηιοιίίιι ίη οοιίοιη [ΐοιητο μιιιΙ ( ιιΙ ΟδΙεηδίιιη

ο.•.! ) εΐ ΐΊΐηΙπιπυπι ιιι ιηοιίί.ι , ηεεεβδε εδί 63 εχ Ιιίδ οοιιΙιιιπη

οοηιροηί. Αηΐ εηϊηι ογιΙ ιιΐίιριοιΐ ςοηη; εοηιπ) , ιιηΙ ηιιΙΙηιη.
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εί μέν γένος Ισται ουτοις ώστ' είναι πρότερόν τι των

εναντίων, αί βιαφοραί πρότεραι έναντίαι έσονται αί

ποιήσασαι τα εναντία είδη ώς γένους• έκ γαρ τοϋ γε'νους

και τών διάφορων τά είδη ■ οίον εί το λευκδν και μέλαν

6 εναντία, εστί δέ τι) μέν διακριτικον χρώμα τδ δέ συγ

κριτικών χρώμα, αύται αί διαφοραι το διακριτικον και

συγκριτικόν πρότεραι ■ ώστε ταΰτα εναντία άλλήλοις

πρότερα. (7) Άλλα μήν τά γ' έναντίως διαφέροντα

μάλλον εναντία , και τα λοιπά και τα μεταξΰ εκ τοϋ

ιυ γένους εσται και των διάφορων • οίον ίσα χροΊματα τοϋ

λευκοϋ καΐ μέλανος έστι μεταξύ , ταϋτα δεΤ εκ τοΰ

γένους λέγεσΟαι (έστι δε γένος τι) χρώμα) και έκ δια

φορών τινών. Αΰται δ' οϋκ έσονται τα πρώτα εναντία•

ε'ι δέ μη, εσται εκαστον η λευκον η μέλαν. Κτεραι

ρ, άρα• μεταξύ άρα τών προιτων ενάντιων αύται έσονται.

Αί πρώται δέ διαφοραί το διακριτικον και συγκριτικόν.

(μ) "ίΐστε ταϋτα πρώτα ζητητέον ίσα εναντία μή έν

γένει, έκ τίνος τα μετάξι» αυτών. Ανάγκη γαρ τα έν

ταύτώ γένει έκ τών άσυνθέτοιν τώ γένει συγκεϊσΟαι

50 η1 άσύνθετα εΤναι. Τα μεν ούν εναντία ασύνδετα έξ

αλλήλων, ώστ' άρχαί• τα δέ μεταξί) ή πάντα ή ούΟέν.

Έκ δέ τών εναντίων γίγνεταί τι, ώστ' εσται μεταβολή

εις τοϋτο πριν ή" εις αυτά • Ικατέρου γαρ και ήττον

έσται και μάλλον. Μεταξύ άρα εσται κα'ι τοϋτο τών

25 εναντίων, (β) Και τάλλα άρα πάντα σύνθετα τα με

ταξύ• το γαρ τοϋ μέν μάλλον τοϋ δ' ήττον σύνΟετόν

πως έξ έκείνιον ων λέγεται είναι τοϋ μέν μάλλον τοϋ

δ' ή~ττον. Έπει δ' ουκ εστίν έτερα πρότερα δμογενή

τών έναντίιον , άπαντ' αν έκ τών εναντίων είη τα με-

3» ταξύ. "ίίστε και τά κάτω πάντα , κα'ι τάναντία καΐ

τά μεταξύ, έκτων πρώτων εναντίων έσονται, (ιο) "Οτι

μέν ουν τά μεταξΰ εν τε ταύτώ γένει πάντα και μεταξΰ

εναντίων και σύγκειται έκ τών εναντίων άπαντα ,

δήλον.

ΟΑΡ.

:ΐ5 Τδ δ' έτερον τώ είδει τινός τϊ έτερον έστι , και δει

τοϋτο άμφοϊν ΰπάρχειν οίον εί ζώον έτερον τώ είδει,

άμφω ζώα. Ανάγκη άρα έν γένει τω αύτώ είναι τά

έτερα τώ είδει. Τδ γάρ τοιοϋτον γένος καλώ, ο άμφω

εν ταύτδ λέγεται, μή κατά συμβεβηκδς έχον διαφοράν,

4ΐ> είΟ' ως 2λη 3ν είτ' άλλως. Ου μόνον γάρ δεϊ τδ κοινδν

ΰπάρχειν, οίον άμφω ζώα , αλλά καΐ έτερον έκατέρω

τοϋτο αύτδ τδ ζώον , οίον τδ μέν ίππον τδ δέ άνθρω-

πον διδ τοϋτο τδ χοινδν έτερον άλλήλοιν έστι τώ είδει.

(ΐ) "Εσται δή καΟ' αυτά τδ μέν τοιονδι ζώον τδ δέ τοιον-

4.Ί δί, οίον τδ μέν ίππος τδ δ' άνθρωπος. Ανάγκη άρα την

διαφοράν ταύτην ετερότητα τοΰ γένους είναι • λε'γω γάρ

γένους διαφοράν ετερότητα ή έτερον ποιεί τοϋτο αυτό.

Έναντίωσις τοίνυν Ισται αδτη. (3) Δήλον δέ και έκ

της επαγωγής. Πάντα γάρ διαιρείται τοις άντικειμέ-

ΐΐ) νοις, καΐ δτι τάναντία έν ταύτώ γένει, δέδεικται• ή γάρ

εναντιότης ην διαφορά τελεία, ή δέ διαφορά ή είδει πάσα

ΐ'.νδς τί• ώστε χοϋτη τδ αυτό τε καΐ γένος έπ' άμφοϊν.

1. 1 δι ξεηιΐδ (|ΐι'ιιΙ(Ίΐι ίΐ3 επί, υΐ ϊιΐί'μιίιΐ ριϊιΐϊ οοηίΓΗπί» δίΐ,

(1ί(Τ(!Γβ1ΐΙί»' ρΠΟΓ69 ΟΌΠίΓΛΓΚΚ εΠΙΙΐΙ, φΙΙΙ! Γ.Η'ίΐΙΙΐΙ ΙΌΠίΠΙΠ.Ί*

βρεείεδ, (;ιΐιΐ]ΐι;ιιιι βοηεΓίδ. Εχ βεηεΓε ηβηιςυε εί (ΙίΠιτυη-

Ιί3,δρεείε8 8αηΙ: υίριιία δι ηΙΙηιηι βΐ ηί§πιιη εοηΙΐΛπ,ι δϋΐιΐ ;

εδ! ηιιΙιίιι ΠΙιιιΙ ΛΡβΓεκϊΙίνυί εοΙοΓ, Ιιοε τεΓΟ ευη;>Γε£3ΐίνιΐί :

Ιιο; αΊΓΓεΓεηΙί,τ•, οοηΒΓεββΙίνυηι εί 5β§ΓεβαΙίνιιηι , ρποΓββ •.

ςυϊΓε 1ΐ3?ε ρποΓβ ίιι\ ίιτιη εοηΐΓ3Π3 δυηΐ. (7) ΑΙ νεΓΟ α;ιια?

εοηΐηιπο <1ίΐΊΊτειιΙίη βυηΐ, ηΐ3£Ϊδ εοηΐΓ3Π3 βυηΐ. ΟΚ-μ

αυοη,ιιε εί ιηειϋ» εχ βεηει-β εί ίΠΠετεπΙπ» βΓϋηΙ : ιιίριιΐ.ι ςιιί-

ευπιςυε εοΙοΓεβ ιηειίίί ίιιΐιτ ;ι11ιιιπι εί ιιϊ^ηιιη δηηΐ , Ιιί οπογ-

ΙιΊ ιιί εί εχ βεηεΓε <3ίε3ηΙηΓ, ( 051 αιιΐοηι &εηυδ εοΙΟΓ, ) εί εχ

φΐϋιιΐδιί,ιιιι ιϋίΓεΓβηΙϋδ : 1)36 τεΓΟ ηοη βπιηΐ ρπηΐ3 εοηΐΓ»-

ι κι ι,)""ΐ1 $ί δεοοδ , υηιιπιςυοάφΐε 3ΐιΙ αΐΐιιιιη αιιΐ ηί|>πιιη

θγϊΙ. ΕΓβο βυηΐ αΐΐα:. Μείΐίοε ί§ΗηΓ ρππιοτιιηι οοηΐΓβΓίοπιηι

Ιι.ΐειυπ!: ρπιη;ε νεΓΟ ι]ϋΓι-ι•ι•ηΙί,ΐ', 50<;π?»ι[αιη εί εοη^τε^ϊ-

(ϊνυηι. (8) ριΐϊΓε Ιιοε ρΓπηυιη ςυχΓεηϋυηι ββΐ, ςιιαΌΐιπκιυε

ιιιηΐι,ιικι ηοη ϊη §εηεΓε, εχ ιριο ηιειϋΐ εοΓυπι? (,ΐιια' εηίιη

ίη εοιίβιη ρεηεΓε βιιηΐ , ηεοεβδε ε$1 υΐ βηΐ εχ ίηεοπιροίίΓυ

βεηεΓε εοηιροηβηΙυΓ, »ϋΙ ίηεοπιροίίΐΐ ίίηΐ. ΕΙ ςηΜι-ηι <*>η-

Ιται Ί;ι ίηνίεειη ίηεοηιρο^ίΐβ, ρΓορΙεΓεβ ςυο<1 ρπηείρΪΒ &υηΙ :

πιειΙία νεΓΟ, ηιιΐ οηιη», αιιΐ ηιιΙΙιπη. Γ,\ ι:οιιΙπΐΓΪίί νιτο ;ιΙί-

ιριίιΙ ΠΙ. ΟιιαπΊτί! ίη ηοε ΐΓ!ΐηκιηηΙ»1ίΐ) αιιΙεΐ|ΐι:ιηι ίη ίΙΙβ :

υίΓοςυε εηίιη , εί ηΐΒβίδ εί Π)ίηιΐ8 επί : ηιειίίυπ) ίβίΙϋΓ εοη-

Ιηιποηιιη Ιιοε εΐίβηι επί. (Ό) Εγβο εεΙεΓΕ ςιιοηυβ πιριΙϊλ,

εοπιροβίΐα βυηΐ. Μ εηίιη, ςηοά ιιηο πιίηι>8, αΙΙβτο ιπ.ι^^

εβί, εοηΐ|Κ)Μΐυπ) εχ ΗΙίβ (ρκχίαιηιηοιίο εβί, ςηοπιηι υηο

ιιιίιιιΐί , βΙΙεΓΟ ιη«κ»5 (1 ίείΐΗΓ 8858. ριιιιιη νεΓΟ εοηΐΓβπυπιιιι

αΐία ρΓΪ0Γ3 ε]ιΐ8(]ρπι ^εηεΓίί ηοη ννιΙ , οηιηία ιηειίί.» ρΓοΓεεΙ»

εχ εοηΐΓΐΓίίβ εηιηΐ. Οικιγο εί οιηηία ίηίοι ϊοι ,ι , Ιιιιη ευη-

1Γ3Π3, Ιιιιιι ιηι'ιΐί.ι, βχ ρπιιιίϋ εοη(Γ3Γίί9 ΟΓΜΙι!. (10) ΕΙ

(|ΐιί<1ειη (|ΐιιιι1 πιικία ιηοιίία ίη ευιίειη ^εηβΓβ, εί εοηΐΓ3Γ:<>-

ηιιη ιηοιίία ϊίηΐ , 3ε εχ εοηΐΓ3ΠΪ3 ευηιροηϊηΙυΓ οηιηί3 , ]3ηι

ρβίεΐ.

VIII.

ΰίνεΓ8ΐιηι βιιίειη βρεείββΐ) ηΐίαιιο, «1ίνοΓ8ΐιηι 3ΐίςηί(1 ε>1.

ΕΙ Ιιοε 3ηιΙ)οήιιΐί ίηεβϊε οροΓίεΙ : υΐ 8ί αηίπι;ι1 βρεείε <1ίνι>Γ-

8ΐιηι , βιιιΐκ» ίΐηίιιι,'ΐΐί». Νεοεβββ ε$1 ιςίΙιΐΓ ίη εοϋεηι ^εηεη•

888ε, ιριο; κρεείε άίνεΓ83 μιιιΙ. ΙΙιι]ιι.•ίεΐΊΐιι»ίί εηίηι βρρεΙΙο

μΐ'ΐιιι-, ςυο ηηυιη ε( ίϋειη .ιηιΐιπ ιΙίευηΙιΐΓ, ηοη Ββεηικίιιιιι

3εεί<Ιεη8 «Ιίΐΐν-ί »•ι> Ιϊίΐιιι Ιΐ3ΐ)εη8, 8ίνε ιιί ιιι.ίΙιίί» εχ8ΐ8ΐεη5, δίνε

ηΐ3ΐί(8Γ. ΕΙεηίηι ηοη δοΐυιη εοιηηιιιηε οροιΊιΊ εχ8ίδ(8Γε, ιιί

;ιιιιΙ)θ 3ΐιίιιι;ι1ί3, π•πιιη (Ίίαιη ιιΐΐ'κμιε (ϋνΟΓδυηι Ιιοε ίρβυιιι

;ιιιίιιι;ι| : ιιί Ιιοε φΐίιίειιι ειρίΝΐη , Ιιοε νεΓΟ 1)οιηίηεπ). (νΐιι,ιιν

Ιιοε εοηιηιυηε, (ΙίνεΓδίιηι βρεείε νίείδδίηι εδ(. (2) Επί ίΐα-

ςυε δεειιιΐιΐιιιιι δε Ιιοε (ριίιίειη Ι;ι'ε ςιιίύ 3ΐιίιιι»|, Ιιοε νεΓΟ

Ι3ΐε φ)ί(1 : ηΐ Ιιοε ςυίϋεηι ειριηδ, Ιιοε νειο Ιιοιπο. Νεεεδίε

ί^ϊΐυτ, Ιιβηε ιΙίΓΓεΓεηΙίβηι ι;εηεΓίδ <1ίνεΓίίΐ3ΐειη βδδβ. ϋίευ

ΒΒίηςυε (ϋΓΓειεηΙίβηι ^εηεΓίβ, άΊνεΓδίΙβΙεηι, ςιΐ33 (ΙίνεΓδίιηι

1)οε ίρδηιη ΓβείΙ. 0οηΐΓ3τίεΐ38 ίβίΙυΓ Ιιββο ογϊΙ. (3) ΡβΙεΙ νεΓΟ

εΐίϋΐιι εχ ίηιΐυείίοηε. Ι'ιιπιΙη ηαιηιριε ορροδίΐίδ (ΙίνίιΙιιηΙιΐΓ.

ΕΙ ςηοο" εοηΙι•3Γΐ3 ίη εοιίεη) ι^εηεΓβ δίηΐ, οδίεηδίιπι «Ι. Οοη-

ΐΓ3Γίεΐ38 εηίηι , ρεΓΓεοΙβ (ΙίΠ'εΓεηΙίβ εΓ3ΐ. Οιηηίδ νεΓΟ βρεείε

ιΐιΐίειτιιΐία 30 ηΐίιριο, αΐίιριίιΐ : >^3Γε Ιιοε εί ίιίειιι ιΊ §ειιΐϋ
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Διο και εν τη αύτη συστοιχία πάντα τα εναντία της

κατηγορίας, 3σα είδει διάφορα και μή γένει, έ'τερά τε

αλλήλων μάλιστα ■ τελεία γαρ ή διαφορά, χαι άμα άλ-

λη'λοις ου γίγνεται. Ή άρα διάφορα έναντίωσίς εστίν.

& Τοϋτο άρα έστι το Ιτέροις είναι τίο είοει, τι) εν ταύτώ

γε'νει Οντα έναντίωσιν εχειν άτομα όντα. Ταύτα δέ τω

ειοει, δσα μη ε/ει έναντάοσιν άτομα όντα• έν γαρ τη

οιαιρε'σει χαι εν τοις μεταξύ γίγνονται έναντιοισεις πρίν

εις τα άτομα έλθεΐν. (4) "Ωστε φανερον δ'τι προς το

ιη χαλουμενον ον γένος ούτε ταύτδν ούτε έτερον τίο είδει

ούΟέν εστί των ώς γένους ειδών προσηχο'ντων (ή γαρ ύλη

άποφάσει δηλοϋται, τι) δε γε'νος ύλη ου λέγεται γένος,

μη ώς το των Έρακλειδών, άλλ' ώς το έν τη φύσει),

ούδε προς τα μή εν ταύτω γένει , άλλα διοίσει τώ γένει

ι& έκεινοιν, ειδει δέ των έν ταύτίο γένει. Έναντίωσιν γαρ

ανάγκη είναι τήν διαφοραν ού διαφέρει είδει• αύτη

ο υπάρχει τοις εν ταυτω γένει ουσι μονοις.

III ϋΐΐΐΐΐ'ΐΐιΐΐ*. ΙιΙιΊΙ ϊ II Ι',ΊιΙΐ'ΙΙΙ (ΌοπΙίη,'ΐΙίοΙΗ• |ΙΙ'!Χ'(1ίθ»1ίυηίιί

δΐιηΐ οιιιιιί.ι (ΊΐιιΙΐ'ίΐη,ι , ΐ|ΐι;ι•(.ιπιιΐ|υΐ' ηοη κεηεΓε (ΙίΙΤει 'ΐιηι, ιΙ

ίηνίοεηι ιπαχίιικ; (ΙίνεΓ53. ΙΊτΓιτΙ.ι ηαπιφιβ ιΙίΠϊτ<•ιιΙί,ι, <•1

μιιπιΙ ίηνίεεηι ηοη ΓιιιηΙ. ΠϊΙΤυΓοηΙϊα βτα,ο , εοηΐΓ3ΓΪεΐ3δ β8ΐ.

Ηοο ίβίΙυΓ ΕδΙιΙϊνβΓδβ δρεείε βδδε, (ΐιιοιΐ ψιιιιιι ίη βοϋειη κ«-

ηιτο 8Ϊηι, πιηΙινιπιΊίΐΙι'ΐη Ιι,ιΙκίιΙ ίιιιϋνίιΐιιη εχδίδίεηΐίβ. Ε3-

(Ιϊΐη «υΐιιιι δρεείε, ηηχευπια,υε <-οιιΐΓαιϊ<-1;ιΙ(Ίΐι ηοη ΙμΙιπιΙ

ϊικίίιίιΐιι» ι'ΧΜ*Ι(ΊΐΙί;ι. Ιη ιΙίνΚϊοηΐ' η.ιιιΐι|ΐι<' , (1 ίη ηιειίίίδ

ΙίιιιιΙ εοηΐΓβπεΙβΙβδ αηίοο,ιιαηι 3(1 ίηιΐίνίιΐιι» οΥ'νοηίίΙοΓ.

(4) <}ιι;ιπ: ιηαηίΐβδίιιηι οβί ψιοι! αΛαηίνβπαίβ βεηιΐδ, ιιοο

(ΜιΙι.ΊΙΙ, ΙΙι'φΙΟ (ΙίνεΓδϊ δρεείε , ιιΙΙα , (]ΐι:ο. ιιΐ μ,ι-ιι.Ί- >> δρε-

είεδ εοηνεηίυηι. Μ.Ίΐιτίίΐ ιι;ιιιΐ'ΐ<ιι• ηβ§»(ίοηε οδΙεηύίΙιΐΓ :

μπιιι- \ <-ι ιι , πι.ιΙ ιί κι ε]ηδ ΐ"ίΙ , ειΐ)υδ £εηιιβ ιΐίι ϊΙπγ : ηοη ιιΐ

(|ΐιΐ)ιΙ Ι Ιιτίκ/ΙϊιΙαι ιιηι , 50(1 ιιΐ φΐθ(Ι 051 ίη ικιΐιιτα. Νεο 3(1 ε3

ςιιΐΒ ηοη ίη εοιίεηι βοηοΓε βυηΐ, δειΐ 3ο Ηΐίδ (ζβηεΓε άΊΠοΓβηΙ,

δρεείε \<το ;ι1> ίίδ φιεε ίη εοϋεηι μεικτό δυηΐ. ΕΙεηίιη (ΙίΓ-

ΓιτίΊΐΙίίΐηι ηεεεδβε 881 εβ&ε εοηΐΓ3Γίεΐ8ΐεηι ε]υβ 3 φΐο βρεείβ

(Ιϊιιι'γΙ. Ηχο ιιιιΙιίιι ίίδ δοΐίδ ίηεδί, ςυοο ίη εοιίεηι μυηιτο

δυηι.

ΟΑΡ. IX.

Άπορήσειε δ' άν τις δια τί γυνή ανδρός ούχ είδει δια

φέρει εναντίου τοϋ θήλεος χαι τοϋ άρρενος οντος, της δέ

2ΐι διαφοράς εναντιώσεως • ουδέ ζίοον θήλυ χα'ι άρρεν έτε

ρον τω είδει, καίτοι καΟ' αυτί) τοϋ ζώου αυτή ή διάφορα

και ούχ ώς λευχο'της ή μελάνια , άλλ' ή ζωον χαΐ το

θήλυ και το άρρεν υπάρχει. (2) "Έστι δ' ή απορία αυτή

σχεδόν ή αυτή και δια τί ή μεν ποιεί τω είδει έτερα

ϊ!> ϊναντίιοσις, ή δ' ου, οίον το πεζον καΐ τί) πτεροηόν,

λευκότης δέ καΐ μελανία ου. Ίΐ δτι τα μεν οίχεΐα πάθη

τοϋ γε'νους, τά δ' ήττον; χα\ επειδή έστι το μεν λόγος

το δ όλη, δσαι μέν έν τίο λο'γω είσιν έναντιότητες είδει

ποιοϋσι διαφοραν, οσαι δ' έν τίο συνειλημμένω τή ύλη

:ιιι ου ποιοϋσιν. (:)) Αιό ανθρώπου λευχότης ού ποιεΐ ουδέ

μελάνια , ούδε τοϋ λευχοϋ άνθρωπου έστι διαφορά κατ'

είδος προς μέλανα άνΟρο>πον, ούδ' αν Ονομα £ν τεΟή.

'ίίς όλη γαρ άνθρωπος, ού ποιεί δέ διαφοραν ή υλη •

ούχ άνθρωπου γαρ είδη είσ'ιν οί άνθρωποι δια τοϋτο,

:«> χαίτοι έτεραι αϊ σάρκες χαι τα όστα ες ών δδε χαΐ 5δε•

άλλα τί) σύνολον έτερον μεν, είδει δ' ούχ έτερον, δ'τι έν

τω λόγω ούχ εστίν έναντίυισις ■ τοϋτο δ' έστι τδ εσχατον

ατομον. Ό δέ Καλλίας έστιν δ λόγος μετά της Ολης ■

και δ λευχδς δή άν9ρυ>πος, δ'τι Καλλίας λευκός• χατα

Μί συμβεβηχος ουν δ άνθρωπος >>ευχός. (ι) Ουδέ χαλ

κούς δή κύκλος και ξύλινος, ουδέ τρίγωνον χαλκοϋν

και κύκλος ξύλινος, ού δια τήν ίλην είδει διαφέρουσιν,

άλλ' δ'τι έν τω λόγω ένεστιν έναντίοισις. (») Πότερον

δ' ή ύλη ού ποιεΐ έτερα τω είοει, ουσά πως ετέρα,

4!. ή έστιν ώς ποιεί; δια τί γαρ δδ'ι δ ίππος τουδι άνθρώ-

που έτερος τω είδει ; καίτοι συν τη ύλη οί λόγοι αυτών.

II δτι ένεστιν έν τίο λόγω εναντίωσις; χαι γαρ τοϋ

λευχοϋ άνθροιπου καΐ μέλανος ίππου. Και εστί γε εί

δει, άλλ' ούχ η δ μέν λευχδς δ δέ μέλας, έπε! και ει

ιο άμφω λευκά ην, όμως αν η% είδει Ιτερβ. (β) Το δέ

άρρεν και θήλυ τοϋ ζώου οικεία μέν πάθη, άλλ' ού κατά

την ούσίαν άλλ' έν τ^ ύλη και τω σιόματι. Διο τδ αύτο

ΜιιΙιίΙιιΙιΗ ηιιΐοηι ςυί$ρΪ3πι, οιιγ ιηιιΐίιτ 3 τϊγο ηοη βροοίβ

άί(ίβΓ3(, ςυιιηι ηΐ38 οί Γοιηίηα οοηίΓαιία βχβίδίβηΐ, (ΙίΓΓεπΊΐΙ ί»

τογο εοη(Γ3Γίο(83 ϊίΐ : ηεςυε (ΙίνοΓϋΐιηι $ροοίο αηίιηαΐ ιηαίΐιι-

Ιίηηιιι , (Ι Γοιηίηίηιηη , ιριυιη Ιβηιεη Ιΐίεο «ΙϊΓΓοιοιιΙϊα ρει• μι

3ηίιιΐΗΐίί> $ί(, ο( ηοη ιιΐ 3ΐ1)Ρ(1ο εΐ ηί^ΓΟίΙο, 86(1 ςυ3(εηιΐ8

ηηίηκιΙ (Ί ιιιη.ΜΊΐΙίιιιιιη ι•| Γειιιίηίηιιιιι ιιιμ'Ι. (2) Ηχο .ιιιΙγιπ

(Ιιι1)ί(»(ίο Γοιί' ('ίΐιΐι'ΐιι ε8(, Βΐηυβ ίΙΙ.ι : ονγ Ιιϊοο ςιιί(1βιη εοη-

ΐΓ3Π6ΐ38 0"ίνβΓ88 «ρβοίβ ΓβΓ,ίβΙ, Ι)3Β0 ΤβΓΟ ΠΟΠ : υΐ £Γβ58ίθί1β βΐ

νοΙυοΓΟ, 8ΐοβ(1ο νεΓΟ εΐ ηί£ΓεόΌ ηοη : αη ςυοηίϊΐη ϋ 1<ι ιρικίοιη

ρΓΟρΓΙΦ ρ388Ϊοη08 βεηεΓίδ δϋΐΐΐ, ΗΧΟ Τ6Γ0 Ιΐιίηίιιιι' .' 01 1)1111111

ίΙΙιιιΙ (ριίιίεηι Γ3ΐίο, Ιιοο νεΓΟ ιικιίοπ.ι μ'(, ςυχεηηιςιιε ίη

ΓΜΐίοηο εοη(Γ3Γίεΐ3ΐε8 βυηΐ, 8ρεείε (1ϊΓΓεινηΙί»ιη Ι,-ΐι-ίιηιΙ;

ςιιχεηηιςυε νειΌ ίη εο38$ιιπιρ(ο ηκιίει-ί;»•, πιίηίηιε Γ,ιπιπιΐ.

(3) (ίυ,ιι ρ Ικιιιιίηίι ίΐΙΙιΐ'ΐΙιι νεί ηίμΓ0(1υ ηοη ΓαείΙ, ηεε Ιηιιπιπη

ηΙΙιί 3(1 ηοηιίηεπίΐ ηίβπιηι δεπιικίιιιη ίρεείεηι ϋίΓΓοπηΙί,ι 681,

εϋίΐπίδί υηιιπ) ηοηιεη ροηαΙυΓ. ΙΙοηιο ηβηιςυβ, υΐ ηιαίιτίϊ

681 : Π1316ΓΪ3 νεΓΟ ηοη ΓβείΙ (ίίίΐίτεηΐί.ιηι. Νοη εηίπι Ιιοιιιπιί-*

δρεείβδ δηηΐ Ιιοιιιίηεϋ ιιΐι Ιιοο, εΐβί ε«Γηε8, ε( ο$$3 , εχ (|ΐιί1>ιΐ8

Ιιί(' εΐ Ιιίι' 6$(, οΊνεΓ83 $ίη( : .ιΚηπιοη ΙυΙιιηι άίνοΓίυηι * 1 1 1 ϊ —

ιΙιίιι, βρεείε μ το ηοη 68( (Ιίνοΐΐΐιηι; ψιοηίηηι ίη πιΐίοηο

ηοη ('μΙ εοη(Γ3ΓΪεΐ38 : Ιιοο αιιίειη 68( ιιΙΙίιηιιιη ίηιϋνίιΐυιιιιι.

Ι'.ιΙΙϊ.κ νεΓΟ, πιΐϊο ουιιι ηιβΙεΓίι εκί : ιΊ ίΐΐΐιιΐδ Ιιοιηο, ςιιο-

ιιί.ιπι 03]1ί38 .-ιΐΐιιΐϋ. ΙΊτ ηι•('ίιΙ(τΐ5 ί^ϋιΐΓ Ιιοπιο ε8( ;ι]|ιιΐ5.

(4) Λ'εε αηουδ εΪΓευΙιΐδ «Ι ΙτιαηοηΙιΐ! Ιίκηειυ, δίνε Ιπ3η•

ξυΐυδ ίεηειίδ , ε( εΪΓεηΙυβ Ιίςηευδ οί) ηια(0Γί;ιιη δρεείε ιΐίίΐε-

πιηΐ , δπΐ ι]ιιιίιιϊ3ιιι ίη Γ3ΐίοηε εοηΐΓ3πεΐ35 ϊηεδί. (5) ΙΊπιιη

3ΐι(εηι ηΐ3(εΓΪ3 ηοη ΓβείΙ άίνεΓδ3 δρεείε, φιοιη ηηοΟαηιηκχΙο

(Ιί νοΓ83 δίΐ , 3η 3ϋ([ΐιο ηιθ(Ιο Γβείΐ ? Οπ γ εηίιη Ιιίε εςηιΐδ ;ι!ι Ιιοο

Ιιοηιϊηε (ΙίνεΓβυδ δρεείε?3(ςυί ΓβΙϊοηεβ οοπιηι οιιηι ιηαίιτί,ι

δΐιηΙ. Αη (|ΐιοιιί:ιηι ίη Γβϋοηε εοη(Γ3Γίεΐ3δ ίηβδΙ? (Ίεηίηι

Ιιοηιίηίδ 811» ε( εςιιί πϊ™γϊ. ΑΙηηβ βδΐ δρεείε ιϋ\ ιτδϊΐηδ , ηοη

Ιλιπι'π ρΓουΙ Ιιίε φΐίιίειη αΐΐιιιβ , Ιιίε νοιο ηί^ΟΓ. ϋίι|πίι1ΐ'ΐη εΐ

δι ηιιιΐιο 3ΐ1>ί εδδεηΐ, ηίΐιίΐο πιίηυδ δρεείε όίνεΓκϊ εδδβηΐ.

(6) Μ;ΐΜ ιιϋηιιιιι νεΓΟ εΐ Γοηιίηίηοηι ρΓορΓΪχ ςυίιίεηι αηϊπιαίίκ

ρ3δδίοηε8 δΐιηΐ, δεΟ ηοη βεευηάυπι δυϋδίαηΐίβιη, νεπιηι ίη
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σπε'ρμα θήλυ η άρρεν γίγνιται παθόν τι πάθος. Τί

μέν ουν εστί το τω είδει έτερον είναι, χαί δια τί τα μέν

διαφέρει εΐοει τα δ' ου, είρηται.

ΟΑΡ.

Επειδή δε τα εναντία ?τερα τω εΐδει , τό δέ φθαρτόν

β χαί το άφθαρτον εναντία (στε'ρησις γαρ αδυναμία διω-

ρισμένη ) , ανάγκη έτερον είναι τω γε'νει τό φθαρτόν καΐ

τό άφθαρτον. Νΰν μέν ουν έπ' αυτών είρηχαμεν τών

καθόλου ονομάτων, ώστε δόςειεν αν ουκ άναγκαϊον είναι

δτιοϋν άφθαρτον και φθαρτόν £τερα είναι τώ είδει ,

ιυ ώσπερ ουδέ λευχόν και με'λαν. Τό γάρ αυτό ε'νδε'/εται

είναι και ά[/ά, έαν η των καθόλου, ώσπερ δ άνθροιπος

είη αν λευκός και μέλας- και των καθ- εκαστον, είη γαρ

αν μή άμα ό αυτός λευκός και μίλας ■ καίτοι εναντίον

τό λευκόν τώ μελάνι, (ι) Άλλα των εναντίων τα μέν

11 κατά συμβεβηκός ύπάρ/ει ένίοις, οίον και τα νυν εϊ-

ρημένα και άλλα πολλά , τα δέ αδύνατον, ών έστι και

τό φθαρτόν καΐ τό άφθαρτον οϋΟέν γάρ εστί φΟαρτον

χατά συμβεβηχός- τό μέν γαρ συμβεβηκός ένδε'/εται

μή ύπάρ/ειν, τό'δέ φθαρτόν τών έ; ανάγκης υπαρ•/όν-

■μ τοιν έστιν οϊς ΰπάρνει• ή εσται ταύτό και £ν φθαρτόν

και άφθαρτον, ει ενδέχεται μη ΰπάρ/ειν αυτί) τό φθαρ

τόν. *1Ι τήν ούσίαν άρα ή εν τΫ) ουσία ανάγκη ΰπάρ-

χειν τό φθαρτόν έκάστω τών φθαρτών. (3) Ό δ' αυτός

λόγος και περί τοϋ άφθαρτου• τών γαρ έξ ανάγκης Οπαρ-

ϊ& φόντων άμφω. Η άρα και καθ' 8 πρώτον τό μέν

φθαρτόν τό δ' άφθαρτον, ν/ει αντίθεσιν, ώστε ανάγκη

γε'νει έτερα είναι. (4) Φανερόν τοίνυν ότι ούχ ενδε'/ε-

ται είναι είδη τοιαύτα οΤα λεγουσί τίνες ■ εσται γαρ και

άνθρωπος δ μέν φθαρτός δ δ' άφθαρτος. Καίτοι τω εί-

30 δει ταύτα λέγεται είναι τα είδη τοις τισι και οΰ/ δμιό-

νυμα• τα δέ γε'νει έτερα πλεϊον διε'στηκεν ή τά είδει.

ιιι;ιΐιτ ί;ι , εΐ εοΓροΓ8.<3υ3Γε ίιίειη 5ρεπη3 αΠιρίΛΐη ρβς$ίοπεπι

ρβδδυπι, αιιΙΙειιπηα,ΒυΙηι^ίίΙ. (^ιιϊ<1 ί^ΐΐυτ 5|>βοϊβ<1ϊνβΓ&ιιιη

ΐ'δίο, εϊ ου γ φΐίϋύΒίπ δρεεΐβ (1ίΠετ3ηΙ, ςυβΜΐϊπι ηοη, άίεΐυηι εβί.

(}υυηι τετο εοηΐι-βηβ , βρεείε «ΙϊνεΓδβ δΐηΐ , ευΓηιρΙίΙηΊε

ΕυΙεπι εΐ ίικοιπιρίίΐιίΐρ ίοιιΐι.ιπίΐ δίηΐ, (ρπνβΐίο ηαηιςπε

ιΙιΊι-πιπικιΙα ϊηιρο(εη(ί3 , ) ηεεεε&ε εδί αΜνεΓδίιπι βεηβι-ε εδββ

εοπτιρϋηϊΐε εΐ ίηεοιτυρίίΐιίΐβ. Νυηε ίβίΙυΓ άκ ηίδ υιιίνεΓ-

δβΐίΐιπδ ιιοιηίιιίϋΐΐϊ ιΐίχίηιιΐδ : ιρκίΓΟ ηοη 8858 ηεεεδδε νϊ<1<?3-

Ιιιΐ', ΐ|ΐιοι1ειιιιιΐ|ΐι« ίιιεοιτιιρίίυϊΐε βΐ εοΓπιρΙίηϋε <1ίνεΓ*α

δρεεϊε 65δβ : <ρΐ(ΊηαοΊιιοι1υιη ηεε ΒΐΙηιιη , εϊ ιιίμπιιιι. Μειη

εηίιη εοηΐίηςίΐ ι•1 δίηιυΙ 8858 , ιιιοιίο υηϊνεΓδβΙίηιη δϊΐ : δίε-

ϋΐί Ιιοιηο ρι-οΓεεΙο εδδε ρο»ίΙ εΐ ϊΐουί, εΐ ηϊμεΓ : εΐ >ίηιιιΙ.ι -

παηι : ηβηι ΓυεπΙ δβηε ιιίεηι ( δεα" ηοη βίηιιιΐ ) βίοιυ εϊ ηίς?Γ,

ΙίΐιηεΙϋϊ αΐΐηιηι ηίβΓΟ ΓοηΙι•;ιπιι»ι δίΐ. (2) νεηιηι εοηΐηι-ϊο-

γιιιιι ιρι.Ί'ΐΐΗΐιι δΡχιιιΐίΙιίΓη βεείιίεηδ ςυίΙιιι*ϋαιιι ίιΐϋΐιπί, ιιΐ εβ

η,ιι.ΐ' ηυηε ϋίεΐβ δυηΐ, 3<: 9ΐί3 ιιιιιΚα : η,ιι.τιίβηι ίιηρθ8δίήίΙε

ββΐ, ι|ΐιοπιηι ρβΐ εοΓηιρ(ί1)ίΙρ, εΐ ίηοοΓΓυρΙίϋίΙε. ΝΗιΗ εηϊηι

δρπιηιΐιιηι αοοίιίρη* ΐ'οιτιιρίίΐιίΐε ε«1. ΑεείιΙβηδ ηαπκμιε εοη-

Ιϊη§ϊΙ ηοη εδ*ε : οοΓπιρΙίϋίΙε νεΓΟ εοΓυηι εδί.ςυίε ηεεε&βΓίο

ϊη<ίυηΙ !ί$ ςιιί1>υ$ ϊιιβιιπί : ηιιΐ ιιηπηι εΐ ϊ• 1 ■ -ι ■ ι εοΓπιρΙί1)ίΙε <-1

ίηεοΓπιρΙίϋϋέ ιτίΐ , μ εοηΐίηι^ίΐ ηοη ίηεβδο οι 0θΓπιρΙίΙ>ιΙ<-.

ΑιιΙίπΙ^ίΛηΙίΛπιίίίϋιιι, βιιΐ ϊη $ιιο$(3ηΙΪ3ειιίςιιεεοΓπιρΙϊΙ>ϊ-

Ιϊιιιιι, ηεερδβε ε$( εοΓπιρΙΜιϋε εϋβε. (3) Είκίειιι βιιΙι'πι πιΐίο

οΐίίΐιη (Ιε ίηοοΓπιρΙίοίϋ ε$(. ΚοΓυιη Γΐιίηι αιιιΐιο $ιιη( , ςυ»

ηεα'8£3Γίο ίηδίιηΐ. Ι'ηιιιΙ ίμίΙυΓ εΐ δΟΓ.υηυ'υιη φμηΙ ρπιηιιηι

Ικιγ. (ριίιΐΐ'ΐιι πιπ'ΐιρίίΐιίΐι', ίΙΙιιιΙ νεΓΟ ίηοθΓΓΐιρΙί1)Ηε , ορρο&ϊ-

(ίοηεηι ΙιβηεηΙ : «]ΐι;ΐΓβ ηεεεκδε ε*1, ^εηεΓε ύίτεΓδβ ε$&ε.

(Ί) ΜίΐπίΓι'ίΙιιιιι ί1.Μ|ΐιι' ΐ'>1 ([ικμ] ηοη εοηΐίη^ίΐ Ιβΐι'4 ϊρβεϊε»

δίνε ίιΐΐ'.-ι.•! εδδε, ςικιίεδ ιριίιΐ.-ιιπ ιΙνίιιιΙ. Ι-.γϊΙ ηαιηςιιε εΐ

Ιιοπιο Ιιϊο (]ΐιί(|ριη εοΓΓυρΙίηίΙίί, ίΙΙε Τ8γο ί ιι γογγιι ρ( ■ ι>Η >β .

(,>ιι;ιιιι\ ίϊ βρεείεδ ρχ()εηι δρβείε οιιιη ρηΓϋοιιΚίΓίουβ 8556 <ϋ-

εαηΙιΐΓ, εΐ ηοη κςπίνοο* : <\υχ νβΓΟ βεηεΓε άίνεΓδ» δυηί ,

ρΐυδ (ΙίδΙαηΙ, ιρίίΐιιι ηιιχ $ρεείε.

Ι,ΙΒΕΚ Χ.

ΟΑΡ. Ι.

Οτι μέν ή σοφία περί άρ/ας ε'πιστηαη τίς Ιστι, δη-

λον εκ τών πρώτων, εν οίς διηπόρηται προς τα Οπό τών

άλλων είρημενα περ\ τών σρ^ών άπορησειε δ' άν τις

3;• πότερον μίαν υπολαβεϊν είναι δεϊ την σοφίαν έπιστημην

ή πολλάς. ΕΙ μέν γαρ μίαν, μία γ' έστιν άε'ι τών εναν

τίων αϊ δ' άρχαι ούχ Ιναντίαι. Ει δέ μή μία , ποιας δεϊ

θεϊναι ταύτας; (α) Έτι τας άποδ:ικτικας άρ/ας θεωρη-

σαι μιας η1 πλειόνοιν ; ει μέν γαρ μιας , τί μάλλον ταύτης

4» η δποιασοίΐν ; εϊ•δέ πλειόνοιν, ποίας δει ταύτας θεϊναι;

(3) Έτι πότερον πασών τών ουσιών ?, ου ; ει μέν γαρ μη

πασών, ποίων /αλεπόν άποδοϋναι• ει δέ πασών μία,

άδηλον πώς ένδϊ'/εται πλειόνοιν την αυτήν έπιστημην

είναι. (ί) 'Κτι πότερον περί τας ουσίας μόνον ή καΐ

4» τα συμβεβηχότα [ άπόδειςίς έστιν] ; εϊ γαρ περί γε τα

συμβεβηχότα άπόδειξίς έστιν, περί τας ουσίας ουκ εστίν.

ΚΙ δ' έτερα, τίς Ιχατε'ρα χαΐ ποτε'ρα σοφία; ή μέν γαρ

Ουοά" «ιρίεηΙΪΒβΓίοηΙία ηυίβιίαηι <>ι<α ρηηείρίαδϊΐ, ρ»(<•1

εχ ρηηιίδ, ίη ο,ιιίΐιυδ ;ιι! 83 ιρι:ι• ιιΐι βΐϋδ ιΐε ρπηείρϋβ <1ίιΊ,ι

ΓυεηιηΙ, ι]ιιΙ>ίΐ3(ιιηι ε$1. ΛηιΙιί^ιΙ ,ιηίριη ςυίδρίβηι ιιίπιιη

ίρΜίιιι .-..ιρίι'ΐιΙ ίιπιι ρ.ιΐ' δί( εχίδΙίηιβΓε ιιη;ιηι 8588 δεϊεηΐίβιη ,

3η ρΙθΓ85. 8ί εηίηι ιιη»ιη , ηηα εεΓίε δεηιρεΓ εοηΐΓ3ΓΪυπιιη

γ.»1. ΑΙ ρΓΪηε!ρί3 εοη(Γ3Γία ηοη δηηΐ. ΟυοιΙδϊ ηοη ιιυ.ιιιι,

ηο»Ιεδ 1>ίΐ5 ροηεΓε οροΓίεΙΡ (2) Ι(ι>ηι (1ειηοηδΐΓ3ΐίν3 ρπη-

είρί3 δρεειιΐβπ, ιιΙ ι ιιιιι ιιηϊοδ ε$( , ;ιη ρΐυπιιηι ? Ναιη $ί υηίιιβ,

ευΓΐιυ]ιΐδ ηι.ι^ί8 φΐΐηι ευ]υδευηιςιιε? Οιιούδϊ ρΙιιΐ'ϊιιιη.ιριηΙι>

Ιιαδ ροηεΓε οροιΊιΊ ? (3) Ρι-.-ιΊιτε.ι ιιίπιιη οιιιηίιιιη δΐιοδίαη-

Ιί.ιπιιιι, 3η ηοη Ρ Χ.ιιιι δϊηοηοηΊΐιίιιιιι, <1ίΓΠείΙεεΓίΙ,ςιΐ3ΐίυηι-

ηαιη δίι, ΓειΙϋεΓε. δι βιιίεηι οιηηίυιη ηηβ, ίιιιπίιιιιι βΜ

ςιιοηαηι ιιιοιίο ΐ'οιιΐϊιιμ.ιΐ ρΐυιίιιηι οοηιίειη κείεηΐίβηι ββδε.

(4) Ι Ί'.ιΙι•!Ί'ΐι ιιΐι ιιιιι ιίγιίι δϋΟδΙαηΙΐΛϊ μιΙιιιιι , πιι ιΐϊαιιι είπ 3

3εοϊι1εηΙί3? 8ί εηίιη είιεβ αεείιίεηΐίβ ο"εηιοηδΐΓ3ΐίο εδί, είΓεα

δΐιΙΐδΙ»η(κΐδ ηοη Ρδ(. ρηοιίδί βΙΙεΓβ , (|ΐϋ>Ίΐηιιι υίΓβςηε εϊ ηιγ»
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αποδεικτική σοφία ή περί τά συμβεβηχότα, ή δέ περί

τα πρώτα ή των ουσιών. (5) Άλλ' ουδέ περί τοις έν

τοις φυσικόϊς εΐρημένας αιτίας τήν ζητουμένην έπιστή-

μην θετέον. Ούτε γαρ περί τι) ου ένεκεν • τοιούτον

6 γαρ τάγαθο'ν, τοϋτο δ' εν τοις πρακτοΐς υπάρχει καΙ τοις

ουσιν έν κινήσει • και τοϋτο πρώτον κινεΤ ( τοιούτον γαρ

το τε'λο; ) , το οέ πρώτον κίνησαν ουκ έστιν έν τοις άκι-

νήτοις. (ο) "Ολοις δ' άπορίαν ε/ει πότερόν ποτέ περί

τάς αΐσθητάς ουσίας έστιν ή ζητούμενη νϋν επιστήμη

ιυ ή ου , περί δε τινας Ιτέρας. Ει γαρ περί άλλας , ή περί

τα είδη είη αν ή περί τα μαθηματικά. Τα μεν ο3ν

είδη 5τι ούχεστι, δήλον. (7) "Ομως δ' άπορίαν έχει,

καν είναί τις αυτά θη , δια τί ποτ' ούχ ωσπερ έπι τών

μαθηματικών, ούτως έχει και έπ'ι τών άλλων ων εστίν

16 είδη. Λε'γω δ' ότι τα μαθηματικά μέν μεταξύ τε τών

ειδών τιθέασι χαΐ τών αισθητών οίον τρίτα τίνα πάρα

τα είδη τε και τα δεϋρο • τρίτος δ' άνθροιπος ουκ εστίν

ούδ' ϊππος παρ' αυτόν τε και τους χαΟ' ίκαστον. (β) Ει

δ' αύ μη έστιν ώςλέγουσι, περί ποία Οετέον πραγμα-

ϊυ τεύεσθαι τόν μαθηματιχόν; ού γαρ δή περί τα δεϋρο•

τούτων γαρ ούθέν έστιν οίον αί μαθηματικά! ζητοϋσι

τών επιστημών. Ουδέ μήν περί τα μαθηματικά ή ζη

τούμενη νϋν έστιν επιστήμη • χιοριστόν γαρ αυτών ού-

Οέν. Άλλ' ουδέ περί τών αισθητών ουσιών φθαρταΐ

25 γάρ. (9} "Ολοις δ' άπορήσειέ τις αν ποίας εστίν επι

στήμης το διαπορησαι περί της τών μαθηματικών ύλης.

Ούτε γαρ της φυσικής, δια το περί τα έχοντα έν αότοΐς

αρχήν κινήσεως καί στάσεως τήν τοϋ φυσικοΰ πδίσαν

είναι πραγματείαν, ουδέ μήν της σκοπούσης περί άπο-

30 δείςεώς τε καΙ επιστήμης • περ! γάρ αυτί) τοϋτο το γέ

νος τήν ζήτησιν ποιείται. Αείπεται τοίνυν τήν προ-

κειμένην φιλοσοφίαν περ! αυτών τήν σκέψιν ποιεϊσθαι.

(ίο) Αιαπορήσειε δ' άν τις ει δει Οεΐναι τήν ζητουμένην

έπιστήμην περί τας αρχάς τα καλούμενα υπό τίνων

35 στοιχεία • ταϋτα δέ πάντες ένυπάρχοντα τοις συνθε'τοις

τιθέασιν. (ιι) Μάλλον δ' αν δόςειε τών καθόλου δεΐν

εϊναι τήν ζητουμένην έπιστήμην πας γαρ λόγος καί

πάσα επιστήμη τών καθόλου και ου τών έσχατων, ώστ'

είη αν οΰτιο τών πρώτων γενών. Ταϋτα δέ γι'γνοιτ' αν

4ο το τε 3ν καΙ το έν • ταϋτα γαρ μάλιστ' άν υποληφθείη

περιέχειν τά Οντα πάντα και μάλιστα άρχαϊς έοικέναι

δια το είναι πρώτα τη φύσει• φθαρέντων γαρ αυτών

συναναιρεΐται καΙ τα λοιπά ■ πάντα γαρ ον χα! ίν.

1^ δέ τας διαφοράς αυτών ανάγκη μετε'χειν ει θήσει τις

46 αυτά γε'νη , διάφορα δ' ουδεμία τοϋ γένους μετέχει,

ταύτη δ' ουκ άν δόςειε δεΐν αυτά τιθέναι γένη ούδ' αρ

χάς, (η) "Ετι δ' ε! μάλλον αρχή το άπλούστερον τοϋ

ήττον τοιούτου, τα δ' έσχατα τών έκ τοϋ γένους απλού

στερα τών γενών ( άτομα γάρ, τά γένη δ' εις είδη πλείω

60 και διαφέροντα διαιρείται), μάλλον άν αρχή δόςειεν

είναι τά είδη τών γενών. ΊΙ δέ συναναιρεΐται τοις

γένεσι τά είδη, τά γένη ταϊς άρχαϊς έοιχε μάλλον • αρχή

γάρ το συναναιροΰν. Τά μέν ούν τήν άπορίαν έχοντα

ταϋτα και τοιαϋτ' έστιν έτερα.

8»ρίεηΙί3 (β( ? ηαιη ϋοηιοιίδΐιαίί ν;ι <\ υ ίιίοιη »»ριοιιΙία ρ>1 ι;ι ςιΐίϋ

οίιτιι αοοίιΐοηϋα εδί; ηΐϋεβυΐεπι είΓε3 ίρ$3 ριϊιηα, εα ςιια?δυΙ)•

βίαιιΐίαπιηι εδΙ? (5) Α ο. ηεε εϊΐΌ3 ε3υ838, ςυίε ίη ιιαΙιιι;»ΙίΙιιΐ8

(ΙίοΙιε ίΐιηί , ιμιαηι ςοαίπιιιυδ , δοίοηΐία ροηοΐκία εδί : ηεαηβ

οηίιη οίΓΟβ ίρδίιηι ευ]ϋ8 οαιίίΐι. Ί,ιΙι εηίιη εδί Ιιπηιιιη. Ηοο

υογο ίη 8§βη(1ί$ , βΐ ίίδ ςιΐΒβ $ηηΙ ίη ηιοΐιι , εχβίδΐίί. ΕΙ ηοο

ρπηιιιιη οιονεί ( (βίε ήβιιιαυε ΙΊηί» βδΐ) ; ρπιηιιηι ιιιονοπδΐιιι•

Ιειη ηοη 681 ίη ίιηιηοηίΐίΐιιΐδ. (6) ΕΙ οηιπϊηο (ΙιιΙιίΙαΙίοποπι

ΙιαΙιοΙ, ιιίπιιιι 0ΪΓ03 ββηβίηίΐεβ δΐιΐΐδίαηΐίαδ 081, ου 33 ιιιιιιο (]ηχ•

πΐ ιιι- δοίοηΐία , 3Π ηοη , νοιί ιίιι α 3ΐί38 ι|ιιιιμΙιιιμ . ΕΙοηίπι δι

οιγοβ 3ΙΪ38, Άαί οΪΓεββρεείεβ επί ρΓοΓεοΙο,αιι! οίι-οα ιιιαίΐιο-

ηιαίίοα. <3υοι1 αιιίοιη δρεείεδ ηοη δίη(, ηιβηίίβδίυιη ε$(.

(7) Λΐίαιηεη οΙίαιη 8ί ςυί8 ε38 ροηβΐ ο-5θ , ιΐιιΐιίΐηΐίοηειη 1ΐ3-

ΙμΊ ιπι• ηοη ίΐα 8β ΙιαΙ)ϋΙ (1ε εοΐιτίβ (|ΐιοπιηι κρεείεβ ευηΐ ,

(ρΐ!•ιιι;ιιΙιιιιιι1πηι άβ ηια(1ιεηΐ3ΐίείδ. ϋίεο ηυΐι ιιι ιριιηΐ ηια-

ΙΙιειηαΙίεα ηηίιίειη ηκ'ΐΐία ροηιιηΐ 8ρβείεΓυηι εΐ 50ΐι$ι1)ίΗιιηι

£880, ςιιαδί 18γΙι3 ςυκ;(Ιαιΐ) ρΓΧίεΓ βρεείε! εΐ οα ψιχ Ιιΐε

δΐιηΐ : αϊ Ιοιϊίιυ Ιιοηιο ηοη ε$(, ηοο ειριιΐδ, ρΓ3?(εΓ ίρΜίιιι

οΐ ραιΙίι:ιιΙαΓΡδ. (8)Ουοιΐ8ί ηοη $υηΙ ηΐ ΟίουηΙ, οιγο3 ιριαίι.ι

8ΐα1ιιΐ'ΐκ!ιιιιι εβ( (ΓαιΙηΓΟ ιιια1Ιιοηΐ3ΐίειιιιι:' ηοη εηίιη ι-ίι-• α

63 ςηχ Ιιίε 8υη(. ΝίΙιίΙ εηίιη Ιιυπιηι Ιαίο 05ΐ , ςυ3ΐε ηιβΚιε-

ηιαίίοα; 8είεη(ίιε ιρίΗτιπι). ΑΙ τεΓΟ ηεε οϊιχ-α ηΐ3ΐΙιεηΐ3(ίε3

68(, ιιιιΐΐ! ηυηε ςηιιτίΙιΐΓ, 8είεη1ί3. Νίΐιίΐ εηίηι ΙιΟΓαηι δβ-

ραπιΐίιιι εβ(. ΛΊ'ππιι ηεϋ ^ρηβίΐιίΐίηηι δηίιδίαηΐίαιυιιι : εοΓ-

ηιρίίΐιίΐεδ 11.11114110 8υηΙ. (9) ΕΙ οηαηίηο ιΐιιΐιίίαιο βΐίςιιίκ

ροβδίΐ <ιιιαΙϊί>ηαηι ΒείεηΙίχ 8Ϊ( , (1ε ιηαΙΙιειιΐΛΐίοοπιιη ηιαίο-

ιία (ΙπΙιίΙιίΓε. Νεε ειιίιιι ρΐινδίο,τ , εο φιοά είιτ3 63 ςυ»' ίη

86 ριΊΐιιίρίιιιιι ιιιυΐυδ ε( ςηίεΐίδ ΙιιιΙιοιιΙ , οηιηίδ ρΙι\>ϊοιο ίη-

ΙοιιΙ ίο εδ( : ηεε ίΐΐίυ» ιρκο (1β ιΙοηκιιι.ΐίΓαΙίοηβ οΐ ίοίοηΐία

ΙιαεΙαΙ; οίτοα ηαιιΐ4ΐιε ίιΐ ίρδίιηι §εηυ8 ο,ϋΐΐδίιίοπιΐίοηειιιι ί'α-

οίΐ. 1!ο>ΐ3ΐ ίΐ3(ΐυο, ρΙιίΙοδορΙιίΒΐη ρΓορο8ίΙηηι ιΐε ήίδεε τε-

1ιιι> (ιίιι ΙίΓε. (10) ϋιιυίΐανοπΐ αιιίοιη (ρΐ^Ι'ίιιιη ριηΓοι Ιο,

5Ϊ Ιι,ιό , 4»ιΐ' Ί'Ί' ιϊΙ'Ί'. «ΊοηΙί.ι, ροηεηϋα βί( οίιχα ρπηπρία

4ΐιΐ(' 3 (|ΐιίϋυ8ϋ3ΐη ο1οιιιοη|;ι νοοιιηΙϋΓ : Ιιπ'Ο αιιΐοηι οιηηο>

ίηεδδε εοιηροδί) ίβ ροηυηΐ. (1 1 ) ΑΙ π>3£ί» τίιΙββΙυΓ, υηίνβΓ-

ί-αΐίιιηι οαηι οροιΙοΓΟ εδδε , ηη8Β ςηΧΓΪΙηΓ, 5( ίοηΐίιι. Οηιηίδ

οηίιιι Γ.ιΐίο, εΐ οηιηίδ δοίοιιΐίίΐ, ιιηίνοΓδίιΙίιιηι, ηοη ιιΙΙίιηοπιηι

68( : ((ΐι.ιι ο βίε ογιΙ ιιΐίιριε ριίιιιοπιιη ^πιοπιιη. Πινο αιιίοιη

δΐιιιο ίιιεπηΐ εηβ, ε( ιιηιιιη. ΙΚοο ειιίιιι ηιαχίηιο ριιΙιιΙηιπΙιΐΓ

οπηοΐ.ι ειιίιιι ι οιιΙίιιοΓΟ, οΐ ιηαχίιηο ρΓίηείρίίδ βδδίιιιίΐιιι ί , εο

ί]υο(Ι ιι,ιΙηΓά ρΓίιιι.ι δίιιΐ. ΟΟΓΓυρΙίδ ηαηκηιε είδ, δίιηυΙ οοίοπι

ςιιοιριε ροΓειιηΙ : οιυηία εηίηι εηδ εΐ ιιηιιιη. ΟηαΙεηηδ αιιίοιη

ηοεεδϊ*• οδΐ ιι( (ΙίΙΤοΓεηΙί.-κ ρ3Γΐίείρεη( Ιιίδ, δι ςυίδ Ιιιιό μοιιοια

ρυη.ιΐ, πιιΙΙα υογο (ΙίίίοΓοηΙία ραΓίίοίρα! ^οπογο , ηοε ρ,ιο.Ιο

ηοη \ί(1οη(ιΐΓ εβ §εηεΓ8 ροηεΓβ οροΓίεΓο, ηεςιιο ρπ'ηείρίβ.

(12) ΙΙεηι, δι ηιηκίβ ρπηείρϊυη» ΟδΙ , ψκΑ δίιιιρίίείιΐδ (|ΐΐ3ΐιι

<|00(1 ηιίηυδ ίβίε δίΐ, ιιΙΙίιιιιι υογο εΟΓυιη, ςαβ! οχ βεηεΓε

>ιιη!, -ίηιρίίοίοια (]Π3ΐη ςοηεΓ3 δίηΐ, (Ιιιιό εηίιη ίικίϊνίιΐιια

δΐιηΐ , βεηεΓ3 λγογο ίη ρΙυΓεβ δροοίεβ εΐ ιΙίΓΓεΓεηΙεδ (ΙίνίοΉη-

Ιιιγ, ) ηια^ίδ δροείοί ιμιαιη ςεηεΓ3 % ίίΐοαιιΐιιι- ρπηοίρίυηι εδδε :

ςυαίοηυδ νει ο δρεείεδ δίηιυΐ οιιηι μοιιοπΙ)ΐΐ8 ροιοιιιιΐ, §εηεΓ3

ιιι;ι^ί8 38δίιηίΐ3ΐι1ηΓ ρΓίηείρίίδ. Γιίηοίρίιιηι 11111114110 6$(,

(|ΐιο(Ι εοίηΐεηηιίΐ. ΙΙιοο ιιΐίιριο , εΐ ΙιιηΊΐδοειιιυιΙί αΐία, 8ΐιηΙ

■ ϊ 1 1;» ■ ΊιιΙιίΙιιΙίυιιοιιι ΙιαΙιι-ιιΙ.
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ΟΑΡ. II.

Έτι πότερον δει τιθε'ναι τι παρά τά χαθ' Εκαστα

ή ου, αλλά τούτων ή ζητούμενη επιστήμη. Άλλα ταϋτα

άπειρα. Τά γε μήν παρά τα χαΟ' έκαστα γένη ή είδη

εστίν άλλ' ούδετε'ρου τούτων ή ζητουμίνη νϋν έπιστη-

Λ μη. Διότι γαρ αδύνατον τοΰτ', εϊρηται. Και γαρ ©Λίς

άπορίαν εχέι πότερον δεϊ τίνα Οπολαζ'εϊν οΰσίαν είναι

χιοριστήν παρά τάς αισθητάς ουσίας και τα δεΰρο, η ού,

άλλα ταΰτ' είναι τα όντα χαι περί ταΰτα τήν σοϊιίαν

ϋπάρχειν. Ζητεϊν μεν γαρ έοι'καμεν άλλην τινά, χαι

Ιυ τι) προχει'μενον τοΰτ' εστίν ήμΐν, λε'γω δέ τι) ίδεΤν ει τι

χωριστόν χαΟ' αυτό χαι μηδενΐ τών αισθητών υπάρχον,

(■ι) "Κτι δ' εϊ πάρα τας αίσΟητάς ουσίας εστί τις έτε'ρα

ουσία, παρά ποίας των αισθητών δει τιθε'ναι ταύτην εί

ναι; τί γαο μάλλον πάρα τους άνθριόπους η τους ίππους

15 ή τών άλλιον ζώων Οήσει τις αυτήν ή χαι τών άψύχοιν

δλως ; Τό γε μήν ϊσας ταϊς αΐσΟηταϊς χαι φΟαρταϊς ού-

σίαις άίδίους έτερας κατασχευάζειν έκτος τών εύλόγοιν

δόςειεν άν πίπτειν. (3) Κι δέ μή χωριστή τών σωμά

των ή ζητούμενη νϋν έστ'ιν αρχή, τίνα άν τις άλλην

20 μάλλον Οείη της ύλης; αύτη γε μήν ενεργεία μεν ουκ

εστί , δυνάμει δ' εστίν. Μάλλον τ' άν αρχή κυριωτε'ρα

ταύτης £ό;ειεν είναι τό είδος χαι ή μορφή ' τοϋτο δέ

φθαρτόν, ώσΟ' δ"λι>>ς ουκ εστίν άίίιος ουσία χωριστή και

καθ' αυτήν. Άλλ' άτοπον ■ εοιχε γαρ χαι ζητείται σχε-

15 5ον υπό τών χαριεστάτων ώς ουσά τις αρχή και ουσία

τοιαύτη • πώς γαρ εσται τάξις μή τίνος όντος άϊδίου χαι

χοιριστοϋ και μένοντος; (ί) Κτι δ' είπερ εστί τις ου

σία χαι αρχή τοιαύτη τήν φύσιν οϊαν νϋν ζητοϋμεν, χαι

αΰτη μία πάντων χαι ή αυτή τών άϊδίων τε και φθαρ-

:ι» τών, άπορίαν έχει δια τί ποτέ της αυτής αρχής ούσης

τα μεν έστιν άιδια τών υπό τήν αρχήν, τα δ' ούκ άίοια•

τοϋτο γαρ άτοπον, (γ,) Κι δ' άλλη μεν εστίν αρχή τών

φθαρτών, άλλη δέ τών άϊδίιυν, εί μέν άιδιος καΐ ή τών

φθαρτών, δμοίως άπορήσομεν δια τί γαρ οϋχ άϊδίου της

35 αρχής ούσης χαι τα Οπό τήν αρχήν άίοια ; φθαρτής δ' ού

σης άλλη τις αρχή γίγνεται ταύτης χάχείνης έτε'ρα, καΐ

τοΰτ' εις άπειρον πρόεισιν. (β) Κι δ' αύ τις τάς δοχού-

σας μάλιστ' αρχάς ακίνητους είναι, τό τε όν χαι τί» £ν

Οι-,σει, πρώτον μεν εί μή τόδε τι χαι ούσίαν έκάτερον

40 αυτών σημαίνει, πώς έσονται νωρισται και καΟ' αυτάς;

τοιαύτας δε ζητοϋμεν τας άϊδίους τε και πρώτας αρχάς.

Κι γε μήν το'δε τι και ούσίαν έκάτερον αυτών δηλοϊ,

πάντ' έστιν ούσίαι τά όντα ■ κατά πάντων γαρ το 6ν

κατηγορείται, χατ' ενίων δέ χαΐ τό έ*ν. Ούσίαν δ' εί-

15 ναι πάντα τα Οντα ψεϋδος. (7) "Κτι δέ τοις τήν πρώ-

την αρχήν τί) £ν λε'γουσι κα\ τοΰτ' ούσίαν, έχ δέ τοΰ ενός

κα\ της ύλης τον αριθμόν γεννώσι πρώτον, χαι τοϋτον

ούσίαν φάσκουσιν είναι, πώς ενδέχεται τό λεγόμενον

αληθές είναι; τήν γαρ δυάδα χαΐ τών λοιπών έ'χαστον

ίο αριθμών τών συνΟε'των πώς £ν δει νοήσαι; περί τούτου

γαρ ούτε λε'γουσιν ούΟέν ούτε £άδιον ειπείν. ΕΙ γε μήν

γραμμάς ή τά τούτων ε'χόμενα ( λε'γιυ δ' επιφανείας τάς

ΙΙβπι υίπιπι ικιικ ικΐιιιΐ) εβί φιίΐφΐηηι ρΓΚίβΓ ραΓίϊευΙβηα,

βη π. ιιι. 80(1 ί ί ■! ιιιιι 681, ιμΐίβ ςηατίΐυι-, δείοιιΐί.ι. Λ1 Ιι.ιν

ιΐ'.ΐι ιϋΙ :ι - ιιιιΐ. (,ΐιι^ ΐ|υίι](•ιιι ρπΗβΓ κίηςιιΙαΓΪα δυηΐ, αιιΐ £ε•

Π0Γ3, 3ΐι( •.μι-πΐΆ μιιιΙ : ηβιιΐήυδ βυίπιι Ιιοπιιη, ςυχ ιρι.ι•-

γϊΙιιγ, δείεηΐίβ εδί. Οιιγ ΐ'ΐιίηι Ιιοο ίιηρυ&ίίυίΐΐΐ βϊί, ιΐίι Ιιιιιι

ββι. ΕΙεηίηι οηιηίηο ΙιινδίΙβΙΙοηειη Ιι,ιΐκ•! , ιιΐηιιιι ιιιΊιίΙι ;ιη-

■ Ι ιιιιι >ίΙ, 3ΐί(|ΐΐ3ΐη μ|κιι;ι1;ιιιι 8ηΙ»ΐ3ηΙί3ΐη |)Γ»1<τ «■ηκίΙιϊΙι-Λ

ΜΐΙι•.Ι;ιιιΙί.^, ι•ι Ιΐ3$, ηιια3 Ιιίο βηηΐ, 3η ηοη, «ιΙ ίΙΙα 6880

οηΐϊβ, βΐ ιίγολ ϊΙΙα ΜΐρίνηΙίαιη \ΐ'Γ»αΐ'ϊ. ΟιιατβΓε ηβπιςυ»

νίιΐι'ΐιιυι• βΐΐϋΐη ςυιιιΐι] ιιιι , <Ί Ιιοο ι•νΙ πυΐιί* ρΓυροίίΙυιη.

Ι)ίι•ο .ίιιΙιίιι νϊιΙβΓβ 8ί ι|υϊιΙ ρεΓ 86 8ορ3ΓαΙιίΙι• βίί, ε( ϊη ιιιιΙΙο

8βΠ8ίϋίΙίυηι ΟίβίδΙί'ηδ. (2) ΙΙβιη, 81 ρΓίτίρΓ 8βη$ίΙ)ίΙ«3 δυυ-

κΐ3η1Ϊ3β 081 ίΐΙιΐ]ΐΐ3 3ΐία 8ΐι1)8(αηΙΪ3 , ρπιΊΐ'ΐ• (]ΐι;ιΙι-.•ί >γπμΙηΙ•>

ι•3 ροηεηιΐβ εβί ? Οιιγ βηίιιι ιη3{;ί8 ργϊΙογ Ιιοηιϊηι», ηυΒίη ρΓ8?-

Ιιτ ιί|ιιιι>, ιιιιΐ ίΐΐία 3ηίηιαΙί3 , αιι! οιηηίηυ ιΊκιιη ϊιιαιπιιι,ιΙ.ι

ροηαΐ 3ΐί(]ΐιί8 ι,ίιιι.' λ Ι Ιιΐ8 8ειΐ8ί1)ΜΊΙ)υ8 ι•1 εοΓπιρΙίυίΙί1ιυ8

μι 1ι-.|;ιιι1 ίί> 3ΐί35 ϋΡΐηρϊΙιτηαδ »ί]Η»1ι'8 ροηβΓϋ , ρΓθΓ«;Ιο ('\Ιγλ

ΓαΙίυη(Ίΐ) οβίΙεΓβ νίιΙεαΙιΐΓ. (3) Οιιοιίδί ίιΙ <[υοϋ ηυηο ςιια;-

ιϋιιι ρΓίικίρίιιπι, ηιιιι ε$1 8 εΐιΓρυΓίΙιυβ δερ3Γ3υίΙε, 1]ϋΟ»1

ϋϋιΐιΐ ιιι.ιι;ίΛ ιρκιιη ηΐίΐ(θΓί»ιη (]υίβ ροηεΐ ? ΑΙ Ιι.ίό , 3ΐ(υ ςιιί-

(Ιι ιπ ηοη 681 , |ΐ"1ι ιι 1 ϊ;ι > <το ι•-1. Μ,•ι^ί> ϋ;ι•|ΐΐι' 3ε |ιι ϊικ ϊρ.ι-

Ιίιΐ8 εα νίιΙοαΙιΐΓ 088« ρπηείρίιιπι , ίρεείεβ εί Γυπιιβ. Υεηιπι

Ινιί1 ι ίμ ιιιρίίΐιϊΐίδ (■>!. (}ιι:ιιί• οηιηίηο ηοη γ»1 [><-γ|»-Ιιι.ι

ίυΐΐδίαιιΐία, 8»'ρ:ΐΓ3θί1ί8 εί ρεΓ δε. 8εύ Ιιοο ίπεοηνειικικ ρ*1.

νίιΙιΊιιΐ'ΐΐ3ΐηΐ|ΐιεο88β εί 3 ΐΊΐΚίδδϊιηίί α,ιιατίΙΟΓ, 1<ιιι<]ΐιαιιι δίΙ

3ΐίφΐοι1 ρΓίηιίρίιιιη, 3ε Ι3ΐί5 8ΐι1)5ΐ;ιιι1ίϊ. Ουυ ιιαιηι|ΐκ• ραο(υ

οιιΐο βιίΐ, ηοη εχΜίΙεηΙε 3ΐίςιιο ρεΓρεΙιιυ, δερβηΙο, 3ε ρβΓ•

ιιΐίΐηΐ'ΐι|('? (4) Κεηι, 8ί ΐ'8( αΐϊηιια $ιι)κΐ3η(Ϊ3 , εί ρπιιείρίηπι

πβΙιιγΛ (3ΐβ, ΐ)ϋ3ΐΐ' ηυηε ΐ|ΐΐίΐΊ'ϊιηιΐ8, ι•ι Ιιοε οιηηι6ιΐ8 ιιηυιιι εί

ίιίειη, ρεΓρεΙυίδ 3ΐςυε εοιτυρίϋιίϋυιΐδ , (ΙυοϊΙαΙίοηειη Ιϋΐκ-ί,

οιιγ φΐιιιιι ίιΐι'ΐιι ρπιιι 'ίρίιιιιι δίΙ,ηιια'ΐΙαιιι, ιρι»• 8υ1> ίΙΙο ρΓΪηεί-

ρίο δΐιηΐ, ιγΙιί ηα >ίιι(, α,ιιχϋβιη ηοη. Ηοε εηίιη ϊηεοηνειιί^ηδ

ε8(. (5) ΛΙ δι αΐϊικί ηιιίιίεηι εοΓΓυρ(ίΙ)ί1ίυιη ρηηείρίυιη, βΐίυι)

ίιΊι.Ί-ιιοι ιιιιι εδί: ΜΐΊΐίΐιιι ('ιιιτιιρίίΐιίΐιιιιη αιίεηιυηι εδί,δίιηί-

Ιίΐιτ (ΙιιΙιϊΙίΐΙ)ίιηιΐδ : εΟΓ ΐ'ΐιίιιι ρηηείμίυ χΙεΓηο εχδίδίεηΐε,

ηοη δίη( ηΐιτηη , ιρκρ δΐιη ρΓΐηείρίυ $ιιη( ? ι•ιιπιιρΙίΙ•ιΙι υι-ιό

βχδίδίεηΐε, βϋυιΐ ςηυϋϋβηι Ιιιι]ιΐδ ρπηείρίυπι ΙίΙ, ι-Ι ίΙΙίιΐδ

«ΙίιιιΙ , ιΙ Ιιικ' ίιι ίηΐΐηίΐιιηι ρΓοεεο'βΙ. (6) ΟιιηιΚί ιμπ-

ηίΓδυδ , < 1 1 1 ; ι * ιικτ\ίιιιι• νί<1εη(υΓ ίηιηιοϋίΐίΐ ρηηείρίΐ βϊββ,

εηδ εί ιιιι ιιιιι ροηιιΙ , |>ι ίηιο α,ιιίιίειη ηίδί Ιιοο ςυκΙ εί 8υΙ>-

ί(3η(Ϊ3ηι ιι|ιιιιιιΐ|ΐιι" •■< >ι ιι ιιι δί^ηίϋεεί, ςηοιηοιίο δερ3Γ3()ίΙί3 ,

εί ριτ δε ίρ$α επιη|? ΙλΙι,ί ηβηια,υε ριίιηα εί ;γΙιπκι ρηη-

είρίβ α,υατϊιηιΐδ. 0ιιοα!8Ϊ 8υΙ)8(3ηΙΪ3ηι , ιΊ ηοε ο,υίιΐ,

ιι1ιιιιικ|ΐιι• πιιιιηι δί^ηίί'ίΓεΙ, οιηηίιι εηΐίίΐ ΜΐΙΐδΙβοΙίβΕί δηηΐ,

ΐ|ΐιιιιιι άκ οιηηίϋυδ εηδ ρΓΚΗΐίεεΙιΐΓ, <1ε ςιιϊΙηΐΜΐ;ιιιι νεπ>

ιΊίιιιη 11111Η11 : (ίιπιΙλ υργο εηΐίβ δυ6β(3η(ί3Π1 βδδε, Γϋΐϋΐηι

Ρ81. (7) 1 1> ιη ι'ΙΙίδ , ηιιί ρι ίιιιιιιιι ρπηείρίυηι ίρδυηι υπιιιη

8ίιιη(, εί Ικκ• ΜΐΙΐδΙιιηΙκιιη βδδε εχ ιιηο νιτο, <Ί ηιιιΐιτι»,

ρΓίιιιο ηυιηεπιηι κβιΐ0Γ3ΐιΙ , εί Ιιιιηε δηΐκίαηΐίαιη εδβε ϋΊευηΙ,

ςυοηιοϋο εοηΐίπμϋ μτιιιιι εδ$β ψιοιΐ άίεί(υΓ? (1ιΐ3ϋΙα1εηι

ιι;ιιηΐ(ΐΐι', εί 1 1 ΙιτηΓυιη εοηιροδίΙοΓυηι ιιιιιικ•πιπιιη ιιιιιπιι-

ιριΐ'ΐιιΐ|ΐΐι>, ιριοιι,ιηι ιιιοιίο 111111111 ίΐΐΙιΊΙϋΐΊΊ' ΟριΐΓΐιΊ .' 1)6

Ιιιιι• ιιιίιιι ηιτ (ΙίιιιιιΙ ίΐΙίιριίιΙ , ηεε ιιΐ (ΙιιμιιΙ, Πιοϊΐο ββΐ. Μ

ΐ|ΐιί νείΌΐίηεαδ, αιιΐ ψιχ Ιΐ3δ 6ε({υυηΙιΐΓ (ϋίεο ,ιιιΙιίπ ρπ-

Ν
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πρώτος) Οήσει τις αρχάς, ταϋτα δ' ούχ είσιν ούσίαι χω

ριστοί, τομαί δε χαί διαιρέσεις αί μέν επιφανειών αί δέ

σωμάτων, αί δε στιγμαι γραμμών, έτι δέ πε'ρατα των

αυτών τούτων • πάντα δέ ταΰτα εν άλλοις υπάρχει χαί

χωριστον ούθέν έστιν. (β) Έτι πώς οΰσίαν όπολαβεϊν

είναι δει τοϋ ενός καί στιγμής ; Ουσίας μεν γαρ πάσης

β γε'νεσίς έστι, στιγμής δ' οΰκ εστίν ■ διαίρεσις γαρ ή στι

γμή, (β) Παρέχει δ' άπορίαν καί τό πασαν μέν έπι

στημην είναι τών καθόλου χαι τοϋ τοιουδί, τήν δ' οΰ

σίαν μή τών καθο'λου είναι, μάλλον δέ τάδε τι και

χοιριστόν, ωστ' ει περί τας αρχάς εστίν επιστήμη, πώς

ΐυ δει την αρχήν ύπολαβεΐν οΰσίαν είναι; (ίο) "Ετι πό-

τερον εστί τι παρά το σύνολον ή οί; λέγω δέ την ίλην

καί τό μειά ταύτης. Ει μέν γαρ μη, τά γ' έν ίίλη

φθαρτά πάντα. Ει δ' εστί τι, το εΐοος αν είη καί

ή μορφή. Τοϋτ' ουν επί τίνων εστί χαι επί τίνων οί,

ι& χαλεπόν άφορίσαι" επ' ένίοιν γαρ δηλον ούχ 3ν χωριστον

το είδος, οίον οϊχίας. (ι ι) "Ετι πότερον αί άρχαι είδει

η αριθμώ αί αύταί; ει γάρ αριθμώ, πάντ' έσται ταύτα.

ιη33 δΐιρειΤιεϊεβ ), ρπηεϊρϊ» 6486 ροηαΐ, Ιι.«•<- ηοη μιπΙ δΐιΐι-

6ΐ31ΐ(ίΗ! 8€ρ,1Γ»1|ίΙ('5 , νβΠΙΙΙΙ ιΙι'ΠίίοΙΗ'δ <Ί (ΙίνίδίυΐΝ'δ, ίΙΙ,'Γ

φι ίιίπη ΜΐρΐΊ'Ιίι ίιΊΊΐιιι , Ιι,ι' νβΓΟ εοΓροηιπι : ριιηεΐ3 νιτιι

Ιίηεαηιιη δυηΐ, ιΊ εΐίβ'ιη ϊρδίΐΓΐιιιι ιίιπιιηΙιίι) Ιιτιηίηί : Ιι,εο

,ιιιΙιίιι υηιιιί,ι ίη3ΐίϊδ δΐιηΐ, βΐ ηίήίΐ 8ερ3Γ3ΐ)ίΙο εδί. (8) ΙΙειη,

φιοικιηι ιιιικίο ιιιΐιίΐΐ'ηικίιιιη δίΐ, ιιηίυδ εί ρυηεϋ μι1»1,ίιι-

(ίιιιιι ββββ ? Οηιηίδ ιι,ιιΐιψιι- 8υΙ>$ΙβηΙίίΒ βεπεΓβΙίο βδΐ;

ριιηείϊ νεΓΟ,ηιι'ηίπιο. Ι'ηηιΐιιηι βηϊπι άΊνίδίο εβί. (9)Ργϊ!-

1)βΙ λιιΙιίιι (ΙιιΙ)ίΙίΐΙίϋΐκ'ηι Ιιοβ είίβιη , ςιιοά οπιηϊβ φιίιίεπι

8<?ίβηΙία υηίνεΓ83ΐίυπι 681, βΙβ]υδ ςαοιΐ Ιβίε εδί : βιιΐκίβη-

Ιίβιη νβΓΟ ηοη β$δε ιιηίνιτ»;ι1ίιιιη, 88(1 πΐ8<;ϊδ ϊρδίιπι Ιιοο

φΐίιΐ , εί δερβΓβυίΙε. (,ΐηιιιι- δι δείεηΙΪ3 οίκ» ρπηείρίβ βδΐ,

0,1111113111 ηιοιίο ;ιι ΙιίΙπιηιΙηηι δίι , ρπηαρίοηι δΐιΐΐδίαηΐίηιιι

685β? (10) Κβηι , ηίπιπι 681 3\\<\υ\ά ρι-δείβι- ιιιιηΐηιιι ( αΊοο

3οΙειη ηΐ3(εη3ΐη, είςυοά" ουηι 63 εβί), 3η ηοη ? Νβιη ίί ηοη

68(,ςιΐί£ϊη ηΐ3ΐ6Π3 8υηΐ, οιιιηία (οιτηρΙίΙιίΙί;ι μιιιΙ. ι,ΙιμιΙμ

εβί βΐίουκί, δρβειβδ, εί Γογπι3 ρΓοΓεεΙο ΓοεΓίΙ. Ηοο ίΐβο,ιιε,

ίη ςυίΐιυδ 681, ιπ ςιιίόοδνο ηοη 651, (ΙίιΠοϊΙε (ΙεΙεπηϊηβΓε

ββΐ. Ιη ςυίπιΐ8()3ΐη εηίιη ηΐ3ηίΓε:(ιιηι εβίηοη 6886 δρεείβιιι

δερ3Γ3ΐ)ίΙειη, υίριιΐ» αΌηιο. (π) ΙΙβηι , ρΗηοίρί* ιιΐηιιη

δρβοίε,βη ηυιηεΓο εβα'εηι 8υηΙ? 8ί ΐ'ΐιίιη ηηηιιτο ιιηυηι ,

οιιιηία οιιιηΐ οαιίοιιι.

ΟΑΡ. III.

'Επεί δ' εστίν ή τοϋ φιλοσόφου επιστήμη τοϋ όντος

η ον καθόλου χαι ού χατά μέρος , το δ' 3ν πολλαχώς

20 χαι ού χαΟ' ένα λέγεται τρόπον • εϊ μέν ουν δμυινύμως

χατά δέ χοινδν μηθέν, ούχ έστιν ΰπό μίαν έπιστημην

( ού γαρ £ν γε'νος τών τοιούτων ), εί δέ χατά τι χοινόν,

είη άν ΰπί) μίαν έπιστημην. (ί) "Εοιχε δή τον είρημέ-

νον λέγεσθαι τρο'πον χαΟάπερ τότε ίατριχδν χαΙ ύγιεινόν

26 χαι γαρ τούτων εχάτερον πολλαχώς λέγομεν. Λέγεται

δέ τοϋτον τον τρόπον εχαστον τώ το μέν προς τήν ίατρι-

χην έπιστημην άνάγεσθαί ποις, το δε προς ΰγίειαν το

δ' άλλοις, προς ταύτο δ' ίχαστον. Ίατριχδς γαρ λό

γος χαι μαχαίριον λέγεται τώ το μεν άπί) της ϊατριχης

3ο επιστήμης είναι, το δέ ταύτη χρησιμον. Όμοίως δέ

και ΰγιεινόν ■ το μέν γαρ έτι σημαντικόν όγιείας, τι)

δ' δ'τι ποιητιχόν. Ό δ' αύτος τρο'πος και επί τών λοι

πών, (α) 'Γόν αύτδν δή τρόπον χαι το 2ν άπαν λέγε

ται• τώ γαρ τοϋ όντος ή ον πάθος ?) έςις ή διάΟεσις ή

3;. χίνησις ή τών άλλοιν τι τών τοιούτοιν εΤναι λέγεται

εχαστον αυτών όν. (») 'Επεί δέ παντός τοϋ όντος

προς έ*ν τι και χοινόν ή άναγοιγή γίγνεται, χαί τών

έναντιοίσεων Ιχάστη προς τας πριότας διαφοράς χαί

ε'ναντιώσεις άναχβησεται τοϋ όντος, είτε πλήθος και Ιν

<π είΟ' δμοιότης καί άνομοιότης αί πρώται τοϋ οντος είσί

διαφοραί, είτ' άλλαι τινές• εστοισαν γαρ αύται τεθεοι-

ρημέναι. (δ) Διαφέρει δ' ουδέν την τοϋ όντος άναγω•

γήν προς το 3ν ή προς τό εν γίγνεσθαι. Καί γάρ εί

μή ταύτόν άλλο δ' εστίν , αντιστρέφει γε • τό τε γάρ £ν

•ΐι καί Ον πως, τό τε ον έ*ν. (ο) 'Επεί δ' εστί τά εναν

τία πάντα της αύτης καί μιας επιστήμης θεοιρησαι,

" λέγεται δ' έ'καστον αυτών κατά στέρησιν, καίτοι γ' ένια

άπορησειε τις αν πώς λέγεται κατά στέρησιν, ων έστιν

ανά μέσον τι, χαθάπερ αδίκου καί δικαίου , περί πάντα

■μ δή τά τοιαϋτα τήν σ-έρησιν δει τιθέναι, μή τοϋ δλου

(}οιιπι βοΐεπι ρΐιϊίοδορίιί βοϊεηΐίβ βίί εηΐίδ, ρΓοηί εηβ, ηηϊ-

ΥΡΓδβΙίΙεΓ, εί ηοη δεευηιΐιιηι ρβΓίειη ; εη5 Υ6γο πιυΙΙΙρΙίεί-

ΙεΓ, βΐ ηοη δεπιικίπιιι υηιιιη πιοιίιπη <Ιίο3ΐι»Γ : δι «βα,υίνοοε,

εΐηοη μπιιιιΙπιο βϋο,ιπιΐ εοηιηιιιηβ ϋίεϋυΓ, ηοη βδΐ δΐισιιηα

δτ.ίεηΐϊβ. Γ,ιΐιιπιι εηίιη ηοη βδΐ ιιηιιιη ^μπυι. ςυοιίδί δο-

πιιιιΐιιιη 3ΐίι|ΐιοι1 Γοηιιιιηιιι-, επί ιι(ί(|ηβ δυΐ) ιιη» δείειι(Ϊ3.

(2) νίιΙβΙυΓ ί»ϊΙυΓ ρΓίκϋεΙο ΓηοαΌ άίεϊ, ςοειηβιΐηιοϋηηι

ιιιει1ϊ('3ϋνιιιιι, εί δίΐΐιιΐιπ•. Είεηίιη ιιίπιηιςιιε Ιιοτυηι ηιοΙ-

ΙίρΙίοίΙεΓ αΊείΙιΐΓ. ΟϊοϊΙιιγ βιιίεηι Ιιοε ηιοιίο ιιηιιηια,οοιΙ-

ςιιο ΐΊΐΐ'ΐιιιι, βο ςυοιΐ ηοο ςιιίύεηι 3(3 πιειίίοβηιΐί βείεηΐίβηι

(ριοιίαιιιιιιυιΐο ΓβΓβΓ3ΐθΓ, Ιιοο νβΓΟ 301 83ηί(α1ειη , Ιιοο νετο

ί'.ΙίΙπ-, ιιηιιιιιιιιιιιιΙιρίΓ Ηΐιι :ι,| ί,Ι,-ιιι. Μει1ίε3(ίνιΐ8 ηαηιςυε

δεηιιο, εί ευΙΙεΙΙυδ, (ΙίοίΙοΓ βο ηνού ίΙΙβ (|ηίϋεηι 3 ηιβιΐί-

εβηιΐϊ 8οίεηΙί3 681 , Ιιίο. νβΓΟ εί υΐίΐίδ. δϊιηϊΙϊΙοΓ εί κηΐιιΐιπ• :

Ιιοο οηίηι , ςυΐ3 ΜΐηίΙ;ιΙί> δίβηίΓιεβΙίνιιιη ; Ιιοο υόγο , ο,αο-

ηϊβηι ΙαεΙίνιιηι. Ιιίεπι λιιΙιίιι ιιιοιΙιη οΐίβηι (Ιε οείεπδ βδ[.

(3) Ειιιίειη ϊβίίϋΓ ιηοϋΌ οΙΐ3πι οηιηε εηδ ϋίείΙιΐΓ. Κο ηαηι-

ι|ΐΐι•, ιριοιΙ εηΐίδ ρΓουΙ εηβ ε«1, ρβκβίο, βηΐ Ιΐ3ΐ)ϋιΐ8, 3ΐιΙ οΊδ-

ροδίΐίο, βυί ηιοΐυδ, 3ΐι( 3ΐί()υίι) Ιιι^ιΐδεεηιοιίϊ βίί, άίοίΐιιι-

ειΐί ιιιιιιιιπ|ΐΐ0(1ιριε «ιιπιιιι. (4) Οιιιιπι ιιιιίειη οπιηίδ οηΐίδ

3(1 ΙΙΙ1ΠΜ1 ιριίιΙ εί εοηιηιοηε ΓειΙηεΙίο Γΐ3ΐ, γοιιΙγιπι'ΚίΙιιιιι

(|ικμ[ιιι• δίη§ιι!α? 3ΐ1 ρΓΐηΐ35 ίΙΐΙΓοΓοηΙϊακ ε( εοη(Γ3Γίεΐ3ΐεδ

εηΐίδ ΓειΙιιεεηΙιΐΓ, βίνβ ιιιιιΙΙίΙιιιΙο εί υηιιπι , δίνε δίηιίΐίίικίο

εί (ΙίδδϊιηίΜΙιιαΌ ρππια) βυηΐ εηΐίδ (ΙίΙΪΡΓεηΙία; , δίνε Βΐίαιιχ

3ΐί;ο : 5ίηΙ ηιιίεηι Ιιιι' δρεειιΐβίϊοηε ρεΓοερΙχ. (5) ΜίΙιίΙ 3ΐι-

Ιειη ϊηΙεΓεδΙ, 3(1 εηδ, νεί 30" ιιηιιιη, εηΐίδ ΓεοΊιεΙίοηριιι

ΙΐβΓΪ. ΕΙεηΐπι δι ηοη ϊιίεηι, δεά βΐίικί βίί, ;ιΐΙ.ιιιιι•η οοηνοΓ-

ΙίΙιΐΓ. II ίρΜίιη ('ΐιϊιιι ιιηιιιη ιριοιΙβηιηιοαΌ εηδ , 6ΐ ϊρδηιιι

εηδ, ιιηιιιη εδ(. (6) (^ιιιιηι αηίειη πηίιΐδ εί ε]ιΐδ(1ειη βείεη-

Ιίιυ δί( ι:ιιικ•|3 εοηΐΓ3Π3 δρεοιιΚιη, ιιηιιηιιριοι1(|ΐιε ηιιίεηι

Ιιοπιιη δεπιηιΐιιιιι ρΓίνβΙϊοηεηι άιοΆίυτ, — ϋεβΐ (1ε α,ηίΐιιΐδ-

ιΙ,ιιιι, ψιιιπιηι ιιΙίΐ|ηίι1 ίηΐιτιηειίίιιιη 6δ(, ςιιεηΐ3(1ηιο(Ιιιιιι

]υδΙϊ, εί ϊη]ιΐ5ΐί, ιΙιιΙιίΙιίΓεΙ (ριίδρϊβπι ιριοιηιιιι ηιοιίο δεειιιι-

(Ιιιιιι ρΓίνβΙϊοηεηι ιΙίιαηΙιΐΓ : απ» Ιΐίκο ΙςίΙιΐΓ οιιιηϊβ ρηνα
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λόγου, τοΰ τελευταίου δέ είδους • οίον ει έστιν δ δί

καιος καθ' ίςιν τίνα πειθαρχικός τοϊς νόμοις, ου πάν-

τως δ άδικος έ'σται τοΰ ό'λου στερούμενος λόγου, περ'ι

οέ τό πείθεσΟαι τοις νόμοις έκλείπιον πη , και ταύτη ή

6 στέρησις ΰπάρςει αύτώ. Τον αυτόν δε τρόπον και

έπι τών άλλων. (7) Καθάπερ δ' δ μαθηματικός περί

τα 1\ αφαιρέσεως τήν Οεωρίαν ποιείται (περιελών γαρ

πάντα τα αισθητά θεωρεί , οίον βάρος και κουφότητα

και σκληρότητα και τουναντίον, ετι δε κα\ θερμότητα

ιιι και ψυχρότητα και τάς άλλας αίσθητάς έναντκόσεις,

μόνον οέ καταλείπει τό ποσόν και συνεχές , τών μεν

έφ' έν τών δ' έπι δύο τών δ' έπι τρία , και τα πάθη τα

τούτιον ^ ποσά εστί χα\ συνε/ή, και ου καΟ' έ'τερόν τι

θεωρεί , και των μεν τας ττρος άλληλα θέσεις σκοπεί

Ι& και τα ταύταις υπάρχοντα, τών δέ τας συμμετρίας και

ασυμμετρίας , των οέ τους λόγους, άλλ' δμως μίαν πάν-

τοιν και τήν αυτήν τι'Οεμεν έπιστημην τήν γεωμετρι-

κήν ), τδν αυτόν δή τρόπον έχει και περί τό όν. (β) Τα

γαρ τούτω συμβεβηκότα καθ' ίσον έστιν όν, και τας

ίο έναντιώσεις αϋτοϋ ή ον, οΰκ άλλης επιστήμης ή φιλο

σοφίας θειοοήσαι. Τη φυσική μέν γαρ ούχ ή Οντα ,

μάλλον δ' ή κινήσεως μετέχει, τήν Οεωρίαν τις άπονεί-

μειεν άν. "Η γε μήν διαλεκτική και ή σοφιστική

των συμβεβηκότων μεν είσι τοις οΰσιν, ούχ ή δ' όντα,

•λ ουδέ περί τό ον αυτό καΟ' δσον όν έστιν. "Ιίστε λεί-

πεται τον φιλόσοφον, καθ' δσον οντ' ε'στίν, είναι περί

τα λεχθέντα βεωρητικόν. (β) 'Κπει δ! τό τε ον ά'παν

χαθ' £ν τι χαΐ χοινόν λέγεται πολλαχώς λεγόμενον, χα'ι

τάναντι'α τον αυτόν τρόπον (εί< τάς πριότας γαρ έναν-

3υ τιώσεις και διαφοράς τοΰ όντος ανάγεται ), τα δέ

τοιαΰτα δυνατόν υπό μίαν έπιστημην είναι, οιαλυοιτ' αν

ή κατ' αρχάς απορία λεχθεϊσα , λε'γοι δ' εν ή διηπο-

ρεϊτο πώς εσται πολλών και διαφόροιν όντων τώ γένει

μία τις επιστήμη.

Ιίο ροηοικίη, ηηη ΙυΙίιΐδ Γ3ΐίοηίδ, 80(1 ιιΙΙίηκε 8ρ€0Ϊ«ϊ : υίμιιΐ,ι

Μ ]ιΐδΐιΐ8 08ΐ , ΟδΙ βεειιικίυπι 1ΐ3ϋίΙιιιη α,υεηιΐβη) 1οςι1>υβ οΙ> -

Ιιίιι|ι(•ι ;ιιι-, ιιιιιι επΙοπιηίηοηοη-}ϋ3ΐιΐ8 ΙοΙϊ ΓβΙϊοηε ρπνβΐυδ,

ο'ιγρ3 νεΓΟ οοοαΜοηΙίβηΊ Ιε§υηι αεΟείεηβ αϋςυβίβηυ*, ει οϋ

Ιΐ"ΐ• ει ρπνβΐίο ιιιιίίΙ. Κοιίι-ιιι αιιΐοηι ηιοιίυ ε( ιΐε εειεπ*.

(7) ι,ΐιιΐ'ΐιιηιΙιηΐΜΐΐΜΐι νβΓΟ ηΐϋΙΙιοιηηΙίοιίδ 0ΪΓ03 αΙκίΓΛΟΙβ δρβ-

πιΙαΙιΐΓ (ΙοΙΙοηιΙη ικιηιςυε οπιηία $εηδίΙ)ίΙί3, ί(3 δρεειιΐβΐυτ :

ι.Ι|ιιιΙ.ι {η-ανϊΐαίειη εΐ ΙενίΙαΙοιη, ιΊ (ΙηπΙ'ιοηι, εί (ηνΙγ.ι-

πυπ> , ίίριη ΐ-;ι1ι•ΙϊΙ;ιΙ•-ιιι εΐ (τίί$ί(1ί(3ΐοιιι , εΐ οεΙθΓ3δ μ•ιι-ι -

1>ίΙρβ οοηΐΓ3πεΐ3ΐεδ ; δοΐυιη νβΓΟ ΓοΙίηα,υίΙ ηιιηιιίπιη οΐ οοη-

I ίηικιιιι , Ιιοπιΐϋ ςυίϋρηι 3(1 ιιικιιιι , Ιιοηιιη νεΓΟ 3<1 ιΐιιη,

Ιιοπιπι 3ΐι1(Ίΐι 3<1 1η3 , εί ραββίοηβ* εοηιηι ρΐΌΐιΙ ςπαηΐβ βΐ

«. ιιι 1 1 ιιι ι,! μ ι ιι Ι , ιιι•ι|ΐΐι• .ιι Ι ;ι]ί(μιίι| αΐίικί δροαιΚιΙιΐΓ, ιΊ Ιιο-

πιηι ηιιίιίειη δίΐπί 3(1 ϊηνϊερπι εοηδίϋρΓβΙ , εί ε3 ςιι»8 είδ ίη-

δΐιηΐ, Ιιοπιηι,νΡΓΟ εοηιιιιεηδϋΓβΙϊοπρδ οΐ ίηοοηιηιρίϋΐΐΓβΙίο-.

ηι'κ , Ιιηι ιιιιι αιι!<Ίΐι ι,ιΐ'ιοπι••. : 3ΐ(3ΐιιεη ιιηαηι οιηηίιιηι ε( εοη-

ιΐεηι δθΐοιιΙΪ3πα ροηίιηυδ ςεοηιείπ.ιιιι ) : εοιίειη ηκχίο εΐίβιη

οϊγοα εη» 8ε ΙιϊορΙ. (8) <}ιΐίε εηίπι εί, ρΓουΙ εηδ ε$1, αϊΐ:ϊ-

ιΐιιιιί ,ιΊ ε]ιι«, ρΓουΙ ειυ, ςοηΙτβΓίεΙβΙεθ, ηοη 881 3ΐ(ειίιι•>

Ν'ίίΊΐΙί,Χ' (|Ι13Π1 ρ1|ί1θ8θρ1ΐί.Τ 5|Ι(ΊΊΐΙ.1|ί. ΡΙ|)ΑΙ03! η»ηκ]ΐιε

κρεειιίαϋυηΐ'ΐιι (1ε βϊβ, ηοη ρΐ'οιιΐ εηΐία, ίιηο ρΓουΙ ηιοΐυ

ρ,ιτ1ιΐΊ|ΐ;ιπ( , 8ΐΐΓί1>ιιεΓε (]ΐιε3( ςυΪ8ρϊ&ιιι. ϋίΐΐεείϊεβ νετο,

εί 8ορΙιΪ8(ίε3, (Ιο ϋυ ςυχ βοιίίΐυηΐ ςυίείεηι εηΐίίηιε, 8ΐιηΙ,

νεηιιΐ) ηοη ρΓουΙ εηΐκι ίΐιιιΐ , ηεε <ίιιίΐ ϊρβυηι εη8 ρπ>ιι( ι ιι>

ρνΙ. Γ ικΐΐ' Γε»(3( ρΐιίΐοβορίιυηι ρ«ρ είΓε3ρΓ3Ρ(1ίε(3 8ρεευΐ3(ί-

νυιη, ρΓουί Ρ3 εηΐίβ 8ηηι. (9) υιιιιιιι υργο (Ί οηιηε πι% 8ε-

(ΐιπιΐιιιη 1ΜΙΠ1Ι) ςυίιΐ εί εοηιηιυηε (ΠρβΙιιγ ηηιΙΙίρϋοίΐΡΓ (11-

ιΐιιιη , (■ιιιιΐΓίΐΐΊϋ (ριοιριρ ΐ'ΐιΊΐΊΠ ιικιιΐιι ( 3(1 ρι ϊιιι.ΐί ηιιιιιιμιε

ΐΊΐηΐΓ,ιΐΊ(Ίίΐ1(•> (•ί (ΗΠρΓΡΐι1ί•Ί8 ΡηΙίδ ΓΡίΙιιειιηΙιΐΓ), Ιιιψιχ-ί•-

ιιιοιϋ νεΓΟ ρο8$ίΙ)ϋε 8ϋ 8η1> ιιιιλ 8οίεηΐ!3 ε8$ε , ςοΐνβΐυτ ρΐΌ-

ίεοΐο (1ϋΙ)ί[3{ίο 3 ρπηείρίο (ΙίεΙβ : «Ιϊοο βιιίριη Ρ3ω, ίη ςυι

(1ιιΙιίΐ3ΐ)3ΐιΐΓ, (|ΐιοη3ΐιι ιικχίο ηιυΙΙοηιιη εί ςεηβΓβ άΊΠβτεη-

1ί ΙΙΙΙΙ 11113 (|ΙΙΚ'(Ι.ΙΙΙ1 Μ-ίιΊΐΙϊίΙ επί.

ΟΑΡ. IV.

3» Έπε'ι δέ και δ μαθηματικός νρήται τοις κοινοϊς

ιδίως, και τας τούτων άρ/ας άν είη Οεωρήσαι της πριό-

της φιλοσοφίας. "Οτι γαρ άπό των ίσιον ίσων άφαι-

ρεΟεντοιν ίσα τα λειπόμενα , κοινόν μεν έστιν έπι πάν

των των ποσών, ή μαθηματική δ' άπολαβοΰσα περί

«ο τι μέρος της οικείας ύλης ποιείται τήν Οεωρίαν, οΐον

περί γραμμας ή γωνίας ή αριθμούς ή τών λοιπών τι πο

σών, ού/_ ^ δ' όντα άλλ' ή συνεχές αυτών έκαστον έφ' £ν

ή δυο ή τρία• ή δέ φιλοσοφία περί τών εν μέρει μέν,

ή τοΰτών Ικάστω τι συμβέβηκεν, οΰ σκοπεί , περί τό δν

«ι> δ' ή δν τών τοιούτων έκαστον ΟεωρεΤ. (ϊ) Τον αυτόν

δ' έχει τρόπον και περί τήν φυσικήν έπιστημην τη μα

θηματική • τα συμβεβηκότα γάρ ή φυσική χα'ι τας αρ

χάς θεωρεί τάς τών Οντων ή κινούμενα και ούχ ή Οντα.

Τήν δέ πρώτην είρήκαμεν έπιστημην τούτων εΤναι

50 χαθ' δσον όντα τά υποκείμενα έστιν, άλλ' οΰν ή έτε

ρον τι. Διό και ταύτην και τήν μαΟηματικήν έπιστη

μην μέρη της σοφίας εΤναι θετέον.

(^ιιιιιπ3ΐιι νεΓΟ η)3ΐΙιεηΐ3ΐίοΐ8 ίί8 ςιιοη εοιηηπιηϊα 8υη( $ίοϊ

ίκοοιιιηιηιΐ,ιΐ ιη ρΓορΓϋίκ]ΐιε Γ3Ρΐί8 υϋΙιΐΓ ; Ιιοπιηι ςυοςυβ

ρι ίιιπ|Μ,ι 8ρρειιΐ3Γί , ρπηι,Έ ρ|)ϋο8ορ1ιί.το ργοΓροΙο ργϊΙ. (^ 1

εηίπι 30 ,•ι•ι|ΐιιι1ϊ1ιιΐί, ιΐ.ιιιρίίδ 3?(]υ3ΐί1>υ9, η'ςιιβίί» 5υηΙ

(ρΐίΒ ΓΡίΙηηΙ, εοιηηιιιηε ςιικίεηι ίη οηιηί1>ΐ]8 ςυαηΐίί ε8ΐ :

Μ3ΐΙιεπΐ3ΐίρΛ νβΓυ ίί1)ί 8ΐιηιεη3, οιγολ ιρι;ιηι1;ιιιι ίυη3 ιιι.ιΐιτϊ.ρ

ρ3Γΐριη 8ρεειιΐ3(ιΐΓ, ιιΐ άτα 1ίηε»5, βιιΐ βιιμυΐοδ, ηιιΐ ιιυ

)ΐ)ΡΓ05 , 3πΙ αΙί<]ΐιί(1 οοΐιτηηιηι (ΐιιαηίοπιιιι : ηοη Ι.ιπι. η

ΡΓΟΙΙΙ ΙΊΐΙί,Ι , 80(1 ρΐ'ΟΙίΙ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙιμίικΙιρίΡ ΙΐιίΓΙΙΙ)! 3(1 111111111,

νεί (Ιοο, νεί Ιιία εοηΐίηιιιιηι ι•>1. ΡΙιίΙυ8θρΙιί3 νρπι (1ε

ρ3Γΐίευΐ3Γίου8(]ΐιί(1οιΐ), ρΓοιιΙ υηίευίηυε Ιιηηιηι αΐίςυίιΐ 3ε•

οίάίΐ, ηοη εοηδκΙρΓαΙ ; οιγο3 εη8 νρΓο ρΓουΙοηί, υηιιηκ|ΐιοι1•

ηυο Ιιιιι ιιηι >ρρι.ιιΙ.ιΙιιι•. (2) Κοιίοιιι .ίιιΙιίιι ιηο(!ο (ίπ•3 ηηΐιι-

γ.ιΙιίιι ιΙίΛΠΐ δεϊοιιΐίβηι 80 Ιΐ3ΐ>ο(, ςιιο πγγ.ι ηιβίηεηιαίίεβηι.

ΡΙινίίεβ ηαπκριρ, βεείιΐοηΐίβ, εί ρπηοίρίϊ οηΐϊιιιη , ρΓοιιΙ

ιηονοηΙιΐΓ, εί ηοη [ΐι-οιιΐ ρπΙϊη μιιιΙ , ^ηίίιΙ.ιΙιιγ. Ι'ιιμι.ίιιι

νρ™ δοίοιιΐίβιη ΙιοΓυιη ιΙϊ\ίηιιΐ8 888β, ργοιιΙ ί|>$α 5υ1>]ρεΐ3

οη(ί3 δΐιιιΐ, δρ<1ηοη ρΓοιιΙ οΐίςυίιΐ βϋοί. ΡΐΌρΙΡΓ ςυο<1 οΙ

ιΙΙηιιι , ρ( ιιι.'ΐ|1ιρηΐ3(ίΐ'3ΐη δοίρηίίβηι , δαρίεηΐίχ ρβΓίεβ «88β

ΓοηεικΙιιιη β>1.
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ΟΑΡ. V.

"Εστί δέ τις εν τοις ουσιν άρ/ή περί ήν ουκ έ*στι

διεύεϋσθαι , τουναντίον δ' άναγκαϊον άει ποιεϊν, λέγω

δέ άληθεύειν, οίον ίίτι ούκ ενδέχεται το αύτδ καθ' έ'να

και τον αύτον χρόνον μή είναι, και ταλλα τα τοϋτον

* αύτοΐς αντικείμενα τον τρο'πον. (ϊ) Κα\ περί τών

τοιούτοιν απλώς μεν ουκ εστίν άπόδειξις , προς τόνδε

δ' εστίν. Ού γαρ εστίν έ"κ πιστοτε'ρας άρχης αύτοϋ

τούτου ποιησασΟαι τον συλλογισμόν, δει δε γ', ειπερ

εσται το απλώς άποδεδεΐχΟαι. (.ι) Προς δ; τον λέ-

ΐιι γοντα τας άντικειμένας φάσεις τω δεικνυντι διότι ψευ

δός ληπτέον τι τοιούτον 8 ταύτδ μίν εσται τω μή εν-

δέχεσθαι ταύτδ εΤναι και μή εΤναι καθ' ένα καΐ τί)ν

αύτον χρόνον, μή οόξετ δ' εΤναι ταύτόν ουτιο γαρ μό-

νως αν άποδειχΟείη προ; τον φάσκοντα ένδέχεσθαι τας

Ι& άντικειαένας οάσεις άληθεύεσθαι κατά τοϋ αύτοϋ.

(ί) Τους δή μέλλοντας άλληλοις λόγου κοινωνησειν δει

τι συνιέναι αυτών • μη γιγνομένου γάρ τούτου πώς

εσται κοινωνία τούτοις προς αλλήλους λο'γου; Δε7 τοί-

νυν τών ονομάτων έκαστον εϊναι γνώριμον και δηλοϋν

*ο τι, και μή πολλά, μόνον δ' έ'ν • αν δέ πλείω σημαίνη,

φανερδν ποιεϊν έφ' 8 φέρει τουνομα τούτων, (β) Ό δή

λέγο.ιν είναι τοϋτο καΐ μή είναι, τοϋτο δ' φησιν οΰ φησιν,

ώσΟ' 8 σημαίνει τουνομα τοϋτ' ου φησι σημαίνειν τοϋτο

δ' αδύνατον. Ώστ' είπερ σημαίνει τι τ6 είναι τόδε ,

85 την άντίβασιν αδύνατον άληθεύειν κατά τοϋ αύτοϋ.

(β) "Ετι δ' εϊ τι σημαίνει τουνομα και τοϋτ' άληθευετ,αι, δει

τοϋτ' ες ανάγκης είναι • το δ' ές ανάγκης ον ούκ ενδέ

χεται ποτέ μή εΤναι• τας άντικειμε'νας άρα ούκ ενδέχε

ται βάσεις άληΟεύειν κατά τοϋ αύτοϋ. (7) Ετι δ ει μη-

)υ θέν μάλλον ή φάσις ή ή άπό»ασις άληθεύεται , δ λέγων

άνθροιπον ή ούκ άνθρωπον ούθέν μάλλον άληθευσει.

Δόςειε δε καν ουχ ΐππον είναι φάσκών τον άνθρωπον ή

μάλλον η ούχ ί)ττον άληΟεύεινή ούκ άνθρωπον, ώστε

κα'ι Ϊππον βάσκων είναι τον αύτον -αληθεύσει ■ τας γαρ

3Γι άντικειμένας δμοίως ην άληθεύειν. Συμβαίνει τοίνυν

τδν αύτον άνθρωπον είναι και ΐππον ή τών άλλων τι

ζωών. (β) Άπόδειζις μίν ουν ουδεμία τούτων έστιν

απλώς, προς μέντοι τον ταϋτα τιΟέμενον άπόδειξις.

Ταχέως δ' αν τις καΐ αύτον τον Ήράκλειτον τοϋτον

<0 έρωτησας τον τρόπον ήνάγκασεν δμολογεΐν μηδέποτε

άντικειμένας φάσεις δυνατόν είναι κατά τών αυτών

άληθεύεσθαι • νϋν δ' ού συνείς έαυτοϋ τί ποτέ λέγει ,

ταύτην έλαβε την δόξαν. (») "Ολως δ' ει το λεγόμε-

νον ΰπ' αύτοϋ έστιν αληθές , ούδ' αν αύτο τοϋτο ειη

43 αληθές, λέγω δέ τδ ένδέχεσθαι το αύτδ καθ' ένα και

τον αύτον χρόνον είναί τε καΐ μή είναι. Καθάπερ γαρ

και διηρημένων αυτών ούθέν μάλλον ή κατάφασις ή ή

άπόφασις άληθεύεται, τον αύτον τρόπον και τοϋ συναμ-

φοτέρου κα\ τοϋ συμπεπλεγμένου καθάπερ μιας τίνος

Μ καταφάσεως ούσης ούθέν μάλλον ή άπόφασις ή τδ δ"λον

ως έν καταφάσει τιθέμενον άληθεύσεται. (ιο) "Ετι

δ' ει μηθέν εστίν αληθώς καταφησαι , καν αύτδ τοϋτο

Κ-.! λιιΙιίιι ;ιΙίφιοΊ ίη εηΐίοιίδ ρπικ ψίιιιιι , ι-ίπη αυο<1 Γ;ι1-

δΐιηι β56β ηοη ϋοεί, 36x1 ηβεεκε 851 μίιι|«τ π>ιιΙι;ιγππιι (3-

(οίο, <1ϊπ) ιιιιίπιι νοι ιιηι (1ί((Ί0 : υίρυΐ» , ψιυιΐ ηοη ροηϋηςίΐ

ίιίριιι δεειιηιΐιιηι υηιιπι βΐ ίιίειη (εηιριιβ βββββΐ ηοη β$8β : βΐ

εεΙεΓ» εοιίεηι, βΐφΐε \ιχο , ιιιοιίο ιηνίρειη ορρο&ϊ(3. (2) ΕΙ

ιΙγ 1ι ί — Ι.ιΙΊΙΐΜ.•. -ίιιιιιϋί'ΊΙιτ ΐ|ΐιί<1ρηι ι1ειηηη*ΐΓ3ΐίο ηοη ββΐ, ;ιι!

;ιΙίιρΐριιι ηιιίριη β5ΐ. Νοη ρ*ΙρηίηϊΡ\ εβιΊίοΓβ ρπηείρίο 8)1-

Ιοίζίδίηυηι ϊρδίιι* γ]ιι-ι1ι•ιιι Γηοογο, 8βι1 ίΐβ οροΓίιΊ, βί ςυΐ-

ιΐοηι ΙίοΡϋίΙ βίιιιρϋοίΙβΓ ιΙιίιιοπαΙι αιι•. (3) Αά ίΙΙυιιι νβΓΟ ,

ιριί ιϋι-ίΙ Ιοουΐίοηββ ορροβίΐββ <ίβ εοάαη ίίιηηΐ είχε νοται,

αεοίρίοικίυηι ΐΐΐ απ ιό(|ιιϊ ιιιοιηΙπιΙ Ιιοε Γ;ιΙ>ιιιιι ι•^-ι•, »1ί-

(]ϋί<1 Ιαΐβ , φΐοϋ κίριη βπΐ ηιιίιίεπι εοςυοοί'ηοηεοηϋη^ίΐ 8ε-

(Ίίικίιιιιι ιιηιιιη εϊ ίιίειη (ειηρυί ίϋειη β88β εϊ ηοη εβββ, ηοη

αιιΐβιιι 3ρρ3Γβϋ1 ίιΐιιΐ] ε$8β. 8ϊεεηίιη 5ο]ιιΐϋιιιοιΙο άειηοη-

ΜιίΊιιγ η<1 ειπη,φΐί (ΗεαΙ, ορρο8ΪΐΛ8 ΙοουΙίοηοβ άο Ι•-»»ι

\ γιϊΙη•;ιπ. (4) Οηϊ αιιίοιιι βεΓπιοηεηι ίηνίοεπι ιυιιιιιιιιιιίιη-

(ιπί μιπ( , οροιΊεΙ υΐ «Πιριιιίοηιΐί ίηνΐπ-ηι ίη(εΙ)ίς»ηΙ : Ιιοο

('ΐιίιιι ηοη ι,ιι Ιιι , (|ΐιοιικΐ(1ο επί εί8 ίηνίεεηι μίίιιοιιικ <οιιι-

ιιμιιπγ.ιΙ ι» '.' ΟροΓ(ε( ίςίΙιΐΓ ηιιηιίηπιη ιιιιιιιηςιιοιίιριε ηοΐυηι

ε$8ε, εϊ βϋςυίιΐ ίί^ηίΓιεαΓε , ηεε ηιυΚ» , >πΙ ιιιιπηι -"Ιιιιιι : βϊ

ρ1ιΐΓ3 8ί@ηίΓιεε( , ηα»ηίΓοί(3Γε 3(1 ςυοιΐ εοπιιη ηοηιεη ΓβΓί.

(5) Ο"! ί^ίίιιι- (ΙίιίΙ 688ε Ιι< κ• ι•Ι ηοη ε88« , Ιιοο ϊρβιιπι , ςιιοιΙ

οηιηίηο εββε (ΙϊείΙ- , ηυη (ΙίιίΙ : ςιιβΓε ίι! , ιριοιΙ ηοηιεη 8Ϊ-

ί;ιιϋί(:αΙ , ί<1 ίρβυηι ηοη 5Ϊ^ηϊΠβ3Γβ (ΙϊείΙ : Ιιοο βιιίεηι ίιηροιί-

8ΐΙ>ί1ε ε$1. Γηιΐε 8Ϊ ιριίιίοιη 8ϊρηΗΐι•ηΙ αΐίφϊίι) , Ιιοο ΕοϊΙϊοβϊ

688ε Ιιοο, ίιηρο88ί1ιίΙε εεΐ οοη(Γ3ΐ1ί(Ιίοιΐρηι ιΐβ εοάεηι ν••ι ϊιϊ-

<"ΐΐ'ί. (6) ΙΙιίιι, 8Ϊ ηοηιεη βΐϊςυίιΐ !-ί^ιιίΙίι-α1, ρΐ Ικκ• νεηΓιεβ-

Ιιιι-, οροΓ(ε( ιιοο ηεεβ$88Γίο 6386. Ουοιΐ νεπι ηεεβ883ΓΪο 681,

ηυη εοηΐίη^ίΐ βΐίφίαηιΐο ηοη ε88ε. Ορροβίϋβ (τ^ι ηοη ε8(

ροϋβίηίΐε Ιοευΐίοηββ όβ εο^εηι νεηΠεαπ. (7) ΙΙβιη, δι ηϊΐιίΐο

ηιημίί βπΊπηαΙίο ςιιαιη ηεμ3ΐίο νειΊΙίΐ'αΙιιΐ' : ςιιί ι1ϊ(ίΙ Ιιιιιηί-

ηοη, νβΐ ηοη-ΐιοηιίηεπ), ηίΐιίΐο ιηη^ϊί νιτιιιη ιΐίοοί. ΑΚαηιεη

νίιΐιτί ροΐρβί, φΐο<1$ί Ιιοιηίηειτι ηοη-ρςιιυηι εββεοΊεβΙ, 3υΙ

ιηββίδ βυΐ ηοη ηιίηιιβ νιτπιιι ιΐκ-ιτε, ςυαηι »ί ιιοη-Ιιοιιιίιιΐ'ΐη.

Ι ΊΐιΙι• ιΊϊίΐιιι 8ί ΡπικΙΐΊΐι άίάί εςυιιηι 6886, νεπιιη ιΙίι:ι•1 : ορρό•

8Ϊ138 εηίηι βΐιηίΙϊΙβΓ επί νεΓ38 εδββ. Λγ.γϊΊιΙ ϊμϋιΐΓ, ειιικίειη, «(

Ιιυιηιηειη, 6( εφίιιηι 6886, 3υ( εείεΓΟΓυιη ηηίηιβίίυιιι 3ΐίιριο<Ι.

(8) ΙΙηπιηι 8αηε ιιπΙΙη 68( δίπιρίίιίΐιτ ύειηοη8ΐΓ3(ίο ; τεπιηι

ιιι Ι ειιιη, ςιιΐ Ιιχε ροηί(, (1εηιοη$Ιι-α(ίο 68(. Ι'.ιι Μι- ,ιιιΙ.ίιι ε(

ϊ|)8υπι ίΙΙιιιιι ΙΙΐΊ',κΙίΙιιιιι ιριί^ρίαιη ήοε ιηοιίυ ίηΐιτπίβαηί,

οοηεοιίιτβ γο^ργεΙ, ηυηςυαηι ρο8$ί1>ίΐ6 ε8$« ορρο8Ϊ(38 ΙοευΙίο-

ηεβ (1ε εοιίεηι τεπΠοβΓΪ. Νυηο νβΓΟ ςυυηι 8β ϊρβυηι, ψιίά- ,

ιι.Ίΐιι «Ι Ϊ! «ιι-Ι , ηοη ϊη(ε1Ιϊ§εΓε(, Ιΐίίπο υρίηίοιιεηι ΙιαΙιιιϊΙ. .

(9) δίιηρίίαίει• βηΐΐ'ΐη, 81 Ιιοο, ςυοιΐ 31) εο ιΙίπΙιΐΓ, \•ί ίιιιι β8(,

ηεε Ιιοο ίρίΐιη. νεπιιη οπ'1 : 8είΙίεβΙ ( ίικρι»ηι ) ηυο<1 εοη(ίη•

βίΐ ίιίεηι ίρρυηιΐιιπι ιιηυιιι εϊ ίιίρηι (εηιρυβ Ρ5»ε ε( ηοη ρ.<5Ρ :

<|ΐιΐΊΐιαιΙιιΐ(»1ΐ]ηι εηίηι εϊ ίρ8Ϊ8 (Ιίνίβίδ ηίΐιίΐο ηΐ3{;ί9 ηίίίπιΐΒΐίο

φίαιη ηρ"3ΐίο τεΓίΠεβίυΓ, εοιίεηι ιικκίο ίίηιυΐ υΐπκρκ•, 3ε

εοιηρίεχο, 3ε 8Ϊ ιιηη φΐ;πΐ3ΐιι ηΠίπηαΙίο 688«1 , ηϊΐϋΐο ιηη^ϊ»

ηββ3ΐίο (ρΐιΐιη ίοΐυιη Ι.ιικριαηι ίη 3ΓΓΐΓηΐ3(ίοηε ροίϋιιιιι νε-

ΐϋιι ϋΙιϋιΙΓ. (10) ΙΙι'ΙΙ), 81 ΙΐίΙιίΙ 68( νεΓβ 3886Γ6Γβ, \ά ιΊΪ.ΙΙιι

ίρδϋηι ΓβΙβιιηι επί (ΙίεβΓε , 3886Γΐίοηειη ηιιΙίΛηι υργ,ιπι 6886.
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Οιεΰίος εΐη το φοίνοτι μηδεμίαν αληθή κατάφασιν ΰπάρ-

νειν. Ε! 8" εστί τι, λυοιτ' αν τι» λεγόμενον υπό τών

τα τοιαύτα ένισταμενων και παντελώς άναιρούντυ»ν το

διαλε'γεσΟαι.

€ΑΡ.

!• Παραπλήσιον δέ τοις είρημε'νοις έστι και τό λεχΟέν

ΰπό τοΰ Πρωταγόρου• χα'ι γαρ εκείνος εφη πάντων

χρημάτων είναι με'τρον άνθροιπον, ούθεν έτερον λέγων

ή το δοκοΰν έχάστω τοϋτο χα'ι είναι παγίως. Τούτου

δέ γιγνομενου το αυτό συμβαίνει χαι είναι και μή εί-

ιο ναι, και κακόν και αγαθόν είναι, και τάλλα τα κατά

τας άντικειμένας λεγόμενα φάσεις, δια το πολλάκις

τοισδ'ι μεν φαίνεσθαι τόόέ είναι καλόν τοισδ'ι δε τουναν

τίον, μέτρον δ1 είναι το φαινόμενον Ικάστω. (ϊ) Λύοιτο

δ' αν αύτη ή απορία θεωρήσασι πόθεν ή αρχή της

16 υπολήψεως ταύτης. "Εοικε γαρ ένι'οις μέν εκ της των

φυσιολόγων δόξης γεγενησΟαι, τοις δ' εκ τοΰ μη ταύτα

περί τών αυτών απαντάς γιγνώσκειν, άλλα τοισδ'ι μέν

ήδυ τόδε φαίνεσθαι τοισδ'ι δε τουναντίον. Το γάρ

μηθέν εκ μή όντος γίγνεσθαι παν δ' £; όντος , σχεδόν

ίο άπάντιον έστι κοινόν δόγμα τών περί φύσεοις. (.ι) Έπε'ι

ούν ου λευκόν γίγνεται λευκοΰ τελεως όντος κα'ι ού-

δαμη μή λευκοΰ, νΰν δε γεγενημε'νον μή λευκόν γί-

γνοιτ' άν εκ μή όντος λευκοΰ τό γιγνόμενον (μή) λευκόν

ώστε Ικ αή όντος γίγνοιτ' άν κατ' εκείνους, βΐ μή

21 υπήρχε μή λευκόν τό αυτό κα'ι λευκόν. (ι) Ού ναλε-

^ πόν δέ διαλύειν τήν άπορίαν ταύτην είρηται γάρ έν

τοις φυσικοϊς πώς έκ τοΰ μή όντος γίγνεται τά γιγνό-

μενα και πώς εξ οντος. Τό γε μήν ομοίως προσε'χειν

ταΤς δόζαις χα'ι ταϊς φαντασίαις τών προς αΰτους διαμ-

«0 φισβητούντων εύηθες• δήλον γάρ δ*τι τους ίτε'ρους αυ

τών άνάγχη διεψεΰσθαι. Ψανερόν δε τοΰτ' εκ τών

γιγνομε'νοιν κατά τήν αϊσΟησιν • ουδέποτε γάρ τό αυτό

φαίνεται τοις μένγλυκΰ τοις δέ τουναντίον, μή διεφθαρ

μένων και λελω€ημε'νων τών έτερων τό αίσθητήριον

16 κα'ι χριτήριον τών λεχθεντο>ν χυμών. Τούτου δ' όντος

τοιούτου τους έτερους μεν υποληπτε'ον με'τρον είναι, τοος

δ' ετε'ρους ούχ υποληπτέον. (δ) Όμοίως δε τοΰτο λε'γω

καΐ επί άγαΟοΰ και καχοΰ, και χαλοΰ καΐ αίσχροΰ,

και τών άλλυιν τών τοιούτων. Ούθεν γάρ διαφέρει

10 τοΰτ' άςιοΰν ή τά φαινόμενα τοΤς υπό τήν Οψιν ύπο-

βάλλουσι τον δάκτυλον κα'ι ποιοΰσιν έχ τοΰ ενός φαί-

νεσθαι δύο, δύο τ' είναι διά τό φαίνεσθαι τοσαΰτα χαι

πάλιν έ'ν • τοις γάρ μή χινοΰσι τήν όψιν £ν φαίνεται τό

έν. (β) "Ολως δ' άτοπον εκ τοΰ φαίνεσθαι τά δεΰρο

46 μεταβάλλοντα καΐ μηδε'ποτε διαμε'νοντα έν τοις αύ-

τοϊς, έχ τούτου περί της αληθείας τήν κρίσιν ποιεϊσθαι.

Δει γάρ εκ τών άει κατά ταύτα εχόντων και μηδεμίαν

μεταβολήν ποιούμενο™ τάληθές θηρεύειν. (7) ΐοιαΰτα

δ' Ιστι τά κατά τον κόσμον ταΰτα γάρ ούχ δτέ μεν

&ο τοιαδί πάλιν δ' άλλοϊα φαίνεται, ταύτα δ' άε'ι και μετα

βολής ουδεμίας κοινωνοΰντα. (β) "Ετι δ' εϊ κίνησίς Ιστι

και κινούμενόν τι , κινείται δέ παν εκ τίνος κα'ι εις τι

<}ιιοι1ίί ;ι|ίΐ|ΐιίι1 δίΐ , ίοΙ\ .-Ιιιγ ρι-οΓοοΙο ηιιοι] ;ι1> ΪΙΙί» (ΙίεϊΙυι ,

ι|ΐιί ;ιι! ΙιΐφίΜΐΊΐιοιΙί ίη*1αηΙί,ιιιι ΓαεϊιιηΙ, ι•1 <ριί ΙοΙ,ίΙιΝι

ίρδίιηι όΊδριιΐ3Γε ρρηιηιιηΐ.

VI.

ΚϊιηίΙι' αιιΙ ι'ηι ιΐίιΐίί «Ι ρΐίαιτι φίοιΐ 3 Ργο(3§ογ3 (Ιίε(υιΐ) <-!

ιΊ ίΙΙι' ηιιιηιρκ' οιηηίιιιιι κιιιιη ιικίκιιιίιιιι Ιιιιιιημιίιι βϊρΙμΙ

οβίβ, ηϊΙιίΙ 3ΐίικ1 άίεεηδ, ηϊδί ςποιΐ Μ, αποιΐ ηηϊευία,υε αρ-

ρ;ιη•Ι , Ιιιιΐ' ιΊί,ιιη ίηι1ιιΙ)ίΐ3ΐο 085Ρ. Ηθ0 3ΐι(εηι ρο.-ίΐο, ϊιΙιίιι

βεείιΐίΐ Ρδδρ ρΙ ηοη 0556 , βΐ ηιαίιιιη εϊ Ιχιηιιιιι Ρ58β , Ρΐ γρΙργβ,

<1«ιπε «Η'ΐιηιΐιιηι ορρο8ΐΙ»8 ΙοουΙίοηι» (ΙίΓ.υηΙιΐΓ : ρΓορΙρΓΡό

ιρκιιΐ ρΙι'ΠΙΙΙΙιρίι' Ιιίβ ιριϊιΙΐΊΐι Ιιιιι'. ίΐρρ;ιη•1 , ί*1ίδ τργο οοη-

ΐΓ.Ίΐ-ϊιιιη Ρίίβ Ιιοιιιιιιι ; ηίρηβυΓβηι ϊιιΙιίιι ρ.«β, ςυο<1 υηίαιϊ-

<]0Ρ Ηρρ»ΓΡ3ΐ. (2) δοΙνρΙιΐΓ 3ΐι1ρπι Ιια-ο (Ιιιΐιϋηϋο, υιμ>

υηιΐρ 1ιπ]ιΐ8 ορϊηΐοηίβ ρπηοίρϊιιηι νρηβπΐ. ΛΊιΙρΙιιγ ρίρηϊηι

ςιιίΙιιΐ5«]3Πΐ ιριίιΐΐ'ΐη ρχ ρΐινδίρ,οηιιη ορίηϊοιιρ κιιιιιρίιιιιι β85«

ρπποίρηιιη ; (ριΠιιιμΙλιιι υργο ρχ ρο, ηυοά ηοη οιτιηβί Ρ3-

ιίριη <1β ρϊδίίβηι οο^ηοδοβηΐ, δριΐ <ριίΙιπ>ιΐΛηι Ιιοο βρρηΓΡϊΙ

(1ιΊρ(!(3ΐ)ί|ρ , ψιίϋυΐώιιη οοηΐΓβποιη. ΚίΙιΠ ρηίιη ρχ ηοη-

ρη(ο (ίρπ, οιηηρ νοΓΟ οχ εηΐρ, ΓβΓβ οηιιιίιπιι ρηνίϊοοπιηι ρ*1

ι!θ{;ηΐ3. (:ΐ) Οιιιιιιι ί(>ϊΙυΓ ηοη (ΊιιΙ ιιΙΙιιιιιι ρχ ρογΓροΙρ η11)ο Ρΐ

ιηίηίιικη(ιη-3ΐΙ)ο, ΓιβΙοχ ηοη-ρηΙε 311)0 ί11ιι<1 ςιιοιΐ Γι( πΙΙ>ιιιιι :

(]ΐ)3Γβ ΓιβΙ ρχ ηοη-οηΐβ δβοιιηιΐιιηι ίΙΙθ8 , 8ί ηοη ΡΓ31 ίιΐρπι .ιΙ -

ηυηι βΐ ηοη ηΙΙιιιιιι. (Ί) λοη Ρ8ΐ ,ιιιίεηι «ΙϊΓΓκΊΐβ Ιοηο (ΙιιΙιίΙί-

Ιϊοηρπ» δοΐνρΓβ. ΠίοΙππι είΐ ρηίηι ίηΝ3(ηΓ3ΐίηιΐ8,ςΐ]θΐηο(]<>

ρχ ηοη οηΐβ , ρΙ ηιιοηιοιίο ρχ εηΐε ΠβηΙ , ςιια; (ϊιιηΐ. ΑΙ <ί-

ΙΙΐίΙίΙΟΓ ΙΐΐΓΪΜρΐΡ ιιρί|]ίιι]1ΪΙ)ΙΙ•ί 3Γ. ρΙκίΙΐΙ.Ί-ίϋί ΡΟΠ1ΠΙ , ιρίί *ϊ|)ί

εχ 3(1νεΓ80 3(]ι1ΐ)Μΐ3ηΙ,3ΐΙεη(1ΡΓ8, 5ΐο1ϊ(1ιιηιεί1. Μ3η)Γε>Ιιιιη

εβί ΐ'ΐιϊιη ι(ΐκιι1 3|(ργο8 ρογοπι ηΟΓΡίβε εχΐ ΓαΙίΐιιη ιΙϊοεΓΡ. Ηοο.

ιΊί.'ΐιιι εχ ίΙΙ:> ρ;•Ιι•Ι, (ρΐϋ1 <(■( ιιηιΐιιιιι 8ρη8ΐιιη ΙΐιιηΙ : ιιιιη<] ιι.ιιιι

«'ΐιίηι ίιίειιι ιριϋ)ΐΐ8ΐΙ;ιηι ιΐιιΐρρ, (ριίΙιιΐΝΐΙίΐη εοη(Γ3Γΐιιιη ηρ•

Ρ3γρΙ, ηοη εοιτιιρίίδ ρΙ ΐ3>8Ϊδ3ΐΐΡΓίδθΓμ3ηο βΡΠΜΐί οΐ ϊικίί-

εβίίνο ρΓ2Ρ<1ίεΙοπιηι 83ροπιηι. Ηοο .ιιιίειη ί(3 86 ΙΐΒΟΡηΙί1,

311ΡΓ08 ιριίιΐΐ'ΐη ριιΐ3ΐιι1ιιιη ηΐρηδηΓ3ηι ρ$86, 311ργο$ τετο ηιί-

ηίηιε. (5) δϊηιίΙΗεΓ βυίρηι εϊ ιΐβ Ι>οηο «Ι ηΐίΐο , ρ! ρυΙεΙίΓο

61 ΙιίΓρϊ, εϊ οοΙεΓΪδ 1ηι]υδοεηιοι]ϊ, άΊοο. Νβπι ηοη ροηεΓε βϋββ,

ηίδϊ 63(]ΐΐ3? 3ρρ3ΓεηΙ, ηϋιίΐ ιΙίίίιτΙ ηΐι ϋί ιριί ιΐίμίΐιπιι ν ί<υ ί

δυρροηεηΐεδ, ρχ ιιηοιίιιο 3ρρ3Γ8Γ8 ΓβείιιηΙ, βο (Ιυο εβίβ ρπ-

ΙβηΙ ( ρΓορΙεΓεβ ςηοά Ιοί 3ρρ3ΐεηΙ ) εϊ πίΓδϋδ ιιηπηι : ι'11ί<

ικιιηιριι•. ιιιιί νίΜΐιη ηοη πιονεηΐ , ιιηιιιη 3ρρ3Γρ(, ηποιΙ ιιηπηι

γ-Ι. (6) 5ίηιρϋεϊ(εΓ ηπίπη ίπεοηνεπίρηδ Ρ8( εχ εο ςηοά

ρΓοείεηΙίβ τΜεηΙΟΓ ηιιιΐβΐιίΐίβ εϊ ηιιηφι.ιιη ίη είδΐίειη ρρΓ-

ηΐίΐιΐΓΐιΙ ία , οχ Ιιοε <3ε νρπίαίε ]υι!ίε3Γ8. ΟροΓίεΙ εηίιη εχ

ρίδςυΕΡ κεηιρΡΓ δίιηίϋΐΡΓ 8ε ΙιαΙιεπΙ , ιιιιΙΙαηιιριε ηιιιίαΐίοιιειη

ίαοίιιηΐ, νΡΓίΙαΙβηι νεηβπ. (7) Τ3ΙΪ3 ϊργο δΐιηΐ εοι-ροΓί

ΟΛίΡίΙίβ : Ιιιεο εηίηι ηοη ςυβηιίοςυε ιριίιίειη Ιβΐίβ , πιγ«ιι8

ηιιΐΐ'ΐη ΜΊά 3ρραη•ηΙ , νεΓυηι δεπιρεΓ Ρ3ΐ1ειη, ηυΙΙϊιΐδ ιιιιιΐ3-

ϋοπίβ ριιι•1ίι•ίρ3ηΙϊα. (8) Ι'ΓΟεΙεΓεβ , βϊ ηιοΐυδ ε«1 εϊ βϋςυίίΙ

ηιοΐιπί) , οηιηβ νεΓοεχ ίΐΙίιριοιΊ ίη αΐίιριοιΐ Μονεΐατ, οροΓ
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δει άρα τό κινούμενον είναι εν έκείνω έξ ού κινήσεται

ι * τ > ' 1 ~ ν > -ι ' - ο \ ι

χαι ουκ είναι εν αυτω, χαι εις τοοι κινεισοαι και γίγνε

σθαι έν τούτω, το 2ε κατά την άντίφασιν μή άληΟεύεσΟαι

χατ' αυτούς. (9) Και ει κατά το ποσόν συνεπώς τα

6 δεΰρο ^εΐ καί κινεΤται, καί τις τοΰτο θείη καίπερ οΰκ

αληθές ον, δια τί κατά τι) ποιον ού μένει; Φαίνονται

γαρ ούχ ήκιστα τά χατα τάς αντιφάσεις ταύτοΰ κατη-

γορεϊν έκ τοϋ το ποσόν ύπειληφέναι μή με'νειν έπ'ι τών

σωμάτων δια τό και είναι τετράπηχυ τό αυτό και ουκ

ι» είναι. Ή δ' ουσία χατά τό ποιο'ν, τοΰτο δε της (.ορι

σμένης φύσεως, τό δέ ποσόν της αορίστου. (ι«)*Ετι δια

τί προστάττοντος τοΰ ίατροΰ τοδί τό σιτίον προσενέγχα-

σΟαι προσφέρονται; τί γοιρ μάλλον τοΰτο αρ-ζο^ εστίν

η ούχ έστιν ; ώστ' ούΟέν αν διέχοι φαγεϊν ή μή φαγεΐν.

ιό Νϋν δ' ώς άληΟεύοντες περ'ι αυτό και οντο; τοϋ προστα-

χΟέντος σιτίου τούτου προσφέρονται τοΰτο. Καίτοι

γ' ουκ έδει μη διαμενουσης παγίως μηδεμιας φύσεως έν

τοις αίσΟητοϊς, άλλ' άε'ι πασών κινουμένων και δίουσών.

(τι) "Κτι δ'εί μεν άλλοιούμεΟα άε'ι χαι μηδέποτε διάμε

σο νομεν ο\ αυτοί, τί και Οαυμαστόνεί μηδέποΟ'ήμϊν ταύτα

φαίνεται καΟάπερ τοις κάμνουσιν; και γαρ τούτοις δια

τό μή δμοίως διακεΐσΟαι την έ'ςιν και δΟ' ΰγίαινον, ου/

όμοια φαίνεται τα κατά τας αισθήσεις, αυτά μέν ουδε

μίας διά γε τοΰτο μεταβολής κοινωνοΰντα τα αισθητά,

:5 αισθήματα δ' έτερα ποιοΰντα τοϊς κάμνουσι και μή

ταύτα. (12) Τόν αυτόν δή τρόπον ε/ειν καί της είρη-

μένης μεταβολής γιγνομένης ίσιος άναγκαΐόν έστιν.

Κι δέ μή μεταβάλλομεν άλλ' οί αυτοί διατελοϋμεν όν-

τες, είη άν τι μένον. (ιβ) Προς μέν ουν τους έκ λόγου

3(1 τάς είρημένας απορίας έχοντας ού δάδιον διαλοσαι μή

τιΟέντιον τι και τούτου λόγον μηκέτι απαιτούντων •

οΰτιο γαρ πας λόγος καί πάσα άπόδειςις γίγνεται• μη-

Οέν γόΐρ τιΟέντες άναιροΰσι τό διαλέγεσΟαι καί δλως

λόγον. "Ωστε προς μέν τους τοιούτους ούχ εστί λό-

!"> γος, προς δε τους διαποροΰντας έχ των παραδεδομένων

αποριών δάδιον άπανταν καί διαλύειν τά ποιοΰντα τήν

άπορίαν έν αύτοϊς. Δήλον δ' έκ τών είρημένων.

(ιι) "ίίστε φανερόν Ικ τούτων 5τι ούκ ενδέχεται τάς

άντικειμένας οάσεις περί ταύτοΰ καΟ' ενα χρόνον άλη-

40 θεύειν, ουδέ τά εναντία, διά τό λέγεσΟαι κατά στερη-

σιν πασαν έναντιότητα. Δήλον δέ τοΰτ' έπ' αρχήν

τους λόγους άναλύουσι τους τών ενάντιων. (ι&) Ομ.οιως

δ' ουδέ τών άνά μέσον ούΟέν οΐόντε κατηγορεϊσΟαι

καΟ' ενός καί τοΰ αύτοΰ. Λευκοΰ γάρ όντος τοΰ ύπο-

45 κειμένου λέγοντες αυτό είναι ούτε λευκόν ούτε μελαν

ψευσόμεβα • συμβαίνει γάρ είναι λευκόν αυτό καί μή

είναι• θάτερον γάρ τών συμπεπλεγμένιον άληΟεύσεται

κατ' αύτοΰ, τοΰτο δ' εστίν άντίφασις τοΰ λευκοΰ.

(ιβ) Ούτε δή καή' Ήράκλειτον ενδέχεται λέγοντας

50 άληΟεύειν, ούτε κατ'Άναςαγόραν. Ει δέ μή, συμβή-

σεται τάναντία τοΰ αύτοΰ κατηγορεΤν δ'ταν γάρ έν

παντί φή παντός είναι μοϊραν, ουθέν μάλλον είναι φησι

γλυκύ ή πικρόν ή τών λοιπών δποιανοΰν έναντιώσεων,

(ίπερ έν απαντι παν υπάρχει μή δυνάμει μ.όνον

ΙβΙ ίβίΙιΐΓ ςοοιΐ ιιιονεΐητ, ε«δε ίη εο εχ ςιιο ηιονε1)Ηιιι-, εΙ ηοη

εδδε ίη ϊΚογο , ει ,ΐ(1 Ιιοε ιιιονειϊ , 3ε ε«δε ίη εο, ;ιΙ (οηΐπκΐι

εΐίοηειη ηοη νει-ίΐίεβπ μ>( κικίιιιιι βοβ. (9; Αε βί ίεειιιΐιΐηιη

ςιιηηΐιιηι ρπτδβηΐίϊ ΠιιυηΙ εΙ πιονεηΐυι•, εΙ Ιιοο βΐϊιμιίδ ρο-

Π3ΐ, ηιΐίΐηινίδνει-υιη ηοη δίΐ, ι•ιιγ ^(-(-ιιιι. Ιιιιμ ςυαίεηοη ιηβ-

ιιεηΙΡ ΥίίΙεηΙιΐΓ βυΐεηι ΙΐϊυιΙ ηιίηίηιε ε» ςιιβΒ δεευηαΊιηι

εοηίΓαιΙίεϋοηεβ δηηΐ, άε εοάΌηι ρι•;ε(1ίε3Γε , εχ εο π,ικχΐ ριι-

ίαηΐ (ριηηΐιιιη ίη εοι-ροποηδ ηοη ηιαηεΓΟ , ρΓορΙβη» ςυοιΙ

ίά"εηι εΙ η,ιιβΙΙιιΟΓεηυίΙοπιιΐ) β«1, εΐ ηοη ε«1 : 8ΐι1)δΐ3ηΙί3 νεπι

δεευικίιιηι ςιιηΐο : Ιιοοβηϊπι άείεπηίηβΐίκ ηιιΐηι-.τ : ηυαηΐιιιιι

νεΓο, ϊικίείεηιιίηαΐχ ε$1. (10; ΙΙεηι ειιι•, φιυηι Ιιιιηε εί-

1)ΐιιη ρΓδεείρίαΙ ιηοϋίειιβ, 8(ΐηιιιη(? ηιιίο! ηαηιψιε ιηιιμίδ Ιιοε

Ρ3ΠΪ8 ο,ιιβιη ιιοη-|«ιΐΗ ίϋ? ςυβΓε ιιϋιίΙ ιΙϊΠεΓαΙ εοπιειΙεΓε τεΙ

ηοη εοϋΐε^εΓε. Νυηε νειο (3ηςιΐ3πι νεπι™ ΙεηεηΙεί είπα

ϊ(] ίρ8ΐιηι , εΐ Ιιοο νει-ε είηο εχδίδίεηίε , ςιιί ρι•3ϊοερΙιΐ9 ΓιιϊΙ ,

δΐιηιιιπί ΗΙυπι. ΑΙαυϊ ηοη οροΓΐε!)3ΐ, α,υυηι ηιιΙΙ,ι ηβΙυΓ» ίη

8εηίϊ1)ίΠ1)ϋδ ΓίΓηιίΙεΓ ιηβηεβΐ, δεϋ οιηηεδδεηιρεΓ ΠυβηΙ 30 ιηο-

νεβηΙιΐΓ. (II) ΙΙεηι , δι δειηρεΓ (ριίιίειη βΙΙεΓεηιυΓ, εΐ ηυη-

(|ΐι;ιιιι ϋιΐΐ'ΐη ρεηηαηεβηιιΐδ, ο,ιιίιΐ ιηίηιιη 81 ιπιηιρι.'ΐιη ηοΐιί-ι

εΗΐΙεηι αρραΓεηΙ, ςιιεηιαιίηιοϋοηι εΐίίηι δε^ΓοΙι'δί ΕΙεηίιιι

ήΪ8, εο ιιιιοιΙ ηοη δίπιίΙϋεΓ αΊ^ροδίΙυδ ΙιβΙΗυδ εοπιιιι βϊΐ, ιι(

ΐ]ΐι πι» 83ηί ι.ι.ιιιΐ , ηοη ρά 3ρρ3ΓεηΙ δίηιίΐία, ο,υ.-ε μιπΙ 8εευη-

ιΐιιιιι δειι*υ$ : ηυιιιη ίρδ3 ςυίϋεπι μίιμΙηΙιιι ιιιιΙΙηιιι ιιιιι|:ιϋιι

ηεηι ρΓορΙεΓ Ιιοε ρ3Γΐίείρεη(, (1ίνεΓ838 (αιηεη ΚβΓοΙίδ εΐ ηοη

ε3δϋειη 8εηδ3ϋοηεδ ΠιείιιηΙ. (12) ΚοοΥιιι ι^ίίικ' ηιοιίο Γογ-

(388ε ηεεεδδε εδίδβ ΙιηΙιεπ:, δι ώ'εΐα ιιιιιΙ,ίΜι> Γι(. (,ΐιίικΚι

ηοη ιιιιιΙ;ιιιιιιγ, 8ΐ•ι1 ϋιΙι•ιιι |ητιιιλιιρ;ιιιιιι8, δί(3ΐί'|ΐιί(Ι ρΓοΓεεΙο

ρεπΐ)3ηεη8. (13) Λ«1 εοδ ϊμίΐιιι•, ςηί ι-,»ΙίοπικιηιΙο ρτχ(1ίε(38

(1ιιΙ)ϊ1•ι(ίοηεδ Ιιηΐιοιιΐ, ηοη εδ( ΓαοϊΙβ (ΙίδδοΙνεΓε, «Ι ηϋιίΙ ρο-

π.ιιιΙ, ηεε Ιιυ]ιΐδ οιαϋοιιειΐ) ΐ|ΐι.ΐ'Γ3ηΙ. Ηοε ειιίιη ηκκΙ»

οπιηϊδ οΐ'.ιΐίο οιηηίδςιιε ϋεπιοιΐ8ΐΓ3ΐίο ΠΙ . δι εηίηι ηϋιϋ

ροηιιηΙ , ϊρδυιη (ϋδρυ(3Γε, εΐ οιηηίηο οΓ3ΐϊοηεηι ρεπιιιιιηΐ.

ΟυβΓε 3(1 Ιιοδ ο,υίιίεπι ηοη εβ( δεπιιο : 3(1 ίΙΙοδ νεΓο, ηιιί

Ιιατ,ίΙαηΙ «χ ]ίΐιη (Γ3(1ί(Ϊ8 (ΙιιΙιίΙ.ΊΐϊιιιιίΙιικ, ί;ιι ίΐε ε$1 ιιΐινίιιη•,

(Ί ('.ι ι1ί>Μ.ι1> ειι: φΐ,ε Γ,κ ίιιηΐ ίη είδ ιΐιιΐιίΐ,ι! ιι ιιιιίιι : ηΙ εχ ρΓίϋ-

ϋίεΐίδ ρβίεΐ. (14) Οιμπ• ιηαιιίΓε$(υπι εδί εχ Ιιίδ, ςιιοϋ ηοη

εδί ρο88Ϊΐ)ί1ε Ιοειιϋοηεδ ορροδϊΐβδ (1ε εοϋειιι , υηο εΙ εοιίεηι

ΙεηιροΓβ νεπΙίεαΓί, ηοε ίρ83 εοιιΐΓ.ιι ί.ι : ιριπηι οιηηίβ εηιιίπι-

Γΐε(33 δεευηιΐιιιη ρι•ί\:ιΙίιιηΐΜΐι ϋϊεβΙυΓ. ΙΙοο ϋΐιίπιι ρ3(β-

ΙιίΙ, τεδοΐνεηΐίΐιυδ ;ΐιΙ ριίηείρίυηη ΓαΙίοηεδ εοη(Γ3Γίοηιηι.

(15) ΝίιιιίΙίΐΓΐ ηεε ηκυΊοηιηι ςιιίεφίΐΐη ρο^δίηΠε εδ( (1ε υηο

εΙ εοίΐεπ) ρΓ3Μϋεαι•ί. 8ϊ εηίηι »Ιόιιη) δί( βΐίςυίιΐ ΜΐΙφτίυιιι,

(ΙίεεηΙεδ ΐΙΙιι<1 ηεε ηί^πιπι ηεε ηΙΙχιιιι ε.ι>ε, ΓβΙδυηι (Ηεειηιΐδ :

ηι-είιΙεΙ εηίιη ϋΐιιιΐ ηΙΙιιιιη εδδε, εΙ ηοη εδδε : αΙΙεηιηι εηίιη

εοιηρίεχοηιιη (1ε εο νεηΙίεαΙιϋιΐΓ; Ιιοε βυίειη εδ(, ϋΙΙιί

εοηΐΓ8(1ίε(ϊο. (16) Νεηιιε ϊ^ϊ Ι ιι γ χεειιηιΐιιιιι ΙΚτηεΙίΙιιιη ιϋ•

εεηϋ1)π8, νεΓ3 αΊεεΓε εοη(ϊη@ΐ(, ηβςυε δεευηιΐυηι Αηαχα-

ςθΓ3ΐη. ΑΙίΙεε .-ιγιίιΙγ!, εοη(Γ3Γία ιΐε εόιίειΐ) ρΓκύίεβη.

Οιιιπη εηίηι ίη οπιηί Γβ ιΐίιαΐ οπιηϊδ ιεί ρ;ΐΓ(εηι εβδε,ηοη

ιικι^ίδ (ΙίείΙ εδ>ε (Ιιιίεε, (ρι»ιη .'ΐηι,Ίπιιιι, αιιΐ <|υηηιπιηι|ηΐ'

εε1εΓ3Γυιη εοηίΓΛΓίεΙβΙιιη) , δι οηιηίβ ηυίάεπ) ηοη ροΙεηΙίΛ

δυΐιιηι ίη οιηηί, >επιιη ιΊίιιιη ;κΊπ εΙ δε]ιιηε1ίηι ίιίδυηΐ.
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άλλ' ενεργεία κα\ άποχεχριμένον. (17) Όμοίοις δέ

οΰοέ πάσας ψευδείς ούδ' άλτ,ΟεΓς τας φάσεις δυνατόν

είναι, οι' άλλα τε πολλά των συναχθέντων αν δυσχε

ρών δια ταύτην την Οέσιν, χαι διότι ψευδών μεν ούσών

6 πασών οϋδ' αυτό τοϋτό τις'φάσκων άληΟεύσει, αληθών

δέ ψευδείς είναι πάσας λέγων ου ψεύσεται.

ΟΑΡ

Πάσα δ' επιστήμη ζητεί τινας άρχας χαι αιτίας

πεο\ έκαστον των 6φ' αυτήν επιστητών, οΐον ιατρική

χαι γυμναστική και τών λοιπών έκαστη τών ποιητι-

10 κών χα\ μαθηματικών. Έκαστη γαρ τούτων περι-

γραψαμένη τι γένος αυτή περ'ι τοϋτο πραγματεύεται ώς

υπάρχον χαι όν, ούχ ή δέ όν, άλλ' έτερα τις αΰτη

πάρα ταύτας τας έπιστήμας έστιν επιστήμη. (2) Τών

δέ λεχθεισών επιστημών έκαστη λαβοϋσά πως το τί

15 έστιν εν έκάστω γένει πειράται δεικνύναι τα λοιπά μα-

λακώτερον ή άκριβέστερον. Λαμβάνουσι δέ το τί

έστιν αί μεν δια της αΐσΟήσεως , α'ι δ' ύποτιθεμεναι •

διό και δήλον έκ της τοιαύτης επαγωγής ότι της ουσίας

και τοϋ τί έστιν ουκ εστίν άπόδειςΊς. (β) ΈπεΊ δ' εστί

»ο τις ή περί φύσεως επιστήμη, δήλον ότι και πρακτικής

έτερα και'ποιητικής εσται. Ποιητικής μέν γαρ έν τω

ποιοϋντι καΐ ου τώ ποιουμε'νω τής κινήσεως ή άρχη, καΐ

τοϋτ' εστίν είτε τέχνη τις είτ' άλλη τις δύναμις. Όμοίιος

δέ και τής πρακτικής οϋκ έν τώ πρακτώ, μάλλον δ' έν

36 τοις πράττουσιν ή χίνησις. Ή δε τοϋ φυσικού περί

τα έχοντ' έν έαυτοϊς κινήσεως αρχήν έστιν. (ι) "Οτι μέν

τοίνυν ούτε πρακτικήν ούτε ποιητικήν αλλά Οεοιρητι-

κήν άναγκαϊον είναι την φυσικήν έπιστήμην, δήλον έχ

τούτων • ε'ις Ιν γάρ τι τούτων τών γενών ανάγκη πί-

:ιο πτειν αυτήν. ΈπεΙ δέ το τί έστιν άναγχαϊον έκαστη

πως τών επιστημών εϊδέναι και τούτω χρήσθαι αρχή ,

δει μή λανθάνειν πώς δριστέον τώ φυσικώ χα\ πώς δ

τής ουσίας λόγος ληπτέος, πότερον ώς το σιμόν ή μάλ

λον ώς το κοίλον. Τούτων γαρ δ μέν τοϋ σιμοϋ λόγος

35 μετά τής ύλης λέγεται τής τοϋ πράγματος, δ δέ τοϋ

χοίλου χωρίς τής ύλης- ή γαρ σιμότης έν δινΐ γίγνεται,

διό κα\ δ λόγος αυτής μετά ταύτης θεοιρεϊται • τό σιμ•ν

γάρ έστι δις κοίλη. Φανερόν ουν ότι χα\ σαρκός χαΐ

δφθαλμοϋ χαι τών λοιπών μορίοιν μετά τής ύλης άει

40 τον λόγον άποδοτέον. (β) Έπει δ' εστί τις επιστήμη

τοϋ οντος ?) όν και χωριστόν, σχεπτέον πότερόν ποτέ

τή φυσική την αυτήν Οετέον ταύτην είναι ή μάλλον

έτέραν. Ή μέν ουν φυσική περί τα κινήσεως έχοντ' αρ

χήν έν αΰτοϊς εστίν, ή δέ μαθηματική θεωρητική μέν

45 κα\ περί μένοντα τις αυτή , άλλ' ού χωριστά. Περί

τό χωριστόν άρα 3ν και τό άκίνητον έτερα τούτων αμ-

φοτέροιν τών επιστημών εστί τις, είπερ δπαρχει τις

ουσία τοιαύτη, λέγω δέ χωριστή και ακίνητος, όπερ

πειρασόμεθα δεικνύναι. ΚαΙ είπερ έστι τις τοιαύτη

60 φύσις έν τοις ουσιν, ένταϋθ' αν εϊη που χαι τό θείον,

και αυτή αν εϊη πρώτη καΐ κυριωτάτη αρχή. (β) Δή

λον τοίνυν δτι τρία γένη τών θεωρητικών επιστημών

(17) δίηηΐίίοι- 3ΐιιειη ηεε οηιιιεβ ΙοειιΙίοηεδ ΓίΙδΛβ, ηεε τογ35

ροδδίΐιίΐο ϋδΐεδ.80, 1η ιιι ρΓορΙεΓ »1ί»8 Πΐη1ΐ38 (ΙίΓΠοηΙΙηΙοί,

(|ΐι;ο οΙ) Ι ιιιιιι |ΐο>ϊ( ίι ιΐιι ιιι ενεηΪΓοηΙ , 1 1 1 ιι ι (Ίίίΐιιι , <|ΐιι ιηίαιιι μ

ευηεία; ΓβΐΜβ δϊηΐ , ηοε φΐιιιιι Ιιοο, ί|ΐΜΐιιι 3ΐίφΐί* (Ιία-Ι , νε-

πιιιι «ΙίοβΙ : 81 ίΐιιΐι'ΐη ΜΤιΐ' , (ΐιπιΐ)ΐ οιηιιοί ΠιΙϋδ ά>(Χΐ, ηοη

Γβίδυηι ϋίοοι.

VII.

0)111118 3111(111 ΚΙΊΟΙίΙί;! 611X3 ΙΙΠΙΐηΐφΙΟη'φΙΟ οοπιιη (]π.ι•

8ΐι1ι εα δοίοϋίβ 8υη(, ρΓΪηοίρΐη ςυβειίηιη οΙ 03η»38 φΐ&τϊΐ :

υΙηιεόΊεβΙίνβ,εΙεχιτοίΐΒΐίνα,βε δίη^ιιία: εΓΓεεΙίναηιηι , ει

Ι1)3ΐ1ΐ(•ιι13ΐί03πιηι. ΙΙιιπιιιι ιΊι-ηίιη ιιη;ιι|ΐι;ι-<|ΐιο ιίιΤ3 (|υ••ιΙ-

ιΙ.'ΐιη (•ΪΓ(Ίΐηι•ί(τί|ιΙ ιπιι §εηυδ , ΐ311φ13Π) εχδίδίεηδ εΐ εη$, ιιιιιι

Ιοιιιοη ρΓουΙ οιιβ 881, Ιγ;κΙιιΙ : 5ΡΐΙ Ιικε α)Ϊ3 φίβρά'αηι ίείεη-

Ιία ρτχΙβΓ ίΙ1<ΐ8 8αβη1ίιΐ8 β$1. (2) ϋϊοΐ,ιπιιιι νετο δοίοηΐϊί-

πιιιι ιιηαηιιχφΐε βεοίρϊεηδ 3ΐίφΐο ιηοάΌ φ$υηι < 1 1 1 ί• 1 «Ι ϊη

ιιηυΐ|ΐιυΐ|ΐιΐ' βεηΡΓε , οοΙει•3 νεΙ ιΐοΐιϊίϊιι» νοί ο\3ο.Ιίιΐ8 οοη,ιΐιιτ

ΟδΙεηϋετε. Λ(•(•ίρίιιιιΙ ιιιιΙιίμ ϊρκιιιιι φΐϊιΐ (ϋ>1 φΐαχίβηι ρεΓ

.<>(Ί)811Ι11 , φΙ3!(]3Ι11 51ΐρρθ110ΙΐΙθ8. Ι.ΊΙιΙι' εΧ 1)30 ίπ<] 1101 ϊθΓΙ(»

|ι;ι1ι•1, 8ΐιΙι>ΐ3ΐιΙί<ι; , οΙ ίρβίϋδ φΐίιΐ ε8(, <ΙεηιοηδΐΓ3ΐϊοηεπι ηοη

ε88β.- (3) (^ιιιιιι βιιίεηι βί( 3ΐίςιΐ3 (Ιο ικιΙιιγ,ί διίοηΐί.ι, ροΐβΐ

φίοιΐ εΐ 3 {ΐΓίίοΙίοβ, εΐ 30 βΓΓιτΙίνιι ιΐίνιτϊ» ιτίΐ. Κ (ΓίΤΐί \ :•

ηβιηηυε, ιιι ί.κ ϊ*ιιΐ ι ■ . ηοη ϊη εο φίοιΙΙίΙ, ιικιΐίϋ ρπηεί-

ρίυηι 68( : εΐ ηοε 3ΐιΙ 3Γ8 φΐιειίαηι , ηιιΙ 3ΐϊα νίβ ε$(. δϊπιί-

Ιίΐι'ΐ' ι•Ι ]ιι •α<•1κ,..ΐ' , ηοη ϊη εο φίοιΐ βςίΙυΓ, 5ιί1 1113515 ϊη 3^εη-

ΙίΙιιι« ηιοΐυβ εβί : ρη\'8Ϊε3 νιτο $αεη(Ϊ3 , άηΆ εα ςιιβε ιιι

86 ίρ$Ϊ8 ΙιβΙιρπΙ ιηοΐϋδ ρπηπρίιιιιι , 68(. (4) Οιιο<1 Κβςιιε

ηεςυε ρΓβιΙκβηι , ηεηιιε <•Γίι•ι 1ί\ »ι» , βεά βρεαιίβΐίνβιη ε.--<-

ηβΐυναΐεηι 8(Ίειι(ί»ιη ηεε«88ε βϋ, εχ Ιιϊβ ρ3(ε( : ίη ιιιιιιιιι

ηηιικ]ΐιρ Ιιοπιιη ςεηυί 03ΐιι αιιίοπί ηεεε&(β ο.-ί. ΰιιιιηι νε-

γο υηίευίςυο ΒείεηΙίβΓυιη ηεεεβιε 9ϊ( βΐίςυο ηκκίο ϊρβυπι

φίΜ ε»1 80ΙΓ0, εΐ Ιιοε υ( ρηηείρίο ηΐί , οροιΐεί ηοη ΙβΙογο

(|ΐιοιΐ3ΐιι ηιο<1ο (ΙεΙϊηίεΐ)ιΙιιιη ρΙι^ΜΟΟ είΐ, ςηογε ωοάΌ δοϋ-

8|3Ιΐ1ί,Χ Γ3ΐίθ Ρ11Ι1)0Ι1(Ι3 8ί( : ΙΐίΓΙΠΙΙ Πΐ 811111111) , αη ηιι^ϊί 1)1

Γοηειινιιιη. ΙΙοπιηι εηίιη δίιιιί ςαίϋεηι Γηΐίη υηβευιη ιιιλ-

ΙΐΊ•ί;ι π'ί (ΙίοίΙιΐΓ; εοηεανΐ ν«το, 3ΐ>8ςυε ιηηίειία : 8ίπιϊ(&8

ιΐ3ΐιΐ({ΐιο ίη 1)380 ΓιΙ, εΐ ί(1εο ΓβΙϊο ςηοςυε ε]υδ ουηι εο ιΐίι' ί Ιιι γ .

δίηυιη εηίιη εβί ΐ)38ΐΐ8 εοηεβνυβ. 1\ΐ3ηίΓι•5(ιιιη ε8( ίμίΐιιτ,

ι-1ί3ΐιι (,1111)8, ε( οειιϋ, εεΙεΓβπιηΐφΐβ ρΛΓίίηπι Γ3ΐίοηοιη ουηι

ηΐ3ΐεπ3 βεηιρεΓ τειίίεηιίβηι 65δε. (5) Οιιιιιη λιιΙιίιι ςηιε-

(ΐ3ΐη 8ϊι οηΐίδ 8είεη(ί3 ρΓουΙ εη9 οΙ 8ερ3Γ3θϋε ε$1 , εοηίΜε-

ι ιιΐ)(1ιιιιι Οίΐ ιιίπιηι οαικίοηι οιιη) [)Ιι;8ΐο3 ροηοικίιιιη εί(, 3η

ηΐ3^ί8 31 ίαηι. Ρΐινίιεα «ιιιε είιτβ εα οϊΙ, ηυαι ιηοΐυβριίη-

( -ϊρΐιιιη ϊη 86 ίρ$Ϊ9 Ιΐ3ΐιοιιΙ : ιηηΙΙιειηηϋοα νεΓΟ 8ρεευΐ3(ίν3

(|ΐΜ(1οηι 051 ; εΐ 1ι."εο φΐκ(ΐ3ΐιι οΪΓεβ ιιΐ3ΐιοηΙίβ , ηοη Ιίΐτιοη

8ορ3Γ3ήϊΙί3. ΓΐΓ03 8θρ3Γ3ΐ)ί1ο ί^ίΙυΓ οηδ εί ίηιιιιοϋΐΐο, 31Ϊ3

ρι,Ί-ΙοΓ 033 3111038 δϋίεηΐίβ ΟδΙ, !Ϊ 3ϋφΙ» φίΜβΠΙ Ι3ΐ)8 8110-

8(3η(Ϊ3 6β( : ιΐίοο απίειη 8ερ3Γ3ΐ)ϊΙί8 εί ίηιιηούίΐίδ : φιοά

1(•ηΐ3ΐιίηιιΐ8 ο5(οη(ΙθΓε. ΕΙ δϊ ςοβ «βΐίδ ίη οηΐίΐηΐί ιΐ3ΐηΓ3 ε«{,

ϋϋο ΓβΓβ εϋϊηι ιΐίνίηίΐα* εΓΪΙ, εί Ιιοε επί ρτϊηιιιηι εί ρπηεϊ-

ρβΐβ ρπηείρίυηι. (6) ΡβΙοΙ ϊ^ϋατ 1ιϊ3 {ίεηεΓ» δρεεϋΐ3ΐϊν3Γυιη

6588 δεϊεηΐίβηιπι , ρΐι^δίεβηι, ηιβΙΙιεηιβΙϊοβηι,ΙΙιεοΙΟΒΪοβηι.



(ιοοι,ιυοδ.) [210—228.] &93ΜΕΤΑΡΗΥδΙΟΟΚϋΜ ΙΛΆ. Χ. ΟΑ.Ρ. VIII

εστί, φυσική, μαθηματική, θεολογική. (?) Βέλτιστον

μέν οϋν το των Οειορητιχών επιστημών γένος, τούτων

ο" αυτών ή τελευταία λε^Οεϊσα- περί το τιμιώτατον

γοίρ έστι των Οντων, βελτίων δέ και /.είρων εκάστη

Β λέγεται κατά το οίκεϊον έπιστητόν. (β) Άπορήσειε

δ* αν τις πότείόν ποτέ τήν τοΰ όντος ή ον έπιστήμην

καθόλου δει Οεϊναι η οΰ. Των μέν γαρ μαθηματικών

έκαστη περί εν τι γένος άφωρισμένον εστίν , ή δε κα

θόλου κοινή περί πάντων. (9) Ει μέν ουν αί φυσικά!

ιο ούσίαι πρώται των όντων εισί, καν ή φυσική πρώτη

των επιστημών εϊη ■ ει ό* εστίν ετέρα φύσις και ουσία

χωριστή και ακίνητος , έτέραν ανάγκη και τήν έπιστή

μην αυτής εΤναι και προτε'ραν της φυσικής και καθό

λου τώ προτε'ραν.

ι& Έπεί δε το απλώς ον κατά πλείους λε'γεται τρό

πους, ων εΐς εστίν 6 κατά συμβεβηκός λεγόμενος, σκε-

πτέον πρώτον περ'ι τοΰ ούτως όντος. (ϊ) Οτι μέν ουν

ουδεμία τών παραδεδομένων επιστημών πραγματεύεται

περί τι) συμβεβηκός, δηλον ούτε γαρ οικοδομική σχο-

ϊυ πεϊ τό συμβησόμενον τοις τη οίχία ^ρησομένοις, οΐον ε!

λυπηρώς ή τουναντίον οϊκήσουσιν, ουΟ' υφαντική ούτε

σχυτοτομική ούτε όψοποιική. Το δέ καΟ' αυτήν ίδιον

έκαστη τούτων σκοπεί τών επιστημών μόνον ■ τοϋτο

δ' έστ'ι τι) οίκεϊον τέλος. Ουδέ μουσιχόν χαί γραμμα-

25 τικόν, ουδέ τον Οντα μουσιχόν δ*τι γενόμενος γραμματικός

τα αμφότερα άμα εσται , πρότερον οϋκ ών, 8 δέ μή άε'ι

8ν εστίν, έγένετο τοϋτο, ώσθ' άμα μουσικός έγε'νετο και

γραμματικός, τοϋτο [δέ] ουδεμία ζητεί τών δμολογου-

μένως ούσών επιστημών πλην ή σοφιστική" περί τό

10 συμβεβηκός γαρ αυτή μονή πραγματεύεται, διό Πλά

των ου κακώς είρηκε φη'σας τόν σοφιστήν περί τό μή

όν διατρίβειν. (3) "Οτι δ' οϋδ' ένόεχόμενόν έστιν είναι

τοϋ συμβεβηκότος έπιστήμην, φανερόν εσται πειραθεΐ-

σιν Ίδεϊν τί ποτ' έστι τό συμβεβηχός. Παν δη φαμεν

36 είναι τό μέν άεί χαί έξ ανάγκης ( ανάγκης δ' οϋ της

κατά τό βίαιον λεγομε'νης, άλλ' ή -/ροψεθα εν τοϊ;

κατά τάς άποδείςεις), τόδ' ώς επί τόπολύ, τό δ' ουΟ' ώς

ίπϊ τό πολύ οΰτ' αεί και ες ανάγκης άλλ' Οπως ετυ-

χεν οΐον έτά κυνί γε'νοιτ' άν ϋνγος, αλλά τοΰτ' οΰΟ' ώς

1ο αεί και ες ανάγκης ουθ' ώς έτά τό πολύ γίγνεται, συμ-

βαίη δέ ποτ' άν. Εστί δή τό συμβεβηκός δ γίγνεται

μέν, ουκ άεί δ' ούδ' έζ ανάγκης οΰό' ώς επί τό πολύ.

(4) Τί μέν ουν εστί τό συμβεβηκός, εϊρηται- διότι δ' ούχ

εστίν επιστήμη τοϋ τοιούτου , δηλον • επιστήμη μεν

15 γαρ πάσα τοϋ άεί όντος ή ώς επί τό πολύ , τό δέ συμ

βεβηχός εν ούδετέοιο τούτων εστίν. (&) Οτι δέ τοϋ

κατά συμβεβηχός όντος ουκ ε'ισίν αίτίαι και άρχαι

τοιαϋται οίαίπερ τοϋ καθ' αυτό οντος, δηλον εσται

γαρ άπαντ' έ; ανάγκης. Ει γαρ τόδε μέν έστι τοϋδε

60 όντος , τόδε δέ τοϋδε , τοϋτο δέ μή όπως ετυ/εν άλλ' ές

ανάγκης, ές ανάγκης εσται χαί ου τοϋτ' ην αίτιον έως τοϋ

τελευταίου λεγομένου αίτιατοϋ • τοϋτο δ' ήν κατά συμ-

ΛΒΙδΤΟΤΙΧΚδ. II.

(7) ΟρΙίπιυηι ί§ίΙηΓ ίρεπιΐ.ιΐίν,-ιπιιιι ςιιίιίεπι δείεηΐίβπιηι

ββηϋϊ : Ιΐίιπιιη νβΓΟ ίρ$απιπ] εβ απα; ιιΐΐίιηο ιΐίεΐα εδί : είΓοα

ηαηιηυε ΙιοηοκιΙιίΙίδΜίηιιιη εηΐίιπη εδί. υηαςυχςυε νβΓΟ

ηιεϋοΓ βυΐ ϋεΙεποΓ (ΙίείΙιΐΓ δεειιηιΐυηι ρΓορπιιηι εείοίΐε.

(8) ϋιιυίΐηνεηΐ ίΐιιίπη ςυίδρίβιη, ιιίΓυιτι εηΐίδ ρΓΟίιΙ εηδ

βδΐ , δάοηΐίαιη ηηίνεΓδβΙίΙεΓ ροηβΓε οροιίβίΐ , 3η ηοη. Μβ-

ΙΙιι'ΐιι.Ίΐίεηηιιη εΐεηίιη υπ3(]υα>ςυε οϊγοϊ υιιιιιη ςιιοοΊΙαηι

ϋείεηηίηΐΐυιη {;εηιΐδ εδί ; υη'ινεΓ83ΐίδ νεΓο εοπιιηιιηίδ (1ε

οιηιιϋιιΐ5 β?ί. (9) 5ί ίΐίςυε ηβΙιΐΓβΙεδ δΐιΐκίβηΐίοί• , ρπιηα•

δίηΐ ηιϋιιιιι , ίρ$3 ςυοο,υε η»ΙαΓ3ΐίδ δείεηΐία , ρππΐ3 δείβη-

Ιίαιυιη επί. <3ιιοι1.μ αΐία ικίΙιιγ.ι ηιιριε μιΙινΙ;ιιιΙϊ;ι 8θρ<ΐΓ3-

ΙιιΊί-; ε( ίιηιιιοΐιιϋ^ εε( , ηεεε8βε εδί υΐ 8είεηΙί3 ςυοςιιε ι!]ιι •

βϋβ 8Ϊ1, βΐ ηιιΐιηαϋ ρποΓ, εΐ αοίτβηβ, ηυί3 ρποΓ.

ΟΑΡ. VIII.

Οιιιπη ηιιΐΐ'ΐη 8ίπιρ1ίαΙεΓ εη5 |>1υΓΪΙ)ΐΐ3 «880 ηιικ1ί> (ΙίοηΙιΐΓ,

ςιιοηιιη ιιηυ8 ο>Ι,<|ΐιί ^εευηιΐιιιη βεείιίειίδ (ΙηίΙιιγ είίε ,

ρηιηο ιΐε εηΐε Ιιοε ρηείο εοηδίϋεΓβικίιίΓη εβί. (2) ΟηοιΙ

ΐϋίΙιΐΓ ηιιΙΙβ δϊΐειιΙΐΒΓυιη, «μιη; ίΓαιΙϊίηο δΐιηΐ, εΪΓεβ βεείϋεηδ

νεΓδεΙιΐΓ, ρβίεΐ. Νεε εηίιη 3ΐ-« Κ'<1ϊΙίο3(οΓΪ3 ϋ,υΐϋηβιη ίΙΙίδ ,

ι(ΐιί υδΐιπ δΐιηΐ ιίπιιιυ, 3εεί<Ιει, εοιίδίϋβΓβΙ ; ιιίριιία δι 3ηχϊε

τεί ε εοηίΓαπο Ιιίΐ1>ί(α1ιιιηΙ : ηι^πείεχΙυΓβ, ηεςπε μιΙμγ.ι.

<}υ.0ί1 νεΓΟ ρΓοριίιιιη δί1)ί ΐρδϊ εβί, ίιί δοΐιιηι υη3(]ΐιχ(]υε ίδΐ3-

πιπί δθίεηΙΪ3Γυιη εοηδίιΙεΓβΙ. Ηοε αιιΙΐΊΐι Πηϊδ ρΓορΓίυδ εδί :

ηεςυε ηυβίειιιΐδ ιηιΐηίπιιη εΐ ε:Γ•ιιυιιιαΙϊ(:αιη : ηεο ιριοιΐ ίδ,

<|ΐιϊιιιιι>ϊ(.Ίΐ8(.'δΙ, ΓβεΙιΐδ εδί ^ΓΛίηιιΐΛΐίειίδ, δίηιυΐ ηηιυο εη(,

(]ΐιιιιιι ρπϋδ ηοη εβδεί. Ουοοΐ ηιιίοιη , (ΐυυηι ηοη δεηιρεΓ

ο^ιΊ, εδί, Ιιοε ΙίεοαΙ : ψιαπ; δϊηιυΐ ηιυδίευδ εΐ ςι-3ΐηιιι:ιΙίειΐ8

ΙίιΙκιΙ : Ιιοε ηιιΙΙίΐ ι'λπιιιι ψι.Ί' ΐ'πΊη: δείεηΐίίκ δΐιηΐ, ιρϋιτί!,

ρπΙεΓ ΒορΙιίίΙϊ(3ηι ■. Ιιοϊο εηίηι δοΐ3 είΓΟ» βεείο'εηδ νεΓ-

83ΐηΓ. (.ίιί ιπ' ηοη ιη.ιΐι' ΙΊίΐΙο :ιί(, ηιιιιηι (ΙίχίΙ δορίπδϋεαιιι

είτΜ ηοη-εηβ ίηιιιιοΓαπ. (3) ΟιιοιΙ βυΐεηι ηεε δίΐ ροδδίϋϋε

30είϋειιΙίδ δείεηΐίιιιη ε«<ε , ηιβηίΓοίΙιιιη επί, δι νίιΙεΓε εοη3-

Ιιίηι 1 1 1 1 1 1 ί . ί 1 1 .ίιί αεείιίεηδ δίΐ. Οηιηε ί(3(]ΐιε (Ιίείιιιιΐδ , ηιιοιΐ-

(Ιλιιι (ΐιιίιίρηι δεηιρεΓ εΐ εχ ηεεεδδίίβίε εδ»ε ( εχ ηεεΡδδίΐ3ΐε

ιιπίειιι ηοη ('ίΐιη ιΐίεο, ηιικ δεεαηιΐυιτι ϊίοΐεηΐίαιη «ΙϊεϋυΓ,

δ«1 ιμ>3 ίη ύεΓηοηίίΓΛίίοηίουδ ιιΙϊηιυΓ), ο,ιιούιίαιη νει•ο «I-

[ΐΐιιιϊιιιπιιι, ο,ιιοιΜϊηι αιιίεηι ηεε υΐρΐιιιίηιιιηι, ηεε δεηιρεΓ

εΐ εχ ηεεεδδίίβίε, δεο! ηΐ εοπϋη^ίΐ : ιιίριιΐ» δΐιΐ) Οαηο (Ϊ3ΐ

ΓΓί^ιΐδ : δε<1 Ιιοε ηεε ηΐ δεηιρεΓ εΐ εχ ηεεεδδίΐηΐε, ηεε ιιΐρΐιι-

ι'ίιιιιιιη ΓιΙ , (μΐ3ηόΌςυ.ε Ι3ΐηεη .ιιιίιΙ.ιΙ . Αεείιίεηδ η _■<> εδί ,

ηυοο! (ϊί α,ιιϊιΙΡΓη , ηοη δεηιρεΓ Ι,πιιπι, ηεε εχ ηεεεδδίΐβίε,

ηεε ιιΙ ρΐιιι ίιιιιηιι. (4) ι,ιιιΜ ϊΐβα,ιιε βεε'κίεηί 8)1, ιΐίεΐιιιιι ε.^1 :

ειΐΓ νειο ηοη δίΐ Ιιιΐ]ϋδεεπιθ(Ιϊ τεί βείεηΐίβ , ραΐβί. Οιηηίδ

η.ιιη(|ΐιε δείεηΐίβ , ε]ιΐδ κ( , ςιιο<1 δεηιρεΓ βιιΐ ιιΐρΐιιΐ'ίιιιιηιι

ε.δΙ : βεείιίεηδ νε™ ίη πεπίτο Ιιοπιηι εδί. (5) (}ιιοι1 βυΐεηι

εηϋδ δοειιηιΐυιιι ηεείιίεη* ηοη δίη( (•3ΐΐί3ε βΐ ρπηείρίβ ίβΐίβ ,

φΐαΙί3 ρεί' δε εηΐίδ, ηιηηίΓεδΙιιηι εδί. ΕίϋεηΙ εηίηι οηιπία

εχ ηεεε$δΐ(3(ε. Νηιιι δι Ι]οε (ΧϊίϋΙεηΙε , Ιιοε θγϊΙ , εΐ ηοε

εχδϊδίεηΐε, Ιιοε, (3ΐα,υε \ά, ηοη υΐ εοηΜη^ίΙ, δε<1 εχ ηεεεϋ-

8ί(3ΐε , ) ίΙΙυΟ φΐοηιιε εχ ιιεεεδδίΐβΐβ βΓΪΙ , εο]υδ Ιιοε ε;ιιι•3

οιαΐ, υδςαε ηι! υΐΐίιιιιιηι ιΐίεΐυιη εβιΐδβΐιιηι. Ηοε νεΓο δε
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βεβηκός, ώστ' ε; ανάγκης άπαντ' έσται• και το δποτέρως

έτυχε χαιτό ενδέ/εσΟαικβΙ γίγνεσθαι και μη παντελώς

έχ τών γινομένων αναιρείται. Καν μή 3ν δέ άλλα

γιγνόμενον το αίτιον ΰποτεΟή, ταϋτα συμβήσεται • παν

& γαρ ές ανάγκης γενήσεται. Ή γαρ αύριον έκλειψις

γενήσεται αν τόδε γένηται, τοϋτο δ' άν έτερον τι, και

τοΰτ' άν άλλο• χαι τοϋτον οή τον τρο'πον άπο πεπερα

σμένου χρόνου τοϋ άπο τοϋ νϋν μέχρι αυριον αφαιρου

μένου χοόνου ή;ει ποτέ εις το υπάρχον. "Ωστ' έπε'ι

ιο τοΰτ' εστίν, άπαντ' ί\ άνάγχης τα μετά τοΰτο γενήσε-

ται, άστε πάντα ί; άνάγχης γίγνεσθαι, (β) Το ο" ώς

άληΟ;ς ον χ1^ μή κατά συμβεβηκός τό μεν έστιν έν

συμπλοκή της διανοίας καΐ πάθος έν ταύτη ■ διό περί

αέν το ούτως ον ού ζητούνται αί άρναί, περί δέ το έΊ;ο>

16 3ν και χωριστόν το δ' ούκ άναγκαϊον άλλ' αόριστον,

λε'γο) δε το κατά συμβεβηκός• του τοιούτου δ' άτακτα

κα\ άπειρα τα αίτια. (7) Το δέ έ'νεκά του έν τοις φύ

σει γιγνομένοις ή άπο διανοίας εστίν. Τύχη δ' εστίν

ί'ταν τι τούτων γένηται κατά συμβεβηκός. 12σπερ

20 και ον εστί το μεν καΟ' αυτί) το δέ κατά συμβεβηχός,

ούτω χαι αίτιον. Ή τύχη δ' αίτιον κατά συμβεβη

κός ε'ν τοίς κατά προαίρεσιν των έ'νεκά του γιγνομενοις.

Διό περί ταύτό ΐύχη και διάνοια• προαίρεσις γάρ ού

'/ωρ'ις διανοίας, (β) Τα δ' αίτια αόριστα άφ' ιον αν

2* γένοιτο τά άπο τύχης ■ διό άδηλος άνθρο>πίνω λογισμοί

χαι αίτιον κατά συμβεβηχός, απλώς δ' ουθενός. Αγαθή

δέ τύ/η και κακή ό*ταν αγαθόν ή φαϋλον άποβή• ευτυ

χία δέ και δυστυχία περ'ι μέγεθος τούτων, (β) 'Επε'ι

δ' ούΟέν κατά συμβεβηκός πρότερον των καθ' αυτό,

30 ούδ' άρ' αίτια. Ε! άρα τύχη ή τό αϋτόματον αίτιον

τοϋ ούρανοϋ , πρότερον νους αίτιον καΐ φύσις.

"Εστί δέ το μεν ενεργεία μόνον, τι) δέ δυνάμει, τό

δε δυνάμει και ενεργεία, τό μεν όν, τό δέ ποσόν, τό δε

των λοιπών. Ουκ έστι δέ κίνησις παρά τά πράγματα •

35 μεταβάλλει γάρ άεΐ κατά τάς του όντος κατηγορίας.

Κοινόν δ' έπι τούτυιν ουδέν έστιν, & ούδ' έν μια κατηγο

ρία. "Εκαστον δέ διχώς υπάρχει πασιν, οίον τό τόδε'

τό μεν γάρ μορφή αύτοΰ, τό δέ στέρησις• και κατά τό

ποιόν τό μεν λευχόν τό δε μέλαν, χαι χατά τό ποσόν τό

40 μέν τέλειον τό δ' ατελές, χα'ι κατά φοράν τό μέν άνω

τό δέ κάτω , η κοΰφον και βαρύ. (ϊ) "ίίστε κινήσεως

και μεταβολής τοσαϋτ' είδη δ'σα τοϋ οντος. Διηρημε7-

νου δέ καθ' έ'καστον γένος τοϋ μέν δυνάμει τοϋ δ' έντε-

λεχεία, τήν τοϋ δυνάμει, ή τοιοϋτόν έστιν, ένέργειαν

45 λέγω κίνησιν. Οτι δ' αληθή λέγομεν, ενθένδε δήλον"

όταν γάρ τό οΐκοδομητόν, ή τοιούτον αυτό λέγομεν εί

ναι, ενέργεια η, οικοδομείται, και έστι τοϋτο οικοδομή•

σις. Ομοίως μάθησις, ιάτρευσις και κύλισις, βάδισις,

δλσις, γήρανσις, άορυνσις. (3) Συμβαίνει δέ κινεϊσθαι

50 ο'ταν ή έντελένεια η αύτη καΐ ούτε πρότερον ούθ' ύστε

ρον. Η δη τοϋ δυνάμει οντος εντελέχεια , δταν εντε

λέχεια 3ν ενεργή ή αυτό ή άλλο ή χινητόν, κίνησίς έστιν.

('ΐιηιΐιιιη βεείιίεηί 0Γ31 : ςιΐ3Γ0 βχ ηεεεββίΐβίε οπιηί.ι επιη! :

βί |)Γ0Γ5118 ιΐβ εηΐίυιΐδ βυΓβΓίΙιΐΓ Ιιιιη <]ιι<μ1 3<1 ηΙπιιηΙΪΙιρΙ ίβ

ΙιβϋεΙ , Ιιιιη ίρίυιη εοηΙίηίξΟΓε βΐ Ιίεπ , βί ηοη Πβπ. ΑΙ βΐ

μ 03Π53 ηοη ιιΐ εη?, &ρ*Ι ιι[ εα, ςυ<Ε ΠΙ, δηρμοηαΙοΓ, Ρ3<1ρΓη

;ιι-ι ϊιίπιΐ. Οιιιικ' η.ηηιριρ εχ ιιρρ.088ί1α1ρ ΙίιΊ. ΚΙβηίπ)

0Γ3βΙίη3 οεΐίρβΐβ ΓιεΙ, βί Ιιοε ΠβΙ : Ιιοε νιτο, 81 »1ίιιι1 ιριίιΐ-

ιΐιιιιι : ε( Ιιοε , βί αΐϊικί : εΐ Ιιοε ί!;ΐφΐρ ιηοιίο , βϊ α!> ιό Ιριπ-

ροΓε (ϊηίΐο , ςικκΐ 3 ιιιιιιγ γ-1 υβφΐε ριη-, ιΙριιι,ιΙιιγ Ιειηρι»,

(ΙενεηίεΙ ηΐίφκιικίο 3(1 εχέΐβίειιβ. (^03γρ ςυυιη Ιιοε βίΐ ,

οιιιιγΙ;ι <ιιΐι«• 8β(|ΐιιιηΙιΐΓ, βχ ηειε*βίΐ3(ε ρΓοΓεεΙο ΓιεηΙ : υηιΐε

εχ ηεεεβ$ίΐ3(ε οηιηί» ΓιοηΙ. (ΰ) (,ίπικΙ βυίειη ιιΐ νεηιιιι ι-ι

(/αού -π ιιικίιιιη 3οεί(1βη<> εβί οηβ, ςιιυιΐιΐβιη ε4 ίη ηκη-

(ίβ ηιιηρίε νϊπιΐΓ , εΐ ρβββίο ίη πι : ψιατβ είΓ03 ίΙΙϋίΙ , ({ΐιοιΐ

ίΙ;ι ('-Ι ιίι- , ηοη (|υατυη1ιιι° ρΓΐηείρί3 , νεπιιη οιγολ ί<1 (|υο<1

εχΐΓ3 εΐ βερ3Γ»1)ΊΙο εηβ ββΐ. 0ιΐ0(](1αηι υογο ηοη ηεεε&Λ-

ι ιιιιη , μίΙ ίηΐίιιίΐιιιη : (Ιίεο ;ιυ(εηι ηιιοϋ βεειιιιηΊιηι 3εεί(1εηβ

ρ-1. 1 1 ιιι ιιχ νιτιι ίιιυι ιΐίηαΐα; βί ίηΠηίΙα; οηιΐίΛ' βυη(. (7) 1ρ-

βηηι νεΓΟ 3ΐίειφι$ ^ι.ιΐκι, ίη είβ ββΐ ι\ιιχ α ιι.ιΐιιι.ι ;ιιιΙ >

ηιιηΐΓ Ιιιιη). ΙοιΙηπ.ι νεΓΟ εβί, ιριιιιιι ίΐΙίιριίιΙ Ιιοι ηιη βεευη-

ιίιιιη 3εεί(1εηβ Ιί.ιΐ. ρηπιΐ3(1ηΐ0(1ιιιη εηίιη βί εη5 <)ΐιο<]α'3ηι

ρεΓ βε, φΙΟΐΜίΙΙΙΙ ΜΊΊΙΙΙιΙΐΙΙΙΙ ΛΓΓίιίΓΙΙ- Γ.-1 , ίΐϋ (■[ 031133.

ΓοιΙιιηα νεΓΟ βεοιιηύυιη αεείιίεηβ εβυβα εβ( ίη είβ ψι;ι• βε-

εηη(1ιιηι εΐεοΐϊοηειη 3ΐίειι]ιιβ ςΓ3ΐία ΠιιηΙ Οιιηι ο (•ίπ -;ι ίιΙεπι

ΓοΓίιιιια εΐ ηιΐ'ΐι* : (Ίι ι-Ιίη η;\ιιιΐ|ηε ;ι!»ριιΙε ηιεηΐε ηοη οίΐ.

(8) <'ίΜΐ<ί,ν νεΓΟ ΐ|ΐιί|ιιιβ γ» ΓιηιιΙ ΐ(ΐιιι• η ΓοΓίιιηα βιιηΐ , ιη-

ιΐρίεπίΐιηβίίρ βιιηΐ : ιριηπ- Ιιιηηηιηι• εο^ίΐβϋοηί ϊηοεΓίβ βί

ρεΓ αοοίιίεηβ εβιιβα εβί, βίιηρϋείΙεΓ νεΓΟ ηυΙΙίυ;. Βοη» νεη)

ίοιίιιηη γ( ιιι;ι|;ι ιΙϊγΊΙιιι , ιριιιηι |>υηιιιη ιιΐίιριοιΐ ,ιιιΙ ηιαίηιιι

ενεηεπί : Γογ8 (οιΊηιιλ νεΓΟ, εΐ ϊηίοΓίυηίιιηι , οϊγγλ ιη»^ηί-

Ιπιΐίηρβ Ιιοηιηι. (9) Οιπιιιι ϋπΙεπι ηίΐιϋ βεοιιηϋυηι 3εεϊ(1εηβ

ρηιΐ3 ϋβ βίΐ , ι] ιμ' βεευηαΊιηι βε βηηΐ , ηεο ϊ^ίΐατ οαηββε. 5ΐ

ίΙ.ιι|ΐιι: ΓοιΙιιηη ηιιΐ 03βηβ εαΊί οβηββ εβί, ρηΟΓ, ιηοη» εΐ η;ι-

Ιπία , 031133 βπΐ.

ΟΑΡ. IX.

Γ.δΙβιιΙβηι Ιιοε ςιιίιίεηι, αείη βοΐυηι; ίΙΙιιι'. νοπι, ρο(ειι-

1ί;ι; Ιιογ ϋΐιίπη, ρΐιίπιΐί.ι ιΊ ;ιι•|ιι : Ιιοε φιίιίειη , 0Π5; ίΙΙπιΙ

νεΓΟ, ί|π;ιη(ιηη; Ιιοε ηπίπη, (γΙγπιππιι ϋΙίιριίιΙ. Νοη

εβί αιιίεηι ηιοΐυβ ργβϊΙογ τεβ : ηιιιΙηΙιΐΓ εηίηι δεηιρβτ βεοοη-

αΊιιη εηΐίβ ρΓίε(Ιίο3ΐίοηεβ. Οοιιιηιιιηε ηιιίεπι ηίΐιϋ ίη Ιιί$,

ςιιοά ηοη βίΐ ίη ιιΙΙ.ι ρΓθ>α'ίε3ΐίοηε. υηιιηιςυοι1(|υβ λγγο

οΊιρΙίοίΙεΓ οηιηίόιΐδ ίηβίί , νεΙιι! Ιιοε. Νβιη Ιιοε υΐ Γογπιβ ,

Ιιοε νεΓΟ υΐ ρι ί\η!ίο : 3ε κΐ'ειιηιΐιιιΐ) φΐαΙί(3(εηι, Ιιοε βίοπιιι,

ΠΙιιιΙ ηί-ιιιιη : βεειιηάΊιηι ηπηηΐίΐαΐι ιη , Ιιοε ρπ ίι Ππιπ ,

ίΙΙιιιΙ ϊιηριτί'εείιιπι : βρειιηιΐυιιι ΙβΙίοηειη, Ιιοε μιγμιιμ , ίΙΙικ)

ιΙΐ'ιΐΓ-πιη, 3υ( Ιενε εΐ ?Γβνε. (2) Οιιαιο ηιοΐπ- ε( ιηηΐίΐΐιιι-

ηί8 ΙιιΙ βυηΐ βρεείεβ, ηηοΐ εη(ίβ. Οηηιιι 3υ(βηι ιιηιιηΐ(|ΐιοιΙ-

α,υε ξβηυβ ίη ηι Ιιιιη εΐ ρο(εηΙΪ3ΐτι (ΙίνίιΙηΙιιι-, ηι Ιιιιη ε]υβ

ςιιοο' ροΙειιΙίΛ εβί, ρΓοηΙ ΙβΙε εβί, Λίοο 8880 ηιηΐιιιιι. Οηυιί

;ιηΙπιι \Γΐ;ι Οίείιηιΐδ, Ιιϊηε εοηβίβι : (|<ιυηι εηίιη .ι .Ιϋκ-.ι-

ΙιιΙγ, [ΐιιιιιΐ ΙιιΙγ ε$8ε ίρίηιη ο'ίεΊηΐΗ5 , ;ιι•1π εβ(, λ-ιΙιΙϊιμΙιιγ,

ηΐιμιο ΙιοεεβΙ .τιΙίΓιοαΙίο. δίιηίΙΗβΓ εηκίίϋο, ειΐΓβΙίο, νοΙιι-

Ι.ιΙιΊ), ηιΐιΙιιιΙ.Ίΐίο , βαΙΙαΙίο, βεηείεεηϋβ , «ε ίηοΓεβοεηΙϊα.

(3) ΑεεϊϋίΙ βιιίειη ΓηονβΓΪ, ςηιιηι βεΐυβίιίε ΓιιεπΙ, εΐ ηεπ,ιια

ρΓΪιΐδ, ηεςιιε ρο8ΐθΓίιΐ5. ΑοΙιΐ8 ί^ίΙιΐΓ εϊιιβ, ςποά ββΐ ροΐεη-

Ιίά , ()ΐιππι 3ε(υ εηβ 3§3ΐ, αυΐ ϊρβυηι, η«1 «ΙίιιιΙ, ρΓΟυΙ πιο
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Λέγω δέ τό ?[ ωδε ' εστί γαρ ο χαλκός δυνάμει άν-

δριάς • άλλ' όμως ούχ ή τοϋ χαλκοϋ εντελέχεια , η χαλ

κός, κίνησίς έστιν. Ού γαρ ταύτον χαλκω είναι κα\

δυνάμει τινί, έπεί ει ταύτον ην απλώς κατά τον λόγον,

6 ην αν ή τοϋ χαλκοϋ εντελέχεια κίνησίς τις. Ούκ εστί

δέ ταύτό. (*) Δηλον δ' επί τών εναντίων τι) μεν γαρ

δόνασθαι δγιαίνειν και δύνασΟαι κάμνειν ού ταύτο'ν ( και

γαρ αν το δγιαίνειν καΐ τι) κάμνειν ταύτον ην), το

δ' δποκείμενον καΐ δγιαϊνον και νοσοϋν, είθ' δγρότης

ίο είθ' αΐμα, ταύτό κα\ εν. Έπεί δ' οϋ ταϋτόν, ώσπερ

ουδέ χρώμα ταύτον και δρατόν, ή τοϋ δυνατοϋ ή δυνα

τόν εντελέχεια κίνησίς έστιν. (β) "Οτι μεν ούν έστιν

αδτη, και ότι συμβαίνει τότε κινεΐσβαι όταν ή εντελέ

χεια ή αυτή, και ούτε πρότερον ούΟ' ύστερον, δηλον.

16 Ενδέχεται γαρ έ'καστον ότέ μέν ένεργεϊν ότέ δε μη",

οϊον τι) οικοδομητόν ή οικοδομητόν, και ή τοϋ οΐκοδομη-

τοϋ ενέργεια ^ οικοδομητόν, οίκοδόμησίς Ιστιν. *Η γαρ

τούτου εστίν ή οίκοδόμησις ή ενέργεια ί, οικία. Άλλ'

ό'ταν οικία η, ούκέτι οικοδομητόν εσται• οικοδομείται

20 δέ το οικοδομητόν. Ανάγκη άρα οϊκοδόμησιν την ένέρ

γειαν είναι , ή δ' οίκοδόμησις κίνησίς τις. Ό δ' αυτός

λόγος και έπί τών άλλων κινήσεων, (β) "Οτι δέ κα

λώς είρηται, δηλον έξ ων οί άλλοι λέγουσι περί αυτής,

και εκ τοϋ μη ^άδιον είναι διορίσαι άλλως αυτήν. Ούτε

26 γαρ εν άλλω τις γένει δύναιτ' άν Οεϊναι αύτην. Δηλον

δ' ί\ ών λέγουσιν οί μέν ετερότητα και ανισότητα και

το μη ον, ών ούΟέν ανάγκη κινεΤσΟαι. (7) Άλλ' ούδ'ή με

ταβολή ούτ' εις ταϋτα ούτ' εκ τούτων μάλλον η εκ τών

αντικειμένων. Αίτιον δε τοϋ εις ταϋτα τιΟέναι 3τι άόρι-

30 στον τι δοκεϊ είναι ή κίνησις, της δ' ετέρας συστοιχίας

αϊ άρχαι δια το στερητικά! είναι αόριστοι • ούτε γαρ τόδε

ούτε τοιόνδε ουδεμία αυτών ούτε τών λοιπών κατηγοριών.

(β) Τοϋ δε δοκεϊν αόριστον είναι την κίνησιν αίτιον ό"τι

ούτ' εις δύναμιν τών όντων ούτ' εις ένέργειαν εστί Οεϊναι

ί6 αύτην ούτε γαρ τό δυνατόν ποσόν είναι κινείται ες ανάγ

κης, ούτε το ενεργεία ποσόν, ή τε κίνησις ενέργεια μέν

είναι δοκεϊ τις , ατελής οέ ■ αίτιον δ' ότι ατελές το δυνα

τόν ου έστιν ενέργεια. (») Και δια τοϋτο χαλεπδν αυτήν

λαβείν τί έστιν ■ ή γάρ εις στέρησιν ανάγκη Οεϊναι ή εις

«ο δύναμιν η εις ένέργειαν άπλην, τούτων δ' ούΟεν φαίνε

ται ένδε/όμενον. Ώστε λείπεται το λεχθέν είναι και

ένέργειαν καΐ μή ένέργειαν τήν ε'ιρημένην, ίίεϊν μέν

χαλεπήν ένδε/ομένην δ' είναι, (ιο) Και δτι έστιν

ή κίνησις Ιν τω κινητώ, δηλον ■ εντελέχεια γάρ έστι τού-

«5 του δπό τοϋ κινητικοϋ. Και ή τοϋ κινητικοϋ ενέργεια

ούκ άλλη εστίν ■ δει μέν γαρ είναι έντελέχειαν άμοοϊν •

κινητικόν μέν γάρ έστι τω δύνασθαι, κινοΰν δε τώ ένερ-

γεϊν. Άλλ' εστίν ένεργητικδν τοϋ κινητοϋ , ώσΟ' δμοίως

μίχ'-ή άμφοϊν ενέργεια, ώσπερ τό αυτό διάστημα £ν

Γ.ο προς δύο και δύο προς εν, καΐ τό άναντες και τό κά-

ταντες, άλλα τό είναι οϋ/ έ'ν. Όμοίως δέ και επί τοϋ

κινοϋντος και κινουμένου.

Ιιϋι', ιηοΐυδ 68(. ϋίοο λπΙοπ» ρΓΟίιΙ , βϊο : π.1111 α>8 ροΐεηΐία

ι•-! ί-Ι.-ιΙιι.ι, ιιοη Ιαιιιοη βεΐηδ β!Π3 ρΓουΙ χβ, ηιοΐιΐδ εδί.

Νοη εηίηι ίιίοπι εβί ;ι•« ε&δε, εΐ 3|ϊψιοηι ροΐοηΐωιη. ΝΐΠί 8)

ίιίεηι εδδεί δίπιρΙίοίΙεΓ δεειιηηΊιηι ΓαΙίοιιοΐϊΐ , εδδεί ρΓοΓεεΙο

•ΒΠ8 βοίηδ, 1110(115 φιίιίαιη : η( ηοη Ρϋί ίιΐί'ΐη. (4) Ουοι] ίη

ΟΟηΐΓίΙΓΠί ρϋΐβΐ. δίφΐίάεΠΙ ρΟδδΟ δ3Π3ΓΪ ροδδεφίε ,ι^πι-

ΐ3Γβ, ηοη εβ( ίιίεπι. Αϋοςυΐ οί «ιιιπιί εΐ 3!§γοΙ3Γ8 ίιίεηι

ΓοΓεΙ. διι1)]εοΙηηι τεΓΟ, φΐοό! βΐ δβηαίιίΐο εΐ 3•βΓθΐ3ΐ)ί1ε εβί,

$ίνε Ιιιμιιογ δίνε δαη^ιιίδ, ιιπιπη ίιίειηα,ιιε ο*1. Οιιιιιη ηοη δίΐ

ίμίΐιπ' ίιΐι-πι , δίειιΐ ηεε οοΙογ αε νϊδίηϊΐε ϊΊ•->>• »ι, εοηδί^ι

ιιΐιΐΐιιιιι εδδϋ ;ιιΊιιιιι Γβϊ ροδδίηίΐίδ, ρΓΟίιΙ ροδδίοίΐίδ 6δ(.

(5) ΟιιυιΙ ί^ίΙιΐΓ ίρδε βδΐ, είςυοιΐ Ιιιικ: εοιιΙίιι^ΊΙ ιιιονβπ ,

(|ΐιπιιι 3ε(ιΐδ Ιιοε δί(, εΐ ςηοιΐ ηεε αηΐε ηβε ροδί, ηΐ3η!Γεδ(ιιηι

8δ(. Κιιιη εοηΐίη^ϋ , ιιιιιιηκριοιΙ(|υυ αΐίιρίίΐηιΐο φΐίιίεηι ορο

ί ,ΐ! ί , βΐίςυαηιΐο ιιιϊιιϊιιιι' : νιΊπΙ ιυιΐίΐκίΐΐιίΐο, ρι-ουΐ ίειΙίΓιεα-

ΙιίΙι• ; εΐ •Ί.'(1ϊΙί('.ιΙ)ίΙΪ5 ρι οιιΐ ιιριΐίΐίειιΐιίΐϊί αοΙιι», ;ι•ι1ίΙίο,ιϋο ε» Ι.

Λ ιιΙ (Ίΐίιιι Ιιΐφΐ-, ;ιγΙιι-, ε$( ;ΐ'ΐΙίΙϊι•;ιΙίο, ΗΐιΙ ιίοιηιΐδ. ΑΙ

ιιΐιί (Ιυιυιΐί μ( , ιι• ιιι η II η ,τιΙιΙίΓ.'ΐΙιϋιΌπΙ. ^ΕάίΠεβΙίο νεΓο

ε}υδ εδ( , υ,ιιοιΐ α-ιΙίΠείιϋίΙε εδί. Νεεεδδε ίΐβςιιε , αχΙίΠεαΙίο-

ηειιι, ιιγΙιιιιι εδδε : χιίίΐίεαίίο νεΓΟ, ηιοΐυδ φΐϊιίαια εδί. Ι'.ι-

ι Ιιίπι ρι•• ίη Γΐ-Ιιτίδ ηιοΐίΐιιΐδ ΓαΙίο εβ(. (6) Οιιοιΐ νεΓΟ Ιι.ίτ, δϊη(

γι'γΙι• ιΐίι Ιη , εχ Ιιίδ ηυοςυε εοηδίαΐ, ςηχ αΐϋ άα 'ψαο πΤι'-

πιιιΐ : Ιιιιιι εχ εο , ηιιοϋ ηοη ΓαείΙε εδί ίρδίιηι αΙίΐβΓ ιΙβΓιηΪΓΟ.

Κεε εηίηι ΙίεεοίΙ ειιίο,υαπι ίη ιιΐίο ςεηεΓε ειιιιι εοΜοε&Γε.

Αε ραΐεΐ εχ ίίδ εΐίαιιι ιρι;ι; ίΐΐίί ρΓοΙυΙεπιηΙ, ίριίιίαηι αΐΐεηία-

Ιιιιι , ίιι.ι•ιρι;ιϋΙ:ιΙ(Ίΐι , ι•1 ίρ-ιιιιι ηοη-εηδ, ιριοπιιιι ηιιΙ-

Ιικιι ηεεεδβε ε8( ηιονοί. (7) ΑΙ ηεα,υε ηιυΐαΐίο ίη Ιι.το ,

ιΐΓΐμκι εχ Ιιίδ ροΐϊυδ φίαπι εχ ορροδΊΙίβ ε$(. Οίιι-:ι λόγο ,

ρΓορΙβΓ ιριαηι ίη Ιιίδ ιηυΐυιη δ(α(υεπιηΙ , ε& εδί , ψιηιΙ ίηύε-

ΙιιιιΙπιιι ΐ|ΐιίιΜ;ιηι νίϋρΐιιτ εβδβ ηιοΐιΐί : ΐΚβΓίιΐδ νεΓΟ εοοΓ-

(ΙίηΒΐίοηίδ ρΐ'ίηι:ϊρία, ιιΐροίε ρήναΐίνΐ , ίηιίεΠηϋα δΐιιιΙ. Λ.ιηι

ηεε Ιιοε ιριίιΙ, ηεε 1;ι1ο , ηεε αΐίοηιηι ρΓ3!(]ίεαΓηεηΙθΓΐΐΓη

ιιΙΙυηι , ίρδοΓυπι εδί. (8) Ουοιί νεΓΟ ηιοΐυδ ϊηϋεΓιηίΙιΐδ εββο

νίιΙεβΙιΐΓ, ε•ι εδί ειιιΐδΐι , ιριοι] ηεςυε ίηΙβΓ 63 φΐχ δΐιηΙ ρο-

ΙιίιΜ,Ί εη1ί3, ιίΓεφί.Ό δεπιηιίιιιη «εΐιιηι, ροικ'ΐν ίρ-ϋΐιι εδ(.

Νεε εηίιη φιοιΐ (ΐοΐεδί ιριιιιιίιιιιι είδε, πιονβπ ηεεεδδαΓΪυηι

β*1, ηεε βοΙιι ςυβηΐιιηι. Αε ηιοΐιΐδ, 3εΙυδ φΐκίειη ;ιϋ>ριι>

είδε νίιΙιΊιΐΓ, ιρι;ιιιιρι;ιιιι ίιηρετΓεεΙιΐδ : 03083 νεΓΟ ββΐ, φιοιΐ

ίηιρεΓΓεοΙιιιη ε«1 ρο'δδίΐιίΐρ, ευ]ιΐδ βεΐιΐδ εεΐ. (9) Γ^ιιηηιοΙίΓεηι

(ΙϊΓΙιιίΙι' ε$1 ίρδίίΓη ι ΐΜΐιρΓίΊιι'ΐκΙΐΊΊ', φΐίιίη,ΊΓη 8ί(. Νιιηι ηιιΐ ίη

ρΓίναΙϊοηειη ηεεεδδβΓίο ΓεροηεΙιΐΓ, βιιΐ ίη ρο(εηΙί3ηι , ,-ιιιΙ ίη

αείιιιιι >ίιιιρϋΐ'οιιι. Ι Ιοπιιιι ιιιι1ι•πι ηιιΙΙιιιι! \ ιιΙιΊιιγ εηηΙίη^βΓβ

ροβδΡ. δυρεΓβδΙ ίβίΙιΐΓ ιριοιΙ ιΐίιίπηι ι•-( , ε5$ε ε( .ίιΊιιιιι,

εΐ ηηη-ίΐιΊιιιη , η,ιιί ιΐίι !π> γ«Ι. : ιριί (Ί-ί (ΙίΠίεϋίδ εο^ηϋιι δί(,

ίβηιεη εοηΐί^ίΐ ββδβ. (10) δίιηιιΐ εΐ ίΙΙυιΙ ρεΓδρϊεηιιιη εβί,

ηιοΐυηι β$δβ ίη ηιοΐο : βοΐιΐδ εηίηι ρ]ιΐδ εβί 3 πιοΐίνο. Νεςυβ

βΐίιΐδ ε*1 ηιοϋνϊ ηεΐιΐδ : οροΓίεΙ εηίηι ιιΙιΊιΐδιριε ηιΐιιιιι εδβε.

Ληιιι ηιι ι| ι νιιιιι ε$( , εο ςυοιΐ ροδδϋ ; πιονεηδ νεΓΟ , εο ςιιοίΙ

ορεΓΟίιΐΓ. Υνπιηι ηι Ιίνπιη , εβί ίρ$ίυδ ηιοΐιίΐίδ. ΙΊκΙπιι ίΐ,-ι-

(|ΐιε ηιοιίο υηυβ ηίπιΐδςιιε 3ε(υ8, ιρη ιιι,κίπκκίπιιι εβιίεπι

(1ίδΐ3ηΙία ηιΐ (Ιιιο ηηίυ<>, εΐ α<1 υηιιπι ιΙιιοιίμιι , 3δεεη$ιΐδ ςυο-

ςιιε 3ε (Ιε&εεηδυδ : «Ι εδδε, ηοη γ-1 ιηιιιιπ. Κα εΐίαηι ίη

ηιονεηΐε , εΐ ίη εο ςιιοό! πιονεΙιΐΓ.
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Τό δ' άπειρον ή τό αδύνατον διελθεϊν τω μή πεφυ-

χέναι διιέναι, καΟάπερ ή φοινή αόρατοι;, ή το διε'ςοδον

ε/ον άτελεύτητον, ή 6 μόλις, η βπεϊιυκός ε/ειν μη ε/ει

διεςοδον η πε'ρας• ετι προσΰε'σει ή άφαιρε'σει ή άμφω.

6 (•2) Χωριστόν μεν δή αυτό τι όν, αίσ&ητόν δ' ούχ οίόντ'

είναι. Ε! γαρ μήτε με'γεΟός έστι μη'τε πλήθος, ουσία

δ' αυτί» το άπειρον και μη συμβεβηχός, άίιαίρετον εσται•

τό γαρ διαιρετον η μέγεθος η πλήθος. Ει δέ άδιαίρε-

τον, ούχ άπειρον, ει μή καΟάπερ ή φοινή αόρατος.

Ιιι Άλλ' οΰ/ ούτω λεγουσιν οϋδ' ήμεϊς ζητοΰμεν, άλλ' ώς

άίιε'ξοδον. (.ι) "Ετι πως ενδέχεται καΟ' αυτό είναι άπει

ρον, ει μή χαι αριθμός χαι μέγεθος, ων πάθος το άπει

ρον; (ί) Ετι ει κατά συμβεβηκός, ουκ αν εΐη στοι-

/εΐον τών οντοιν ή άπειρον, ώσπερ ουδέ το άόρατον της

16 διαλε'κτου, καίτοι ή φοινή αόρατος. (δ) Και 5τι ούχ

εστίν ενεργεία είναι το άπειρον, δήλον. "Εσται γαρ

ότιοϋν αΰτοΰ άπειρον με'ρος το λαμβανόμενον • τό γαρ

άπείρω είναι και άπειρον ταϋτό, είπερ ουσία το άπειρον

και μή χαΟ' υποκείμενου ■ ώστε ή άίιαίρετον, ή εις

ιυ άπειρα διαιρετον, ει μεριστόν. Πολλά δ' είναι το αύτδ

αδύνατον άπειρα• ώσπερ γαρ άε'ρος αήρ με'ρος, οδτιυς

άπειρον απείρου, ει εστίν ουσία χαι άρ/η. Άμε'ριστον

άρα και άδιαίρετον. (ο) Άλλ' αδύνατον το εντελε/εία

δν άπειρον ποσδν γαρ είναι ανάγκη. Κατά συμβε—

55 βήκός άρα ύπάρ/ει. Άλλ' ει ούτως, είρηται δ'τι ούχ

ένδε'/εται είναι άρ/ήν άλλ' ε'κεΐνο ώ συμβέβηκε, τον

άε'ρα ή τό άρτιον. (7) Λύτη μεν ούν ή ζητησις καθό

λου• δτι δ' εν τοϊς αίσΟητοΐς ούχ εστίν, ένΟε'νδε δήλον.

Ει γδιρ σιόματος λόγος τό έ'πιπε'δοις ώρισμένον, ουκ εΐη

3υ αν άπειρον σώμα ούτ' αίσθητόν ούτε νοητόν, ούδ' αρι

θμός ώς κε/ωρισμε'νος χαι άπειρος• άριΟαητόν γαρ

δ αριθμό; ή τό ε/ον αριθμόν. (β) Φυσικώς ίέ ίχ. τώνίε

δήλον ούτε γαρ σύνθετον οίόντ' είναι ούθ' άπλοΰν.

^ύνθετον μ£ν γαρ ουκ εσται σώμα, επείπερ πεπε'ρανται

35 τω πλήΟει τα στοιχεία. Δεΐ γαρ ίσάζειν τάναντία και

μή είναι εν αυτών άπειρον ■ ει γαρ δ-ποσωοΰν λείπεται

ή Οατε'ρου σιόματος δύναμις, φθαρησεται υπό του απεί

ρου τό πεπερασμε'νον. (ο) "Εκαστον δ' άπειρον είναι

αδύνατον σώμα γαρ έστι τό πάντη ε/ον διάστασιν,

*0 άπειρον δέ τό άπεράντως διεστηκός, ώστε τό άπειρον

σώμα πάντη εσται άπειρον, (ίο) Ουδέ εν δέ χα'ι άπλοΰν

ένίε/εται τό άπειρον είναι σώμα , ούΟ' ώς λεγουσί τίνες

παρά τά στοι/εϊα έ'ς ου γεννώσι ταΰτα ( ούκ εστί γαρ

τό τοιούτο σώμα παρά τα στοιχεία• άπαντα γαρ ε;

45 ων ε'στ'ι χαι διαλύεται εις ταΰτα, ου φαίνεται δέ τοϋτο

παρά τά άπλα σώματα ) , ούδε πϋρ ούδ' άλλο τι των

στοιχείων ούθε'ν. Χωρίς γαρ του άπειρον ειναί τι αυτών

αδύνατον τό άπαν, καν η πεπερασμένον, ή είναι ή γί

γνεσθαι έν τι αυτών, ώσπερ Ηράκλειτος φησιν άπαντα

Μ γίγνεσθαι ποτέ πϋρ. (ιι) Ό δ' αυτός λόγος και επ'ι

τοΰ ενός, 6 ποιοϋσι παρά τά στοι/εΐα οί φυσικοί. Παν

γαρ μεταβάλλει Ις εναντίου, οίον εκ θερμοΰ εις ψυ/ρόν.

ΙΐΐΙίΐΐίΙΠΙΙΙ ΥΡΓΟ Γ>1 , ΓΙ 1 1 1 φΐιιιΐ ίΐηρθδδίΙ)ί|£ 051 ρίτίΓΒΠ.ΙΓΟ,

π ι φίοιΐ μιιιι δΗ ορίιιιη ρεπηρ3π ; <|ΐιειιι.ι<1ιιιο<1ιιιιι νοχ ϊπ-

νίίίΐιίΐίδ : 3ΐιΙ ιμιοιΙ 1ΐ'ηη>ίΙιιιΐ) ΙίΒυοΙ ίηεοηδίιιηιηϋηίίειη , ,ιιιΐ

ηιιηιΐ νίχ , .πιΙ φιοιΐ ιι.ι) ιιι ;ι βρίηπι ΡδΙ Ιιαίκτε , ηρφΐ3φΐιηι

(Λΐηιη ΐΓΒΐΐδίΙυιη »υΙ Ππρπι ΙιβΙιρΙ. ΙΙρπι , δρριιηιίϋηι 3ρρο-

δίΐίοηοηι, ηιιΐ ηΐιΐ,ιΐίοηπη , ;ιιι( βπιΐιο. (2) ΚρρΗΓβΙυηι 53ηε

ίρίΐιπι ςιιιιιη δϊΐ, δρη*ίΙιι>δ ρριτϊρί ίιηροδδίοίΐε ρβΐ. Νϊπί &ϊ

προ ηιβ^ηϋικίο, ηΐΌ ιηπΙΙϊιικΙο οχΙ, 8Ρ<1 ίηΠηΚιιιη ίρδίιηι

δΐιοίΐοηΐία ΡίΙ βΐ ηοη ηΓκκΙρηδ , ίηιϋνϊδί1)ίΙο ργιΙ : >ί<ιιιϊι1«•ίΐι

ιϋνίϋίΐιίΐβ αιιΐ ιηη^ηϊΐιιιΐο αιιι ιΐιιιΙΙΊΙιι Ιο <>|. (,ΐιικί-ϊ <■>( ίη-

ΗίνίϋίΙιΝβ, ηοη βίΐ ίηΐίηίΐιιηι, ιιί>ί (]ΐΐΓΐιΐ3ΐ1ηιο<Ιΐ]ΐη νοχ ϊηνί-

δίοίΐίβ ββΐ. Λ'βΓυιη'ηρΓ. 8>ίο ΛίιιηΙ, προ, ηο5 δίο φΐ.τπιηιΐί, βριΐ

Ι.ιηιριηηι ίηιρρΓΠίραπίΙρ. (3) ΡγιχΙργρϊ ςιιοηηηι ιηοιίο ροη-

ΙίημΓΐ Ρ58Ρ ρρΓ 8ο ίρίππι ι πΐιιιί! πιιι , μ ηοο ηιιηΊΟΓυβ, ηκ;

ιη3"ηίΙιΐ(1ο 8ΪΙ, (|ΐιοπιιη ϊηΠηίΙιηη ρ388ίορ»1? (ί) Ι'γ3>Ιργρ3,

8ΐ ίΡΓίιηιΙιιιιι αρείιίΓηϊ, ηοη Ρ8$εΙ 83ηβ γρπιπι ιΊγιιιγιιΙιιιιι

ρΓοιιΙ ίηΐΐηίιυηι, βίοιιΐί προ ϊιινΜΙιίΙϋίκ ΙοπιΙίοη'κ, Ι,ιιιιι•|~ί

νυχ ίηνίδίΐιίΐί» Ρ8(. (ό) (}ιιοι1 ϊΐιίρηι ϊιιΓιηίΙιιηι ιιοη ροΐρί.1

γ»ρ ;κ Ι α , ρ;ι!ι•| : π ίΐ ιι.ιιιΐι]ΐΐΓ ιρΐίΠ|ΐΐΓ ρ3Γ8 γ]ιι•; ίηΐίιιίΐΐ ,

ο,ιι»" βοοϊρϊΙιΐΓ. Ν.ιιη ίηΠηϋο Ρ88β, 3ΐηυρ ίιιΐίιιίΐιιιη, ίιίριιι :

$ί ΐ]ΐιίιΐΓηι ίιιΠηΚιιιη ίυΐκίβηΐία, ρ( ηοη αΌδϋ^ΡΟΐο δι Ι. Λυι

ίβίΙιΐΓ ϊηάϊτίλϊοΗε, ;ιιι( ρρΓ ίιιΙίιιίΙ,ι ιϋ\ ϊ-ίΐιίΐι", δι ρ;ιι ΙίΙιίΙι- •■»!.

Υρπιπι ιηιιΙΙ.ι ίηΓιηίΙβ, ίϋβιη (■*«• ίηφο.^δίΐιϊΐρ ΡδΙ. Ριιιίπ-

ϋιΐιιιοιίιιιιι ριιίιιι 3ΡΠ8 ,ίγγ ριΐΓδ οδΐ ίΙ.ι ρΐ ίιιΙίιιΙΙ ιιιιι ίπΐίηίΐϊ ,

δι δυΜβηΙίΒ ρΐ ρηηείρίιιηι <■>!. Ιιιιρ.ιι ΜΙιϊΙγ ίμίίιΐΓ, ρΐ ίηιΐϊ-

νίίίΐιϋρ ρβΙ. (6) Υρπιπι Ιιογ ϊιηροϋδίόίΐβ, αοΐιι ρδδο ρηδ ίιιΓι-

ηίΐιιηη. Νβοτ.Ίωπππι ρηίπι ιμι,ΗΠίιιηι Ρδβρ. .ντιιηιΐιιηι 30-

ρίιίρηδ ί^ίΙιΐΓ ρχδίδΐϊΐ. ΑΙ Ιιοο ηιιχίο , ιΐίΐ'ΐιιηι ρ«1 ηοη ρου•*

ρπηοίρίυηι ρδδρ, νρηιιη ίιΐ ροΐίιΐδ, ειιί «ΓΓίιΙίΙ, ,-ιγγγιιι, τρΙ

ρ»Γ. (7) 8ηΙ Ιικε ίηΐ|ΐιίδϊΙϊο υηϊνρΓδαΙίδ ΡίΙ. ΟιιοιΙ νρΓΟ

ϊιι δοηδίΐιίΐίυιΐδ ηοη Ρ-.1 , Ιιίηε οοηδίίΐ : η3ηι δι εβί εοΓροΓΪ&

Γβΐίο Ιιοο, Ρδ<ρ δΐιρρΓΓκίο ι1<'Γιηί(ιιπι , ηοη βαηρ. Γορπι ϊηΗ-

ιιϊΐιιιπ οοΓριΐδ, πγρ ίηίρΙΙίμίηίΙε, ιιρο δρηίίυίΐο. ΟρΙρτιιιη

ηβε ηηηιρπίδ ίΐα ββ[, Ι:ιιιιρι;ιηι δρρ.ΐΓ3(υδ, 3((ριρ ίηίϊηίΐυδ :

ςιιίρρε π,ιιυιη ηιιηιεπίδ, ;ιπ1 (ριοι! Ιι«1ιγ;ι| ηιιπιρηιιη, ιιιιιιιβ-

Γ3ΐ)Πε δΗ. (8) ΟιιοιΙμ ρΐινκίοο ροΐίιΐδ εοη(ρπφ|ριιιυχ, ρχ Ιιι*

ραΐρΐ : ηρο,ιιρ ριιίηι εαιηροδϋιιηι, ηρίριε δϊιηρίρχ ροΐρπ! ρβββ.

ΟοηιροδϋιιηΊ ιιηιηιριι• ηοη ργϊι γογρικ, δι ϋιιϋ,ι ηιιίιίριη «.ιιηΐ

ηιπΙΙιΙικΙϊιΐΓ εΐεηιρηίίΐ. ΟροΓίεΙ ηαιηςηρ ιοηΐι.ιι ιιι ;••. (ιι.ιγ•,

πγγ γ-μ' ιιπιιιιι ι.Όπιιιι ίιιΐιιιίΐιιιιι. Νβηι δι φίβηΐηηινίδ ίη-

Γρπογ δί[ αΐΐεπυδ εοΓροπβ νίτΐιΐδ, εοπ•πηιρρ1ιιι• Γιιιίΐιιιη α])

ίηΐίηίΐο. (9) >"ργ ροδδίΐιϋρ ρβΙ ιιιιιιιηιριοιΙιρκΜ'^ρ ίηΐϊιιίΐυιιι,

δι ΐΌΓριΐδ ιριΐιΐππ ΡϋΙ, ιριοιΙ ιιηι1ε«ιηΐι|υε Ιΐ3ΐ>εΙ (Ιίηιεηδίο-

ηπη : ίηΓιιιίΙιιιη μτο φΐο<] ίιιΐίιιϋρ ιΐίδίπΐ : ιρπιτβ ΪιιΓιηίΙιιηι

εοΓρπδ, ιιηιΐπ ιιηΐιρίΓ ϊιιΠηίΙιιηι π ιι. (10) Χρο \ργο ιιηυηι

ι'( δίπιρίρχ εοηΐίη^ίΐ ϊιιΠηίΙιιηι Ρδδε εοΓριΐδ : ηεε ( ιιΐ ςυίιίβηι

ϋίιιιιΐ ) ργ.γΙγι- γΙγμιγιιΙ.ι, ιμιιΙρ Ιιχε βΡΠΡΓβηΙ ( ΙϊΙρ Π3ΐηΐ|ΐΐι:

εοΓριΐδ ρΓ»'(0Γ ρΙιίιιπιΙ.ί, ηοη Ρδ( : ηιιιιι γιιιιγΙ.ι ρχ ςυίηιιβ

ειιηι, ίη Ρ3 ρΐίίΐη ΓεδοΙνυηΙιΐΓ : Ιιοο νει-ο ηοη νίάεΙυΓ, ρΓβϊ-

1π• δίιιιρΙίΓίιι ιοί •ροΐ';ι ); ηρφίρ ίμηίδ, ιιιηιιρ ίϋιΐιΐ υΙΙιιπι βίο-

ιιχίιΙίι ιιιιι : είρηίιη 3ΐ)8(ριβΡ0, ςιιοι! αΐίιριοιΐ Ιιοπιιιι ίηΐίηί-

I ιιιιι ι-Ι, Ϊηιρ08δϊ1)ϊ|εβκ|, ιιηϊνρΐ'Μΐιιι, ρ(δί Ιίιιίΐιιιιι δΐΐ, :ιιι( γ.-λρ

ιιιιΐ ΙίΓΓΪ ίΐΙίιρίιιιΙ Γοιπιη ιιηιιιη : ιιΙ ΙΙιτ.ΊΐΙίΙικ οΊγϊΙ, οιιιηί.ι

φΐ3η<Ιοςυε ίμηπη Γιρπ. (II) ϋαιίριη ιαΐίο ε( α'ε υηο ββΐ,

ςιιοϋ ΓαπιιπΙ ρΓίτΙεΓ οίοπιρηιβ ρΙι>δίεί. Οιηηρ ρητηι εχ εοη•

Ιι-,Ίΐ'ίο ϊη ΐ'οηίπιπιιιιι, νρΙιιΙ ρχ (ΐιΐίιΐο ίη Ι>ί<;ίιΙιιιη Ιηιη>ϋ.
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ΜΕΤΑΡΗΥδΙ(Χ)ΚυΜ ΠΒ. Χ. ΰΑΡ. XI

(ιϊ) "Ετι το αϊσθητδν σώμα ποΰ, χαΐ δ αύτδς τόπος 5λο»

χαί μορίου, οίον της γης. "βστ' ε! μέν δμοειδές, άκί-

νητον εσται ν) άει οίσΟήσεται. Τοΰτο δέ αδύνατον τί

γάρ μάλλον κάτω ή άνω ?| δπουοΰν ; οίον ει βώλος είη ,

6 ποΐί αυτή κινήσεται ή μενεϊ; δ γάρ τόπος αύτης τοΰ

συγγενούς σώματος άπειρος. ΚαΟέξει ουν τον δ'λον τό

πον ; χα\ πώς; τίς οϋν ή μονή χαι ή κίνησις ; η παντα

χού μενεϊ; ού κινήσεται άρα. *Η πανταχού κινήσεται;

ούχ άρα στήσεται. (ιβ) ΕΊ δ' άνο'μοιον το πδν, άνο'-

10 μοιοι χαι οι το'ποι , χα\ πρώτον μέν ούχ £ν το σώμα τοΰ

παντός άλλ' η τώ άπτεσθαι, είτα ί] πεπερασμε'να ταΰτ'

εσται ή άπειρα εϊδει. Πεπερασμένα μεν ουν ούχ οίόντε-

Ισται γαρ τά μεν άπειρα τά δ' ου, ει το παν άπειρον,

Οίον πυρ η ύδωρ ■ φθορά δέ το τοιούτον τοις έναντίοις.

15 Ει δ' άπειρα κα: άπλα, χαι οί τόποι άπειροι χα'ι εσται

άπειρα τα στοιχεία• ει 3ε τοϋτ' αδύνατον και οί τόποι πε•

περασμε'νοι, χαι το παν ανάγκη πεπεράνΟαι. (ι«) "Ολως

δ' αδύνατον άπειρον είναι σώμα χαι τόπον τοις σώμα-

σιν, ει παν σώμα αϊσθητδν η βάρος έχει τ| κουφότητα.

2ο II γαρ έπ'ι το μέσον ή άνω οίσθήσεται , αδύνατον δε τδ

άπειρον ή παν ή το ήμισυ δποτερονοΰν πεπονΟε'ναι• πώς

γάρ διελεΤς ; ή πώς τοΰ απείρου εσται τδ μέν κάτο) το

δ' άνω, ή εσχατον καί με'σον; (ΐί>) Έτι παν σώμα

αϊσθητδν εν τόπω , τόπου δε είδη ?ξ , αδύνατον δ' εν τώ

25 άπείρω σιόματι ταΰτ' είναι. "Ολιος δ' ει αδύνατον τό

πον άπειρον είναι, και σώμα αδύνατον το γαρ εν τόπω

που, τοΰτο δέ σημαίνει ή άνο) γ) κάτω η1 τών λοιπών

τι, τούτων δ' έ'καστον πέρας τι. Τδ δ' άπειρον ού ταύ-

τδν έν μεγέΟει χαΐ κινήσει χαί χρόνω ως μία τις φύσις,

30 άλλα τδ ύστερον λε'γεται κατά τδ πρότερον, οίον χίνησις

κατά τδ μέγεθος έφ' ού κινείται ή άλλοιοΰται ή αυξε-

ται, χρόνος δέ διά τήν χίνησιν.

ΟΑΡ.

Μεταβάλλει δέ τδ μεταβάλλον τδ μέν χατά συμβε-

βηκός , ώς τδ μουσικδν βαδίζειν, τδ δέ τω τούτου τι με-

85 ταβάλλειν απλώς λε'γεται μεταβάλλειν, οΐον δ'σα κατά

μέρη- υγιάζεται γάρ τδ σώμα, δτι δ οφθαλμός, (ί) "Εστί

δε τι δ καθ' αΰτδ πρώτον κινείται, καί τοΰτ' ε'στ'ι τδ

καΟ' αυτό χινητόν. "Εστί δέ [τι] και επί ιοΰ κινοΰντος

ωσαύτως• χινεϊ γάρ τδ μέν κατά συμβεβηκδς τδ δέ κατά

40 μέρος το δ; καΟ' αυτό• εστί δέ τι τδ κινοΰν πρώτον εστί

δέ τι τδ κινούμενον, ετι ε'ν ω χρόνω και ες ού καΐ εις δ'.

(ι) Τά δ' είδη και τά πάθη χα'ι δ τόπος , εις ά\ κινοΰν-

ται τά κινούμενα , ακίνητα έστιν, οΤον ε'πιστήμη χαι

θερμότης• εστί δ' ούχ ή Οερμότης κίνησις άλλ' ή Οέρμαν

45 σις. ΊΙ δέ μή χατά συμβεβηκός μεταβολή ούχ έν αΊτα-

σιν υπάρχει, άλλ' έν τοις έναντίοις και μεταξύ χα'ι έν

άντιφάσει. Τούτου δέ πίστις εκ της επαγωγής, (.ι) Με

ταβάλλει δέ τδ μεταβάλλον ή έξ υποκειμένου εις ΰπο-

κειμενον, ή ουκ έξ υποκειμένου εις ΰποχείμενον, ή έξ

60 υποκειμένου εις ούχ ΰποχείμενον, ή ούκ έξ υποκειμένου

εις ΰποχείμενον. Λέγω δέ ΰποχείμενον τδ καταφάσει

δηλούμενον. (-,) "ίίστ' ανάγκη τρεΐς είναι μεταβολάς-

(12) ΙΙβηι, οοΓρυβ δβηβίόϊΐβ βΐίοιιοί βδΐ, κίεηιο,υε (οΐίιΐδ 3ο

ρβι-Ιίδ Ιοευδ, νείιιΐ Ιβπχ •. φΐβΓβ $ί ιιιιϋυπιιι: δίΐ, βυΐ ίπι•

πιουϋθ βΓίΙ, ;ιιιΙ δβπιρβΓ ΓβΓβΙυι•. ΙΙοο νβΓΟ ίπιρο4.ιίΙ)ίΙβ εβί.

Ουι'ιΐ επίηι ιΐεοΐδΐιιη ροΐϊυδ, φΐ3πι δΐίΓδίιιη 3«1 υβφΐ3ΐη ? νείυΐ

8ί βίε!» 8ίΙ, ςιιο Ιιλο ηιονεοίΙιΐΓ, ηιιΐ ιιυί ΐϊΐ,ιηεϋίΙ? ίοειιι»

εηίπι οοη^επεί εοΓροΓίβ ίΙΗιΐί, ίηΠηίΙυ» βδΐ. ΟοιιΙίηβΙιΊΙ ί(;ί-

Ιιιγ ίοΐοηι Ιικ ιιΐιΓ.' βΐ ςυοιηοίΙοΡ Ου* ί^ίΙιΐΓ ιικιηίίο, ηιοίυ3-

ςυε β]ιΐί? Αη υ1)ί(]πβ πΐίηευίΙΡ Νοη οιοτβΜΙϋΓ ε^ο. Αιι

ιι1)ϊΐ|ΐιε πιονευίΙιΐΓ» Νοη εΓ§ο «Ι3ΐ)ί1. (Ιϊ) ΟιιοιΙβϊ υηίνεΓ-

ίπηι (1ϊ88ϊηιίΙε βίΐ, Ιοε» ηιιοςιιε ίίδδΐηιίΐία εΓυηΙ. Αε ρι ϊιμιιιιι

ςιιίϋεηι ηοη ιιηιιηι υηϊνεΓδί εοΓριΐί, ηΐβϊ (αε(ιι : Ηείηιΐε ηπΙ

Γιηι'13 επιηΙ Ικτε, βηΐ ϊηΓιηίΐΕ ίρεείβ. ΚίηίΙβ ςηΜεπι, ι'ηι-

ρο88ίοί1ε ββΐ : ηηιη ψι.τ<1ίΐιΐ)ίη(π»Ιαοπιιι(, ςιιιϊιΐίΐιιι ηιίηίηιι•,

δι ΙοΙιπη ίηΠηΚιιηι βίΐ, νείυΐ ί^ηίδ, βιιΙ βψιη. Αο (βίε επί

εοΓπιρΙίο εοηίΓαπίδ. Οιιοίΐδϊ ίηΠηϋ» 3ε δίηορΙΙεί», |οο«

<1πο(]ΐιε ίηΓιηίΐΗ, «Ιηιιο εΓυηΙ ίηΓιηίΙα εΐεπιεηΐη. ριιο<1 δι εδί

ίηιροδδίΐιίΐε, Ιοοβςυε ϋηίΐα δπη{, Ιοίιιηι ρϋβιη ηρεεδδ,ιπο

ίΐηίΐιιιη βι-ϊΐ. (14) ΚΙ οηιηίηο ΐηιροδδίυίΐε ίηΠηίΙιιηι εδδβ

εοΓρυδ εΐ Ιοοιιηι ιοΓροΓίΙϊΐκ : δϊ οηιηβ ιριίιίειη εοιριΐδ δεηδί-

1)ίΙε, ϋΐιΐ {ξΓϋνίΙαΙεηι ΙιαΙιεΙ, ηπΐ ΙενίΙηίειη. ΑιιΙ εηϊιιι ηιΐ

ιπιίΙηιριι , 3ΐιΙ δΠΓδίιπι ηιονεΙ)ί(ιΐΓ. νεΓοιη ίηΊροδδίΙΜΙβ , ίη-

ΠιιίΙιιιη βιιΐ Ιοίιιηι, 3«1 ηιειίίιιηι , βΙΙεπιιη ιιίπιιη ρ,ΐδδΐιιη

68δβ. Ουο εηίπι ηιοιίο (ίίνί<Ιεδ? βιιΐ <|πο ρ^ιΐο ίηΐίιιίΐί Ιιοε,

■ |ΐιίιΙ(Ίΐι δΐίΓδίιιη ΓυβπΙ, Ιιοο νεΓΟ ΰεοι-δΐιιη, 3ΐιΙ εχίΓεηπιιιι

βυΙηιεϋίιιιιιΡ (!5) Ιίπιι, οηιηε οοΓρηβ δειίδίΐιίίοι'δΐίη Ιοοο;

Ιοεί νεΓυ δροείεί δβχ : ίη οοΓροΓβ νοιο ίηΓιηίΙο \ακ βδδε ηοιι

ροδδΐιηΐ. ΕΙ δίιιιρΙίείΙβΓ, δι ίιιιροδδίΐίίΐε εδί Ιοευηι ίηΠηί-

ίυιη εδδβ, εοΓριΐδ (μιο^ιιε, ίιηροδδί1)ϋε εβί. ροοϋ εηι'ιη ίη

Ιοεο βδΐ, ίιΙ 3ϋοιι1)ί εδί. ΙΙοο νεπ> .ιπΐ δΐίΓδίιιη , ίΐιιΐ (ΙεοΓ-

5υιη, αιιΐ 3ΐί(]ΐιίι1 εεΙεΓΟΓυη) 8Ϊ§ηϊβοΙ, (|ΐιοπιιη ιιιιιιιΐ)ΐ|ΐιο<Ι-

ςιιβ Ιεηηίηιΐδ (]υί(1«ηι βδΐ. ΙηΠηίΙυηι νβΓο ηοη ϊιίειη ίη

ηΊ38ΐιίΙυιΙίιιε , ηιοΐυ εΐ ΙειηροΓβ, (ηηιρκιιη ιιιι.ι «ριαίΊ.ιιη ηη-

ΙιΐΓ3, δειΐ ίρδίιηι ροδίειίπδ δεεηηιΐιιηι ριίιΐδ (ΙϊείΙιΐΓ : νβΐιιΐ

ηιοΐιΐδ, δβευηιΐιιηι ιιι^ιιίίικίϊηριη βιιρβΓ ηιιαιη Γιΐ ηιοΐυδ, 3ΐι(

3ΐι^ιηεηΙηΙίο : (ειιιρυβ νεΓΟ ρΓρρΙεΓ ηιοΐυιη.

XI.

Ρει•ηιιι!3ΐυΓ νβΓΟ, ςυοϋ ρβΓηιιιίίΙηΓ, Ιιοο ςυίιίεηι δεουη-

αΊιηι ϊεείϋεηδ, τείιιΐί ιριιιηα ιΐίεϊπιυδ ιιιιΐδ'κιιιιι αηι1>υΐ3Γ6 :

ϋΐυιΐ νβΓΟ, οο ο,ιιοϋ ε;υδ ςυίρρίαιη ηιυΙεΙιΐΓ, δϊπιρΙίεϋεΓ <1ί-

είΙυΓ ηιυΐβπ : υΐ ιρΐ83 δεουηοΌπι ρβΓίβιη ιϋιιιηΙιΐΓ. δβηβίιΐΓ

ηβηιο,υβ εοΓρηδ, αιιοηίβηι οουΐιΐδ. (2) Εδί ρηεΙβΓββ βϋψιίιΙ,

ςυοιΙ ρβΓ δε ρι ίπιπιιι ιηονε(0Γ, εΐ Ιιοο εδί ρβΓ εε ιηο1)ϋβ. Εδί

ϋβηκΓειιιονεηΙεηαοςυε εοιίειη ηιοιίο. ΜονεΙ η3ΐη'ριεηιιοι1•

ιΙβιιι ρεΓβεοίιΙεηδ, ςιιυιΐιίαιιι δεεοηϋυηι ρβΓίεηι, ηιιοϋϋαιιι ρβ»

&ε. Εδί πίΓδίΐδ Ηΐίςηίιΐ , ςυοιΐ ρπηιο ηιονεΐ : εΐ βδί βΐίςυίϋ

ςιιοϋ πιονεΙυΓ. Ηειη Ιοηιριΐδ, ίη ςιιο : 3ε ρι-κΙεΓβΒ, εχ

ςοο: (Ιβιηυηι, 3ΐ1 ο,υοΟ. (3) δρεείβδ νβΓΟ η3δδίυιιεδΐ|ΐιε,

πε Ιοουδ , 3ΐΙ φΐοε πιονεηΙυΓ ιηοΐβ, ββ ίηιηιο(3 δΐιηΐ; νείυΐί

δείεηΐίβ, εΐ εαΙοΓ. Εβί νβΓΟ ηιοΐϋδ, ηοη ε3ΐίϋί(α.δ, 8ε»1 εα-

ΙεΓβεΙίο. ΜϋΙβΙίο βυΐεπι ηοη ρεΓ αεεϊϋβηβ, Ιι»ιϋηυ&(|ΐΐ8ΐη

ίη οιηηίοιίδ εδί, δβϋ ίη οοηΐΓβπίδ, 30 ηιειϋίδ, βΐηυε εΐίαηι ίη

εοηΐΓΒΐΙίεΙίοηε. Οϋ;ιΐδ Γβί Γκίεβ ίη ίηϋυείίοηε εδί. (4) Μιι-

ΙβΙιιγ βυΐεηι , ςποιΙ ηιιιΙβΙιΐΓ, βιιΐ εχ δΐιο]εοΙο ίη δΐιΐιίεείιιιη ,

ίϋΐ εχ ηοη-δυ1)]εεΙο ίη δη1ι]εε1ιιιη , αιιΐ εχ δΐιΐ^ιτίο ίιι

ηοη δυΐιίεείιιιη, βιιΐ εχ ηοη-δΐιΙι]εεΙο ίη δΐι|)]βε1πηι. Αίο

αυίειιι δυ^εείυιη , ιμιικΙ αΠϊηηαΙίοιιο εχρΙβιιαΙυΓ. (:>) (,ΐπ,ι: .ι
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ή γαρ έξ ού/ Οποχειμε'νου εις μη ΰποχείμενον ούκ εστί

μεταβολή• ούτε γαρ εναντία ούτε άντίφασι'ς έστιν, οτι

ούκ άντίθεσις. Ή μεν ουν ούκ Ι; υποκειμένου εις ΰπο-

κείμενον χατ' άντίφασιν γε'νεσίς Ιστιν, ή μεν απλώς

6 απλή, ή δε τινός τις- ή δ' ές υποκείμενου εις μή ΰπο-

χείμενον φθορά, ή μεν απλώς απλή, ή δέ τινός τίς.

(β) Ει δη το μη δν λε'γεται πλεονα/ώς, καί μήτε τό

κατά σύνθεσιν ή διαίρεσιν ενδε/εται κινεΐσθαι, μήτε τό

κατά ούναμιν τό τω απλώς οντι άντικείμενον • τό γαρ

ιυ μή λευχόν ή μή αγαθόν 6μως Ινδε/_εται κινεΐσθαι κατά

συμβϊβηκός ( είη γαρ άν άνθριοπος τό μή λευχο'ν ) , τό

δ' απλώς μή τόίε ουδαμώς • αδύνατον γαρ τό μή δν κι

νεΐσθαι• εί δέ τοϋτο, και τήν γε'νεσιν κίνησιν εΤναι •

γίγνεται γαρ τό μή όν. Κ! γαρ καί ότι μάλιστα κατά

15 συμβεβηκός γίγνεται, άλλ' όμως αληθές ειπείν δ'τι

Ειπάρ/ει τό μή ον κατά τοϋ γιγνομένου απλώς. Όμοίως

δε και τό ν,ρεμεϊν. (7) Ταϋτά τε δή συμβαίνει δυσχε

ρή , και ε'ι παν τό κινούμενον έν τόπω , τό δε μή δν ούκ

εστίν έν τόπω • εΐη γαρ άν που. Ουδέ δή ή φθορά κί-

Μ νησις • εναντίον γαρ κινήσει κίνησις ή ηρεμία , φθορά δέ

γενε'σει. (β) ΈπεΊ δέ πάσα χίνησις μεταβολή τις,

μεταβολαι δέ τρεις αί είρημέναι , τούτων δ' αί χατα

γίνεσιν καί φθοραν ού κινήσεις, αύται δ' είσ'ιν αί κατ"

άντίφασιν, ανάγκη τήν ες ΰποκειμε'νου ίις όποκείμενον

25 κίνησιν είναι μόνην. Τα δ' υποκείμενα ή ε'ναντι'α

ή μεταξύ • και γαρ ή στε'ρησις κείσθω εναντίον, καΐ όη-

λοΰται καταφάσει, οίον τό γυμνόν κα\ νωδόν και τό

μέλαν.

ιιγ< :εδββ ι'ν| , (Γ6β ιιιυΐ,ιΐίοηοδ 688β. 111» εηίπι , ςα* εχ ηοη-

ίΐιΙι]ιτΙυ ίη ηοη-δΐιΐ^εείιιπ) ηοη 851 ιιιιιίαΐϊο : ηεε βηίηι εοη-

(Γ3Γΐα , ηεφιε οοηΐΓβϋίεΙίο β8ΐ , <|ϋί3 ηεςιιε ορροδϊΐίο. Μιι-

ΙβΙίο ϊ^ίΙυΓ «χ ηοη $υυ]εε(ο ίη 8υ1>]εεΙυηι δεαιηαυηι εοπίτα-

όϋεΐίοηεπ), μΐ'ΠΟΓαϋο εβί : φΐ<Ε ηηίιίεπι ΒΪΓηρΙϊοίΙβΓ, «ηιρίεχ ;

ψι,ί• υργο οιι|ιΐΝ<1ίΐηι, αυα-αβπι >. 31 φΐ;ρ ιΐι• *ιι1ι]ρ<|η ίη ηοη-

>ιιΙ)]ΐ'(1ιιιη , οοιτυρίίο : ςηιε ίίηιρϋι ιΙργ, βίπιρίβχ ; ςιυε 6Β-

]υ$α3Π) , ςιΐίκΐηπι. (6) 5ί ίΐβςυε ηοη-εης πιιιΙΙίΓ.ιη»ιη (Ιίοϊ-

Ιιιγ, εΐ ηεε ηικχΐ δοριιηιΐιιηι οοιηρο8ίΙίοηεηι »ιι( •1ϊ\ ί>ίοη«Ίΐι

ιΐίΐ'ϋιιΐ', πιουρπ εοηΐίηςίΐ, ηεε ιΙιίιι ι}ΐιυ•1 δεουηαυπι ροΐεη-

Ιϊ;ιηι , (]ΐιο<1 ορροΜίυιη είΐ ει (|ΐιί<1(Ίη , ο,ιιοιΙ δίιηρίίοίίει• βδΐ :

( ηοη :ιΙΙ)ΐιιιι ('ΐιίιη 3ηΙ ηοη υοηηπι , εοηΐίηςίΐ ηίίιΐΐο ηιίηαβ

ΜΜΊΐηιΙιιιη ικτηΙρπ* ηιονεη : εδβε ηαιηςυβ Ιιοπιο ροΐεδί ,

ηοη αΙΙιιιιιι } : ιριοιΙ \(το Μΐιφϋι ίΐιτ ηοη ηοε, ΊΛ ηεςιΐ3φΐ3ΐιι.

Νηπι ίηιροϋίίυίΐε εεΐ, ηοη-εη8 πιοτεΓΪ. δι ίμίΐυχ Ιιοε, βΐ £βηε-

Γ3ΐίοηεπι ηιοΐιιηι εββε : ίϊΐ εηίπι ηοη-εηβ. Ν.ιιη 8ί νεΙ ηιβχϊπιε

δρειιηοΊιηι βεείάεηδ ΙίΙ, (ΐ11;ιιικ>η υρπιπι Ρ5ΐ ιϋρΡΓΡ (1ε εο

ηιιοιΐ δίπιρϋείΙεΓ 01, (|ΐκ»1 εβί ηοπ-εηδ. ΕοίΙεπι πκχίο ί-Ηιιι-

ιΊ ςηίεδεετε. (7) Ηοβε ϋαψιρ οηιηία ίκτίϋΊιηΙ 3η*ιιηΐ3, &ϊ

ιρηιΐ]ΐιίι1 ηιονεΐιιι-, ίη Ιοι ο ε$1; ηοη-εηδ μτο ίη Ιοεο ηοη

εβ( : ο>»ιΊ εηίαι ιι>ι]ΐι.ιιΐ). Νβο, εοιτιιρίίο ί^ίΐυι- ιηοίικ. δί-

ΐ]ϋί(1ρηι ηιοΐιιί ηιοΐιΐδ 3ΐιΙ αιιίεβ οοηίΓηΓίυηι ε>1 : οοΓηιρΙίο

νεΓΟ ΐί«ΜΐιτίΐΙίοηί ε$( οοηΐΓ»Π3. (8) ΛΙ ιριιιηι οιηηί•. ηιο(η$,

ηιυΐβΐίο (]ΐι,τ(1ί)ηι βίΐ, ηηιΐηΐίοηρ* υργο Ιγρ*, ςυχ (ΙπΙλ- $ιιιιΙ,

Ιιαηιπι νρΓο,ηυ.χβροηικΙιιηι ςρηεΓ3ΐίοηεηΊ βΐ οοΓΓυρϋοηρηι,

ιηίιιίιιιε 8ίηΙ ηιοΐιΐϋ, ( μιιιΙ αιιΐι'ΐιι ίΙΙχ μμίιικΙιιιιι ι-οιιΙγ.ιιΙϊ-

ε(ίοιιειη,) ηεεε88εε$1 εχ μι!)]ρι;Ιο ίη $υ1)]εε1ιιπι ηιιι(3(ίοηβπι

5θΐ3ΐιι , ηιοίηηι είίε. δυο]εε(3 υργο αιιΐ ροηίπιι ίη , ;ιιι( ιικ-

ιΐίιι : ηηιιι ρι-ί\ ;ι1ίο εοηΐΐ'αΐ'ίιιηι ε88ε ροηβΙυΓ, ηυβηϋσςυίϋεηι

ρ| :ιΓΙίπιΐ3ΐίυηο αεεΐ3Γ3{υΓ, νρΐιιΐ ηιιιΐϋΐη, (ΐρριιηι εΐ ηϊ-

βΓοηι.

ΟΑΡ. XII,

Εί ουν αί κατηγορίαι δινξρηνται ουσία, ποιότητι,

30 τόπω , τώ ποιεΐν ή πάσχειν, τω προς τι , τώ ποσω ,

ανάγκη τρεις είναι κινήσεις, ποιου, ποσοΰ, τόπου"

κατ" ούσίαν δ' ου δια τό μηθέν είναι ουσία εναντίον, ουδέ

τοϋ προς τι ■ εστί γαρ θατε'ρου μηθέν μεταβάλλοντος

μή άληθεύεσθαι θάτερον μηθέν μεταβάλλον, ώστε κατά

35 συμβεβηκός ή κίνησις αυτών. (2) Ούίέ ποιοϋντος και

πάσ/οντος , ή κινοΰντος και κινουμε'νου , ότι ούκ εστί κι

νήσεως κίνησις ουδέ γενε'σειος γε'νεσις, ούδ' δ'λο)ς μετα

βολής μεταβολή. Διχώς γαρ ένδε'/εται κινήσεως είναι

κίνησιν, ή <5>ς ΰποκειμε'νου, οίον δ άνθρωπος κινείται ότι

«ο εκ λευκοϋ εις με"λαν μεταβάλλει , ώστε ουτ<ι> και ή κί-

νησις ή θερμαίνεται ή ψύ/εται ή τόπον άλλάττει ή αύ•

ξεται. Τοΰτ,ο δε αδύνατον • ού γαρ τών ΰποκειμενο>ν τι

ή μεταβολή. *Η τω έτερον τι υποκείμενον εκ μεταβολής

μεταβάλλειν εις άλλο είδος, οίον άνθρωπον έκ νόσου εις

45 ύγίειαν. Άλλ' ουδέ τοϋτο δυνατόν πλην κατά συμβε

βηκός. Πάσα γαρ κίνησις έξ άλλου εις άλλο εστί με

ταβολή, και γε'νεσις καί φθορά ωσαύτως• πλην αί μέν

εις αντικείμενα ώϊί ή ώδ'ι ού κινήσεις. "Αμα ουν με

ταβάλλει ες ΰγιείας εις νόσον, καί ες αυτής ταύτης της

50 μεταβολής εις άλλην. (ί) Δήλον δή δτι αν νοσήση,

μεταβεβληκος εσται εις δποιανοϋν (ένδέ/εται γαρ ήρε-

μεΐν ) και ετι εις μή τήν τυ/οΰσαν αεί • χάκείνη εκ τίνος

δι ί^ίΙιΐΓ ρΓ,'ρ(Ιιραηΐρ.ηΐ3, δΐιΙκΙηηΙΚί, ηιοΐίΐηΐο, Ιορο, Γ»-

οεΓε, ρ3ΐί, 3(1 ίΐϊςυίιΐ, εί ιριαιιΐίΐαΐβ αίνίιΙιιηΙιΐΓ, 1γρ5 ε$$ε

πιοΐυβ ηεοε58θ είΐ , <|ΐΐ3ΐί$ , ιριαπϋ , εί Ιοιί : δροιιηιΐιιηι τργο

5υ1)5(3η1ί3ΐη ηιίηίηιε, ριορίιτρϋ ηυοα .-ιι1)>Ι.ιηΙί.ι' ιιίΐιίΐ εοη-

1ι •ιι ίιιιιι ΐ'-,Ι, ιιι•γ ε}ιι$ ςυοϋ 3(1 3ϋςυί(1. ΙίΙ εηίπι ;ι11ι•ι•ο ηοη

ηιιιΐίΐΐη, ηοη νρΐ'ίητρίιιηιΐΐρπι ιιι ηιιΙΙϊίρηιΐί ηιπίηΐιιηι : φΐ3Γθ

--ι-ί ιι τι 1 1 1 1 •ιι 3(ΧΪ(1εη9, Ικιΐιιηι ηιοΐυδ οπ(. (2) Νρο ργ;εΙργρ3

αμριιΐί•. ,ιιιΙ ρβΐίεηΐίί, ηεηυε οηιηίηο ηιοΐί 3ρ ιηονρηΐ» : ιριιιι η

ηοη 5ίΙ ηιοΐίοηίδ ιηοΐυδ, ηεο ΒεηεΓ»Ιίοηί8 βεποΐΜΐίο, προ (1β-

ηίι]ΐιρ ιηιιίαΐίοηίί πιιιΐ3ΐίο. ΠίΙ'.ιι ί;ιιη ι'ΐιίιιι εοη(ίη§ί( ιιιηΐίοιιί*

ηιηΐιιηι ΐ'»-ρ. Ν;ιιιι 3ΐι( Ι3ηςη3ηι βυ^βοΐί : ιιΐ Ιιοηιο ηιογε-

Ιιιι , ιριί,ι εχ ίΐΙΙιο ίη ιιίμιιιηι ηιυΙβΙυΓ. Οιιαι ο &ίε ρϋ.ιιιι ιηο-

Ιϋ8 3ΐιΙ οβίρΐίΐ, 3υΙ ΓπβεΓιΙ, :ιιιΙ Ιοοο ΐΓβηδΓρΓίοΓ, :ιιιΙ επ.>«;ϊ(.

Μ νειο ίηιρο85ί1)ί1β εβί , (μιιιιιι πιοΐιΐί ηοη $ί( 3ϋ(]ΐΐ0(1 $υ!ι]ε-

εΐιιηιηι. ΛιιΙ εο, ςυοιΐ 3ΐίικΙ φΐθ(1(]3ηι 8υϋ]εεΙυιιι, εχ ηιιι-

(ίΐΐίοηε ίη οϋαιη 8ρρείεηι ιηιιΙιΊιιΐ' : ηΐ Ιιοηιο εχ ηιοΓηο ίη 83-

ηίΐβίειη. ΛΙ ικτ Ιιοο ροίβίΐιίΐε, ρπ»Ίοι•ι|υ;ιιιι ρεΓ βευίιίεηβ.

ΟηιηΪ8 ικιιηιριρ ιηοΙπί ίη 3ϋιΐ(1 εχ ιιΐϊο ιηιιίαΐίο ι .\1 : ε( ςε-

ιΐ(•ι•;ιϋη ίΐΓΐπ 3ε (■οιτιιρίίο ροιΙριιι ηιοιίο : υρπιιιιΝιιιιριι ηηχ

εχ 0[>|)08ΪΙί5 δίο , 3ηΙ βίο, ηοη 8ηηΙ ιιιοΐυβ : αΙίοι|υί δίηιυΐ

εχ 83ηί(3(ε ίη ιιιΟΓόυηι ηιυΐβΐιη-, ηΐιριρ εχ ε3 ίρ83 ιηιιΐ3ΐίοηε

ίη βΐίβιη. (3) Οοη^ΙαΙ ί(3φιρ , ψιοϋ, φΐυιη ^Γοΐβνειίΐ, ίη

(]ΐΐ3Πΐνί8 ηιιιΐηΐιι» ριί) ( (ΐιηΐϊημρΐ εηίπι (|ΐιίρ5ΐχτρ ) ; 3ε |>γο!-

I 1ΐ-ΐ ε» ηοη βεηιρεΓ ίη <ιυ3ΐηευηςυβ : εί ίΙΙα φΐοαυε εχ αϋιιυο
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εΐς τι άλλο έσται, ώσθ' ή αντικείμενη εσται ίιγίανσις ■

άλλα τω συμβεβηκέναι, οίον έξ άναμνήσεως εϊς λήθην

μεταβάλλει, ότι ω υπάρ/ει έχεϊνο μεταβάλλει ότέ μέν

εις έπιστήμην δτέ δε εις ΰγίειαν. (ί) Έτιεϊς άπειρον

ι> βαδιεϊται, ει εσται μεταβολής μεταβολή χαι γενέσεοις

γένεσις. Άνάγχη δη και την προτέραν, εϊ ή υστέρα•

οίον ε! ή απλή γένεσις έγίγνετό ποτέ , χαι τδ γιγνο'μενον

απλώς έγίγνετό, άστε οίπο) ή% γιγνόμενον απλώς, αλλά

τι γιγνόμενον γιγνο'μενον. Εί δή χαι τοΰτ' έγίγνετό

ι υ ποτέ, ώστ' οΰκ ην πω τότε γιγνόμενον. (&) Έπει δέ

των άπείρο>ν οΰκ εστί τι πρώτον, οΰκ εσται τδ πρώτον,

ώστ' ουδέ τδ έ/όμενον. Οΰτε γίγνεσθαι ουν οΰτε κι-

νεΐσΟαι οΐόντε ούτε μεταβάλλειν ούθεν. (ο) "Ετι τοΰ

αύτοϋ χίνησις ή εναντία και ήρέμησις , καϊ γένεσις και

16 φθορά, "ίΐστε τδ γιγνόμενον όταν γε'νηται γιγνόμενον,

τότε φθείρεται • ούτε γαρ εύθυς γιγνόμενον οΰθ' ύστερον

εΤναι γαρ δει τδ φθειρόμενον. (7) "Ετι δει υλην ΰπεϊ-

ναι τώ γιγνομένω καϊ μεταβάλλοντι. Τίς οϋν εσται ,

ώσπερ τδ άλλοιωτδν σώμα ή ψ"/.1!) ο2το> τί τδ γιγνό-

2ΐ) μενον χίνησις ή γένεσις ; και έτι τί εις δ κινούνται ; δεϊ

γαρ είναι τήν τοΰδε έκ τοΰδε εις τόδε χίνησιν μή χίνη••

σιν. ΙΙώς ουν; ου γαρ εσται μάΟησις της μαθήσεως,

ώστ' ουδέ γε'νεσις γενε'σεως. (β) 'Επει δ' οΰτ' ουσίας

οΰτε του προς τι ούτε τοϋ ποιεϊν καϊ πάσνειν, λείπεται

2;> κατά τδ ποιδν χαι ποσόν καΐ τόπον χίνησιν είναι- τούτων

γαρ έκαστοι έναντίωσίς Ιστιν. Λε'γο) δέ τδ ποιόν ου τό έν

τη ουσία ( χα'ι γαρ και ή διάφορα ποιόν ) άλλα τό πα-

Οητικόν, χαΟ' δ λε'γεται πάσ/ειν ή απαθές είναι, (ο) Τό

δέ άκίνητον τό τε δ'λο>ς αδύνατον κινηΟήναι χαι τό μο-

3υ λις έν νρόνω πολλώ ή Βραδέοις άρ/όμενον, καϊ τό πε-

φυκός μέν κινεϊσθαι και δυνάμενον, μή κινοΰμενον δέ

8τε πέφυκε χαι ου χα'ι ο)ς • δ καλώ ήρεμεΐν τών ακινή

του μόνον • εναντίον γαρ ηρεμία κινήσει, ώστε στε'ρησις

αν εΐη τοΰ δεκτικού.

3& ιυ. "Αμα κατά τόπον όσα Ιν ένι τόπο) πρώτο), χα!

χο>ρίς δ'σα έν άλλω. "Απτεσθαι δέ ων τα άκρα άμα.

Μεταξΰ δ' εΐς δ πέφυκε πρότερον άφιχνεϊσθαι τό μετα-

βάλλον ή είς 8 εσ/ατον μεταβάλλει χατα φΰσιν [τό]

συνε/ώς μεταβάλλον. Εναντίον κατά τόπον τό κατ' εο-

4ΐι θεΐαν άπέ/ον πλείστον, (ι ι) Έξης δέ ου μετά τήν αρ

χήν οντος, θέσει ή είίει ή άλλο>ς πο)ς άφορισθέντος,

μηθέν μεταξΰ έστι τών έν ταύτώ γένει καϊ οδ εφεξής

εστίν, οίον γραμμα'ι γραμμής ή μονάδες μονάδος ή οι

κίας οικία. "Αλλο δ' ούθέν κωλύει μεταξΰ είναι• τό

4!> γαρ έζής τινός εφεξής χα\ ύστερον τι• οΰ γαρ τό £ν έξης

τών δύο, οΰδ' ή νουμηνία της δευτέρας. Εχόμενον

δέ 8 άν έξης 8ν άπτηται. (ιι) Έπε: δέ πάσα μεταβολή

έν τοΐς άντικειμένοις, ταϋτα δέ τά τ' εναντία και άντί-

φασις, αντιφάσεως δ' ούθέν άνά μέσον, δήλον ώς έν τοις

Μι έναντίοις τό μεταξΰ. (ΐ3) Τό δέ συνε/ές δ'περ έ/όμε-

νόν τι ή άπτόμενον. Αέγο) δέ συνε/ές δταν ταύτό γε'

νηται καϊ έν τό έκατέρου πέρας οίς άπτονται και συνέ

χονται, ώστε δήλον δ':ι τό συνε/ές έν τοΰτοις έ; ών ει

τι πέτυχε γίγνεσθαι κατά τήν σύναψιν. (ιι) Και ό'τι

ίη αϋιΐιΐ ο,οίιΙόΗΐη ογϊΙ. ΟιιαΓΟ ορροκίΐΐ οιίΐ εοηνΒίεεεεηΙΐΗ.

ΥεΓυαι εχ :κί Ίι1ι.•ιι(ί , υΐ «χ γγοιοιιμί ιιΐίιι ίη ουίίνίοηειη ιηιι-

1:ιΙιιγ, (|ΐιί3 ίιΙ, ειιί ΐικ-ί , ςαβη(1ο(|ΐιο ίη δείεηΐίοηι, πη,ιικίο-

ι|»γ ίη 83ΐιίΐ3ΐεηι οιιιΐ,ιΐηι•. (4) Ιη ίιιΐίηίΐιιιιι ρηκίειεβ ρι-υ-

εβιίεΐ, βί ιηοΙ;ι1 ίοηίδ οιιιΙ;ιΙίο, εί βεηεπιΐίοηίδ ^βιιειαίίο Γιιβτϋ.

Νεεεββε ίβίΙιΐΓ εί ρηοτεηι Γοι•ε , 81 ροδίεποι• ΓιιβΓΪΙ : ιιΐ δι δίιη-

ρΐεχ Βϋαυβηιΐο Ι'ιιΊιηΙ {;ειιει•3ΐίο , ίΙΙιιι) φΐοαηβ, <(ΐκ ><Ι ΩεΙηΙ,

:ίπ)|)Ιίεί(εΓ Ιίΐ'Ιι.-ιΙ : φι.Ίΐϊ' ηοηιΐυιη εΓΒΐ (|πο<]δίηΐ|>1ίείΙεΓίίε-

1)αί , δεί ιριοιΙ ΙίΙ ιιΙιφιιιΙ ςιιοιΐ ριιι ΙιγΙι,ιΙ . 5ί ί^ιΙ ιιΐ' Ιιοε

εΐίαηι αϋςυαηιΐο ΓιεϋαΙ, εΓ^ο ηοηυΊιιη π ,ιΐ , ιριοιΐ (ιιηε ΓιοΙ)β(.

(5) (^ιιπιιι νειο ίη ίιιΐίιιίι ί,-. ηυη >ΪΙ α!ίιριί(1 ρπιιιιιηι , ηοη ιτϊι

ρπηιιιιη : ψι;ιιιι<>Ι>!Ί-ιιι ηειριεεοηδε(ριειΐ8ειίΙ. Ν'εε Γι.τί ιμίΐιιι-

ηεο ηιονειί , ηεο ιηυΙαΓί ιιιιίοηιΐϊηι , ροδδίΐιίΐε εδί. (ϋ) Ε]υ$-

ιίειη ρΓίΐΊεΓΟ» εγιΙ ηιοΐιΐδ εοιιΐΓΒΓίυδ, 3ΐ<]υε ((ηίεβ, βεηΡΓΛ-

Ιίοιρκ- εί πιιτπρίίο. (^ιι.-ιπ• ιριοιΙ ΠΙ, ςιιυηι ΓαιΙυηι Γιιι'ΐίΐ

ςυοιΙ ΙίΙ, Ιυηε εοιτυηιρίΙυΓ. Κοο εηίηι δΐϊΐίιη , <ιυιιιη Γι»Ι,

ηεε ροδί. Ναηι 8588 ορυ& εδί , <ιιιυιΙ εοΓΓυηιρίΙιΐΓ. (7) ΙΙγιιι

ηεεεβδε ε$( ιικιίεπηιιι δΐιυε&ϊβ εί ηποιΐ ΠΙ ε( ιηιιΐιιΐιιι-, Οιι,-ε-

ηαιιι ίμίΙιΐΓ ει-ίΐ, δίειιΐ αΚεΓαϋίΙε εηΓρηδ, 3υ( αηίπια, ίΙ;ι ιρικΙ•

ιι:ιιη ιρι>»1 βί, ιιιυΐιι.ς , .μι Ι §βηεΓ3(Ιο? εί ρΓα?ΙεΓ83 (|υί<1 ίΙΙιιΊ

ίη ιρκκΙ ηιονεηΙυΓ. ><ιιη ορυβ εδ( ίΐϋιμιίιΙ Ιιυμυ εχ Ιιοε ίιι

Ιιοε, (|ΐιιιιΙ ιιιοΐιιί ηυιιεδί, 8888 ιηυΐιιηι. Οιιοιι,ιηι ϊ^ίΐιιι-

ιηοι1υ? ηοη εηίηι ι•ιίΙ οΌείΓίηβ ιΐιιι-ίπιιη: , ςυ3Γβ ηεςιιε ςε-

ηεΓβϋυ ^εηεΓαΙίοηίδ. (8) (^πιιιη \ ιτο ηεςιιε ίΐι|ι>,ΐ;ιιιΐί.ι• ηεε

,-ιιΙ .ιΙίιριίιΙ , ηεςυε Γβε.ίεηιΐί , 3ε ραΐϊεικίϊ , δυρεΓεδΙ δεειιηιΐιιη)

«ρι.ιΐε, ει (]ΐΐ3η(ιιιη, ε( ιιυί , ιηοΐιιηι (1ιιιη(;ι\.ιΙ εδδε : φΐ3Η-

(Ιοςυίϋειιι ίη Ιιοηιηι δίηΐζΐιΐίδ εοη(Γ3Γίε(3$ εδί. ριι;ιΙι- 3υ(ειη

ιΐίι'ΐ), ηοη ιριοιΐ ίη δυΙ)δ(3η(Ϊ3 ( δί(|ΐιί>Ι<Ίΐι οίκιηι ιΓιΠ'πγιιΜ.ι ,

(]ΐι:ιΙε ε»1 ), νιτιιηι ρ3δδίνηιη ηυβίε, <|ΐιο ιΙ'κ ίΙογ τεδ .οι! ρ.ιΐί

3υΙ ίιηρ38δίηί1ίδ ε&58. (9) Ιιηηιουίΐε αοΙι-ιη ΡδΙ, ε( ιριο.Ι

οιηηϊηο ϊιηροδδίϋίΐβ εδί ηιονεη, ε( ιριηΊ ίη πιιιΙΙο Ιειηροιε

νίχηιονεΙιΐΓ, 3ΐι(ςυο(1 Ιβπΐβ ίηεϊρίΐ : εΐα,υοιίηβΐιιηιφιίιίειΐ)

881 ηιονεΓί , ηοη ροδδίΐ 3ΐι(εηι, ηιιβηιΐο ιι.ίΙ ιιιπ βκΐ , εί υΐιί , <•1

(|ΐιιιιιιο<Ιο : ΐ|οοι1 8»ηε ίιιΐιτ ίηιιηοΐιίΐί» μιΙιιιπ νοεο ψιίε-

δεβΓβ : εοηΐΓ3Γί3 εηίιη <]υίεβ ιηοΐιιί. ρο,ιιι• ρΓίναϋο ειίΐ

δυβεβρίίνΐ.

10. δίιηυΙ δεευηιίαηι Ιοειιηι εβδε (Ιίεπηίιη-, ψιχ ίη ιιηο

Ιοεο ρι ι οιιι μοιΙ ; εί δερ3Γ3(3 , ςηίβ ίη ιΐϊνει-κο. Τβημϊ 3ΐι(ειη,

(|ΐιοπιιη εχΐΓεηΐ3 μιιιΙ ϋίηιυΐ. Μειίίοιη , ίη α,ιιοιΐ η,ιίοιιι 881

ρηιΐ8 νεηίΓε, ςοοιΐ μιοΙ.ιΙογ, ιριιοη π. Ι • |>ι• >• 1 υΐΐίιηυιη ηιιι-

Ι.ιΙιιι-, ΜΜΊΐιΐιΙιιηι ιιιιΐιιι.ιοι εοηΐίηυε ιιιιιΙ,ιΙιιιο. ΟοηΐΓβιϊιιηι

μμίιιιιΙοιιι Ιοειιηι , ςυοιΐ ίιτηιιιΐιιιη τεείβιη Ιίηοποι ρΐιιτί-

1111)111 (Ιί•.|;ι|. (II) 1.•οΙΙ•ίι'(|ΙιιΊ]Ν Γίί, (•||]|1, ρΐ'ίηΐ'ίρίίΜΙΙ .-.)•-

ηυεηΐίβ , βιιΐ βίΐϋ , 3ΐιΙ βρεεϊε , 3ΐιΙ αϋο ιριοιΙ,-οιι ιηοϋο ϋεϋ-

ηϊΐί, ιιϋιιΐ ε-ίΐ οκίΠιμο εοπιιιι (|ΐιιι• ίη εοιίεηι ζκακτβ βυηΐ,

ιΊ ΐΊψι-,ΓιιΐΐΜ'ίριΐΊΐδ ι»>1 : νείϋΐ Ιϊηεα Ιίηείβ, 3υΙ ιιιιί(;ΐδ ιιιιί-

(3ΐίί, βυΐ ιίοιηιΐδ ίρδίυδ ιίοπιυϋ : ιιΙιιιιΙ νεπ) ηιειϋυηι Ρδ$«,

ηιΙιίΙ ρΓΟίιίύεΙ. Οοηδεαηεηβ ηβιικριε, 3ΐίειι]υδ εοηδ6(|ΐιεη$,

βε ΐ|ΐιοιΙιΙιιηι ροδΙβΓίυδ εδ(. Νυο εηίηι οποίο εοηδεηιιεπδ

ιΐιιυιοοι; ηβςυε ηονίΐηηίηιη, ευπδεςυεηβ δεευηιία;. ΛΠί-

μιιιοο νεΓΟ, ιριοιΐ εοηδβςυεηδ ΙιοιμίΙ. (12) ΟεΙεΓυηι ςιιιιηι

οιιιηίί ιηιιΐίΐΐίο Ιη ορροδίΐίδ δϊΐ , Ιι.ιί ■ νβΓΟ εοπΙ ιιιιϊιι , <ιε εοη -

(Γ3(1ίεΙίο , εοη(Γ3(1ίε(ίοηϊδ νεΓΟ ιιίΐιίΐ ιηοϋοιο 8ΪΙ : εοη$(3ΐ

ιριοιΐ ιηεϋίυηι ίη (ΌΐιΙπηπΗ εδ(. (13) (ΊιιιΙίιιιιιιιη νιτο,

ΐ|ΐιο(Ι αΙΙίμιιπηι, 3ΐι( Ιαιι^ΐΊΐδ εδ(. ϋίεο αυΐεηι ('οηΐίηοιιοι,

ιΐυιιιιι ίιΙιΊΐι ΙίιιιιΙ ίι|ι)ΐΐι- υηιΐδ οΙιίθίΐ|ΐιι' Ιεηιιίιιί, ηηίοιίδ

ΙβημιιηΙ εί 8ε ιοηΙίηιΐΗηΙ. ΟιΐΒΓβ ρ»ΙεΙ ίη Ιιίδ ε&δβ εοηΐί-

ηοοιο, εχ ςοίίιοδ οηιιιη ΐ)ΐιίιΙ<ΐ3ΐη η.ιίοιο εδί 88ειιηιΙυηι

εοηίαείυηι Ιίι'ΐί. (ΙΊ) 1•;ΐ ίΐιιυ<1 εοηδειιιιειίδ |>γϊιιιιιιιι μ(,
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πρώτον τό' «φέξης, δήλον τι) γάρ έξης οϋχ άπτεται,

τοϋτο δ' έ&εξής ■ καί ει συνε/ές , άπτεται, ει δ' άπτε

ται, ούπω συνεχές. 'Εν οίς δέ μη έστιν αφή, οΰκ εστί

σύμφυσις εν τούτοις. Ώστ' οΰχ εστί στιγμή μονάδι

5 ταύτόν ■ ταϊς μεν γαρ υπάρχει τι) άπτεσθαι, ταΐς δ' ου,

άλλα το εφεξής• χα\ των μεν μεταξύ τι, των δ' ου.

ι οη>ί,ιΙ. Οοηδεφΐρη<> ηαιηφιε ηοη ίαπ^ϊΐ : Ιιοε τβΓΟ εοη&ιν

φίειίδ 6βΙ;βΙ δι εοηΐίηυηιη β8ΐ , ΙβημίΙ. (,ΙιιοιΙμ Ι3η§ί1 ,

ιιιιιιιΐιιιιι ευηΐίηιιιιηι ββΐ. Ιη (μιίΐιιΐί μτί ηοη βδΐ ΙαεΙικ, ϊη

Ιιϊ•5 ηοη εδί εοΐιητεηΐί». ΟιιηΓβ ηοη εδί ρυηείυιη ίιίειτι υηϊ-

Ι.ιΙ ί. λ.ιιιι ίΙΙοπιιιι βδΐ Ι,κΐϊο , Ιιβπιιιι νβΓΟ ιηϊηίιηε, «•<1 εοη-

δεφίεηΙεΓ : ιΊ ίΙΙοπιιιι φΐϊιίειη εδί ίΐΐϊφΐϊιΐ ίηΙετηιεαΊυπι ,

ΙΐίίΓΟίιι νβΓΟ ηιίηίιηβ.

ΙΛΒΕΚ XI.

ΟΑΡ. Ι.

ΠερΊ της ουσίας ή Οεοιρία • τών γαρ ουσιών αί άρχαί

χα'ι τα αίτια ζητούνται. Και γαρ ει ως όλον τι τι) παν,

ή ουσία πρώτον με'ρος ■ και εϊ τώ εφεξής, χαν οϋτω

10 πρώτον ή ουσία, είτα το ποιον, είτα το ποσόν. Αμα

ο" ούδ' όντα ώς ειπείν απλώς ταϋτα, οίον ποιότητες

χαί κινήσεις, ή και το ού λευκον και το ούκ ευθύ ■ λέ-

γομεν γοϋν είναι και ταΰτα, οίον εστίν οΰ λευχόν.

(2) Έτι ούΟέν τών άλλων χωριστόν. Μαρτυροϋσι δέ

16 και οί αρχαίοι έργο>• της γαρ ουσίας ε'ζήτουν αρχάς κα'ι

στοιχεία και αίτια. Οί μέν ουν νΰν τα καθόλου ουσίας

μάλλον τιΟε'ασιν ■ τα γαρ γε'νη καθόλου , ά φασιν άρ/άς

και ουσίας είναι μάλλον δια τό λογικώς ζητεϊν • οί δέ

πάλαι τα καΟ' εκαστον, οίον πϋρ καί γήν, άλλ' ού τι)

20 κοινόν σώμα. (:ι) Ούσίαι δε τρεις, μία μέν αισθη

τή , -^ς ή μεν άίίιος ή δέ φθαρτή , ήν πάντες ίμολογοΰ-

σιν, οίον τά φυτά και τα ζώα, ή δ' άιδιος, ης ανάγκη

τα στοιχεία λαβείν, είτε εν είτε πολλά- άλλη δέ ακίνη

τος, καί ταύτην τινές είναι φασι χωριστήν, οί μέν εις

25 δύο διαιροϋντες, ο'ι δέ εις μίαν φύσιν τιθέντες τα είδη

καί τά μαθηματικά, οί δέ τα μαθηματικά μόνον τού

των. 'Εκεϊναι μέν δη φυσικής ( μετά κινήσεύ)ς γάρ),

αύτη δ' ετέρας, ει μηδεμία αύτοΐς αρχή κοινή.

8ρρπιΙ.Ίΐίοιιο1ιί>(1ι'5υ1)»ΙαηΙίαο»(,ί,ίίΐιιίιΙοπΐ5ΐι1ι>(αηΙί:ιι-υιιι

ρπιιείρίϊ εϊ εαυδίΒ φΐ,τππιΙιΐΓ. ΕΙεηίιη δίνε υΐ Ιοίυιη 3ΐϊ-

φΐίιΐ υηίνεΓδυπι εδί, δυΐκίβηΐίί, ρπηιβ ρ3Γ5 βδΐ : δίνε ργο δεπ'ε

οα/βροι-ίαηιτη, Ιιοε φίοιριε ιηοάΌ ρπιηιιιη ε*1 δυΐκίβηΐία ,

(ΙιίικΙο <|ΐιαΙβ , ροϋΐεα φκιπίιιηι. ΑΙ δίιηυ! (ιιΐ ίΐα <1ίε3η» )

ηεε εηΐίιι μιιιΙ ί»1α βίιηρΙϊοίΙθΓ, νεπιηι φΐ3ϋΐ3ΐκδ , εϊ ηιοΐιι» :

8ί ηοη, δυηΐ εΐίιιιη ηοη ϋΙΙιιιιιι, εϊ ηοη Γεοΐιιιη. Οίείιηικ

ιυιιιιιριε Ιι.χε φΐοφίε εδδε, νείυΐί, εδί ηοη αΙΙιιιιιι. (2) Ι'πβ-

ΙβΓεβ , εεΙεΓΟΓυηι ηιιΙΙιιιιι δερ3Γ3ϋί1ε εδί. ΑΙ Ιιοε ίϋειιι τα

ίρ*α ΙεδΙϊηΙυτ βηΙίςυίοΓεδ : ςυίρρε ςηί ρπηοίρία, εΐεηιεηΐβ,

εϊ εαυ&Βδ δΐιΙ>δΐ3ηΙί<Ε φΐίεχείκιηΐ. ΚεεεηΙίοΓεδ τεΓο ιιηί-

νεΓδϊΙί» ηΐ8(;ίδ ροηιιηΐ ε&δε δΐιΙ>5ΐ3ηΙί3δ. ΟεηεΓ» η.ιιηα,υο

υηϊνεΓδβΙϊ» ίυηΐ , φίκ ϊδίεπιηΐ ιη.ΐβίδ ρπηείρία βίςυε 5υ5-

δίβηΐίίΐδ εβδε , ρΓορΙεΓε» ςηοα1 Ιο^ίεε ηυχπιηΐ : 3η(ί(]υίθΓε$

Τ8Γ0 , 8Ϊη^ιι)3Γία ( ιι( ι§ηειη εϊ Ιειταιη ) , ηοη 3ϋ1ειιι εοΓρυβ

ειιΐιιιιιιιηε. [II.] (3) νεπιπι 8ϋΙ)δΙαηΙί!Ε ΐΓεδ &υηΙ : υπ» ςηί-

Οεηι 5εηδί1)ίΙϊδ, ηυβιη οιηηεδ εοηεειίυηί, ριΐΓΐίιη εοΓπιρΙϊ-

ηίϋδ, νείυΐί ρΐιηίβο, εΐαηίηΐΐϋ»; ριΐΓΐίιη δεηιρίΙεΓηα , ειι]ηβ

είειηεηΐϊ, δίνε ιιιΐϋηι, δίνε ιηυΙΙ» δίηΐ, βεείρεΓε ηεεεδδε βϋΐ :

:ιΙί<ι ίιηπιοΐιίΐίδ, ςιιαιη 3ϋ(|υί δερβΓβοίΙειη ϊίυηΐ εί>*ε; ΐ]ΐιίι1,ιιη

ίη ιΐιιο (ΙίνίιΙεηΙεδ, ςιιίϋβηι ίη ιιηβιη ροηεηΐεδ ικιΐιιι.ιιη , Ιβηι

δρεείεδ, (]Ι13Π1 ιη:ιΙ Ικ-πιαΙ ί<•;ι ; φιίιΐδηι εχ Ιιίδ ηΐΒΐΙιειηαΙίοα

δοΐιιηι. ΙΙΙ.ί• ίΙ.Ίιριε ρΙιΙΙοεορΙιία; ηαΙυΓβΙϊβ ; μπιι ηιοΐυ ιι.ίιιι-

ςιιε δΐιηΐ : ϊδΐβ βυΐεηι ίΐΙΙεπιΐδ εβί , δι ηιιΙΙιιιιι είδ εοηιηιυηε

ρπηίΊρίιιηι ε$(.

ΟΑΡ. II.

Ή δ' αισθητή ουσία μεταβλητή. Ει δ' ή μεταβολή

3ο εχ τών αντικειμένων ή τών μεταξύ, αντικειμένου δέ μή

πάντων ( ού λευκον γάρ ή φωνή ) άλλ' εκ του εναντίου,

ανάγκη ύπεϊναί τι τό μεταβάλλον εις τήν έναντίωσιν •

ού γάρ τά εναντία μεταβάλλει. (•2) "Ετι το μέν υπο

μένει, τό δ' εναντίον οΰ/ υπομένει" έστιν άρα τι τρίτον

36 παρά τά ε'ναντία, ή υλη. Ει δή αί μεταβολαί τε'ττα-

ρες, ή κατά τό τί ή κατά τό ποιόν ή ποσόν ή ποΰ, και

γένεσις μέν ή απλή και φΟ^ρά ή κατά τόδε, αύξησις δέ

καί φδίσις ή κατά τό ποσόν , άλλοιωσις δέ ή κατά τό

πάθος, φορά δέ ή κατά τόπον, ε!ς Ιναντιιόσεις αν είεν

40 τάς καΟ' έ'καστον αί μεταβολαί. Ανάγκη δή μεταβάλ-

λειν τήν ύλην δυναμένην άμφιο. ίβ) 'Επεί δέ διττόν

τό ον, μεταβάλλει παν εκ του δυνάμει όντος εις τό ενερ

γεία Ον, οίον εκ λευκού δυνάμει εις το ενεργεία λϊυκόν

ομοίως δέ και έπ' αύξήσειος κα'ι φΟίσεως • ώστε οΰ μό-

45 νιιν κατά συμβεβηκός ένδε'χεται γίγνεσθαι εκ μή οντος,

άλλα και εξ όντος γίγνεται πάντα, δυνάμει μεντοι όν-

δεηδίοίΐίδ νεηο δΐιΙ>δ(.ιη1ία, ιηιιΙ;ιϋ Ίίί εδί. δι ίΐίςυε εχ ορ-

ροδΗίδ, 3ΐιΙ ηιειίϋδ ιηυΐβΐίο διΊ, ορροϋίΐίδ νεΓΟ ηοη οηιηϋιυδ

( ,ιΙΙιιιιιι εηϊηο ηοη εχ νοεε ), νεηιιη εχ εοιιΐΓΒΓίο, ηεεεδδε β«1

3ϋ()ΐιίιΙ δυοεδδε , ςιιοιΐ ίη εοιιΙι•3ΓίιΊ»Ιεηι πιιιΙιΊιιγ : ηοη εηίιη

εοηΐΓ3Γί» ΙπιιΐδηιιιΙιιηΙιΐΓ. (2) 1>Γ»•Ιει•ε3 Ιιοε ηιιίιίειη ρβΓ-

πιβηεΐ, εοηίΓαιίιιηι νε™ ηοη ρεπηβηεί. Ε>1 ι^ιΙιιγ ,ι1ι-|ΐπ.|

ΙεΓίίιιηι ρπΊεΓ εοηίΓηιία, ίρ«3 ιηβΙεΓίβ. 8ί ϋβσ,ιιε (Γβηδ-

ιιιυΐϊΐίοηεδ δΐιηΐ φΐβΙΙιιοι•, ηοΙ δεειιηϋπηι ίρδίιηι α,ιικί, ,πιΐ

δεευηϋυηι ηιΐϊΐε, αυΐ η,υβηΐιιηι , αιιΐ ιι|>ί ; βε ςεηεΓ3ΐίο δίιη-

ρΐεχ εϊ εοΓΠίρΙίο, ιρι.χ'δεειιηιΐιιηι Ιιοε α,ιιίιΐ ΜΙ, 3ΐι»ηιεηΐ3-

Ιίο εϊ (ΙίπιίηιιΙίο , ήπιε δεειιηάυιη ςιιαηΐυιη, 3ΐ4εΓ3ΐίο, φι»

δεπιηιΐιιηι ραδδίοηειη, ΙαΙίο λόγο, ψιχ 50ουη(Ι»ιτι ΙοευπΊ :

ρΓοΓεεΙο ίη εοηΐΓΒπεΙηΙεδ ίη ιιηοιιιιοιιυε ηιυΐβΐίοηεδ δπηΙ.

Νεεεδδε εδί ί}»ίΙιΐΓ ιιιυΐαπ ηΐΒίεπαπι , ο,ιι,τ βιηΐχι ρο<«ίΙ.

(3) Οιιυιη βιιίειιι ιΐηρίεχ δίΐ εηδ, οηιιιβ πιιιΙβΙπγ εχ ροΐεηΐίϊ

εηΐε ίη βεΐιι εηδ, ιιΐ εχ ροΐεηΐί» α!1>ο , ίη 3ε1π βΙΙηιπι. Εο-

(Ιειη βιιίειιι ιηοιίυ εϊ ιΐε βηςιηεηΐβΐϊοηβ, εϊ (ΙίηιίηιιΙϊοηε.

ΟιιαΓε ηοη δοΐυιη ρεΓ βεείιΐοηί εχ ηοη-εηΐε Γΐίτϊ γοιιΙϊιιξϊΙ ,

δειΙ οΐίοιη οχ εηΐε οιιιηία Ιίυιιΐ, νεπιηι ικ)1εη1ί» (ριίιίεηι
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τος , εχ μή όντος δέ ενεργεία. ΚαΙ τοΰτ' εστί τδ Άνα-

ξαγόρου εν ( βέλτιον γαρ ή δμοΰ πάντα ) χα! Εμπεδο

κλέους το μίγμα και Αναξίμανδρου • χαι ως Αημόχριτός

φησιν, ην δμοΰ πάντα, δυνάμει, ενεργεία δ' οΰ • άστε

6 της ύλης άν εΤεν ήμμε'νοι. (*) Πάντα δ' υλην έχει 8σα

μεταβάλλει, άλλ' Ιτέραν χαΐ των άϊδίων §σα μή γεν-

νητά κινητά δε φορά , άλλ' ού γεννητήν, άλλα πόθεν

ποΐ. (5) Άπορήσειε δ' άν τις εκ ποίου μή όντος ή γέ-

νεσις τριχως γάρ τί) μή όν. Εί δη' τί έσπ δυνάμει,

ιυ άλλ' δμοις ού του τυχόντος, άλλ' έτερον έξ ετέρου.

Ούδ' Ίχανον ότι δμοΰ πάντα χρήματα • διαφέρει γαρ τη

ΰλη , έπει δια τί άπειρα εγένετο άλλ' ούχ έ'ν ; δ γαρ

νους είς , ώστ' ει και ή ΰλη μία , εκείνο ε'γε'νετο ενεργεία

ου ή ΰλη ήν δυνάμει. (β) Τρία δη τα αίτια και τρεις

15 αϊ άρχαί, δυο μεν ή εναντίωσις, ής τί) μέν λόγος χα\

είδος τό δε στέρησις, τό δέ τρίτον ή ΰλη.

εηΐε, βοΐιι τβ™ εχ ηοη-εηΐβ. ΕΙ Ιιοο ββΐ ΑηαχβδΟΓίβ ιιηυηι

(ηιείίυδ ηβαιςϋβ Ιιοο ςιιβιη ΟυηοΙα δίηιυΙ ) , εί ηιίίΙϋΓΒ Εηι•

ρεαΌοΙίβ 30 Αηβχίηιβηιΐιϊ : οι, υΐ ΟβιηοοίΊΐυδ αίι, « δίηιυΙ

οιιιηι"3 βΓαηΙ » μοίβηϋ» ςαίίΐβιη , βοΐυ λόγο ηιίηίπιβ : ςυβΓβ

ηΐ3ΐειΪ3ηι ιεΙίςβΓυηι. (4) ΟιιηεΙα νο™ φίκειιηιςιιε ηιιιΐηη-

Ιιιγ, πιβίεπβιτ] Ιιαυεη», βεϋ άίνεΓδβιιι : βίςιιε ίρδοι-υιη δεπιρί-

Ιει-ηοπιιη ςυκουιηα,υβ ηοη βιιηΐ βεηεΓβηϋίβ, δθ<Ι ΙβΙίοηο πιο-

5ίΙί3 ; 3ΐΐ3ΐηεη ηοη βεηείΊΐυίΙεηι, δει! ιιηϋε, ςυο. (,ϊ) ϋυΐιί-

13Γ8 νει-ο ςιιίδρίβηι ροδβίΐ , εχ ςηο ηοη εηΐε βεηεΓβΙίο ΙίαΙ :

ΐΓΪρϋοϊΙβΓ εηίιη ηοη-εηδ άίοίιιιι•. δί ίε^ϊΐιιι- ςυίρρϊαιη ε$1

ροΐεηΐίά, Ιβηιεη ηοη εχ ιμιοουπιο,υε 8«ηεΓ3ΐυι•, δειΐ βΐΐεπιηι

εχ ΒΐΙεΓΟ. Νεο ία βιιίίίοίί, ϋ,υοο" δϊιηιιΙ οιηηβδ ι-οδει-απί,

ςηίβ (ΙίίΐβπιηΙ ιιΐ3ΐβΓί3. Οιιγ επίηι ΐηΠηίιβ ΓβεΙ» ΓιιίδβεηΙ, εί

ηοη ιιηιιηι? ςυυηι ηιΓιϋεη] ίηΐβΐΐοαιυ ιιηιΐδ δϊΐ : ΐ]\ΐ3Γβ δί ιήα-

Ιειϊβ υηβ , ίΙΙυ(1 3ο(υ ΙϊιίδδεΙ ΠιοΙυπι, ςιιοά ροΐεηΐϋ βτβί ίρ83

πΐ3ΐοπ3. (6) Ί'ΓΟδ ϋ3(]οε εβυδΗ;, εί Ιπ3 ρηηοϊρϊα ; ιΐηο ο,υί-

ιΐεπι ίρδ3οοη(Γ3Γίεΐ38, οιπ'ιΐδ Ιιοο ςιιϊιίειη ΓβΙίο εί δρεοίεδ,

Ιιοο \8γο ρπνβΐΐο ; ΐιτίίιιιιι νε™ ιιιιιΐπ ία.

ΟΑΡ. III.

Μετά ταϋτα οτι ού γίγνεται ούτε ή υλη ούτε τδ εΤ-

δος, λέγω δέ τα έσχατα. Παν γαρ μεταβάλλει τι και

υπό τίνος και είς τι. 'ϊ'φ' ου με'ν, τοϋ πριότου κινοϋν-

ιο τος • 3 δέ , ή υλη • ε'ις δ δέ , το εΐδος. Εις άπειρον ουν

είσιν, εί μή μόνον δ χαλκός γίγνεται στρογγυλός, άλλα

και το στρογγύλον ή δ χαλκός • ανάγκη δή στηναι.

(•ι) Μετά ταϋτα δτι έχάστη.έκ συνυ>νύμου γίγνεται ου

σία • τα γαρ φύσει ούσίαι και τάλλα. *Η γαρ τέχνη

Μ ί| φύσει γίγνεται -η τύχη ^ τω αυτόματο). 'ΙΙ μεν ουν

τέχνη αρχή ε'ν άλλω, ή δέ φύσις αρχή έν αύτω- άνθρω

πος γαρ άνθρωπον γέννα • αί δέ λοιπαΐ αϊτίαι στερη'σεις

τούτοιν. (3) Ούσίαι δέ τρεις, ή μέν υλη τόδε τι ούσα

τω φαίνεσβαι ( δ'σα γάρ έστιν άφη καΐ μή συμφύσει,

30 υλη και ϋποκείμενον ) , ή δέ φύσις καΐ τόδε τι, εις ήν,

και έ*ςις τις • έτι τρίτη ή εκ τούτυ>ν ή καΟ' έκαστα, οΤον

Σωκράτης ή Καλλίας. (4) Έπι μέν ουν τίνων το τόδε

τι ουκ Ιστι πάρα τήν συνθέτην οϋσίαν, οίον οικίας τί)

είδος, ει μή ή τέ/νη • ούδ' εστί γένεσις χαι φθορά τού-

35 τοιν, άλλ' άλλον τρόπον είσΐ χα\ ούκ εισΙν οικία τε

ή άνευ ύλης και υγίεια και παν το χατα τέχνην ■ άλλ'

είπερ, έπι των φύσει. Διο δή ού κακώς δ Πλάτων εφη

δτι είδη έστιν όπόσα φύσει, είπερ έστιν είδη άλλα τού

τοι, οΐον πϋρ, σαρξ, κεφαλή. "Απαντα γαρ βλη Ιστί,

«Ο καΐ της μάλιστ' ουσίας ή τελευταία, (δ) Τα μέν ο3ν

κινοϋντα αίτια ώς προγεγενημένα οντά , τα δ' ώς δ λό

γος αμα. Οτε γαρ υγιαίνει δ άνΟρυπτος, τότε καΐ

ή ΰγίειά έστιν, και το σχήμα της χαλκης σφαίρας αμα

και ή χαλκη σφαίρα. Εί δέ και ύστερον τι υπομένει,

45 σκεπτέον έπ' ένίο^ν γάρ ούΟέν κωλύει, οΤον εί ή ψυχή

τοιούτον, μή πάσα άλλ' δ νοΰ'ς ■ πασαν γάο αδύνατον

ίσως. (δ) Φανερόν δή δ"τι ούθέν δει διά γε ταϋτ' είναι

τας ιδέας• άνΟριοπος γάρ άνθρωπον γέννα, δ καΟ' εκα-

στον τον τινά. Όμοίως δέ και έπι των τεχνίον ή γάρ

50 ιατρική τέχνη δ λόγος της υγιείας εστίν.

ΙΌδΙ Ιΐίροοδίβηίΐεηιΐηηι βδΐ,ςυοο1 ηεςυβοιβΙεΓΐβΛΙ, ηοηιιβ

Γ0ΓΠ13 : ιΐίοο βιιίβηι, βχίΓεηιβ. Οιηηε εηίιη, φΐοά ΐΓβηδηιυ-

ΐ3ΐϋΓ, 3ΐίςιιϊ(1 βδΐ,εΐ ηΙ> 3ΐί(]ΐιυ ίη 3|ί(]ιΐ0(1 ΐΓβηδίιιυΙβΙιΐΓ.

Αϊ) 3ΐί<ιαο ίΐιιΜειη , ρπωο ιηονβηΐε : ςυοϋ νεΓο , η)3ΐετί3 :

ίη ςυοα βυίειη , ΓοΓηιβηι. Ιη ώΠηίιιιιη ίίβςπε ρΓοοεϋεΙ , δι

ηοη δρΐιιπι £6δ ΓοΙϋηϋηηι ΙΪ31, νεΓϋπι ίρβυπι Γοίιιηϋυιη , βιιι

3Εδ : ςυβΓβ ηβοβδδβ ββΐ «ΙβΓβ. (2) ϋείπίε (ϋεεηιΐυπι ςιιοιΙ

ςυαίΐίυεί δυ1)δΙ»ηΙί3 ϊΐ) υηϊτοεο βΐ. δυοδΙβηΙίίΕ εηίιη βυηΐ,

ςυοΒβυηΙ ηβΙϋΓά, βίςυε βϋβ : βυι εηίιη 3Γΐε, βιιΐ η3ΐιΐΓ3, βυι

ΓογΙιιπ3, 3ΐι( εβδυ Πυηι : βει] ΒΓβςιιίιΙειη, ρπηείρίυιη ίη βΐίο;

ηβΙυΓβ νεΓΟ, ρηηείρίϋΐη ίη ίρδο. Ηοηιο ηαπιςιιβ Ιιοηιίηεηί

ΒβηβΓβί. ΟβΙβΓδΒ εβϋ333 ρπνβΐίοηβδ Ιιοπιιη δυηΐ. (3) 8υΙ>-

8ΐ3ηΙΪ33 Τ8Γ0, Ιγ88 : υηβ, ηΐ3ΐεπ3, ςιΐΒ» ηοο ςυίιΐ βδΐ δο-

ουηιΐιιπι ΒρρβΓοηΙίβιη (ςυίβουηιςυε εηίιη ΙβοΙυ, ηοη οοβιΙΙι»•-

ΓβηΙία δυηι, πιβΙοΓίβ εί δυ^εοΐιιηι 8ΐιηΙ ) ; βΙΙεΓβ νβ™, ηβΙυΓ»

εί Ιιοο ςυίά, εί ςηίιίβηι 1)βΙ)ίίυ8 3(1 ςυοιη. ΤεΓίίβ ϋεηι , ςυα;

εχ Ιιίβ , ςηηε δίη^ιιΐβπδ εβί : υΐ 5οθΓ3ΐεδ , βυΐ ΟβΙΙίββ. (4) Ιη

3ΐίςυί1)ΐΐδ ίβϊΙυΓ Ιιοο ηυίιΐ ηοη εδί ρΓβεΙεΓ οοηιροδίίβηι δυΐι-

8ΐ3ηϋ3ηι (ηΐ (ΙοηιΛδ Γογιπ3 , ηίδί βΐ) ίρ*3 βΓΐε) ; ηεο εδί βεηε-

Γ3ίίο 3ΐιΙ οοΓΓυρΙίο εοπιιη , νεΓυιχι αϋο πιοοΌ βηηί, εί ηοη

8υηΙ, ίιιιη άοηηΐδ, ςιΐίβ βίκςπε ιηβΙεπΒ, Ιυηι δβηίΐβδ, εί

οηιηε ςιιοιΐ δεουηιΐυιη 3Γΐβηι εδί : $ε<1 δι ςυίίεηι δΐιηΐ, ίη

ϋ8 δΐιηΐ ςιΐ33 η3ΐυΓ3 ΙίυηΙ. Ρι-ορΙβΓ ςυοά ηοη ηιβίο Ρ13ι0

οΊχι'Ι ςηοιίδρεοίεδ δίνε ίάεχ οοπιιιι δυηί, ςυα; πβΙιιγβ δυηΐ :

δί <]ΐιίι1ΐ'ΐη δρεοίεδ δΐιηΐ οίίνοΓΚΕ 31) Ιιίβ, ςηβΐίβ ί^ηίδ, οβιο,

οβρυΐ ΟυηοΙβ ηαηκ|υε ηιβΙοΓίβ δυηί, εί ιηβχίηιε ρ}υδ δΐιϋ-

ϋΙ;ιηΙ ί.ι• , ςυα; 8δΙ ιιΙ Ι ίιιιη. (5) ϋ«ιι*Λΐ ίΐβςιιε ηιονεηΐεβ , 13η-

ςιΐϊπι βηΐεβ ογΙο; εχδίδίυηΐ : ψιχ νεΓΟ ιιΙ Γ3ΐίο, βίηιιιΙ δΐιηι.

(,)ιπι ιη ιΊΐιηι δβηυδ εδί Ιιοηιο, Ιιιηο εΐίβηι δβηίΐβδ εδί : εί Γοπηβ

3•ηεα; βρΙωοι-ίΒ δίηιυΙ εδί βίςιιε *ηεβ δρΙιΧΓβ. 8ί βηΐίηι αϋ-

ςηίιΐ εΐίβπι ροδίεπιιβ ρρηη3ηο3ΐ, οοιίίίιΙοΓηικΙιιιιι ρδ(. Ιη

ΐ|ΐιίΙ)ΐΐδι1αιιι εηίπι , ηίΙιΊΙ ρηιΙιϋιιΊ : νοίυΐί δί .Ίΐιίιιι.ι ΙβΙε δίΐ

ηοη οηιηίδ, δειΐ ίηΐεΐΐεοΐιΐδ : οηιηειη ηπιικριε ΓοΓίβδδί'δ ίιη-

ροδδίυίΐο ε«1. (6) Μ3ηίίεδ(υη) ίίβηυε εδί ςηοιΐ ρΓαΊρΓ Ιιβϊο

οΡΓίε ηοη οροι-ΙεΙ ίϋεβδ εδδο. Ηοηιο ηαηιφιο Ιιοηιίηεηί βε-

ηεΓβΙ, δίη•,τιΐ3Γί8 βΐίο,ιιεηι. δίηιίΠΙβΓ εΐίβηι ίη 3Γΐί1)Πδ. Με-

ιΐεηιΐί ειιίιιι 3Γ8, πιΐίο .-;ιιιίΙ;ιΙίδ εδ(.
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ΟΑΡ. IV.

Τα δ' αίτια καί αί άρ/«ϊ άλλα άλλων £στιν ώς, έΌτι

δ' ώς, αν καθόλου λεγη τις καί χατ' άναλογίαν, ταύ

τα πάντων. Άπορήσειε γαρ άν τις πότερον έ'τεραι η1 αϊ

αύται άρχαί χαΐ στοιχεία των ουσιών και των προς τι,

6 και καθ' Ικάστην δή των κατηγοριών ομοίως. Άλλ' άτο

πον ει ταύτα πάντων • έ*κ των αυτών γαρ £σται τα προ'ς

τι χαι ή ουσία, (ϊ) Τί ουν τοϋτ' εσται ; πάρα γαρ την

ούσίαν χαι ταλλα τα κατηγορούμενα ούΟε'ν έστι κοινο'ν.

Πρότερον δέ τό στοιχεΐον ί) ων εστί στοιχεΐον άλλα

ιιι μην ούδ' ή ουσία στοιχεΐον των προς τι, ουδέ τούτων

ούθέν της ουσίας, (β) "Ετι πώς ενδέχεται πάντων εί

ναι ταύτα στοιχεία ; ούθέν γάρ οίόντ' είναι των στοι-

χείοιν τω έκ των στοιχείων συγχειμένω το αυτό, οίον

τώ ΒΑ το Β η1 Α. Ουδέ δη τών νοητών στοιχεΐον

16 εστίν, οίον τί) εν ή το ον • υπάρχει γαρ ταϋθ' Ιχάστω

χαι τών συνθέτων. Ούθέν άρ' εσται αυτών οίτ' ουσία

ούτε προς τι- άλλ' άναγχαΐον. Ούχ εστίν άρα πάντων

ταύτα στοιχεία. (4) Η ώσπερ λέγομεν, εστί μέν ώς,

εστί δ' ώς ου , οίον ίσως τών αισθητών σοιμάτοιν ώς

2ιι μεν είδος τί) θερμόν χαϊ άλλον τρόπον το ψυχρόν ή στέ-

ρησις, ύλη δι τί) δυνάμει ταϋτα πρώτον καθ αυτό, ού-

σίαι δε ταϋτά τε καΐ τα εχ τούτων ων άρχαι ταΰτα ,

η1 εί τι έχ Οερμοΰ καί ψυχροϋ γίγνεται εν, οίον σαρξ

ί| δστοϋν • έτερον γαρ ανάγκη εκείνων είναι το γενόμε-

25 νον. (:,) Τούτων μέν ουν ταΰτα στοιχεία και άρχαί,

άλλοιν δ' άλλα , πάντων δέ ούτω μέν ειπείν ούκ εστίν,

τω άνάλογον δε, ωσπερ εί τις είποι δτι άρχαί εϊσι τρεις,

τό είδος και ή στε'ρησις κα'ι ή υλη. Άλλ' ίχαστον τού-

τοιν έτερον περί έ'καστον γένος εστίν, οίον Ιν χοώματι

30 λευκόν, με'λαν, επιφάνεια, φώς, σκότος, άήρ• έκ δέ

τούτων ήμε'ρα και νύξ. (ο) Έπει δέ οΰ μόνον τα Ινυ-

πάρχοντα αίτια, άλλα καί τών έκτος οίον τό κινοϋν, δη-

λον δτι έτερον αρχή και στοιχεΐον, αίτια δ' άμφω•καΙ

εις ταϋτα διαιρείται ή αρχή • τό δ' ώς κινοϋν ή ίστάν

3& αρχή τις και ουσία, "ίίστε στοιχεία μέν χατ' άναλο

γίαν τρία, αίτίαι δέ και άρχαι τε'τταρες ■ άλλο δ' Ιν άλ

λο), καί τό πρώτον αίτιον ώς κινοϋν άλλο άλλο). Ύγίεια,

νόσος, σώμα• τό κινοϋν ιατρική. Είδος, αταξία τοιαδί,

πλίνθοι• τό χινοϋν οικοδομική. ( Καί εις ταϋτα διαι-

4ο ρεϊται ή αρχή. ) (?) Έπει δέ τό κινοϋν έν μέν τοις

φυσικοΐς άνθρώποις άνθρωπος, Ιν δέ τοις άπό διανοίας

τό είδος ή τό εναντίον, τρόπον τίνα τρία αίτια αν είη,

ώδί δέ τετταρα. Ύγίεια γάρ πως ή ιατρική, καί οι

κίας είδος ή οικοδομική , καί άνθρωπος άνθρωπον γέννα•

4ϊ ετι παρά ταϋτα ώς τό πρώτον πάντων χινοϋν πάντα.

Οβιι&Β νείΌ, αίφίο ρΗηείρί3, ιριοιίιιιη φΐίιΙίΊϊΐ πίοοΌ

λΥιά αΙίοΓυιη δΐιηί , φΐοϋαιη νιτι» ιιιοιίο , εί φ>ί> υηίνοη»•

ΙίΙβΓ ιΐίιαΐ εί δειηηιΐιιηι 3η»1οι;ί;ιιιι , υιιιιιϊιιιιι ι-.-ϊιΙ.-ιιι. 1 >•>-

ΙιίΐΛπ• η;ιιιιΐ|ΐιι• φΐί-ρκιιη ροδδϊί , ιιίπιιιι ;ιΙί;ι , 3η Ρίιίριιι

ρπηαρί» εί εΐεπιεηΐβ 8ΐι1»ΙιιηΓι;ΐΓηιιι δίηί, εί ιιιιιιιΐ) ου*

3(1 ίΐ1ιΐ]ΐιίιΙ δΐιΐιί : εί εοιίειη ιηοιίο ίη ιμιυΙίΙιιΊ ρι-,ί'ιΐίι ΛΐηρηΙο.

ΑΙ »Ι>*ιιηΙιιιιι εδί , 8Ϊ ηιιιηίιιιη εβιίεπι δυηΐ : εχ είδιίεηι εηίαι

επί 3(1 »Ι•φΐίι1 εί &ιιΙ)>ΙαηΙΪ3. (2) (}ηίι1 ι^ϋιΐΓ ίιοο βπΙ?

ρΓ,ιΊιτ (Ίΐίιη >ιι Ιι~Ι ;ιτι( ϊ.ιιιι , εί εείεΓβ, ςιΐίϊ ρπηΙίεβηΙιΐΓ, ηίΙιίΙ

ΐ'ΐιιιιιιιιιηΐ' εδί. Ρπιΐδ 3υ1εηι είειηεπίιιιιι ε$ί , ιριαηι Ρ3 φιο-

πιπί «Ι είπηεηίιιιιι. ΑΙ νιτιι ηεο δΐιόδίβηίία , ιίιπιιιι ιρι,-ι'

3(1 .ιΐι.ριίιΐ βιιηΙ , ιΊΐ'ΐιιιΊΐΙιιιιι εδί : ηεο. βΜφίκΙ Ιιοπιπ), ίΐιΐι-

νΙ;ιιιΙκι'. 10.) ΙΙΐΊΐΐ(ριοηΐΜ(Ιΐ)('ΐιιιΙιιιμ>'(, ιιιηηίιιιιΐίΜιΙΐΊΐι 85δε

(Ίι-ιιιγιιΙ» ? .ΝιιΙΙιιιιι ι'ΐιίιπ είειηεηίοηιηι ίιΐβιτι ροίεδί εδδε, εί

ιρίιιιΐ εχ εΐεηιεηΐίδ οοπιροηίΙιΐΓ : νείυίί ίρδί β χ, ίρβιηιι β ,

3υί ίρ>ιιηι α. Νεφιε 63ηο υΙΙυιη ίηΙεΙΙεείιιαΙϊιιιιι , ιιΐ υηιιπι

νεί εη8 , είειηεαίυιιι εδί : Ιιιιτ εηίιη 1 1 1 1 ϊ ■ - 1 1 ί < χ 1 1 1 > γ| πιιη οοηιρο-

δίίοπιιιι ίηδίιηί. ΝιιΙΙιιιη ι^ϊΙιιγ ρογιιιιι, ηε(]ΐιε ίΐι1>$(.Ίΐι«3, ηεε

3ΐ1 αϋιριίιΐ επί. ΑΙ ηγι.•ι•.<•ϋΐι ίιιιη ι•,-1. Χοιι .ιιιηΙ γι ^ ■ οιηηιυιη

ε3(1ειη εΐβιηεηία. (4) ΑιιΙ ( ιιΙ <Π\μπιι* ) ιριιιι1ιιιιιιηι«Ιιι ςιιϊ-

ιΙιίιι κιιιιΙ, ιριοιί.ιηι ιιιοιίο νεΓΟ ηοα -. νείιιΐί ΓθΓ(338ί8 εοΓρο-

Γυηι δεηκίύίΐϊυιη , οαϋιΐυιη Ιβηςυϋΐη ίρεΐίε» , ει 3ΐίο ιιιοιίο

Γΐ'ίκίιΙιιιη , υί ρΓίνβΙίο ; ιιΐϋΙιτί.Ί νεΓΟ , ςυοιΐ ρπηιο ρεΓ 8ε

ροΐεηίία Ιι;νε εΐ'βί : 8υΙ)8ΐ3ΐιΙίχ τογο, Ιυιη Ιιχε, Ιιιιη ε3 εχ ϊκ

ηυοηιηι Ιιχε ρπηεϊρία 5ΐιηΙ , 3ϋί δϊ ψιίιΐ εχ Γγι^ϊιΙο εί εβίίιΐυ

ΙιΙ ιιιιιιιιι , ιιΙ ι ,ιιο, αυί οδ : η.ιιιι ηεεεδδε ρΓϋΓεεΙυ <'*1 ,ιΙίυιΙ

βΜιϊβεββοΗΙιιιΙ 'ριιιιΙ Ι.κίΝΐιιΐ'δΙ. (6) ΙΙοηιπι ϊΐβςιιβ γλιΙγιιι

εΙεηκ•ηΐ3 3ί(]ΐιε ρπηεϊρία 8ΐιηί , ;ιϋα νεΓΟ ίι Ι ϊ ■ ■ π 1 1 1 1 : οιηηίυηι

νιτο ι (;ι ι ριίι Ιγιιι 1 1 ιινιν ηοη εδί , 80(1 3Π3ΐο§ίεε : ςιιειη^κΙ ιιιο-

(Ιιιιιι 81 ηυίδ ιΐίι-ιιΐ, ιριοιΐ ρΓΪηοϊρία ίΐιηΙ Ιι-ία, 8ρεεϊβ3 , ρηνβΐίο

εί ιιι.ίΙγι ί.-ι. Υεπιπι ιιηυιιΐ(|ΐιο<1ςιιε Ιιοηιπι , οϊγοβ ιιηιιιιι-

ιριοιίιριε κΐ'πιΐί ;ιΙί"ι1 <">1 : ιιί ίη ι "ΙοιίΙιιΐί λΙΙιηιιι, ηί^πιιη ,

δυρεΓΓιοίεβ , Ιιιιιιιιι , (εηεΙ)ΓΚ , ;ητ : εχ Ιιίδ νιτο , ιΐϊε* εί

ηοχ. (β) 0»ιιιη νεΓΟ ηοη ίΙΙκ βοΐιιηι , ηιιχ ίηδυηΐ, εααδχ

δίηί, μίίιι!) ιΊί.ιηι εχ ίίδ (|ΐιχ εχίΓΐηδεευδ ίΐιιιί , ίΙΙιιιΙ ιριοιΙ

ηιονεί; ρ3ίε( ιριοιΐ ;ι1ίιι<1 εδί ριίικίρίιιιη, βΐίιιιΐ είειηεηίυηι,

.ιιιιΐιο νεΓΟ ι ;ιιΐ!ϋί' δΐιιι) : εί ριίικίρίιιιη ίη Ιιιό (ΙίνκΙίΙιΐΓ.

Οιιηιΐ ηιιΐι'ΐη ιιί ηιονεηδ νεί δίβίεηδ εδί, ρηηεϊρίυηι ςικκί-

(Ιπηι εί 8ΐιΙΐδ(3ΐιΙί3 εδί. Οικιι γ είειηειιίϋ ςυίϋεηι 3η3ΐο§ίεε

ΐΓΪα , < .•ιι-;>• νεΓΟ βίηυβ ρι ίιιΐΊρίϊ φι,ίΙΙιιογ : βϋηιΐ νεΓΟ ίη

ηΐίο , εί ρπιηη [/αοϋνα ? ) ιμιικλ , υί ηιονεηδ, ίη 3ΐίο 3ΐί3 :

83ηίίβ8, ηκΐΓΐιιΐδ, εοΓρυβ; Ιιοπιπι ηιονεηδ, 3Γ8 ηιε<1εη(1ί :

ΙΊιπικι, ίιιοΐ'ιΐϊιΐίΐΐϊη ίβΐίδ, ΐΒίεΓεδ : ηΟΓϋΐη ηιονεηδ, &(Χ\ΐιθΆ-

ίίνη. (7) ριιιιιιι ιιιιίειιι ηιονεηδ, ίη η.ιΐηηΐιΐιιι-; ςιιίιΐβαι

ηοιηο Ιιηηιίηί , ίη ίίδ νεΓΟ ςηΐΕ 8 ηιεηίε Γιυηί, ίρβ» .«ρεοίεβ

νεί ευηίΓαπιιηι δίί, ναοάο ιρκκίαιη Ιγ88 ρΓοΓβείο οαιίδβ; εηιηΐ,

3ΐίο νεΓΟ ιικμΙο ςυβίίυοΓ. ββηίίβδ ηιιιηφίε , φΚχΙαιηηΊοόΌ

εδί 3Γβ ηιείΐεηιΐί : εί Η,•ι1ίΙίο3ίίν3, δρεείεβ ιΐοηιυδ : εί ίιοηιο

Ιιοιηίηπιι ρειιεΓ«1 : ρΓ.τΙει- Ιιχε ίΐι'ΐη ευηείβ ηιονεη;, (αη-

φκιηι υιιιιιϊιιιιι ριίηιηιη.
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ΟΑΡ. V.

Έπεί δ' εστί τά μέν χο>ριστά τά δ' ου χωριστά,

ούσίαι έχεϊνα. Και δια τοϋτο πάντων αίτια ταΰτα, δ'τι

των ουσιών άνευ οΰχ εστί τα πάθη χα\ αί κινήσεις.

Επειτα εσται ταΰτα ψυχή ίσιο; και σώμα, ή νους χαι

β όρεξις και σώμα. (2) Έτι δ' άλλον τρόπον τω άνάλο-

γον άρχαί αί αΰταί, οίον ενέργεια καΐ δύναμις• άλλα

και ταΰτα άλλα τε άλλοις χαΐ άλλοις. 'Εν ένίοις μέν

γαρ το αύτδ δτέ μέν ενεργεία εστίν δτέ δέ δυνάμει, οΤον

οίνος η σαρξ ή άνθρυιπος. (2) Πίπτει δέ χαι ταΰτα

ΐυ εις τα εΐρημε'να αίτια. Ενεργεία μεν γάρ το εΤδος ,

εαν η χωριστόν, και το εξ άμφοϊν, στέρησις δε οΐον

σχο'τος ή χάμνον, δυνάμει δέ ή Ολη- τοΰτο γάρ έστι το

δυνάμενον γίγνεσθαι άμφω. (<) "Αλλως δ' [η] ενεργεία

χαι δυνάμει διαφέρει, ων μη έστιν ή αυτή ίίλη, ών

15 ουκ εστί το αυτί) είδος άλλ' έτερον, ωσπερ άνθρωπο»

αίτιον τά τε στοιχεία, πΰρ και γη ώς υλη, και το ίδιον

ειοος και ει τι άλλο εςω, οίον ό πατήρ, χαι πάρα ταΰτα

(ι ^λιος χαΐ ό λοξός κύκλος, ούτε ΰλη Οντα ούτ' εΤδος

ούτε στε'ρησις ούτε δμοειδε'ς, άλλα κινοΰντα. (&) "Ετι

ϊυ δέ δραν δει δ'τι τά μέν καθο'λου εστίν ειπείν, τά δ' οί.

Πάντων δή πρώται άρχαί τι) ενεργεία πρώτον τοδί,

και άλλο 8 δυνάμει. 'Εχεϊνα μέν ουν τά καθόλου ουκ

εστίν. Αρχή γάρ το καΟ' έ'καστον τών καθ' έ'καστον•

άνθρωπος μέν γάρ άνθροίπου καθο'λου ■ άλλ' ουκ έστιν

2ί> ούθείς, άλλα Πηλευς Άχιλλε'ως, οοΰ δέ δ πατήρ, και

τοδί το Β τουδι τοΰ ΒΑ, δλως δέ το Β τ«ΰ απλώς ΒΑ.

(ο) "Επειτα είδη τά τών ουσιών άλλα δέ άλλων αίτια

χαι στοιχεία , ώσπερ ελέχθη , τών μή εν ταύτώ γε'νει ,

χροιματων, ψόφων, ουσιών, ποσότητος, πλην τω άνά-

3υλογον χαΐ τών έν ταύτώ είδει έτερα , οϋχ είδει,

άλλ' δτι τών καθ' έ'καστον άλλο ή τε σή υλη καΐ το

κίνησαν και τι) είδος και ή £μή , τω καθόλου δέ λόγω

ταύτα. (7) Το δή ζητεϊν τίνες άρχαί ή στοιχεία τών

ουσιών καί προς τι και ποιών, πότερον αί αύται ή ίτε-

35 ραι, δήλον 5τι πολλαχώς τε λεγομένων εστίν έκαστου,

διαιρεθέντοιν δέ ού ταύτα άλλ' έτερα , πλην ώδι και

πάντων, (β) Ώδ'ι μέν ταύτα ( ή )' τω άνάλογον, 8τι

υλη, είδος, στε'ρησις, το κινοΰν, και ώδι τά τών ου

σιών αίτια ως αίτια πάντων, ότι αναιρείται άναιρου-

40 με'νων. "Ετι το πρώτον εντελέχεια. Ώδι δέ έτερα

πρώτα δ-7α τά εναντία , δ μήτε ώς γένη λε'γεται μήτε

πολλαχώς λε'γεται• και έτι αί Ελαι. Τίνες μέν ουν αί

αρχαί τών αισθητών και πόσα, χαί πώς αί αύται χαι

πώς έτεραι, είρηται.

45 Έπεί δ' ήσαν τρεΤς ούσίαι , δύο μέν αί φυσικαί, μία

δ' ή ακίνητος, περί ταύτης λεχτέον, δ'τι άνάγχη εϊναί

τίνα άιίιον ούσίαν άχίνητον. Αϊ τε γάρ ούσίαι πρώ

ται τών όντοιν, χαί εί πασαι φθαρταί, πάντα φθαρτά,

(ί) Άλλ' αδύνατον χίνησιν ή γενέσθαι ή φθαρήναι• αεί

Μ Υ^Ρ Ίν• Ουδέ χρόνον • ού γάρ οίόντε το πρότερον καί

<}υιιηι ίϋΐΐ'ΐιι ςυοειϊίΐιι δβρ3Γ3ΐ)ίΙϊ3, ςυακίϋΐη ΐηδεραπιΙ>Πι'3

δίηΐ, ί|1;ι μιιιΙ ;,ιι1,>Ι.ιηΙί;ι• : ρΓορΙεΓ ί]ΐιο<1 Ιιπ-ε, οιηιιίυηι

οβυ&ΕΟ δυηΐ : δίςυί<Ιεηι αΙ)5ί]ΐι<• βυΜβηΙϋβ ρ»8ϋίοηβ« εί πιοΐυδ

ηοη βυιιΐ. Οείπάε Ιιιεο βπιηΐ , βηΐιηα ιί>ι ι.•κίί> , ει εοι-ρυβ,

βιιΐ ίηΐεΐίεείυβ, βρρείίΐιΐδ, εί εοι-ρυδ. (2) Κβηι βϋο ηιοιίο,

βηβίο^ίεβ ρπηείρίβ δυηι εβάεπι, 11Ι30Ι118, οί ροΐεηΐίβ : τβ•

πιηι Ιιοό εΐίβπι ίη βΐϊϊβ αΙια , βΐ αΐϊο ηιοιίο βιιηΐ. Ιη ςιιίΐιυδ-

()3ΐη ειιίιιι Μειη ςυβηϋοφιβ βοΐα , (ριβηΛοςπε ροΙεηΙί3 εβί :

ιιΐ νίηυιη, 3ϋ( οβγο, βυΐ Ιιοηιο (3) ΑΙ Ιι,το είίβηι ίη ρι•»(1ίεΐ33

03ΐ»3β ι•;ιιΙ ιιιιΐ . ΑοΙυ ηβηιαηε εδί δρεείεβ , δι 5ερβΓ3ΐ>ϊΙΪ8 δΐί,

εί α,υοϋ εχ βηιΙκΛαβ ( εοηΰηΐιοη) : ρηναίιο 3υΙεηι , ιι( Ιε-

ηβ1)Γ83, 3ΐι( «'βΓΟίβηδ : ροίβηΐϋ νει-ο ηιβίειϊβ. Ηοο ηαηια,ιιο

β5ΐ α,υιχ] 3Μΐ>ο ΙίβΓί ροΐεδί. (4) ΑΠΙβΓ αυΐεηι ςυβπι βείιι

ροΐεηΐίβα,υε ιΐίίΐεππιΐ, ςυοπιηι ηοη εβιίειη ηιβίεπβ εβί, ςιιο-

τυηι ηοη ε3(ίεηι βρεοίβί, βει) (1ίνεΓ83 εβί : νβΐιιΐι ΙιοηιίηΪ5θ3ΐΐ83,

εΐεπιειιΐβ , ϊ^ηί» εί Ιεπ-3 , υΐ ηιβιβτΐβ, εί ρΓοριϊβ βρεείκ, εί δι

ςιιίι) 3ϋυ<1 εχΐόηδεουδεδί, ιιΐ ρβίβΓ : εί ργκΙογ Ιιπ-ε, δοΐ εί

οΙ>1ίςυιΐδ είτευΐυβ, ο,υβ: ηεο ιιι,ίΙπ ίη , ηεο δρβοίβδ , ηβο ρΓϊν3•

Ιίο, ηεο ε]ιΐδ)1ειιι ϋρεείεί δυηΐ, νε™ηι ηιοτοηΐίβ. (5) ΡπίΙεΓεη

νκίκι-ε οροΓ(ε( (]ΐιο<1 ςυα?<ΐ3ηι εβί ιιηίνεΓδαϋΙεΓ (ΙίοεΓΟ, ηιι.τ•

(Ιβιη ηιίιιίιιιβ. Οηιηϊιιιιι ϊΐ30|ΐιε ρΓίηιβ ρπΊκ-ίρία , «ριοιΐ αοΐιι

|ΐπ'ιιιιιιιι Ιιοο , εί «Ιίικί , ςηοιΐ ροΐεηΐϊϋ. ΑΙ ίΙΙα , ςυ.Έ υηϊ-

Μτ.-αΙί.ι ιΐίΐ'ίιηιΐί , ηοη $υηΙ. δίηςυΙβΓε η,ιηκ|ΐι«, ρηηεϊρίιιιη

εοπιιη εδί ςυχ δίημιιΙαΓία δΐιιιί : Ιιοηιο εηϊιιι Ιιοηιίηίδ υηϊ-

νεΓ53ΐΐδ, ρΓοΓεεΙο ηυΙΙυδ βδΐ; τεηιηι Ροίειίδ ΑοΙιίΙΙίδ, Ιυί

βυΐεηι ρβΙεΓ; εί Ιιοε ςιιίιίεηι β δΐί ίρκίιΐδ β α, εί ίρδυπι β

οηιηίηυ ϊ|ιδίϋδ β α δϊπιρίίείΙεΓ. (6) ϋείηιΐε νίιίεηιίσϊ δρεο.ϊεβ

φΐ;<• 8ΐιΙΐδ(3ΐιΙί»Γΐιιιι δΐιιΛ : αΐί»; ίΐιιΐι-ιιι ;ί|ιηηιιπ (,•ιικ;ι' εί

(ΊειηΐΜΐίη, υί ιΐίεΐιιιη 881 εοπιιη ςυ33 ηοη ίη εοάεπι μι-ικ'κ:

λιιιιΙ , εοΐοηιηι, δοηοΓυπι, δυπδί3η1ί3πιηι, ςιιβηΐίίαΐίδ, ηίδί

οο ςυοιΐ αηηΐη^οη : εοΓυιη ςυοςιιε, ςυκ ίη εβιίοιιι βρεείε

ευηΐ «ΙίνοΓκα , ηοη βρεοϊε, ββο" ηυοηίβηι ΜΐιμιιΙιιπυιιι ϋϋικΙ,

εί 1ιΐ3 ιιι:ιίπ•ί;ι , εί ςυο(1 ηιονϊΐ, εί «ρβοίεβ , βε ηιββ ιιιαίιτΐα :

υηίϊΡΓδβΙί τεΓΟ Γβΐίοηβ, «ιιΙιίιι . (7) Ουβ»(ίο ίμι'ΙυΓ ι]ΐι,ΐΊΐ»ηι

ρΓΪηοϊρία δίνε είειηεηΐη δΐιΙκΙαηΗίΐηιιη , αά ϋΐίιμιίι] , αϊ ψια-

Ιίίίΐΐιιιιι δίηΐ, ιιΐι ιιιιι ΐ'.ΐιίπη 3η ϋϊνεπ», ρηίοΐ ςυοιΙ , ιμιυπι

ιιιιιΚϊρΙίείΙεΓ ιϋιαιιΙιΐΓ, υηίυδευ]υδςυε δυηΐ : αϊ δι <1ίνί<Ιαη-

Ιιιΐ', ηοη (.ίκΙ.ίιι, μίΙ ϋίνεΓδβ, ηίδί ςιιοιΐ βΐίςυο ηιοιίο \ε1

πιιΐ(•Ιοι•ιιιιι δυη( <•;ι<1>ίι». (8) 5ίε ϊμίίιπ' βηβίοςίεε «μ<Κ•ιιι :

(]ιιϊλ ιηίΐΐεη.1, δρεείεδ, ρπνηίίο, ηιοτεηδ. Αε ϊΙΙο ηιοιίο

δΐιΐΐϊΐίΐηΐίαηιιιι εηυκ,-β , ςη3$ί οηιηϊιιιιι ε3Π833 δΐιηί : ψιία ρβ-

ΓεηιρΙίδ , ρεπηιυηΙυΓ. ΡΓ3εΙεΓε3, <ρκ«Ι ρΓίιηιιιιι, ;ιι-ΐιι <-;ΐ.

111ο νεΓΟ ηιοιίο, ΛίνεΓδβ ρπ'ηιβ, ςποί βιιηΐ γοιι [ι .ιπ,ι, ςιιπ; ηοε

υ( Βεηει•3 , ηεςαε ηιιιΙΙίρΙίείίιτ (ΙϊειιηΙιΐΓ : ίίβηι εί πι,ιΐιτί.ν.

Οιι<« ίΐηιριε βεηδίοίΐίηηι ρΓΪηοϊρία δϊηΐ εί ςυο( , ηυονε ηιοιίο

εβάεηα, εί ςιιο οϋνετδ3 , ιϋοΐιπιι ε$1.

ΟΑΡ. VI.

ριιιιιιι νβΓΟ (ι-εβ δίηΐ δυοδίβηίίβε, άυββςυίοΐεπι ηηΐιιΐιΐΐο,ι ,

3ΐί3 3ΐιίβιηίιηιηο1)ί1ί5, ιΐε Ιιαε (.'»1 ιΐίεεπιΐυιη, ((ΐκκΐ ηεεεδδϋ

ε8ΐ ρεΓρείιιβιη αΐίςυβηι εί ίηιιηοΐιίΐεηι δυόδΐ3η)ϊ3ΐιι επβε.

ΚΙειιίιη δυ1)8(3η(ίκ ρππΐ33 εηΐίυηι δΐιπί : εί 8ί ευπείβ εοΓ-

Ι'ΐιρ1ί1>ί1ε<, υιιιιιί,ι Γ.οιτιιρΙί1ιί1ί3 δοηί. (2) ΑΙ ίηιροδβίΐιϊΐε βδΐ,

3ΐιΙ μΐ'ΐιΐΊ'»Γί ιιιυΐιιιιι , ;ιιιί εοΓΓηηιρί : ιι.ίιιι δειηρει- βΓβΙ.

Νειριβ (ειηριΐδ : ππυιη ηοη 8Ϊ( ροδδίυϋε ρπιιβ εί ροδίεη'υδ



604 [ϊ4β,ϊ47.] (1071,1071.^ΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΪΣΙΚΑ ΙΑ, ς.

ύστερον εΐναι μή οντος χρόνου. ΚαΙ ή χίνησις άρα

ούτω συνεχής ώσπερ καΙ 6 χρόνος• ή γλρ τι) αυτό η

κινήσεως τι πάθος. Κίνησις δ' ουκ εστί συνεχής

άλλ' ή ή κατά τόπον, και ταύτης ή κύκλω, (ι) Άλλα

5 μην ει εσται κινητικόν ή ποιητικόν, μή ενεργούν δε τι,

υύκ εστί κίνησις• ενδέχεται γαρ το δύναμιν έχον μή

ένεργεϊν. ΟύΟέν άρα ίφελος οΰδ' έάν ουσίας ποιήσω-

μεν άϊδίους, ώσπερ οί τα είδη, ει μή τις δυναμε'νη

ένεσται αρχή μεταβάλλειν. (») Ού τοίνυν ούδ' αύτη

10 ίκανή , ούδ' άλλη ουσία πάρα τά είδη ■ ει γαρ μή ενερ

γήσει, οΰκ εσται κίνησις. Ετι ούδ' ει ενεργήσει, ή

δ' ουσία αυτής δύναμις• ού γαρ εσται κίνησις άίδιος•

ενδέχεται γαρ το δυνάμει 3ν μή είναι. Αεί άρα είναι

αρχήν τοιαυτην ής ή ουσία ε'νεργεια. (&) Έτι τοίνυν

16 ταύτας δεϊ τάς ουσίας είναι άνευ ύλης. Άϊδίους γαρ

δει, εί πε'ρ γε και άλλο τι άΐδιον. Ενεργεία άρα.

Καίτοι απορία• δοκεϊ γαρ το μεν ενεργούν παν δό-

νασΟαι, το δέ δυνάμενον ού παν ένεργεϊν, άστε πρό-

τερον είναι τήν δύναμιν. Άλλα μήν εί τούτο, ούΟέν

ϊο έΌται των όντων ένδε'χεται γαρ δύνασΟαι μεν είναι

μήπω δ' είναι, (β) Καίτοι ει ώς λέγουσιν οί Θεολόγοι

ο'ι έκ νυκτός γεννώντες , ή ώς οί φυσικοί ήν δμοΰ πάντα

χρήματα φασι, τό αυτό αδύνατον. Πως γαρ κινηΟή-

σεται, εί μηύέν εσται ενεργεία αίτιον; οϋ γάρ ή* γε ύλη

»& κινήσει αυτή έαυτήν, αλλά τεκτονική, ουδέ τα έπιμή-

νια ούδ' ή γη, άλλα τα σπέρματα και ή γονή. (7) Λιί)

ενιοι ποιοϋσιν άει ενε'ργειαν, οίον Λεύκιππος κα'ι Πλά

των άει γαρ είναί φασι κίνησιν άλλα δια τι καΙ τίνα οί

λε'γουσιν, ουδέ ώδί, ουδέ τήν αίτίαν. ΟύΟέν γαρ ώς

30 έτυχε κινείται, άλλα δεϊ τι άει ΰπάρχειν, ώσπερ νϊν

φύσει μεν ώδί, βία δέ ή ύπό νού ή άλλου ώδί. Είτα

ποία πριότη ; διαφέρει γάρ άμήχανον δ'σον. (β) Άλλα

μήν ουδέ Πλάτωνί γε οιόντε λε'γειν ήν οίεται ενίοτε

αρχήν είναι, τι) αυτί) εαυτό κινούν• ύστερον γάρ καΐ

36 άμα τω ούρανώ ή ψυχή , ώς φησίν. (9) Τό μέν δή

δύναμιν οίεσθαι ενεργείας πρότερον εστί μεν ώς καλδίς,

έ*στι δ' ώς ού • είρηται δέ πώς. "Οτι δ' ένε'ργεια

πρότερον, μαρτυρεί Αναξαγόρας ( δ γάρ νους ενεργεία )

και Εμπεδοκλής φιλίαν καΐ νεϊκος , καί οί άε'ι λέγον-

«0 τες κίνησιν εΐναι, ώσπερ Λεύκιππος, (ιυ) "Ιΐστ' ούκ

ην άπειρον χρόνον χάος ή νύς, άλλα ταύτα άει ή πε-

ριόδω ή άλλοις , είπερ πρότερον έ'νε'ργεια δυνάμεο)ς.

Εί δή τό αυτό άε'ι περιοδιο, δεϊ τι άει με'νειν ωσαύτως

ενεργούν. Εί δε με'λλει γε'νεσις καΐ φθορά είναι, άλλο

«6 δεϊ είναι αεί ενεργούν άλλως και άλλιος. Ανάγκη άρα

ώδΐ μέν καΟ' αυτό ένεργεϊν, ώδι δέ κατ' άλλο* ήτοι

άρα καΟ' έτερον ή κατά τό πρώτον. Ανάγκη δή κατά

τούτο• πάλιν γάρ εκείνο αύτω τε αίτιον κάκεινω.

(ι ι) Ούχούν βε'λτιον τό πρώτον και γάρ αίτιον ην

60 ε'/.ΕΪνο τοΰ άει ωσαύτως, του δ' άλλοις ίτερον • του

δ' άε\ άλλοις άμφω δηλονότι. Ούκοΰν ούτως και

έχουσιν α'ι κινήσεις. Τί ουν άλλας 2εΐ ζητεϊν άρχας;

«5«ρ, (βπιροΓβ ιιοη εχδϊδίρηίε. ΕΙ η:οΙιΐ8 ωηβ ϊΐ3ΡοηΙίιιιιιι$

β3ΐ , δίοΐΐί β) ΙΐΊΙΐρΠΝ. Α ΙΐΙ 0111111 ϊιΙι'ΙΙΙ , ;ΐΙΙ Ι ι|11.Ί . 1.11,1 Ι|•»!ΙΙ •

ιιιοΐυδ ρ38$ίο ββΐ. ΜοΙυ« νβΓο ηοη ρβι εοηΐίηιιυδ , ργηΊβγ

ριιιη ςιιϊ δοριιηιΐιιηι Ιοειιιιι, ει Ιιιι]ιΐδ Ϊ8 ςυί ίίιτυΐ3ΐΊ3 ε«1.

(3) ΑΙ νβΓο $ί ιιιοΐίνιιιη 3ΐιΙ οΓΓρρ,Ιίνιιιιι 6*1, ποηβιιίειη ορε-

ΓίΠ3 • 1 1 ϊ ■ 1 1 1 1 ■ 1 , ηοη β*1 ιιιιιΐπ-,. ΡοίβίΙ)ί1β ηιιηΐφΐρ είΐ ηοη

ορβΓϊΐϊ , ςικχΐ ρο(ρη(ί3ΐη Ιιηΐιοηΐ. ΝπΙΙ» ί(•ϊ[ιιι• ιιΙίΙίΐ35 επί ,

ηβίί φΐίιίπιι ριτροΐιι,ν 8ΐιΙ)8(3η(ί38 Γβι ί.ίιιιιι*. ςιιεηΐ3<1ηιο-

(Ιιιηι ιριί ΓιοϊιιιιΙ 8ρεείθ3 , ηίδί βΐίςιιοιΐ ρηηπρίιιηι ίηβίΐ, 1 1 π. μ1

ηιιιΐΒΓβ ροδδίΐ. (4) Νοη ϊ^ίΙιΐΓ νρΙ ΪΙΙ,ι κιιιΤιοϊηΙ , ηρο

αϋ» ίΐιΙκΙΒηΙι,ι ρι-αείει* ίρι•οϊο«. Νβπι μ ηοη οροΓαΙ)ϊΙιΐΓ,

ηιοΐιΐδ ηοη ρπΐ. Νρε Ηρπι «ϊ ορρι-ηΙιίΙιΐΓ φΐκίρηι , δηΙκΙβη-

ΙΪ3 \ργο β]οδ ροίρηίί» ϊίΐ : ηοη ρηίιη ργϊΙ ρεΓρρΙυπ* πιοΐιι.ι.

Οποιΐ ρηίηι ροίρηίίη εΜ , οοπϋη^ίΐ ηοη είδε ΟροΓίεΙ ϊμϋιΐΓ

Ρϋ^: ίβ'ε ρΓίιιρίρϊυιη , οι]η8 δπΙ^ΙβηΙίΛ .ιρίιΐίίϊΐ. (5) Ππη

ΙΐΒ8 οπογΙρΙ ε58ρ 8«Ικ(8η1ί;ΐΝ 3ΐ)8ςιιβ πιβΙργιβ : &ρπη>ίΙετη3*

εηι'ηι Ρ88Ρ οροΓίρΙ, ςί ίΐΐϊιριίιΐ (ριϊιίριΐ) ηΊιτηιιπι ρχΙ. ΑγΙιι

ίβϋιΐΓ βιιηΐ. Α1ί]υϊ ιΐιιΐιίΐηΐίο 08ΐ : ηηηι οηιηρ ςιιίιίρηι 3?ρη<,

ρθί«Ρ φΙΟφΙΡ νίιΙρΙΐΙΓ, |ιιι'ι II» ΥΡΓΟ Π0Π ΟΠΙΠΡ, 3»ΡΓΡ : (]Ι1ΠΠ•

ρο|ρη(ΐ3 επί ρποΓ. νρηιηι 8ί Ιιογ. ίΐ3 βί|, ηϋιϊΙ ρηΐίιιιιι

ρπΐ. ΟοηΙίηπίίρηίπι |χ>88ε(]ΐιίιΙΐ'ΐη ρ«ρ, ηοηιΐιιιη ϊργο μ•ρ.

(β) ΑΙ 6Ϊ «Ι Πιροΐορ, ιριί ρ\ πογ,Ιρ ρηηιΐη ςρηΡΓηηΙ ; ϋίνο.

υΐ ρΐινβίεί (ΙίπιηΙ , οηιηε» ΓΡ8 είιιιιιΙ <•ι ιιηΐ : ίιίριη ίιηροίΛίΙιίΙρ

επ(. Οιιο ιι.Ίΐινρκ' ηιιιιΐο ηιον<Ί)ΐιιιΙιΐΓ, 8ί ιιιιΙΙ,ι ργϊΙ βγΙιι

Γ3ΐΐ83? Νοη ρηίηι εΡΓίε ιιι»Ιιτϊ3 «; ίρ«ιηι ιηι>νρ))ίΙ , \ρπιιη

ορίΓεχ νΪΓΐυδ : ηρςιιβ ηιβηίίπιβ, ηειριε Ιεπα, νρηιηι Μ•

ηιίηβ 3(ςιιβ Ιιιιηιβηιιιιι βεηιεη. (7) Ρι-ορΙεΓ < 1 1 1 < ■• Ι ηιιίιΙ.ιιη

ΓβείυηΙ ϋεηιρΡΓ 3<?Ιιιηι , νείυΐ Ι,ευείρριικ , ιΊ ΡΙηΙο, ηιιιιιη

ίεηιρβΓ Ρ886 ηιοΐυηι ιΐίρβηΐ : ριιγ μί ιι , ηοη αίιιη! , ηρε ριιγ

βίο, ηεο ε3Π83ΐη. ΝίΙιίΙ εηίιη δΐυςηρ «Ιεηιιε ηιονεΙιΐΓ, η.1

οροΓίρΐ 8ΡηιρΡΓ υΐ 8ΐίςιιί<1 ρπι>ρ\8ΐ>(3ΐ : 8ίευ|ί ιιιιηρ , ιι.ι-

1ιΐΓ3 φΐίιίεηι Ιιοε ηιικίιι ; νί ρΐκιιη 3ΐιΙ ιιΐι ίηΐεΐΐεείυ , ,ίιιΙ

β!) 3)ί(|ΐιο βΐϊο , Ιιοε ιιιιηΙο. ϋείηιΐβ ςιιίκηαηι |>γ ΐιιιιι - ρ*1?

(ΙίΓΓιτΙ ρηίιη ςιιηηιιηβχίιηβ. (8) ΛΙ ηρηιιε ΡΙαΙιιηί ρο&ίϊ-

βΠε 6*1 ιΙίεεΓΡ ίιΙ , ιριοιΐ ηιοηάοηιιβ ριιΐίΐΐ ρηηείρϊυηι ρϊβρ,

Ιά ςιιοιΐ βε ίρ$ιιηι ηιονεΐ : ροδίεποι• ρηίηι εί ρβγιΙργ εα?1ο

Ρ8ΐ ί|||ί||<:| , III 8ί(. (9) ΑγΜ(Γ3Π ίΐ3<ρΐΡ ριι(<ΊΐΙ|1ΙΙΙΙ 3Ρ(|1

ΡΓΪ0ΓΡΙ11 , ιρίηιΙ,ΊΙΙΙ ιιιοιίο φΐίιίριιι ΙίΡΙΙΡ ΡβΙ , <|Ι10(1»Ι1Ι ΙΙΙΟιΙι)

ΥΡΓΟ πιίηίιηο. ΙιϊιΊιιιη ιιιιΙιίιι ι•>1, φιο ιιιοιίο. Ριι.μΙ ηιι-

Ιεηι 3Ρΐιΐ8 >Μ ργιογ, ΙΡδΙβΙιΐΓ Λη3Χ3§0Γ38 (ίηίοΐΐροΐυί ηβην

ιριρ 3Ρ(ιΐΡ8ΐ),οΙ Κιηρει)θΡ.Ιρδ βηιϊρίΐίαιη ε( εοιιίριιΐίοηειη

ροηρπδ, ρΐ ςιιί »ρη)ρρΓ εκββ ιηοΐιιηι :ιίιιη(, ιιΐ ίρυοίρριιβ.

(ίο) 0ιι3γρ ηοη ει•3( ΐΡΐηροΓε ίηΓιηίΙο ρΐιβοδ, βιιΙ ηοχ, νρηιηι

«ριηρρι- ρηιΐοηι 3υΙ οίΓΡίιϋίοηε, βιιΙ 3ΐίΙιτ, ϋϊ βρίικ ηυίιΐρπι

Ργιογ ΡίΙ ροίρηίϋ. ^^η1 δι δρηιρρΓ Μριιι οίΓΡίηΙίοηρ, οροιίρΐ

ιι( βΐίφΐίιΐ δεηιρεΓ δίιηίΙίΐΡΓ ορΡΓβηιΙο ριτιιιηικ',-ιΐ. <^»ικ κ)>ϊ

Γη!ιιι•3 εδί βρηρΓβΙίο ρΐ οοΓπιρΜο, 3ΐίιι<1 δΡηιρΡΓ ρ&ΐε οροιίεΐ

ορΡΓβηδ βΙίΐΡΓ εί 3ΐίΙεΓ. Νεορδδε ίφΙυΓ ΡίΙ Ιιοο ςιιΜεηι ηι<»1<>,

ίΙΙικΙ δρριιηιΐιιηι δβ ορρΓβπ, Ιιοο νεΓΟ κβοοηιΐιιπι βΐίυϋ.

Αιι( .ιΐιιΐ' κ μπιΙιιιιι ιΐίιιτ^ιιιιι, αιιΙ 8ρπιηι1ιιηι ριίιιιιιιιι.

Νεοβδδβ Ίφατ εβί υΐ δροηηιΐιιιη Ιιοο : Ιιοο ηβηΐφιε ΓϋΓ-

βϋδηΐβίΐη εΙίΙΙί Γ3υ?3 ΟδΙ. (11) Οίμηίϋί ρη;ο ρ*1 , ςηοιΙ

ρπηιυπιβδί: ηοο ηβπιαυε , υΐ δεηιρρΓ βίηιίΙϊΙεΓ δ« Ιΐ3ΐ>ραΙ,

Ρ3Η&3 8Γ31 ; υΐ νεΓΟ βΙίΐΡΓ, 3ΐίη>1 : ιιΐ βυΐεηι βειηρΡΓ «ΙϊΙεΓ,

βιιιΐκ) βείΐίρρί. Ρ3ΐβΙ ϊβίΙιΐΓ φιοιΐ ιιιοΐιιβ ηοοιριη ϋα δε 1ΐ3•

ΙιοιιΙ. ΟυΓ ίβίΙυΓ 3ΐίη ιριατΡΓβ ο[κ)ΓΐοΙ ρηηείρΙβ?
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'Επει δ' ούτω τ' ενδέχεται, και εΐ μή ούτως, Ικ

νυκτός εσται και δμοϋ πάντιυν και εκ μή όντος,

λύοιτ' άν ταϋτα , και εστί τι άει κινούμενον κίνησιν

άπαυστον, αυτή δ' ή κύκλω- καΐ τοϋτο ου λόγω μόνον

& άλλ' έργω δηλον. "Ωστ' άιοιος αν ειη δ πρώτος ου

ρανός. "Εστί τοίνυν τι και β κινεί. 'Επει δέ το

κινούαενον και κινούν και μέσον, τοίνυν εστί τι δ ου

κινούμενον κινεί, αιοιον και ουσία και ενέργεια ούσα.

[VII.] (ϊ) Κινεί δε ωδε το δρεκτόν, και το νοητόν κινεί

ίο οϋ κινούμενον. Τούτων τα πρώτα τά αυτά. Έπιθυμη-

τον μέν γαρ το φαινόμενον καλόν, βουλητόν δέ πρώτον

το ον καλόν. Όρεγόμεθα δε διότι δοκεϊ μδλλον ή

δοκεϊ διότι όρεγόμεθα. 'Αρχή γάρ ή νόησις. (3) Νους

δε ΰπδ τοϋ νοητού κινείται, νοητή δέ ή Ιτέρα συστοι-

15 χία καθ' αυτήν • και ταύτης ή ουσία πρώτη , και ταύ

της ή απλή και κατ' ένε'ργειαν. "Εστί δέ τό £ν καΐ

το άπλοϋν ου το αυτό- το μέν γαρ έν μέτρον σημαίνει,

το δέ άπλοϋν πώς έχον αυτό. (4) 'Αλλά μην κα'ι το

καλδν και το δι' αυτό αίρετόν εν τη αύτη συστοιχία-

•2β και εστίν άριστον άει ή1 άνάλογον τό πρώτον. Ότι

δ' εστί τό ου Ινεκα Ιν τοΤς άκινη'τοις , ή διαίρεσις δή

λοι. "Εστί γάρ τινι τό ου ένεκα , ών τό μέν εστί τό

δ' ουκ εστί. Κινεί δέ ώς έρώμενον, κινούμενον δέ

τάλλα κινεί, (β) Ε! μέν ουν τι κινείται, ενδέχεται

2& και άλλοις εχειν. "Ωστ' εϊ φορά ή πρώτη [και] ένε'ρ-

γειά έστιν, ή κινείται, ταύτη (δέ) ενδέχεται άλλως

ίχειν, κατά τόπον, και ε! μή κατ' ούσίαν. 'Επει

δ' εστί τι κινούν αυτό άκι'νητον ον, ενεργεία όν, τοϋτο

ουκ ενδέχεται άλλως εχειν ουδαμώς. Φορά γάρ ή

30 πρώτη τών μεταβολών, ταύτης δέ ή κύκλω• ταυτην

δέ τοϋτο κινεί. 'Εξ ανάγκης άρα εστίν ον • και η

ανάγκη, καλώς, και ούτως αρχή. Τό γάρ άναγκαίον

τοσαυταχώς, τό μέν βία δ'τι παρά τήν δρμην, το δε ου

ουκ άνευ τό ευ,τό δέ μή ένδεχόμενον άλλως άλλ' απλώς.

35 Έκ τοιαύτης άρα αρχής ήρτηται δ ουρανός και ή φύσις,

(β) Διαγιογή δ' εστίν οία ή αρίστη μικρόν χρόνον ήμΐν •

ούτω γάρ άει εκείνο εστίν (ήμΐν μέν γάρ αδύνατον ),

έπε'ι και ηδονή ή ενέργεια τούτου • και διά τοϋτο έγρη-

γορσις, αίσθησις, νόησις ήδιστον, ε'λπίδες δέ και μνή-

40 μαι διά ταϋτα. Ή δέ νόησις ή καθ' αυτήν τοϋ

καθ' αυτό αρίστου, και ή μάλιστα τοϋ μάλιστα. Αυ

τόν δέ νοεΤ δ νους κατά μετάληψιν τοϋ νοητοϋ ■ νοητός

γάρ γίγνεται θιγγάνων και νοών, ώστε ταύτον νους και

νοητόν. Τό γάρ δεκτικόν τοϋ νοητοϋ και της ουσίας

45 νους. Ενεργεί δέ έχων ώστ' εκείνο μάλλον τούτου 6

δοκεϊ δ νους ΟεΤον ε^ειν, και ή θεο>ρία τό ή'διστον και

άριστον. (7) Εί ουν ούτως ευ έχει, ώς ημείς ποτέ, δ

θεός άεί, Οαυμαστόν εί δέ μάλλον, ετι θαυμασιώτερον.

"Εχει δέ ώδί. Κα\ ζωή δ! γε υπάρχει ■ ή γάρ νοϋ

50 έ'νε'ργεια ζοιή , εκείνος δέ ή ενέργεια• ενέργεια δέ ή

καθ' αυτήν εκείνου ζωή αρίστη και άίδιος. (β) Φα-

μέν δέ τον θεόν εΤναι ζώον άίδιον άριστον, ώστε ζυ)ή

(,ΐιιιιιιι νβΓο εί ΊΙά εοηίϊπμβί, εί δι ηοηδϊε, εχ ηοείε εί

βίηιιιΙ οπιηίΐιιΐί, εί εχ ηυη-εηίο βηιηΐ, Ιιορο ρΓοΓεείο δοΐ•

νι'ΐιΐιιι• : ι•| ,Ί|ΐι|ΐιί<1, ςυοιΐ δειηρεΓ ίηεεϊδβυίΜ ηιοΐιι ηιονε-

ΙϊΐΓ; Ιιίο νβΓο, είΓουΙβπδ ββΐ. Εί Ιιοο ηοη ίοΐιιηι ΓαΙίοηε,

νβπιοι είίβιη ορει-ε ρ»1εί. φι:ιι ■« α<(επιυιη εδί ριοΓεείο ρπ-

πιυηι οΐϋΙιιπΓΐ. Εϋί ίβίίιΐΓ βΙΊςυίϋ είίίΐιΐ) , (|υο<1 ιηονεί. <}υιιιη

νει-ο ί«Ι, ΐ(!ΐιιιΙ ιηονεΙιΐΓ, εί ηιονεΐ, ιηεϋϊιιιη δίΐ , βδΐ εΐίαιη

βΐίίΐυίιΐ , ψιοι! ηοη ιηοΐιιηι ηιονεί , ψιο<1 α-ίετηιιηι , κιιϋδίβη-

ίΐ3, εί ΒοΙυδ θ•>1. [VII.] (2) Μονοί βιιίεηι Ιιυηε ίη ιιιοιίιιιη ίι!

ηιιοϋ βρρείίϋϊΐε εδί , εί ςυοιΙ εδί ίιιίεΐΐίβίϋίΐε , ίΐιι ηιονεί, ηί

ϊρίυιη ηοη ηιονεβΙυΓ : Ιιοιυιη ρι ίιιι,ι , ιίιιΙγιιι : ηαιηφιε εχρβ-

Ιίϋϋε ίιΐ ε«1 <μιυ<] ριιΙεΙίΓηιη βρρ,ίΓε! ; (|υο<1 βυΐεηι > υΐιιιιΐιιΐε

βχρεΙί1)ί1ε ριίιιιυιη , ίιΐ εδί φιοιΐ οπιηίηο |.ιι]( Ιιι ίιιμ : εχρείϊ-

ιιιιι> αιιΐβιη ιιι.ι^ί•;, ψιί.ι ριιΙγΙιιίμιι νίιΙοΙιΐΓ, ςηαιη ριιΙιΊιΐ'ΐιιιι

νί<]εΙιΐΓ, ψύϋ εχρείίιηυδ. ΡΓίηεΐρίιιηι εηίηι ίηΐεΐΐεείίο.

(:)) ΙηΙεΙΙεεΙυδ αυΐεηι 35 ΐηΙεΙΙί^ίυίΙΊ οίεΙυΓ, αϊ ίηΐεΐϋ^ίΐβ

3ΐί»ηι δειίεηι ρεΓ δε εί ρΓορπαιη οΙΤιεϊΙ, βίςοε Ιιιι;ιιη, ί,ιιΐι-

δίβηΐί» ρΓίηΐϊ , ε]ιΐδ(]ΐιε ίΙΙιι ςιιβϊ δίηιρΜείΙεΓ οοηδίβΐ, εί 30(υ.

Εδί \ΡΓ0 υηιιιη εί δϊιηρίεχ ηοη ί<Ιοη) : ηβιη υηυιτι ιιιγιι.>ιιι . . 1 1 •

δϊ^ηίΐΐεαΐ, δϊιηρίεχ νει-ο ΙιαΙιίΙυιΙίηεηι ηιιιιιιιΐηιιι τεί ίρδίυδ.

(4) ΑΙ νει-ο, ςυοιΐ ριιΐι Ιιιίπιι βΐ φίοιΐ ρεΓ δε εχρείϋιϋβ, ίη

('ίκΙιΊΐι δεΓίο : εί εδί ορίίιηυηι κειηρεΓ, νεί ρΓορυΓίίοηε, ίϋ

ςυοιΐ ρΐ'ίιιιιιιιι. ςίποΊ νιτο Ιη ίιηηιοϋδ βδΐ ίιΐ πι]ιι> < ;ιιι-α , ιΐϊ-

νϊδίο (ΙεεΙαΓβΙ : ο«1 εηίιη ίι] ςοο(1 ηι]υ» οβυδβ , ςυοΓυηι βΐ-

Ιε^υηι εϊΐ , .ι Ι (π ιιιιι ηοη εδί. ΜονεΙ βιιίειη εειι ίίΐ ςιιο<1 ,ίιιι,ι •

ΙιΐΓ : ιικιΙ ιιιη βυΐεπι εεΙεΓΒ ηιονεΐ. (5) ΑΙ δι ςιιίιΐ ηιοτεΙϋΓ.

(ΐιιιΐίιιμϋ ιιΙιΐι-Γ δε ΙιιιΙκίί'. ΟυαΓε δϊ ΙιιΙίο ρΓίηκι 3ε(ιΐδ εδ(,

ΐ|ΐιιι ηιονεΐυτ, Ιιοο ιιιυιΐο δ3ηε ιυιιΐίιι^ίΐ «Ιίίει• δε Ιιιιίκτο,

δεοιηϋυηι Ιοευιη , ςηαηινίδ ηοη δεευηιΐυιη δΐιΙΐδίΗΐιΙί.ιιη.

ςίιιιιιιι ιιιιΐοηι 3ΐ!ςιιί«| δίΐ ηιονεηδ, ίρδίιιη ίιηιιιιιΙΓιΙι- εχδίδίεηδ,

ίκ-Ιπ εηδ, Ιιικ- ηιιΙΙο ηιοϋο εοηΐίη^ϊι ;ι]ιΙιτ δε Ιι;ιΙιι•ιγ. Ι.ιιϋιι

ιι.ιιιιι(ΙΙι• ρι-ίιιΐίΐ ιηυΙ,'ΐΙίοηιιιη εδ( : Ιιιφι-. ,ιιιΐι-ιιι, (|ΐι«ο «ΐ ι«.ιι Ι;» —

Γίδ 051 : Ιΐ3ΐιε απ!. -πι ϋΐυιΐ ηιονεΐ. Εχ ηειεδδϊΐαίε ϋβιριο εδί

εηδ : εί ρΓουΙ ηεοοδδΐΐβδ, Ιιεηβ εβί. ΕΙ δίε ριΊηεϊρϊιιηι. Νβηι

ηεεεδ53Γίυπι (οΐίεδ (ΙίοϊΙιΐΓ, ςυο<1(]3ΐ» νί , ΐ|ΐιί,ι ρητ(εΓ ϊη-

ιΐίιι.ιϋ. ιιιπιι ; ι|ιι.ιι!,;.ίιιι, μιιρ ςιιο ηοη ϋεηε βδδεί : '|ιιιμ1«Ιιιιιι,

ςιιοά ηοη βΙϊΙεΓ εοπϋη^ίΐ δε ηϊϋεΓε, δειΐ δίηιρΙίείΙοΓ αί.

Α ΙβΗ εΓ^ο ρπηείρίο Ιυηι εαΊπιπ , Ιυηι ιιιιΐιπιι (ΙερεηιΙεΙ.

(6) \'ίΐ3 νεΓΟ, ςιΐίϋδ ηοΐώ ρβυεοίειηροΓε, «ρΐίιιι.ι ιΐϋ εϋί :

«ίι(ΐιίιΙι•ιιι ϋ;ι δεηιρεΓ ίΙΙιιιΙ εδί ( ιιΐ ηυΐιίδ ίιΐ ίηιροδδίυίΐε ε.>|),

((ΐι.ιηίιιπι ι-Ιίαιιι (1εΙΐ'((αΙίο βεΐυδ Ιιυ]υδ ε»1. ΕΙ ου Ιιικ- νί-

μίΐ,ιΐΐιι, μ-ιι-ικ, ίηΙεΙΙεεΙίο, ιηαχίηιε ϋεΙεεΐ3ΐ)ίΙε εδΓ; δρεβ

.ιιιίπιι, 30 Ι11(-Ι11ιι|ί,1 , ρΓιιρΙι'Γ Ιι,ιμ . ] ρ$3 1 ΓΙ ιι ίΐΐΙι'Ι ΙιτΙΐιι

δεοιηιΐιιηι δε, ε]ιΐ3 ε^Ιςυοϋ μ-ι ιιιιιΙιιιιι δβ ορίίιηυιη ••■>! :

βΐ φκο ηΐ3χϊηιε εδί , ΐ']ιι> <|ΐιο«1 ηιαχιηιε εδ(. δε ίρδίιιη νει•ο

ίηΐεΐΐεείυδ ίηΐεΐΐίμίΐ βδδυιηρίίοηε ίηΙεΙΙί§ϊΙ>ί1ίδ. ΙηΙεΙΙϊμϊΙιί•;

Ιίδ ηιιηιΐ|ΐιι: ΠΙ ίΐΙΙιημβηδ εί ίηΙεΙΙίμοηδ, ίίαιιΐ ϊιΙγιιι ίηΙι-ΙΙι•->

ιΐιΐδ ει ίιι1ιΊΙίμϋ)ίΙ(! δί(. διίκεερίίνυηι εηίηι ίηΙεΙΙίμΊιίΙί* εί

δΐιΜβηΙία; ε$1 ίηιείΐεείυδ. ΟρεηιΙιΐΓ ηιιΙοιιι, ίηΙιΊΙιμϊΙιίΙι•

Ιιαϋεηί. ςΐιι,πε ίδΙιηΙ ηιιιμί.ι, ΐ(π;ιιη ίΙΙιιιΙ, εδί ίιΙ ιΙιμιιιιιιι

•(ΐΐιιιΐ ίηΙιΊΙΐΊ-Ιυδ τίιΙεΙιΐΓ 1ΐ35βΓβ : εί δρβειιΐιιΐίο ορ(ίιηιιηι

ε( ιηιιχϊηιε ι1εΙεεΐ3υί1β ε$(. (7) δι ίμίΐυι- ίΐα ϋεηε δε Ιι;ι1ΐιΊ

1)ΐΊΜ δεηιρεΓ ιιΐ ηο: αϋςηβηύο , ;«1ιιιίι ίΐΐιϋε εδ( : ςυο(1δΐ

ιιπιμί.ί, ιιιΙιηίΓΗΐιίΙίιΐδ εδ(. ΑΙ 1(3 δε Ιι,ίΙιγΙ. ΟεΙεηιιη νιΙ;ι

ί|ΐιοιρκ• ί(3 ίηεχδίδΐίΐ: δίςηίϋεπι ίη(βΙΙεε(ύδ ορεΓαΙίο, \ί|.-ι

εδί : ίΙΙε νεΓΟ , εδί βοίηβ : βεΐιΐδ τογο ρεΓ 68 , ϋϋιΐδ νϊΐ3 ορίϊ-

ιιιϋ ι-Ι ρι-ι•ρ<Ίιΐ3 εδί. (8) Οίείιηυδ αιιίεηι, Ιΐεπιιι, δειηρϊ-

Ιεηιυηι ορίίιηιιηΐφΐε 3ηϊηΐ3ηδ ε$δβ. Οοβγο νίία, ε( α.νιιιη
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χαι αΙων συνεχής χαΐ άιδιος υπάρχει τώ Οίω ■ τοϋτο

γάρ δ θεός. (β) "Οσοι δέ ύπολαμβάνουσιν, ώσπερ οΐ

Πυθαγόρειοι και Σπεύσιππος, το κάλλιστον και άρι-

οτ^ν μη εν άρχη είναι, διά τι) και των φυτών και τών

& ζώων τάς αρχάς αίτια μέν εΐναι, το δε καλδν χα'ι τε'-

λειον έν τοϊς έκ τούτων, ούκ ορθώς οίονται. Το γαρ

σπέρμα ε; έτερων εστί προτε'ροιν τελείων, και τι) πρώ

τον οϋ σπέρμα εστίν, άλλα τδ τέλειον • οίον πρότερον

άνθρωπον αν φαίη τις είναι τοϋ σπέρματος, ου τον έκ

ιο τούτου γενόμενον, άλλ' έτερο• έξ ου τι) σπέρμα,

(ιο) "Οτι μεν ουν εστίν ουσία τις άίδιος χαι ακίνητος

και κεχωρισμένη των αισθητών, ^ανερδν εκ τών εΐρη-

μένων. Δέδειχται δέ και άτι μέγεθος ούΟέν έχειν εν

δέχεται ταύτην την ούσίαν, άλλ' άμερής και αδιαίρετος

16 έστιν. Κινεί γαρ τον άπειρον χρόνον, ούΟέν 3' έχει

δύναμιν άπειρον πεπερασμένον. Έπει δε παν μέ

γεθος ή άπειρον ή πεπερασμένον, πεπερασμένον μεν

δια τοΰτο ουκ αν έχοι μέγεθος, άπειρον δ' οτι 5λως ούκ

εστίν ούΟέν άπειρον μέγεθος. (μ) Άλλα μην και 5τι

20 απαθές και άναλλθ''ωτυν ■ πασαι γ4ρ αί άλλαι κινήσεις

ύστεραι της χατά τόπον. Ταϋτα μέν ουν δήλα διο'τι

τοϋτον έχει τον τρο'πον.

Πότερον δέ μίαν θετέον την τοιαύτην ούσίαν ή

πλείους, χα'ι πόσας, δει μή λανΟάνειν, άλλα μεμνήσθαι

20 και τας τών άλλων αποφάσεις , δτι περ'ι πλήθους ούΟέν

εϊρήχασιν, δ' τι χαι σαφές ειπείν. Ή μέν γαρ περ'ι τας

Ιδέας ύπόληψις οϋδεμίαν έχει σκέψιν ιδίαν αριθμούς

γαρ λέγουσι τάς ιίέας οί λέγοντες ιδέας, περί δέ τών

αριθμών δτέ μεν ώς περ'ι απείρων λέγουσιν, έτέ δέ ως

Μ μέχρι της δεκάδος (ορισμένων* δι' ήν δ' αίτίαν τοσούτον

το πλήθος τών αριθμών, ούθέν λέγεται μετά σπουδής

αποδεικτικής. (2) Ήμΐν δ' εκ τών υποκ;ιμένο>ν και

διωρισμένων λεκτέον. Ή μέν γάρ αρχή και το πρώτον

τών όντων άχίνητον χα\ καθ' αυτί) καΐ χατά συμβεβη-

16 χός, κινοϋν δέ την πριότην άιδιον χα'ι μίαν χίνησιν.

'Κπειδέ τι) χινούμενον ανάγκη υπό τίνος χινεΐσθαι , καΐ

τδ πρώτον κινοϋν άχίνητον είναι καθ' αυτό, και την άι

διον κίνησιν ΰπδ άϊδίου κινεΐσθαι και τήν μίαν όφ' ενός,

δρώμεν δέ πάρα την τοϋ παντός την άπλήν φοράν, ήν κι-

«ο νεϊν φαμέντην πρώτην ούσίαν κα'ιάκίνητον, άλλας φοράς

ούσας τάς τών πλανήτων άϊδίους ( άιδιον γάρ και άστα-

τον τδ κύκλω σώμα ■ δέδεικται δ' έν τοις φυσικοϊς περί

τούτων ) , ανάγκη χα'ι τούτων έκάστην τών φορών

υπ' ακινήτου τε κινεΐσθαι καθ' αυτό και άϊδίου ουσίας.

45 "Η τε γάρ τών οστριον φύσις άίδιος ουσία τις ούσα ,

και τδ κινοϋν άιδιον καΐ πρότερον τοϋ κινουμένου, και

τδ πρότερον ουσίας ούσίαν άναγχαϊον είναι. (?) Φα-

νερδν τοίνυν δτι τοσαύτας τε ουσίας άναγκαΐον είναι

την τε ΐύσιν άϊδίους και ακίνητους χαθ' αΰτας χα'ι

&0 άνευ μεγέθους , δια τήν εϊρημένην αΐτιαν πρότε

ρον. "Οτι μέν ούν είσ'ιν ούσίαι, χα'ι τούτων τίς πρώτη

και δευτέρα κατά τήν αυτήν τάςιν ταϊς φοραΐς τών

ΐ'οιιΐίιιιιιιιιι ει ίΐΙοΓηιιπι Οοο ϊπεδί. Ηοε ίΐιϊπι ρδΐ Γ)οΐ5.

(9) Ουίευιηςιιε νβΓΟ, Ιιΐ ΡνΙΙιβςοπεϊ ρΙ 8|ΐβιΐί;ίρριι*, ριιΙ.ιηΙ

ορίίπιυπι εΐ ριιΙο,ΙιρΓπιηιιηι ηοη εδδε ίη ρηηείρίο , ρο ψιοά

ρΙ»ιι(Ηπιιιι ()ΐιοςιιε 3ε ηηίιη.'ΐΐίιιιιι ρηηείρία, <;ιυ^υ ψικίβπι

βιιηΐ , Ιχιηιιιιι υργο εΐ ρρ-ΊΊ'ΐΊιιιιι ίη ϋδ γ>«•, ι ρι;•• εχ |>ίδ μ ιηΐ,

ηοη ΓεεΙε ριιίβηΐ. ίψοπη,ι ηβηιη,υρ βχ αΐΐϊ» ρποιϊΐιιΐί ρρτ-

ίεοΐίδ εβί, ηεηιιε δρεπηβ ρπηηιηι εβί, 8Ρ(1 ιρκκΐ ρβι-ΓρεΙι-ηι

8δΙ : Μ'ΙιιΙί ΙιηηιίηιΊΐι άΊχεπΙ ψιί>ρί:ιιη ρπΟΓΡίη βρβπηβΐρ

Ρδδε, ηοη ίΙΙιιηι, <ριί εο ββηιταΙπΓ, &οιΙ αΐίιιηι, εχ ςιιο

ίρδυπι δρεπη3 ΡδΙ. (10) ()υ.0(1 ίΙ;ιιρΐι' ΟδΙ ιρι,ΐ'ΐΐίΐιιι ;ι•Ι•τιι;ι

ίιιιιικιΙιΊΙίΜριΐ' ΜΐΙ»1.ιηΙίιι, «Ί ;ι ^ΐΊΐΜΐ)ϊΙϊΙ>ιΐ8$4?ραπιΙ». ι •ιιι<Ι;ιΙ

εχ ϋϊεΐΐδ. Ο^οη-ιιηι 3ΐι|ι.'ΐη ΡδΙ (Ίίιιιιι (|υο<Ι προ ιιΙΙηιη ιιΐ3•

(ίπίΙιιιΙίη(Ί)ΐ ριΐΝ'.ίΙιίΙΐ' ι•<,1 Ιι;ιιιι• Μΐ1»ΙίΐιιΙί:ιιη 1|3|)ΡΓ0, μτιιπι

ίιιιραΓΐί1)ίΙίί )ΐκΙΪ\ ί>ί!ιίΙίΜ|ΐιι' ο,Ι. .Νηιιι ίηΐίηίΐο Ιι-πιροιτ πιο-

νεί : ιιίΙιίΙ νεΓΟ Γιηίΐυηι ίιιϋιιίίαιη ρυΐοηΐί^ιη Ιιβίχ•!. <}ιιυιη

μτιι οιιιιιί-; ιιιαμηϋιΐιΐο ;ιιι1 ιπΙιηιΙ,ι , ;ιπ| (ΐηϊΐα &ϋ , ΓιηίΙβιη

•ρι'κΙιΊΐι ρηιρίιτ Ιιικ ηοη ΙιιιΙηίίΙ ιιυι^ηίΙ ικϋηι'ΐη ; ιιιΠηϊΙαιη

νρΓΟ, 8€ΐΙ ιιιηηϊιιΐ) ηϋ!ΐ3 ε$Ι ίιιΐίιιίΐ.ι ιικιμ,ιιϋιι.ΐο. (Ι Ι) ΑΙ υργο

ε!Ϊ3ΐη < ι υ < χ 1 ρι ίικ'ίρίιιιη ϊηιρ3$9ίΙ)Με (Ί ίιηιιιιιίβυίΐο ('.-.1 ; οπιηρ$

η.ιηιιριε ΓεΙίςιιΐ πιοΐαβ ροδΙεποΓεβ εο δΐιηΐ, ο,ιιί μ•< -ιιηιΐιιιιι

1«ι(ίιιιι ι-ϊΐ. ΚΙ ηιικίβηι Ιι»χ, ρΓορΙιτ (ΐιιίιΐ Ιιυο μ Ιΐ3ΐ»ΒϋηΙ

ιηικίο , (Ιί|ιιαιΐ3 δΐιηΐ.

ΟΑΡ. VIII.

ΓΙπιηι 3υ1επι ιιηη $ί( ροηεη<]3 Ιαΐϊβ 8ηΙ)ϋΐ3ηΙϊα , 3η ρΙυη-5,

εΐ ςυοΐ, ηοη οροΓίεΙ ηοβ ΙβίεΓε, ββϋ ιηεηιίηίίβο ςυοηυε

ίΐΐίοΐ'ΐιιη ΜΊΐΙΐΊΐΙί.ι-, •]ΐιοι1 (1ε ρ1ιΐΓ3ϋΙ«(ε ηϋιϋ ο,ιιο«1 ιϋοΐιι

(Ίίίπιιιι $ίΙ, ρι-οΙιιΙ(ΊΊΐιι(. 1)ι• ϊ(Ιι•ίϊί ικιιιι.|πι• ορίιιίο ηιι!ΐ3ΐιι βε-

εηηιιηοι1α(3ηι 3ίυί εοη$ί(ΙεΓ3(ίοηεηι ΙιαΙιεΙ. Νυηιετοί ηβηιςιιε

(Ιίι ■ιιη 1 ί(ΙΡ38 , ςιιϊ (ΙίαιηΙ ί(Ιβ3δ εββε : (Ιε ηυιηειϋ υθγο ς»3Γ-

(Ιιιιρκ' ιιΐ (1ε ίηΓιηίΙϊί ΙοςιιυηΙυΓ, (ριβηιίοιριε Ι3η<*ιΐ3ηι ιι$(|ΐΐι>

3(1 ι1)Ί)3Γΐιιιη (ΙεΙεΓηιΊηβΙίβ : α,ιιβ υργο ιΐε 03υ&α Ι3η(3 ηιιηιρπι-

Γηιη ρΙυΓ3ΐίΐ3$ βίΐ , ηίΐιίΐ ειιηι (ΙϊΙίςειιΙία ι1εηιοη>ΐΓ3[ίν3 ιΐίοί-

Ιηγ. (2) Νο1)Ϊ8 νεΓΟ εχ ρΓθ!8υρρο5ΪΙί5 3ΐςιιε (ΙρΙεπηϊηβΙι*

(Ιΐεεηιΐυηι εδί. Ρπηοΐρίυηι εηϊιη , βε ρηιηυηι εηΐίυπι, Ιιιιη

ρεΓ βε Ιυηι ρεΓ 3εείο"εη8 ίηιηιοηϋε εβί : ιηονεηδ βυίβηι,

ρπηιο, ΜΊΐιρίΐΡΓίιι), εΐ ιιηο ηιοΐϋ. Οιιηηι ϊργο (*ιιο<] ιηο-

νεΙιΐΓ, ηεεε&&8 8ΪΙ βΐ) βΐίηυο ηιονετί , ρπηιυη)ςοκ ηιονειι*

ίηιηιοί)ϊ1ε ρεί' ίε εβδβ, βε πιοίηηι «ΐΡΓηιιιη 31) οοΙεΓηο ηιο-

νεπ,εΐ ιιικ! ιίι. ;ι1) ιιηο; νίίΐεηιυδςυε ρΓβεΙεΓ δίηιρϋεεηι 13-

(ίοηειη 1οΙϊιΐ8 , ςυ3Πΐ (Ιίείιηυδ ρΓΐηΐ3ΐιι μι1*Ι,ιιιΙμιιι ρΙ ϊηι-

ιηιιΐιϋεηι ιιιονιτρ, ι•(•1ρι;ι< εΙίβΜ Ι.ιΐίιιηεί, ο,ιΐίε ΡΓΓϊηΙϊιιιη

βυηΐ, δεηιρίΙεΓΠϊβ 858β ( δεηιρίΐΡΓηιιηι η;ιιη.|ΐιρ εΐ ίιτβ-

ηηίεβείοίΐε εδί εΐΓευΙβΓε εοΓριΐδ : ΜοηδίΓβΙιιιη βιιίεηι εβί ιΐο

Ιιίδ ίη Ρΐινδϊείδ) : ηεεεδδεεδί ΙιβΓυπι ςυοο,υε ΙΐΙίοηιιηι πιμπι-

(ρι»ιιι<]ΐιε β ρει• δε ίιηηιουϊΐϊ εΐ α.>1ει•η3 δΐιϋδ(3ηΙΪ3 εηοτβπ.

Νβπι εΐ δ(«1ΐ3πιπι ιιλΙπγ.ι , ρεΐ'ρ•Ίιΐ3 8υ1)5ΐ3η1ί3 υ,ιΐ3Ρ(ΐ3ηι ρχ-

δίδίεηβ; εΐ ςυοιΐ ηιονεΐ, ρεΓρεΙηυιη, εΐ ρπιΐδ ΡδΙ ηιοίο; ρΙ

ςυοο" ρΓίυβ δΐιϋδΐ3ηΙί3 εδί, δυ1)δΐ3ηΙ'ΐ3 δϊΐ ηρερ&5Β εβί.

(3) Οοη$ΐ3ΐ ϊΐβίΐιιο, ηεεεδ&ε εδδε, Ιοί δυΙ>$ΐ3ηΙί35 εδδβ η»•

ΙυΓα ρΒΐ-ρρΙυ.38 εΐ ρβΓ δε ϊιηιηο1)ϊΙε5, 3ε 3ΐ>5()ΐιε ηΐΒ^ηϋιιιΙίηρ,

ου ε3υδ3ηι ριίυδ ιϋ<•1«ιη. Ουοϋ ί(•ίΙιΐΓ δυυδίβηΐί^ δυηΐ , εΐ

Ιιιιπιιιι ιρΜΊΐ3ΐιι ρππΐ3 , ςϋκνε δεευηο'3, δεευηιΐυιη ευη>

Οπ1ίηειη,(ΐυεηιε1ΐ3ΐίοηε8δϊι1επιηι1ΐ3υεη1, ρβίεΐ. (4) ΡΙη
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άστρων, φανερον. (») Το δέ πλήθος ήδη των φορών

έκ της οΐχειοτατης φιλοσοφία των μαθηματικών επιστη

μών δει σκοπεϊν, εκ της αστρολογίας ■ αδτη γαρ περί

ουσίας αισθητής μέν άϊοίου δέ ποιείται τήν θεωρίαν,

β αί δ' άλλαι περί ουδεμίας ουσίας, οίον ή* τε περί τους

αριθμούς καΐ τήν γεωμετρίαν. (β) "Οτι μέν ουν

πλείους τών φερομένων αί φοραί, φανερον τοις καί

μετρίως ήμμένοις• πλείους γαρ ίκαστον φέρεται μιδς

των πλανωμένων άστρων. Πόσαι δ' αύται τυγνάνου-

10 σιν ουσαι, νϋν μέν ήμεΐς ά λέγουσι'τών μαθηματικών

τινές εννοίας χάριν λέγομεν, δπως η τι τη διάνοια πλή

θος ώρισμένον όπ»λαβεϊν • τι) δε λοιπόν τα μεν ζητοϋν-

τας αΰτοΰς δει, τα δέ πυνθανομένους πάρα των ζητούν-

των, αν τι φαίνηται πάρα τα νϋν εϊρημένα τοις ταϋτα

15 πραγματευομένοις, φιλεΐν μέν άμφοτε'ρους, πείθεσθαι

δε τοις άκριβεστέροις. (β) Ευδοξος μέν ουν ηλίου καΐ

σελήνης Ικατέρου τήν φοράν Ιν τρισιν Ιτίθετ' εΤναι

σφαίραις, ων τήν μεν πρώτην τήν τών απλανών άστρων

είναι, τήν δέ δευτε'ραν κατά τον δια μέσων τών ζω-

20 δίων, τήν δέ τρίτην κατά τον λελοξωμένον εν τω πλά-

τει τών ζωδίων ε'ν μείζονι δ! πλάτει λελοζώσθαι καθ' δν

ή σελήνη φέρεται ή καθ' δν δ ήλιος. Τών δέ πλανω

μένων άστρων εν τέτταρσιν Ικάστου σφαίραις, καΐ τού

των δέ τήν μεν πρώτην και δευτε'ραν τήν αυτήν είναι

25 Ικείναις ( την τε γαρ τών απλανών τήν άπάσας φέρου-

σαν ( είναι ) και τήν ΰπο ταύτην τεταγμένην και κατά

τον δια μέσων τών ζωδίοιν τήν φοράν έλουσαν χοινήν

άπασών είναι), της δέ τρίτης απάντων τους πόλους Ιν

τω δια μέσων τών ζωδίων είναι , τής δέ τετάρτης τήν

:ιυ φοράν κατά τον λελοξωμένον προς τον μέσον ταύτης•

εΐναι δέ τής τρίτης σφαίρας τους πόλους τών μέν άλλο>ν

ϊδίους, τους δέ τής Αφροδίτης και του Έρμου τους αυ

τούς. (7) Κάλλιππος δέ τήν μέν θέσιν τών σφαιρών

τήν αυτήν ετίθετο Εϋδόξω , τοϋτ' εστί τών άποστημά-

35 τιον την τάξιν, το δέ πλήθος τω μέν τοϋ Δώς και τω

τοΰ Κρόνου το αϋτο Ικείνω άπεδίδου , τώ δ' ηλίου χαϊ

τω σελήνης δύο ώετο έτι προσθετέας είναι σφαίρας, τα

φαινο'μενα εί μέλλει τις άποδώσειν, τοις δέ λοιποϊς τών

πλανήτων έκαστοι μίαν. (β) Άναγχαϊον δέ, ε! μέλ-

«ο λουσι συντεθεΐσαι πασαι τα φαινόμενα άποδώσειν,

καθ' έκαστον τών πλανοιμένων ετέρας σφαίρας μια

Ιλάττονας είναι τας άνελιττούσας χαϊ εις το αύτδ άπο-

χαθιστασας τη θέσει τήν πρώτην σφαΐραν άεΐ τοϋ ίιπο-

κάτω τεταγμένου άστρου• ούτω γαρ μόνως ενδέχεται

«5 τήν τών πλανητών φοράν άπαντα ποιεΐσθαι. (9) ΈπεΙ

ουν Ιν αΐς μέν αύτα φέρεται σφαίραις αί μέν δχτώ αί

δέ πέντε και είχοσίν εΐσιν, τούτων δέ μόνας οϋ δει άνε-

λιχθήναι Ιν αΐς το κατοιτάτοι τεταγμένον φέρεται, αί

μέν τας τών πρώτων δύο άνελίττουσαι ίΐ έσονται, αί

50 δέ τας τών ύστερον τεττάρων έκκαίδεκα, δ'δέ άπασών

αριθμός τών φερουσών καΐ τών άνελιττουσών ταύτας

πεντήκοντα τε και πέντε. ΕΙ δέ τη σελήνη τε χαϊ

τω ήλίω μή προστιθείη τις ας είπομεν κινήσεις, αί

πασαι σφαίραι έ*σονται £πτά τε καΐ τεσσαράκοντα.

Γ3ΐί(α((.Ίΐι νβΓΟ ΙίΐΙίοηιιηι βχ ροπιΙίΛΠίϋίιη» ρηίΐοεορίιίχ

ιηα11ιοηΐ3(ΪΓαηιιη ϊποηϋ.ιπιιιι , νίάεΐίεεί βχ ηδίηιηοιηί.'ΐ,

(ΌΠίίιΙβΓηηιΙυιη εβί : Ιωεο εηίιη ιΐβ δΐιυ8ΐ«η(ί3 δοηϊίίιίΙ ί φΐίιΐιτιι

αϊ εεπιρίΙβΓΠ3 φοιιιΙαΙιΐΓ; οοΙογγο νβΓΟ « Ι« • ιιιιΙΙ,ί ςιιίιΐοηι

3υ1)δΐ3ηΙί3, νείυΐί φΐ»; οίιοη ηυηιβΓΟί, ηΐφιΐ' φΐ.τ οΐΓϋβ

ββοπιοΙπΒπι. (5) ΕΙ φΐίιίοιιι ςυοιΐ ρΙιιη-5 εϊηΐ οοπιιη φΐ;<•

ΓβπιηΙιΐΓ, ίβΐίοηεβ, ηιηηίΓοδΙυηι εΐϊίΐιη βει ϋ.ι φΐί ρβπιπι 31-

Ιίί}(τιιιιΙ : ρΐυπυιΐδ εηίιη, ςιιβηι ιιικι, ΟΓΓίΐηΙίιιιη βδίΓΟΓυπι

υηυπίφίοιίφίο Γοι-Ιυτ. ΟιιοΙ νιτο Ιιοε είηι , (1ε εο ιιυιιο ςυί-

οΊίιι ηοβ ε», ςυχ ιριίιίαηι ιιιιιΙΙιοιιιαΙίο.οΓίιΐΓΐ ηίιιιιί, ίηΜΙί^οιιιΙί

βΓαΙίϊ ϋίείηιιΐδ , ε( ιιΐ ιιΐΐφΐ,ιιη ιΐοίοπιιίικιίαηι ηιοηΐε ρίΐ)Γ3-

ΙίΙ&Ιοιη ρεΓπρίηιηιΐδ. ΙΗ-ίιιτβρδ <ιιια!ΐΐ3ηι ςυκίοιη ηο$ ίρδοδ

φΐ.ΤΓΟΓβ άβεβΐ , φΐ£(ΐ8Π) βυΐιτη 3 φίητεηΐίΐιυδ δείδείΐβη , 8Ϊ

<|ΐιί(1 ρΓχΙεΓ ε» φΐΟΕ ηυηε άΊεΙί βυηΐ , ϋί νίιΙοιιΙιΐΓ, ηυί ι-ίη-η

ίιχε νεκβηΙιΐΓ : <1ίΙϊ«βΓβ φΐίιίειη υίΓοδηυβ, :ιΊΙι;•ι *•ι <■ νιτο

ΙΊΊ Ι ίοπίιιι». (6) Κικίοχπδ ϊςίΙυΓ 80ΙΪ3 εΐ Ι ιιιι,ί' , πΙ ιίιι.-ι ι<ΐι•

Ιβίίοηειη ϊη Ιγι1)ικ ρυ$ιιΊΙ ίρΙι,τιί.ΐ εββε : ιριβηιιη ριίιιιιιπι

(ριί(1ι•ιη ε3ΐη εβ8ε, ιρι;ι• ιιοιι-ογγηιιΙιιιιιι ϋΙιΊΙ.ιπιιη ; βεεπη-

(Ιιιιη νεΓΟ , μίιιικΙπιιι ογΙιοπι ριτ ηιοίϋιιιη ζοιϋικιηη ; Ιεΐ'-

Ιϊ3γο ροΓΓΟ βεευηιΐυιη βηηι,ιριϋη Ι.ιΙίΙικϋηο ζικϋ,κί οΐιϋ-

ςυ3(ιΐΓ : ϊη ιιι3]ογϊ ηπίοιη ΙηΙίΙικίίιιε οΙ)1ί(]ϋ3Ν ευιη , βεειιη-

ιΐιιιη <]ϋ(Ίΐι Ιπη.ι ΓιτΙιιγ, (]ΐΐ3ΐιι Μ'ΐυικΙπιη ιριειιι 8θ1. Ι.γγ,ιιι-

Ιίιιιιι νβΓΟ 8ΐ<Ίΐ3ηιιη υηίυ$ειι]υ3ηυβ ϊη ηυβΙΙηοΓ 8ρΙιητί3 :

ιριηπιηι ρΐ'ίιιΐ3ΐη ςυίιίεηι , ε( βεευηϋβηι , υαη«1ι>ιιι ίίίίβ ε$3ε

( ιΊι'ΐιίιη ςοβΒ ηοη-ει*Γ3ηΙίιιπ) ε&Ι, ίΙΙβιη ιριη: οιηηε8 ΓιτΙ , βΐ

03ΐιι, (]ΐιηί δυί) ίρ$3 οη!ίη3ΐ3 ε»1, αε ςηχ δεοιηιΐιιιη ζιχίίβ-

ι.-ιιιιι 1:ιΙίηιιΐΊΐι Ιι30ε(, εοηιιηυιιοηι οηιιιίΙ)ΐΐ3 ε88β ); ΙιτΙί;»•

νεΓΟ ηιηηϊιπιι ροίθ8 ίη εο ΟΓΟβ ρετ ιηεϋϊυιη ζουΊβευπι «880 ;

<)ΐιαΓΐϋ> ίΐιιίοιη ΚιΙίιιιιΐΊΐι, Μ'(;ηη«]ιιιιι (Ίΐιιι ηυί οΙιΝψιπΙιΐΝ

3(1 ιηο(1ίπιιι ε]υ8 εβι : ε88β νιτο ΙογΙκο κρΙιπ?ΐ3κ ρο1ο3 3ΐίβ-

γοιπ αηίυεηι ρΓορηθ5, νεηεΓΪ8 βπίοιη , οΐ Μειτυτϋ, εο5-

«Ιιίιι. (7) Λ Ι ΟαΙΙίρρυβ, είίυιη ηηίιίοιιι ςρΙιχΓαΓυηι «υη-

ιίοιη Κικίυχο ροηεο3(, ηοε ε$ι, (ΙίΜίΐηΙί^πιιη οΓάίηεπι;

ρΐιιπιΐίΐ,ιίοιη οΙί;ιιη 8ΐεΙΙ;ι> (μικίοιη ,ΙυΛί*, βε δβΙιίΓηί , οβη-

ϋοηι ίίίί 3ΐΐΓίΙ>ιιεΙ)3( : βοίί ν επί οΐ Ιιιηα> Ιιϊηββ 3(11ιιιε ριιΐ.ν

Ιϋΐΐ βρηί£Γ83 ;ιιΙιΙι•ιΐιΙ;ιι ε88ε, 31 ηΐΙΪ3 ('ιιπιηι , ςιιββ «ίιμΙηΙΗογ

3[ΐρ;ΐΓοηΙ, ε3υ833 338Ϊ^η3Γε ιΐοΐιοαΐ ; εβίβπδ νεΓΟ οιτηιιΐϊιιιη,

ηηίευίςυε υηβηι. (8) Νβεββ&ε νεπ) ε58β , βι' (ΙοοβηΙ οηιηο»

βίηιυΙ ρο8ί(χ, εοΓυιη φιχ βρρβΓεηι, Γ.ιΐίοηοιη ΓειΜετβ,

«ιτιιιιιΐιιηι υη3ηιηιΐ3πιηυε ΟΓΓαιιΙίυιη 3ίΙεΓ33 8ρΙΐ9ΒΓ38, ιιικι

ρ3υείοΓβ3 οδ-ο, (ρΐίΐ- ΓβνοίνβηΙ, εΐ οιΐ ίιΙεπι ροδίΐίοηε δεηι-

])0Γ ρΓίιιιηιη ε]υδ 331η δρΙι»τ3ΐη, ιριοιΐ ίιιΓοιίιΐί ιιπίίιιηΐιιιιι

εδί, εοηδϋΐιιαηΐ : Ικιο εηίιη γικηΙο βοΐυπι εηηϋημΚ πΙ ιΙΙ.ι

οιηιιί<ΐ0ΓΓ3ΐι(ίιιιη ΐ3ΐίοιιεηιι•Γιί( ί.ιπΙ (1(•τρΙία•ηΙ. (!)) Οιιιιιη

\%Λατ ίη ηπίΐιιΐδ ίρ$& ςυίιίεηι ΓεπιπΙιΐΓ δρΙικΓίβ, Ιιχ ΐ|ΐιίι!>Ίΐι

οε(ο, Ιι,ΐ' υογο νίμίηΐί φΐίηψιε δίηΐ, Ιΐϊπιηι «ιηο ίΙΙβδ δοίαβ

ηοη οροΓίεί Γβνοΐνί, ίη ΐ|ΐιί1>ιΐδ ΓιτΙιιγ ςιιοιΙ ίηΠηιε (ΐπϋη.ιΙ ιιιιι

ββΐ : ςυβ; ςυίίΐεηι ιΐιιηπιιη ρπηκιπιπι δρΙιΧΓ33 ΓβνοίνυηΙ, δβχ

οπιηΙ ; ςυχ υογο ροδΙβΓίοπιιη ςυβΙΙυΟΓ, βεάΌείηι : πιμιΊιιιίιιιι

νβΓΟ ηιιιικτιι•», Ιιιιη ΐΜΓΠιη ΐ|ΐΐίΐ• ΓιτπηΙ , Ιιιιη ιρίίη ΐι•\«>1\ ιιιιΐ

038 , (|ΐιϊιιιρι»ϋίιι(» ςιιίηηιιβ. ΰικχίδί Ιυη» εΐ βοίί ηοη &ΛΛά\.

Βϋιριϊδ, ι ΐΜοί (Ιίχίηηΐδ, ηιυΐιυ, οιηηοί βρηχΓβε εηιηΐ δορίεηι



Γ>08 [ϊΓ>3,25*.] (ΐ07«.)ΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΙΑ, θ.

(ιο) Τό μεν ουν πλήθος των σφαιρών έστω τοσούτον,

ώστε κα'ι τάς ουσίας και τάς άρχάς' τοις ακίνητους και

τΙς αίσθητάς τοσαύτας εΰλογον υπολαβεΐν • τι) γαρ

άναγχαϊον άφείσΟω τοις ίσχυροτέροις λέγειν. Ει 81

6 μηδεμίαν οίο'ντ' είναι φοράν μη συντείνουσαν προς

άστρου φοράν, ετι δέ πασαν φύσιν χαι πασαν οϋσίαν

άπαβή χα'ι χαθ' αυτήν του αρίστου τετυ/ηκυϊαν τε'λους

είναι δει νομίζειν, ουδεμία αν είη πάρα ταύτας Ιτέρα

φύσις, άλλα τοΰτον άνάγχη τον αριθμόν είναι των ού-

ιυ σιών. Είτε γαρ είσιν έ'τεραι, χινοϊεν αν ώς τέλος

ουσαι φοράς. Άλλ' είναι γε άλλας φοράς αδύνατον

πάρα τας είρημένας. Τοϋτο δ' εΰλογον έχ των φερο

μένων όπολαβεϊν. (ιι) Ει γαρ παν το φέροντοΰ φερο

μένου χάριν πέφυχ» χαι φορά πάσα φερομένου τινο'ς

16 εστίν, ουδεμία φορά α&τής αν ένεκα είη οΰδ' άλλης φο

ράς , άλλα των άστρων έ*νεκα. Ει γαρ εσται φορά

φοράς έ*νεχα, χαι έχείνην ίχίροιι δεήσει χάριν είναι•

ώστ' επειδή οΰχ οΐόντε εις άπειρον, τέλος εσται πάσης

φοράς των φερομένων τι θείων σιομάτων κατά τον ού-

20 ρανο'ν. (ΐ2) "Οτι δέ εις ουρανός, φανερο'ν. ΕΙ γάρ

πλείους ουρανοί ώσπερ άνθρωποι, εσται εϊδει μία ή

περί έ'καστον αρχή, αριθμώ δέ γε πολλαι'. Άλλ' ίσα

αριθμώ πολλά, ΰλην έχει• είς γαρ λόγος και 6 αυτός

πολλών, οίον ανθρώπου , Σωκράτης δέ εις. Το δέ τί

25 ην είναι ουκ ε/ε: ΰλην το πρώτον εντελέχεια γάρ.

°Εν άρα χαι λόγω και αριθμώ τό πρώτον κινοϋν

άκίνητον ον • χαι τό κινούμενον άρα αεί καΐ συνεχώς

Ιν μόνον • είς άρα ουρανός μόνος, (ο) Παραδέδοται

δε παρά των αρχαίων και παμπάλαιων έν μύθου σχή-

3ο μάτι καταλελειμμενα τοις ύστερον δτι θεοί τέ είσιν

ούτοι και περιέχει τό θείον τήν δ*λην φύσιν. Τα δέ

λοιπά μυΟιχώς ήδη προσηχται προς τήν πειθώ των

πολλών και προς τήν εις τους νόμους και τό συμφέρον

χρήσιν ανθρωποειδείς τε γαρ τούτους χαι τών άλλων

36 ζο)ων δμοίους τισΐ λέγουσι, χαΐ τούτοις έ"τερα ακόλουθα

και παραπλήσια τοϊς είρημένοις. 7Ωίν εί τις χωρίσας

αϋτο λάβοι μόνον τό πρώτον, δτι Οεους ώοντο τάς πρώ-

τας ουσίας είναι, Οείως αν είρήσθαι νομίσειεν, κα'ι

κατά τό είχός πολλάκις ευρημένης είς τό δυνατόν

«υ έκαστης χα'ι τέχνης κα'ι φιλοσοφίας και πάλιν φΟειρο-

μένων κα'ι ταύτας τάς δόξας έκείνοιν οίον λείψανα πε-

ρισεσώσΟαι μέχρι τοΰ νϋν. Ή μεν ουν πάτριος

δόςα χα'ι ή παρά τών πρώτων έπ'ι τοσούτον ήμϊν φα

νερά μόνον.

15 Τά δέ περί τον νουν έχει τινάς απορίας• δοχεϊ μέν

γαρ είναι τών φαινομένων Οειότατον , πώς δ' έχων

τοιούτος αν είη , έχει τινάς δυσκολίας. Είτε γάρ μη-

Οεν νοεί, τί άν είη τό σεμνόν; άλλ' έχει ώσπερ αν εί

δ καθεύδων είτε νοεϊ , τούτου δ' άλλο κύριον ( ου γάρ

63 έστι τοΰτο ό' έστιν αύτοϋ ή ουσία νόησις , αλλά δύνα-

μις ) , οΰκ άν ή αρίστη ουσία είη• διά γάρ τοϋ νοεϊν τό

τίμιον αϋτώ υπάρχει, (ί) "Ετι δέ είτε νους ή ουσία

εί αυ8<]ι•3<;ίη(3. (ΙΟ) ΡΙιΐΓ3ΐϊΐ35 ϊΐβα,ιιο ίρΐιητηπιιη [ ΙαΙϊο-

ηυιη?] ΙβηΙϊ δίΐ. (ΐιΐ3ΐ•ε ίΐιοδίβηΐίϊ* ψιοφιο εί ριϊικίρίβ

Ιιιηι ίηιηιυΙ)ίΙί3 (υηι δεηϋϊηϊΐίϊ, Ιοί Γ3ΐί(>ιιαυϊΙΪΙ(•Γ3ΓηϊΙι•3ηι1υηι

«Ι 6886 : ςιιοιΐ βηίιη ηοοεδδβπυηι εδί , ηΊίηψίΒΐιΐΓ ροΐεηϋο-

ΓίΟυδ (Ιϊοεηιΐιιηι. Ουυιΐϊί ηιι Ι Ι.ιιιι Ιαΐίοιιειη |>0&κι1>ι1β εδί βδδβ^

(|ΐι.ΐ! ηοη ΟΓίΙίικΊιΐΓβιΙ ΙαΙίοηεηι δΙεΠι•, οηιηειη ϊΐεπι ηβΙιίΓαηι,

(ΐιιιΐΐι•ηιΐ|ΐΐΓΜΐ1κΐ;ιιιΐίαηι ίπιρ3&$ίϋϊ1εηΊ , είρει-δε, βγ&ιΊγλπ

οροΓίβΙ ()[ΐΙίιιιιιιιι δοιίίίαιη Γιηειη εβεε , ηιιΙΙ,Ί ρι-οΓεοΙο ρπρίετ

Ιΐ38 3ΐίβ ηβΐιιι» επί, δού Ιιυηο ηεοοδβε εδί πιιιιιργιιπι ίΐιΐκίβη-

I ί.ιι ιιιιι εδδε. 8ί Γΐι'ΐιίιη ;ιΙί;ι• δΐιηΐ, ιιΐίιρίι' ηιονβΐιιιηΐ , <|ΐιιιιη

Ι,ιΙίηηίϋ Γιηίβ 8ΐη1. δε<1 Ρδ$ε 31Ϊ33 ΙβΙϊοηβ» ρπΙεΓ (ΙϊεΙβδ, ίηι-

ροίβϊοίΐο (ΐΙ : Ιιοε μπΙιίιι εχ ίίδ <]ΐι:ι• ΓιτιιηΙιΐΓ, Γ3ΐϊοη3ϋίΙβ <•&(

ίΐΐΊ'ϊ|ι>τΐ'. (Ι Ι) δι ΐ'ΐιίιιι οπιηε , ςιιοιΐ ΓιτΙ, ρ}ιΐδ βΓ3ΐΪ3 <ηιο<1

ΓιτΙυΓ, δΐιαρίε ιι.ίΙιιγλ ΡδΙ, οιπίΜπρίΓ ΙβΙιο »1ίευ]ιΐ8, ςυοιΐ

ΓιίΙιιγ, ε5(, ηιιΙΙ,ι Ι.ιΙιο μιϊ ςταΓια επί ρΓοΓβοΙυ, ηι-ε 3ΐ(εηιΐ5

ΙΐΙίυηϊβ, νοΓυπι 8(εΙΐ3ηιηι εβυ&α. δι ηβηιςυε ΙβΙϊο ΐ3ΐίοηί$

εβιΐί» «ΓΪΙ, ϋΐβπ) ι]ιιιμ]ιιο 0|κ>Γ(βΙ>Η ίΐϋ,ιπιιη (5Γ31Ϊ3 βί«β.

0ιΐ3Γ6 ιριπηι ηοη 8Ϊ( ρΓοεεβςυβ ίη ίηΠηϊ(υπ) , Γιηϊί οιηηίβ Ι»•

(ίοηϊβ ιτίΐ ιΐϊνίηοπιηι εοΓροΓυπι »Ιίι|ΐΜι1, ςηα? ίη εα-Ιο Γιτυη-

Ιιιγ. (12) Οιιοιΐ 3ΐι1.Ίΐι ΐ'ΐιΊιιιιι εβ( ιιηυηι , ποηίΓβκΙιιπι ε$( :

&ί εηϊηι ρΙυτεί ε$8βηΙ ι•.ιϋ, ιιΐ Ιιοιιιίηε*, ρηηείρϊυηι υηίιιβεη-

ίιιςςιιε ιτιΙ 8ροεϊε ιιηιιιη , ηιιηιβΓο ιηιι1ΐ3. ΑΙ ςιι»•ευηΐ(]ΐΐΒ

ιηιιΙΙα ηιιιιιεπ), ηιβίιτίβηι Ιι.ι1ιοηΙ : ιιηα εΐεηίιη εί 03<1ι?ιιι

ιηιιΚοπιπι Γβΐίιι γ>[ , νείυΐϊ Ιιοηιίιιίδ; δοοπιίεβ νεΓΟ, υηη*.

Ιρ<<ιιηι νεΓΟ ςιικί ει-;ιΙ ε$8ε ρηιιιιιιΐ), ηοη Ιΐ30εΙ πΐ3ΐεη.Ίηι ,

ςυιιηι αείιιβ βίΐ. Γιιυηι ΟΓβΟ Ιυπι Γ3ΐϊοηε, Ιυηι ηιιιη.ηι.

ρΐ'ίιιιιιιιι ηιονεη3 ίηιηιοοϊΐε εηδ 681 : ίί ε1ί»ηι Ϊ};ϊ(ιιγ, ι)ΐιο>1

8ειηρεΓ εοηΐίηυοςυε ηιονβΙυΓ : ιιηιιιη ει-βθ (αηΐιιιη εχΐυηι εχΐ.

(13) ΤπιιΙίΙα ηιιΙιίιι 8υη( ςυα2(ΐ3ηι 3 ηΐ3]ιΐΓΪΙιυ8 ηο5(Γΐ8 εί

ιιιΐιιιιιιΐιιιιι αηΐίιιιιίδ, 30 ίη Γα^υΐα- Γι"ιιγ3 ροΒίεηοήϋυς η•Ιίι:Ι;ι,

ο,υοιΐ Ιιί (Ιίί 5ΪηΙ, υηίνοΓίβηιηυε ικιΙιιγβπι (Ιίνίηιιηι εοηΐίηεβί.

Γ(Ίοι 3 τεΓΟ ΓαυυΙοίε ].:η» 3(1 ηιιιΐϋΐυιΐίηίδ ρεΓ8038ίοηεηΊ , εί

3<1 Ιι'μιιιη, 30 ε]υ8 «ιικιιΙ ιόιιΓιτ»!, ορρΟΓίιιηίΙβΙειη , ίΙΙηΙ.ι

3ΐιη( : ΙιοηιίηίΓοΓηιεί ιιηηκρ,ιρ 30 Ηΐίηηιιιι ;ιηίιιΐ3ΐίιιιιι ηοη-

ιπιΐϋ» >πιιίΙεί εοβ ΟίοιιηΙ , αε ά\\» εοη8εςηεηΙί3 εί ίίιηϊΐί» ϋβ

(]Μ3? ιΐίεΐ* βυηΐ : ςιιοηιηι 8ί ςοϊ$ ίρ^υηι βοΐυηι ρππιιιιιι $β-

|ΐ:;1ΉΙΙιΙιι 3θείρί3( , ιρίιιι) (1θ0$ 3Γΐ)ί(Γ303ηΙΐΙΓ ΡΓΪΠ138 >ιιΙ>-1;ιιι -

Ιί3! ε^ο, ιΐίνίηβ ρΓοΓεεΙο ιΐϊοΐιπη ρυ(3ΐιί[ : εί (ιιί νεπβίηιϊΐο

ε&1) $.τρίυ8 ΐ|ΐιηΐ|ΐιι> ;ιι1ι; εί ρΙιί1ο$ορηί3 , ηυοβιΐ ρον-ίΐιιΐο

ΙιιιΙ, ίηνεη(3, εοΓπιρΙβςυβ ΓυΓ808, Ιΐ38 ίΙΙοπιηι ορίηίοηε»,

ιρκίΜ (]113$(ΐ3Ι11 1Ί'1ίι|Ιιί38, 11Ι1Π0 115ί]ΟΘ 8θ1ν3(3$ ε&5β. Ρβ-

Ιιία ίΐ»ΐ|ΐιε 30 ρηαιοΓυπι ορίηίο ίη Ι3ΐι1ιιπι ηιο<1ο ηοηίί ιηι-

ηίίε8(3 «ιι.

ΟΑΡ. IX.

Ε» νεΓΟ, ςιΐ!Β εΪΓ03 ΜεηΙεηι 8υηΙ, ηιιη«ι1;ιιιι (ΙηΙιϊΙβΙϊοηεβ

Ιΐ3)>εη(. ΥίιΙεΙιΐΓ εηϊηι εοΓοηι ηιι.τ βρρβΓεηΙ, ηιεηβφΐίι) <1ί-

νίηίίδίιηιιηι εδβε. Ουο νεΓΟ ηιοιίοίε Ιιβοβηε Ιβΐίδεπί, «ΙίΓΒ-

ου1ΐ3ΐε8 ΐ|ΐΐ3Μΐ3ηι ΙιβΙιβΙ. δίνβεηϊιη ηίηϋ ίηΙιΊΙί^ηΙ , &ε<1 ϋ»

δε 1ΐ3ΐ)ΡΛΐ, ιιί <1οΓηιίοη8,ςυί(1η3ηι ρΓ5εοεΙΙεπ3ΡΠ(? δίτβ ίη-

1εΙΙί|;3[ , 1ιιΐ|ΐΐ5 υογο ηΐίυιΐ βίΐ ρπηείραΐβ (ηοη εηϊηι Μ ςηοιΐ

651 ε]ιΐ8 8ϋΙ)8ΐ»ηΙί3 , ίηίεΙΙεοΙίο επί, 8β<1 ροίβηΐίβ ) , ρπιΓεοΙο

ηοη επί ορίϊηιβ ΜΐΙ).-ΐ3ΐιΙί.•ι : ίίο,υίιίεπι εο ςηοϋ ίηΙιΊΙιμίΙ ,

εί ΙιοηοΓ3ΐ)ί1ίΐ33 ϊηεδί. (2) ΡΓΗϊΙεΓεβ, δίνε ηιεηί, δίνε ίη
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αύτοϋ είτε νο'ησίς έστι, τί νοεί; ή γαρ αύτδς αΰτδν

ή έτερον τι. Και ει έτερον τι, ή τί) αύτδ αεί ή άλλο.

ΙΙότερον ουν διαφέρει τι η ούβέν τί) νοεΐν το καλδν ή τϊ)

τυχόν ; ή και άτοπον τί) διανοεΐσβαι περί ένίων; δήλον

6 τοίνυν ό'τι τί) θειότατον χαι τιμιώτατον νοεί, χαι οϋ με

ταβάλλει• εις χείρον γαρ ή μεταβολή , χαι χίνησίς τις

ήδη τί) τοιούτον, (ι) Πρώτον μεν ουν ε? μή νόησίς

εστίν άλλα δύναμις, ευλογον έπίπονον είναι τί) συνεπές

αυτί) της νοήσεως. "Επειτα δήλον δτι άλλο τι αν είη

ίο τί) τιμιώτερον ή δ νους, το νοοΰμενον. Και γαρ το νοεϊν

χα'ι ή νόησις υπάρξει χαι το χείριστον νοοϋντι. "Ωστ'

εΙ φευκτδν τοϋτο ( καϊ γαρ μή δραν ένια χρεΐττον

ή δραν ) , ούκ άν είη το άριστον ή νόησις. ΑΟτδν άρα

νοεί, είπερ ε'στ'ι το κράτιστον , καϊ εστίν ή νο'ησις νοή-

16 σεο)ς νόησις. (4) Φαίνεται δ' άει άλλου ή επιστήμη

και ή αίσΟησις και ή δόξα καϊ ή διάνοια, αυτής δ' εν

παρε'ργω. Ετι ει άλλο το νοεΐν και το νοεϊσΟαι, κατά

πδτερον αύτω το ευ υπάρχει; ουδέ γαρ ταυτδ τδ είναι

νοήσει και νοουμενω. (δ) *Η έπ' ένίων ή επιστήμη τδ

20 πράγμα• έπι μεν των ποιητικών άνευ Ολης ή ουσία και

τδ τί ην είναι , επί δε των θεωρητικών δ λο'γος τδ

πράγμα χα\ ή νόησις. Ούχ Ιτέρου ουν όντος του νοου

μένου και του νου, ίσα μή ΰλην έχει, τδ αϋτδ έσται,

και ή νο'ησις τω νοουμε'νω μία. (ο) Ετι δη λείπεται

36 απορία , ει σΰνδετον τδ νοοΰμενον μεταβάλλοι γάρ άν

έν τοις μέρεσι τοϋ #λου. Ή άδιαίρετον παν τδ μή

έχον ϋλην. Ωσπερ γάρ δ ανθρώπινος νους, [ή] δ' γε

των συνθέτων, έχει εν τινι χρόνιο ( οΰ γάρ έχει τδ ευ εν

τωδι ή έν τωδί, άλλ' εν δλω τινι τδ άριστον, ον άλλο

.10 τι ) , οΰτως δή έχει αυτή αυτής ή νο'ησις τον άπαντα

αιώνα.

ΙεΙΙεεΙίο ε]ιΐδ Μΐ1ι-Λ;ιιι|ί.ι δι) , ιριίιΐ ίηιε|!ίι;ί1? αιιΐ εηϊηι ίρ«η

£6 Ϊρ831)1 , 3ϋΙ »|ίι||ιιι| ;ιϋιιιΙ . ',ΜιηιΚί . 1 1 ί 1 1 1 1 , ;ιιιΙ ίιΐι-ηι 86111-

ρει•, 3ιι Ι βΐίικί. υΐπίΝΐ ηιιίειιι ιϋΙΊιτΙ ιιΙίιμιίιΙ , ηη ηίΐιϊΐ, ίιι-

ΙιΊΝ^ΐ'π! Ιμιιιιιιι , νβΐ (μιοιίαπικριε ? Αη μ μι ιΐε <ιυίηιι* Ιαιη

ίρββηι εΐίηιη εοιη'ΙβΓε ϋΐκιιπίυιη ε«1? ΛΙίΐιιϊι• -.Ιιιιιι ϋβφΐβ

εδί ςιιοιΐ ιΐιι Ι ςυοϋ ίιιΙι-ΙΙϊ-ϋ , (Ιίνίιιίδδίιηυιη ΙιοηοΓηΙιίϋϊ-,ί-

ηιυπιςυε ΐ'Μ ,η>Ί|ΐΐϋΐιιιι(ίΐΙιΐΓ : ίιι ιΙεΙεΓΐιΐδ ιΐ3ηιφιε ηιιιΙ,ιϋο

ΗοΓβΙ, 3€ ηιοΐυδ 3|ΐ()υϊδ Ιιυ]ιΐδΐιιούί ];ιιη ε$8ε(. (3) Ρπιηο ί^ί-

Ιιιγ, κι ηοη ε$1 ϊηίοΐΐοοίϊο , 86(1 ροΙεη(Ϊ3 , ΓβΙίοηπυίΙε ο-ι , |».

ΙΐιιΐΊΐρ-,.ιηι ει εοηΐίηιιβίίοηεηι ίηΙεΙΙίκεηπΊ ε&,ε : <1π'η<1ε (ΙίΙιι-

(!. Ιιιιιι , ι|ΐιιι<1 ηΙίιριίιΙ .ιΙιιι.Ι 1ιοηθΓ3ϋίΙίιΐδ εδδει , ιριηηι ιικίιί,

ίιΐ βείΐίεβι ηιιοιΐ ίηΙεΙΗκ'ιΙιιι•. ΕΙ ίηΐεΐΐίμει-ε ρι-οΓεεΙο , βε ίη-

ΙεΙΙεεΙίο , ι•Ι α,ιιοι Ι ρεδδίιηιιιη ίηίεΙΙίςεηΙί ϊηβπΐ. (}ιΐ3Γε δι

ΙΊι^ίιΊΐιΙπιιι Ιιοε δίί ( εΐεηϊηι ΐ|ΐι«•ιΙ,ιιη ηιιΊίιι<> εβί ηοη νί(ΙεΓβ,

ςιιβηινίιΙεΓε), ηοη 83ηε Γυειϊί, η,ηοιΐ ορίίηιπιη, ίηΐεΐΐεείίο.

δε ίρ«3ηι επξο ϊηΙεΙΗι;ίι, δίεδί φΐϊ(Ιοηι ηιιοϋ ορϋηιιιπι εδί :

<Ί ΐ'ίΐ ίηΐεΐίεείίο, ίηΐεΐίεείίοηίδ ίηΐβΐίεείϊο. (4) ΑΙ νίάΥΙιιι-

βεηιρει• ΒΐΙβΓϊυδ βίίο,ΐιιιη κίεηΐία, Ιιιιιι κοιι^ιιβ, οΐ ορίηί»,

βε ηιεηδ : δΐη υογο ίρδίιιβ, ΓογΙιιϊΙο εΙ οοίΐΡΓ. 8ί βΐίικί.

ρπιΊιτεη ίηΙ(ΊΙί^(ΜΊ•, βϋικί ίηΙοΙΙίρ 9Ϊ(, δεειιηϋιιιη ιι| ι ιπιι I»,-

πιηι ΐηβδίεϊ 1)βηε εί«ε? ςιιαηίίοςυίιΐνηι ηοη εκί ίιίεπι ίηΐεΐΐε

εΐίοηεηι εκ&ε, εΙ ϊηΐεΐΐεείιιηι. (5) Αη ίιι ΐ|ΐιίΙιιι<ιΙ;ηη 8Γ.ίεηΙί3

εβί ίρ83 Γ65? ϊη εΓΓεοΙίνίδ (|ηκΙεπι α1)5(|ΐιε ηιβίεηβ Γε8 «Ι

8ΐι|)>(3η1ί3 εΙ ίρ$ιιιη (|ΐιί<1 ογ.τΙ ε88ε; ϊη ερί'ειιΙβΜνίς τ«>Γη

ΓβΙίο, εΙ ίηΐεΐΐεείίο. Οιιιιηι ίμίΙιΐΓ ηοη 8ίΙ <1ίνεΓ$ιιηι 31) οο

ΐ|ΐιιι•Ι ίηΙιΊΙίμίΙιιι,Ι ίηΙεΙΙεεΙιιβ, ίιι ϋ-, (ρια'οιηιηιιε ηοη Ιΐ3|>εη(

ηΐΒίεηβιη, ίιίειη εηιηΐ, 3γ ίηΙεΙΙΐ'εΙίυ ιιη3 ειιιιι εο (|ΐιοι1ίιι.

ΙιΊΙι^ιΙιιγ. (6) Πειη π->Ι3| ιΐιιΐιίΐίΐΐί'ΐ, ιιΐηιιιι εοπιρο8Ϊ[ιιηι

8ίΙ, ςυοϋ ΐηΙεΙΙίβίΙυΓ. Μυΐ3πΊιΐΓ εΐεηίιη ίιι ρ3Γ[ίηιΐ8 ΙοΙίυβ.'

ΑΙ οιιιηβ ηοη Ιι»Ι>εηδηΐ3ΐεπ3ηι, ϊη<1ϊνϊ&ίΙ>Πε εδί. .Ν.-ιπι α,ιιειη-

.■ιιΐιιΐιιιΐιιιιι Ιιιιιιι,'ΐιιιι-ί πιΙιΊΙγγΙιιν, ΙίιιΊ εοηΐ[>θ8ίΐ3 ιιι^ιΙ,ίιι^,

ββ'ίη ΐιϋιριιι ΙΐΊΐιριιιι' !ι:ιΙκΊ (ηοη εηϊηι 388εςιιί(ϋΓ Ινιπιιιιι

ίιι Ι ιι «■ , .ιιιΐ ι'ιι Ιιηι- , μι ιιιιι ίη Ιο(ο (|ΐι•.ιΙ;ιιιι . ιρίιιιΙ ορίϊιηιιιιι

εβί, .-ι! ι ϊη Ι 3)) ίρ80 εχδίΜεη* ), είε ιρ83 8ΐιί ίρϋίιΐδ ίηΙεΙΙεεϋο,

ρεΓ Ιιιΐιιιιι .-ι•1(-πιιιιν $ε ΙΐίΐΙιιΊ.

ΟΑΡ. Χ.

Έπισχεπτεον δέ χα\ ποτέρο»ς έχει ή τοϋ δλου φΰσις

τδ άγαθδν χαι τδ άριστον , πότερον κεχοιρισμένον τι

και αΰτδ καΟ' αυτό , ή την τάζιν ; ή άμφοτε'ρως ωσπερ

35 στράτευμα. Καϊ γάρ ίν τή τάξει τδ ευ και ό στρατη

γός, και μάλλον ούτος• οΰ γάρ οδτος διά τήν τάξιν άλλ'

εκείνη διά τοϋτόν εστίν. Πάντα δε συντε'τακταί πιος,

άλλ' ούχ ομοίως , και πλωτά και πτηνά και φυτά• καϊ

ούχ οΰτοις έχει ώστε μή είναι βατέρω πρδς θάτερον

«Ο μηΟέν , άλλ' έστι τι• πρδς μεν γάρ εν άπαντα συντέτα•

χται• άλλ' ωσπερ έν οικία τοις έλευθέροις ήκιστα

έςεστιν δ τι έτυχε ποιεϊν , άλλα πάντα ή τά πλείστα

τέτακται, τοις δε άνδραπόδοις και τοις θηρίοις μικρδν

τδ εις τδ κοινόν , τδ δε πολΰ 8 τι έτυχεν τοιαύτη γάρ

15 έκαστου αρχή αυτών ή φύσις εστίν. Λέγω δ' οίον εις

γε τδ διαχριΟήναι ανάγκη άπασιν έλθεϊν , χαι άλλα

ούτως εστίν ων χοινο>νεΐ άπαντα εις τδ δλον. (ϊ) "Οσα

δέ αδύνατα συμβαίνει ή άτοπα τοις άλλοις λέγουσι , καϊ

ποία οί χαριεστέρως λέγοντες, και έπ'ι' ποίων έλάχι-

γ,ιι σται άπορίαι , δει μή λανΟάνειν. Πάντες γάρ έξ εναν

τίον ποιοϋσι πάντα. Ούτε δέ τδ πάντα ούτε τδ έξ

έναντίο)ν δρΟώς , οΰτ' έν ίσοις τά ενάντια υπάρχει, πώς

*•ΙίΠ0ΤΚΙΕ5. II.

ΓεΓ8εΓυ(3ηοΊιηι βιιίεηι βΐϊαιτ) Ιιοε , (μιοπαιΐ) ιιιοιίο ηη(υΓ3

ιιηί ν«•ι•>ϊ Ιιη|ιι•;ι( ίρδίιηι Ιιοηιιιιι , ει ίρδίιιη ορΙϊπτιιίΓη : ιιίπιιιι

<Μ'ρ»ηιΙιιιη <ριϊιΜ3ΐυ, εΙ ίρβιιηι ρεΓ 8ε, 3η ϊρίο οπΓιηε, ηη

ιιΐπκριι' ιιι•><]<> ; ιριΐΊΐΐΗΐΙηιιιιΙιιιιι εχεΓείΙιΐδ. ΚΙπιίιη ίη ΟΓ-

«Ιίηε εεΐ ε]ιΐδ 1)εηε ε&ίβ, εΙ (Ιυι ϊρβε, βΐιριε ιη3βϊδ Ιιϊε : ηοη

εηϊηι Ιιίο ρΓορΙεΓ ιιιίΙιιιιίιι, νεπηυ ογιΙο ρΓορίΡΓ ίρ-ιηπ 681.

ί'ιιικΊη 3υΙεηι (•οοηΙίιι.Ί|;ι (|ΐιοιΙ;ιιπ ιιιοιίο «,ιιιιΐ, νεπιιιι ηοη

δϊιηίΙίΙεΓ, ί-Ι ιι,ίΙιιπΙϊ.ι , »Ί κιΐ,ιΐίΐίϊ, εΙ ρίβηΐϋ' : ηεε. ϋα δε ||3-

ΙηίιΙ, ιιΐ δί( ιιΙΙιιιιι ηΙΙοιϊ 3(1 αΐΐι-πιιιι ; μ-ιΙ -ιιιιΙ 3ιΙ ΐ|ΐιΐ|ΐ

[ιί.ιιιι ; ,ι,Ι ιιιιιιιιι ιι;ιιιιΐ|ΐιε ιόιιι .Ιπι;ιΙ.ι δΐιηΐ οιιιιιι,ι : νεηιιη

(|ΐΐι-ιιι;ιιΙιιιιιιΙιιιιι ίη ιίοιηο ΙίϋεΓίβ ςιιίιίειη ιιιίιηιικ- Ιίιι-Ι ιριοιί-

('.ιιιηηιιε ΓαεΐΓΟ, δε(1 οιιιιιϊ.ι, 3ΐι( ρΐιιιίιιι.-ι, Ιιϊβ οπϋηαΐα βιιιιΐ ;

ιΐ)3ηείρϋδ νεΓΟ, ει 1>ο•.1ϋ$ ρ.ιπιηι ιριοιΐ 3(1 ιοηιιηιιηρ εηιιΓε-

πιΐ, δ(τ1 ιιΐρΐιιηιιιιιιη (|ΐιθ(Ιειιιιι«]ΐιε εοηΐίη^ίΐ : (βίε ιι.ιπιιριι-

ρπικ'ίρίιιιη (Ίφΐ»ριε ιόι ιιηι , ιι,ίΙιιι-ι εδ( : (Ιίεο .ιιιΙιίιι ςιιοιΐ

ιιεεεδβε εδί οηιηϊ3 ίη ιιιιι Ιιι ιιιιι ςυκίεηι (ΙίΜ-ι-ίιιιι-η νεηίι-ε;

(•1αϋ:ι ί(3Μΐη( εηιηιηιιηίίει* οηιηίβεοηΓεΓεηΙίβ 3(1 υηίνεΓδίιηι

Μ•ι•\.ιιιι1ιιιιι . (2) Ουα-ευιηηιιε νεπι ίηιριΐδδίβίΐίβ, δίνε 3ΐ)$υι•-

ιΐίΐ ;ι|ίρ-ι- <1ίεεηΙίΙιιΐ8 3Ρ('ί(Ιιιη(, ηιι.τνε ιϋιιιηΐ ςΓ3ΐίοδίιΐ8(1ί-

εεηΐεβ , 3ε ίη ψιίηιιβ ιηίηίιηε ύιιηίιβίίοηεβ μιιι! , ηοη ιΙεει-1

ηοδ Ι.Ί|ι•ι•ε : οηιηεβ ηβηιςιιε εχ εοη(Γ3Γίίδ οηιηΐ3 ΓβείιιηΙ. ΑΙ

ηοη Γΐ-εΙε ■• οιηηί.ι » , ηεςυε « εχ εοηΐΓβηίδ » (ΙϊευηΙ ; ηε-

ςυε, ςηίΐιυδ εοηΐΓ3Γί3 ίηίυηΐ, ηηυη.ιιη ηιοιίη εχ εοηΐΓ.-ιπίί

3β



ΟΙΟ [1Μ— 258.] (Ι0Τ5 )ΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΓΣΙΚΑ ΙΑ, ι.

εκ των Ιναντίοιν ίσται , ού λίγουσιν απαθή γάρ τά

εναντία υπ' αλλήλων, (.ι) 'ΙΙμΐν δέ λύεται τοϋτο ευ

λόγως τώ τρίτον τι είναι. Οί δέ το έ*τερον των έναν-

τίιον ΰλην ποιοϋσιν , ώσπερ οί το άνισον τω ίσιο ή τω

:. Ι νι τα πολλά. Λύεται δε και τοϋτο τον αυτόν τρόπον

ή γαρ ύλη ή μία ούθενί εναντίον. (4) "Ετι άπαντα τοϋ

ναύλου μεΟέξει έξι» τοϋ ενός- το γαρ κακόν αυτό θάτε-

ρον των στοιχείων. Οί δ' άλλοι ούδ' αρχάς το αγαθόν

καΐ τό κακόν καίτοι έν άπασι μάλιστα τό αγαθόν αρχή.

ιιι Οί δέ τοϋτο μέν ορθώς 4*τι αρχήν , άλλα πως τό αγαθόν

βρ/τ, ού λέγουσιν , πότερον ώς τε'λος ή ως κίνησαν ήώς

•Τδος. (β) 'Ατόπως δέ και Εμπεδοκλής• τήν γαρ φιλίαν

ποιεί τό αγαθόν. Αύτη δ* αρχή και ώς κινοϋσα ( συν

άγει γάρ ) και ώς δλη• μόριον γαρ τοϋ μίγματος. Εί

ιι. δή και τω αύτω συμβέβηκε καϊ ώς ύλη αρχή είναι και

ώς κινοϋντι , αλλά τό γ' είναι ού ταύτό. Κατά πότε

ρον ουν φιλία ; "Ατοπον δέ και τό άφθαρτον είναι τό νεϊ-

κος• τοϋτο δ' εστίν αυτό ή τοϋ κακοϋ φύσις, (ο) Ανα

ξαγόρας δέ ώς κινοϋν τό αγαθόν άρ/ην, δ γάρ νους

2υ κινεί* αλλά κινεί ενεκά τίνος, ώστε ίτερον. Πλην ώς

ήμεΐς λέγομεν ή γάρ ιατρική εστί πως ή ίιγίεια.

"Ατοπον δέ και τό εναντίον μή ποιήσαι τω άγαθώ και

τώ νώ. (7) Πάντες δ' οί τάναντία λέγοντες ού χρών-

ται τοις έναντίοις, έάν μή ρύθμιση τις. Και διά τί τα

2(> μεν φθαρτά τά δ' άφθαρτα , ούθε'ις λέγει• πάντα γάρ τά

όντα ποιοϋσιν έκ των αυτών αρχών, (β) Ετι οί μεν

έκ τοϋ μή όντος ποιοϋσι τά Οντα• οί δ' ΐνα μή τοϋτο

άναγκασθώσιν, Ιν πάντα ποιοϋσιν. Ετι δια τι άει

εσται γε'νεσις και τί αίτιον γενέσεοις , ούδεις λέγει.

3ΐι (ο) Και τοις δύο αρχάς ποιοϋσιν άλλην ανάγκη αρχήν

κυριιοτέραν είναι , και τοις τά είδη , £τι άλλη αρχή κυ-

ριωτέρα• διά τί γάρ μετέσχεν ή μετε'χει; (ιιι) Και τοις

μεν άλλοις ανάγκη τη σοφία και τη τιμιωτάτη επιστήμη

είναί τι εναντίον, ήμϊν δ' ού• ού γάρ εστίν εναντίον τώ

35 πρώτω ούθέν. Πάντα γάρ τά εναντία υλην Ιχει και

δυνάμει ταϋτά έστιν ή δέ εναντία άγνοια εις τό εναν

τίον τω δέ πρώτω εναντίον ούθε'ν. (ι ι) Είτε μη εσται

παρά τά αισθητά άλλα , ούκ Ισται αρχή και τάξις και

γένεσις και τά ουράνια , άλλ' αεί της αρχής αρχή, ώσπερ

4ιι τοις θεολόγοις και τοις φυσικοΐς πδσιν. Εί δ' εσται τά

είδη ή οί αριθμοί, ούδενός αίτια• εί δέ μή , ούτι κινή

σεως γε. "Ετι πώς έ*σται έξ άμεγεθών μέγεθος κα\

συνεχές; δ γάρ αριθμός ού ποιήσει συνεχές, ούτε ώς

κινοϋν ούτε ώς είδος. (|2) 'Αλλά μήν ούθέν γ' εσται των

«γ. έναντίιον υπέρ και ποιητικόν και κινητικόν ένδέχοιτο

γάρ αν μή είναι. 'Αλλά μήν ύστερον γε τό ποεΐν δυνά

μεως• ούκ άρα άιδια τά όντα. 'Αλλ' Ιστιν άναιρετέον

άρα τούτιον τι. Τοϋτο δ' είρηται πώς. (|3) "Ετι

τίνι οί αριθμοί £ν ή ή ψυχή και τό σώμα και δλως τό

60 είδος καϊ τό πράγμα , ούθέν λέγει ούθείς• ούδ' ενδέχεται

ειπείν, έάν μή ώς ήμεΐς είπη, ώς τό κινοϋν ποιεί, (ι ι) Οί

δέ λέγοντες τον αριθμόν πρώτον τον μαθηματικόν και

ούτως αεί άλλην έχομένην οΰσίαν καϊ αρχάς έκαστης

άλλας, έπεισοδιώδη τήν τοϋ παντός ούσίαν ποιοϋσιν

Ι'ΠΙΙΐΙ , Γ\ρι>Ι1Ι1ΙΐΙ : Ι|ΙΙ3Ι1(1θΙ|1ΙκΙ«ΠΙ ΓιιΙΐΙΐ.ΊΠ» ί|ι||ι,1->ί|ι|||.1

βιιηΐ :ι1ι 56 ίη ν ίινιιι . (3) Λ ηοΐιίδ ;ιιιΙι•ιη ι-αίίοηί εοηβεοίβηβυοι

Ιιοε 8θ1νίίιΐΓ, ι]ΐιιιιη αΙίιριίΊ Ιι-ιΊίιιιιι βίί. ι^ιιίΊιιπι νετο βΐίε-

πιιιι οιπίπιποπιπι ιιιαίπϊιιιπ Γ.ιπιπιί, ψκΊΐιιιιΙιηιχΙιιιη ςυί

ίοα?υ,ιΐ3ΐε »'(]Π3|ί, 3πΙ ιιιιί ιιιιιΙΙ.ι. δοΐνίΙυΓ ;ιιιΙι•ιη Ιιοε ιΐί.ιηι

ιίμΙιίπ πιοιίιι : ιιαιιι ιιιιιίιτία ιιιιί ιπιΙΙί εοηΐΓΐΓίυπι εβί.

(4) Πιιιι ουποΐα (ΚΐΓΐίι ίμβύπηΐ οίβΙο, ρπιΐιτ ίρβυαι ιιιιππι :

ιιίΐί'ππιι ιι.ίιιιι|ιιι: είειηεηίοιυηι , ίρβαηι πιβίυπι ε$ί. ΑΙ αΐϋ

ηειριβ ρππείρί3 ροπυηΐ ουιιυιιι εί ιιιιιΐιιιιι; ςυβηςο&ηι ίη

οιπηίπηδ πκιχίιικ' ρπππρίιιιιι ίρδυηι Ιιυπιιιιι >Η. ςίιιί.Ι,ιηι

ιιιιίι'πι Ι ιι κ ι|πίιΙοιιι ΓβοΙβ, ςυοϋ ρπηπρίιιιπ ; ψιο νετο ιικκίο

ίρβιιιη Ιι.ιιιυπι ρπηπρίιιιπ δίί, πίπιιιι ιιΐ Ιιιιί*, 30 ιιΙ ιιιονεηβ,

απ ιιΙ δρεοίοβ, οοο ιΐίι ιιιιί. (Λ) Κηΐ|ΚΜΐοι•1ϋ8 ςοοςοε βΙιςιΐΓάε :

ικιιιι Ηΐιιϊΐ'ϊίίΗΐιι Ι-κίί Ιιηηιιιπ , ςιιιιιη Ιιαχ ρπππρίιιιιι μΙ ,

εί ο( πιονεπβ ($ί(|υίϋεηι εοοςι-εςαί ) εί οί ιπαίεπα: ηαπι

ηιίχίί ριιι•» <••.(. ΑΙ 5Ϊ είίαιη εϊιίειιι βοιίιΐίΐΐ, ι•1 υΐ ιιμΙ.-π.ί-

ρπιΐΓίρίι) ε$$ε , εί ιιΐ ιηονεοίί , ί;κιιιη εει-ίε ίβπιρη ι-^ε ηοη

ϊιίεοι ε»1. ϋιτιιικίιιιιι «μικι! ίμιΙιΐΓ Ιιογποι, ηιιηαίια βκΙ?

Ιπαιανεηίεοβ ιίι-πι εκί , οοπίβηίίοπεηι ίπεοΓΓπρίίΙ)ί1εηι ε&κε,

ΐ|ΐιηιιι Ιιιιί: ϊρ$3 ιιι.Ίι 0310Γ3 μΙ. (6) Αθ3Χ3£υΓ3$ 3Πί(•ιη

Ικιηιιπι ροπίί ρπππρίιιιιι , ιιΙ ιοονεο$. Μεοβ πιίιιι οιονεί.

νιτιιιιι ;ι1ίειι]πϋ ξΤ3ί\Λ οιονεί : ςο3Γε ιιΜιίίιπι. >ί>ί >ίι πΐ

ηο$ ιΙΪΓ.ΐηιιΐί : 3Γ$ εοίιο ιιιπΙιίιιΜ ιριοιί.πιι ιιιοιίο ί3ΐιίί35 ρ>1.

Ιοεοονεπίεπβ ιΐί.ιιπ «•>Ι , ι;ιιοιΙ ποη ΓργγγιΙ αΙίΐ)υίι1 Ιιοηιι

πιοηΙί([ΐιε οοπΙγ.ίπππι. (7) Ρογγο ιπιΙΙί εοΓυοι ςυΐ ροουιι!

(■(ΐπ|Γ<ιιί.ι, ιιΙιιιιΙιΐΓ οοπίπίΓίίϋ, οί$ί (]υΪ5 ίο ]ιι>1»ιπ ΓοΓηιαηι

ΠΊ|(!(;ί'ΓίΙ ([ΙΙ.Ί'ιΙίΐΊΙΙΐΙ. Ι-.ί ΟΠΓ ψιη?ιΐ3πι ΓοιτιιρΙίοίΙί» , ςθ3?-

ιΐίΐιο ίοεοΓΓίιρΙϋιίΙία, οεπιο (Ιίιϋ. Οιηηϊα οβιπςυε εηΐίβ εχ

εί5(1εοι ρπιιείρίΐ8 ΓικίηοΙ. (8) Ι 'πιΊοπ'ίΐ ςιιίιΐϊηι εχ οοο εοίε

Γω-ίποί επίΐ3 : ιριΐιΐιιιιι , ιιΙ Ιιοε ηοη εοςβηίιΐΓ, ιιηηιιι πιπί Ι.•

Ι,ΊΐίιιπΙ. Οηγ ίίεηι βεοιρεΓ ςι>ηΐ'πιίίιι «τίΙ, ηοίιίςυε ρ-ιι• ι .ιι ι- ■

015 Γ3Πϋ3 5ίΙ, ιΐίι Ϊ1 οεπιο. (9) ΛΙιριι: ίΙΙίί, ςυί ιΐιιιι ρππι-ί

ρί3 ΠιππιιΙ , αΙίικΙ ρππείραΐίυβ ρι-ίικΊρίππι ηει:ε55ε γ»! ε*ίε :

ϊίι'πι ίΙΙίί, (|ΐιί ερεαε*, ρηιΊ<•ινα .-ιΐίιιιΐ ρΓίικίραΙίπί ρπποί-

ρίιιπι ε$56 (ΙεΙιεί. Οιιγ οιιίιιι ρβΓίίείρανίί, ;ιιιί ρατίκ -ίρ.<ι '

(10) Ε1»|ϋ5 (]Ιΐί<ΙεΐΙ1 ΠΙΊ•085β 1'5ί , Μρίΐ'ΙΐΙί»; 30 Οθ6ίΙί$5ΪΠΗΡ

5(•ίι•ιιίίιΐ' ιιΙίιριίιΙ εοηΐΓ3ΓΪοιο ροηει-ε ε5$ε, ηοΐιίί νεηι ηιίιιίιικ-

ΝίΙιίΙ Γπίιιι «'λ! ρπιηο (ιιπΙπιγπμπ : ηιιαηιΙοαΊΐίά'ειη ιιιικΙ.ι

ι•ιιιι(Γ3ΓΪΗ πΐίΐΐιτίίΐηι ΙιίΐΙιιΌί , εί ροΐεηίία Ιιιιτ -ιιιιί ; ηιηίπιπ.ι

νεπι ί(ίποπιηίίη, αιΐ εοοίΓαπιιοι : ρΓΪοιο 3ΐι(ειο ηίΙιίΙ ηιιιίπι-

Γίιιιπ ί.-ίί. (II) ΡπείεΓεβ , $ί οοο εΓπιιί αΙία ρΓχίεΓ ί.'ΐι>ί|>ϊ-

Ιί:ι, ΠΟΗ ι'Ι ίΙ ρπππρίιιιιι, ΟΓ(Ιθ , ^ΙΊΚΤ3ίίθ , Ϊρ53 ΟθΊ(?5ΐί3, 50(1

5<•ηιροι• ρπηι-ίρϋ ρπππρίιιιιι , ιιΙ ΙΙιεοΙοςίί ρΙΐ}'8ί(Ί$(|οε ουη-

(•Ι ί>• δί ;ιιιίι•ιιι επιιιί βρεαεε λιιΙ ηιιιιιιτί , ηοΙΙίιιβ ( απ*ιι•

π ιιιιί : 8ίπ ι ιι π, ηοο 83ΐίειη ίρβίοί ιηο(ιΐ5 : ςηο ηηιικρπ•

ίΐι'ΐιι ιιιιηΙ" εχ ηοη Ιιΐι1ιι•π1ίΙ)ΐΐί ιηη^ηίίικΙίηΐΊΐι ιοαμιιίίικΙ-ι

(■υπίίππιιιηιρκ' επί ? Μιιιηεηιβ η.ιηκριο ηοη Γβείεί ιοοίίοιιιπιι.

ιιι•]ΐΐΓ ιιΙ πιιΐΜ'ΐι-., ιιΐΊρκ• οί 5ρεείε$. (12) ΟιΊί'πιπι ηίΙιίΙ

«ιιπΙπιΐ'ίιιΐΊΐιιι ειίί ί|ΐ.-ιιιιι εί Γ>!(:1ίνιππ , εί πιοΐινιππ : ηΐιοιριι

οοπΙίπββΓβ 83ηβ ροϋϋ'Ι ηοη ε55ε. ΥεΓϋπιβηίηιτεΓΟ ΓαοεΓε

ριι-ΙιΐίιΐΛ ιρι,ιιιι ροΐι'πίίίΐ 68ί. Κηίί»(τ^ο 0011 ιτιιηί <«Ίΐΐ|ιϊ-

ίεηιβ. Αίίιιπιεη 8ΐιηί. ΤοΙΙεηιΙοηι ι'μίΙιΐΓ βΐίςοϊά Ιιοηιιιι

ε$ί : Ιιυΐ' ηπίειιι κπρπι ιΐίιΐιιιη ε5ί ςοοπιο(9ο ίηΙιΊΜ^πιΙπιιι

βί(. (13) Ιίεηι ο,ποηιοιίο ηηοιβη 8οαί πιηιιη, βπί ηπϊιιιιι ε(

οοι-ροδ, ι•ί ηπιιιίιιο 8ρεείε8 είτεδ, ηΐ'ίπο ιιϋιριίιΐ άΊαί, οεο

ιΐίι-ιτε ρο55ΐί, οί$ί οί οΐ)5 ιΐιπιί , ιριοΛ ηιονεηβ ΓβείαΙ. ( 1 4) Οοί

νει-ο (Ιίπιπί πΐίΐΐΐιΐ'πιαίίπιιπ ηιιιηεηιιιι ρπηιυοι, εί ίΙβββπιρΡΓ

,ιΐκιιπ »ίίίι;ιΐ3ΐιι 5οΙ>5ΐ3η1ί3ηι, 3ε 3ϋα οι^υ&ιιυε ρτίοείρία, ίη



(ι«τβ.; ΜΕΤΑΡΗΥ5ΙΟΟΒ13Μ Ι.ΙΒ. XII. ΟΑΡ. 1, II [ϊ&8—ϊβυ.] ΟΙ Ι

( ούθέν γαρ ή έτερα τη έτερα συμβάλλεται ούσα ί) μη

ούσα ) κα\ αρχάς πολλάς• τα δε όντα ού βούλεται χολι-

τεύεσθαι κακώς. » Ούχ άγαθον πολυκοιρανίη• εΐς κοί-

ρανος. »

ΙΟΙΙΛΙ 1Ι.ΙΜ1 ΙΙΙΐίνι'Ι'Μ Μ||ι-.[;||||ϊί|||| ίίΙΓίΐΐηΙ (ηίΐΐίΐ ΙΊΐίΐΙΙ ίΐΚι'ΠΙ

αΙΙβΓΪ εοηΓβι-1, δίνβ δίΐ δίνβ ηοη δϊΐ), βΐ ρηηοΐρία ιηιιΙΙα ;

31 βηΐί» ιιιιΐιιιιΐ ιηβίε μυυεηΐ3ΓΪ. « >'οη εδί Ι)υιιιι$ ηιιιΐΐο-

γιιιιι ρι-ίηοϊραίιΐϋ : υηιΐδ >ί! ρηηειρδ. »

ΙΛΒΕΚ XII.

ΟΑΡ

5 Περί μεν ουν της των αισθητών ουσίας είρηται τι'ς

εστίν, έ"ν μεν τη μέθοδοι τη των φυσικών περί της ύλης,

ύστερον δέ περί της χατ' ένέργειαν. Επεί δ' ή σκέ-

|/ΐς έστι πότερον ίστι τις πάρα τάς αίσθητάς ουσίας

ακίνητος και άίδιος ή οϋκ εστί, καΐ εϊ εστί τίς εστί,

Ιιι πρώτον τα πάρα των άλλιον λεγο'μενα θεωρητέον, δπως

είτε τι μη καλώς λεγουσι , μη τοις αύτυϊς ένοχοι υιμεν,

και εί τι δόγμα κοινόν ήμϊν κάκείνοις , τοϋτ' ιδία μη

κα6' ημών δυσχεραίνωμεν άγαπητον γαρ εί τις τα μέν

κοίλλιον λέγοι τα δε μή χείρον. (2) Δύο δ' εϊσι δόςαι

15 περί τούτων τά τε γαρ μαθηματικά φασιν ουσίας εΤναί

τίνες , οίον αριθμούς και γραμμάς χαί τα συγγενή τού

τοις , κα'ι πάλιν τας ιδέας. Έπει δέ οί μέν δύο ταϋτα

γένη ποιοϋσι , τάς τε ιδέας και τους μαθηματικούς αρι

θμούς , οί δε μίαν ούσιν αμφοτέρων , έτεροι δε' τίνες τάς

ιιι μαθηματικάς μόνον ουσίας ειναί φασι, 'σκεπτέον πρώτον

μέν περί των μαθηματικών , μηδεμίαν προστιθε'ντας

φύσιν άλλην αύτοϊς, οίον πότερον ίδέαι τυγχάνουσιν

ουσαι η ού , και πότερον άρχαι και ούσίαι των Οντων

ή ού, αλλ* ως περί μαθηματικών μόνον εΐτ' εϊσιν εϊτε

2ό μη εϊσι, και εϊ εϊσι πώς είσίν , επεΛα μετά ταϋτα χω

ρίς περί τών ιδεών αυτών απλώς και ίσον νόμου /άριν

τεθρύληται γαρ τα πολλά και υπο τών εξωτερικών

λόγοιν. (ϊ) "Ετι δέ προς εκείνην δει τήν σκε'ψιν άπαν-

ταν τον πλείω λόγον , ίταν έπισκοπώμεν εϊ αί ούσίαι

;ΐπ και αί άρχαι τών Οντων αριθμοί και ίδέαι είσίν μετά

γαρ τας ιδέας αύτη λείπεται τρίτη σκέψις. [II.] (ί) Α

νάγκη δ', εϊπερ εστί τα μαθηματικά, η1 εν τοις αϊσθητόϊς

είναι αυτά, χαθάπερ λε'γουσί τίνες, ή κεχωρισμε'να τών

αισθητών (λε'γουσί δέ καιούτιο τινές )• η εί μηδετέρως,

** ή οϋκ είσϊν ν) άλλον τρόπον είσίν. "Ωσθ' ή άμαιισβή-

τησις ήμϊν εσται ού περί τοϋ είναι άλλα περί τοΰ

"Οτι μέν τοίνυν εν γε τοις αίσθητοϊς αδύνατον είναι

και άμα πλασματίας δ λ.όγος , είρηται μέν και έν τοις

40 διαπορήμασιν δ*τι δύο άμα στερεά είναι αδύνατον , (τι

δέ και οτι τοΰ αύτοΰ λόγου και τάς άλλας δυνάμεις και

φύσεις έν τοις αϊσθητοϊς είναι και μηδεμίαν χεχωρισμέ

νην. Ταΰτα μέν ουν είρηται πρότερον. (ϊ) Άλλα

προς τούτοις φανερον δτι αδύνατον διαιρεθήναι δτιοϋν

45 σώμα. Κατ' έπίπεδον γάρ διαιρεθησεται , κα'ι τοϋτο

κατά γραμμην, και αυτή κατά στιγμήν, ώστ' εί τήν

στιγμήν διελεΐν αδύνατον, και την γραμμην, ιί δέ

Ι.

ϋβ ίριΐίίΐιίΐίιιηι ίΐβςιιβ ηιΜ;ιιι[ ί.ι , φι,ϊ•ΐ!,ϊΐιι δίΐ , οΊγΙπιπ

εδί : ιιι ΙιαοΙαΙίοικ; φιίιίειιι ιι,ιΐιιι-αΐίιιιιι , άΌ ηιιιΐιτίιι, ροδίε-

τίυ3 νβπ> (1β βοίυ. (}υυηι ϊυΐβιη Ιικο οιιιι•>ίιΙρι•.ιΙίο δίί,

υΐΓϋΐη ρπιΊιτ δεηδίΐι'ιίεδ ΜΐΙΐδΙβηΙίίΐδ αΐίφι» δΙΙ ϊιιιηκιΐιί-

ΙΪ8 εί «ΊπΊΐη, ηεο,ηε, (Ί κι «Ι , ο,ιια•Π3ΐη δίί : ςιι,τ 30 «Ιϋβ

ϋκιιηΐιιι-, ρπηιο ιφοι-.ιιΐϋΐκίπιη «Ι, υΐ Ιαπι !<ί ηιιίϋ ηοη

ινι-Ιι' (ΙίΐίΐηΙ, ηοη πμΙιίιι ίιιιρίιι^ιιηιι-ι; Ιιιιιι 81 ςυοι! ηουίβ

ιΊ ίΙΙίβ εοηιιηυηβ ιΙο^ηι;ι 8ΪΙ, Ιιοι•. ίεριιΐίΐΐίιιι ηοη εοηίΓΑ 008

βΓβνίΙβΓ ΓβΓ3ηιιΐ8. 8ιιΓΙί(:ϊπΐ8 οιιίιη βη'1, 8! φιί* ΐ]ΐι»-ι|;ιηι

ηιβίίιυ ιΐίοβΐ , ςυχιΐΐπι ηοη ιΙβΙβΓίηδ. (2) Οιιβ; ηηΐβπι (Ιο

1ιΪ8 ορίηϊοηεβ 8ΐιη(. ς>ιπ<Ι;ιπι » Ί.ηίιη ίρβ» ηΐΐΙΙιβηιαΙίεα

8υΙ)8ΐ3η(ί38ε88«3ίηη(,ΐ](ηιιπιβΓ08, Ιίηι'Λί, εί ςιιχ Ιιι- ρ]ιΐ8-

(Ιβηι βεηεπβ 8ηηΙ, εί ΓυΓ8ΐΐ8, ϊιίεββ. (Οιιιιιιι ;ιιιΙιίιι ΐ|ΐιίι|.ιιιι

Ϊ(1ε38 ιιιιιικτοδηπρ ηιαΙΙιοιιΐϋΙΪΓοβ ιΐπυ «ι-πιτα ΠιιίαηΙ, (ριίιΙ,ιηι

ιιιΐ3ΐη 3ΐιιυοπιηιη3|ιΐΓ3ΐη, ςιιΜβιη ,ίιιΙιίιι 3|ίϊ ηΐ3(Ιι«ηΐ3(ίθ38

Ι,ιηΐιιιη 8υΙ)8ΐ3ηΙί38 ε88ε •Ι ϊ•-.-ιιιΙ : ρηιηυιη ιρικίπη ιΐε ι»3-

(Ιιΐ'ΐιΐΗ(ϊοϊ'>ΐΌΐΐ8Ϊ<]ιτ»ιΐ(Ιιιιη 0*1 , ιιπΙΙαιη 3ΐί3ΐη ν'ΐ8 Ηιΐιίεηιΐο

ιι,ιΙιιιλιιι , νείηΐί υίπιπι ίι1εα3 8ίη( ηεοηε, εί υίπιιη ρπηεί•

ρΪ3 8ΐΐϋ8(3η(ία:ςυε πιΐίυιη,ηη ηοη, μίίιιιι Ι.ιιιΙιιπι, υ( ιΐι-

ιιιαΙΙκΊΐι,Ίΐίι-ίδ, ϋΐηιιη 8Ϊη(, 3η ηοη βίηι, β( 8Ϊ μιιΙ , ςυοηαηι

ιηοιίο δίηί ; (Ιείηιΐε ροβίεβ βεοΓβυηι (1ε ϊρ$Ϊ8 ίιΙ< •ί* βίιηρϋοί-

Ιοί•, εί (ριαηΐιιηι ΓεοερΙΪ ιιιογι» ^Γ3[ί3 : ιϋ νυΙμ;,ι1;ι ηβηιςυε ρΐιι-

ι ίιιι.» μιιιΙ , ε(Ϊ3ΐη ιιι <!\ΙπίοπΙ>ιι< Γ3(ίοηϊΙ>υ8. (3) 1Ί•«Ίι η.ι,

3(1 ίΙΙ.ιιιι ωΐΒίιΙιτηΙίοικ,Ίΐι ηρυι ΙϊΙ ιιι.ί'ριιτιιι 8εηηοηί8 ρ3Γ-

Ιειη «ΙΙπκΙιτί', ιριιιιιι (1β 1ιί8 ευη8Ϊ(1θΓ3ΐ)ίιηυ3, ιιΙιίμιι »ιιΙι•

8)αηΙ!ίΒ ρΓΪηείρίβηυε οηΐίιιιη , ηιιηιειί 3ε ίιίεα: βίηΐ : ρο-,1

ϋΐιίηιΜεαβ, Ιΐιχν ΙεΓίίβεοη.ΜίΚταΙϊο η.'8ΐβΙ. [II.] (4) Μεεε&,ιε

ϋΐιΐΐ'ΐιι, κι ιη:ιΙΙιι•ιιι:ιΙίΐ"ΐ βυηΐ, 3ΐιΙ ίη 8ειΐ3ίΙ)ίΙίΙιιΐ3 ρ» ε88β,

ιριΐ'ΐη.ιι1ηιικ1ιιηι 3ΐί(|ηϊ ιϋιιιηΐ, ,ιιιΐ 3 βοιίδίηϋίοιίδ 8ερ3ΓαΙ«

( ιί Ιιοε οΐίαπι ιηοιίο ιμπιΚιπι αίιιηΐ ) ; αιιΐ 8ί ηειιίΓΟ ιηοιίο ,

.•ιιιΐ ηοη δυηΐ, ηιιΐ αΐίο ιηοιίο δηηΐ. ΟιιαΓΟ ιΐιιΐιίΐηΐίο ηοηϊδ

ηοη (1ε ίρδο 688ε οι ί ι , νεπιιη (1ε ιηοιίο.

ΟΑΡ. II.

Ε( ΐ|ΐιίι1οιη ςυθ(1 ίη δεηδίΐιίΐίουδ οα βδβε ϊιηροδδίηίΐρ εδ(,

ιριηιΐιρκι δϊιηιιΙ ΠεΙΪΙίίΐ Γ3(ϊο 881, ϋίοΐυιη 83ηε ίη (1ιι1ιί(3-

ϋοηίουδ βδΐ, ςποά δίηιιιΐ <1ιιο εοΐίιΐ,ι 6886 ϊπιροίδίΐιίΐβ 681.

ΙΙι-ιη (ΐιιού ρίιι«1οιιι ΓβΙίοηίδ Ρδ(, εε(εΓ38 ςιιοηιιε ρο(εη(Ϊ33

ρΙ η3(ιΐΓ38 ίη ίρηίίΐιίΐίύυδ 6886, 30 ηιιΙΙαηι 8ερ3Γ3ΐ3ΐη : Ιιητ.

ίΐΒίριε ρΐ'ίιΐδ (1ίρΐ3 δΐιιιΐ. (2) Υρι ιπιι :ι.1 1ι;ι•ι• ιΊί.ιηι εοη-

Μ.ιΙ , ιριοιΙ ίηιρο^ίΐιϋε εβδεί ΐ|ποι](ΐιιικ|ΐκ• οοΓρυδ ιΐίνίιϋ.

υίνίιΙρπΊιΐΓ ριιϊπι ίριιιηιΐιιπι Μΐ|ΐι•ιΤιιίΐΊΐι, ιΊ Ιι,η: δεευιι-

(Ιιιπι Ιίηραηι, ε( ίδΐβ ίΡοιιηιΙιιιιι ριιιιρίυιιι. ρυηπι δι

ριιικ [ιιιιι ίηιροδδίοίΐε βδΐ άίνΜετβ, ιΊί.ιιιι Ιίηεβηι : ςικχΚί

30.
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ταύτην, και -άλλα. Τί ουν διαφέρει η ταύτας είναι

τοιαύτα; φύσεις , ή αύτάς μέν μη, είναι δ' έν αΰταϊς

τοιαύτας φύσεις ; Το αύτδ γαρ συμβη'σεταΐ' διαιρουμένων

γαρ τών αισθητών διαιρεθησονται,η ούδε α'ι αίσΟηταί.

6 (ί) Άλλα μήν ουδέ κεχωρισμέναςγ' εΤναι φύσεις τοιαύτας

δυνατόν. ΕΙ γάρ εσται στέρεα πάρα τα αισθητά κε/ιο-

ρισμένα τούτων έτερα και πρότερα τίον αισθητών, δηλον

δτι και πάρα τα επίπεδα έτερα άναγκαϊον είναι επίπεδα

κεχωρισμένα και στιγμας και γραμμάς• του γαρ αϋτοϋ

ιο λόγου. Κι δε ταϋτα , πάλιν πάρα τα του στέρεου του

μαθηματικοί) επίπεδα και γραμμάς και στιγμάς έτερα

κεχωρισμένα. Πρότερα γαρ των συγκειμε'νων εστί τά

άσύνΟετα• χαϊ είπερ των αισθητών πρότερα σώματα μή

αισθητά , τω αϋτώ λόγω και των έπιπέδοιν των έν τοις

■ & άκινητοις στερεοϊς τα αυτά καθ' αυτά. "Ωστε έτερα

ταϋτα επίπεδα και γραμμαι τίον άμα τοϊς στερεοϊς τβϊς

χε/ωρισμένοις• τα μέν γαρ ά'μα τοΤς μαθηματικσϊς

στερεοΐς, τα δε πρότερα τίον μαθηματικών στερεών.

(») Πάλιν τοίνυν τούτων των επίπεδων έσονται γραμ-

ϊυ μαί, ιον πρότερον δεήσει έτε'ρας γραμμας και στιγμάς

είναι δια τον αύτδν λ>όγον• και τών £ν ταϊς προτε'ραις

γραμμαϊς ετέρας προτέρας στιγμάς, ων ούχε'τι πρότεραι

ίτεραι. (ύ) "Ατοπος τε δή γίγνεται ή σώρευσις• συμ

βαίνει γαρ στέρεα μέν μοναχά πάρα τα αισθητά , έπί-

25 πεδα δέ τριττά πάρα τα αισθητά , τά τε πάρα τα αι

σθητά και τα έ"ν τοις μαθηματικοίς στερεοΤς και τα πάρα

τα εν τούτοις , γραμμαι δέ τετραξαί , στιγμαι δέ πεν-

ταξαί. "Ωστε περί ποΤα αϊ έπιστημαι έσονται αί μα-

θηματικαΐ τούτων ; ου γαρ δή περί τα εν τώ στερεώ τώ

30 ακίνητοι επίπεδα και γραμμας και στιγμάς- αεί γάρ

περί τα πρότερα ή επιστήμη, (α) Ο δ' αϋτος λόγος

και περί των αριθμών παρ' έκάστας γαρ τάς στιγαάς

έτεραι έσονται μονάδες, και παρ' έκαστα τα Οντα αι

σθητά, είτα τα νοητά, ώστ' εσται γε'νη άπειρα τών

36 μαθηματικών αριθμών. (7) Ετι άπερ και εν τοις

άπορημασιν έπηλθομεν , πως ενδέχεται λύειν ; περί α"

γαρ ή αστρολογία εστίν , δμοίω; εσται πάρα τα αισθη

τά, και περί ά ή γεωμετρία- είναι δ' οΰρανον και τα

μόρια αύτοΰ πώς δυνατόν, ί| άλλο δτιοϋν έχον χίνησιν ;

40 (») Ομοίως τε και τα οπτικά και τά αρμονικά- εσται

γάρ φιονη τε και δψις παρά τά αισθητά καΐ τά καθ'

έκαστα. Ωστε δηλον δ'τι και α'ι άλλαι αισθήσεις και τά

άλλα αισθητά• τί γάρ μάλλον τάδε η τάδε ; εί δέ ταΰτα ,

και ζώα έσονται , είπερ και αισθήσεις, (ο) "Ετι γρά-

45 φεται ενια καθόλου υπο τών μαθηματικών παρά ταύτας

τάς ουσίας. Εσται ούν και αυτή τις άλλη ούτία με

τάξι) κεχωρισμένη τών τ' ιδεών και τών μεταξύ , ή ούτε

αριθμός έστιν ούτε με'γεΟος ούτε χρόνος. Εί δέ τοΰ'το

αδύνατον , δηλον δ'τι κάκεΤνα αδύνατον είναι κε/ωρισμέ-

50 να τών αισθητών, (ιο) Ολιυς δέ τουναντίον συμβαί

νει και τοϋ' αληθούς καϊ τοϋ εΐιοΟότος υπολαμβάνεσθαι,

εί τις θησει ούτως είναι τά μαθηματικά ώς κεχοιρισμέ-

νας τινάς φύσεις. Ανάγκη γάρ διά το μέν ουτιος είναι

αύτας προτέρας είναι τών αισθητών μεγεθών , κατά τρ

Ιιβηο , εείοι-α φίοιριο. Οιιίιΐ ΐβίΙιΐΓ (ΙίΓΓιτΙ α>ι( Ιιβ$ ρ<«<•

Ιηΐεδ η,-ιΐιιπϋ, ηιιΙ ηοη ο&ιο ςιπιίειιι, ίοιΐ ρ$5ο ίη εϊ$ |«1ρ$

ηα(ιιπΐ8? ΙιΙρπι ηβηΐφΐρ ;κ τίιΐι•! : ιΐίνϊδϊδ βηίιη .'<ίι-.ϊΙμΙ'.-

1)υβ, άίνίϋρηίιιι-; ιιιιΐ ηεο ίρκο 86η8ί1>ί|ρδ. (3) ΑΙ ηεο

δΡρ3Γ3ΐ38 ΡίδΡ (3ΐβ5 Π,ΊΐΐΙΙ 35 ροδδίΐΐίΐε εδί. . Ν3Π1 81 επιηΐ

ΡγβΊργ δοηίίΐιίΐί» 8θ1ί<ΐ3 Μ-ρ;ιι.ιΐ,ι 3ΐ> 1)Ϊ8 οΊνει-83, ρι-ίοταςικ-

δΡηδϋιίϋΙιιΐδ, ρβίεΐ φΐο<3 εΐίβιη ρπΕίοι- δυρειίϊοϊεβ , βΐίαϋ ηρ-

00886 081 ρ*»β δυρει-Παβδ μ•|ι;ιι;ι1.ι-, ριιηο(3 ςιιοφίβ , ρΐ Ιί-

ηεαδ : <ιιι;ιιι<1< ><|ΐιίι1*-ιιι ιμιΙιίιι ΓβΙίο εδί. <}υθ(Κί Ιιορο, πιγ-

ΜΙ* ρΓ.νΙΡΓΙΙΙίΐΙΙίΡΙΙΙΐΙϊΐΊ 8θ1ί(1ϊ δΗρειΤιοίε», Ιίπεβδ Ρΐ ριιηιΊι,

ίιϋ:ι ιίιιιιΙ»γ|ι;ιγ;ιΙ;ι : 8Ϊ<]ΐ]ίϋοηίηεοιηρο>ί(3,ρηοΓ3Γοηιρο•ίί(ί8

βυηΐ. ΕΙ δι δοηδίοίϋΐιυδ ρποι-3 8υπΙ εοι-ροι-α ηοη δρη$.ίΙ>ϊΙΪ3£

ΡΛΐΙοιη ΓαΙΐοηβ βυροι ΠοίεΙιιΐδ «Ιϊαιη , ο,ιια• ίη δοϋιϋδ ίιιιιηι.Ι.ί-

Ιϋ)ΐ!8 μιιιΙ , ριϊοΓΟδ βιιηΐ ρπ! ςιιοΒ ρρΓ 8β ίρ53β εχδίδΐυηΐ.

(,>ικιπ' βϋβ; 5ΐιηΙ Ιια; Ιυιη 8υρρΓΓιρϊρ8, ίιιηι Ιίηο,ι• , 31) ϋδ ιχααι

δίηιηΙ οιιπι 8ορ3Γ3ΐΐ8 8οΜ(1ί8 δυηΐ : Ικχ- ηαπιςυβ $ίηιιι| πιηι

ηΐ3(Ι>οπΐ3ΐια3 δοΐίίΐίδ, ϊΠη> νβΓΟ Ιιίδ ρποΓβδ δυηΐ. (4) ΚυΓ-

8ϋδ ίΙΙ.ιηιιη δΐιρρΓΓιείοΓυηι Ιίηβίε βπιηΐ, ςιιϊοιίδ ρποΓΡβ ηΐίαί

ορθΓΐρΙ)ϊΙ ΐ'ίΐιΐΐ'ΐιι ι ηΐίιιιιΐ' Ιίηρβδ ρπηρίαιριε Ρίδβ : εί ρογιιπι

ιρι.ν ίη |ΐΓίιΐΓΪΙιιΐΗ Πηείδ, αΐϊα ριιικ Ι,ι [μ ϊοια , ψιιΐιιι* ηοη

ΡΓυηΙ αιηρίϊιΐδ 3ϋ3 ρι ίιιπι. (5) ΑΙ ;ι1ι>ιιι•(1» 83ηο οοβεβΓνϊΙίο

Ιί(. Λ<( ίιϋΐ ηηηιιριε δοΐίιΐη ιριίιΐΐ'ΐη , ιιηίι-η ρΓΟ-Ιβτ >ιιινϊ!ιϊ-

Ιίη Ρ8δθ; δΐιροΓΐίεί€8 νεΓΟ Ιπρϋερδ, ρΓ.τΙεΓ δΡηδώϋθΑ : ίΙΙι

δ€ίΙίεκΙ ργκΙργ 8ειΐδίΙ)Πβ5 , εί ο,υίε ίη ηΐ3ΐΙιεηΐ3[ί(:ίδδυη1 8οϋ-

ίΐίδ, ιρυπριε |ΐπι|ι•ΐ' ε&8 φΐ.ΐ' ίη Ιιίδ δηη( : Ιίηρχ 3υ|ριη <\ηλ-

Λτυρίίοεδ, ριιηεία ,ίιιΙιίμ ςιιίηΐιιρία. <^ιι,ιιί• γϊγο ηιΐΐΐίβ

ΙκιΜίιιι ηι:ιΙΙιι•ιιι;ιΙί(•;ι• ςείεη(Ϊ33 εΓυηΙ ? ηοη ρ(εηίηι οϊγγλ 8«-

ρετΠείεδ, Ιΐηεαβ βΐ ριιηείβ , ςυ»3 ίη ίηιιι»ο1)ϊΝ 5οΙκΙο δΐιη( :

ΐ|π;ιηιΙιιφιίιΙ< ηι δΡΐηρεΓ δοίεηΐίβ οίΓΟβ ρΓ!0Γ3 ΡδΙ. (6) Εΐΐΐεηι

ι.ιΐίο ,!,- ηιιηίοπδ φΐοηιιε : ρΓα•1εΓ εηίηι φΐ.τ]ΪΙ>θΙ ριιηείη,

3ΐί8β ιιηί(3(θδ (ΊΐιιιΙ,.Η' ρΐ','ιΊιτ φιαΊίΙιεΙ εηΐίιΐ .«ρηδίΐιίΐία :

«Ιείηιΐε ρπεΙεΓ Ϊη1ε11ί;;ί()ί1ία: φΐβΓΡ ιιιιιπγιοιίιιιι ηΐ3ΐΙιεηΐ3-

ΙίιυΐΜΐιι ίηΠηίΙα κιίιρπι οπιηΙ. (7) ΙΙοιη , φΐοηβηι ηκχίο ,

< 1 ιΐίΐ' ίη ι1ιιΙιίΙ.ιΙίιιιιίΙιιι> ρρπΌηκιιίηΐΗδ , δοΙνεΓε |κ>δδΐιηΙ?

Ι 1 1 ιι 1 1 1 1 ε3 , ι ;π ,ι ιριχ 3ίΐΓοηοηιία ρ$( , δίπιίΐί ηιο<Ιο ρπτίΡΓ

6οιΐίίί1)ί1ί3 δΐιηΐ, 30 οιγοβ ςηκ ^οοπιι?Ιγϊ3. Ε5.ιε υργο οίε-

1 ιιιη, ρ( ρ3ΐΐΡδ ε]ιΐδ , φίοπαιπ Π)θ(Ιο ροδδίΐιίΐββδί, αιι(3ΐίικ1

ςιιοιίοιιηΐφΐε ηιοΐιιιη ΙιβΙιρηδ ? (8) δίιηΊΙίΐΡΓ βιιίρηι ρεΓδρε-

εΐίν,τβ εί Ιΐ3Γηιοιιϊε•ΐ! οϋ]εο(3. Κι ίΐ ηβηιςυρ νοχ ε( τϊδυ»

ρπιΊιτ 8ΡΠδίΙ)ί1ί3 ιΊ ρ;ιι•ΙίΓΐιΐ3ΓΪΛ. Οιι,ίιο ρβίεΐ φίοιΙ ,ιΐίί

δεηδίΐδ Γΐί,Ίΐιι 3ΐί3ΐ|υε δεηδίΐιίΐίβ βυηΐ. (Ίιγ ι-ηϊιη πΐ3^ίδ ϊΐΐβ,

«{ΐιαηι ϊδ(3? Οιιοιίδί 1ιιι•ι• ίΐιηΐ , .ιηίηι»1ϊ;ι ηιιοηιιε επιηΐ, δι

ΐ|ΐιίιΙ(-ιιι ι•1 δεηδυδ. (9) ΙΙιίιι φΐίΐ'ϋαηι 3 πΐ3(Ιιειιΐ3ΐίΐΊ$ ιιηί-

νεΓδΐΙίΙεΓ ρπΓΐιτ Ιιλ» δΐιΙ>3(3ηΙί3δ ?<τίΙ)ΐιηΙιΐΓ. ΚγϊΙ ι^ιΙιιγ 1ι<το

ιριοιριε ηΐίβ φΐ,Τ(ΐ3ηι δυ!)3(3η(Ϊ3 8ρρ3ΐ•;ιΙη , 30 ηιειίία ϊιιΐιτ

ί(]63δ 30 ιηριϋί, ιρι.τ ηρο ππηιεπι», ηεο ριιηιία, ηεο πιλ

§ηίΙικΙο , ηεο (ειηριΐδ δίΐ. ΟιιοιΙδί Ιιοο ϊιηροδδϊΐιίΐε ΟδΙ, ιοιι-

8(31 ί1Ι;ι ςυοςυε ϊηιροδδίΐιίΐε εβββ 8 δρηδίΙιίΙΜιιΐδ 8ρρ»Γ3(3.

(Ι Ο) ΕΙ οηιηίηο εοηΐιμπιιιπ , Ιιιηι νεΓΟ , Ιηιη ει φίοιΙ βχϊβΐϊ-

Π13ΓΪ &θΠ(ΐΐηΐ ΡδΙ, ;ιι-ΐΊ•Ιί(, £Ϊ '|Ιιίδ ί(3 ΟδδΟ Π13ΐΙ|«1Ι)3(ίθα

|ΐοη;ιΙ , ιιΐ φΐ3δ()3ΐη ηβΙυΓ38 $ερ3Γ3(38. Νβηι ηεοεβδε ρΓοΓεεΙο

ΡδΙ, ρΓ0ρ(6ΓΡ3 Ι|1ΐί(|ι'||1, ςΠΟΐΙ Ϊ13 68 Ιΐ»1)Ρ»Ιΐ(, ρΓΙΟΓβδ 8Ρη8ΪΙ)ϊ -

ΙΙΙιιΐδ ηΐ3§ιιϊ1υ(ΙίιιίΙιυ8 βδβε, δΡουηΟιιπι αυΐεηι τβΓί(3(ειη ρο-
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αληθές δε υστέρας• το γαρ ατελές μέγεθος γενέσει μέν

πρότεοόν έστι, τη ουσία 6" ύστερον , οίον άψυχον έμψυ

χου, (ιι) Έτι τίνι καί ποτ' εσται £ν τα μαθηματικά

μεγέθη; τα μεν γαρ ενταύθα ψυχή ή μέρει ψυχής

ι, η άλλω τινι εύλόγω• ει δε μη, πολλά καί διαλύεται.

'Εκείνοις δέ διαιρετοϊς καί. ποσοΐς ουσι τί αίτιον τοΰ εν

εϊναι χαι συμμένειν; ([») "Ετι αί γενε'σεις δηλοΰσιν.

Πρώτον μεν γάρ έπι μήκος γίγνεται, είτα έπι πλάτος,

τελευταϊον δ' εις βάθος, και τε'λος εσχεν. Ει ουν το

ιιι τη γενε'σει ύστερον τη ουσία προτερον , το σώμα προ-

τερον αν είη επίπεδου και μήκους• και ταύτη και τε'λειον

καί δλον μάλλον , ότι εμψυ/ον γίγνεται- γραμμή δε

έμψυχος ή έπίπεδον πώς αν είη; υπέρ γαρ τας αισθή

σεις τάς ήμετε'ρας αν είη το άΕίωμα. (\3) Ετι το

15 μέν σώμα ουσία τις- ήδη γαρ ε/ει ποις τό τε'λειον αί

δε γραμμαί πώς οΰσίαι ; ούτε γαρ ως είδος και μορφή

τις, οΐον ει άρα ή ψυχή τοιούτον , ούτε ως ή ύλη , οίον

τί> σώμα- ούθέν γαρ έχ γραμμών οϋδ' επίπεδων ουδέ

στιγμών φαίνεται συνίστασΟαι δυνάμενον. Ει δ' ήν

μι ουσία τις Ολική , τοϋτ' αν έφαίνετο δυνάμενα πασχειν.

(ιι) Τω μένουν λόγω έστω πρότερα. 'Λλλ' ου πάντα

ο'σα τω λόγω πρότερα , και τη ουσία πρότερα. Τη μέν

γαρ ουσία πρότερα δσανοιριζόμενα τω είναι υπερβάλλει,

τω λόγω δέ δσοιν οι λόγοι εκ των λόγιον ταϋτα δε ούχ

ϊί> άμα υπάρχει. Ει γαρ μή εστί τα πάθη πάρα τας ου

σίας , οΤον κινούμενόν τι ή λευκόν , τοΰ λευχοΰ ανθρώπου

τί) λευκον προτερον κατά τον λόγον , άλλ' οΰ κατά τήν

ούσίαν ού γαρ ενδέχεται είναι κεχωρισμένον , άλλ' άεί

άμα τω σύνολοι εστίν σύνολον δέ λέγω τον άνθρυιπον τον

3υ λίυκόν. "Ωστε φανερον ο"τι ούτε τί) έ; αφαιρέσεως προτε

ρον ούτε τί) εκ προσθέσεως ύστερον έκ προσΟε'σεως -γ^ιρ

τω λευκώ δ λευκός άνθρωπος λε'γεται. (ΐδ) "Οτι μέν

ουν ούτε ούσίαι μάλλον των σωμάτων είσίν , ούτε πρό

τερα τω εΤναιτών αισθητών, άλλα τώλόγω μόνον, ούτε

31 χεχωρισμε'να που εΐναι δυνατόν , είρηται ίκανώς.

Έπει δ' οΰδ' έν τοις αϊσΟητοΐς ένεδέχετο αυτά είναι ,

φανερον δτι ή δλως ούκ εστίν ή τρόπον τινά έστι καϊ δια

τοΰτο ούχ απλώς εστίν • πολλαχώς γαρ το είναι λέγο-

αεν. (ϊ) "Ωσπερ γαρ και τα καθόλου έν τοις μαΟήμασιν

4ο ού περί κε/ωρισμένων έστι πάρα τα μεγέθη και τοί*ς

αριθμούς, άλλα περί τούτων μέν, ούχ ή δέ τοιαύτα οία

ενειν μέγεθος ή είναι διαιρετά, δήλον δ'τι ενδέχεται και

περί των αισθητών μεγεθών εΤναι και λόγους και απο

δείξεις, μή Ι δέ αισθητά, άλλ' ?) τοιαδί. (ί) "Ωσπερ

46 γαρ και η κινούμενα μόνον πολλοί λόγοι είσί, χωρίς τοϋ

τί Ικαστόν έστι των τοιούτων και τών συμβεβηκοτων

αύτοΤς, και ούκ άνάγχη δια ταϋτα ή κεχωρισμένον τι

εΤναι κινούμενόν τών αισθητών ή ε'ν τούτοις τίνα φυσιν

είναι άφωρισμένην, ούτω και έπι τών κινουμένου εσον-

60 ται λόγοι καί έπιστήμαι, ούχ ή κινούμενα δέ άλλ' η σώ

ματα μόνον, και πάλιν ή* επίπεδα μόνον και ή μήκη

μόνον, και η διαιρετά και ή αδιαίρετα έχοντα δέ θέσιν,

ίΙιτΙοΓεδ. 8ίφΐί<Ιι•ηι ίηιρεΓίεοΐΛ ιικιμιιΚιΐιΙο , £εηεΓ3(ίοηε

ρποι•, ΜΐΙ)>Ι:ιιι(ί:ι ροδίεποι- οδΐ, ιιΐ ίιΐίΐιιίπι.ιΐιιιιι 3ΐιίιιι.ιΙο.

(Ι Ι) ΙΙιίιι , ΐ|ΐι;ι ι ;ι1ϊοιι«• ΙηηιΙειιι ηΐ3(ζΙ1ιΊιιιΙίιιβδ ιη3|Ιιεηι3(ίοΚ!

ιιηιιιιι επιηΙ :' ιι.ιιιι (|ιιοβ ψιίιίειη Ιιίι- μμ>Ι , βιιίιη», ;ιιιΙ [>:ιγΙι•

αηίιηη», ,ιιιΙ αΙκ|ΐιο( • 1 1 > > >< Ι ρ3Γ(ίοορδ εδί ι•3(ίοη'ΐδ : ψιοιίβί ηοη,

ιπιιΙΙ,ι ιι ιιίι ί »ϋ ιΙϊδδοΙνεηΙυΓ. ΙΙΗδ νι•πι, ιριππι (Ιίνί&ί1>ΪΙοί,

αυαιιΐίεα,υε δίη( , <|ΐιίιΙη ιιίι (ίΐη-α' ('.•>! , ιιι ιιηιιηιβίηΙ, οοη-

|ΐιιΐ('!.Γΐ|ΐκ• ιιι.ιιιι ,ιιιΐ .'■ (12) ΙΙι-ιιι ϊ[>«0 γΙι,ιιπ μεηεΓ3ίίοι1('ί

Ιιπι• ιιι;ιιιίΙΊ•>Ι:ιηΙ : ηιΐ3η<Ιοι|υίιΙειη ρηιιιηιιι 63 η<1 Ιοη^ϋυιΐϊ-

ηεηι, ιΐείηιΐε 3<1 Ι;ι<ί1ιΐιΙίιιΐΊΐι , ιΊ Ι,ΊΠιΙοιη ;ι4 μι οΓιιιιιΙίΙηΙι'ΐιι

ΓΐΙ, 80 ΙίΐΙιΊΙΙ ΙΙ,'Κ'Ι.Ί 6δΙ. Νί ί!ΐΙΙ|ΙΙΓ ΜΐΙΜίΙΗΐίϋ ΡΓΪΙΙ8, ι|ΙΙ"ιΙ

Ηΐ'ίκτηΐίοηβ ροδίειίιΐδ εδί,οοι-ριιδ ρΓοίεοΙο Ιιιιιι βιιρειΐιοίβ

(ιιιιι ΙοιιμίΙικΙιπι' ρπιΐδ οπί : εΐ Ιι,ιγ ΓβΙίοιιε ρειίεοΐιιιιι

ΙΙΙ3£Ϊ9, ;ι|ι|1!ι• ΙοΙίΙΙΙΙ , ιμιί,ι ΙιΙ 31111113(11111. Ι.ΙΙιια ΥβΓΟ,

8Ϊνβ Μίμη ΙΐΙΊΓ•,, Ι|ΙΙΊΙΜΙΙΙ ΙΙΙΟΐΙΟ ,ΙΙΐίΐΙΙ.ΐΙ.Ι θΗΙ? ϋΐ1|ι|',| ΙΙΙΙΙΙ

ιμιο ηυίΙιΐΜ 8ΐΐΐ3υ8 Ιι.χο οιτίΰ ρο*(ιιΐ3ΐίο ΓιιογιΙ. ( 1 3) ΙΙιίιι,

οοιριΐί ( 1 1 1 ί < 1 π 1 1 Μΐ|ΐι1;:ιι1ι.ι (|11.Χ><Ι,•\ΙΙ1 !'•>( , (|ΐιι'ρρο ιρίιιιΐ ].«ηι

ροΓΓβο(ίυηοιη ςυυιίβηιηιοιίο ΙιαΙ)β3ΐ : Ιίηκκ νβΓΟ ΐ]υοπ3πι

ιιιοιίο 8υΙ>8(αηΙίΐΕ «πιηΙΡ η™ ι•ηίιη υ( ίροοίββ ρ( Γυηικι

<ρι;ι•ιΐ3ΐη , νβΙυ(ί 8Ϊ ;ιηίηι;ι 8ί( ιρκ»1 1 ; 1 1 « • Ρ81 : ηβο ιι( ηιηΐι-

γι3 , νοίυΐί οοΓρυβ. Νίΐιϋ ι-ηίιη «χ Ιίιΐθίί, ηοςιιβ βχ δηρει-

(ίιίεΐιιΐδ, ιιοιριβ ριιηο(Ϊ8 νίιΙοΙιΐΓ οοηδίδΐιτο ρο<>«6. Αΐηιιί ίί

< 1 13,1 ||ι.ι|ι'|'ί.|||> -II Ι)•! ΙΙΙ! 1,1 £88ε(, ΙΐΙΙΟ ρ;ΐ(ί |ΙΙΙ5!>(' ρΓοΓϋοΛο VI-

ιΙιίι•Ιιιγ. (14) ΓιίΐΙίιιιιι• ίΙ;ιΐ|ΐΐι• ριίυΓ 8ί(. >υιι (31ΙΚΊ1 οιιιιιία

<|ΐια;ειιπΐ(|ϋΐ3 Γ3(ίοηβ ργιογβ, δυ1>>(αιιΙΐα ψΗκμιο. ρπυΓΒ Μΐηί.

5ιιυί(3ΐιΙί3 ιι;ιιηιρΐι' ρπυΐ'3, (ρικοιπιιιριΐ! 8«,ρ3Γ3[•-ι , εχο<•ϋιιιιΙ

βκβηΙΙα : ηϋοηβ νβΓυ, <ιιιοι-ιιηι ηΐ)(ίοικ'5 ραιααΐα βχ ηο-

ΙίιιιπΙιΐι•. χίιιι/ιιΙαίΊϋιΐϊ : Ιι;ι•(• ;ιιιΙ(•ιη ηυπ 5ΐιη( βίιηιιΙ. δι

εηίιιι ρ388ίοη68 ηοη »ίη( ρπηίιτ Μΐ1)»(:ιη|ί;»5, ννΐιιίί ςιιιιϋιίβηι

ηιιιΐιιιιι, νιΊϋΙΙιιιιιι, Ιιοιιιίηο ιιΙΙιο ϋ('(ΊΐικΙυιιι πιΐίοιιοιιι αΙ1>β<Ιο

ριίοΓ β«1, ηοη μίίιγιιΙιιηι δυϋϊίβηϋηηι. Νοη ι-ηίιη ρ•ι(ι- !

8ίρ»ΓΗ(3 ε&8β, νιτυιη βκιηρεΓ ιιιΐ3 ειιιιι Ιοίο εδ( : ιΐίοο αυίοιιι

ΙιιΙιιιιι, Ιιοηιίηβηι αΙΙ>υιιι. (,μι.-ιγγ ι > ■ .- • ■ ι ι ι ■ »ι ιιιιι ε^Ι , ηειμιυ

ρπιιβ (•55ε , ηυοιΐ εχ 3οΐ3(ίυιιε ββΐ, ηειμιβ ροήΐιτίιι.ι, ςϋικί

εχ 3ρρυδί(ίυηε γ-Ι ; εχ βρροδϊίίοηε ηαιηιριε, ίρ83 αίοειϋηη

311)118 Ιιοηιιι <Ιϊεϊ(ιΐΓ. (Ιό) Ι,ίποιΐ ίμϋιιι- ιιπ; 5υΙκ(3η(ίοε 5ίη(

ΙΜ.'Ιμί- ιρί.ΊΙΙΙ (•0|•ρϋΓ3 , ΠΟΟ 668011(13 ίΟΙΙ^ίΙΐίΙιΙΐΙΚ |>Γ)ΟΓ3 δίηί ,

Υεηιιη 8οΐ3 Γ3ίίοηε, ηεε υ8<ρα3ΐη ε?$ε Μ-ραι ;ιΙ;ι ρυ.-ϋϋιίΐε ε8βε ,

δο(ί5 ιΐίιΐυηι εβ(.

ΟΑΡ. III.

(,ίπιιιη λίτοηοε ίηδεικί1)ίΜΙ)ΐΐδ 63 Οϊβε εοη(ίης»(, Γηαιιϊ-

ίΐ'δίπιη <>1 ιριοιΙ :ιιι( οιιιηίηο ηοη δΐιηΐ, :ιιι( ηιηιΐο ι^ϋΐκΐβιιι

δΐιηΐ, οΐ ιιίι Ιιοε■ιιιιιι δίπιρϋΐ'ίίεΓ δΐιη(. ΜυΙΙψΙκϊΙιτ η,ιιη.

ςιιε ίριΐιιιι εδϋε ιϋοίιιιιΐδ. (2) (^ιιι'ΐηηιΐιιΐιιιΐιιιιι εηϊηι ιιιιι -

νει°8Ηϋ3 ίη ιηιιΙΙιειιιιιΙίΐ'Ν ηοη μιιιΙ ιΐε δερ3Γ3(ίδ , οίπ.ι ιηη^ιιί-

(ιιιϋηεδ ιιιιηιεΓυδςιιε, νιτιιιιι <1ε Ιιϊ3, ψκιηιμιαιιι ηοη ιρια-

Ιπιιι-. (;ιϋ,ι , ιι[ ηΐ3|;ηίίιιι1ίιΐ6ΐιι 1ΐ3ΐ)03ηΙ , 3ΐιΙ (Ιίνϊ>ί5ίϋ» δίηΐ;

ρ3(ε( ιριοιΙ εΐί.Ίΐη (ΙειιΐΒ^ηΗικΙίηϊυιΐδ δεηδϊυίΐίΐιιΐί Γ3(ίοηβδ εΐ

ιΙεηιοηδΐΓ3(ίυηεδ μμιΙ , \ π ιιπι ηοη ρΓουΙ δεηδίηίΐεδ, δειΙ

ρΓΟΙΐ( Ι ι Ιι'ι Μ1Ι1(. (3) υΐ1ΙΊ113ιΙ|1ΙΙΙ(Ι|ΙΙ11 ι ιιιιιι, ρΓΟίιΙ ηιυΐ3 80-

Ιιιιη , ιηϋ1ΐ33 Γ3(ϊοηεδ δΐιηί , βοδηυβ εο , ςιιοιΐ η,ιιία δίί ιιηιιηι•

ιριοοίιριε εοπιηι , 30 είδ βοοίιίβηΐίυιη, οοη8ΐ<]6Γθ(ιιι•, εΐ ηοη

εϊί ηοΜδδε ρι•ορ(ει•εβ ίιίειη αΙΐςιιϊιΙ ηιοΐυηι νεί 3 δεηδϊηίΐίουί

δβρ3Γ3(ιιηιι 685ε, ϊβΐ ϊη ι•ί.•<;ι1ίιρΐ3ΐιι η3(ΗΓ3πι 808Γε8αΐ3ηι εδδβ :

ί(;ι ιΐε ηιοΐίδ εΐίϊηι 6Γυη( Γ3(1οηεί Βΐη,υε δοίεηίϊβε , ηοη (3•

ιηβη ιτηϊίεηηδ ηιο(3 , νεπιπι α,υα(εηυδ οογρογ» ΙαηΙιιιη ; εί

πίΓδυδ ρΓοη( δυρβΓΛοίεδίβηίυηι, β( ρΓοηί Ιοη^ίίιιιΐίηεβ Ιηη-

(ιιιιι, <•( (|υ3ΐεηιΐ9 άίνΐδίΐιίϋβ ε( ηιιηΐεηιΐδ ίηιΐίνίβίηίϋϊδίΐυοι
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χαι ^ αδιαίρετα μόνον. (4) "ίϊστ' έπει απλώς λέγειν

αληθές μή μόνον τα χωριστά είναι άλλα χαι τα μη χω

ριστά, οίον τα κινούμενα είναι, και τα μαθηματικά δ'τι

εστίν απλώς αληθές ειπείν, και τοιαΰτά γε οία λέγουσιν.

6 Και ώσπερ και τας άλλας έπιστημας απλώς αληθές

εϊπεΤν τούτου είναι, ου/ 1 τοΰ συμβεβηκότος, οίον δ'τι

λευκοϋ ει το ΰγιεινόν λευκόν, ή δ* εστίν υγιεινού, άλλ'

εκείνου ή εστίν εκάστου, εΐ η ΰγιεινόν υγιεινού, εί

δ' ή άνθροιπος ανθρώπου, ούτοι και τήν γειυμετρίαν ουκ

10 ει συμβέβηκεν αισθητά είναι ων εστί, μη έστι δ' ή αι

σθητά, οϋ τών αισθητών έσονται αί μαθηματικοί επι

στήθιοι, οΰ μεντοι ουδέ πάρα ταΰτα άλλων κε/ωρισμέ-

νων. (δ) Πολλά δε συμβέβηκε χαθ' αυτά τοις πρά-

γμασιν ή εκαστον ΰπάρ/ει τών τοιούτων, έπε! και ή θήλυ

16 το ζώον και ί; άρρεν, ίδια πάθη εστίν, καίτοι ουκ εστί

τι θήλυ οΰδ' άρρεν κε/ωρισμένον τών ζωοιν • ώστε και

ή μήκη μο'νον και ή επίπεδα, (ο) Και δσω δή αν περί

προτέρων τώ λόγω και απλούστερων, τοσοότω μάλλον

ε/ει τάκριβές• τοΰτο δέ το άπλοΰν εστίν. ίϊστε άνευ

ϊο τε μεγέθους μάλλον ή μετά μεγέθους, και μάλιστα άνευ

κινήσεως. Έαν δέ κίνησιν, μάλιστα τήν πρώτην ■

απλούστατη γάρ , και ταύτης ή δμαλη . (7) Ο δ' αυ

τός λόγος χα! περί αρμονικής και οπτικής• ουδέτερα γαρ

υ[ οψις ή ?Λ <ρωνή θεωρεί, άλλ' ?, γραμμαι και αριθμοί•

25 οικεία μέντοι ταΰτα πάθη εκείνων. Και ή μη/ανική

δέ ώσαΰτως. (β) Ωστ' εϊ τις θέμενος κεχωρισμένα

τών συμ€ε6ηκότυ)ν σκοπεί τι περί τούτοιν ή τοιαύτα ,

οΰΟέν δια τοΰτο ψευδός ψεΰσεται , ώσπερ ούδ' όταν έν

τή γη γράφη χαι ποδιαίαν φή τήν μή ποδιαίαν ■ ου

30 γαρ έν ταϊς προτάσεσι το ψεΰδος. («) Αριστα δ' άν

ουτο) ΟεοιρηΟείη έ*καστον, εί τις το μή κε/ωρισμένον

θείη /ωρίσας, δ'περ δ αριθμητικός ποιεί και δ γεωμέ-

τρης. 'Έν μέν γαρ χαι άδιαίρετον δ άνθροιπος ή άν-

Οροιπος • δ δ' έθετο εν άδιαίρετον, ειτ' έθεοΊρησεν εϊ τι

35 τώ άνθοώπω συμβέβηχεν ή αδιαίρετος. Ό δέ γεωμε'-

τρης ουθ' ?\ άνθρωπος ουθ' ή αδιαίρετος, άλλ' ^ στε-

ρεόν. *Α γαρ καν εί μή που ην αδιαίρετος ΰπήρ/εν

αυτώ, δήλον δ'τι και άνευ τούτων ένδέ/εται αύτώ ΰπάρ-

/ειν το δυνατόν. Ωστε δια τοΰτο ορθώς οι γεωμέτραι

4ο λέγουσι , και περί όντων διαλέγονται , καΐ όντα εστίν ■

διττόν γαρ το ον, τό μέν εντελέχεια το δ' ολικώς,

(ιο) Έπεί δέ τι) αγαθόν καΐ το καλόν έτερον (τό μέν

γαρ άεί εν πράξει , τό δέ καλόν χαι έν τοις άχινήτοις ) ,

οί φάσκοντες ουθέν λέγειν τας μαθηματικός έπιστημα;

46 περί καλοΰ ή άγαθοΰ ψεύδονται. Λέγουσι γαρ χα'ι

δεικνΰουσι μάλιστα• οΰ γαρ εί μη όνομάζουσι, τα δ' έργα

και τους λόγους δεικνΰουσιν, οΰ λέγουσι περί αυτών.

(π) Τοΰ δέ καλοΰ μέγιστα είδη τάξις και συμμετρία

και τό ώρισμένον, δ μάλιστα δεικνΰουσιν αί μαθημα-

60 τικαι έπιστημαι. Και έπεί γε πολλών αίτια φαίνεται

ταΰτα ( λέγω δ' οίον ή τάξις καΐ τό ώρισμένον ), δήλον

δ'τι λέγοιεν αν και τήν τοιαΰτην αίτίαν τήν ώς τό καλόν

αίτιον τρόπον τινά. Μάλλον δέ γνωρίμως έν άλλοις

περί αυτών έροΰμεν.

Ιι.ιΙί ιιΐί.ι, εί ρι-οιιΐ ίη<1ίνίδίυίΙί3 ΙαηΙιιιιι. (4) <3ιΐ3Γε φΐιιιιι

ΜΙΙΙ|)Ιίΐ•ίΙ(Ί• ΜΤΙ1Ι11 811 ιΙΪΡΡΓΡ, ΙΚΙ1Ι δοΐΐΙΙΙΙ ΡΡ[)3Γ3ΐ)ί1ίΗ , 86(1 Ρΐ

111)11 Μ•|ΐ;ΐΓίΐ1ιίΙί;ι 6856, νείιιΐί ηιοΙ» ε&δΡ; εί ηΐ3ΐ1ιρ!Τ)3ΐίι ι

ε&ν; δϊιηρίϊείίει• νβιυιιι εδί ιϋρριτ , βε ΙιιΙία φΐίιίριιι , φΐ.ιΓ.ι

ιΐίι-ιιιιΐ : ρΐ φΐριιι»ιΙηιοιΙιιιιι εΐίαηι ορ(ργ,15 δείρηίίβδ 8ίπΐ|•1Ι-

είίει• νβΓυηι εβί Οίεερε ηυ]ιΐ8 εδβε , ποη ρ^ιι* ο,υοε• εϊ 30Ρΐιΐ3ΐ :

νείιιΐϊ ικιιι 3ΐ1)ί, δι 83ΐυ1ΐΓ8 αΙΙιυιπ ίίΐ ( αϊ εβί εβ 83ΐυί>π&

.-ι'ϊι'ΙΐΙΪΗ ), 5ΡΐΙ ίΙΙίϋδ, φΙΛίΡΠΙΙδ (ΊφΙ-φΐε, ΡδΙ, δί ΕβΙΐΐΙΐΓΙ»

|)γοιιΙ ηηΙιιΙιγρ , δί νριο Ιιοιηίηίδ ρπηιΐ Ιιοπαο ε»1 : ΪΙ3 εί ρρ»-

ιιιρΙι ί;ιιη : ηοη 81 3εείόΊΙ 8βιΐδί1>>1ΐ3 Ρ8<ρ φΐηηιηι ε>(, ηοη <->1

ίΐιιίοιιι βοηιηι , ρΓοιιΙ μίιμΙνΙνι ίΐιηΐ, εηιηΙ&εηςίΐΗΐίυιιι ηια.-

ΙΙιειιιαΙίεη! ίείρηίί.τ : ηοη ρΓοΓεεΙο ρΓορΙεΓ Ιιλί: ηΐίοηιιιι 8Ρ-

ΙμΙ.ιΙιιΜΠΙΙ ΓΜΙΙιΙ . (.')) ,ΜϋΙΙϊ ΥΡΓΟ ρΡΓ 8ε Γ('1)11> ΠΡΜ.Ιιΐπ 1 .

Ι ΜΐιΙ ιιιιιιιιιΐ]ΐιοιΙι|ΐΐρ Ιαΐίιιηι Ρ8( : (]ιιοιιϊ,ίιιι εί ΐ|ΐιη|ριιιΐ8 Γβιηϊ-

ιιίηυιη αιιίιικι] , ε( (|ΐΐ3(ρηη8 η>380ΐι1!ηυιη , ρΓορΓίκ ΜΐηΙ η3»-

βίοηεβ, ρΙμ ηοη Ρ8( &1ι<]ΐιο<] (ριηίηίηυιη ηεςιιρ ηΐ38ειι1ίηιιιη

ϊρρ.ιι .ιΐιιιιι ,ΊΐιίηιιιΙίιιιη. (^ιιαίΐ εΐίαιιι ρΓοιιΙ ΙοηςίΙυιϋηρδ 8ο-

Ιιιιη,ιΊ ρι-οιιΙ ίΐιρει-ΙίΐΊΡΗ. (6) ΕΙ ςυβηΐο άΐ ρΓίοπουδ ΓαΙϊοιιβ

άο 8ίηιρΙϊείοΓίΙ>υ8 , ΙϋΐιΙο ηΐ3§!5 ίϋ εεΓϋΙικΙίηρηι 1ΐ3ΐ>ρ(. 1Ι•>.

ίΐπίρηι ηίιηρίρχ εβί : ηιΐΒΓΡ 308ςιιεηΐ3ςηί1υ(|ίηε πια;^8, ςυβπι

ι ιιιιι ιιι:ιμιιί|ιιι1ίιΐ(•, εί ηι:ι\ίιιι<< αΙ)8ΐ]ΐιρ πιοΐιι. Οποιΐ 8ί Ιΐ3ΐ)<•1

ιιιοΐιιιη , ρπηιυιη ηι»\ίιηε : βϊηιιίιίρηι Ιιΐο 6ίηιρΙίρί88ίηιιΐ5 ι>1

εί Ιιιι]ιΐδ ςυί ΓεςιιΙβΓίδ είΐ. (7) Εβϋεηι ΓβΙϊο Λΐ Ιιαπιιυιιίι.ι

εί ρι Γ>ρρρ|ίν3 εδΙ : ηευΐΓ3 ηαηια,υε, ρΓοαΙτΪ3ΐι*, νρΐ ρΓοιιΙ

νο\ , δρρριιΙβΙιΐΓ, ϊρπιηι ρΓοιιΙ ϋηεοϊ εί ηυιηεπ : ρΐΌρΓίίη

ηηιιιΐ|ΐιρ ίΙΙοπιιη Ιι;ρ ρ»ί»ΙυηΡ8 8ΐιη(. Αρ ηιι•<•Ιιηηκ•;ι φΐο<|υβ

δίηιΐΠΙΡΓ. (8) ΟιιβΓβ *ϊ ςιιίβ 31) ;«•ι ίι!ριιϋ1ιιι> βερηΓεί, λε <Ι«

ρί> 3ΐί<|ΐιϊ(Ι, φΐιιίριπι* (3ΙΪΗ ΜΐηΙ , εοΒ8Ϊ(1ρΓε(, ηιίηίιηε ρΓορΙρΓ

Ιιιχ' ιιιρηΙίεΙιΐΓ : ι|ΐΐ(ΐιιαι]ιιιιιιΙιιηι ιιρρ ι|πιιηι ίιι (ΡΓΓ3 όβδοπίιαΐ,

αρ. εηιη , ηυχ ρριΐϋϋδ ηοη ΡδΙ , ρριίαίριη οΜρλΙ. Νοη εηίιη ϊη

ρΓοροδϋίοηίηυδ ΓαΙ&ίΙα» ίηβίΐ. (9) ΟρΙίιιιε νεΓο ίΙ.ι υηιιιη-

φΐοΟφίε ρΓοΓεοΙο ροηδίιΙεΓβίιΊΙιΐΓ, δι ςιιίδ δερβΓβηδ ροηβΐ,

ιριικΙ ηοη Ρ8( 8Ρρ3Γ»1ηηι : ηιιοιΐ .ΊΐίΙΙιιπρίίευ» βροιηρίπίφΐρ

Ι.ιιϋ. ϋηυηι εηίιη εί ΐικίϊ ν ϊ^ιιιιι ΡδΙΙιοιηο, ρΓοιιΙ Ιιοηιι :

ί!Ιρ λ ριο ροδυίΐ ιιιιιιιη ίικίίνϊδπιιι , ιΐρίηιΐρ ϋρρριιΙ,ιΙιΐδ ε&(, 81

φΐί(] Ιιιιιιιίιιί, ρΓουΙ ίηιΐίνϊδίΐδ εβί , .ιρι ϊιΐιΐ. Λ Ι ςεοιηείΓ»

προ ρΓοιιΙ Ιιοηιο , ηεε ρΓουΙ ΐικίίνίδυί , οοηδκΙβΓβΙ, τΡΓυιη

ρπιηΐ δοΐίιΐιιηι. Νηιη ηιιχ, ιΊίαηΐΜ ηπ11ίΙ>ί ργηΙ ίηιΙί\ϊϊΐΐί ,

ίιιρπιηΐ εί , ριιΐρ! ιριιιι) ρΐϊβπι ηΐΐδφΐε Ιιϊδ εοηίίημίΐ εί ροδδβ

ίηρδδε. 0ιΐ3ΐ'ρ ρΓορΙεΓ Ιιοε τεείε ^ροιιιρΙπρ ιΐίι ιιιιΙ , βΐ <1<-

ριιΜΙιιΐδ ι1ί>δρπιιι1 , ρΐ ριιΙιλ μιιιΙ. Ι)ιιρ|ρ\ εηίιη εδ( βηβ,

Ιιοο φΐίιΐβιη αεΙιι, Ιιογ. νρι-ο ιηηίρηη. (10) Ουυιη ,ίπΙριιι

Ιχιηιιιη ι! ριιίεΐιηιηι άΐίΤρΓΒηΙ (Μ(|οί(Ιριιι ϋΙικΙ δεηιριτ ίη ορρ-

Μΐίοηε, ριιΙιΊιπιηι τργό εΐίβπι ϊη ίιιιηιυΙ)ϊΠ1ιιι> ε,4) , ςιιί (1ί-

ριιηΐ Πΐ3ΐ1ιρπΐ3ϋε3δ δείεηΐίβδ ηίΐιί! ϋβ 1>οηο νεΙ ρυΙεΙίΓΟ (1ϊ-

ρργρ , ΙίΐΙ-ιιιη <1ίι•ιιιιΙ. Ιΐίρπηΐ εΐεηΐπι εί οδΙεηοΊιπΙ ηκιχίιηρ :

ηοιι πι ίη ι, 8ί ηοη ιιοιηΐηαιι) , ορρπι Ι.ιιηρη εί Γ.ιΙίοηβΛ οβ(εη-

(ΙυηΙ, (Ιίεί ροίεβίεοδ ηοη (ΙίεεΓε (1ε ειδ. (1 1) ΡιιΙεήτί ηβιη-

φΐε ηιαχίιηιΐ! δρεείκβ δΐιη(, οηΐο, εοιιιηιειΐδιΐΓ3(ίο, ε( ιΚ-Ιίιιί-

I ιηπ, ιρι. '■ ιιι,ιμιιιρ οδίρικίιιηΐ ηιαΙΙιριιιβΙίι,τ ίρίρπίί.ρ. ΕΙ

ΐ]ΐιιιιιι Ιΐίρρ ιιιιιΚοΓίιηι ρ;ιυδΐυ εδδε ηρρβΓΡίΐηΙ (ύίεο ,ιιιίριη

νείοΐΐ οηΐο , εί άεΐίηϊΐυιη ) , ρβίεΐ ςυοο! εΐϊαηι δίιηϋεηι εηιι-

83ηι, φΐϋ' «Ι Ιιοηιιηι Ρ3ϋδ3 ε*1, ςυο(ΐ3ΐη ηιοιίο ιΐϊι-αιιΐ. Μη.ϊιλ

,ιιιίριη 3|ιργΙι• ίη 3ΐϋδ ιΐίρριηιΐδ δΐιρει• ηίδ
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ΟΑΡ. IV.

Περί μέν ο3ν τών μαθηματικών, ό*τι τε Οντα έστι και

πω; όντα , και πως πρότερα και πως ού πρότερα , το-

σαΰτα ειρήσθω. ΙΙερΊ δέ των ιδεών πρώτον αυτήν τήν

κατά την ίδέαν δόςαν έπισκεπτέον, μηθέν συνάπτοντας

6 προς την αριθμών φύσιν, άλλ' ώς »πέλα6ον έξ αρχής

οί πρώτοι τις ίόε'ας φήσαντες είναι, (ϊ) Συνέβη δ' ή

περί των ειδών δόξα τοις είποϋσι δια τι) πεισθήναι περί

της αληθείας τοις Ήρακλειτείοις λόγοις ώς πάντων τών

αί«θητών αεί ρεόντων, ώστ' είπερ επιστήμη τινός εσται

ίο και φρόνησις, ίτε'ρας δεϊν τινάς φύσεις είναι παρά τάς

αϊσΟητάς μένουσας• ού γαρ είναι τών δεόντων έπιστή-

μην. (3) Σωκράτους δέ περί τάς ήθιχάς άρετάς πρα-

γματευομένου και περί τούτων δρίζεσΟαι καθόλου ζη-

τοΰντος πρώτου — τών μέν γαρ φυσικών έπί μικρόν

ι* Δημόκριτος ηψατο μόνον και ώρίσατό πως το Οερμον

και τό ψυχρόν οί δε Πυθαγόρειοι πρότερον περί τίνων

ολίγων, ων τους λόγους εις τους αριθμούς άνήπτον, οίον

τί έστι καιοός ή τό δίκαιον ή γάμος• εκείνος δ' εΰλόγοις

ε'ζητει τό τί έστιν. Συλλογίζεσθαι γαρ έζήτει, αρχή

2υ δε τών συλλογισμών τό τί έστιν. (4) Διαλεκτική γαρ

ίσ/ΰς ουπιυ τότ' ην, ώστε δύνασθαι και χωρίς του τί

ε'στι τάναντία έπισχοπεϊν, και τών έν»ντίο>ν εϊ ή αυτή

επιστήμη. Δύο γάρ έστιν 5 τις αν άποδοίη Σωκράτει

δικά (ως, τους τ' έπακτικους λόγους και τό δρίζεσθαι κα-

αβ θόλου- ταϋτα γάρ έστιν άμφο) περί αρχήν επιστήμης.

Άλλ' δ μεν Σιοχράτης τα καθόλου ού χωριστά έποίει

ουδέ τους ορισμούς • οί δ' έχιόρισαν, και τα τοιαύτα τών

οντιον ϊίε'ας προσηγόρευσαν. (δ) "Ωστε συνέβαινεν

αύτοϊς σχεδόν τω αϋτώ λόγιο πάντων ίόε'ας είναι τών

30 καθόλου λεγομένων, και παραπλήσιον ώσπερ αν εϊ τις

άριθμησαι βουλόμενος έλαττόνων μέν Οντων οίοιτο μή

δυνήσεσθαι, πλείω δέ ποιήσας άριθμοίη• πλείω γάρ έστι

τών καθ' έκαστα αισθητών ώς είπεΐν τα είδη, περί ων

ζητοϋντες τας αιτίας εκ τούτων έκεΐ προήλθον καθ έ'κα•

35 στον τε γαρ δμυίνυμόν έστι , και πάρα τας ουσίας τών

[τε] άλλοιν έν έστιν έπί πολλών, και έπί τοΐσδε και έπί

τοις άϊδίοις. (β) Ετι καθ' ους τρόπους δείκνυται ίτι

εστί τα είδη , κατ' ούθένα φαίνεται τούτων • έξ ε'νίοιν

μέν γαρ ούκ ανάγκη γίγνεσθαι συλλογισμόν, ές ένίων

«Ο δέ και οϋχ ων οίονται τούτων είδη γίγνεται. Κατά τε

γαρ τους λόγους τους έκ τών επιστημών εσται είδη πάν

των δσων έπιστημαί είσιν, και κατά τό £ν έπί πολλών

και τών αποφάσεων, κατά δέ τό νοεϊν τι φθαρέντος τών

φθαρτών • φάντασμα γάρ τι τΛίτιον εστίν. (7) Ετι δέ

16 οί ακριβέστατοι τών λόγων οί μέν τών προς τι ποιοϋσιν

ιδέας, ων ου φασιν είναι καθ' αυτό γένος, οί δέ τον τρί

τον άνθρυ>πον λέγουσιν. (β) "Ολως τε άναιροΰσιν οί

περί τών ειδών λόγοι δ μάλλον βούλονται είναι οί λε'-

γοντες είδη τοϋ τάς ιδέας είναι• συμβαίνει γάρ μή είναι

60 πρώτον τήν δυάδα αλλά τον αριθμόν, και τούτου τό

προς τι και τοϋτο τοΰ καθ' αυτό, και πάνθ' ίσα τινές

άκολουθήσαντες ταΐς περί τών ειδών δόςαις ήναντιωθη-

Γ)ο ιη:\11ΐ(•ιιι;ι1ί( ίί ίβ'ιΙιΐΓ, 61 φιοϋ εηΐία μιιιΙ , εϊ φίοιιιοιίο

βηΐίϊ, ςιιοφίε ηιοιίο ρηοπι, βίο,ϋοηιούο ηοη ρποι-3, Ιοί

ιΐίεΐα δίηΐ. [IV.] Ι)(' ΐ<1βΐ8 βιιίβηι, ρηπιο ϊρκβπι , φίκ (1β

ίιΐι'ϋ βδΐ, ορίηίουειη εοηδίάεΓβηϋυηι βΛ, 3(1 ιιπιικτοπιιιι

ηαίιιπιιιι ηϋιίΙ ΓεΓεΓεηΙίβυδ , ίοιΐ ηιιειηηιΐηιοιίιιηι ορίηηΐί

8ΐιιιΙιι ρήηείρίο ςυΐ ριϊιηί ίϋεαβ εδδε (ΙϊχβΓβ. (2) Αεείιΐίΐ

νεη) άβ ίύείδ ορίηΐο ίΙΙϊε, ςυ'ι ιΐί.νεηιηΐ , ρι-ορίει-ε» ςηοι) (Ιε

νεπίαΐβ ηοΊι.ι'ΜπιιιΙ ΙΙ(τα(Π1ί Γ3(ίοηίΙ>ιΐδ, Ιβιΐφίβηι οηιηία

5<Μΐϊί1ιίΙί.ι δεηιρεΓ ΠιιιιηΙ. Οπηιτ δί ςηβ (•ιι]υ>ρϊ:ιιιι δείεηΙΐΛ

ρηκίεηΐίβςυε επί , οροΓίεΙ ;ιϋ;ΐ8 φΐϊδίίαπι ικιΐιιπι» ρεπηα-

ηεηΐεδ ε»β , ριη.•Ι<τ βεηδί1>ίΙε8 : ηοη εηίαι ΠιιεηΙίιιιιι είκε

δείεηΐίβηι. (3) Οιιιιιη νε™ 8οεΓ3ΐε* είιχβ ιηοι-αίι-δ νίπΊιΙε*

ναιαπί , εϊ (1ε Ιιί$ ιιιιϊν«τ«ι1ϊΙ»τ ιΚΤιιιίΐ'ι; ρηιιιιΐϋ ιρι.τηΜΊ-Ι ;

( η'βΙιιΐΊΐΙίΐ εηίιιι ραΐ'ΐιιιιρο' 1Κ•ιιιο(ΐ'ΪΙιι» (ιΊϊ^εΐ'ίΐΙ δοΐιιπι , ει

αΙί<ρι.ι(ιιιιιΐϋ εβϋϋυιη εϊ Γπ^ίϋιιηι ιΙιΊίηίΐ'Γ,ιΙ ; ΡλΙΙΐΐμοηεί

εΐίβπι ριίιΐϊ (1ε (ριίΐιιΐϋιίαιιι ρηικί» , φίοπιιη Γβϋοηεβ ;κΙ ηιι•

ιηοιοί Γθΐ1ιΐί•ι•1)ίΐηΙ , Λεΐιιΐί ιριί<1 δίΐ Ιεπιρυ», ιιιιΙ ίιιΊιιιιι ,

ίΐιιΐ ιιιιρίίη: ; ) ίΐΐεεβηβ ΐϋΙϊοιι:ιΙ)ίΙί1(•Γ <χιιη>ΐ'ΐ•ΙιαΙ , ψΜΐιιι ηυίϋ

ο»1. 8νΙ1ο[•ίζ;ιπ• εηίιη «|ΐιητ•:Ι>»1 : ί> ΙΙο^ί$ηιυηιιη νεΓο ρπη-

είρίαιη εβί ϊρίΐιηι ςυί(1 ε&(. (4) ΝοηαΊιηι εηίιη Ιιιηε οιϊιΙ υη

(ΙίβΙεεΙίεα, υηιΐβ εϊ ροίβεηΐ 3υ»]υε εο ίρίο ιριίιΙ 05ΐ , εοη-

ΙΓ3Γ13 Γοιΐ8ί(Ι(•Γ3Γ0, ιΊ ιιΐιιιιιι εοιιΐΓ3πθΓυιη οαιίειη βοϊεηΐϊα

εϋίει. Πιιο ικιιικριο 8ΐιη( , ιρκ-υ ϋυοπιϋ ]υΓε ρΓορπο ηΙΙπ-

ΙηιηΙ (ΐιιίϋρίβιιι, ίικΙιιιΊίταϊ 0Γ3(ίυηε$, εϊ (ΙεΠηϊΙϊοηειη ιιηί-

νιτίϋΐΐΐδ. Ηχο εηίιη βπαϋο είΓεβ ρπηείρίυηι εΐίεηΐίχ μιιιΙ.

Λ Ι ί>ι»Ί•;ιΙΐ'ϊ ΐ|ΐΓκίειη ιιιιίνιικιΐίϋ ηοη ροικΊ>αΙ 5ορ3Γ3(3 , ηε>;

άεϋηίΐίοηεβ : ί$(ί υ«γο 8ερ3Γ3ΓηηΙ, 3ε (βΐίβ, εηΐίυιη ίϋεβΒ

ηρροΙΙιιπιπΙ. (!>) ()\1ΛΓΐ 3ει.ί(1εΙ)3[ εί9 Γι•π• ι.κΐι ιιι ι;ι-

(ίοηε, οιηηίυιη φΐ;ι• ιιηϊνβΓβαΙϊΙΟΓ (ΙίευηΙιΐΓ, ίι1θ38ε88ε. Λ•

&ίιηΊ1εε£(, ϋίπιΐί »ί ηιιϊβ ηιιηκταΓε νοίεηβ, ηιιυηι ΐ|ΐιίιΙ ι:ι

ρ.ιιΐ('ί()Γ3 εχ9ίε(3η(, ίΐιΊιίΙπΊιΐΓ ηοη ροεβε : φΐιιιιι νεΓο ρΐιιι»

ΓιιιίιΊ, ηιιιιιεί'ΐΊ. ΙΊιίΓεε ιΊεηϊιη (ιιΐ ίΐ3 (Ιί(:;ιιη) ιρεείΐ'Κ

δΐιιιΐ, (ρι»ηι 8εη«ί1)ίΙί3 ρ8Γΐίεηΐ3Γί3 : άε (ριίΙιΐΝ ο,υυιη οαιι-

333 φΐ.χτοιτηΐ , εχ Ιιϊβ 3(1 ΪΙΙ33 ρΓοεε&εεΓηηΙ. Ν,ιιη ιΊ «β-

(ΐιηιΐιιιη υηιιηιηιιοιίΓΐυε ε]ιι$(Ιεηι ηοωίϋίί βυηΐ, είρΓ»Ιιτ

5ΐι1)»ΐΛΐιΙί:ιί α•Ιεη>πιιιι ίη ιιιιιΙΙϊϋ ε&Ι ιιηυηι, ε( ιιι Ιπ8, ε.1

βεηιρίΙεΓηϊ». (6) ΟεΙεΓΗΐη ιριίΐιιΐδ ηιοιίίβ 05(εη<1ίΙιΐΓ ςηο<1

ερεείο βυη(, εεαιηυΊιιη ιιιιΙΙιιιιι Ιιοπιηι ηρριίΓεΙ. Εφίϊ-

1ηΐ8(1ιιιιι ιΐ3ΐιιιιιιή ηοη εβί ηεε«$5ε Γιει-ί 8>ΙΙο^Ϊ8ΐιιιΐϋΐ ; ε ςυί-

1)ΐΐ5(1;ιηι νιτο, οΐϊαιη ηιιυπιιη ηοη ριι(ηιι) , Ιιπππιι ;ρεείϋ8

ΠηιιΙ. Κεεηηιΐιιηι ιΐ3ΐιιι|ΐιε ιαΙίΐ)ΐκ•8, ιρικ• εχ ίοίεηΐϊίί, ερεείεί

ιτιιηΐ οιηηίιιιιι , ςιιοηιηιευηφίε κείεηΐίιε 8ΐιη1 ; κεειιηιΐιιιη

τεΓΟ 11Μ1Ι1ΙΙ ίη ιηιιΙΙί», (-Ιί.ιιιι ιιι-χ.ιΐίιιππιιι; εϊ βεευηιΐυιιι

ςυο(1 ίηΙεΙΙίβίπιυί &1ϊ<ιιιϊ(1 ε]ιΐ8 ςηο<1 εοΓπιρΙιιηι εβί , εΐίίΐηι

('οΓΓίιρΙίΙιίΙίιιιη : 8ίιριίι1('ΐη Ιιοπιιη 8ΐίφΐ3 εοηεερίίο εβί.

(7) ΙηδυρεΓ φΐ,τάβπι ΓβΙίοηιιηι, βοπιπι εΐίβιη, ςη» 3(1 βίί-

ςηίο" 5υηΙ , ( ςυίρρε ςιπιηι εχ80ΐί88Ϊηΐ3ί 5ΪηΙ , ) ίιίεη» ΓίΐείιιηΙ ,

φΐοηιηι ηοη άίείηαυβ 885β ρεΓ βε βεηιιβ : φΐα^ΐβιη ε1ϊ«ηι

ΙεΓίίυηι ηοηιίηεηι ϋίοπηί. (8) ΕΙ δίιηρΙίοίΙεΓ Ιιη3 (1ε Βρεείε-

1)ϋ8 Γ3ΐίοηεδ , Ϊ1Ι3 ρεηπιυηΐ, ςπίβ πιβ^ίί, φΐ3πι ίρ838 ί(1ε38,

(.,.(■ \ ι ιΐιιηΐ, φΐί δρεείββ (Ιίειιηι. ΑογϊιΙΊΙ εηίηι ηοη εκ»

ρπιΐδ (ΙικιΐίΙίΐΐΓΐιι, 88(1 ιπιιιίΓηιιιι , εϊ Ιιυ]ιιβ, ςοο<1 ε»1 3(1 βΐί-

(|ΐιί.1 , ι! Ιιοε, ερβ ςυο<1 ρεΓ δβ εβί; εϊ ιιιπιΐη ςϋ3Ρε«ηΐ(|ΐι«

(|ΐιί(Ι.'ΐιη,(|ΐΜΐιιι δΟφίεΓεηΙιΐΓόε ί(1εί8ορΐηϊοηε<,3(1νρΓ83ΓβΓ(•Γ8
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σαν ταϊς άρχαϊς. (β) Ετι κ»τ« μέν την ΰπόληψιν

χαΟ' ην φασιν είναι τάς ιδίας ου μόνον των ουσιών έσον

ται είδη άλλα χαι άλλων πολλών ( το γαρ νόημα £ν ού

μόνον περ'ι τάς ουσίας άλλα χαι χατα μή ουσιών εστί,

6 χα'ι αϊ έπιστήμαι οϋ μόνον της ουσίας ε'ισί- συμβαίνει

δέ χαι άλλα μυρία τοιαύτα ) • χατά δε το άναγχαϊον χαι

τ&ς δόςας τάς περ'ι αυτών, ει Ιστι μεθεχτά τά είδη, των

ουσιών άναγχαϊον ιδέας είναι μόνον ■ οϋ γαρ χατα συμ-

βεβηκός μετέ/ονται, άλλα δει ταύτη εκάστου μετέχειν

ίο η μή χαθ' υποκείμενου λέγεται. Λέγω δ' οίον εί τι αύ-

τοϋ διπλασίου μετέχει, τοΰτο χαι άϊόίου μετέχει, άλλα

χατα συμβεβηκός ■ συμβέβηκε γαρ τώ διπλασίω άϊδίω

είναι, (ιο) "Ωστε εσται ουσία τα είδη. Ταύτα δ' εν

ταύθα ούσίαν σημαίνει κάκεΐ • ή τί εσται το είναι φά-

15 ναι τι πάρα ταϋτα το £ν έπι πολλών; Και εί μέν ταύτί)

ειοος τιυν ιοεων χαι των μετεχόντων, εσται τι κοινον •

τί γαρ μάλλον έπι τών φθαρτών δυάδων, και τών δυά

δων τών πολλών μέν άϊδίων οέ, τό δυάς εν χαι ταύτόν,

?, επί τ' αϋτης χαι της τινός; (ι ι) Εϊ δέ μή τί) αυτί)

20 είδος, ομώνυμα αν είη , χαι ό'μοιον ώσπερ αν εί τις χα-

λοίη άνΟρωπβν τόν τε Καλλίαν χα'ι τί) ξύλον, μηδεμίαν

χοινωνίαν έπιβλέψας αυτών. Εί δέ τα μέν άλλα τους

κοινούς λόγους έφαρμόττειν θήσομεν τοις είδεσιν, οίον

επ' αυτόν τόν χύχλον σχήμα έπίπεδον χαϊ τα λοιπά

45 με'ρη τοϋ λόγου, τό δ' ου εστί προστεΟη'σεται, σχοπεϊν

δει μή κενόν η τοΰτο παντελώς. Τίνι τε γαρ προστε

Οησεται; τω μέσω ή τώ Ιπιπέδω ή πασιν; πάντα γαρ

τα έν τη ουσία ίδε'αι, οίον τό ζώον χαι τό δίπουν.

(ΐϊ) "Ετι δήλον ό'τι ανάγκη αυτό ειναί τι, ωσπερ τό

ίο έπίπεδον φύσιν τινά ή πασιν ενυπάρξει τοις είδεσιν ώς

γε'νος.

Πάντων δέ μάλιστα διαπορήσειεν άν τις τί ποτέ

συμβάλλονται τά είδη ή τοις άϊδίοις τών αισθητών ή τοις

γιγνομένοις κα\ [τοϊς] φ6ειρομένοις ■ ούτε γάρ κινήσεως

36 έστιν ούτε μεταβολής ουδεμίας αίτια αύτοϊς. (ϊ) 'Αλλά

μήν ούτε προς τήν έπιστήμην οΰθέν βοηΟεϊ τήν τών

άλλων ( ουδέ γάρ ουσία εκείνα τούτων • έν τούτοις γάρ

αν ην ) , ούτ' εις τό είναι, μή ένυπάρχοντά γε τοις με-

τέχουσιν • ούτω μέν γάρ ίσως αίτια δόξειεν αν είναι ώς

40 τό λευκόν μεμιγμε'νον τω λευκώ, (ί) 'Αλλ' ούτος μεν

ό λόγος λίαν ευκίνητος, δν Αναξαγόρας μέν πρότερος,

Είδοξος δ' ύστερος έλεγε διαπορών καί έτεροι τίνες •

^άδιον γάρ πολλά συναγαγεϊν καΐ αδύνατα προς τήν

τοιαύτην δόςαν. 'Αλλά μήν οΰδ' εκ τών ειδών εστί

45 τάλλα κατ'ούΟε'να τρόπον τών είωΟότοιν λέγεσΟα ι. (ι)Τό

οέ λε'γειν παραδείγματα είναι και μετε'χειν αυτών τάλλα

χενολογεΐν Ιστι και μεταφοράς λέγειν ποιητιχάς. Τί

γάρ έστι τό έργαζόμενον προς τάς ιδέας αποβλέπον; εν

δέχεται γάρ και είναι χα'ι γίγνεσθαι ό'μοιον δτιοϋν χα'ι

60 μή είκαζο'μενον, ώστε και όντος Σωκράτους χαϊ μή όν-

τος γένοιτ' άν οίον Σωκράτης ■ ομοίως δέ δήλον ό'τι καν

εί ήν ο Σωκράτης άίδιυς. "Εσται τί πλείο) παρ,α-

ρΠΙΗ'ίρίίδ. (9) 116111, δεί'ΙΙΙΙΐΙΐΙΙΙΙ Γ\ίΊί|ΙΙ,ΐΙίηΙΙΗΙΙ, δεείΙΠ-

ιΐιιιιι φΜΐιι (ΙίαιπΙ ίοΥβδ εδ86, ηοη δυΐιιιιι 8ΐιΙ)$(αοΙΪ3Γυι» ,

\ (ΤΙΙΙΙΙ (Ίκιπι ΙΙΜΙΙΙΟΠΜΙΙ ;ι1ίυπιιιι >|>1•ιί*'-, 1 ■ [- 1 1 1 1 1 : ι'Ιι'ΙΐίΐΙΙ ΙΙΙ1ΙΙ •.

οοιιοι'ρΐιΐδ , 110ΓΙ μιΙιιιιι ιΙι: 51ΐΙ)»Ι;ΐΙ1ΙΠ-ί, Μ.'ιΐ ιΐι' ΙΙΙΜΙ-ΜΐΙιΊ.ΙΙΙ-

ίίίδ (Ίί.ιιιι ε$1 : εί δείεηϋα: πυιι δοΐυπι 8ΐι1)δ(3η1ίχ ιτιιιιΙ ; <■(

α Ι ία ί<1 £εηιΐ9 ;ι<ι•ίι1ιιιι{ ίπΙίιιίΙ,ι. ΚιτιιηιΙιιιιι υργο ηεεεδδίΐϊ-

Ιι.Ίΐι >•1 ορίηίοοεβ αε είδ , δι δρεάεδ ραΓίίεϊραυϋεβ διιηΐ , ηε-

ιννίΐ' εδί δυβδίηηΐίηπιΐι] δοΐιιιυ εδ&ε ίιίεϋβ. Νοη οηίιιι δεειιη-

ιΐιιιΐ) βεείιίεηδ ρ3Γ(ίείρ3ΐίο ι•,ιπιιη βδΐ, δει! οροιΊεί εαίβηιι»

ιιΐΜφΜφίι' ραιΊίεϊρατε, φΐαΐεηυδ (ΙίείΙιΐΓ ηοα ιΐε Μΐ!φ•ι Ιί.

1)ί™ ίΐιιίπιι, ιιΐ 81 ΐ)ΐιίι1 ϊρ$ο ϋυρίο ριιιΊκίραΙ, Ιιοε Ρΐί»ΐϋ

ϋ'ίΓΓΙΙιι ραΐΙΚ'ίρ»1, ϋί'ΐΐ ΜΟΠΙΙΙιΙΐΙΙΙΙ ΐΠ'.ίιΙΐ'ΙΙδ. Αιτίιΐϊΐ ΙΊΙΙΙΙΙ

ιΐιιρίιι <γ1ιίίιιιιιι ε&8ε. (10) ριι.ιη: 8ρεεΪ£8 ΜΐΙι»1αιιΙ:.ι ι πιι;Ι .

Ι.ϋιΙπιι 311(6111 ΙιΙε εί ίϋί δΐιΙ>ίΐ3ΐ)Ιί3ΐη Η^πίΠι-αυΙ. ΑιιΙ <]ΐιί(Ι

επί άίιχκ ε$80 ρπι'Ιιτ Ιιχε , ίρδυηι ιμιίι! ιιιιιιιη ίιι ιιιυΐ 1 ί- „

ΕΙ Μ ('ϋ.Ιι'ΙΙΙ (|ΙΐίιΙ<Ί1! 5|ι('θί('δ εδ( ϊιΙΐ'ίΙΙΊΙΙΙΙ ιί ρ3Γ(ίαρ3Π(ΪΙ)Ι1),

ιΐ'ίΐ αΚιριΜ εοιιιιιιιιηε. ΟυΓ βηϊιη ιηα^ίδ υ*ε εοι πιρΙίΙ)ίΙί1)ΐΐ:

(1οαΙίΐ3ΐίυυ$, εί άερίυπίιυί φΐίϋειη, βειΐ .χίοηιϊδ, ιΙιιϊΙιΙ.ι*

ιιιιιιιη ι•1 ίιΐΐ'ΐιι βί(, ι {ιμιιι (Ιε Ιι;κ εί αΐίιμια ? (11) 1}ιιικΙμ ηοιι

ε$1 (μιΙιίιι «ρεοίεδ, α?ςιιίνοθ3 ογϊΙ ρΓοΓεοΙο, εί δίιιιίΐε, ^^ μ

ηιιίδ ΙιιιιιιίηείΜ 3ρ|>ε1ΐ3Γ6( ε( ΟαΙΙίαιιι εί Ιί^ιιαηι, ηυΙΙ.ιιιι

ίιΐδρίείεηί οοηιπιυιιίε,ιΐίοηεηι εοΓυαι. 8ί ιιιιΙιίιι < ι-Ιιι.ί ψιί-

(Ιιίιι , (Όΐιιιιιιιιιι'δ Γβΐίοηεβ 8ρεείε1ηΐ8 εοηνεηίΓε |>οηειιιιι$ ,

τεΙυΙΙ 3<1 ίρ^ιιιιι ιίιίίιΙιιιιι ΙίμιΐΓ.ιιη ρΙαπΒπι , ε( εε(εΓ38 Γ3-

Ιίι ιιιί- ρπιΊΐ'δ , ε( ιμκι.Ι εί , ευμΐ8 ΐ'ί! , ίίρροιιιιΐιιι-, ειιιι.-ίιΐι•-

πιιιιΐιιιη ι•>1, ηι• οιιιηίιιυ τβηιιηι Ιιοε 8Ϊ1. <_*ιιί ηαιηςυε 3ρ-

|")ΐιιΊιΐΓ.' ιιιΐ'ΐϋιι, 3η ρΐίΐιιο, 3η ιιιιιοΙίδΡ Οιηηϊα βηϊιη, ηυχ

ίη 8ΐι1)8(3η(ϊ3 ΜΐηΙ , ίϋεχ μιιιΙ, υΐ ίΐιιίηΐϋΙ, εί 1>ίρο$.

(12) Ηεηι ρβίεΐ ςυο<1 ίρδυιη ηυοςυβ ηεεεβββ ε$( 3ΐί<)ΐιί(1 ε38β,

νιΊιιΐί ρΐαηιιηι ιιαΙυΓβηι ςυβηιΐβαι , ηυα: οιηηίϋιιβ 8ρεείε1>α$

ιιΐ ^εηιΐί ίηεηΐ.

ΟΑΡ. V.

ΓυΙι'δδίηιιιηι νεη) ςιιίίρίβιη ι1ηυϊ(3ΐ>ΐ(, ςιιίιΐιιαιη δρβαεκ

εοηΓεΓαηΙ 3ηΙ «ειηριίεπιίδ δεηδίΐιϊΐίηιιι , αιιΐ ίΙΙίδ φιε ΓιυηΙ

εί ('οιτιιιιιριιηΙιΐΓ : ηεε εηίπι ιηοΐιΐδ, ηβε 3ΐϊευ]υ8 ΙπιηδίιιυΐΑ-

(ϊοηίδ, ιΊδ ίρβί$ εαυδΧ δίπιΐ. (2) ΑΙ ηεε :»1 δπειιΐίαιη αΐίοηιιιι

ΐ|ΐιί(Ί|ΐι.Ίΐιι ρΐΌδΐιιιΙ : ηεε εηίπι ηοΓίιιη ΠΙ<κ δυυδίβηΐίιε δυη( :

ίη Ιιίδ ιΊΐ'ηίιη εδβεηΐ. Νεε ιιιί Εδδε : ηυίρρε ηιιιιιη ηοη ίηβίηΐ

ρ;ιιΊίεϊ(ΐηη(ίΙιιΐδ. 1(3 εΐεηίπι Γογ(ο$3Ϊ8 εβυδίε ριι(»Ιι«η(ιΐΓ ε&δο,

ιιΐ ιιΙΙιιιιιι ηιί>(ιιιιι »1Ιιο. (3) δει) ιδία ι ιιΐίο ΙαείΙΙίηιε ΓειΙίΐΓ^ιιϊ

[Μ>(εδ[, ςιΐ3ηι Αη8Χ3§0Γ38 ργιογ, Ευιίοχιΐδ υογο ρο3(εΓΪθΓ,

<1ιιΙ)ίΐ3ΐΐδ, ε( 3ΐίί φΐίιίαιιι ιΙΪΜτυιιί : Γιιπίε οδΐ εηίπι ιιπιΐΐ,ι ο(

ίιιΐ|>οδδίυί1ί3 3(1 Ιΐϊηε ορίηίοηβηι εοιι^ιτοΓΟ. ΑΙ ηεε εχ δρε-

ι-ίΐ'ΐΜΐδ εε(βΓ3 δΐιιι(δοι:ιιηιΙιιιιι ιί 1 1 ιί ίιι ίΙΙοπιιη ιιιοιίοπιιη , •]ΐιϊ

ιΐίοί 8ο)εη(. (4) ϋϊεεΓε νεΓΟ εχβηιρΙβΓίβ εβ8 εχδβ, β( εβ-

(επιδείδ ρ3Γ(ίείρ3Γβ , νβηβ ε( Ο^πιβηί» ροε(ίε3 εδίιΙΐεβΓβ.

ΟιιίιΙ εηίιη εδ( ({ΐιυιΐ ;ι^ϊ( , ίΐιΐ ίιΐο.ΐδ ίηδρίείεηδ? ΡοβδϊΜΙβ

εηίηι εδ( ε( εδδε ε( Ιίι-ι ί φίοιίειιπιςυε «.Ίί.ιιιι ηοη εχ ίηι.ι -

βίηε. υυ»η- ε( εχ8ίδ(εη(β δοει-3(ε , ε( ηοη εχδίδ(εη(ε , (ί•Ί
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δείγματα του αύτοϋ, ώστε χαι είδη, οίον τοϋ ανθρώπου

το ζίϋον και το δίπουν, άμα δέ χαι αύτοανθρυιπος.

(β) "Κτι ου μόνον των αισθητών παραδείγματα τά είδη,

άλλα χαι αυτών, οΐον τι) γένος τών ώς γένους ειδών ώστε

κ το αυτί) εσται παράδειγμα χαι εΐχών. (7) "Ιίτι όόξειεν

αν αδύνατον χιορίς εΤναι την ούσίαν χαί ου ή ουσία •

ώστε πώς αν αί Ιδε'αι οϋσίαι τών πραγμάτων ουσαι χω

ρίς εΐεν; εν δε τώ Φαίδωνι τοϋτον λέγεται τον τρόπον,

ώς καί του εΤναι χαι τοϋ γίγνεσθαι αΐτια τα είδη εστίν.

κι Καίτοι τών είόων Οντων όμως ού γίγνεται, αν μη η το

χινήσον, χαι πολλά γίγνεται ίτερα, οίον οίχία χαι δα

κτύλιος, ων ου φασιν είναι είδη. (β) Ώστε δήλον ότι

ενδέχεται χάχεϊνα, ών φασίν Ιδέας είναι, χαί είναι χαι

γίγνεσθαι δια τοιαύτας αιτίας οίας χαι τα δηθέντά νϋν,

ι:, άλλ' ού διά τά είδη. Άλλα περί μεν τών ιδεών και

τοϋτον τον τρόπον και δια λογιχωτέροιν χαι ακριβέστε

ρων λόγων ε*τι πολλά συναγαγεΐν δ'μοια τοϊς τεθεω-

ρημένοις.

Έπεί δέ διώρισται περί τούτων, καλώς έχει πάλιν

ιυ θεωρήσαι τά περί τους αριθμούς συμβαίνοντα τοις λέ-

γουσιν ουσίας αυτούς είναι /ωριστάς καί τών όντων αι

τίας πρώτας. (ϊ) Άνάγχη δ', είπερ εστίν δ αριθμός φύ

σις τις χαί μη άλλη τίς έστιν αύτοϋ ή ουσία αλλά τοΰτ'

«ύτό, ώσπερ φαοί τίνες, ήτοι είναι το μέν πρώτον τι

Κ. αύτοϋ, το ό'έχόμενον, έτερον δν τώ εϊδει έ'καστον και

τιϋτο ή ε'π'ι τών μονάδων εύθΰς υπάρχει και εστίν άσυμ-

βλητος δποιαοϋν μονάς δποιαοϋν μονάδι ■ ή ευθύς εφε

ξής πασαι καί συμβληταί όποιαιοϋν δποιαισοϋν, οίον

λέγουσιν είναι τόν μαθηματικόν αριθμόν • έν γάρ τω

3ΐι μαθηματικό) ούθέν διαφέρει ουδεμία μονάς έτερα ετέ

ρας • ή τάς μεν συμβλητάς τάς δέ μη , οίον ει εστί

μετά το έν πριότη ή δυάς, έπειτα ή τριάς καί ούτω δη

δ άλλος αριθμός, είσί δέ συμβληταί αί έν έχάστω αρι

θμώ μονάδες , οίον αί έν τη δυάδι τη πρώτη αύταΐς, καί

35 έν τη τριάδι τη πριότη αύταΐς, χαί ούτω δή έπί τών

άλλοιν αριθμών, αί δ' έν τη δυάδι αύτη προς τας έν τη

τριάδι αύτη άσύμβλητοι ■ δμοίοις δέ χαί έπί τών άλλοιν

τών εφεξής αριθμών, (ί) Διδ χαί δ μέν μαθηματικός

αριθμείται μετά το έν δύο, προς τώ έμπροσθεν ένί άλλο

40 εν, χαί τά τρία προς τοις δυσί τούτοις άλλο έν, καί

δ λοιπός δέ ωσαύτως ■ ούτος δέ μετά το έν δύο έτερα

άνευ τοϋ ενός τοϋ πρώτου, καί ή τριάς άνευ της δυάδος,

δμοίιος δέ καί δ άλλος αριθμός. *Η τόν μεν είναι τών

αριθμών οίος δ πρώτος ελέχθη, τόν δ' οΐον οί μαθημα-

46 τικοί λέγουσι, τρίτον δέ τόν ρ>,θέντα τελευταϊον. (ι) Έτι

τούτους ή χωριστούς είναι τους αριθμούς τών πραγμά

των, ή ού χιοριστούς άλλ' έν τοις αϊσθητοϊς, ούχ ούτως

δ' ώς το πρώτον έπεσκοποϋμεν, άλλ' ώς έκ των αρι

θμών ένυπαρχόντοιν Οντα τά αισθητά ■ ή τόν μέν αυτών

60 είναι τον δέ μή [ή πάντας] είναι, (δ) Οί μέν ουν τρό

ποι χαθ' ούς ενδέχεται αυτούς είναι ούτοί εισιν έζ ανάγ

κης μόνοι. Ξχείόν δέ και οί λέγοντες τό £ν αρχήν
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(3υιιιυ ίΐιιίεηι ιίε ηΪ8 ιΙιΊοπιιίιιαΙιιηι 8Ϊ(, (ΙοαΊ πίΓδίιβ,

ι Ι π.ί' ι-.ί γγ;ι ηηηιεΓΟ» ίΐΐίβ βοοίιΐυηΐ , ςυΐ βοί 5υ1)δΙηη(ίϋ5 βερα-

Γ8ΐ3β (ΙίΐΊΐιιΙ 3ε ι•ιι Ιϊιιιιι 03υ838 ρπηΐ38, βρεουΐβπ. (1) Νεοείβε

νεΓο ε&Ι , 51 ηηηιεπΐ8 φΐχ^3ΐη ηαΙιΐΓ3 ε$( , ηεο ηβΐ βΐϊα ηιιββ-
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εΤναι και ούσίαν κα\ στοι/εϊον πάντων, καΐ Ιχ τούτου

και άλλου τινός εΤναι τον αριθμόν, έκαστος τούτων τίνα

τών τρόπων είρηκε , πλην του πάσας τάς μονάδας είναι

άσυυιβλητους. Καί τόϋτο συμβέβηκεν ευλόγως• ού γαρ

6 ενδέχεται ετι άλλον τρόπον εΤναι πάρα τους είρημένους.

(β) Οι μεν ουν αμφότερους φασιν είναι τους αριθμούς,

τον μεν ε/οντα το πρότερον και ύστερον τάς Ιδέας, τον

δέ μαθ'ηματικόν πάρα τας Ίδε'ας και τα αισθητά, και

*/ι»ριστούς άαφοτέρους τϋ,ν αισθητών ■ ο'ι δε τον μαθη-

Κι ιιατικον μόνον αριθμόν είναι τον προηον των οντιον κε-

χο>ρισμένον τών αισθητών. (7) Και οί Πυθαγόρειοι

δ' έ'ν«, τον μαθηματικόν, πλην ού χεχωρισμένον άλλ' έκ

τούτου τας αίσβητας ουσίας συνεστάναι φασίν • τον γαρ

δ'λον ούρανόν κατασκευάζουσιν Ιξ αριθμών, πλην ού

16 μοναδικών, άλλα τάς μονάδας ύπολαμβάνουσιν έ/ειν

μέγεθος- όπως δέ τι) πρώτον εν συνέστη ί/ον μέγεθος,

άπορεϊν έΌίκασιν. "Αλλος δέ τις τον πρώτον αριθμόν

τόν τών ειδών έ'να εΤναι, ένιοι δέ και τόν μαΟηματικόν

τον αυτόν τοΰτον είναι. (8) Όμοίως δέ καΐ περί τα

ϊο μήκη και περί τα επίπεδα και περί τα στέρεα. ΟΊ

μέν γαρ έτερα τα μαθηματικά καί τα μετά τάς ίδεας•

τών δ' άλλως λεγόντων οϊ μεν τά μαθηματικά και μα-

Οηματικώς λέγουσιν, όσοι μή ποιοΰσι τας Ιδέας αρι

θμούς μηδέ εΤναί φασιν ιδέας, ο'ι δέ τα μαθηαατιχά, ού

26 ιχαΟηματιχώς δέ ■ ού γαρ τέμνεσΟαι ούτε μέγεθος παν

εις μεγέθη, ούθ' δποιασοϋν μονάδας δυάδα είναι. (9) Μο

ναδικούς δέ τους αριθμούς είναι πάντες τιΟέασι, πλην

τών Πυθαγορείων, ίσοι το εν στοι/εϊον και άρχην φα-

σιν εΤναι τών Οντων • εκείνοι δ' έχοντας μέγεθος, καθά•

30 περ είρηται πρότερον. Όσαχώς μέν ουν ενδέχεται

λεχθηναι περί αυτών, και δτι πάντες είσιν ε'ιρημένοι οί

τρόποι, φανερόν ε'χ τούτων εστί δέ πάντα μέν αδύνατα,

ιιαλλον δ' ίσως βάτερα τών έτερων.

Πρώτον μέν ουν σχεπτέον ει συμβληταΐ αί μονάδες

31 ί| άσύμβλητοι, χα\ ει άσύμβλητοι, ποτέρως ο)σπερ

διείλομεν. Έστι μέν γάρ δποιανοΰν είναι δποιαοϋν

μονάδι άσύμβλητον, εστί δέ τάς έν αύτΐ) τη δυάδι προς

τάς Ιν αύτη τη τριάδι , και ούτως δή άσυμβλήτους εί

ναι τάς εν έκαστο» τώ πρώτο) αριθμώ προς άλληλας.

40 (•2) Ει μέν ούν πασαι συμβλητα'ι και αδιάφοροι αί μο

νάδες , δ μαθηματικός γίγνεται αριθμός και είς μόνος,

και τάς ιδέας ούχ ενδέχεται είναι τους αριθμούς.

Ποίος γάρ εσται αριθμός αΰτοάνθρωπος η ζώον η άλλο

δτιοϋν τών ειδών ; ιδέα μέν γάρ μία έκαστου , οίον

46 αύτοϋ ανθρώπου μία και αύτοϋ ζώου άλλη μία • οί

δ' δμοιοι και αδιάφοροι άπειροι , ώστ' ούθέν μάλλον

ηδε ή τριάς αύτοάνθρο>πος ή δποιαοϋν. (3> ΕΙ δε μη

είσιν αριθμοί αί ίδέαι, ούδ' δλως οίόντε αύτάς είναι.

Έκ τίνων γάρ έσονται αρχών αί ίδέαι; Ό γαρ άρι-

60 Ομός εστίν έκ τοϋ Ινός και της δυάδος της αορίστου, και

αί άρχαί και τά στοιχεία λέγονται τοϋ αριθμού είναι,

τάςαι τε ούτε προτέρας ενδέχεται τών αριθμών αύτας

ί,ιιΐΐϊΐίΐιιΐίαιη «ε εΐεηιεηΐυιη οηιηίυηι εβδε, βΐ εχ Ιιοε εΐ &Ιίο

φιοΊ;ιιη ηιιιηιτιιιη εδδε, Ιίτε βίηςυϋ, Ιιοηιηι ,ιΐί.μιοηι ιηο-

(Ιυπιιιι ιΐίχεηιηΐ, ριχείεια,ϋβπι ψιοίΐ οπιηθβ υηίΐβίεδ ϊηιοιπίιί -

η;ιΙ)ί1(« δϊη(. ΕΙ Ιιοε ΓΒΐϊοηβΙίιβΓ βοιίιΐίΐ : ηοη εηίαι εοηΐίη^ίι

αϋιιπι ηιο<1ιιιιι εϊ&ε , ρι-βεΙεΓ εοβ ΐ]ΐιί ιϋιΊί μιιιΙ. (6) (,ΐιι ίιίαιιι

ίΐβςυε 3πιυοδηυπιει•οδ ε•«ι> βίυηΐ : ίΙΙιιιη φίΚΙειη , ςιιϊ ρπιιβ

εΐ ροδίεπιΐδ Ιι»1)εΙ, ίιίεβδ; Π)αΙΙιεηΐ3ΐίοιιηι τείΌ, ρι-χΙεΓ

ϊ<1ε38, εΐ 5οιΐίίΙ)ίΙία , 3ε «ιιιΐιο* 3 δεηδίϋϊΐίΐηΐδ δερβΓβΙοδ. <,>ιιί-

ιΐ.ιιη ηΐ3ΐηεηΐ3ΐίευηι δοΐυπι ηυιηοΓίΐιιι εββε ρπηιυιη ειιΐίιιιιι,

ηε η δοηδίοίΐίυυδ δερ3Γ3ΐυηκ (7) Ρνι1ΐ3»οπεί ςιιοφίε ιιηιιι π

ι'ρδυιη ιη:ιΙΙι>'ΐηα(ίπιιιι , νει•υπ> ηοη βερβηΐυπι , δβιΐ βχ εο

δεηδίηϋεβ ίυ1)8ΐ3ηΙί38εοη5(3Γε ιϋαιηί. ΤοΙυηηβηϊηι εβΊιιιη

εχ ηιιιηειϊδ εοηδίπιυηΐ, ρΓοεΙεΓ ϊιΐ φΐο<1 ηοη εχ ιηοηοάίείβ :

δειΐ ιιιιϋ.ιΙιΝ ε\ί8(ίιτΐ3η( 1ι:ι1κτ<- ηΐ38ηίΙικϋηεηι. (}υο 3ΐιΙ<-ιη

πκηΙο ρπηιιιηι ιιηιιιη εοηδίίΐίΐ ηΐ3|;ηίΙϋ<1ιηεηι Ιιβηεης , <1ιιΙ)ί-

13Γ8 νίιΙεηίιΐΓ. Λϋιικ ηιιΐι'ΐη ψπιΐίΐιη ρηπιαη) ηιιιικτυιιι,

ίρδίιηι ίρεείεΓυηι ιιηιιιη είδε : 3ΐϋ νεΓΟ ίρ^υιη ηΐΒΐηβιιιβΙϊ-

ειιηι , Ιιιιηε ειιηιίεηι ε8»ε. (8) δίηιίϋ ηιοιίο ε1ί3ηι οιγο3 Ιοη-

μϋικίίηε: , εΐ ρΐηηα , εΐ βοΐίιΐβ : (ριίιΐιιιη ειιίιη , »ϋ.ι ε$.<<ε ιι>3-

11ιεηΐ3ΐίε3 , εΐ αΙία , ςυ»; ροβΐ ϊ<1βαβ. Εοπιηι υ«γο ςυϊ ΒΐϊΙεΓ

■ΙιευηΙ, (ριίιΐΒΐη ηΐ3(1ιεηΐ3ΐίϋ3 εΐϊ»™ ιιιβΙΙιειιΐίΐΙΪΓΐ' άίειιηΐ,

φΐίευηιπ,ιιε ίϋεϊδ ηοη ΓίκπιιιΙ ηπιηιτοδ, ηεε ε>βε ί(1ε35 ΗΐιιηΙ :

φΐίιίαηι ηιαΙΙίρηίΒΐίεβ , ηοη ιιιηΙΙιΐ'ΐη.-ιϋι ι•. Ρν'οη εΐεηϊιη 5β-

ι.ίιί ιιιιιιιειιι ηΐ3£ηΗιΐ(1ίηεηι ϊη πΐ3§ηϊ(ιιιϋηε8, ηεηυε ιρί»5•

ειιιηιριε ιιηίΐηΐε» ιΙικιΠΙηΙιίιι ε$$ε. (9) Μοηβιϋεοδ 3υ1εηι

ηιιιηεΓοδ εδ$ε ροηυηΐ οηιηε», ρπτΙβΓ Ρ}ΊΙι»8θποοδ , ςυίευηι-

'ΙΜί' ιιηιιιη, είειηεηΐυιη 3(ψιε ριίηε'ιρίυιη εηϋυηι αίιιηΐ ε$8ε :

ίΙΙί ιίιιιιι ΙΐίΐΙιοπΙΐ'ή ιιι.ιμιιίΐιιιΐιπι'ηι αίυηΙ, ιιΐ ρηιιε ιΙίιΊιιηι

«Ι. ^11υι ίίζίΐιιΐ' ηιοιίίδ εοηΙϊη^Ι (1β εϊδ άίά, ςποάιριβ

υιηηεδ ηιοϋί ιΐίιΐί δίηΐ , εχ Ιιίϊ ηιηηϊΓεδΙιιηι εδί. Βιιη! αυίειη

ειιηείβ ιριϊϋεηι ϊιιιροδδίΐιίΐίβ, ιΐ)3£ί3 νείΌ ΓοΓίβδδίί 3)ΙεΓ3 31-

!εΓΪ8.

ΟΑΡ. VII.

Ργϊπιο ίΐβςηε εοηδΐιίεΓβηιΙϋηι ε$1 ηΐηιηι εοπιοΐηοΜΙεί δϊηί

ιιηϋίΐΐο» , 3η ίηεοηιΙ)ίη3ΐ)ίΙε8. Ουοϋδί ίηΓοηιΙ)ϊη3ΐ)ίΙεδ, ςυο-

η.Ίΐίΐ ηιοιίο , ιι! (Ιίνίδίιηυδ : ι->1 ι-ιιιιιι ςυ3ΐηευηΐ)υε ειιί«-ιιιΐ!-

ςυε ιπιιΐ,ιΐί ίηεοιηοίη3ΐιίΙειη εδβε ; εδ( βιιίειη , ο«> ιρκι- ίη

ΐρδβ (1ιΐίΐ1ίΙ»(ε βιιηΐ , 3(1 ε38 (|ΐι;ι• ϊη ίρδ3 1πηίΐ3(β : βΐ βίο

εηδ, ςυ:ε ίη υηοφ)θ(]υε ηυηιει-ο ρπηιο δυηΐ, ίηεοηιοίηβϋί-

1ρ8 ίηνίεεηι εδδβ. (2) 8ί οηιηεδ ί§ΗυΓ ηηϊΐβίεδ ϊηεοιιιΐιίηα-

ϋϊΐβδ εΐ ϊηιϋΙΤιτεηΙεδ δίηΐ , ηΐ3(1ιεηΐ3ΐίεϋ3 ηαπιεπίδ ΠΙ , εΐ

ηηυδ δοΐυβ : ηεςυε εοη1ίη§ίΙ ΐιΐρββ ηηιηεΓΟδ εβδε. Ουΐΐϊί

π,ίιιμ|ιιι' ηυηιεΓυδ, ίϋεβίίδ Ιιοηιο , βυΐ ηηίιικιΐ, 3υΙ αϋι;ιι;ι

3ΐίΛ δρεεΐεπιιη 8γιΙ? Με» ηαηιςυε ηη3 «ηίιΐδειήυδςιιε, τε-

ΙιιΙί ϊρδίιΐδ Ιιηηιίηίδ ιιιΐ3 , εΐ ίρδίιΐ! ηηίιηαΐίδ .ίΙϊ.ί ιιιι;» : Ιιί νείΌ

δίιηίΐεβ εΐ ίηι1ί(ΤεΓεηΙεδ, ίηϋθίιηίΐί. ΟυβΓε ηϊΐιίΐο ηΐΒβϊδ Ιιβκ:

(πηίΐβδΐρδε ίιίεβϋδ Ιιοηιο ειϊΙ, ςυϊηι (ΐυηϊεϋΐηφιβ. (3; Οαο<1-

δί ίϋε.ϊ ηοη δυηί ηυηιβΓί , ηβο οηιηίηο ροδδϊ1)ίΙε ββΐ εβδ β8&ε :

εχ ςηϊΐιυδ ηβσιςυε ρπΊιείριίδ ί(3ε<ε εηιηΐ ? ΝΉιηεπίδ εηϊιη εχ

υηο βΐ (1ιι»1ίΐ3ΐε ίηιίείεπηίηβΐβ εδί : 3ε ρπηεϊρί» εΐ είειηεηΐβ

ίριίιΐδ ηυπΊΟΓΪ (ΙίεαηΙυΓ, ηειιυε εβ ευηΐίη^ίΐ 3"1 ρποΓβ βυΐ
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ούθ' υστέρας, (ι) Ει δ' άσύμβλητοι αί μονάδες , και

ούτως άσύμβλητοι ώστε ήτισοϋν ήτινιοϋν, οίτί τον μα-

Οηματικόν ένδε'/εται είναι τοϋτον τον αριθμόν ( 6 μέν

γαρ μαθηματικό; ε; άδιαφόρυιν, και τα δεικνύμενα

5 κατ' αύτοϋ ώς έπί τοιούτου άρμόττει ) ούτε τόν των ει

δών ■ ού γαρ εσται ή δυ&ς πρώτη έκ τοϋ ένδς καί της

αορίστου δυάδος , έπειτα οί έξης αριθμοί ως λέγεται,

δυας , τριάς , τετράς ■ άμα γαρ αί έν τη δυάδι τη πρώτη

μονάδες γεννώνται, είτε ώσπερ 6 πρώτος ειπών ε; ανί-

ιο σων (ίσασΟε'ντιυν γαρ έγε'νοντο) είτε άλλοις. (5) Έπειτα

ει εσται ή έτε'ρα μονά; της έτε'ρας προτε'ρα, και τη;

δυάδος τη; ε'κ τούτων εσται προτε'ρα • ά*ταν γαρ η τι τι)

μεν προ'τερον το δ' ύστερον, και τι) έκ τούτων τοϋ μεν

εσται πρότερον τοΰ δ' ύστερον, (β) Έτι επειδή εστί

15 πρώτον μέν αΰτο τό εν, έπειτα τών άλλων εστί τι

πρώτον £ν δεύτερον δέ μετ' εκείνο, και πάλιν τρίτον το

δεύτερον μεν μετά το δεύτερον τρίτον δέ μετά το πρώ

τον έ'ν • ώ»τε πρότεραι αν ειεν α'ι μονάδες η οί αριθμοί

ες ών πλε'κονται, οίον εν τη δυάδι τρίτη μονά; εσται

ιυ πριν τα τρία είναι, και έν τη τριάδι τετάρτη και ή

πε'μπτη πριν τοϋ; άριΊμοΰς τούτου;. (7) Οϋθείς μέν

ουν τον τρόπον τοϋτον εϊρηκεν αυτών τα; μονάδα; άσυμ-

βλήτους, εττι δέ κατά μέν τα; εκείνων άρ/ας εύλογον

και ούτως, κατά με'ντοι τήν άλήθειαν αδύνατον. Τά;

ϊΐ τε γαρ μονάδα; πρότερα; και υστέρας είναι ευλογον, εΐ-

περ και πρώτη τίς έστι μονάς και εν πρώτον, ομοίως

δέ και δυάδας, είπερ και δυας πρώτη εστίν μετά γαρ

το πρώτον ιΖ\ο^οί και άναγκαΐον δίύτερόν τι είναι ,

και εϊ δεύτερον, τρίτον, καί ούτω δή τα άλλα εφεξής.

:ιε (μ) Αμα δ' αμφότερα λε'γειν, μονάδα τε μετά το £ν

πρώτην είναι και δευτε'ραν, και δυάδα πρώτην, αδύ

νατον. 01 δε ποιοΰσι μονάδα μέν και εν πρώτον, δεύ

τερον δέ και τρίτον ούκέτι, και δυάδα πρώτην, δευτε'-

ραν δέ και τρίτην ούκέτι. (β) Φανερον δέ και δτι ουκ

35 ενδέχεται, ει άσύμβλητοι πασαι αί μονάδε;, δυάδα

είναι αυτήν και τριάδα και ούτιο τοΰ; άλλου; αριθμού;.

"Αν τ» γαρ ωσιν αδιάφοροι αί μονάδε; αν τε διαφέρου-

σαι έκαστη έκαστη;, ανάγκη άριΟμεϊσΟαι τον αριθμόν

κατά πρόσίεσιν, οίον την δυάδα προ; τω ένί άλλου

«υ ένος προστεΟέντο; , καί τήν τριάδα άλλου ένος προ;

τοϊ; δυσί προστεΟέντο;, και την τετράδα ώσαύτιος.

(ΐυ) Τούτων δέ όντων αδύνατον τήν γε'νεσιν είναι τών

αριθμών, ώ; γεννώσιν έκ τη; δυάδο; καί τοϋ ενός • μό-

ριον γάρ γίγνεται ή δυάς της τριάδος καί αύτη της τε-

♦!>τράδος• τόν αύτον δέ τρόπον συμβαίνει και έπί τών

έ/ομένων. (ί|) Άλλ' έκ τη; δυάδο; της πρώτη; καί

της αορίστου δυάδος έγίγνετο ή τετράς, δύο δυάδες

παρ' αυτήν τήν δυάδα• ει δέ μη, μόριον εσται αυτή ή

δυάς, έτε'ρα δέ προσε'σται μία δυάς, καί ή δυας έΌται

60 έκ τοϋ ένο; αΰτοΰ και άλλου ενός. Ει δέ τοΰτο , ού^

οίόντ' είναι το έτερον στοιχεϊον δυάδα αόριστον μο

νάδα γαρ μίαν γέννα, άλλ' οΰ δυάδα ώρισμένην.

(12) Ετι παρ' αυτήν τήν τριάδα καί αυτήν τήν δυάδα

πώς έσονται άλλαι τριάδες καί δυάδες; καί τίνα τρό-

ροβίει ίοπι ηυηιεή» οπίίηαπ•. (4) δί νιτυ ιιιιϋ,ιΐρ* ίηεοιυ-

1)ίη»1)]|ρ5 δΐιη(, εϊ ί(3 ϊηεοηιοϊηβηϊΐεβ , υΐ ςυκευπιαυε ουί-

ευιηψιε, ηεο ιηιιΐΐιριη.ιΐίριιιιι Ιιηηε εοηΙίηξΗ ε&δε ηιιηιριιιιη

( ιιΐ3(Ιιεηΐ3ΐίειΐ8 ιι.ίιιη|ιιι> εχ ίικΜΙΪρι-ριιΙίηιι•; εβι : εϊ ψι,ρ (1ε

εο π ■ ΙιΊΐιΙιιηΙιΐΓ, Ικιιφι,Ίΐη ία ΙιιΜ εοηνεηίυπί ) , ηεε Ιιιιηε

•-'■•-'.'■ βρεείεπιηι : ηοη εηίηι ρΐ'ΪΙ ι1ιι;ιΜΙ;ι» ρηιιια εχ υηο ι-Ι

ίηιίείεηηίηιιΐη ϋυαίϊΐαΐβ; ιΐρίηιΐρ οοη&εςυεηΐεβ ηυιπεπ, ιιΐ

(ΙίαΙιιι-, (Ιιι,ιΜΙιι* , Ιπηίΐιι*, φιη1ρι•ηί1;ΐ5 : δίιιιιιΙ εΐεηίηι •|ΐι;ι•

ίΐιηΙ ίη ρηιηιι ιΐιιαίίΐβίε ιιηίΐιιίεβ, ςεηεΓβηΐϋΓ : βϊνε, ςυεπι-

•ίιΙιικμΙιιιιι (|ΐιί ρπιΐδ (ΙίχίΙ, εχ ίη;ρ<μι,•ι1ιϊΜ1)ΐι$ ( ίικ-Ιί* ηιιιη-

ηυε ."εηιι»1ίΙ>ιΐ5 ΙίεΙιαπΙ ), »ϊνε αϋΙβΓ. (δ) Πείηιΐε δί ϋΙΙεια

ιηιίΙ.ι•. ρηοΓ ,ιΙΙιτιι επί , άιΐίΜΙαΙρ εΐίβιη , ςυ« εχ 1)Ϊ8 ΠΙ,

ρποΓ εηΙ. (Οιιιιπι εηίιη ιιΐίφΐίιΐ μΙ, ψιοιίιΐιιιη ρηυδ, <|ΐι<><1-

<Ι.Ίΐη ροκΙΟΓΪιιβ , ιΊ ΐ|πι >ιΙ εχ Ιιίδ , Ιιοε ςιιίιίεηι ριϊυδ , ίΙΙο νει-ο

|.ι ΐ'-Ιπ ίιι-, εβί. (6) ΙΙιίιι (|ΐιηιιι ρηιιιιιιη ΐ|ΐιίιΙι•ιη ι'ρβιιηι υηιιηι

8)1 , ιΐείηιΐε εεΙεΓΟΓοηι ;ιΜι|ιι<»1 υηιιηι ρηιηυηι, μίίιιιΊιιιιι

νεΓΟ ροίΐ ίΙΙυιΙ, εϊ ΓυΓβυβ ΙιτΙίιιιη, φΐο<1 8εειιιιιΙιιιιι ΡίΙ ροδί

ΜΊ'ΐιηιΙιιηι , Ιιτίίιιιη βΓΪΙ ρο8ΐ ρΓΪηιιιηι ιιηιιπι : ργ^ο ρΓΙΟΓΡβ

ρΓοΓεεΙο επιηΐ υηίΐ3ΐε3, ΐ|03ηι ππηντί, ςιιί εαβ εοιη-

ρίρρίιιιιΐιιΐ' : νρΐυΐί ίη ιΐιιηΐίΐβΐρ ριϊί ΐΡΓίία υηίΐαδ ΐη(ε ςιιαηι

Ιιί,ι >ίιιΐ ; ρ| ίη ΙηηϋαΙβ , φκιι-Ι,ι, ε( ςυίη(3 βηΙε (]ΐι.ιιη Ιιί

ιιιπίκτί βίηΐ. (7) ΑΙ ηειηο εοηιιιι Ιιοε πιοιίο ιίίχίΐ υηϊΐβίεβ

ίικ-ι)ΐιι1ιίικι1ιί|ρ8 : λρπιιιι κρειιηιΐυιη ριίικίρίΛίριίιΙι ίιιροιίιιιι,

ί(3 Ρ58ε ΓίΐΙϊοηβΙίίΙβ ε$(; βρραηοΊιιη νεΓίΙαΙριιι βιιΙπιι, ι'μι-

ρο88ί1)ϋε ε$(. Είεηίηι υηΗ3(εβ ρΓίοΓε» ε( ρο8ΐεΓίθΓε3 εβββ

Γ.'ιίίιιιι.-ιΙιίΐρ εβί , 81 ε( ιρίίΐ'ΐίοπι ηιιίϋειη ριίιικι ηηϊ(38 εβί ,

ιιηυιηηυε ρπιηιιιη : εϊ ι1ι>.ιΠΙ;ιΙρ$ βίπιίΙϊΙεΓ, 8Ϊ ρΐ ρι ί'ιιι» ςιιί-

«Ιριιι <1ιι;ιΙίΙ«Μ εδί ; ρθ8( ρηιιιιιιη ηηιηηυε, πιΐίιιηαίιίΐρ. εϊ

ιιι'(•.ρί«ιι•ϊυιη ρβΐ , βεευηϋιιηι ιριίιΙιΐ3ΐη ε88ε; ε( μ μ-ρμιιιΙιιιιι ,

Ιΐ'ΐϋπιιι : ε( ίΙ,ι ριΊιτα εοη8εςιιεη(εΓ. (8) δϊηιηΙ νβΓΟ

υΙηιιιΐι|ΐιε ϋίκτρ, ιιιιίΐ3(ειη<]ΐιε ρΓίιιΐΒΠΐ ροβι ιιηιιιιι ε&8ε,

;ι|ι|ΐιρ ίρριιιιιΚιιιι , ιΊ ρΓΐηΐΒΐη ιίικιΐίΐιιίρηι , ίηΐ|κ>88ίΙ)ί1ε επί.

ΙΙί νειο υηίΐβίριη ςυίιίεηι εϊ ιιηιιιιι ρηιιιιιιη ΓαρίιιηΙ , μ-ι ιιιι-

ιΐηιη νεΓΟ εϊ Ιρι Ιίιιιη ηεφιαφΜΐιι : 30 ι1ιι•ιΜ(η(ριιι ρηιιιιιιη ,

κρπιηιΐίΐιιι νεΓΟ εϊ Ιει Ιίιιιη ηιίηίηιε. (9) Γοιι^ΙιιΙ ιιιιίριιι

ςυοιΐ, 8'ι οιηηε& υιιίΐΗΐΡί ϊηεοοιοίηβυίΐεβ δΐιηΐ, ηοη εοηΙίη§ί(

(ΙιιιιΙίΙιιίριιι ϊρ83πι ε$8ε , <ιγ. (ιίιιίΐ.ιίριη , εϊ βίε εεΙεΓοβ ηηιιιι••

Γ08 : βίνε ιιιιιηΐ|ΐιρ 8ίη( ιιηί(ιιΐΡ8 ίικϋΐΤιτεπΙεβ , 8ίνε (Ιϋίριριι ■

Ιι•8 χίιι^ιιΐιρ 3 Βίη^ιιΙίϋ, ηρι,ρϋρ ε$1 ιιιιιηρΓίιιη ηιιιιιρπιη ρεΓ

ΗΐΙιΙίΙϊιιηεηι : νείιιΐί Ιιίηιιι ίιιιιι, :ιι! ιιηιιιιι υηο 3ΐϊο ιΐιΜίΙη; Ιει•-

ικιγιιιιιι ςηοςυε, αΐίο ιιηο 30" ο'υο βρροδίΐη; εϊ βίηιϊΐί ηιοιίιι,

(|υιιΐΡΓη;ΐΓίιιιη. (ιυ) 1}ιιγρ ςηιιη) ί(3 8Ϊη(, ίιηρο88ΪηίΙε ι•»1

ηιιιηεηιηιιιι ε88ε μριΐΡΓΛίίιιιΐΡΐη, (|ΐΐΡΐη;ιι1ιηοιΙιιιη εχ <Ιιι»Ιί1ηΙε

εϊ ιιηϊΐβΐβ κριιργ3ιι1 . Ιϋιι.ΐΓίιΐΛ ιιαιιιηιιε, ρ3Γ8 ΙεπίΒηί Γι( ; εϊ

Ιιϊρ, ιρι.ιΐρπι,ιιϋ. Εοιίειη 3υΙεηι πιοιίο ε( ίηεοηβεηηεηίίηυβ

ιιρι ι• ΜΙ . ( 1 1 ) ΑΙ εχ ρηιηο Ιιιηιιιίο, ίιιΙριιηίη.Ί|ιιΐ| ιιρ Ιιίη.ΊΓΪη,

ΙιρΙμιΙ (|ΐιιιΙεηι;ΐΓίιΐΜ, ιΐιιο Ιιίιιαιϋ ρπείιτ ίρςυπ) Ιιίιι.ΐΓίυηι.

ΟιιικΚί ηοη, ρ3Γ8 επί ίρβε οίηβηυ», βΙΙεε νριο ιιιΙΙιιιε ιτίΐ

ίιιιιι- ΙιίηιιπιΐΜ : εϊ Ιιιιι.η ίιι- εηί εχ ίρδο υηο, εϊ αΐΐο υηο.

Οι»"! >ί εβί, ηοη ε8( ρθ88Ϊ6ίΙε ;ιΙΙριίιιιι είειηειιίυηι εββε ίηιίε-

ΙεπιιίηηΙιιηιΙιίιΐΒΓπιηι. ΙΙηαιη εηίιη ιιηίΐηΐεηι ρ'ΐιριαΐ , «ίΙ

ηοη ιΙιΊρΓίηίηιιΙιιιιι 1ιίιΐ3πυιη. (12) ΙΙεηι ρπείει- ϊρειιιη ΙβΓ-

ιμπιιιιι , ίρβυπιςυε ΙιίιιηΓίιιηι , ςυοηιοαΌ επιηΐ 3ΐίί (ριίιιιγμ,
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πον έχ προτέρων μονάδων χαι ΰστέροιν σύγχεινται ;

πάντα γαρ ταϋτ' εστί καί πλασματώδη , καί αδύνατον

είναι πρώτην δυάδα, ειτ' αυτήν τριάδα. (13) Ανάγκη

δ', έπείπερ εσται το £ν χαι ή αόριστος δυάς στοιχεία.

» Ει δ' αδύνατα τά "συμβαίνοντα, χαι τάς αρχάς είναι

ταύτας αδύνατον, (ΐί) Ει μεν ούν διάφοροι αί μονά

δες δποιαιοΰν δποιαισοϋν, ταΰτα και τοιαΰθ' έ*τερα

συμβαίνει ες ανάγκης. [VIII.] Ει δ' αί μεν εν άλλω

διάφοροι, αί δ' εν τω αύτώ αριθμώ αδιάφοροι άλλη'-

ιιι λαις μο'ναι, και ούτως ούθέν ελάττω συμβαίνει τα

δυσχερή• οίον γάρ εν τη δεκάδι αύτη έίνεισι δέκα μο

νάδες , σύγκειται δε καί εκ τούτο)•/ και εκ δυο πεντά-

δοιν ή δεκάς. (|&) Έπε! δ' ούχ 6 τυχών αριθμός αυτή

ή 'δεχάς , ουδέ σύγκειται εκ τών τυ/ουσών πεντάδοιν,

16 ώσπερ ουδέ μονάδων, ανάγκη διαφέρειν τάς μονάδας

τάς εν τη δεκάδι ταύτη. Άν γαο μή διαφέροισιν,

ούδ' αί πεντάδες διοίσουσιν εξ οιν εστίν ή δεκάς • έπεί

δέ διαφέρουσι, χαι αί μονάδες διοίσουσιν. Ει δε δια

φέρουσι, πότερον ουκ έσονται πεντάδες αλλαι άλλα

20 μόνον αύται αί δύο, ή έσονται; είτε δε μή έσονται,

άτοπον • είτ' έσονται , ποία εσται δεχάς έ; εκείνων ;

οϋ γάρ έστιν έτερα δεχας εν τη δεκάδι παρ' αύτην.

(ιο) Άλλα μήν καί ανάγκη γε μή εκ τών τυ/ουσών

δυάδων τήν τετράδα συγκεΐσΟαι• ή γαρ αόριστος δυάς,

» ώςφασί, λαβοΰσα τήν ώρισμε'νην δυάδα δύο δυάδας

έποίησεν του γαρ ληφθέντος ην δυοποιός. (π) "Ετι

τό είναι πάρα τας δύο μονάδας τήν δυάδα φύσιν τινά,

χαι τήν τριάδα παρά τάς τρεις μονάδας , πώς ενδε'/ε -

τατ; ή γαρ μεθέξει Οατερου θάτερον, ωσπερ λευκός

30 άνθρωπος παρά λευκόν χαί άνΟρωπυν { μετέχει γάρ

τούτων ), ή όταν η Οατερου Θάτερον διαφορά τις , ωσπερ

δ άνθρωπος παρά ζώον καί δίπουν. (ιβ) "Ετι τα μεν

άφη εστίν έ'ν, τά δέ μι'ζει, τά δε θέσει- ων ούθέν ενδέχεται

υπάρχειν ταϊς μονάσιν έξ ών ή δυάς και ή τριάς•

36 άλλ' ώσπερ οί δύο άνθρωποι ούχ εν τι παρ' άμφοτέ-

ρους, ούτιος ανάγκη καί τάς μονάδας. Καί ούχ ό'τι

αδιαίρετοι, διοίσουσι διά τοϋτο• κα\ γάρ αί στιγμαί

αδιαίρετοι, άλλ' όμως παρά τάς δύο ούθέν έτερον ή δυάς

αυτών, (ίο) Άλλα μήν ουδέ τοϋτο δει λανθάνειν, δπ

«ο συμβαίνει προτε'ρας καί υστέρας είναι δυάδας, δμοίιος

δέ καί τους άλλους αριθμούς. - Αί μέν γάρ εν τη τε-

τράδι δυάδες έστοισαν άλλήλαις άμα• άλλ' αύται τών εν

τη δχτάδι πρότεραί είσι , και έγέννησαν, ωσπερ ή δυάς

ταύτας, αύται τάς τετράδας τάς εν τη δκτάδι αύτη. "Ω στε

«5 εϊ καί ή πρώτη δυάς ίδε'α , καί αύται ίδε'αι τινές έσον

ται, (ίο) Ό δ' αυτός λόγος καί ε'πί τών μονάδιον αί

γάρ Ιν τη δυάδι πρώτη μονάδες γεννώσι τάς τε'τταρες

τάς έν τη τετράδι, ώστε πασαι αί μονάδες ίδε'αι γίγνον-

ται χαί συγχει'σεται ίδε'α ές ιδεών. "Ωστε δήλον δ'τι

60 χάκεϊνα, ών ίδε'αι αύται τυγχάνουσιν ούσαι, συγκείμενα

εσται, οίον ει τά ζώα φαίη τις συγκεϊσθαι έχ ζώων,

ει τούτων ίδε'αι είσίν. (2|) "Ολοις δέ τό ποιεΐν τάς

μονάδας διαφόρους δπωσοϋν άτοπον καί πλασματώδες

( λε'γω δέ πλασματώδες τό προς ΰττο'θεσιν βεβιασμέ-

«Ι 1>ϊΠ3Γϋ ? φΐονε ιηοαΌ εχ ρποΗΙιυδ βΐ ροδίεποπίιυς υπϊ-

ΙίΙίΙηι» εοκιροηυηΐυι- ? Ιιιεε εηίηι οιηηίβ εϊ Ιπ Ιίιί,ι δυηΐ, ι•1

ϊπιροϋδίϋίΐρ. εδδει εδδε ριϊιιιιιιη Ιιϊηαηιιιιι , (ΙείηιΙε ίρβυηι Ιργ-

η.ιιίιιιιι. (13) Αί ηεεεδδε ΟδΙ, «ί ψιίοΌπι υιηιηι εϊ ϊηιΐβ-

ΙΐΊΊΐιίη.Ίΐιι* Ιιίηβπυδ ιΊιίικίιΙα επιηΐ. νβΓοπι δι φΐα: αεεί-

(ΙιιιιΙ, ίπιρο55ΪΙ>ΐΙϊβ δυηΐ , 1ι*ε ςυοφιε ρι-ίηείρίβ ϊηιροδβίΐιίΐβ

€81 β«β. ( 14) 5ί ίΐ8()υε ιιιιιΙ.ιΙ.'- ςυχευπιφιε 8 ψιιΐηιχιιπι-

ςιιε ιΙιΙΙγπιιιΙ, Ιιβ?ο εϊ ιιΐί,ι Ιιυϊιΐδεβιηοϋι ηεεεβββηο ;κ-< ίϋυηΙ .

[VIII.] δι βυίβηι ςυβε ςυίϋεπι ίη αϋο άΊΙΪεΓεηΙεδ δυηΐ, ςιι,τε

νει-ο ΐη εοάειη ιηιπιογο ίηιΙϊΓΓεΓειιΙεδ ίιινίεοηα εοΐβ, ηοη ρβυ-

εϊϋΓ» (ΙίΠίευΙΙαΙειη ίη^ί'η•ιιΙί;ι Ιιοε «ιιιυιριε ιιιυιΐιι αεείιΐιιπ! ,

νείυΐί ίη ίρβο ϋβηΐΓΪο, ιΐεεειιι ιιπίΙ;ιΙεϋ>ιιηΙ. Οοιιΐ(ιυιιίΙιιι

ϊΐιίειη <1(•ηίΓίιΐ8 Ιοπι εχ Ιιίβ, Ιιιιτι εχ (Ιυοϋυβ ςιιίη»πί8.

(ΙΌ) <3ιιιιπι νεΓΟ ϊρδε <Ιοιΐ3ΐϊυ5 ηοη δίΐ ηπΐειπικριε ηιιηιΐ'πι>,

ηβε εχ ςιιίΙ)08ευιιιΐ]υε ςυίιιαπίδ εοπιΐ)οη8ΐϋ-, δίειιΐί ηεε

υηϊΐ8ΐίΙ)ΐΐ8, ηβεε&ίε ε«1, υιιϋαΐεδ, (ίο* ϊη Ιιοε ιΙεη»πο δΐιιιΙ,

ιϋΙΓεΓΓε. Ν»ιη δϊ ηοη άΊίίετΆΒΐ , ηεε «ιυίηαιϋ ϋίΙΤεΓεηί , εχ.

υ,ιιϋηΐδ ιίβηαπυδ εβί. Οουιη νεΓΟ (ΙίΠεταηΙ, ιιηίΐϋΐεδ ςαο-

ςυβάίΠεΓβηΙ. 8ί ί^ίΙιΐΓ ιΙίΠεΓΒΐιΙ, ιιίπιπι ηοη εηιηΐ ςυίηαΓίί

αΐϋ,-βειΐ Ιιί ϋυο Ιαηΐιιιη, αη ειυιιΙ? δίνε ί^ϋυπιοη εηιιιΐ,

ϊηεοηνεηϊεηβ ε*1; βΐνβ εηιηΐ, ηιοϋδεχ ι•ίδ ιΙεηηΓίιΐί επ!?

Νοη 081 εηϊιη ίη ϋοηαπο αΐϊιι» ιΙεηαΓίυδ, ρΓαϊΙεΓ ϊρ$ιιπι.

(10) ΑΙ νεΓΟ εΐΐβηι ηεεεδδε &>1 ιιί ηοη εχ (|ϋίϋΐΐίϊΪ8 Ιιίηαπί*

(|ΐΐ3(ϋΓΠ3ΓΪιι» (ΌΐιιροηαΙυΓ. ΙηιΙε1εηιιϊιΐ3(υ3 ιΐϊίηςυο Ιιίηα-

ιίιΐδ, υί ϊϊιιηΐ, ιΙεΙεΓηιΐηαΙιιηι αεεϊρϊεηβ Ιιίιι.'ίπιιιη, ϋιιοϋ

ϋίηαποδ εΙΓεείΙ : εο εηίιη (|ΐιο<] εερίΐ, 1)ϊη»πί ΓυϊΙ εΐϊϊεϊεηί.

(17) ΙΙεηι, ςυοηΐΐη ιηοιίο εοηΗηςϊΙ, Ιπικιηιιιη ρπεΙβΓ <1υ3$

Ιΐηίΐβίεδ, 3ε Ιι-ιιι,ιι-ίιιιιι ρι .>•(<■: Ιιι'* ιιηϊΐίΐΐε^, ίΐΙϊι|ΐι;ιιη εχδβ

ηβΙυΓβηιΡ δίνβ εηίιη εειίε βΙΙεπιιη βΙΙεΓΟ ρ3Γΐίείρ3ΐ)ί(

( ιΙιιΐΊΐΐΒΐΙιιιιιιΙιιιη ηΙΙιιΐδΙιοηιο ρηιΊιτ ιιΠηιηι εϊ Ιιοιιιίηειη :

Ιιί» εΐεηίιη |>3ΐΊκ•ί|>;ιΙ ) , δίνε (|ΐιιιιιι ηΙΙεπιιη ηιΐίινίαιη »1-

(ειίιΐδ ιΐίΐΐίτειιΐίίΐ κιΐ, υ,ιιειηίκΐιιιοιίιιιη Ιιοηιο ρ:. ι [π ,ιιιι

ηιιιΐ «Ι Ιιίρεδ. (18) ΙΙεηι (]ΐΐίε(]3ΐη (3ε1υ, (|ΐι;ιιΙ,ιπι ιιιί-

δΐίοηβ, ι|ιι,ιίΙ,ίιιι ροίΚϊοηε βιιηΐ ιιηυιη : ςυοΓυηι ηίΐιϊΐ υηϊΐβ-

Ιίουβ, εχ φιϊΐιπ:. οΐη3Γίυ$ 3(υ,υε Ιεπιαι ίιι> ΠΙ , εοιηρεϋΐ : ϊγ.Ι

(|ΐιι'ΐιΐΜ(Ιιιι«ιι1ιιηι (Ιυο Ιιοηιϊηεβ ηοη μιιιΙ ιιηυιη (]υί>1 ρι-χίεΓ

ιιΙπιιιιι|ΐιε , ίΐα ιΐε ιιηίΙιιΙΪΙιιΐδ ςυοςυε ηεεεδδε εδ(. Ει ηοη ,

()ΐιοηί3ΐιι ίηϋίνϊ^ίϋίΐεδ, ϊιΐοίηϋ ιΐϋϊεΐΐηΐ : είειιίηι ριιηεία

ςιιοφίε ιιιιΙιν ί-ϋ>ιΙί:ι 8υηΙ ; νεπιΐ)ΐΐ3ΐηεη ιίικιϋΐ;^ εοΓυιη

ηίΐιίΐ βΐίικί ε«1 ρΓ<ι•ΙεΓ (Ιυο. (19) ΑΙ νεΓΟ ηεε Ιιοε ΙβΙει-ε

(ΙεεεΙ, φ^ο(1 βεείιΐίΐ ρποΓεδ ροδΙεΓίΟΓεδίριε (ΙικιΙίΙαΙεδ εδδβ :

δίηιϋΚεΓ ίΐιιΙιΊΐι ε( εε(ΡΓ08 ηιιιηεΓΟδ. Ιϋιιιιπϊ εηίηι ςιιϊ ίη

ι Ι"ΐ;ιΙ <ί ιι.ιι ίο δΐιηΐ, £ΪιιΙ ϊητίεεηι δϊιηυΙ : μ•<Ι Ιιί ίϊδ ηιιί οείο-

ιιϊιγϊι ι ίιι,χιιιΙ, ριίοΓΟβ δΐιηΐ , ι[ μ»ΊΐΐΗ•πιιι1 ( ψιειιΐίΐιΐιπυιΐιιιιι

Ιιίη:ιι•ϊιΐί ίρδΟδ ) ίρδϊ <ιιιαΙιτιι.Ίπυ&, ςυί ίη ίρδο οείοηαηο

ϋΐιιιΐ. (}ιι;ιι-ΐ' δϊ εΙίαιη ρηηιυδ 1>ϊη3ΓΪιιβ ίιΐε», Ιιί ιμιοιριε ιμϋε-

(ΐ3ΐιι ίιΚ'ΐο ΐ'ΐυηΐ. (20) Καιίειη ταΐίο ϋε ιιηίΐ3ΐίυυδ εΐϊαω

ββΐ : ςυαι εηίηι ίη ρπιιια ι1υ»|ϊ(»1ε βηηΐ υηϊΐβίεϊ, μεηε-

ι•»ηΙ ςυ3ΐΙυοΓ ιιηίΐβίεβ, φ^3; ίη ςυβΙει-ηΒπο δΐιηΐ. ΟυβΓβ

οιηηεδ υιιί(3ΐε$ ίϋεα; ΙίυιιΙ, εϊ εοηιροηεΙυΓ ίάΥ'3 εχ ίιίείί.

Ριΐ3ΐιιο1)Γειη ρ«1ε1 ψΐ0(1 εΐίβηι ΠΙ», ςυοΓυιη Ιιοε δηηΐ ίιΙεα?,

εοηιροδί(3 εΓυιιΙ, νείυΐί μ ςυί$ &ηίηΐ3ΐί3 ιΙί«η[ βχ ;ιιιϊιηη-

Ιίϋυδ εοηιροηί, δι ΙιοΓυιη ίϋεεβ βυηί. (21) ΚΙ οπιηίηο 13-

εεΓε ηηίΐβίεδ (ΐηοιιιοϋοευη(|υε (ΙίίΓεΓεηΙεδ , βίκιιπίυιη εϊ

ίίεΐίΐίυηι εδί : «Ιίεο αιιίεηι ΙίεΙίΙίυηι, ιριοι! άΛ δΐιρροδίΐίο-
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νον )• ούτε γαρ κατά τό ποσόν ούτε κατά το ποιον

όρώμεν διαφερουσαν μονάδα μονάδος, ανάγκη τε η ίσον

?, άνισον είναι άριΟμο'ν, πάντα μέν άλλα μάλιστα

τον μοναδικόν, ώστ' ει μήτε πλείων μητ' ελάττων,

6 ίσος. Τα δ' ίσα και ό*λως αδιάφορα ταύτα δπολαμ-

βάνομεν εν τοϊς άριθμοΐς. Ιίί δέ μη, ούδ αί έν

αύτη τη δεκάδι δυάδες αδιάφοροι έσονται ίσαι ουσαι '

τίνα γαρ αίτίαν εςει λε'γειν δ φάσκων αδιάφορους εί

ναι; («) Έτι ει άπασα μονάς και μονάς άλλη δυο,

ίο ή εκ της δυάδος αύτης μονάς και ή Ικ της τριάδος

αύτης δυας εσται εκ διαφερουσών τε, και ποτερον προ-

τε'ρα της τριάδος ή ΰστε'ρα ; μάλλον γαρ εοικε προτε-

ραν άναγκαΐον είναι• ή μεν γαρ άμα τη τριάδι, ή

δ' άμα τη δυάδι των μονάδων. (23) Και ήμεΐς μεν

16 ύπολαμόανομεν ολοις £ν και ?ν, και έαν η ίσα η άνισα,

δυο είναι, οϊον τάγαθόν και το κακόν, και άνθρωπον

και ιππον • οί δ' ούτως λε'γοντες ουδέ τας μονάδας.

(•24) Είτε δε μη εστί πλείιον αριθμός δ της τριάδος αύ

της ν, δ της δυάδος, Οαυμαστο'ν είτε εστί πλείων, δή-

10 λον ότι και ίσος ενεστι τη δυάδι, ιβστε ούτος αδιάφο

ρος αύτη τη δυάδι. 'Λλλ' ουκ ενδέχεται, ε! πρώτος

τίς έστιν αριθμός και δεύτερος• ουδέ έσονται αί ίδεαι

αριθμοί. Τοΰτο μεν γάρ αυτό ορθώς λε'γουσιν οί δια

φόρους τας μονάδας άςιοϋντες είναι, είπερ ίοεαι έΌον-

25 ται, ωσπερ εϊρηται πρότερον £ν γαρ τό είδος. (ϊ&) Αί

δέ μονάδες ει αδιάφοροι, και αί δυάδες και αί τριάδες

έσονται αδιάφοροι. Διό και τό άριθμεΐσθαι ούτως, £ν

δύο, μη προσλαμβανομένου προς τω ΰπάρ/οντι άναγ-

καΐον αύτοϊς λε'γειν ούτε γαρ ή γε'νεσις εσται εκ της

30 αορίστου δυάδος, ούτ' ίο/αν ένδε'/εται είναι• ενυπάρξει

γαρ ετε'ρα ίδεα έν έιε'ρα, καΐ πάντα τα είδη ενός με'ρη.

(•2θ) Διό προς μέν τήν υπόθεσιν δρθώς λεγουσιν, δΤ,ιος

δ' ούκ ορθώς• πολλά γαρ άναιροΰσιν, επεί τοϋτό γ' αυτό

έ^ειν τίνα φησουσιν άπορίαν, πότερον, ίταν άριΟμώμεν

35 και είπωμεν ?ν δύο τρία, προσλαμβάνοντες άριθμοϋμεν

ή κατά μερίδας. Ποιοΰμεν δέ άμφοτε'ρως • διό γελοϊον

ταύτην εις τηλικαύτην της ουσίας άνάγειν διαφοράν.

«(■«ι γο;κ Ιιιιιι ΡδΙ. Νεε εηίηι δεευηιΐυηι φι.ιηίπιιι , ηεε 86-

ειιηιίπηι φιβίβ , νϊυ'ειηυβ (ΙίΠειτε ιιηίΐβίεπι 30 ιιηίΙ,ιΙρ : ηε-

εεδδεηυε ε$ι ιιιιΐ α<ιρια|ρηι ηπ( ίηοεα,ιιαίεηι βδδβ οπιηβιη ςυί-

(Ιριιι ηιιηιοι-υηι , 5Ρ(1 ρΓχαρυβ ιηοικίιΐϊαιιη. <3ο3γο ει ηεε

πι3]ογ ηεαυε ιιιϊηιιγ, ίπ|ΐιαΙί8 : κςυβϋ» νεΓΟ , εΐ οπιηίικι

ίηιΙΪΠνι •(■ηΐίίΐ, οηιΐΐ'ΐη ριιΐηιιιιΐδ ε88ε ίπ ηιιιικ-ι Ϊ8. (^ιιοιίδί ηοη

ϊΐη 8ίΙ , ηεε <]ιΐ3ΐίΐ3(εδ , φι»; ίη ίρ&ο ιΙριΙιιπο 5ΐιη| , ίηαΊΠρ-

πίιΙι'» επιηΐ, (|ΐιπιιι ίπμϋιΙιΝ δϊηΐ. (,ΐιι,ιιιι εηϊιη ι ;ιη~.ηιι

ιΐίιίπιιι-ί εδί, ηιιί (ΙίείΙ ίηιΙίΙΐεΓεηΙεδ εδεε? (22) ΙΙειη, δι

οπιηΪ8 ιιηίΐαί, εΐ ιιιιϊ(.τ> αΙία, (Ιιιο (,ιπιιηΙ , υηίΐ38, φΐίβ εχ

ίρβο Ιιίιι.Ίπο , εΐ ςυα> ε\ ίρ80 Ιργπλπο , επί 1>ϊιιηγϊιια , εΐ εχ

ίικΙίΙϊι'ΠΊΐΙίΙιιι*. |•:ΐ ιιίπιιιι (ιτικιπο ριΊιιι•, αη ρο&ΙΡΓΪΟΓ*

Μη^ί> ηηιιιψιο νίιΙεΙυΓ ηορΡ883πιιπι ρποινιη ε88β : Ιιχε ιιαιιι-

ςυε ηηίΙ;ιΙπηι >πιιιιΙ ΙεΓηίΐΓΪο, ίΙΙ<ι νιτο δίηιυΐ (Ιιι»1ίΐ3ΐρ.

(23) ΚΙ «ο» ΐ]ΐιϊ(Ιειιι οιηηίηο ριιΐηπιιι* ιιηιιιη εΐ ιιιιιιιιι , βίνε

<Ρ()«»1ία, βίνε ί»ϋ•ιιιΐ3ΐί<ι κϊηΐ , (Ιιιο ε*8ε, νιΊοΙί Ιιιιιιοιιι εί

ηυιΐιιιιι , εΐ Ιιοιηίηπη εΐ εςυυπι : (|πί νεΓΟ ίΐΐ ι!ίειιηΙ , ηεε

10838 ιιηίΐηΐΐ'-ί. (24) δίνε αιιίεηι-ηοη εδί ηι,φιι• ιηιιηρπίδ

ίρ8ίιΐ8 ((Τΐιηηί , ηιιβιη υΊΐ3ΐίΐ3ΐίδ, ιηίπιιη ε8ΐ : 8ίνε εδί πΐ3]0Γ,

βοηβΐιΐ ςικκΐ .Τ(|υα1ί5 ιΐυαίίΐαΐί ίηε«1 : φίαι-είρβε ϊιιιΙίΓΓεΓειι»

αϊ) ίρ$α (Ιο»1ϊΐ3(ρ. Υεηιηι ηοη εοηΐίημίΐ, 8Ϊ ρηιιιιι.•< ,ιΐίψικ

ιιιιιιιιμίι8 εβί, εΐ δοιιπιιΐιΐί. Νεε εηιηΐ ιάοα: ηιιιιιεη : Ιιοε

ειιίιιι ιρβιιηι τεε(ε ιιίπηΐ, ςιιί ηηϋβΐϋδ ιϋΠΙτεπΙρ» ιΐεΐιεί'ε ε88β

3Γΐ>ί(πιιι(ιΐΓ, 8Ϊ (|ΐιί(1ειιι ιτιιιιΐ ί(1(';(•, «Ι ρΓΪΜ8 (ίίι Ιιιιιι ε8ΐ : ιι.ιιιι

ιπκι ρΓοΓεεΙο οι ίΐ 8ρεείε8. (25) δι νει•ο ιιηιί&Ιββ ίικΙίΙΓοητ.-

(63 , ιΐιι.-ι Ι ιΙλΙι ••; (|ΐκ κ |ΐκ• 3ε Ιεηΐ3ΐ'ϋ ϊιιιΙίΙ 'Γι'Π'ηΙΐ'ί ιτιι «Ι : φΐ3Γβ

πγπ-μ' ('.-Ι είβ ιϋΐΊΊΊ' , ίΐ3 ηιιηκτηηιΐιιηι εββε , ιιιιιιιιι , ιΐιιο,

ηοη Μΐ|ιι•ΐϋΐ1(1ί(ο ^^π1 ρΓϊεχδίδΙεηΙϊ. λεε εηΐηι ΒεηεΓ3ΐίο βχ

ίηΊεΙίΜΊΐιίιΐι'ΐΙιι (1ιΐ3ϋΐ3ΐε ιίίΙ. ηεε ίιΙι\ιιιι εδδε <ί ίιΙ ίιιμι! . ΙηεπΙ

η»ιηι|ΐιε ιιΚιτη ίιΐι'.ι ίη ιιΙΙιτ.ι, ευηείιτηιιε δρεείεβ , ιιιιίιιδ

ρ3Γ(εδ. (20) Ρικιγο δεπιικίυπι δΐιρροδίΐίοιιειη ΐ|ΐιίιΙ>Ίιι, ΓεεΙε

(ΙίοπιιΙ ; δίιηρϋεϊΙεΓ νε™, ηοη τεείε : ηιυΙΙη ηβηιιρϋερεΓί-

ηιιιιιΙ , ιριιιιιι Ιιοε ίρ$ιιιη Ιι.ιΙηίί• ι|ΐι;ιΐϋΙ;ιιιι ρΓοΓεεΙο (ΙίεΙιΐΓΪ

νϊπΙ ιΐιιΐιίΐαΐϊιιιιειη, ιιίπιιιι , ιριιιιιι πυιΐιππιιικ εΐ ηΊεαηιιιβ

ιιηιιιη ιΙιιιι Ιιία, 38δΐιιτιεη1ε8 ηοηΐΡΓαιηιΐδ, αη δεεηηίΐυηι ρ3Γ-

Ιρβ. Κ.ιι ίιηη> Λΐιίριη ιι(Γ0(]υε Γηοιίο : ιριηρηφίΡΓ ι ϊιΐίιηΐιιιη

68(, Ιιηηε 3(1 ΙαηΙαηι 8ΐιΙ»ΙαηΙί»! ιΗΓΓριριιΙκιιη ιχίΙικίτρ.

€ΑΡ. VIII. [IX.]

Πάντων δέ πρώτον καλώς έ^ει διορίσασΟαι τίς αρι

θμού διάφορα και μονάδος, ε! εστίν. Ανάγκη δή ή κατά

4« τό ποσόν η κατά τό ποιόν διαφερειν τούτων δ' ούδε'-

τερον φαίνεται ένδί^εσΟαι υπάρχον. Άλλη αριθμός

κατά τό ποσόν. ¥.\ δέ δή και αί μονάδες τώ ποσω

διε'φερον , καν αριθμός άριθμοϋ διε'φερεν ο ίσος τώ πληΟει

τών μονάδων. (2) Έτι πότερον αί πρώται μείζους

45 ή ελάττους, και αί ύστερον έπιδιδόασιν ί, τουναντίον;

πάντα γαρ ταϋτα άλογα. Άλλα μήν ουδέ κατά τό

ποιόν διαφε'ρειν ενδέχεται. Ούθέν γαρ αύταϊς οΐόντε

ΰπαρχειν πάθος• ύστερον γαρ και τοις άριθμοΤς φασ'ιν

υπάρχειν τό ποιόν τοίϋ ποσοϋ. (3) Έτι ούτ' αν από

50 τοΰ Ινός τοϋτ' αύταϊς γε'νοιτο ούτ' άν από της δυάδος •

το μεν γαρ ού ποιόν, ή δέ ποσοποιόν τοΰ γαρ πολλά

τα οντά είναι αιτία αύτης ή φύσις. ΕΙ δ' άρα ε/ει

ΛπΙι• .ίιιΙιίιι οηιιιϊη ρι-οηε 8β Ιι.ιΙκΊ , (ΙιΊρΓΓηίηβΓε ςιιχηβηι

ηιιηιιτί εΐ υηϊΐ3ΐίδ <ΠΓΙ>•ιι•ιιΙΐ;» $ίΙ, βί ε.ιΐ. Νεεε8βε εδί ί£ίΙιΐΓ,

ιιιιΐ δεευηιΐυηι ιρι,ιηΐιιιη, 3υΙ κιτιιικίιιιη ιρηιΐε ιΙιΙΓιτγρ.

ΧριιΙπιιιι ,ιιιΙριιι Ιιιιπιηι νίιίεΐυτ ροδδβ εδδε : νεπιιη ρηιιιΐ

ηιιηιεηιβ, δεεηηιΐιιηι ιρκιιιΐυηι. δι ίΐβςυε εΙΪ3Γη ιιηίΐηΐρδ

ηιΐ3η(ϊ(ιΐ(ε οΊΓΓριτρηΙ , ηιιηκτιΐδ ο,ιιοςηε 3 ηηηιεΓΟ (ΙίΠεΓΓεΙ,

ηηί α•ο;ιΐ3ΐίδε9ΐ, ρίρηίΐιιιίίηε ιιηίΙ.ιΙηιη. (2) ΙΙβηι, ιιίπιηι

ριίιιηι' Γηα]θΓεδ , ηη ιιιϊμογοκ , εΐ ροδίεα επ-δοαπί, βη ε εοη-

Ιγ»γϊο? Ιΐ35ε εηίηι οιιιηία ηΐι^ππΐ» δηηΐ. ΑΙ νεΓΟ ηεε δβειιη•

(Ιιιιιι (|ΐι»Ιϋ»|ρπι ιΐίΐΐιτπ• εοηΐίηςίΐ : ηπΙΙηηι εηίηι ίηρδδε ρ38-

ίίοηοηι ροδδίυίΐε εδί. ΚΙοηίιη ιηπικτίδ ιριοιριε ροδίοηυδ

«ϊηηΐ ίηεδδε (ριηΐϋ,ιΐΐ'ηι , φι ιηι (μκιηΐίΐιιίριη. (3) Κεηι, ηεε

;ι1ι οπή Ιιοε ίμβΒΟ ρβΙίεηΙυΓ, ηεε Λ (1η;ιΙίΙ;ι|ρ. Ηοε εηίηι ηοη

βδΐ ψηιΐο, ίΙΙϋ νοπι (ρΐ3ΐϊΓιειιιη. Ν,ιιη «Ι πιΐί,ι ιιιιιϋ.Ί

δίηΐ, Ιιιφίδ παίιιτα ι'.μιιλ ρ*1. δι ίςίΙιΐΓ .ιΐίΐιτ ιρκκριο ιηοιίυ
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( 108.1.)ΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΑ ΨΥ2ΙΚΑ ΙΑ, η.

πως άλλοις, λεκτέον εν άρχη μάλιστα τοΰτο και διορι-

στέον περί μονάδος διαφοράς, μάλιστα μεν και διότι

ανάγκη ΰπάρ/ειν • ει δέ μη , τίνα λέγουσιν ; (ι) "Οτι

μέν ουν, είπερ είσιν άριθμο\ αί ίδέαι, οίτε συμβλη-

ι. τάς τάς μονάδας άπάσας ένδέ/εται εΤναι, φανερόν ,

ούτε άσυμβλητους άλλήλαις ούοέτερον των τρόποιν.

[Χ.] (ίι) Άλλα μήν ούδ' ώς έτεροι τίνες λε'γουσι περί

των αριθμών λέγεται καλώς. ΕίσΙ δ' ούτοι 3σοι ϊδέας

μεν ούκ οίονται είναι ούθ' απλώς οίτε ώς αριθμούς

ΐ11 τινας ούσας, τα δέ μαθηματικά είναι και τους άριθμοΰς

πρώτους τών δντων , και αρχήν αυτών είναι αύτο το εν.

Ατοπον γάρ τι) £ν μέν ειναί τι πρώτον τών Ινών,

ώσπερ έκεϊνοί φασι, δυάδα δέ τών δυάδων μη, μηδέ

τριάδα τών τριάδων του γαρ αυτοϋ λόγου πάντα εστίν.

Ι!• (β) Εϊ μέν ουν ούτως ε/ ει τά περί τον αριθμόν καΙ

Οησει τις είναι τον μαΟηματικον μόνον, ούκ εΤστι τό εν

αρχή. Ανάγκη γαρ διαφέρειν το εν το τίιοΰτο τών

άλλων μονάδων • ει δέ τοΰτο , και δυάδα τίνα πριότην

τών δυάδων, δμοίοις δέ και τους άλλους άριθμοϊις τους

•ία έφεςης. (7) Ει δέ έστι τι) έν αρχή, ανάγκη μάλλον,

ώσπερ Πλάτων ελεγεν, εχειν τα περί τους αριθμούς,

και είναί τίνα δυάδα πριοτην καϊ τριάδα , και ού συμ-

βλητοΰς είναι τους άριθμοΰς προς αλλήλους. Ά ν δ' αυ

πάλιν τις τιθη ταΰτα , εϊρηται ότι αδύνατα πολλά συμ-

2[> βαίνει, (β) Άλλα μήν ανάγκη γε ή ούτως ή έκείνως

έχειν, ώστ' ει μηδετέρως, ούκ αν ένδέχοιτο είναι τον

αριθμόν ^ωριστόν. Φανερον δ' έκ τούτων και 8τι

χείριστα λέγεται δ τρίτος τρόπος, τι) είναι τον αύτον

αριθμόν τον τών ειδών και τον μαθηματικών. Ανάγκη

μ γάρ είς μίαν δόςαν συμβαίνειν δύο αμαρτίας• ούτε γαρ

μαθηματικδν αριθμόν ενδέχεται τούτον είναι τον τρό

πον , άλλ' ιδίας υποθέσεις ϋποθέμενον ανάγκη μηκύνειν

δσα τε τοις ώς είδη τον αριθμόν λε'γουσι συμβαίνει , κα'ι

ταϋτα άναγκαϊον λέγειν, (ο) Ό δέ τών Ποθαγορείων

:(5 τρόπος τη μέν έλάττους έχει δυσχέρειας τών πρότερον

είρημένων , τη δέ ιδίας ετέρας. Τι) μέν γαρ μή χο>-

ριστον ποιεϊν τον αριθμόν αφαιρείται πολλά τών αδυ

νάτων ■ χο δέ τα σώματα έξ αριθμών είναι συγκείμενα ,

και τον αριθμόν τοϋτον είναι μαΟηματικον, αδύνατον

4ΐι έστιν. Ούτε γαρ άτομα μεγέθη λέγειν αληθές • είθ' δτι

μάλιστα τοϋτον έχει τον τρόπον , ούχ αϊ γε μονάδες

μέγεθος εχουσιν • μέγεθος δ' εξ αδιαιρέτων συγκεϊσθαι

πώς δυνατόν; (ιο) Άλλα μήν βγ' αριθμητικός αριθμός

μοναδικός έστιν. Εκείνοι δέ τον άριθμδν τα δντα λέ-

4:. γουσιν τά γοϋν θεωρήματα προσάπτουσι τοις σώμασιν

ί)ς έξ εκείνων όντων τών αριθμών, (ι ι) Εϊ τοίνυν

ανάγκη μέν , εΐπερ έστιν αριθμός τών όντων τι καθ'

α !ιτό , τούτιον εΐναί τίνα τών είρημίνων τρόποιν , ούΟένα

δ• τούτων ενδέχεται, φαν;ρον ώς ούκ εστίν άριθμοϋ τις

6υ τοιαύτη φύσις οϊαν κατασκευάζουσιν οί χωριστον ποιοϋν-

τες αυτόν, (ιι) "Ετι πότερον έκαστη μονάς έκ του

μ.εγάλου και μικροϋ ϊσασθεντοιν εστίν, ή'ή μέν έκ τοϋ

μ,ικροϋ ή δ' έκ τοϋ μεγάλου ; Εϊ μέν δή ούτως , οίτε έκ

παντιον τών στοι/είιον έκαστον ούτε αδιάφοροι αί μο-

ίβ ΙιβυοΙ , ιΐίρεηϋυιιι Ιιοο ηιαιίιιιο ίη ρΓΪηοίρίο β&Ι , ρ Ι ιΐβ ιΙιΓ-

ΙίτοηΙί» ηηίΐ3ΐίδ ιΐοΐιτηιί 1 1 . ι ) ι < Ιιιιιι, ιιΐ3χίιηο ψιίιίειη οΙ ρι-ορίετ

ςιιίιΐ ηεορίν-β ο«1 εχδίδίοι-β. Οποϋ^ί ηοη, ςυβιη άΊειιηΙ?

(4) ΚΙ φΐίϋοιη ίί ϊιΐο,-β ηιιηιοπ δυηΐ, (Ιίΐυοίάυηι ε$( ^υι»!

ηβυίΓο ιικκΙοπιπι οοηΙίη<ηΊ, ηκ οοπιΐιίιΐίΐιίΐεδ οηηοΐη* ηηίΐιίεβ

β5$ο, ηεε ΐηνίιρηι ϊιιοοι ηΐιιιια 1) ϊ Ι*•β. [Χ.] (5) ΑΙ ηεε, ιιΙ αΐίΐ

ψιίϋίΐιη άε ηηιηεηδ ιΐϊοιιηΐ , ι-οοίε (ΙίοίΙηι• : βηηΐ ιιιιΐηιι Ιι! ,

<|ΐιίουηΐ(]υβ ίϋεβδ ψι'κίοιιι ο&δε ηοη ρυίβηΐ , ηεε δίηιρίίείίει-,

ηβο ιιΙ ηιιιιιρί (ΐΜ]ΐιοίΐΐ3»ι εχδίδίεπίεβ ; ηΐ3|Ιιεηΐ3(Ϊ03 τθγο ρ&δβ

οΙ ηυιηείΌδ βηΐίυπι ρΓΪηιυκ, 3ο οοπιηι ριίηοίρίιιπι εδ&ε ίρδυπα

ιιηιιιη. ΑΙιδπηΙιιπι ιΐ3ηι<]υ(Η'5ΐ, υηηπιςυίυ'εηιεδδεςυϊϋριΐ-

ιιιπιιι πηοΓυιη, ιιΙ ίΙΙί «ίιιηΐ : ι1ιιαΙί(Λ(>'ΐη νεΓΟηοηεωειΙυΐΙϊ-

ΙϊΙιιηι, ηεςυε Ιιίιι.ιιίνιιι Ιιτη,ιΐΊοπιιη ; ι']ιιμ1ιίμ εηίπι ΓΐΙίοηίϊ

οιιιηίίΐ κιιηΐ. (6) 5ί ίμίΐιιι- Ί(» βε Ιια1)03ηΙ ηυα; ατοβ ηυιηο-

ι ιιιη 8»η1 , εϊ ίοΐιιιη ιικΗΙιι>ηκιΙίι•ιιιη ςιιί« εε$ε ροηαΐ, ίρβυηι

υηυηι ηοη εβί ρπηοίρίυπι. Νεοεβδε εηίιη εδβεΐ , υΐ |3|<?

ιιηιιιη (ΙίΠεΓΓεΙ ϋΐι 3ΐϋ$ ιιηίΐ3(ί1)ΐ]8. (3ιιοι1*ι Ιιοο, (ΙιιβϋΐΛίειιι

<1ιιιχ|ΐιρ 3ϋι|ΐκιιιι ρΓίηιιιιιι :ιι1ιΐϋ1ί[;ι|ί1)ΐκ, ε( >ϊιιΓιϋΙι.τ εείεπ»

ςηοα,υε εοη$εο,υεηΙε$ ιιιιιικί ι«. (7) ί>ί ΗΐιΙεηι ίρβυηι ιιηυιιι

ε>( ρΓίηΐ'ϊρϊπηι , ηεε«$$ε ιηβ^ϊΒ εβί, φιχ οϊιτλ πιιιηιτο•; &υηΙ,

80 Ιί.ίΙιπ.• ιιΙ Ι'ΙιιΙο βίείοΐ , 30 0850 (1ϋ3ΐίΐ3ΐεηι βΐίιπικιη |>γϊ-

ηΐ3ηι, εϊ Ιεπιβιϊυηι ; ηεε ε«8β ηηηιεΓΟδ 8(1 8β ΐηνίοβιη οοηιΙ)ί-

ιι,•ι1ιίΙι•ί. $ί ςιιί8 νοπ) ΓϋΓβυβ Ιι.το ροη3ΐ , ϋίοίηιη ε$Ι ςυο<1

ιιιιι Ι Ια ίιιιρη.^ίΐιιΐί» ικχΜιιηΙ. (8) ΑΙ ηεοοίίε εβί 3υ1 Ιιοο βιιί

ίΐΐο ηιυϋο βε Ιι»1*Γβ : ςυ3Γε βί ηευΙΐΌ ηιοϋο, ηοη ε>1 |χ)55ίΙ>ίΙ *

ιιιιιηοηιηι εββε 8ερ3Γ8ΐυιη. 0οη$(8ΐ αυΐεηι εχ Ιιϊ$, ςυοιΙ

ΙιτΙίιΐ8ηιοϋιΐ5 ροδίίηιε (ϋοϋιΐΓ, εηηιίβηι νίιΐβΐίοοΐ 0840 ηιαίΐιε-

ιικιΙίοιιηιοΙί.ροοϊΐ'ΓΐιιιιηιιηιοΐΊΐιΐ). Νεεβδδε 881 εηηη ίη ιιικιιιι

ορίηίοπί'ηιιΐιιοϊοιτυι-ε-,οοηνεηϊη•. Νεεεηίπι πΐάΙΙίρηιαΙίΓ,υηι

ηιιηιρπιιη οοηΐίημίΐ Ιιοο ιηοϋο είεβ , Μ•ϋ ρΓορΓΪ3$ 8υρρο8Ϊ-

Ιίοηοί βυρροηεηΐεηι ηοοο&δε ε$( ρΓοΙίχυιιι ε8$ε, εϊ ίη>ιιρ.τ

ΐ|ΐΐλ'('ΐιιιιςιιε αεοίιΐυηΐ εί8, ςαί ιιΙ ςρεείε» ηηιηνπιηι άίουηΐ ,

Ιιίεο εΐίβηι ηεεεδβε εβί (ΙίοβΓε. (9) Μο<1υ8 τεΓΟ ΡνΙ1ΐ35θΓίοο-

ι ιιιη ρ3ΐ Ιί ιιι ρ3υοίθΓ£8 Ιι;ιΙιι•Ι (1ίίΓιου1ΐ3(ε8 , (]ΐιαιη ρπυδ <1ί: 1;ο

ϋΐιπί, ραΓίίιη 3ΐί38 ρΓορΓίακ. Νηηι ηοη 8ερ3Γ3ΐηιη ι... ιτ.-

ιιιιιιιιτιιιιι, βυίοΓΐ ηιιι1ΐ3 ίιηρθ85ίΙιίΙί3. 0θΓροΓ3 τργο εχ ηιι-

ιηοπ8 ε88ε οοιηρο^ίΐα , εϊ Ιιυηο ηιιιιιοηιηι ηι.ιΙΙιΐ'ηκιΙίΐΊΐηι

0550 , ίηιρο$8ί1)ί1ε οβί. Νεε οηίιιι ίηι1ίνίι1ιΐ38 ηΐίΐ^ηίΐυιΐίηι *

ιίίι-οι ο , ΜΊ'πιιι ι•.- 1 : εϊ , 8Ϊ Ιιοο ιιιο,Ι.ι νεί ιη.ΐΝ.ίηιο $ε 1ΐ3-

1«•ηΙ, ιιηίΐηίοί οεΓίε ηοη ΙιβυεηΙ ηβ^ηϋυο'ίηεπι : ιικι^ηϋικίί-

ηοηι νβΓΟ εχ Ϊη(1ϊνϊ&ϊ1>ϊ1ί|>υ3 οοπηροηϊ, <|ΐιοη:ιηι ηοόο ροβ-

8ί1ιϋεο>1? (10) ΑΙτογο ιιιιιηρπίί ;ιιίΙΙιηιιΊίοιΐ5, ιηοιι.•ιι]ϊαυ>

β5( : ίΙΙί νεΓΟ ιπιιηι πιπί εηΙΪ3 ΟίουηΙ. δρεεηΐβΐίοηεβ εηίηι

αιίαρίαηΐ οοι-ροΓίυηβ, Ιίΐηιιικιιη εχ$Ϊ8ΐεη(ίΙ)υ8εχ ίρ$ί3 ηυηιεπβ.

(Π) δι ί&ϋιιι• ηοοο556 ςυία'επ) εβί ΙιΟΓηηι Βΐίςηο άίείοπιπι

ιιιικίοπιηι ε$$ε ηιιηκ'ΐιιιιι , βί ψιίϋεηι βΐίςηίιΐ ρεΓ 8ε εηΐϊιιιη

ε«1, ιιη Ι Ιο :ηιΙι•ιιι Ιιοπιηι ε$$ε εοηΐίη^ίΐ, εοη$(3( ηοη ε$$ε

3ΐϊι|ΐιηιιι ΙηΙιίιι ηιιιηιτί ηηΙιίΓαηι , ιμιλΙιίιι ,ι>μιίιιι[ ςυί πιπί

«•ρ;ιι-3ΐιιηι ΟιοΊπηΙ. ( 1 2) Κεπι, ηίΓυηι ηηΒςηχςυε ηηίΐικ εχ

ηιπ^ηυ εϊ ραι•νο Λ(Ι.τ(|ΐΐίΐ1ί5 εβ(, λιιΙ Ιιχε ςηίιίεηι ε ρϊΓνο, ιΐΐα

υογο οχ ηΐΐμηη ? 8ί ίΐβ βίΐ, ηεε εχ ιιηιπίόιΐδ εΐεπιεηΐ» ιιηιιπι-

ι]ΐιοιΙ(|ΐιε 881 , ηεε ηηίΐοΐοδ 8υηΙ ίηίίΠεΓβηΙεβ : ίη Ιιβε εηίπι
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νάδες• έν χτ) μέν γάρ το μέγα εν τη δέ το μιχρδν

υπάρχει, εναντίον τη φύσει Ον. (13) "Ετι αί Ιν τη

τριάδι αύτη πως; μία γαρ περιττή. Άλλα διά τοϋτο

ίσιος αυτί) τι) ΐν ποιοϋσιν έν τω περιττώ μέσον. Ει

6 δ' έκατέρα των μονάδων έξ άμφοτέροιν εστίν ίσασθέν-

των, ή δυάς πως εσται μία τις ούσα φύσις εκ τοϋ με

γάλου και μικροϋ; η τί διοίσει της μονάδος; (μ) "Ετι

πρότερα ή μονάς της δυάδος, αναιρουμένης γάρ αναι

ρείται ή δυάς. Ίδε'αν ουν Ιδέας άναγκαϊον αυτήν είναι,

ίο προτε'ραν γ' ουσαν {δε'ας, και γεγονέναι προτε'ραν. Έκ

τίνος ουν ; ή γαρ αόριστος δυας δυοποιδς ήν. (ΐδ) "Ετι

ανάγκη ήτοι άπειρον τον αριθμόν είναι ή πεπερασμένον

χωριστδν γαρ ποιοϋσι τον αριθμόν , ώστε ούχ οίόντε μή

ουχί τούτων βάτερον ΰπάρχειν. (ιβ) Οτι μεν τοίνυν

ι& άπειρον ούκ ενδέχεται, δηλον • ούτε γαρ περιττός δ άπει

ρος έστιν ούτ' άρτιος , ή δε γένεσις των αριθμών ή πε

ριττού άριθμοϋ ή αρτίου αεί έστιν , ώδί μέν του ένος

εις τον άρτιον πίπτοντος περιττός , ώδί δε της μέν

δυάδος έμπιπτούσης δ άφ' Ινος διπλασιαζόμενος , ώδ'ι

5(ΐ δε των περιττών δ άλλος άρτιος, (π) "Ετι ει πάσα

ίδε'α τινο'ς, οΐ δέ αριθμοί ίδε'αι, και δ άπειρος εσται ιδία

τινός, ή των αισθητών ή άλλου τινός. Καίτοι ούτε κατά

την Οε'σιν ενδέχεται ούτε κατά λόγον, ταττουσι δ' ούτω

τάς ιδέας, (ιβ) Εί δέ πεπερασμένος, μέχρι πόσου;

15 τοϋτο γάρ δει λέγεσθαι ού μόνον δτι, αλλά και διότι.

Άλλα μήν εΐ μέχρι της δεκάδος δ αριθμός , ώσπερ τινές

φασιν , πρώτον μέν ταχύ έπιλείψει τά είδη • οίον εΐ εστίν

ή τριάς αύτοάνθροιπος , τίς εσται αριθμός αύτοιππος ;

αύτδ γάρ έ*καστος αριθμός μέχρι δεκάδος. Ανάγκη

:ι» δή τών έν τούτοις αριθμών τινά είναι• ούσίαι γάρ καΐ

ίδέαι ούτοι. Άλλ' δμιυς Ιπιλείψει• τά τοϋ ζώου γάρ

είδη υπερέζει. "Αμα δέ δηλον δτι εί ούτως ή τριάς

αύτοάνθρωπος , καΐ αί άλλαι τριάδες• βμοιαι γάρ αί έν

τοις αύτοΐς άριθμοΐς , ώστ' άπειροι έσονται άνθρωποι ,

36 εί μέν ιδέα έκαστη τριάς, αύτδ έκαστος άνθριοπος, εί

δέ μη , άλλ' άνθροιποί γε. (ιβ) Και εί μέρος δ έλάττων

τοΰ μείζονος, δ εκ τών συμβλητών μονάδοιν τών εν τω

αύτώ αριθμώ, εί δή ή τετράς αυτή ιδέα τινός έστιν,

οίον ίππου ή λευκοΰ, δ άνθροιπος εσται μέρος ίππου,

40 εί δυάς δ άνθρωπος. Άτοπον δέ και το της μέν δε

κάδος είναι ίδέαν, ένδεκάδος δέ μη , μηδέ τών έχομένοιν

αριθμών. (2υ) "Ετι δέ και έστι και γίγνεται ένια καΐ

ων είδη ούκ έστιν, ώστε διά τί ού κάκείνιυν είδη εστίν;

ούκ άρα αίτια τά είδη εστίν. (2ΐ) Ετι άτοπον εί

45 δ αριθμός δ μέχρι της δεκάδος μάλλον τι ον και είδος

αυτής της δεκάδος ■ καίτοι τοϋ μέν ούκ εστί γένεσις ώς

ίνός, της δ' έστιν. ΙΙειρώνται δ' ώς τοϋ μέχρι της

δεκάδος τελείου δντος άριθμοϋ. Γεννώσι γοϋν τά επό

μενα, οίον το κενόν, άναλογίαν, το περιττο'ν, τά άλλα

60 τά τοιαύτα έντδς της δεκάδος ■ τά μέν γάρ ταϊς άρχαΐς

άποδιοόασιν, οίον κίνησιν, στάσιν, αγαθόν, κακόν, τά

δ' άλλα τοΐς άριθμοΤς. Διδ το Ιν το περιττόν ■ εί γάρ

έν τη τριάδι, πώς ή πεντάς περιττόν; (2ϊ) "Ετι τά με

γέθη και ίσα τοιαϋτα μέχρι ποσοϋ, οίον ή πρώτη

ηι.Ίχηιιιιι, Η! Ιιαο νβΓΟ ρ.ιι-νιιπι ίηη,Ι, δΐΐϊρΐβ ιιηΐιιπι εοηΐι•»-

Γίυπι βχδίίίρηδ. ( 13) Ηβηη , ψιχ ίη ίρδο Ιβι-ηβπο, α,ιιοηβηι

πιοαΌ δυηΙ? υηβ βηίηι δΐιρρι Πιΐϋ 681. 8β(1 ρι-ορΙοΓβ» Γοι-ΐβδϊίβ

ίρδηηι υηυηι ϊη ϊιηρβΓβ ηιριΐϊιιιη ΓβοίυηΙ. (,ίπυιΜ υίησ,ηβ

ιιηιΐίΐΐιπη βχ ,'ΐιιιΐιυΐχΐϋ 881 3α>α,υ3ΐίδ, (ριοηαιη πιθ(Ιθ(1ιιαΙίΐ83

ιιη;ι (ρΐίΐ'ΐΙ;ιηι εχδίδίεηβ ηαΙιίΓα, βχ ιιι.ιμηο εΐ ρίΓΤΟ ειϊΙ? ;ιπΙ

ςυΜ ηΐι ιιηίΐαίο (ΙίΓΓβΓβΙΡ (14) ΙΙοηι, υηί(3δρποΓ βδ! <ΙιμΜ-

1«1β : ρβΓειηρΙβ ιιηιιΐφίο. Ιιβο, ρρπιιιίΙιΐΓ (Ιιι.ιΙίΙ»5. Ιάατη ί§ί-

ΙΐΙΓ ί(1(•,ν Ιΐεΐ'βδδβ ΡίΙ 63111 Ϊ38β, ΟΠΙΐηΐ ρΓΪΟΓ ί(1βΑ 811, 30 ρποΐ'ΓΙΜ

ΓοοΙαηι ΓιιΙδβε. Εχ (ριοηηηι \φατ? ίικίείεπηίηβΐϊ βηίηι όΊιβ-

1ί(38 , (ΙυβΙίΙβιίδ εΠΊείεηδ βΓβΙ. (1 5) Ηβη», ;ιι<1 (ΐηίΐιιιη βιιΐ

ίιιΓιηίΙιιιη ηεεβδδε 681 ιιιιιικ-πιιιι β88β : ηυιηοπιηι εηίιιι 5βρ3•

ΓβΙιιηι ίϊιι-ίιιιιΙ : ςιΐ3Γβ ηοη εδί ροδδίΐιίΐε, ηοη βδδβ Ιιοπιηι

ΗΐΙιτιιιιι. (Ιβ) ΕΙ ψιίιίριη ςιιοιΐ ίηϋιιίΐιιιιι βδδβ ηοη εοηΐίη-

βίΐ , ρβίοι. ΙηΓιηί(υ8 βηίηι , ηεε ρβΓ ηεο ϊιηρ3Γ βδΐ. Οβηβ-

Γ3ΐίθ ΥβΓΟ ΙΠ1ΙΙ1ΙΤΙΙΙΊ1ΙΙΙ , 3||( ίηΐρ3ΓΪ8 11Ι1ΙΙΚΤ! , ί|||[ ρ3Π8 8βΠ1-

ρβΓ βδΐ : Ιιοο ηιοιίΐ) , ηηο ίηεί(1βη(β ϊη ρβΓβιη , ίίηρβΓ βΓΓίΡ.ί-

Ιιιγ; ίΐΐίο ηιυιΐιι, ιΙικιΙΊΙ,ίΙγ ίηεί(1εη(β ίη βυω, ί<ςοΙ βη ιιηο

(ΙιιρΙίι•;ιΙ(ΐΐ'; ίΐι-ιιι ϋΐίο , ι•\ ίιιιρ,-ιπίιιικ (ΙιιρΙπ-ιιΙιχ ίΐϋιΐΝ ρ»Γ.

(17) ΙΙεω, 8°ι οπιηΐδ ίιΐε» αΙκ•ιι]ιΐϋ βχΐ, ηιιιηριί νβΓΟ ίϋΡίκ

8υ<ι(, Ϊη(ίιιί1ιΐ8 ηηοί]ΐιο ηιιιιιοιιι-ί <•ι ϊΐ ηΐί» ιψΐί νιΊ βεηδίυϋϊυηι

νβΙ ηΐίειι] ιΐ8 αΚβΓΪιιβ ίϋε» : ςυβηςυβηι προ βεοιιικίυηι ροβίΐίο-

ηεα, ηβςυβ 8ββιιη(1ιιηι ΓηΙίοηριη εοηΐίη^ϋ, ί(;ι Ιβηεη οπίί-

Π3ηΙ ί()β38. (18) ριίικΚί Ιίηϋιΐί, ιΐ5(]ηρΐ|ΐιο? Ηοε βηίηι «ϋεί

οροΓίβΙ, ηοη δοΐυιη ςιιόί εβί, νρπιιιι εΐίβπι ρΓορΙεΓ ςιιί,Ί ββΐ.

ΛΙ νεΓΟ, μ ιιιιηιιτυί 3(1 «ΙοηαΓΪιιιη ιι«(|ΐιρ ρπκ'Ρ<Ιϋ, π Ι ςιιίιίβηι

3ίυη(, ριϊηιο ςυίϋεηι είΐο (ΙεΠοίεηΙ βρβείεβ : ρυΐβ 81 Ιει ιι.ιγι ιη

β8ΐ Ιιοπιο ίϋεΐΐίβ, ςιιΐ8 ηιιιηρπιβ επι ίι1ρ;ιϋ> εηιιυ8? ΚΙεηίιη

3(1 ι!ιίι:ιιΊΐιιυ υβο,ιιε ιιιιηιρπίί, βδΐ ίιίεβϋί. (^ιογρ ηοεε58β ε»1,

(■οιίιιιι ΐ]ΐιι ίη 1ιΪ8 ^ιιιιΐ ηυηΐΡΓοπιιιι ηΐίηιιριιι β88β. II βηίηι,

8ΐιΙ)8(3ΐιΙίίΐ; ί(1ε<ες<ιε 8ΐιηΙ. ΑΚβηιβη (ΙβΙίείβηΙ : ερεείεβ π,ιιιι-

(]υε 3ΐιίηΐ3ΐί8 εχεβ(1εη(. δίηιυΐ 3υ(βηι ιοηδίηΐ ηυοι) , δι Ιιοο

ιηοϋο Ι(ΊΊϋίπικ ίιίβαΐίδ Ιιοπιο δϋ, οβΙβΓί ςυοςηε ΙβΓηαπί,ο,ιιυπΊ

δίηιίΐβδ δίηΐ ίιΐΐ',τ , (]ΐι«> ίη είδ(1ειη ιιυηιεΓί: 8ΐιιι( : ςυβΓβ ίηΗ-

ηίΐί ηοπιίηεβ βπιηΐ , ηιιΐ υηυδςυίδςυβ ΜεβΙίδ Ιιοπιο , μ ηηιΐδ-

ςιιίδα,ιιε (ιί ιμιι ίικ ίιΐββ βδΐ : 3υΙ δι ηοη , δβΙΙεηι Ιιοιιιίηρ8.

(19) ΕΙ δι ηιίιιοΓ ρ3Γ8 δί( ιικφιιί-,, ςυί οχ ίίδ εοηιΐιίηαοίΐίΐιιΐδ

ιΐΝίΙ;ιΙίΙιιι> βδΐ, ο,υίβ ίη κκΙρπι δΐιηί πιμποιο; δι ί{;ίΙιΐΓ ίρ>ο

ηυβΙβΓηβηιΐδ δίΐ ί(1ε3 3ΐίοιι]ιΐδ, νβΐυΐί εηιιίβιιΐ 3ΐ1)ί , Ιιοπιο ρπΐ

ρ.11 > ("|Ιΐί, 81 ΙίΟΠΙΟ θΊ]3|ί(3δ δϋ. ΛΐίΜΙΙ'ιΙΐΙΙΙΙ ίΐι'ΐιΐ εδί, ιΙι'Π.-Π'ϋ

(|Ιΐί(Κ'Ι11 1(1031116880, ΙΙΙΙιΙβΙΚΙΓίί «ΙΐΙΐΊΙΙ 11(111, ηβ<|110 8('(|ΙΙιΊΐ1ίΐΙΙΙΙ

ιιιιιηοΐ'υηιιη. (20) ΙΙοιη, είδΐιηΐ, εΐ ΠιιηΙ ςιΐΗ'ώιιη , φιο-

ηιπι δρβείβδ ηοη 8ΐιηΙ : ιιηιΐε ςιια (Ιο <•<ιιΐ8;ι ηοη κπηΐ ίΙΙοηιηι

ςυοςυο δρεείοδ? ηοη δΐιηΐ βΓ^οδρεείβδ εβιΐδίΒ. (21) ΙΙειη, ίη-

εοηνβηίεηδ β8( , δι ηυπΊβπΐδ υδςυε &ά (Ιοηβι ίιιιη ιηη^ί.8 (]ΐιί(|

εηδ εδ( ε( ίρδίυδάεηβΓϋ δρβοίεβ : (3Πΐε(8Ϊ Ιιυ]ιΐδ ({ΐιί(Ιεηι ηοη

δίΐ §βηεΐ'3ΐίο Ι.'ΐηψκιιη υηίιΐδ, ίΙΙίιιβ (αιηοη δί(. ΐβηίβηι βιιίεηί

Ιαηιριαηι 8Ϊ ί.8 (]υί ,ιιΐ (Ιρηαιϊιιιη υδ()ΐΐθβ8ΐ, ρβΓίεεΙυδ ηυιιιβ-

πΐί 8ί(. ϋεηβΓαηΙ ί^ίΙυΓ, ςιιχ δεςυυη(ιΐΓ, τείυΐί μκ ιιιιιιι ,

ρι-οροιΊίιιιιοιη , ;ι1)πιΐ(1;ιη8 , εεΙοΓβα,υβ Ιιιι}ιΐ8θοηιο(Ιί , ίηΙι•.ι

(Ιβιι,Ίΐ'ίιπη : (ρι.Τ(Ιηηι βηίηι ρπηοίρϋδ 3(1π1ιιιιιη( , ριιΐη ηιο-

Ιιιιη , 8(3ΐίοηεηι , Ιηιιιιιιιι, ιηιιΐιιιιι : αΐϊα. νβΓΟ ιιιιιιιοι ί> : ίιίβο

Ι1Ι1ΠΙ1Ι, ίηιρβΓβδΙ : δι βηίηι ίη ΙβΓηβΓίο, ιρκιιικκίο ςιιίη3-

Γίιΐί ίιηρ3Γ? (22) ΜβξηίΙικΙίηβδ ίίβηι , (Ί «]ΐι;«•< Ίΐιιιιρκ ^ί-

ιιιίΐί», »Ιί(|ΐΐ3(βηιΐ8 δΐιηΙ , νι-Ιιι(ι ρπηια Ιίιιβη ίηϋίνίδίηϋίδ ,



624 [28ΐ—μ.•).] ΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΙΒ, Ο
(ιοβι,ιο».)

γραμμή ατομος, είτα δυάς, είτα χαι ταύτα μέχρι δε-

κάδος. (23) "Ετι εΐ εστί χωριστός 6 αριθμός , άπορή-

σειεν αν τις πότερον πρότερον το εν ή ή τριας και

ή δυάς. Η μεν δή σύνθετος 6 αριθμός, τι) εν , ή οε

& ίο καθόλου πρότερον χαι το είδος, δ αριθμός• έκαστη

γαρ των μονάοων μόριον τοΰ άριθμοϋ ως ύλη, δ δ' ώς

είδος. (2») Και εστί μεν ως ή δρθή πρότερα της

οξείας, δτι ώρισται και τω λόγω• εστί δ' ώς ή όξεϊα ,

ίτι μέρος χαι εις ταύτην διαιρείται. Ώς μεν δή ύλη

ιο ή οξεία χαι το στοιχεΐον και ή μονάς πρότερον, ώς οέ

χατά το είδος χαι τήν ούσίαν τήν χατα τον λόγον ή ορθή

χαι το δλον το έχ της ύλης και τοΰ εΐδους" έγγύτερον

γαρ τοΰ είδους και ού δ λόγος το άμφιο , γενέσει δ' ύστε

ρον. (») Πως ουν αρχή το έν; ίτι ού διαιρετόν,

16 φασίν. Άλλ' άδιαίρετον και το καθόλου καΐ το επί

λλα άλλον χίνμέρους και το στοιχεΐον, άλλα τρόπον άλλον, το μέν

χατα λόγον το δέ χατα χρόνον. Ποτέρως ουν το εν

άρ/ή; ώσπερ γαρ εΐρηται, χαι ή δρθή της δξείας και

αύτη εκείνης δοκεΐ πρότερα είναι και ίκατέρα μία.

20 (•2β) Άμφοτέριος δή ποιοΰσι το εν αρχήν. "Εστί δέ

αδύνατον το μέν γαρ ώς είδος χαι ή ουσία, το δ' ώς

μέρος χαι ώς υλη. "Εσ.τι γαρ πως £ν έχάτερον τη μέν

άληθεία δυνάμει , ε* γε δ άριθμδς έν τι χαί μή ώς σωρός,

άλλ' έτερος εξ Ιτέρυιν μονάδων , ώσπερ φασίν • εντελε

ίς χεία δ' ουκ εστί μονάς έκατέρα. (ΐΐ) Αίτιον δέ της

συμβαινούσης αμαρτίας δτι άμα £χ των μαθημάτων

έθηρευον και εκ των λόγων των καθόλου , ώστ' έξ έχείνων

μέν ώς στιγμήν τι) εν χαι τήν αρχήν εθηκαν ή γαρ

μονάς στιγμή άθετός Ιστιν. Καθάπερ ουν και £τεροί

30 τίνες £χ τοΰ ελαχίστου τα όντα συνετίθεσαν , χα'ι ούτοι.

"Ωστε γίγνεται ή μονίς υλη των αριθμών και άμα πρό

τερα της δυάδος, πάλιν δ' υστέρα ώς δλου τίνος και

Ινός χαι είδους της δυάδος ούσης, (ϊβ) Δια δέ το κα

θόλου ζητεΐν το κατηγορούμενον £ν και ούτως ώς μέρος

35 έλεγον. Ταΰτα δ' άμα τω αύτω αδύνατον ύπάρχειν.

Εϊ ο'έ τί) £ν αυτί) δει μόνον άθετον είναι (ούθενι γαρ

διαφέρει ή δτι αρχή ) , καΐ ή μέν δυας διαιρετή ή δέ

μονάς ου , δμοιοτέρα αν εϊη τω Ινι αύτω ή μονάς * ει

δ' ή μονάς, κάχεϊνο τη μονάδι ή τη δυάδι- ώστε προ-

40 τέρα αν εϊη ίχατέρα ή μονάς της δυάδος. Ού φασι

δέ• γεννώσι γοϋν τήν δυάδα πρώτον. (29) "Ετι ει

έστιν ή δυας εν τι αυτή και ή τριας αύτη , άμφο^ δυάς.

Έκ τίνος ουν αύτη ή δυάς;

(Ιοίπιΐο (Ι113Ι1Ι38, ιΐείικίε Ιι,ιτ ι|ί;ιιΐ) 3(1 οΥηαπιιιιι ιι«]ΐιο.

(23) ΙΙεπι , δι ηυηιβηιβ ϋοραΓαΙιιβ («1 , οΊιΙιίΙηνοπΙ ιριί>ρί,ιιιι

ιιίπιιιι ιιιιιιιιι ρΓΪιΐδ, αη (επίϊΓίικ, βΐ ϋϊηαΓΪακ. (}υ3ΐοηιι>

οηίηι ηιιιικτιΐΐ οοηιροδίίης εβί, ιιιιιιιιι ε$( ; ιρι.ιΙοιιΐΗ νβτο

ιιιιίΜΤΜίΙι.• ρπυβ οΐ κρεοίο*, ηιιιιιιτίΗ ο*(. ϋηΐςυχςιιβ

ΓΊΐίίΤ) ιιπϋ.ιΐ ιιιη, ρ3Γ$ ηιιηιοπ , ιι( Π)3ΐοπ3 εβί; ίΙΙι' νεΓΟ, υΐ

δροοίοβ. (24) Αο φίοιίβιη φικίοιη πιο<1ύ ΓοοΙηβ ρποΓ αοιίο,

φιί.ι ι•Ι ίη ΓβΙίοηε (ΙεΓιηίεηΙε ροβίΐιιβ β8ΐ : <ριο<1ηηι νοΓΟ πκχίο

ηπιΐιυ, ουίβ ρβΓδ 08ΐ, 80 ίη Ιιυηο <1ίνίι]ϊ(ιΐΓ. Τηιηρι,ιιιι ϊ^ϊΙιιγ

ιηαΙϋΓΪη , βοιιΐιΐδ, εϊ οίοηηοηΐιιιη , ιΊ υηίΐ38 ρπιΐδ : ιιΙ νεπ>

δβο.υηάυιη δροοίοηι , εϊ οβιη , ςυ.τ δεουηόΊιηι ΓβΙίοηοηι ο*1,

δηηίΐηπίίίπ) , ΓοοΙυβ, 30 ΙοΙιιιη, ηιιο<Ι εχ ηιηίοπβ εϊ δρεοίβ.

Οποιΐ οηίιη 3ηιυο ε$( , ρΓορίηςυίυδ εβί δρεοίε, εϊ ει ευιΉδ

ΓβΙίο «Ι, βεηεΓ3ΐϊοηε νεΓΟ ροςίεπυδ. (25) (}ιιο ίβϊΙυΓ πκχΙο

ϊ ρηΐιιιι ιιιιιιιιι , ρηικ'ίρίιιιιι εβί ? ιριί.Ί ηοη ε$( (1ίνί$ί1)ί1ε , .ιίιιηΙ .

δβ*1 ίιιιΙί\ί>ίΙιίΙϋ ο*1 βΐ ιιηίνιτκιΐβ, εϊ ρ3Γΐίουΐ8Γε, ιΊ ι-1<•-

ιιιι'ΐιίπιιι : \ «'.■ ιιιιι 3ΐίπ ιιιπιΐι) , ίΐΐιΐιΐ ςιιίιίοιη ^ετιιικίυιη Γ3-

ΙίΜΐιπη , Ιιιμ' υογο 9βοιικ]ιιιιι (ειιιρυβ. Ι'Ιγο ϋβςυε ιικχΐη

ίρδίιιιι υηυηι ε$| ρπηοίρίυιιι' ιι[ οηίηι άίοΐιιηι ε&Ι, οΐ ηχΐιυ

3θυΙο, εϊ ί«1ε ίΙΙο ρποΓ 8888 νίίείοτ, εϊ υΐεηυε ιιηαβ.

(V•: ΓΙιη[ιι(• ίμίΙιΐΓ ιιιοιίο ίρΜίιιι ιιιιιιιιι ΓηαυηΙ ρηηοϊρίυιη.

ΑΙ 85ΐ ϊηιρο8&ίΙ;ϊΙε : Ιιοο οηίιη ιιΙ Βρεοϊεβ εϊ ίΐιΐκίαηΐίΐ, Ιιοο

νεΓΟ υ( ρ3Γ5 εϊ ιηβίεηα. ΚίΙ ηηηκ]ΐιο α,υοιίβηι ιιιοιίο ιιπιιιη,

ιι(ηιιιιι|ΐιο Η'ΐιιικίιιιη Υΐ'πΙίΐΙι'ηι ηυίάεαι ροΙοηΙίΛ, Μ ι]ΐιίι1οιη

ιι η ιι ιη 1 1 ιι ιιΙ (■.-<( ιι ιι ιιιοπιλ , ι•1 ηοη ςυββϊ αοτΜίί , βεά ;ι) ϊιΐί εχ

3ΐϊί8, ιιΐ ,'ΐίιιηΙ, ιιηϊΐ,ιΐ ίηιι» : βο.Ιιι $βηε ηοη ε$1 υΐΓβςυε υηίΐβϋ.

(67) 081183 νει•ο 8ΓΓ0ΓΪ8 , ()ΐιί βοουΐίι, ο,ΐΗβ δϊπιυΐ βχ ηιβΙΙιε-

ηι,ιΐκ'ί-. ιΊ ιιηϊνεΓ83ΐϊΙ>υ$ Γ3ΐίοηίΙ>υ$ νεη8ΐ>3η(ιΐΓ, ϋ ι ιιΙ εχ

ίΙΙίβ ιριίιίοιιι (αικμκιιπ ριπκΐιιιιι ροβυεηηΐ ϊρϋπιιι υηυηι, ει

ρπιιιΊρίιιιιι. υηί(38 οηίηι, ρηικίηηι βίηο ρο$ί(ίοηε ο>1.

ί}ηοηΐ3ι1ιηο(!ηιιι ί^ίΙιΐΓ βΐίί ςυία'βηι εχ πιίηίιιιο οιιϋα οοιηρο-

ΜίοππιΙ, ί(3 οΐ ί»Ιί. 0ΙΙ3Γ8 υηιΐΛί οΠίοίΙιΐΓ ηυηιεπιπιιιι ιηα -

Ιιτί.ι , ϋίιιιιιΐιριο ι1ιΐ3ϋΙ<ι(ο ργϊιιγ; ΓυΓ8υ$ςηβ ρο&ΙεηοΓ, Ι.ιη-

ιρι.ιιη ιΐη,-ιΐίΐιιΐο εχβίδίοηΐε ΙοΙο ο,ιιοιίβηι , ε( υηο, ε( &ρεαε.

(28) Εχ οο υογο , φιοιΙ υηίνεΓββΙε ηυα>Γ003ΐι( ρπνιΐϊοβίυπι

υηυηι , οΐίηηι ίΐα υΐ ραΓίειη άίχηηιηΐ : οΙ &ϊηιυ1 Ιΐ3»ο είοΌηι

ίηοί«ο, ίιηρθ5δίΙ)ί!ο ο>1. Οικκίκί ίρ$υηι ιιιιιιιιι «ι| ιιιιι »ίηε

ροβίΐίοηε ο>.<(! οροΓίεΙ ( ίη ηυΙΙο οηίιη ιΙίΙΊ'οΓΐ, ηί$ί ιρι.ι.Ι ρΓίη-

οίρίυ ιη ε&ι ), ο( ιίικιΐίΐ^ι•. ιριίιίοιιι (1ί\ ί>ίΙιί1ί5, ιιηίΐ,κ νεΓΟ ηοη,

&ίηιί1ίθΓ επί ρΓοΓοοΙο ίρ» υηί υηίΐ88 : 8Ϊ ιιιιίοιη ιιιιίΙ,Ί•; , 1 1 Ιι ι Ι

ηυοςιιε υηίΐηΐί ςιοηι ιΐιιιιΐίΐϋΐί. ΟηβΓε υΐΓβςπε υηί)3$ ρηοΓ

ιΐιηιΐίΐ.ιΐο οιίΙ. ΑΙ ηοη <1ϊ< πιΐΓ : ςεηεΓβηΙ 83ηε ΗοηβΓίιιιη

ριίιιιο. (29) Ηοηι, 8Ϊ (1ιιλΙϊΙ;ι•. ίρ«ι υηυηι ιριίιΐ εβί, 30 ίρ^ι

(Γίηίΐ38, λιιιΙιο ϋυ»1ίΐ35 : εχ ςυο ίςϋυΓ Ιιχο αΌβΙίΙββΓ

ΟΑΡ. IX. [XI.]

Άπορήσειε δ' άν τις καΐ Ιπει αφή μέν ούχ εστίν ίν

4!> τοις άριθμοΐς, το δ' εφεξής, δσων μή ίστι μεταξΰ μο-

νάδοιν, οίον των εν τη δυάδι ή τη τριάδι, πότερον εφε

ξής τώ £νι αύτω ή ού , και πότερον ή δυάς πρότερα τω

εφεξής ή των μονάδων δποτεραοϋν. (ϊ) Όμοίως δέ

και περί των ύστερον γενών τοΰ αριθμού συμβαίνει τα

60 δυσχερή, γραμμής τε και επιπέδου και σώματος. 01

μέν γαρ έκ των ειδών τοΰ μεγάλου κα\ τοΰ μικροϋ

ποιοϋσιν,. οίον £κ μακροϋ μέν καΐ βραχέος τα μήκη ,

Πιιυίί.ιυίΙ 3ΐι(επΊ ηιιί$ρί.ιηι, ηιιοιΙ, ηιιυηι (3Γ(ιΐ8 ηιιίιΐοηι ίη

ιυπικτίΛ ηιίηίηιο δίΐ, 80(1 οοηδοηυοηΐίβ , ί]ΐΐΛπιιηπιηί]ΐιο

ιριίιΐΐ'ΐηηηιι 681 :ι]ί(]ΐιϊι1 ιηοιίίιιιη υηίΐίΐΐυιη, νοίιιΐί οηπιιη ι]ιι.<•

ίη (Ιιι.ιΙίΙηΙο Ιιτιιαιίονο μιιι< , ιιίπιιιι οοη.«•(ριοηΙιΝ 8ίη( ϊρ8Ϊ

υηί, 3η ηοη; ι( ιιίπιιιι ι1ιι»Ιίΐ3» ρηοΓ 8ίΙ ϋ8 ιρΜ' οοη>ο-

ιριπηΙιΐΓ, 3η ιρποπιιικριο ιιιιίΐιιΐιιηι. (2) Νίηιίΐί ηκ»Ιο Ιι.τ

(1ί(ΤιουΙΐ3ΐθ5 (1ε ρο8ΐεήοηηιΐ8 οΐίβηι ηιιηιοΓΟ βοηοΓίόιυ, Ιίηο.ι,

ρΙ.ιηη ι•Ι εοΓροΓε, ,ιοιίιΐηηΐ. 0ιιίιΐ3ΐη εηίηι εχηΐ3^ηί ει

ρ3Γνί ίρροίεΐιιΐδ Γ,ιπ'ιιηΙ , νείηΐί εχ Ιοη§ο ηηίη'εηΊ , εϊ οΓενί ,
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πλατέος δέ και στενοϋ τα επίπεδα , έκ βαθέος δέ χαι

ταπεινού τους όγκους• ταϋτα δε έστιν είδη τοϋ μεγάλου

χαι μικροϋ. (ϊ) Τήν δέ κατά τδ £ν αρχήν άλλοι άλ

λως τιθέασι τών τοιούτων. Και εντούτοις δέ μυρία

6 φαίνεται τά τε αδύνατα και τα πλασματώδη χαι τα

ύπεναντία πασι τοϊς εύλόγοις. Άπολελυμένα τε γαρ

άλλήλοιν συμβαίνει, ειμή συναχολουθοϋσι χαι αί άρ-

χαί, ώστ' είναι τι) πλατύ και στενόν χαΐ μακρόν χαι

βραχύ• ει δέ τοΰτο, εσται τδ έπίπεδον γραμμή και το

ι» στερεδν έπίπεδον. (α) "Ετι δέ γωνίαι χαΐ σχήματα

χαΐ τα τοιαύτα πως άποδοθήσεται ; ταύτότε συυ,βαίνει

τοις περί τον αριθμόν • ταΰτα γαρ πάθη μεγέθους εστίν,

άλλ' ούχ έκ τούτων τδ μέγεθος , ώσπερ ούδ' έξ εύΟέος

καί καμπύλου τδ μήκος, ούδ' έκ λείου και τραχέος τα

16 στερεά. (&) Πάντων δέ κοινδν τούτων δ*περ έπί των

ειδών των ώς γένους συμβαίνει διαπορεΤν, δταν τις βή

τα καθόδου, πότερον τδ ζώον αύτδ εν τω ζο'κο ή Ι'τερον

αύτοϋ ζώου. Τοΰτο γαρ μή χωριστού μέν όντος ού-

δεμίαν ποιήσει άπορίαν • χο)ριστοϋ δ', ώσπερ οί ταϋτα

2υ λέγοντε'ς φασι, τοϋ ένδς και των αριθμών ου δάδιον

λϋσαι, ει μή £άδιον δεΤ λέγειν τδ αδύνατον. "Οταν

γαρ νοή τις έν τή δυάοι τδ £ν και όΤ,ως εν αριθμώ , πό

τερον αύτδ νοεί τι ή έτερον; (β) Οί μέν ουν τα μϊγέΟη

γεννώσιν έκ τοιαύτης ύλης, έτεροι δέ έκ της στιγμής

26 (ή δέ στιγμή αύτοϊς δοκεΐ είναι ούχ Ιν άλλ' οΐον τδ έ'ν)

και άλλης ύλης οΐας τδ πλήθος, άλλ' ού πλήθους• περί

ων ούθέν ήττον συμβαίνει τα αύτα άπορεϊν. Ει μέν

■ γαρ μία ή ύλη, ταύτδ γραμμή και έπίπεδον και στε-

ρεόν έχ γαρ τών αυτών τδ αύτδ χαι έν εσται. Ει δέ

30 πλείους αί Ολαι , χαι έτερα μέν γραμμής έτε'ρα δέ τοϋ

επιπέδου χαι άλλη τοϋ στέρεου, ήτοι άχολουθοϋσιν άλ-

λήλαις ή ου, ώστε ταύτα συμβήσεται και οΰτοις• ή γάρ

ούχ εςει τδ έπίπεδον γραμμήν ή εσται γραμμή. (7) "Ετι

πώς μεν ενδέχεται είναι έκ τοϋ ένδς και πλήθους τδν

35 αριθμόν ούθέν επιχειρείται• δπιυς δ' ούν λέγουσι ταύτα

συμβαίνει δυσχερή άπερ και τοις έκ τοϋ ένδς και έκ τής

δυάδος τής αορίστου. Ό μέν γαρ έκ τοϋ κατηγορου

μένου καθόλου γέννα τδν αριθμόν καΐ ού τινδς πλή

θους , δ δ' έκ τινδς πλήθους , τοϋ πριότου δέ " τήν γαρ

40 δυάδα πρώτον τι είναι πλήθος. "Ωστε διαφέρει ούθέν

ώς ειπείν, άλλ' αί άπορίαι αύται άκολουΟήσουσι, μϊςις

ή Οέσις ή κρασις ή γένεσις κα\ δσα άλλα τοιαϋτα.

(β) Μάλιστα δ' άν τις έπιζητήσειεν, εΐ μία έκαστη μο

νάς , έκ τίνος εστίν • ού γαρ δή αυτό γε τδ έ\ι έκαστη.

45 Ανάγκη δ' ή έκ τοϋ ένδς αύτοϋ είναι και πλήθους,

ή μορίου τοϋ πλήθους. Τδ μέν ούν πλήθος τι είναι

φάναι τήν μονάδα αδύνατον, άδιαίρετόν γ' ουσαν ' τδ

δ' έκ μορίου άλλαςέχει ποίλας δυσχέρειας• άδιαίρετόν

τε γαρ έ'καστον άναγκαΐον είναι τών μορίων, ή πλήθος

60 είναι και τήν μονάδα διαιρετήν, και μή στοιχεϊον είναι

τδ έ\ι και τδ πλήθος • ή γαρ μονάς έκαστη ούκ έκ πλή

θους καΐ ενός. (ο) Έτι ούθέν άλλο ποιεί δ τοϋτο λέγοιν

άλλ' ή άριθμδν έτερον ■ τδ γαρ πλήθος αδιαιρέτων εστίν

αριθμός, (ΐυ) Έτι ζητητέον και παρά τους οίίτω \έ-

ΛΗΙδΤΟΤΚΙ.Κδ. ιι.

Ιοηβίίικίίιιοδ ; βχ ΙβΙο νβΓΟ εΐ δΙιΊεΙο, ρΐϊηϊ ; βχ ρι-οΓυηάο

ίΐυΐΐ'ΐΐι εΐ ΙιυηιΠί, ηιοΐι'δ. Η5Β αιιίειη ηιβ^ηί εΐ ρβι-νί δρεεϊεδ

8ΐιηΙ. (3) Ρπηείρίυιη νβΓΟ , ςιιοιΙ δοοιιικίιιιιι ίρδυηι υηυπι

εδί, Ι3ΐίυπι ,'ΐΐϋ βΐίίβι• ροδυβΓυηΙ. ΑΙ βΐίβιη ίιι Ιιί,-. ίηΐίιιίι,ι

νίιΐΐ'ΐιΐιιι• ίιηροδδίϋϊΐίβ, εΐ Ιίί'ϋΐίη , οί οηιιιίΐιιΐδ ηιΐίοηηίιίΐίΐιιΐδ

(ΊιηΐΓ,ΊΓία. 8ι]ιιικ Ι.ι εηίπι ρΐηηο :ι1) ίηνίοοηι ;ιι-<-ϊ<Ιι•1 ι•,ι

655ε, 8Ϊ ρπηείρί» ('ϋηηι ηοιι εοιίδεψιιιηΐυι•, υΐ κίΐ ΙηΙιιιη

εΐ ίίπείυπι, Ιοηςιιηι εΐ βι-ενε. ΑΙ δϊ Ιιοε βηΐ, ρΐαηιιηι ειίΐ,

Ιίηεϊ, εΐ βοΐ'κΐιιπι ρΐαηυιη. (4) Αη§ιιΙί ϊίβηι , εΐ Π^ιιγθβ βΐ

Ιιιπίιΐδηιοιίί, ψιοηαηι πκχίο 085Ϊ§ηαΙ]υη(ιΐΓ? ΙιΙεηιφι..• 3ε-

οίαΊΙ , ςυο<1 είδ φια; ι•ϊπ•;ι ηιιιηεπιιη. ΙΚι; ηβιηηυε ηΐ3£ηί-

ΙυαΊηίδ δΐιηΐ ραδδίοηεδ , δίχΐ ηοη εχ Ιιί.•. ιικι^ηίι πιΐι > , ψιπιι-

πιίαιοϋιιηι ηεο εχ τεείο εΐ ουι-νο Ιοη§ί(υϋο, ηεο εχ Ιαϊνϊ εΐ

3δρεΓ0 ΜΐΙίιΙίΐ. (5) Ιϋδ ηιιίειη οιιιηίΐιιΐδ εοηιιιιιιυε, ςυοιΐ ίιι

δρει-.ίεΐηΐδ, ηυ<ε βυηΐ υΐ ^εηεί'ίδ, (ΙιιΙ)ί(απ' ;ιι•είιΙίΙ , φπιιιι ηιιίδ

ιιηίνθΓδ3ΐΪ3 ροπαΐ : ιιίΓυιιι ηηίιηαΐ ίρδυηι ίη 3ηίπΐ3ϋ δί(, ,ίιι ;ι1-

1(•ι υιη ;ι1) ϊρδο ηιιϊιιι.ίΙϊ. Μοε ηβηκριε δι δϋ ηοη .-.< ■] >;ι ι ;ι 1 1 1 1 1 1 .

ηιιΙΙίΐιη ι1ιιΙιί(ίΐ(ίηικ-ιιι ΓαιίεΙ. δι νεΓΟ δϋ, ίριεηΐίΐιΐιιιηιΐιιιη

βίυηΐ (μι'ι (ια?ε ιϋι•υη( , δερ3Γ3(υπι ηΐ) ιιηο εΐ ιιιιηιιτκ ηοη εδ(

Γβεϊΐο δοΐνει-ε, δϊ ηοη Γβείΐο ιΙϊεεΓΟ οροΓίβί, φ>οά ίιηροδδί1)ϋε

εδ(. (ΟιιιιιιιΐΊΐίιιι υιιιιιιΐ(|ΐιϊδίικ1ικιΙίΙ»(ΐ' ίηΙιΊΙίραΙ, είοιηηίηο

ίη ιιι.Ίπΐ'κι, πΐιιιιιι ίρδυηι ςιιίιΙ, βη ηΐίιιιΐ ίη1ε!1ίξϋ? (6) ριιί-

(1.Ί111 ί(3ηιιε εχ ΙίΐΙϊ ιιι;ι(ΐΊ'ία ηΐ3§ηϊ(ιΐ()ίηεδ ςεηεΓβηΙ , ψιίιίαιιι

εχ ριιηιΐο (ριιηιΊιιιη ϊΐιίοιιι είδ ηοη ηιιιιιη, δειΐ ςυβίε

ιιιι ϋ ίιι ι'-μ- \ίιΙιΊιιι• ) εΐ 3ΐ(εΓ3 ηΐίΐΙοπ,Ί ηπαΐίδ εδ( ηιυΐϋΐυιΐο,

δειίηοηεχ ηιυΚίΙυιΙίηε: (Ιεςυίϋυδ ηίΐιϋο ιηίιιιΐδ ε«<1ειη3ΐ•οί-

ιΐϊΐιΐιιΐιίΐαΐ'ο. Νβιη δι ιιιιι!ιίί:ι υηαεδί, ίϋεηι 1ίηε3, ρΙ.ιιιιιιιι ι•1

δΐιϋιΐιιηι 8ΐπιΙ : εχ ιμμΙιίιι εηίηι ιιιιιιιιι εΐ ίιίοιιι εΐ'ίΐ. ΟυοιΙδΙ

ιικιΙ.ιί.Γ ρΙυΓεδ, ιΊ ίιΐία ΐ|ΐιίι1ι•ιη Ιίηεχ, αΐία ρΐηιιϊ, 3|ί3

5οΙί(1ί , αιιΐ δεςιιιιιιΙιΐΓ ϊηνίεεπι , ηιιΐ ηοη : ςυ3Γε Ιιοε εΐίβηι

ηιοΛο 03ΐ1εηι βεοίιίεηΐ. Ρίβηηηι εΐοηίηι ;ιη( ηοη Ιΐ3ΐϊβ1)ίΙ

Ιΐηεαπι , αητ Ιίηε» εΓΪΙ. (7) ΙΙεπι , <(υο ηιιίιίεηι ηιοϋο εοη-

ΙίιΐΛΪΙ εχ ιιηο ε( ηιιιΐΐίίιιιΐίιιο ιιιιιιιιτιιιη εδδε , ιιίΐιί! ιΐίι ■ιίί'

(ΌΐκιηΙιΐΓ : ςιιοηιοιίοοιιηιιυε 3υ(επι ιΐίεϊηΐ, εχιΙεηκΙίΓΠειιΙ-

ΙβίΡδ βοοϊιΐυηΐ, ηπίβ ίΙΙίδ ςυοίΐιιβ, (|υϊ εχ ιιηο εΐ ίηιίείεηηί-

ιιιιΐίΐ (1ιΐ3ϋ1β(ε ιΐίίοΐιηηΐ . Γ^ ιιίιΐ,ιιη ιι;ιηιιριε εχ εο (ριοιΙ υηίνεΓ-

δ3ΐίΙεΓ ρΐίΐ'ύίίΛΐιΐΓ, (Ί ιιιιΙΙ,ι ιηιιΐΐίίικίίηε ιιιιιικτιιιη ^εηβΓ3(:

(]ΐιίιΙ;ιιη εχ ίΐΐίιρίί ηιιιΚίΙιιιΙίιιε, ρι ΙιιΐΓ» Ιηιιιριι : (ΙικιΙίΙιιΙΐΊΐι

ηιιιικριο ρι-ίιιιπιιι ιριαηιΐίΐιιι ιιιιιΐΐίΐιιιΐϊηοιη εδδε. (}ιι:ιπ', ιιί

ί(3 ιΐίεαιιι , ηίΐιϊΐ (ΙίΓΓι'ππιΙ , δειΐ ι'.ίίΙιίιι ίΙ1;ΐ' (Ιιι1)ί(»1ίυηεδ δε-

ΐ|ΐιεη(ιΐΓ, δίνε ιηίβΐίο $ί(, οιιΐ ροδίΐίο, :ιιιΙ ΙοιηρεΓβηιεηΙιιηι ,

.'Γ.ιΙ §εηεΓ3ΐίυ, ιΊ ςυχευηιο,υε :ιΙί;ι δίηιίϋβ. (8) Μ.ι\ίιιιι•

ηιιίπη 3ΐίςυϊδ ίικριίι-.ιΐ, δι ιιη.ι δίΐ ςυχςυε υηίΐβδ, βχ ιριοηαιιι

δί( : ηοη ιίιϊπι π-ίΐ υηαςυχςυε φ -κι» ιιηιιηι. Νεεεδδε 3ΐι(εηι

εδί, βιιΐ εχ ϊρδο ιιηο εΐ ηιιιΙΜΙικΙίηβ εδδε, 3υΙ εχ ρβΓίβ

ιηιιΙΜΙικΙίιιίδ. ΛΙη,ιιϊ ιηιιΐΐίίιΐιΐίηοηι ιΐίειτε ιιιιίΙ.ιίεηι εδδε ,

ϊηιροδδϊοίΐβ οδΐ, ιριιιιη ίιιιΐί νίδίΐιϊΐίδ δί(. Οιιοιΐ ϋΐιΐοηι εχ ρ»Γΐο

δί(,3ΐί3δ Ιι.ίΙιοΙ ιιιυ|(3δ (ΙίΙΓιευΗ&Ιβδ : υηβιηςυβηιςυβ εηίπι

ρ;ιι ■Ιίππι , 3ΐι( ίηαίνϊδίοίΐεηι , αιιΐ ιηυΐΐίΐιιιΐίιιοηι ηεεβδδε βδ(

εδδβ, .•!(' ιππΙ;ιΙγιιι ιΐίι Ϊ.-.Ϊ ί »ϊ Ι ι-ιιι , βΐ ίρ-ιιιπ ιιιιιιιιι , ,Κ' ιιιιιΙΙίΙιι-

ιΐϊηειιι , ηοη βδδβ είειηεηΐυπι : ο,ιι;ιηι1οιριίι1εηι υη.ιιριηηιιι•

υηί(»8 ηοη εδ( εχ ιιιιιΚίΙιιιϋηο 3ε ιιηο. (9) Κεηι , <ριί Ιιοο

(ΙίιίΙ, ηϋιίΙ ηΐίυιΐ (|ΐι.•ιηι αΐίιιιη ηιιιιιιτιιιη Γ;ιπ1 : ιιιιιΚίΙιιιΙο

Ιΐ3ηιΐ|υκίιιι1ίνίδί1)ί1ίηιιι ηιιηιβΓϋδ βδΐ. (10) Κεηι, (ρι.ΐ'ΐνικίιιιιι
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γοντας, πότερον «πείρος ό αριθμός ί) πεπερασμε'νος.

'ϊ'πηρχε γάρ, ώς εοιχε, χαι πεπερασμε'νον πλήθος, εξ

ου αί πεπ;ρασμε'ναι μονάδες χαι τοΰ ένο'ς • εστί τε έτε

ρον αυτό πλήθος χ» ι πλήθος άπειρον. Ποίον ουν πλη-

ε. 9ος στοιχεϊόν ε'στι και το έν; (ι ι) Όμοίως δ: χαι περί

στιγμής άν τις ζητησειε χαι τοΰ στοιχείου ές ού ποιοΰσι

τα μεγε'θη- ου γαρ μία γε μόνον στιγμή εστίν αυτή.

Τών γοΰν άλλο)ν στιγμών εκάστη έκ τίνος ; ού γαρ δη

ίχ. γε διαστήματος τίνος χα'ι αύτης στιγμής, (υ) Άλλα

ία μήν ουδέ μόρια αδιαίρετα ένδε'χεται τοΰ διαστήματος

είναι μόρια, ώσπερ τοΰ πλήθους 1\ ών αί μονάδες-

δ μεν γαρ αριθμός 1\ άδιαιρε'των σύγκειται, τα δέ με

γέθη ού. Πάντα δη ταϋτα και άλλα τοιαύτα ©ανερόν

ποιεί δτι αδύνατον είναι τον αριθμόν καΐ τα μεγε'Οη

ϋ• χωριστά, (π) Ετι δέ τό διαφοινεϊν τους πρώτους

περ'ι των αριθμών σημεΤον ο'τι τα πράγματα ταΰτα ουκ

Οντα άληθη παρέχει την ταραχήν αύτοϊς. 01 μεν γαρ

τα μαθηματικά μο'νον ποιοΰντες πάρα τα αισθητά,

όρώντες την περ'ι τα είδη δυσχε'ρειαν χαι πλάσιν, άπε'-

2» στησαν από τοϋ είδητιχοΰ άριθμοΰ χαι τον μαθηματι-

κόν εποίησαν • οί δε τα είδη βουλόμενοι άμα και αρι

θμούς ποιεϊν, ούχ δρώντες δε', ε! τας αρχάς τις ταύτας

Οησεται , πώς εσται 6 μαθηματικός αριθμός πάρα τόν

εϊδητιχόν, τόν αυτόν είδητικόν και μαθηματιχόν έποίη-

■!■• σαν αριθμόν τω λόγω, έπεΐ έργω γε άνηρηται 6 μαθη

ματικός- Ίδιας γαρ χα'ι ου μαθηματιχάς ΰποθε'σεις λε'-

γουσιν. (μ) Ό δε πρώτος θε'μενος τά τε είδη είναι

χα'ι αριθμούς τα είδη και τα μαθηματικά εΤναι ευλόγως

εχώρισεν. "ίίστε πάντας συμβαίνει χατα με'ν τι λέ-

3ΐι γειν ορθώς, όλως δ' ούχ ορθώς. Και αύτο'ι δε δμολο-

γοϋσιν ού ταύτα λέγοντες άλλα τάναντία. (ΐδ) Αίτιον

δ' ότι αί ύποθε'σεις χαΐ αί άρχαΐ ψευδείς. Χαλεπόν

δ' ίχ. μή καλώς εχόντο>ν λε'γειν καλώς, κατ' Έπίχαρ-

μον άρτίως τε γαρ λέλεχται, χα'ι εύθε'οις φαίνεται ού

τ. καλώς έχον. (ιο) Άλλα περ'ι μέν των αριθμών ίκανα

τα διηπορημενα καΐ διωρισμε'να ■ μάλλον γαρ εκ πλειό

νων άν ετι πεισθείη τις πεπεισμε'νος , προς δέ τό πει-

σΟηναι μή πεπεισμενον ούθέν μάλλον. [XII.] Περ'ι δέ

των πριότων αρχών και των πρώτων αϊτίων χαΐ στοι-

«ιι χείων ίσα μέν λε'γουσιν οί περί μόνης της αισθητής

ουσίας διορίζοντες , τα μέν εν τοις περί φύσεως είρηται,

τα δ' ούχ εστί της μεθόδου της νυν ■ δσα δέ οί φάσχον-

τες είναι πάρα τας αϊσΟητας Ιτε'ρας ουσίας, Ιχόμενόν

έστι θειορησαιτίον είρημε'νων. (π) 'ΚπεΙ οΰν λε'γουσί

«η τίνες τοιαύτας είναι τας ίδε'ας και τους αριθμούς, και

τα τούτων στοιχεία των Οντων είναι στοιχεία και αρ

χάς, σκεπτέον περί τούτων τί λεγουσι χα'ι πώς λε'γου

σιν. ΟΊ μέν οΰν αριθμούς ποιοΰντες μόνον χα'ι τούτους

μαθηματικούς ύστερον έπισχεπτε'οι" τών δέ τας ίδε'ας

60 λεγόντων άμα τόν τε τρόπον Οεάσαιτ' άν τις και την

άπορίαν τήν περί αυτών. "Αμα γάρ καθόλου τε ώς

ούσιας ποιοΰσι τάς Ίδε'ας και πάλιν ώς χωριστας και

των καΟ' έ'καστον. (ιβ) Ταΰτα δ' οτι ούχ ένδε'χεται

οιηπορηται πρότερον. Αίτιον δέ τοΰ συνάψαι ταΰτα

ρΐίαιιι αϊ) ρί« , ηιιϊ *ίρ. (ΙίειιηΙ, ιιΐι-υηι ηιιηιεηΐδ ίηΐΐηίΐιΐί , αη

ίίηίΐιι* κϊΐ : οι-αΐ ηΒΐιιψίρ, υΐ 8ρρ»ΓίΙ, ιηυΐϋΐυιΐο φιοφκ-

Πηίΐ3, ρχ ιμΐ3 οί ιιηοδίιη! ιιηϋαΐρ•. ΓιηίΙ»! : αΠυα^υρ ρ*ι ϊμ>η

ιιιιι ΙΙίΙ ιι.Ιιι , ηιιιΙΗΙυυΌψιρ ίηΠηίΙβ : ηιιβίί* ϋαςιιρ ιηηΙΙΜικΙο,

θΐ ιιηιιιη, Ρδί ρΐρπιρηίιιιη ? (Ι ι) 5ίπιϊΙϊ1βΓ 3ϋΙβπι ιίερπηοΐο

ςιιοο,υρ Βΐίηυίδ φικτει-ρΐ , 3ο ρίριηρηίο , ρχ ηιιο ΓβοπιηΙ ηι,-ι-

βηϋϋιϋηρί. Νοη ρηϊηι υηυπι δοΐυηι ριιικίιιιιι Ιιοο «Ι. Ο-

ΙοΓοπιιη ί^ίιιΐΓ ιι;ιιιηΐ(|ΐιο(1(]ΐιο ρυηοίοι-υηι βχ ςυοηαηι^ ηοη

ρηίηι ρχ ψιαιίαηι (1ίηιρη$ίοηρ, ίρϋβηυρ ρυηοΐο. (1 2) ΑΙ νβΓ<>

προ ρ,ΐΓίοί ιΐίτίί,ίΐιίΐββ Ρ5ββ οοηΙίι»ί»ϊΙ η3Γ(ρ$(Ιϊπιρη$ίοηί$, ςυειη-

3ΐ1ηιο(Ιυιη ηιυΚίίικΙίηίδ, ρχ ςυί!>ϋ8 ιιιιί1.ιΙι:> : ηιιηιιτιι* ηβηι-

(]Ηβ ΡΧ ίΐΐιΐίν^ίΐΐίΐίΐιιι.'. (ΊιΙιιριιιιϊΙιΙΓ, ΙΙΙ.ΙμΜ ί Ι Ιΐι Ιί ΙΙΡ8 \ ,τ, , πιί-

ηίπιβ. Η3Ε0 ίΐβςυβ οηιηίβ «νΙι-ι-.-ιιμι^ βϊιτιϊΜα ιιι.ιηίΓ,•,1ηΐι>

ςικχΐ ϊιιΐ[ΐο$βϊοί1ρ βίΐΐ ηιιηιβπιπι &ο ταΆ^,αΊΙιιιΙιαα 5βρ3τ&(3<;

(»5Ρ. (13) Ργβ?Ιργρ3, ηυοιΐ ίρδί ρππιί (Ιβ πυηιοπί <ϋ$εοΓ-

(ΙβηΙ, ίίβπυηιβδί, ίρ835Γβ8, α,υιιιη ηοη βϊηΐ τργ»;, ίρβϊ*

ρΓαώοΓΡ ροηΠίίίοηριη. Οιιίιΐ,πιι ρηίιη , ιριί ιιι:ι||ιριιιη1ί(•;ι ίβη-

Ιιιπι Γβοι'ιιηΙ ργορΙογ δρηδίϋίϋϊ, ςυιιπι νίιΙβΓρηΙ (ϋΓΠοιιΙΙηίρηι

3ΐι]11β ΙίιΙίι.ιιιΊΙΙ 0ΙΓ03 δρΡ0ΙΡ8, (ΙιΜΐΙρΓΙιηΙ 3 ηιιηΐΡΓΟ ίάβΛϋ ,

30 ιιΐ3(Ιΐρηΐ3(ΪΓυηι ΓβοΡΓυηί; ηυΐϋιηι υργο , ςοιιηι ί-ριχΊΐ-

δΐ'ιηιιΙ ρΐ ηαπίΡΓΟδ Γοοργρ τρίίρηΐ, ηριριβ υιιΙργρπΙ ηυοηβηι

ιηοϋο, δι <]ΐιίδ 1ια;ο ρΓίηείρίβ ροηαΐ , ηι»Ι1ΐρηι:ιΙίου.'> ηυηιΡΓυ^

ρπΙΡΓ ίιΙΐΉίριη Ρ8$βΙ , ρυηιίρηι ιϋοαίοιη 30 ιηαΙΙιοηιαΙίουηι

πυιηρι-υιη ΓροργηπΙ ΓαΙίοηβ : ςυυηι Γβ ίρδ3 ^^η1 δυοΐ3ΐα$ δίΐ

ηΐ3(Ιιρηΐ3(ίοιΐδ; ρπιρΓίαδ ρηίηι βΐ ηοη ηιβΙΙίρηιβΙίοβδ βυρροβΐ-

Ιίοηρβ (Ιίρυηΐ. (14) <3υί τργο ρπιηυ} δρρείββ ββδΡ, Ρΐηυαιε-

ΓΟδ οδδΡ δρροίρδ , οί πιαΙΙιοη)3ΐί( α βδ&β ροδηίΐ , Γ3ΐίοη3ηΉίΙβΓ

δρραΓβνίΙ. ΟιιβΓΡ βοοίιΐίΐ οιηπβδ βροιιηιΐιιιη ςηί(1 ΓβοΙβ <1ϊ-

ΟΡΓΡ, ιιΙΙΙΙΐίικι ΥΡΓΟ ΠΟΠ ΓΡΟΐρ. Αθ ίρδί ΡΙΪ3Π1 Ι.ΐΙι'ΙιΙΐΙΓ ηοη

ρ;ιι1ι.•ιιι, κ<•(1 οοη(Γ3Γία (ΙίορηΙρβ. (15) Γαιικα νβΓΟ ε$(, ιριο<Ι

δΐιρίΜδίιίοηρδ α1(]ΐιρ ρΓΐηοίρία Οιΐκα δυη(. ΟϊΓιίι-ίΙρΗίιΙριιι ρ>(,

ιιΐ ;ιί1 Κρί(Ίΐ3ηηιΐδ , βχ ηοη όβηβ ρΓ3»υρρο$ί1ί$ όρηβ οϋεβτο.

ριιιιηι ρπιηιιηι ρηίηι :ι1ίι|ΐιίι] (ΙϊιϊΙιιγ, οοηΓββϋηι 3ρρατρΙ ηοη

1)ρηβ (Ιίίΐιιιη. (16) 8β(1 α"ο ιιιιηκτίδ ςυίιίρηι δΐιΠΊοίβηΙ , ςιιη

όΉΙ)ί1α(α ιΊ <)ΐι.τ (ΙοίΡΓπιίηαΙα δΐιη[ : ουίουπιςυε ηαηι^ιιρ πργ-

ΜΙ,ΙΜΠΙΙ Ρ8ί, η)3^ίβ ι-ί ΡΧ ρ1|1ΓίΙ)Π5 ρΡΓ$113δ11Π1 (ΐΙΡΓΪΙ : III

βιιίρηι ίΙΙι ρρΓΜΐ3ϋρα(υΓ, ουί ηοη Ρδί ριτ»ιΐ35ϋΐη , ηϊΐιϊΐο π«•

§ίδ. [Χ1Ι]ϋβ ρΓίηιίδ υργο ρΓίηείρϋδ, ρηυιίδςυρ οαιι--ί»,

ιΊ ιΊιΊΐΐΓΐιΙίδ, (|υα;οιιηιιριο ηυίιίριη (ΙίοιιηΙ ςηί όρ δοΐα $ρη-

δίϋίΐί Λΐι1»(3ηΙί» (ΙβΙΡΓηιίηαηΙ, (ρι.τιίαηι ίη Κ3(ιΐΓ3ϋουδ ιϋιΐΛ

δυη(, (|υχ(ΐ3ηι ηοη δυηΐ ρπΒδοηΙίϋ ΐΓ3θ(3(ίοηίδ. Ουχουηιηιιρ

υργο ηίιιηΐ ςυϊ (ΙίοηηΙ ργ<τ1ργ δοηδίοίΐεβ β8«β αΐϊαβ δΐιΐυΐαη

Ιίβδ, οοιίδεα,υρηδ 081 <Ηι Ιί> δρρουΐαη. (17) Οιιυηι ί^ίΐιιι

(]ΐιί^3ηι ί<1ο3.ι 30 ηυηιβΓΟδ Ι3ΐρβ ε$&6 ιΐίιηηΐ, ρ|ρπιρη(3ςυρ

βοηιη , (ΊβιηβηΙβ ρΓΐηείρϊβςπε ρηϋυιη ε$$β , εοηβίάρΓβηιΙυηι

ιΐι• Ιιΐβ, ιριίιΐ , ρ! ιριοη.ιιιι ιικκίο (Ιί< ,ιηΐ. Λ'ρπιιη ΐ|ΐιί ηπηιι'-

1-11- Ιπηίιπιι, (•( 1)08 ηιαίΐιρηιαίίοοδ (αοίυηΐ, ροδίβππβ ρχβαιί-

ηιιικίί μιιιΙ : εοΓυπι αιιΙ('Π) , ςυϊ ροηιιηΐ ϊι]ρ38, δίιηπΙ ςηϊί-

ρί:ιιη ιΊ ιηοιίιιιιι ριοίοοίο ϊίιΐρπΐ, ρ( (1ιιϋί(3ΐίοηρηι , (]π.τ (ίρ

βίβ Γιΐ : δίπιυΐ ικιηκριρ υηίνρΓ$3ΐρ.<> δηο8ΐ3η1ί88 ΓαοίιιηΙ ιι1ρΐ$,

ρΐ ΓϋΓ*υδ ϋΐ 6ρρ3Γ3ΐ35, ρΐ δίπ^υίαπυσι. (18) Ηη; τργο ςυο(1

ηοη οοηϋη§3ηΙ, (ΙπΙιϊΙαΙιπιι ΡβΙ ρΓΪυκ. Οβυδα ϊργο ρί», ηι»



(ΐι>8β,Ι087.) [287,288.] 02 7ΜΕΤΑΡΙΙΥδΙΟΟΚυΜ ΕΙΒ. XII. ΟΑΡ. Χ.

εις ταύτϋν τοις λεγουσι τάς ιδέας καθόλου, ότι τοις

αίσθητοΐς ου τάς αύτάς ουσίας έποίουν. (19) Τα μεν

ουν έν τοις αίσθητοϊς καθ' ίκαστα δεΐν ένόμιζον καί

μένειν ούθέν αύτων, τι) δε καθόλου πάρα ταϋτα είναί

6 τε και έτερον τι είναι. Τοΰτο δ', ωσπερ έν τοις έμ

προσθεν έλέγομεν, εκίνησε μέν Σοικράτης δια τους ορι

σμούς, ου μήν έχο'>ρισέ γε των καθ' Ικαστον" και τοΰτο

ορθώς ενο'ησεν ού χοιρίσας. Δηλοϊ δε έκ των εργιον ■

άνευ μέν γαρ τοΰ καθόλου ούκ εστίν έπιστημην λα-

ιο 6εϊν, το δέ χοιρίζειν αίτιον των συμβαινόντοιν δυσχε

ρών περί τάς ίδε'ας εστίν. (20) Οί δ' ως άναγκαΐον,

είπερ έσονται τίνες ούσίαι παρά τάςαίσθ/;τάς και £εού-

σας, χο>ριστάς είναι, άλλας μέν ούκ ειχον, ταύτας δέ

τας καθόλου λεγομε'νας έςε'θεσαν, ώστε συμβαίνειν σχε-

ι& οον τας αύτάς φύσεις είναι τας καθόλου καί τας καθ'

εκαστον. Αύτη μέν ουν αυτή καΟ' αυτήν είη τις αν

δυσχέρεια των είρημένοιν.

β0 δέ και τοις λεγουσι τάς ιδέας έχει τίνα άπορίαν

και τοις μή λε'γουσιν, και κατ' αρχάς έν τοις διαπορή-

2ο μασιν ελέχθη πρότερον, λέγωμεν νϋν. Εί μέν γαρ

τις μή θήσει τας ουσίας είναι κεχωρισμένας , καί τον

τρόπον τούτον ως λέγεται τα καΟ' έκαστα των Οντων,

άναιρήσει την ούσίαν, ως βουλόμεΟα λέγειν ■ αν δέ τις

θή τας ουσίας χωριστάς , πως θήσει τα στοιχεία και τας

26 αρχάς αύτων; (ϊ) Εί μέν γαρ καΟ' έκαστον καί μή

καθόλου, τοσαϋτ' εσται τα Οντα δσαπερ τα στοιχεία,

καΐ ούκ επιστητά τα στοιχεία. "Εστοισαν γαρ αί μέν

έν τη φωνή συλλαβαΐ ούσίαι, τα δε στοιχεία αύτων

στοιχεία των ουσιών ■ ανάγκη δή το ΒΑ £ν είναι και

30 έχάστηντών συλλάβων μίαν, είπερ μή καθόλου και τω

είδει αί αύταί , άλλα μία έκαστη τω αριθμοί και τόδε

τι και μή δμώνυμον, έτι δ'αύτδ 8 έστιν Ιν έκαστον τι-

θέασιν. (3; ΕΙ δ' αί συλλαβαί, ούτω και εξ ων είσίν '

ούκέσται άρα πλείω άλφα ενός, ουδέ των άλλων στοι-

35 χείων ούθέν κατά τον αύτον λόγον δνπερ ουδέ των άλ

λων συλλαβών ή αυτή άλλη καί άλλη. Άλλα μήν εί

τοΰτο, ούκ εσται πάρα τα στοιχεία έτερα όντα, άλλα

μόνον τα στοιχεία. "Ετι δέ ούδ' επιστητά τα στοι

χεία• ού γαρ καθόλου, ή δ' επιστήμη των καθόλου.

>ο (ί) Δήλον δ' εκ τε των άποδει'ζεοιν κα'ιτών ορισμών ού

γαρ γίγνεται συλλογισμός 8τι τόδε το τρίγωνον δύοδρ-

θαϊς, εί μή πδν τρίγωνον δύο όρθαΐς, ούδ' δτι δδί δ άν

θρωπος ζώον, εί μή πας άνθρωπος ζωον. (δ) Αλλα

μήν εϊγε καθόλου αί άρχαί ή καί αί έκ τούτων ούσίαι

«5 καθόλου, Ισται μή ουσία πρότερον ουσίας• τι) μεν γαρ

καθόλου ούκ ουσία , το δέ στοιχεϊον καί ή αρχή καθό

λου • πρότερον δέ το στοιχέϊον καί ή αρχή ων αρχή και

στοιχεΐόν έστιν. (β) Ταϋτά τε δή πάντα συμβαίνει

εύλογος , δταν έκ στοιχείων τε ποιώσι τας ίδέας καί

ίο πάρα τάς τι) αύτδ είδος έχουσας ουσίας καί ίδέας εν τι

άςιωσιν είναι κεχωρισμένον. Εί δέ μηθέν κωλύει

ωσπερ έπί των της φωνής στοιχείων πολλά είναι τά

ΐ]ΐιηοΓί;ι1ο5 ίάε33 ιΐίουηΐ , υ[ 035 ίη ίιίεω οοπίιιη^αηΐ, ίιιίΙ ,

<μιία δοΐδίϋίΐίΐιιΐδ ηοη ΓαοίεΙΐ3ηΙ θ3δ(Ιοπι δΐιΐΐδίαιιΐ ία*. (19) 8ίη-

μυΙ.Ίΐ'ϊ,Ί εΐεηίηι, ψιη• ίιι 8βηδίΙ)ί1ί1)ΐΐ8, ΠυεΓβ ρυΐαίιαηΐ, ιιιί•

ηΙίφιίιΙ Ιιοπιιη ΙϊίβηοΓΟ ; υηίνεΓδαΙε :ιιι[•-ιιι ρι\Έΐ0Γ Ιιχε (ιιηι

€850, (ιιηι ΜίιιιΙ ηιιίιΙ είδε. Ηοο ,ίιιΙιίιι, ιιΐ :ιιιΙγ;ι ιΙίκΊκι-

ιιιιι.•;, ιηονϊΐ <]ιιη1<ίιι 8οοΓ3ΐβ? ρΓορΙεΓ ϋβΓιηϊΙίοηεβ, ηοη 1α-

ηιεη α δίη<;υΐ3ΐ•ίηιΐδ δερβΓβνϋ : εί Ιιοο τεοίε ίηΐβΐΐεχίΐ, ηοη

8βρ3Γ»η5. Οοη>ΙαΙ αιιίεπι εχ ορεπηυδ : οίοηίιιι βΐιεη,υε ιιηι-

Τ0Γ83ΐϊΙ)υ8 ςιιϊ(1εηι ηοη οβί βοείρειε δαρίεηΐίβηι ; δερ3Γ3Γ0

μιιΙοιιι, εαιίδα ιΙίΜίιΊΐΙΙ,ιΙιιηι, (\ι\χ ο\κλ ίϋεαϊ αεείϋυηΐ, ββΐ.

(20) (}ιιίι1αιιι νοηι, Ιιιιιφκιιιι ικτοδΜίι ίιιιη δίΐ, 51 δυϋδίαηΐίίε

φΐ,τιΐβη) ργορΙογ δεηδίηίΐεδεί Πιιεπίοβ επιηΐ, ββραηΐΜβΜ,

( 3ΐί38 ςηίίΐεπ) ηοη ΙιαυοηαηΙ , ) βαββαηβ, φι»• υηίνοΓδαΙεβ

(ΙίειιιιΙιΐΓ, ,ΊΐΙιιΙεηιηΙ : υΐ Ιοπ• η<τϊι1;ιΙ, (.ιμΙιίιι ιι:ιΙιιπιμ ιιηί-

> 0Γ83ΐ(•δ 30 |)3ΓΐΚΙΐΐ3Γβ8 0880. ΑΙ Ιΐϊ-Ο ίρ$3 ρ•Τ 86 ίρ83Ι1Ι 6Π(

(ΙίΠΊοιιΙΙβδ ροπιγπ , άα πυίηιΐί (Ιίεΐιιιη 08(.

ϋΑΡ. Χ.

Οιιοιΐ νοΓΟ εί ϋδ ιριί ιΐϊοιηΐ ίαΌ38, εί ϋδςυί ηοη (ΙίουηΙ,

3ΐίο,υαιηώιΙ)ϊ(3ΐίοηοιιι )ι.ι !>ΐ'(, <ριι>ιΙ ε( 3 ρηηα'ρίο ίη (Ιιιοί-

Ι3ΐί0ηϊ1ηΐδ ιϋεΐυηι 08( ρηιΐδ, ].ίπι άΊεαπιυδ. Νβπι δι ηιιϊβ

δΐι1)δΐ3ΐι( ΐ3δ ηοη ροηβΐ οβδο 8ερ3Γ3ΐ38 , οί ηοε ιηοιίο ίΐεϋΐί

(■ηΐίιιιη δίη§υΐ3ΓΪ3 (ΙίοιηΙυΓ, ρεΓίηιεΙ δΐι1ι>1αηΙί,\ιιι, (ριπϋαιί-

ηιυιΐιιηι ιϋοεΓΟ νοίυηιυβ. ΟικκΙ.-ί ιρηδ δυΐιδίηηΐία.δ 8«ρ3Γ3ΐ38

ροιΐ3( , ηποπιοϋο ρπηοίρία εαπιπι οί εΙι:πιεη(α ροηεΙ? (2) 5ί

δί Μ.41 1 1, ιι γ ιιιιιικρκ,' , εί ηοη ιιηϊνθΓ83ΐο, Ιοί εηιηΐ «ίιΙϊ;» , ιμιοί

εΐοηιεηία, ηεςυβ δοίΐιίΐίϊ οπιηΐ εΐεηιεηία. δϊηΐ εΐοηίιρ 8)1-

ΙιιΙιαΊριϊιΙοιιι, ιριη' ίη νοιι• ίπηΐ, δΐιΙΐδΐΛΐιΙί;ι•; εΐεηιεηΐβ νεη>

Γ,ιΐΊΐιη , οίεηιεηία δΐιΙιΛιηΙίιιπιιη : ηοεοδδο ί^ίΐιιτ οβί Β Α οί

ιιηίΐιιΐ(|ΐι,•ιιιΐ(|ΐιο δ\ Ιΐ3ΐι;ιηιιιι πη;ιιη 0886 , 81 ηοη υηίνεΓ83ΐίΙεΓ

ιριίιίεηι εί βροείε 03?(1εη), βειΐ υη3 ηηηιεΓΟ υηαςιιχπ,υε, εί Ιιογ,

ΐ|πίι! , ηεε κςυίνοευπι; ί(εηι, ίρδυιη α,υοι) οδΐ ιιηηηκρκΗΐ-

ςυε, πηιιιιι ροηυη(. (3) Ουο<ΐ8ί δ>Ι1α1ι;>' , ϋ.ι ίΙΙα ο,ιιοςυε,

οχ ιριϋιιΐί δυηΐ : ηοη εΓυηΙ ΐ^ϊϊιΐΓ ρΙυΓβ Α ςυβπι ιιηιυη, ηεο

αΐίοΐ'ΐιηι οΐιηκηίοηιιη υΙΙυηι δοευικίιιηι βαηϋεπι πιΐίοηΐ'ΐη ,

δοπιιιιΐιιιη ιρκιηι ηεε ηΐί.ιΐ'ΐιηι »> ΙΙαΙκιπιηι εαϋειη .ιΙΙιύ,ί ε!

8118Γ3. ΑΙ νεΓΟ ίί Ιιοε, ρΓ»;ΙεΓ είειηεηία ηοη επιηΐ αΐίη οη-

ίί3, 80(] δοΐιιηι ιΊι'ηιεηΙ». ΙΙιμιι, ηεο οηιηΐ δΐίΐιίΐίιι εΐεηιβηία,

ΐ|ΐιιιιη ηοη 8ίηΙ υηίνοΓδβϋα , (είεηΐία νιτο ιιηίνιτδΐιΐίιιιη 8Ϊ(.

(4) ΟοιίδΙ.ιΙ νεί'ο εχ (]οιηοη8(Γ3(ϊοηίυιΐ8 βε όοϋηίίίοηίϋιιβ :

ηοη (-ιΐ)ΐιι ΙΗ βτΙΙο^ίδηιιιβ, ςιιοά Ιιίε Ιπβη^υΐηβ άιιοοηδ τεείί»

.Τ(ρια1ίδ, ηίβϊ <]οοι1 οιηηίδ (Ιυοουδ τοείίβ; ηεε «ριοιΐ Ιιίε

ΙΐϋΙΙΙ» 31Η11Ι3Ι, Ιΐίδί 1]1|0ι1 011)1118 ΙΐΙΙΙΙΙΟ 3ΙΠΙ1Ι3Ι. (5) Α( νβπ)

8ί ρηηοιρϊα υηϊνεΓ83ΐΪ3 δΐιηΐ, αιιΐ εϋιιιιι δπΐίδίβηΐίκ , ςακ εχ

Ιιϊβ Γιιιηΐ, ιιηίνεΓ8βΙε8 δΐιηΐ, επί ηοη βυΐΐδίαηΐία ρήΟΓ 800-

8(3η(ί3. 1,'ηίνεΓδαΙε ηαηιςηε ηοη εδί δΐιΐΐδίβηΐία : εΐεηιεηΐυιιι

νεΓΟ , ιΊ ρηηεϊρίηιη , ιιηι νοΓδβΙε 08(. Εδί βυίειη εΐοηιεηΐιιηι

ε( ρπηείρϊυηι, ρπο» ίίδ ςυίουβ ρηηεϊρίυπι εί εΙι-ιη<-η(ιιηι ε8(.

(6) ΙΙίΐτ ί(3ηυε οηιηί3 πιΐίοηιιΐιίΐϊΐιτ ηιτϊιΐιιηΐ, (ιιηι ηιιιιηι

6Χ ι'Ιι'ΙΙΙΓΙΐΙΐδ ϊιΐι'αδ ΓλιίιιιιΙ, (ιιηι Ι]ΙΙ11Ι11 ρΓ.ΤίΟΓ 038 ί(1θ38 ΜΐΙ)

8ΐ3η(ί&8(]υε , ςυχ ειιηο'βηι βροείεηι Ιιαίχη! , υιιιιιη (ριίιΙ 8ε-

ρ3η(υιη 088ε εεηβεηΙ. Ουούβί ηίΐιϋ ρΓοΙιίΜ, ηυεπΐ3ιΙπιο-

(Ιιιιιι ίη νοι-ϊδ εΐεπιεηΐίβ ηιιιΐΐα Λ , ηιυΚαηυε Β Οδδο. ηίΙιϊΙ

•0.
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άλφα και τα βήτα χα! μηδέν είναι πάρα τα πολλά

αυτί) άλφα χαί αυτό βήτα , έσονται έ'νε/.ά γε τούτου

άπειροι αϊ ό'μοιαι συλλββαί. (?) Ίο δέ τήν έπιστήμην

είναι καθόλου πασαν, ώστε άναγχαϊον είναι χα'ι τάς τών

6 όντων άρ/ας καθόλου είναι και μη ουσίας κε/ωρισμέ-

νας, ε/ει μεν μάλιστ' άπορίαν τΡίν λε/υέντοιν, οϋ μην

άλλ' έΌτι μεν ώς αληθές το λεγόμενον, εστί ο' ώς ουκ

αληθές. Ή γαρ επιστήμη, ώσπερ και το έπίστασΟαι,

διττόν, ών τό μεν δυνάμει, το δε ενεργεία, (β) Ή μέν

ΙΟ ουν ίύναμις ώς ύλη (του) καθόλου ούσα κα\ αόριστος

τοϋ καθόλου και αορίστου εστίν, ή ό" ενέργεια ώρισμένη

και ώρισμε'νου τόδε τι ούσα τοΰοέ τίνος. Άλλα κατά

συμζεδ'ηκός ή όψις τι) καθόλου /ρώμαόρα, δτι τόοε το

/ρίιμα 8 δρα /ροιμά έστιν, και δ θεωρεί δ γραμματι-

1ό κός, τόοε τό άλφα άλφα" έπει ει ανάγκη τας άρ/ας κα

θόλου είναι, ανάγκη και τα εκ τούτων καθόλου, άσττερ

έπ'ι τών αποδείξεων. Είδε τοΰτο, ούκ έσται /ωριστόν

ούΟέν ούδ' ουσία. Άλλα δήλον δτι εστί μεν ώς ή επι

στήμη καθόλου , εστί δ' ώς οΰ.

φΐο ρΓίΟΐΡΓ ηιοΙΙα ίρβ3 Α ίρΗφίβ Β Ρδδβ, ρπιπΙ ο1> Ιιοο

ϊηΐϊηϊΐαΐ ΝίιηΊΙΡϊ ^ΙΙ.ι1ιιγ. (7) <}ιιο(1 βιιΙριιι οηιηίδ «-ϊρπίία

ιιηίνοΓδβΙίιιηι δίΐ, βιΙρο ιιΐ ηρορδδΡ δΗ, Ιιιηη οηΐϊιιιιι ρπη-

Γίρία 111ΐίνεΓ8«Ιί» 8566, 1 II III Μι III 6886 μ ρ3Γ3(35 δ1ΐ1>δΐ31ΐ(ί33 ,

Ιιοο ρΙιίΑ φΐ3ΐη ιϋ» ρΓίΐιιΙίεΙβ ηίΛχ'ιπιρ ιΙιιΙιίΐΛΐίιιηϋΐη ΙιβΙκιΙ :

01 (]1ΚΙιΙαΐ11 φΐίιΐι'111 ΙΙΙΟΐΙο νιΤΙΙΙΙΙ, φ10(] (ΙΐΐίΙΐΙΓ, ρ>1 ; φ!0<ΐ3ΙΙΙ

ιπιίπιι πιοιίο ιιι ιιι νεπιιη. 8('ϊ(•ιιΙίϋ ιιαηΐφΐε, δΪΓ-ΐιΙιΊ ίρΜίιιι

80ΪΓ6 , ιΙιΐ|ιΙι•\ ΡδΙ : ΐ|ΐΐιιπιιιι ιιΙιιΐιΙ ροΐεηΐίά , ϋΐ'ιιΐιΐ αι Ιιι ι•-1.

(8) ΙΊιΙΐΊΐΙίιι Ί^ΪΙιΐΓ, φΐιιιιι βίΐ Ιιιιΐιρκιιιι ιιιαίρπ» υηίνοΓ-

δοϋδ ;ιι- ίιχίεϋηίΐα, ιιιιίνοΓδΛΐίί ίηιΐρήϊιίΐίφίο ΡδΙ; ;ιι Ιιι-. \βτο

ιΐοίοπιιίη.ιΐιΐί , <•Ι «ΙεΙείΊΐιίηαϋ , φΐυηι Ιιοο ηιιίιΐ , Ιιιι]ιι>φΐρ

3ΐϊειι]ιΐ8 δίΐ. Υεηιιη ριτ αοιίιίειίδ νκίρΐ νϊβιι<» εοίοι-ριη ιιηίνβΓ-

δηΙοηι, ιό ςιιιχΐ Ιιίο οοΙογ, φιειη νϊιΐοΐ, οοΙογ ΡδΙ; Ρΐ ςιιοιΐ

[}| .ιιιιιιιιιΐϊι ιι> 8ρΡ0ΐιΐ3|ιΙΓ, Ιιοο ;ιΙ|ΐΙι,ι , 3ΐρ1ι3 ι>>(. Ν.ιιιι δι ιιι-

ιοδδε ΡδΙ ρπηί'ίρίϊ υηϊνβΓδαΙί» «856 , ηεεεδδβ εδί εα ςιιοςυε ,

ι|ιιιγ οχ Ιιίδ μιμΙ, ιιηίνεΓδΐΙία βδδβ, ιιιιΐΊΐΐϋιΙιηοιΙιιιη ιιι <]ριηοη-

δίΓαΙίοηΠιιΐδ εδ( : (|ΐιο(1 φΐϊιίειη δι ϋα οΙ , ηϋιίΙ επί δερ3Γ3-

Ιιπιι , ιιιί]ιιι' ΜΐΙΐκΙίΐιιΙί.Ί. 8θ(] πιιι-.1.ι1 ιριοιΐ ιριοοίηπι ηιοϋο

ΐ|ΐιίι1ΐ'ΐιι κπι-ιιϋιι ιιιιίΜΤιΐιΙίί βδΐ , φΐοϋαπι 1ΙΙ0ΙΪ0 ΗΙΐΙι'ΙΙΙ ιιιι-

ηίηιβ.
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20 ΓΙερΊ μέν οϋν της ουσίας ταύτης είρησδω τοσαΰτα,

πάντες δε ποιοΰσι τας άρ/ας εναντίας, ώσπερ έν τοις

φυσικοϊς, κα'ι περί τας άκινϊ;τους ουσίας δμοίως. Κι

δε της τών απάντων άρ^ης μη ϊνδϊ^εται πρότερόν τι

είναι, αδύνατον αν είη την άρ^ήν έτερον τι ούσαν είναι

15 άρ/_η'ν, οίον εί τις λε'γοι τό λευκόν άρ^ήν είναι ου/ Τ, έτε

ρον άλλ' ή λευκόν, είναι μεντοι καΟ' υποκειμε'νου, χαΐ

έτερον τι ον λευκόν είναι- ε'κεϊνο γαρ πρότερόν εσται.

(ί) Άλλα μην γίγνεται πάντα ε; εναντίων ώς υποκεί

μενου τινός• ανάγκη άρα μάλιστα τοις εναντίοις

8ιι τοΰΟ' ΰπάρ/ειν. Άει άρα πάντα τάναντία καΟ' υπο

κειμε'νου , κα'ι οϋΟεν /ωριστόν. Άλλ' ώσπερ και φαί

νεται, ούθεν ουσία εναντίον, και ό λόγος μαρτυρεί.

Ού6έν άρα τοίν ενάντιων κυρίως άρ/ή πάντων άλλ'

ετε'ρα. [ή ΟΊ δέ τό έτερον τών εναντίων ύλην ποιοϋ-

31 σιν, οί μέν τώ έν'ι τω ισο) τό άνισον, ί>; τοΐίτο τήν του

πλήθους ούσαν φύσιν, οί δέ τω έν'ι τό πλήθος. Γεν

νώνται γαρ ο'ι αριθμοί τοις μέν έχ της του άνί-ου ουά-

δο; του μεγάλου και μικροϋ' , τώ δ' ε'κ του πλήθους, ΰπό

της τοΰ ενός δέ ουσίας άμφοϊν ■ κα'ι γαρ ό τό άνισον χα'ι

«ι• έ*ν λέγων τα στοι/εϊα, τό δ' άνισον Ιχ μεγάλου κα'ι μι

κρού δυάδα . ώς εν όντα τό άνισον και τό μέγα κα'ι τό

μικρόν λ,έγει , και ου διορίζει δ'τι λόγοι αριθμώ δ' οΰ.

(») Άλλα μην και τας άρ/_ας ας στοι/εϊα καλοϋσιν, οΰ

καλώς άποδιδόασιν, οί μέν τό με'γα και τό μικρόν λέ-

«.Ί γοντες μετά τοΰ ενός, τρία ταϋτα στοι/εϊα τών αρι

θμών, τα μέν δύο ύλην, τό δ' εν τήν μορφήν, οί δέ τό

πολύ και ολίγον, ότι τό μέγα και τό μικρόν μεγέθους

οίκειότερα τήν φύσ-ιν, οί δέ τό καθόλου μάλλον έπι τού

των τό ύπερέ/ον κα'ι τό ΰπερε/όμενον. (ί) Διαφέρει

ϋβ Ιΐ30 ϊΐ,ΐφΐε άιώίΐαΐίοηβ Ιοί ιΐίοΐα δΐηΐ. Οιηηοδ νβΓΟ,

ΐ|ΐ[ιιιι;ιι1ιιιοιΙιιιιι ίη ιιιιΐιιι.ιΐίΐιιι-, δίιιιίΠΙεΓ ιΊί,ιιιι άτΐΛ ίιιιηΐιι-

ΙιίΙοδ 5ΐιΙΐδ(3η(ίαδ, ρηηΓΪρία ι ι.ιιΙιμμ.ι ΓαοίιιιιΙ. 5ί ;>ιι(•ίιι

οηιηίιιιη ΓεΓυιη ριϊιΐΓ.ίρίο ιιοη ροΙί'δΙ ρΓ'ιιΐδ .ιΐίφπιΐ εδδβ, ϊιη-

ροδδΗιϊΙη ρπΙ ρΓοΓβείο ρπηοίρίπιη αϋφΐίιΙ βϋικί βχδίδίεηδ,

ρΓΐιιείρίιιιιι ε.δδο : νιΊιιϋ δι ιιιιίδ ιΙιμΙ αΙΙηιηι εδδβ ρι ίηιίρϊιι ιιι ,

ιιοο ρΓοιιΙ »1ίικ1, δβ^ ρΓοιιΙ ιιΙΙιιιιυ, εδδο {3πιρη ίη δΐιΐ^εοΐο, εί

βϋφΐίιΐ βϋοιΐ εχδίδίειίδ, βΙΙιιιηι Ρδδβ : ίΙΙικΙ εηίηι δαηε ριϊιΐδ επί.

(').) ΑΙ νοΓΟ ειιηχία οχ εοηΐΓ3ΐϋδ ΓιυηΙ, ΙβηηυΒίη ςυοιίβιυ δυΐι-

('εείο. Νεοβδδε ογ^ο εδ(, ιηΒχϊηιβ Ιιοο. εοηΐΓ3Γίί5 ίηοδδε. 5ειη-

[ιγγ ί(5ίΙΐ)Γ ουικ•ΐ3 εοηΐΓΒπη ιΐβ δΐιΙ)]ριΙο δΐιιιΐ, εί ιιιιΙΙιιιιι 64

δερ<ΐΓαΙ)ΐΙρ. ΟεΙεπιιη , ()ΐΐ6ηΐ3ΐ1ιηοι]υηι εί βρροΓΡΐ , εί γ»(ιο

ΙείΙβΙιΐΓ, ηίΐιϊΐ ίΐιΐΐδίβηΐί* εοηΐΓβιϊυηι ΡδΙ : ηιιΙΙυηι βΓ^οεοη-

(ΓβΓίοΓϋΐη οηιηίιιιη ρι-ορπβ ρΓΐηαρίυιη ε^, βρχΐ ,ιΙΙΐ'ΐ-πιη β*1.

:ι ι.ΐιιίιΐ.ιηι νεΓΟ ιιΐίπιιηι ΐ'πιιΙι;ιιίηιιιιιι ηι.ιίοπ,'ΐηι ΓϋοίπηΙ ;

ΐ|ΐιίιΐ3ΐη, ιιηί δοίΐίοιΐ .ιί[ιι:ιΙι ίη»?φΐ3ΐρ, <ρΐ3>ί Ιιοο ιι.ίΙιιγβ ηιυΐ-

Ιϋικϋηίδ 8ΪΙ; φΐ'κίαηι, ιιηί ηιηΙΙΗικΙίηρηι. ΟριιγγμιιΙιιγ ιίιϊιιι

ηιιιιΐιπ 3 φΐίοιίδΐίαιη οχ ι1ιι;ι1ί1.ι|ρ ίηΚΊ]υηΙίδ, ηιβμηο 3ε ρβΓ-

μι ; α φίοιίβιη ρχ ιηιιΐϋίικίιιιο : ηιιιΐιοΐιυδ |;ιηΐι•η ,ιΐι μι1ι>1.ίιι-

Ιί.ι υπίιΐδ. ΕΙεηίιη «ριί ϊη.τςυ3ΐε εί ιιηιιιη ιΐίι-ίΐ εΙεηιεηΐ3,

ίη8Μ|Π3ΐε υργο εχ ηΐ3(;ιιο εί ρβι-νο <ΐιιαΙΐ(αΙβπα , Ιβηιριβηι

ιιηηηι δίηΙ, ίηβοςηβίε ρΐ ιηη^ηυηι οί ραπυηι όίοϊΐ, ηεε (ΙρΙργ-

ιηίιιβΙ φίοιΙ Γαϋοιιρ, ηαιηεΓΟ νρΓΟ ιηίηίηιρ (4) ΑΙ ϊργο ρπη•

είρίο ρΙΊηπι, ιριη> ρΙρπιρπΙβ νοΐβηΙ, ηοη 1>οηρ Βδδί^ηΒηΙ,ςυιιηι

φΐίιίαιη ηιη^ηυιιι ρΐ ραι-νικη ρβΓίΐΡΓ οιιηι ηηο , Ιιορο Ιγϊ3 ηο-

ηΐΡΓΟΓυηι είειηεηΐ» άΜοιιηΙ, <1ηο ο,υΜβιη ηΐ3[ρπ3ΐη, υηιιιη

ϊργο Γογιικιιιι; ΐ|ΐιίιΙ.'ΐηι νεΓΟ ιιιιιΙΙηιη εί ρβοοιιπι : ςιιϊβ

ιιιηρηυηι ιΊ ρηι νιιιιι ιιΐίίρηίΐυιϋηί ηιο^ίδ δοοηηιΐυηι ηαΙιΐΓβηι

ρρΐΊΐΙϊΒΐ'ίη δΐιηΙ ; ;ι1ίι οιιΙιίιι , ηυοιΐ ιιι;ιμί> ιιηίνεΓδβΙε ίη Ιιίδ,

οχιεϋεηδ εί εχοεδδυηι. (5) ΑΙ ηιιΐΐυιη ίδίοπιιη ϊΐίφΐίυ" <1ίΓ
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δέ τούτων ουδέν ως ειπείν προς ανίατων συμβαινόντων,

άλλα προς τας λογικάς μόνον δυσχέρειας, δς φυλάτ-

τονται δια το καί αυτοί λογικ&ς <ρε'ρειν τας αποδείξεις.

Πλήντοϋ αύτοϋ γε λόγου εστί τοΛπερε'χον χα'ι τό ΰπερ-

6 εχόμενον είναι άρχας άλλα μη τό μέγα και το μικρόν,

και τον αριθμόν πρότερον της δυάδος ε'κ των στοιχείων

καθόλου γαρ αμφότερα μάλλον εστίν. Νΰν δ; τι) μεν

λεγουσι το δ' ού λέγουσιν. (ο) Οί ίέ τι) έτερον και το

άλλο προς το εν άντιτιθέασιν, οί δε πλήθος και το εν.

10 Ει δ Ιστιν, ίίσπερ βούλονται, τα όντα ες εναντίων, τώ

οε ένι η ούθέν εναντίον, η εΐπερ άρα με'λλει, το πλή

θος, το δ' ανισον τω ισω και το έτερον τω ταύτώ και

το άλλο αύτω, μάλιστα μεν οί το εν τώπληθει άντιτι-

Οε'ντες ε/ονταί τίνος δόςης, ού μήν ούδ' ούτοι ίκανώς •

15 έσται γαρ τ6 εν ολίγον πλήθος μεν γαρ όλιγότητι, το

δέ πολύ τω όλίγω αντίκειται, (τ) Το δ' Ιν δ'τι με'τρον

σημαίνει, φανερόν. Και Ιν παντί Ιστί τι έ'ΐερον ΰπο-

κείμενον, οίον έν αρμονία δίεσις, εν δέ μεγε'Οει δάχτυ

λος ϊ| πους ή τι τοιούτον, εν δέ δυθμοϊς 8άσις η συλ•

20 λαβή ■ δμοίως δέ και ε'ν βάρει σταθμός τις ώρισμίνος

Ιστιν • και κατά πάντων δέ τον αυτόν τρόπον, εν αέν

τοις ποιοις ποιόν τι , εν δέ τοϊς ποσοϊς ποσόν τι. Και

βοιαιρετον το με'τρον, το μέν κατά το είδος, το δέ προς

την αισθησιν, ως ουκ όντος τίνος του ενός χαΟ' αυτό

26 ουσίας, [α) Και τοΰ'το κατά λόγον ■ σημαίνει γαρ τό

Ιν έτι με'τρον πλήθους τινός, και δ αριθμός ότι πλήθος

μεμετρημε'νον και πλήθος μέτρων. Διό και ευλόγως

ουκ Ιστι τό ίν αριθμός• ουδέ γαρ τό μετρον μέτρα,

άλλ' αρχή καί τό με'τρον και τό εν. Δεϊ δέ αεί τό

30 αυτό τι ΰπάρ^ειν πασι τό μετρον, οίον ει ίππος τό Με

τρον, ίππους , και ει άνθρωπος , ανθρώπους • ει δ' άνθρω

πος και ΐππος και θεός , ζώον ίσως, και ο αριθμός αυτών

εσται ζώα• ει δ' άνθρωπος καί λευκόν καί βαδίζον,

ήκιστα μέν αριθμός τούτιον δια τό ταύτω πάνθ' ΰπάρ-

35 χειν καί Ινί κατά τόν αριθμόν, δ'μοις δέ γενών εσται

δ αριθμός ό τούτων, ή τίνος άλλης τοιαύτης προσηγο

ρίας, (ο) Οί δέ τό άνισον ως εν τι, την δυάδα δέ αό

ριστον ποιοΰντες μεγάλου καί μικρού , πόρρω λίαν τών

δοκουντων καί δυνατών λέγουσιν • πάθη τε γαρ ταϋ'τα

40 καί συμβεβηχότα μάλλον ?, υποκείμενα τοις άριθμοίς

και τοις μεγεθεσίν εστί, τό πολΰ καί ολίγον άριθμοϋ ,

και με'γα καί μικρόν μεγε'θους, ώσπερ άρτιον και πε-

ριττον, χαι λεϊον καί τρα/ύ, καί εύθυ καί καμ-ύλον.

(ίο) Ετι δε προς ταύτη τη αμαρτία και προς τι άνάγ/.η

45 είναι τό μέγα καί τό μικρόν καί ό'σα τοιαύτα • τό δέ

προς τι πάντων ηκιστα φύσις τις % ουσία τών κατη

γοριών εστί , καί υστέρα του ποιου καί ποσοϋ ■ καί πά

θος τι του ποσοΰ τό προς τι, ώσπερ ελέχθη , άλλ' ού/

υλη , ει τι έτερον καί τώ δ'λως κοινώ προς τι καί τοΤς

5ο μερεσιν άύτοΰ καί εϊδεσιν. Ουθέν γάρ ε'στιν ούτε με'γα

ούτε μικρόν, ούτε πολΰ ούτε ολίγον, ούθ' δ'λως προς τι ,

β ουχ έτερον τι δν πολύ η ολίγον ή με'γα ή μικρόν ή προς

τι εστίν, (ι ι) Σημεΐον δ' ό'τι ηκιστα ουσία τις και δν

τι τό προς τι τό μόνον μη εΤναι γε'νεσιν αύτου μηδέ φθο-

<ει•( ( υΐ ί(3 <ϋο3πι ) 0,003(1 1] ιι;ιί1λιιι εοι-υιη ςυ»ι ;ιι-πι1ιιπΙ, ηίδί

3<1 10^1038 (.ίιιΙιμιι αΊΠΊευΚαΙβδ, 3 φΐίΐηΐδ εβνεηΐ, ρι-ορΙριρ,Ί

ςιιοιΐ αΐϊί α,ηοφίρ 1ο»ίΡ3•; βίΤρπιηΙ (ΙεπιοηϋίΓαΙίοηββ. ^ιιβΐΐβ'ηι

Ιαπιεη Γ3ΐϊοηί8 εδί εχρ.ράρηδ εΙ βχρρδϊΐιιη , ηΐ ηοη ιιηΊίςηοηι

«1 ρβι-νιιηι, ρπηείρϊβ εβδο, βε ηυιηρπιηι Ου.ΊΠΙαΙρ ρΗοι-ρηι «χ

εΐεηιοηΐίδ ροηιτβ : 3ΐιιΙ)ο ηβηιςιιε ηια^ίί υηϊνει-$αΙί3 βιιηΐ. ΑΙ

ηιιηε. ι'ΙΙιιϋ φΐίιίειη (ΙίευηΙ, Ιιοε νεΓο πιίηι'ιηε. (6) ς>υί<Ιηηι

νεπ)3ΐ|ρπιηι, ρΐηΐίικί, 3(| ιιηιιπι ορροπυηί; 3ΐϋ βυίειη ηιιιΙ-

Ιίίοιίίηρηι ρΐ υηοιη. δι ί^ί(ιιι•ρηΙί3 ( οί νοίιιηΐ ) ρχ οοηΐΓβηί»

δΐιηΐ, οηΙ υργοηπΙ ηϋιίΐ εοηΐΓβπυιη, αιιΐ , δϊ ο,υίυ'εηι ε*| ,

ηιιιΐΐίΐιηΐο ρ*1, ηκβφωΐε νε™ ,τφκιϋ, εΙ ΒΐΙεπιιη εϊιίειιι,

βΐφίο βΐίυϋ ίρίί : ηιβχίιιιε φΐίιίριη ϋϋ φΐί ιιηιιπι ορ|)οηιιηΙ

ηιιιΙΙι'Ιιι ύϊιιϊ , βΐϊφΐίδρεεϊε νεπίαΐί» ηίΙιιηΙιΐΓ; ηεςυε Ιβηιεη

νεί Ιιί'δυΓΠι'ίεηΙεΓ. υηοιη εΐεηίιη ίυηι επί ραυοιιηι , ςυβη-

(Ιοιριίιίειη ηιοΐΐίίοιίο ρβοείΐβΐϊ, ηιιιΚυιη λργο ρβιιεο ορρο-

ηίΐιιι•. (7) Ιίηιιιη νιτο ςιιοιΐ ηιοηκιίΓαιη ίίμιιϊΐίιτί, ηιαηί-

ΓεϊΙοηι ε^Ι. Αο ϊη ευηείϊ.ί ε4 3ΐί<|ΐιίιΙ βϋοιΐ ΜίρροίίΙιιηι ,

νείοΐϊ ίη Ιΐ3πηοηί3 , ιϋωίί; ίη ΐΜβηίΙοϋίηβ , «Ιί^ίΙιιβ, 3ΐιΙ

ρβι, 3υΙ ηίκριίιΐ κϊηιϊΐβ ; βΐ ίη ΗινΟιηιϊβ, βι-ϊΐΐϋί, αοΐ 8>|-

Ιδί)» ; δϊηιίϋΐΡΓ ίη βΓΗνϋβΙε, ροικίιΐδ βΠιριοιΙ άείβηηϊηαίιιιιι

ε«1 : βε εοιίεηι ηιοι]ο ϋε οιηιιίΐιιΐδ, ίη ο.οαΙίΐ3ΐίοιι<ι. (|03ΐβ

ςιιίιΐ ; ίη α,υ3ηΙί(3ΐίηιΐ3, ηιΐ3η|ιιπι <]υίι1. ΜεηβιΐΓ3 εηίηι ε•1

Ϊη(ϋνί8ί1)ί1ε, α,ιΐίκιΐϊΐη δεεοηιΐιιιη ρρεοίεηι , φΐα•ιΐ3ηι βεευη-

οΌιη δειίΒΐιηι, Ιηηςοαηι ιιηιπη ηοη 8ΪΙ 3ϋιρΐ3 ρβΓ βε δοΐ)-

είβηΐίβ. (8) ΕΙ Ιιοε ΓβΙίοηβΙιίΙίΙεΓ : ιιηπιιι ηαιηηιιε δίμιιίΐίεηΐ

ιριο<1 ηιεη»ιΐΓ3 οιι]ΐ!«Ι<ιηι πιυΚϊΙικΙίηίδ ε«1 : βε ηιιιηεηΐδ,

ηιοΐΐίίοιίο πιεηδυΓ3ΐ3, εΐ ιηιιΙΜΙικΙο ιιιεηίοπιηιηι. Οιιβιβ

Γ3ΐϊοηαΙ)»ίΙβΓ ιίηιιιη ηοη β$1 ηιιιηεηΐδ : ηοιριε ρηίιη ιηεη-

δΐΐΓΒ, πιεικυΓίο; νβΓοηι Ιαηι ηιειΐδΐΐΓ3 (ΐοβηι ιίηιιιη ριίηεί-

ρίηηι ε«1. ΟροιίεΙ βυίειη ιιΐ ιηεηδ0Γ3 δεηιρβΓ ιΊΙειη ουιη

οηιηίΐιυδ *ίΙ : νείιιίί δι δίηΐεφιί, εςιιοδ ηιειίδΐΐΓβ; δϊ Ιιβ-

ηιίηοδ, Ιιοιηο. ςοοιίδί Ιιοηιο εΐ εαυυδ 3ε |)ειΐδ, βηϊιιια!

ίοΓίαδί,ίδ , εΐ ηιιηιοπϋ εοηιηι αηηιιηΐϊα επί. 8ί 3ΐι1ειη Ιιοηιο

εΐ αΐηυιη 3ε βιηΐιυίβηδ, ηιίηίηιε ικιίιίειη Ιιοπιιη ηιιπιεπΜ

εβί, βο ςηοϋ εϊιίεηι ηηίΐ)υε δεευηιΐιιυι ηιιιικτιιιιι οιιιηίϊ ίη-

δοηΐ : ιιΙΙιιιιιρι] ιιιιιιιριίια ΙιοΓυηι ^-πεΓυπι ργϊΙ, ηοΐ β(ϊο^ιΐ5

βΐίιυ δίιηίϋδ βρροΐΐβΐίοηίδ. (9) ςυί υργο ίοίΒηοαΙε οί

ιιηοηι ςυίιΐ, αΊιβΙίΙβίρπι βυίειη ίηαΌΙεΓηιίηβΙϊΐιι ρχ ιηΒβίιο

ρΒΓνοο,ηε ΓίείιιηΙ, νείιεηιεηίει- Ιοη^ε Ιοιη α]> βρραΓρηΙίοιίδ

Ιιιιη α ροδδίοίΐίουδ «ΙίειιηΙ. Ρϊ&δίοηρδ ηβηκμιε ηΐ3;;ίδ Ικβρ ,

εΐ 3εείϋρη1ί3, ςοβιη δυ1)]εεΐ3 ηυηιεπδ εΐ ιιΐί^η:ΙυιϋηίΙ)υ^

δΐιιιΙ. ΜοΙΙοηι ηίΐιηο,υε εΐ ρηυειιιη ηυιηριί , »ε υΐ3§ηυηι

εΐ ρατνιιιιι ηΐίΐβΐιίίυϋίηίβ, δίοιιΐί ραι- ει ίιιιραΓ, Ι,ρνβ εΐ Η>ρρ-

πιηι, τεείοιη εΐ ευπτυπι. (10) Ι'ΓαΊριρβ βι] Ιιιιηε εποΓΡίη

βεοβιΐίΐ ο,υοιΐ ηεοεδδε εδί, πΐΒμηιιιη εΙ ρηΓνιιιη, εΐ ςιι,τι-.ιιηι-

ςυρ δίιηίϋβ, βο1 βΐίυ,ιιίιΐ (ρΰΐαίίνα) Ρίδε. Αιΐ βΙιςυίανβΓο,

ηιίηίιηε ρπκο'ίεΒίιιεηΙοπιιιι οιηηϊιιιη ηα(ιΐΓ3 ο,ΐϋκιΐβιη βιιΐ

δυθδΙβηΙί3 ε»1 ; βε ροδΙειϊοΓ Ιοηι ο,ιΐίΐί, Ιυηι <|ΐΐ3Ηΐο ; εΙ ςοχ'-

ϋαιη ςυαηΐί ρϊδδίο οδΙ Αϋ βΐίςυϊο', ιιΐίΐίεΐιιιη εδί, βεϋ ηοη ηιβ-

Ιεπβ, δι (]ΐιί(1 3ΐίθ(Ι οηιΐιίιιο εοιηιηιιηί ηιΐ βΐι'ιρικί ε$1, ρ«Γΐί.

Ι)θδςοβ ε]οδ εΙ δρεείεουδ. ΝίΙιίΙ εηίηι εδί ηβε ηιβ^ιιυιη, ιιρε

ρβΓνιιιη, ηρε ηιιιΙΙιιιη , πεε ρ3ΐιροιιι , ηεε οιηηίηο αιΙ αΙ^ιιί,Ι,

ηυοθ ηοη αϋο,ιιίιΐ βΐίικί εχδΜρπδ, ιηιιΚοιη «οί ρβυευηι . βιιΐ

ιικίί-ιιιιιιι βυΐ ραΓνιιιη, αιιίαιΐ Ηΐίηιιίιΐ ε.4. (π) (}ηοι1 αιιΐιιη

Αο" 3ΐίςιιί(1 , ιηίηίιηε 3ΐίο.ο» δΐιοδίβηΐίβ , βοΐ εηδ Βϋτυοο" μΙ ,

δίβΐιυηι εδί, ηιιοιΐ ρ^οδ δοΐιιιιι ηοη εδί §ρηεΓ3ΐίο, ηριριε ροι-
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ράν μηδέ χίνησιν, ώσπερ κατά το ποσόν αΰςησις και

φθίσις, κατά το ποών άλλοίοισις, κατά τόπον ©ορά,

κατά τήν ούσίαν ή απλή γένεσις και φθορά. Άλλ' οϋ

κατά τι) προς τι ■ άνευ γαρ τοϋ χινηθήναι δτέ μέν μεΐ-

& ζον δτέ δέ ίλαττονή ίσον εσται θατέρου κινηθέντοςκατά

το ποσόν, (ία) Ανάγκη τε έκαστου υλην είναι τό δυ

νάμει τοιοϋτον, ώστε χαι ούσιας- το δε προς τι ούτε

δυνάμει ουσία οΰχε ενεργεία. Άτοπον ουν, μάλλον δε

αδύνατον, τι) ουσίας μή ούσίαν ποιεΐν στοιχεϊον και

μ. πρότερον • ύστερον γαρ πασαι αι κατηγοριαι. 13) "Ετι

δε τα στοιχεία ού κατηγορείται καθ' ων στοιχεία, το δε

πολί) και ολίγον και χωρίς και άμα κατηγορείται αρι

θμού, και το μακρόν και το βραχύ γραμμής, και έπίπε-

δόν εστί και πλατύ και στενόν. Ει δε δή και εστί τι

16 πλήθος ού τό μεν άε'ι ολίγον, οίον ή δυάς (είγάρ πολύ,

το εν αν ολίγον είη ) , κάν πολΰ απλώς είη , οίον ή δεκάς

πολύ, (καϊ) ε'ι ταύτης μη έστι πλεΐον, ή τα μόρια,

(ΐί) Πως ουν εσται ούτως έ; ολίγου και πολλοϋ δ αρι

θμός; η γαρ αμ,γα είει κατηγορεΐσθαι η μηδε'τερον νϋν

2ο δέ τό έτερον μόνον κατηγορείται.

Απλώς δέ δει σκοπεΐν, άρα δυνατόν τα άΐδια έχ

στοιχείων συγχεϊσθαι ; υλην γαρ έςει- σύνΟετον γαρ παν

το έχ στοι/είιον. Εϊ τοίνυν ανάγκη, ές ου εστίν, ε!

και άεί έστι κάν ει εγε'νετο , έκ τούτου γίγνεσθαι , γίγνε-

21 ται δέ παν έχ τοϋ δυνάμει όντος τοΰτο 3 γίγνεται ( ού

γαρ άν έγίγνετο έχ τοΰ αδυνάτου οϋδε ήν ) , τό δε δυνα

τόν ένδε'/εται και ένεργεϊν χα'ι μη , εϊ κα'ι ό'τι μάλιστα

άεί έστιν ο αριθμός ή οτιοϋν άλλο υλην έχον , ένδέχοιτ'

άν μή είναι , ώσπερ και τό μίαν ήμέραν έχον κα) τό

3υ όποσαοϋν έτη• εί δ' ούτω, κα'ι τό τοσούτον χρόνον ου

μή εστί πέρας, (ϊ) Ούχ άν τοίνυν εΐη άιδια, εΐπερ μή

άΐδιον ;ό ένδενόμενον μή είναι, χαθάπερ έν άλλοις λό-

γοις συνέβη πραγματευθήναι. Εί δ' έστ\ τό λεγομέ

νων νΰν αληθές καθόλου , ό*τι ουδεμία έστιν άϊδιος ουσία

»5 έάν μή η ενεργεία , τα δέ στοιχεία ΰλη της ουσίας ,

οϋδευ-ΐας άν είη άϊδίου ουσίας στοιχεία ε; ών εστίν ένυ-

παρ/όντων. (:)) Εΐσί δε' τίνες οί δυάδα μέν αόριστον

ποιοϋσι τό μετά τοϋ ενός στοι/εϊον , τό δ' άνισον δυσνε-

ραίνουσιν ευλόγως δια τα συμβαίνοντα αδύνατα- οίς

«υ τοσαϋτα μόνον άφήρηται των δυσχερών, οΊα διά τό

ποιιϊν τό άνισον και τό προς τι στοιχεϊον αναγκαία συμ

βαίνει τοις λέγουσιν ίσα δέ χωρίς ταύτης της δόξης,

ταϋτα κάκείνοις ΰπάρχειν άναγκαϊον, έάν τε τον είδη-

τικόν αριθμόν ές αυτών ποιώσιν, έάν τε τόν μάθημα—

15 τικόν. (4) ΙΙολλά μέν ουν τά αίτια της έπί ταύτας τάς

αιτίας εκτροπής, μάλιστα δε τό άπορήσαι άρχαϊκως.

"Εδοςε γαρ αύτοϊς πάντ' έσεσθαι εν τά Οντα, αυτό τό ον,

εί μή τις λύσεικα'ι δμόσε ρλαδιεϊται τω Παρμενίδου λόγω

ού γαρ μήποτε τοΰτο οαη; εϊναι μή έόντα ,

ι.» άλλ' ανάγκην εΐναι τό μή 3ν όεΐςαι δτι έστιν ούτω γαρ

εκ τοϋ όντος χα'ι άλλου τινός τά Οντα έσεσθαι , εί πολλά

πιρίίο, ηεςιιε ιποίπδ, ςυρπιβόΊηοάΊιπ) βεουηάυπι ηυβηΐυσι

ι• - Ι 3 ιΐ- ιιιΐΊΐΙηΙίϋ ιΊ ιϋιιιίηιιΐιο ; βεευηιΐηιη ςυαίβ, βΙΙογβΙϊο ; δβ-

ΐΊΐηιΙπιιι Ιυηιηι, 1αΙίο;δβουηύιιπΊ δΐΐϋδίβηΐίβηι,δϊιτιρίεχ ίΐΡΐΐι•-

πιΐίυ ιΊ Γοπιιρίίυ. ΑΙ εεοΐηοΊιΠ) ΑιΙ βΙί(|υίι1,πιίηίιιιβ. Αυβφίο

εηίιη ηυοιΐ ιικ>\ ι•;ι(ιιι•, ςυϊΐκίοηυβ πιη]υί, ςιιβηαΌςυε ιηΐηιιβ,

8ΐιΐ3.'(]ΐΐ3ΐβθΓίΙ, »11ρπιηι ββουηιΐιιηι φιαπίππι ιιιοΐο. (12) Νε•

οο85β ϋβιη ΟδΙ οιι]ιΐδςιιβ ηκιΐιτίβηι 8556, ςικχΐ ροΐεηΐϊα (αΐβ

ι•-! : ςιΐ3Γ0 ι-Ιίηιιι δΐιΙΐδΙβηΙίίΕ εβί. Λ•Ι ΛΐίιριίιΙ υογο, ηεςιιβ

ροΐεηΐϋ ηεφίε ηι-Ιιι «ιιΐκΐαηΐϊα εδί. Ιηοοηνεηίεηδ ϋ.ι.ριο

("-Ι, ίιιιπ ίηιροδδίηϋε, >ιι1ι.~.1;ιιιΙ ϊ;•' εΐεηιεηΐηιη ί.ιιτιν ηοη-δυη-

Εΐ.ΊΙΐΙί.ΊΙΙΙ , 30 ΡΓΪΙ13. ΡοδΙείΪΟΙ ,1 ΙΙ;ΙΙΙΗ|Ι10 01111113 ρπνιΐί» Λ -

ιηιΊΐί.ι ςυηΐ. (13) ΙΙιηι, εΙεπιεηΐ3 ηοη ρππϋι.ιηΙιΐΓ ιΐι- ιί>

(ριοηιηι εΐεηιεηΐβ ?υηΙ. ΜιιΙΙιιηι υογο βΐ ραυουπι, ίιΌΓδίιιιι

εί δίηιιιΙ, ρΓ3Ίΐίο3ΐιΐΓ (Ιο ηυηιεΓΟ, 3ο Ιοη^ιιηι εί (ιγρυο, ιΐο

Ιίηεβ, ρΐ3ηυηΐ(|ΐιε ι;1 ΙβΙιιιιι εί δίποΐυπι ε^Ι. Οιιοάβί ςιΐ3 ιηιιΐ•

ΙϋικΙο ε5(, ειι)ιΐ5 $ειηρβΓ ίρΜίπι ραπι-πηι δίΐ, ιι( «ΙιιαΙίΙϋϋ

( ιιαιη 5ΐ ε3 ιιιιιΐΐιιιιι 8ίΙ, Ι1Ι11ΠΙ1 ρΓοίεοΙο ρβιιπιπι επί), εΙΪ3ΐη

ιηιιΐΐιιπι ΒΪιηρΙϊοιΙοΓ ογΙΙ, νείιιϋ (Ιρηβπιΐί πιιιΙΙιιιη, 5Ϊ εο ηυΙ-

I ιι ι ιι ιιι;ι]ογοιιι «--ίΐ" κΐαΐυιιιιΐ , νεί (Ιεηίςιιε ιΐοη.ι ιιιίΜί.ι.

(ιί) Οιιο φΙιΐΓ πιοιίο ί!3 εχ ρβιιοο ιιιιιΙΙοψιε ηιιιηεΓυδ επΙ?

ΛπΙ ΐ'ΐιίιιι 3ΐηΙ)ο ρπεάίοβΓΐ οροΓίεΙ»!, βυΐ ηουίτοιτι : ηυηο

ϊΐτο 3!ΙθΓυιη Ι,ιηΙιιιιι ρι-α.'υ'ίοΛίιιι•.

ΟΑΡ. II.

ΟοίΗΪιΙοΓΛηιΙπηι αυΐεηι βδΐ βϊηιρΙίοίΙεΓ, υΐηιιτι ροΒκίύίΙβ

5ίΙ, 2ε(ργιι3 εχ βίεηιεηΐίδ οοπιροηί : ηι•ιΙεπ3ΐη η3ΐιΐ(]ΐιε Ιΐ3ΐ)β-

1)ΐιη(. Οηιηβ ηβηιο,ϋβ, ηυοά εχ εΐεηιβηΐίί ο»1, οοπιρο5ϋιιιη

εβί. 8ί ίΐ3ςιιο πεοεβίβ βίΐ, εχ ο,ιιο ο,ιιίιΐ εβί, δίνε δίΐτιρβΓ 5ίι,

δίνε ΓβοΙυιη δίΐ, εχ Ιιοε Βογι, οιηηε νεΓΟ Πατ εχ εο, ςυοιΐ

ροΙίΊΐϋα εβί ίιΐ (]ΐιο(1 &1 ( ηεε εηϊιη εχ ίιιιροδδίΐιίΐϊ Γαο.ΐυηι

ΙΊιί-Μ'Ι, ηεε ΟίδεΙ); ηιιοιΐ νεΓΟ ροδδίΐιίΐε εδί , οοηΐίη^ίΐ ιιΐ

εί 3β3ΐ, εί ιιοη, οΐίαιη&ϊ (ΐ]ΐιηιιιιιΐ3\ίιηε δειηρεΓ δί( 3ΐιΙ

ιιιιιιιεπι> ίπιΐ ηυοιίευιηςυβ αΙϊιιιΙ ηΐ3ΐθΓί3ηι Ιιβίιοηχ : οοη•

Ιίιΐ(}3ΐ ρΓοΓεεΙο ηοη ε«5ε , Ιιαυιΐ δεειιβ εί ςυοϋ υηυπι άϊεηι

Ιΐ3υε1 , εί ςυοιΐ βηηοδ ςηοίοιιπκριε : δι τογο δίε, εΐϊβιη ρεΓ

Ιειιιρυδ ΙαηΙυιη , ειι]υδ ηοη είΐ ΙΟΓηιϊηυδ. (2) Νοη επιηΐ

εΓβο !ΐ:ΙεΓΠ3 ; δίηυίιίειιι ςιιοι] οοπϋη^ίΐ ηοη βδ&ε, ηοη εδί «ΙεΓ-

ηιιηι, ςυεηΐ3ί1ηιο(1ιιιη ίη 3ΐϋδ Ιίΐιπδ ΐΓ3εΐ3ΐυηι εβί. ρπηιΐίί

νεπιηι ιιηίνιτ•>3ΐίΙεΓ εί.1 α,ιιοιΐ ηιιηε ϋϊοϊΙαΓ, ιιιιΙΙβιη δΐιΐκίΐβη•

Ιίβιιι ΒϊΙειηΒΐιι εδδε, δι ηοη δι Ι 3ε1υ , οίειηοηία νει-ο ιιΐΛ(«τία

δΐιΙ)5ΐ3ΐιΙΐ3;δίιιΙ:ιΐΜΐΙίιΐ5ρΓθΓ(!ίΙοαΊεΓη3;5ΐιΙΐ5ΐ3ηΙίθ6ε1εηιεηΐ3

επιηΐ, εχ ςυΊΙιυδ ίηβχδίδίεηΐίουδ ΚΙ. (3) ΚυηΙ βυΐεηι ο;ιιί-

(ΐ3ΐιι , (ΐυί (1ιΐ3ΐίΐ3ΐειιι ςιιίιίεηι ίηιΙεΙεΓίτιίιιβίΒηι υη3 ουιη υηο

Γ3ΐ.ίιιηΙ είειηεηΐιιιη ; ίητιριβίε νβΐΌ ΙιβικΙ 30 γο δρεΓηιιηι,

ρΓορίΡΓ ίιιΐ|)θδ5ίΙ)ίΙί3, <]ΐΐ3-• ενεηίϋηΐ, 3 ηιιίηυδ Ιοί βοΙυπι <1β

ιΙιΠίευΙΐ3ΐί1)ΐΐδ 3(1ι•ιιιρΙ«? δυηΐ, (]υο(ΐυηΐ(|υε ηεοείδε «Ι ίΙΙίδ

ΒοιίιΙεΓΟ, φΐί ίηίειιηαίο βΐ ΑιΙ βϋςιπΛ ΓβείαηΙ είειηεηΐιιηι :

ιριοίευπίφΐε νει-ο ρΓ.-εΙεΓ Ιιβηο ορίηίοηειη βυηΐ, 1ΐ3δ ίΙ1ί3

ςιιοηυο ηεοεδδο ε«1 βοοίϋεΓβ, δίνε κίεβίειτι ιιιιηιεΓυιη .ιίνε

πΐ3ΐΙιβιη3ΐκιιιιι εχ είδ ΓβείβηΙ. (4) ΜυΙΙ;ε Ϊ8ΪΙ«Γ οβιΐδίο δΐιηΐ,

ι|ϋ3Γε ϊη ΙΐΒδ (-311535 (Ιείβρδί δυηΐ; ηιβχίιηε νεΓΟ 03 ςυηρ εχ

3ΐιΙίιΐυίΐ3ΐε ιΐιιΐιίΐβΐίο νεηίΐ. νί(1ε!)3ΐιΐΓ ηβηιςϋε εϊβ οηιηΪ3

εηΐίβ ίοΓε υηυηι , «είΐίοεί ίρδηηι βηδ , ηίδϊ ςηίδ δοΐυΐϊοηεπ»

3ίΓεΓ3ΐ εί οοδίδίαΐ ΡβΓηιεηίιΙίδ ΐΜΐίοηί :

Νυιι<ιυ3ηι εηίπι Ιιοε ηοβοίδ, 05ίε ηοη εηβ;

νεπιηι ηεεοβδε εδδε οίΐεηιίειε, ((υοιΐ ηοη-εηί δϊΐ. Ηο<.

η3ΐηφΐε ηιοιίο οχ εηΐε εί 3ϋιιιιο αΐίο εηΙί3 Γυιτ, δϊ ιηχιΐΐιι
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έστιν. (β) Καίτοι πρώτον μεν, ει το ον πολλα/ώς ( τι)

μεν γαρ Οτι ούσίαν σημαίνει, το δ' ότι ποιόν, το δ' ότι

ποσόν , και τάς άλλας δή κατηγορίας ) , ποία ουν τα

οντά πάντα έ'ν , ει μή το μή Ον έσται ; πότερον α'ι

& ούσίαι η τα πάθη και τα άλλα δή δαοίως ή άπαντα ,

καΙ εαται εν το τόδε και το τοιόνδε κα\ το τυσόνδε και

ταλλα ίσα ον τι σημαίνει ; 'Λλλ' άτοπον , μάλλον δέ

αδύνατον, το μιαν φύσιν τίνα γενομένην αίτίαν εϊναι

του του οντος το μέν τόδε είναι , το δε τοιο'νδε , το δέ

ιυ τοσο'νόε, τό δέ ποΰ. (ο) "Έπειτα εκ ποίου μή όντος

χα'ι οντος τά όντα ; πολλαχώς γάρ και τό μή Ον, επειδή

και τόον και το μεν μή άνθρωπον σημαίνει τό μή είναι

τοδί, το δέ μή εύθυ το μή είναι τοιονοί, τό δέ μή τρί-

πηχυ το μή είναι τοσονδί. (7) Έκ ποίου ουν οντος

15 και μή οντος πολλά τα Οντα ; βοΰλεται μεν δή το ψευδός

καΐ ταΰτην τήν φυσιν λέγει το ουκ όν , ες οδ και τοϋ

οντος πολλά τά όντα. Αιό και έλέγετο ό'τι δεΐ ψευδός τι

ΰποθέσθαι, ώσπερ και ο'ι γεοιμέτραι τό ποδιαίαν είναι τήν

μη ποδιαίαν. (β) Αδύνατον δέ ταϋθ' ούτως έχειν. Οΰτε

10 γαρ οί γεωμέτραι ψεϋδοςουθέν ΰποτι'Οενται (ου γάρέν τω

συλλογισμοί ή πρότασις ) , οΰτ' έκ του ούτω μή όντος τα

Οντα γίγνεται ουδέ φθείρεται• άλλ' επειδή τό μέν κατά

τας πτώσεις μή ον ίσα^ώ; ταΐς κατηγορίαις λέγεται,

πάρα τοϋτο δε τό ώς ψευδός λέγεται μή ον και τό κατά

25 δΰναμιν,έκ τούτου ή γένεσίς έστιν, έκ τοϋ μή άνΟοώπου

δυνάμει δε άνθροίπου άνΟριοπος , και έκ τοΰ' μή λευκού

λευκόν, ομοίως έάν τε έ'ν τι γίγνεται εάν τε πολλά,

(β) Φαίνεται δέ ή ζήτησις πως πολλά τό ον τό κατά

τάς ουσίας λεγόμενον αριθμοί γαρ και μήκη και σώ-

;ιυ ματα τά γεννώμενα έστιν. Άτοπον δή τό δ'πως μέν

πολλά το ον τό τι έστι ζητήσαι, πώς δέ ή ποια

ή ποσά, μή. Οΰ γαρ δή ή δυάς ή αόριστος αιτία ουδέ

τό μέγα και τό μικρόν τοϋ δύο λευκά ή πολλά είναι αρώ

ματα ή /υμοΰς ή σ/ήματα• αριθμοί γάρ αν και ταϋτα

35 ήσαν και μονάδες, (ιο) Άλλα μήν ει γε ταΰτ' έπήλ-

θον , είδον αν τό αίτιον και τό έν έκείνοις• τό γάρ αυτό

και τό άνάλογον αίτιον. Αυτή γάρ ή παρέκέ'ασις

αιτία και του τό άντικείμενον ζητοϋντας τώ οντι και

τω ένί, εξ ου και τουτο)ν τά Οντα, τό προς τι και τό

«ιι άνισον υποβεΐναι, δ οΰτ' εναντίον ουτ' άποφασις εκεί

νων , μία τε φύσις των Οντων ώσπερ και τό τί και τό

ποιόν, (ι ι) Και ζητεϊν έ*δει και τοϋτο, πώς πολλά

τά προς τι άλλ' οΰχ έ'ν. Μΰν δέ πώς μέν πολλα'ί μο

νάδες παρά το πρώτον εν ζητείται, πώς δέ πολλά

ι:, άνισα παρά τό άνισον ουκέτι. Καίτοι νρώνται και

λέγουσι μέγα μικρόν, πολύ ολίγον, έ; ων οί αριθμοί,

μακρόν [ϊραχυ, ες ών τό μήκος, πλατύ στενόν, εξ ων

τό έπίπεδον , 8αθυ ταπεινόν, ες ων οί Ογκοι• και εΤτι δή

πλειω είδη λέγουσι τοϋ προς τι. Τούτοις δή τί αί•

6υ τιον τοϋ πολλά είναι ; (η) "Ανάγκη μέν ουν , ώσπερ λέ-

γομεν, υποθεϊναι τό δυνάμει ον έκάστω• τοϋτο δέ προσ-

«πεφήνατο έ ταϋτα λέγων, τί τό δυνάμει τόδε και

ουσία, μή ον δέ καΟ' αυτό , Οτι τό προς τι , ώσπερ ει εΤπε

τό ποιόν,δ ούτε δυνάμει έστ'ι τό έν ή τόίν, ούτε άπο'ς.ασις

8ϋΠΐ. (&) ΛΙφίί ρπιηιιιιιψιΐιΐι-ιιι, μ εΐ!8 ιιιιιΐΐίρΐίείίοπίί-

οβΙηγ ( ςηοόΊΙαιη βηϊπι , ςιιίϊ δΐιυδίαιιΐίιιιιι &ϊ§ηίΙϊαι[ ; φιοιΙ-

Οαηι , ςυΐα φίαΙε ; ςυο<](1βιη, ψιία ι μι, ι ιι ί ιι ι ,-, ; εΙ ΓβΙΙςυα δβιιε

ρΓΟΗϋϋβηίρηΙ» ) , φΐβϋβ ίβίΙιΐΓ οηιηίη εηϋα επιηΐ ιιηυιη ,

8ί ηοη επί ηοη-ρηδ? ιιίππη δηΙ}δ(3ηΙί», αη ρη&δϊοηεδ, βί

Γβΐίςιια δβηε Γ,ίηιίΙίΙεΓ, αη οιιηοΐα, εΙ επί ηπιιηι Ιιοε, βί Ιίΐβ,

εΙ ΙαηΙυιη, εΙ αΐία ςυίεειιηΐφΐε ριΐί »1ΐ<]ΐιοι1 κϊ^ιιίΐίοαηΐ ?

ΑΙ ίηεοηνεηίεηδ εδί, ίηιο \•ργο ίιβροιβίοΗβ , υηβηι αΐΐςιιαιη

ιι.ιΙιιι.ιιμ Πκ;ΐΗΐη ρδίε οβιιεαιη ςιιοιΐ εηΐίδ βίΐ ψιοάΊΙβιη

Ιιοε, φίαιΚΙαηι (αίρ, ςιιοιίιΐβιη Ι.ιηΙιιπι , (]υοϋ<]3ΐιι νβ™ ιιΐιϊ.

(6) ϋείηιΐε εχ ηυβίϊ ηοη-εηΐε 3ο εηΐε εηΓι»? ΜιιΙΙίρϋεϊΙβτ

εηίιη ύίείΐηι- εΙί,Ίΐη ηοη εη», φΐίρρο ρηδ α,ηοφίε. ΕΙε-

ηϊιη ςιιοϋ ηοη-Ιιοηιίηρηι δίβηίΐϊεβΐ , ηοη ρ$ίβ Ιιοε; ςικχΐ

ηοη-ΓεεΙηηι ΗυΙβηι, ηοη εβ«ε ΙυΙε; ςιιοι! ηοη-ίπειιϋίΐιιιη

τεΓΟ, ηοη εβίε ΙβηΙαπι. (7) Εχ ιριηΐί ϊ»ί(υΓ βηΐε ε( ηοη-

ίηΐ8,Π)ΐιΙΐ3εηΙί»επιηΙ? \ΊιΙΙ ιΐαφίε Γ31ίΐιηι , εΙ ηαηε η,ν

ΙιΐΓβιη ηοη-ειίδ ιΐίείΐ , ρχ ηιιο εΙ ρηίβ ηιυΚα ρηϋϊ. ριιβΓε

<3ίθίΊι.ιΙυΓ οροΓίεΓε .ίΙϊι|ιιι ><| Γαΐϋΐιη βυρροηΡΓε , φΐεηΐ3(1πιο-

(Ιυιη βΡΟΠιείΓΚ ρειίΗίειη Ρ8*ε , φ^ιβϊ ηοη .^ίΐ ρεαβίϊβ. (8) ΑΙ

ίιηρο8βίΙ)ί1ε εβί Ιιεεο ίΙ.-ι βρ ΙοΙιεΓε. Νείριε εηίιη βροηιε-

Ιπκ υϋιιηι 8υρ|>οηυη( ΓΒίβιιηι ( ηοη ρηίιη ϊη 6)1Ιο(•ί8ηιο

ρΓοροδϊΙίο 851); ηεφίε ρηΐία ΠιιηΙεχ ίΐη ηοη-εηΐε, ηεο,ιιε

εΟΓΠΐηιρυηίιΐΓ : νεΓηιη ςυοηίβηι ηοη-εη$ φιοιΐ εεειιηήΊιιη

εβδυδ ιΙίείΙυΓ, «ιριε 3ε ρΓ,τϋίεβηιεηΟ «ΙίιίΙιΐΓ, ργ,τΙργ Ηοε

ηυΐεηι ηοη-εηβ <]ίιίΙιΐΓ φίοι) ιιΐ ΓιιΙδίιιη , 3ε ί<| (μιοιΐ 8ρευη-

ιΐιιηι ροίρηίίαιιι, ρ\ Ιιοε }ίεηρι•3ΐίο 8δΙ, ρχ ηοηΐιυηιίηο, ρβ•

ίεηΙίΑ υργο Ιιοηιίηρ , Ιιυηιο ; ρΐ ρχ ηοη-αΐηο , ]ιοΙεηΙί4 νει-ο

»11)ο, ΗΐΙιιιηι. δίιιιίΙίΐΡΓ, 8ΐνε ιιηυιη α,ιιίιΐ, βίνε ηιυΙΙβ ΗβηΙ.

(9) Αρρ3ΓεΙ αυΐεηι (ΐυ.ΈίΙίο, φίοιηοιίο εικ , <|ΐιο<1 8εειιη<1υηι

8ΐιΙ)ίΐ3ηΙία8 (ϋείΐυτ, ηιιιΚβ κ![, ςυιιηι ρΓοίεεΙο ηιιιηοπ, )οη-

ςϊΐυα'ϊηεβ , εΙ <:ογ|)ογ3 , εβ ϊίηΐ , ο,ιια; β<ίιργ3ιιΙιιγ. (ηεοηνβ-

ηϊεηδίίηφίβ εβί, αυοηιοοΌ ςυίιΐρπο εη», ςιιο<Ι ιρικΙ ρ^ι,

ιηιιΙΐΒδίΙ, ηιυεΓειρ, ηοη αιιίεηι φιοπιοιίο, αηΐφίβΐί», βηΐ

φ)3ηΐ3. Νοη εηίιη ίηιίείεηιιϊιιηΐίΐ ι)ιι<ι]ίΙ,ΐί, ηρρ η)3^ηυηι

εΙ ραΓνιιηι, ε»ιΐ8α εβί ιιΐ ιΐιιο 3|1)α, ηυΐ ηιηΙΙί γοΙοι-ρϊ, βπΐ

83ροΓΡ8, 3ΐιΙ ΙΐβυΓΟϊ δίηΐ. Νοιϊιρπ η3ΐιιΐ|ΐιρ Ιι,τρι- εΐί,ιιη ργηιιΙ ,

ηε ιιηίΐίΐίοδ. (10) ΑΙ νεΓΟ «ί Ιιαο εοιι*ί<]ρΓ«*.«ριιι, νίιΐϊδδειιΐ

ρΓοίεεΙο, ηιιίιΐ οΐίαιιι ίη είδ εαυίη,' ΡδΙ : Μεηι εηίιη βίνε |)γο-

ροΓίίοηαΙίΐΗδ εαιιω ε^(. ΙΙ.τε εηίηι «Ιιειτηϋο εαιίδβ είΐ

εΐίαηι, φίοι! (ΐυ.τεΓεηΙεδ εηίί εΙ ιιηί ορροδίΐιιιη, ρχ φΐο ρΐ

Ιιϊδ εηΐία ΠιεειεηΙ, Αιΐ 3ΐίΐ]ΐιίιΙ εΙ ίηαηιιαίι: δΐιρ|ΐοηΡΓεη(,

ςιιοιΐ ηειριρ εοηίΓηη'ηηι , ηεΐ|υε ιιομαΜο ίΙΙοιοιη ε>1, βεϋ ιιη»

ηα!ιΐΓ3 εηΐίιιιη, φκιηηιΐιηοιίιιιη ςιιίϋ, εΙ φίαΙε. (π) Οροτ-

ίεΙ)3ΐ ί^ίΙιΐΓ Ιιοε εΐίαιη ο,υητειε, ιριοιιαιη ηιοιίο Αιΐ ϋΐίιιυίίΐ

ιηιιΙΙβ εδίΐΊ, εΙ ηοη ηηιιιιι. Νυηε νεΓΟ φιο (|ΐιί(1οηι ιιιοιίο

ηιιιΙΙίε πηϋίΐΐρβ δίηΐ ρπεΙεΓ ρπιιιιιιη ιιηυιη , φΐατϋιιι• : φίο

ιηοιίο νεπ> ιηιιΙΙα ίηα?φΐ3ΐί8, ρΓοεΙιτ ρπιηυιη ίη.τφκιΐε, ιιιϊ-

ηίιιιε. Οιυικριαιη ιιΙυηΙιΐΓ, εΙ «Ικιιηΐ ιιια^πιιπι , ραΓνιιιη,

ιηιιΐΐυιη, ρηιιπιιιι, εχ φΐϊόιΐδ ηιιιηεπ ; Ιοη§ιιηι, 1)Γενβ, ρχ

φΐίηπδ Ιοη^ίΙιιιΙο ; ΙιιΙιιιιι , δίπείιιιιι , εχ φΐϋιυ.ι ρΐΗηιιηι ; ρι•ο•

Γιιηιΐυιιι, Ιιιιιηϋε, εχ φΐίηιΐδ ηιοίε»; εΙ ρΐιιτεί ρπαΊρη-β δρρ-

οίε» είιΐδ ιΐίευηΐ, φκκΙ αύ βϋφίκΙ ρδΐ. <^πί<] ί^ίΙιΐΓ ΙιΙβ 03ΐι>;.τ;

ΡίΙυΙηιιιΙΐ3 δίηΙΡ (12) Νεερδδε ϊΐβφΐρ ρβί, φίειηβιΙηιοοΊιιιι

(Ιίοίηιυί, ιιηϊειιΐΐ|ΐιβ Μίρροικτε ρυΐοηΐίίΐ εηδ. Νβηι εΙ ίΙΙβ

φΐί Ιιίεε (ΙίχεΓ.ιΙ, Ιιοε ιμιοιριε αιΙιΙίιΙΚ, φΐίιΙ δι Ι Ιιοε ροΐεηΐίιι

εη» βΙΪΒΐη δΐιΐκΐηηΐίβ; ηυη-ρηδαιιίειη ρεΓ δι• ϊρ»ιιηι, νίιΐιΐί-

εεΐ φΠ3 3<1 3ΐκ|ΐιίι| : 30 δι (ΙίεεηΙ , Ιβίε , φκχΐ ηεςηε [«Ιειι-

Ιια εδί ιιηιιιη αιιί εηδ, ηειριε ιιιιίιΐδ ηαΙ εηΐίδ ιιε^Ιίυ ε»!,
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τοϋ Ινός ουδέ τοϋ οντος, άλλ' εν τι τών Οντων πολύ τε

μάλλον, ώσπερ ελέχθη, ει έζήτει το πώς πολλά τά όντα ,

μη τα εν τη αύτη κατηγορία ζητεϊν, πως πολλαι ούσίαι

ή πολλά ποια, άλλα πως πολλά τά όντα- τα μέν γαρ ού-

& σίαι, τα δέ πάθη, τα δε προ'ς τι. (ΐ3) ΈπΊ μένουν των

άλλων κατηγοριών έχει τινά και άλλην έπίστασιν πως

πολλά• δια γαρ το μή χωριστά είναι τω το Οποκείμενον

πολλά γίγνεσθαι και είναι ποιάτε πολλά είναι και ποσά.

Καίτοι δει γε' τίνα είναι υλην έκάστω γένει• πλην χω-

II) ριστήν αδύνατον των ουσιών. Άλλ' έπι τών τόίε τι

έχει τίνα λόγον , πως πολλά το τόοε τι, ει μη τι έσται

και το'οε τι και φύσις τις τοιαύτη. Αύτη δε έστιν εκεί

θεν μάλλον ή απορία , πώς πολλαι ενεργεία ούσίαι άλλ'

ου μία. (ΐι) Άλλα μην και ε! μή ταύτόν εστί τό τόίε

16 και τό ποσόν, ου λέγεται πως και δια τί πολλά τα όντα ,

άλλα πώς ποσά πολλά. Ό γαρ αριθμός πας ποσόν τι

σημαίνει• και ή μονάς , ει μή μέτρον , δτι τό κατά τό

ποσόν άίιαίρετον. Κι μεν ουν έτερον τό ποσόν και τό

τί εστίν, ου λε'γεται τό τί ε'στιν εκ τίνος ουδέ πώς πολλά•

ίο ει δέ ταύτό , πολλάς υπομένει δ λέγων έναντιώσεις.

(Ιί) Έπιστήσειε δ' αν τις τήν σκέψιν και περί τών αρι

θμών πόθεν δει λαβείν την πίστιν ώς είσίν. Τώ μεν

γαρ ίδε'ας τιθεμενω παρέχονται τιν' α'ιτίαν τοις ουσιν,

ϊίπερ έκαστος τών αριθμών ίδε'α τις, ή δ' ίίε'α τοις

34 άλλοις αιτία τοΰ είναι δν δη ποτέ τρόπον έστω γαρ

ΰποχείμενον αϋτοΐς τοϋτο. (ιο) Τώ δέ τοϋ'τον μέν τόν

τρόπον ουκ οίομένω δια τό τάς ενούσας δυσχέρειας δραν

περί τας ίδε'ας, ώστε διά γε ταϋτα μή ποιεϊν αριθμούς,

ποιοϋντι δέ αριθμόν τόν μαΟηματιχόν , πόθεν τε χρή

30 πιστεϋσαι ώς εστί τοιούτος αριθμός, και τί τοις άλλοις

χρήσιμος 5 οϋΟενός γαρ ούτε φησιν δ λέγοιν αυτόν είναι,

άλλ' ώς αυτήν τιναλε'γει καθ' αυτήν φύσιν οϋσαν, ούτε

Φαίνεται ών αίτιος• τά γάρ θεωρήματα τών αριθμητι

κών πάντα και κατά τών αισθητών Οπάρςει, καθάπερ

•5 ελέχθη.

05 μέν ουν τιθέμενοι τάς ιδέας εΤναι και αριθμούς

αύτάς είναι κατά τό εκθεσιν έκαστου παρά τά πολλά

λαμβάνειν , τό £ν τι έ'χαστον πειρώνταί γε λέγειν πώς

και διά τί εστίν. Ού μήν άλλ' έπει ούτε αναγκαία

«Ο ούτε δυνατά ταϋτα, ουδέ τόν αριθμόν διά γε ταϋτα

είναι λεκτέον. (2) 05 δέ Πυθαγόρειοι διά τό όραν πολλά

τών αριθμών πάθη υπάρχοντα τοις αίσθητοϊς σιόμασιν,

είναι μέν αριθμούς εποίησαν τά Οντα, ού χωριστούς δέ,

άλλ' ε; αριθμών τά όντα. Αια τί δε ; δ'τι τά πάθη τά

45 τών αριθμών εν αρμονία υπάρχει και εν τώ ούρανώ και

έν πολλοίς άλλοις. (3) Τοις δέ τόν μαΟηματιχόν μόνον

λέγουσιν είναι αριθμόν ούΟέν τοιοϋτον ένοέ/εται λέγειν

κατά τάς υποθέσεις, άλλ' δ'τι ουκ έσονται αυτών αί έπι-

στήμαι έλέγετο. Ήμεϊς δέ φαμεν είναι, καθάπερ

50 ειπομεν πρότερον. Και δήλον δ'τι ού κε/ιόρισται

τά μαθηματικά• ού γάρ αν κεχο)ρισμένων τά πάθη

ΰπήρ/εν έν τοις σιόμασιν. (ι) 05 μέν ουν Πυθαγόρειοι

τεηιπι ιιηυηι ςυίιΐ εηΐίυπι βδΐ. ΑΙ ηιιιΙΙο ι-Ιίίΐιη πωβϊδ, ιιΐ

ιΐίεΐιιηι ε$1 , 6ί ςιιχδίνϊδβεΐ, ιριοηδίη ιιιιχίυ ΓΐιΙί,ι ιιιιιΙΙ.ι βίηι,

ιιι «ιι ι|ιι;γ μιιι! ίη υιιιΐοηι ρπΕιΙίεβιηεηΙο , ψιοιιιιχίο ιηυΙΙ»

-ιι1)4;ιιι1ί;υ αιιΐ ιιιιιΙΙιι ψι.ιΐί» , ηιιΧΓεηύο, νεηιιιι ιριοιηοιίο

ιιιιιΙΙ.ι ι•η1ί;ι. (^ικγιΙ.ίιιι ηαπιιριο 5υυ5ΐαηΙί3β, ςυχιίαιη ρβ*-

δίοηεβ, ο,υίΤχί,Ίΐη 3ιΙ Εΐίφιίιΐ δΐιηΐ. (13) Ιο ιιΐϋ.ι ϊμϊΐιιι ρπι•-

ιΠ(:,τιιιΐ'ηΙί* ΙιβΙιεΙ βϋαπι ιΊί;ιιιι ςιιαηϋΐΐη εοη&ί(1εΓ3(ίοηειιι ,

ψιοηβιη ιηοιίο ιιιιιΙΙ.ι δίηΐ. ΕΙεηίηι ρι•ορίει•83 ςιιοιΐ ηοη

5υηΙ Μ•[ι•ιι•.ι1ιί|ί;ι , εο ςιιοά ίΐιΐιρτίιιιη ιιιιιΐΐα ΙίΙ, οΐ ι•-1 , <ρι;ι-

Ιία ψιοςυε ιιιιιΙΙιι δΐιηΐ, εΐ <ρι;ιιιΙ.Ί. ΑΙςυϊ ορΟΓίε! ιιηί-

ειιίφιε κοηιτί αΐίηηβηι είδε πΐ3(επαηι, Μ•|«ι-;ι1ιίΙι:ιιι Ιιιιιΐιτ

3 μι1ιν|;ιιιΙπ5 ίιιιρο^ίΐιίΐε βίΐ. 5ε<1 ία ίίδ ςιΐίε Ιιοε ςιιίιΐ Μΐηι

Ιι:ιΙ«ιΊ ιρι,ιιιι1:ιιη μΙιιιιιγιιι , (ριιιιιιοιίο ιιιιιΙΙη ίρδίιηι 1ιο•

ιριίιΐ 5ΐιη(, 81 ηοη ιριίιΐ εηιηΐ, ι•1 Ιιοε ιριίιΙ , ιΊ ιρι.ι ιΙηιν 1;ι-

Ιίδ η.'ΐΙιΐΓ,ι. ΙΙ.Μ μίι) <Ιιι1>ϊΙαΙίο ίΙΙίηυ ηΐ3{Π8 <->1, ψιοηιοιίυ

ηιιιΙΙ.χ 3θΙιι 8υϋι>ΐ3η1ί.χ δίηΐ , δο<1 ηοη ιιπβ. (ι 4) ΑΙ νεΓΟ $ϊ

ηοη ίι1επι ΟδΙ Ιιοο εΙ φιηηίπηι , ηοη ιϋείΙιΐΓ (]υοηιοαΌ εΐ ι-πγ

ΐ'ΐιΐίη ιιιιιΙΙ.ι 8Ϊη( , ίβιΐ ηιιοιηοιίο οΐ α,ικίΓε ιιιιιΙΙ.ι ηπ;ιιι(;ι.

Οηιιιίί ικιηκριΐ' ηιιιηεπίί φιβιιΐιιιιι ιριίΊ -,ϊ^ιι'ιΐϊοριΐ ; 1 1 ιιιιίΙ •~.

8ί ηοη ι•8ΐ ιικΊΐίΐιΓί , ^ϊμιιίΙίΓίΐΙ , αΐίιρι'κΐ 5ΐ'<ΊΐηιΙιιιιι ιριαη-

Ιιιιιι ίιιιΐίνϊίϊΐιϊΐε ε«8β. 81 ίμΐΐιιι- ιριαηΐιιηι, ε( <]ποιΙ ιριίιΙ ι•->1,

ίΐΙΙιτπιιι , ηοη ϋίιίΙιΐΓ, ςιιοιΙ < [ 1 1 ί• 1 ε$1, ε\ ςπο, ηεηιιε ιριο-

ιιι•ι.Ιιι ιιιιιΙΙ.ι. 5ί .ίιιΙιήι ιιΙιμιι , ηιυΚας βυδίίηοΐ γοιιΙιμιΙι-

οϋοηρί,ςιιί Ιι*ο ιΐΐείΐ. (15) ΙηϊϊίΙβΓΟ ηιιίοιη ιριί-ρί.-ιιη ιΐβ

ηυηιεπβ εΐίβιη οοπϊϊιΙοΓβΙϊοιιϊ ρο88Ϊ(, ιιπΙιίι,ίπι -ϋ βοοϊ-

ρίι•ιΐιΙ;ι ΙίιΙι•ίί ιρίιιιΐ 511)1. ΛριιιΙ <ιι μι ιι.•ιιηιριι• ςιιϊ ροηίΐ

ί(1θ35 , ρΓΗ-οι-ηΙ >]ΐκιιΐ(ΐ3Γη εη1ίί>ιΐ8 03υ$»ηι : 5ί<]ΐιί(1βιη ιιηιΐδ-

ο,ιιίδίριε ηυιηοΓοπιηι ί(1ο3 ηυα>>1αιη εδί ; κΐΐ'» ηπΙ.ίιι ϋεΙεΓίϊ

υΐ δίιιΐ, ηυοηιοιίϋΐ'ΐιηηιιε 03ΐΐί3 εϋΐ. ίίίΐ εηίηι Ιιοο είβ βιιρ-

ροβΙΙαιη. (16) ΙΙΙί τβτο <ριί Ιιοι ■ ιριΐιίειιι ηιοιίο ηοη ριιΝΊ,

ρΓβρΙεΓ03 ςιιοιΐ νίϋεαΐ (1ίΓΓιΐΊΐΙΙ»Ιεί, ςιΐ33 είκ.» ίϋε»8 εχβϊ-

>1 ιιιιΐ , ίΐ.ι ιιΙ ρηιρίιτ Ι)ιΤ0 ε3$ ηοη Γπίίηι ηυιιΐΡΓοί, ΓαοϊαΙ

ΜΠ) ΙΙΙΙΙΙΙΓΙΙΙΙΙΙ ΙΙΐηΙΙ)ΐ'ΙΙΙ.ΐ1ίπΐΙ1Ι , ΙΙΙΙιΙι' ι Ι Ί'ιΙι'ΙΙιΙΐΙΙΙΙ ι•>1 ιριικΙ

Ι.ιϋ-ι ηιιΐ)ΐΓΐ ιΐί βϋ, ε( ;ιι1 ιριίιΙ εείεήδ π(ϋί8? ΝυΙΙίυδ ιι.ιιιι.ρκ:

ηοο ϋΐβ αΐίΐ , ηιιί ιΙίιίΙ ιιιιιι «8βε , μτιιιιι ιιΙ (|ΐι;ιηιΙαιη ϊ|β3Π)

ρβτ 8ε εχδίδίεηΐεηι ιι,ίΙιιπιιιι 8858 (ΙίαΙ, ηεο 3ρρ3Γε( ειιπι

οηυ&βηιεδδε, ςυβηιΐυςιιίιίβηι οηιηΪ3 απΜιιιιεΙίεοΓυπι (ΙιεοΓε-

ιιιιιΐίΐ εΐίιιιιι <Ι(• δεηδίΐιϋιΐιηδ (υ( (1κ:1ιιιιι ε£() ιτιιιιΐ.

ΟΑΡ. III.

Ουί ΐ§ΐΙυΓ ροηυηΐ ίϋεβδ 8888, ηι•. ηυηιεΓΟδ 835 «558, ηόβ-

ΐΓ.ιι'Ιίοιιιίΐη ειι]υ5ςυε ρβηβ>•αΙί5 ΓβείεηΙεδ ρηι-ΙεΓ χίημπΙ,ι

ηιιιΙΙα , ιϋατε (εη(αη( ηηοπιοοΌ εΐ ςιΐ3 ι](• εβυδ3 δί( ιριοιΙ-

ιρίι' ιιιιιΙΙη. Λ( νιτυ ιριιιηκιιιι Ιυ•ι• ηεπ,υε ηεε«8δ3Γί3, ηε-

ςυβ ρο8δϊΙ>ί1ί3 8υηΙ, ηεςυε ιιιιιιιρπιηι ρΓορΙεΓ 1ι«ί•. εβδβ

,Ί-ίΜΊΐΊΐιΙιιιιι βδ(. (2) Ρ\ ΙΙι,ι^οΓίρί νεΓΟ 60 ςιιοιΐ ηιυΐΐ,ΐδ

ηιιιιιΐΊ'οπιιιι ρ388ίοηε3 5ί•ιΐΝί1)ίΙί1)ΐΐ5 ίηεδδβ εοΓροΓίοαβ νίιίε-

1 κιηΙ , ηηπιεΓΟδ (]ΐιίιΙοηι 8858 εη( ί,ι ΓιχεΓυη Ι , ηοη Ι.ιπιιίι δε-

ρ3Γ3ΐοδ, μτιιιιι ΐ'\ ιιιιηιεί'ϊχ εη1ί3. ΟηΓ βυΐεηι ? ςιιοηϊβηι

ηυηιεΓΟΓυηι ραδδίοηεδ ίη Ιιηιιιιιιιιί.ι ίΐιιιί, ι•1 ίη εκίο , ε( ίη

3|ϋδ ιηιιΙΙίδ. (3) ΙΙΙίδ νεΓΟ, ιριί ιη;ιΙΙΐριιιαΙί(•υιη δοΐιιηι

ιιιιιιιιτιιιιι 8558 (ΙίπιιιΙ, ηίΙιίΙ ΙηΙο βεειιηιΐιιιη δηρροδϊΐϊοηεβ

(ΙίεεΓε εοηΐίιΐβίΐ, νεπιπι (ΐποί ηοη εητηΐ άε 8Ϊ5 δοιεηΐϊβ!,

(ϋεευβΙιΐΓ. Νοδ ιιιιΙιίιι ιΙίΐΊΐιιιι.•. ι>μ' , ιριειιΐ3ΐ1ιιιυ(1υιιι οΊχϊ-

ιιιιι.ι ρΓΐαβ. ΚΙ ριιίεΐ (]υοι1 ηιαΙΙιεηια(ίεα ηοη βυη( 5ερ3•

Γ»ΐ3. 5ί βηίηι βεραΓβΙϊ εδδεη) , ηοη ίηεδδεηΐ οοΓροπ!)ϋ8 ρβ&-

δίοηββ ιοί ιιΐ)ΐ (Ί) Ι'\ ΙΙκι^οιίι ί <ριίι1ι•ιιι δεοιιηιΐυιιι Ιαίε ηυ>-
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κατά μέν το τοιούτον ουθενί Ινοχοί είσιν κατά μέντοι

τδ ποιεΐν έξ αριθμών τα φυσικά σώματα, έκ μή Ι/όν

των βάρος μηδέ κουφότητα έχοντα κουφο'τητα και

βάρος, έΌίκασι περ'ι άλλου ούρανοϋ λέγειν κα'ι σωμάτων

6 άλλ' οϋτών αισθητών. ΟΙ δε χωριστδν ποιοϋντες,δτι

έπι των αίσθητών ούκ έσται τα αξιώματα , αληθή 3ε

τα λεγο'μενα και σαίνει την ψυχήν , εϊναί τε ίιπολαμβά-

νουσι καΐ χωριστον εΤναι• δμοίως δε και τα μεγέθη τα

μαθηματικά, (δ) Δήλον ουν ότι καΐ δ έναντιούμενος

Ιο λόγος τάναντία έρεϊ- καΐ δ άρτι ήπορήθη λυτέον τοις

οδτω λέγουσι, δια τί ουδαμώς εν τοΐς αίσθητοϊς υπαρ

χόντων τά πάθη υπάρχει αυτών έν τοις αίσθητοΐς.

(β) Είσι δε τίνες οί εκ τοΰ πε'ρατα είναι και έσχατα

την στιγμήν μέν γραμμής, ταύτην δ' επιπέδου, τοΰτο

15 δέ τοΰ στέρεου , οίονται είναι ανάγκην τοιαύτας φύσεις

είναι. Δει δή και τοϋτον δραν τον λόγον , μή λίαν

η "μαλακός. Ούτε γαρ ούσίαι είσι τα έσχατα άλλα

μάλλον πάντα ταϋτα πε'ρατα , έπει καΐ της βαδίσεως

και 3λως κινήσεως εστί τι πέρας. Τοϋτ' ούν έσται τόδε

20 τι και ουσία τις. Άλλ' άτοπον. (7) Ου μήν άλλα εί

καΐ είσί, τώνδε των αίσθητών έσονται πάντα• ΙπΙ τού

των γαρ δ λόγος είρηκεν. Δια τί οβν χοιριστά εσται;

(β) "Ετι δέ έπιζητησειεν άν τις μή λίαν ευχερής ών

περί μέν τοΰ άριθμοϋ παντός κα\ τών μαθηματικών το

36 μηθέν συμβάλλεσθαι άλλήλοις τα πρότερα τοΐς ύστερον

μή οντος γαρ τοΰ άριθμοϋ οϋθέν ή*ττον τα μεγέθη έσται

τοις τά μαθηματικά μόνον είναι φαμένοις, και τούτοιν

;*ή όντων ή ψυχή και τα σώματα τά αισθητά. (9) Ουκ

Γοικε δ' ή φύσις έπεισοδιώδης ούσα έκ τών φαινομένων,

3» βσπερ αοχθηρά τραγωδία. Τοΐς δε τάς ιδέας τιθεμέ-

νοις τοΰτο μέν έκφεύγει• ποιοϋσι γάρ τά μεγέθη έκ της

ΰλης και άριθμοϋ , Ιχ μέν της δυάδος τά μήκη , έκ τριά

δος δ' ίσιος τά επίπεδα , έκ δέ της τετράδος τά στερεά

ή κα\ εξ άλλων αριθμών διαφέρει γάρ ούθέν. (ιο) Άλλα

35 ταϋτά γε πότερον ίδέαι έσονται , ή τίς δ τρόπος αυτών,

χαΐ τί συμβάλλονται τοις ουσιν; ούθέν γάρ, ώσπερ ουδέ

τά μαθηματικά , ουδέ ταϋτα συμβάλλεται. Άλλα

μήν ούδ' υπάρχει γε κατ' αυτών ούθέν θεώρημα, έάν

μη τις βούληται κινεΐν τά μαθηματικά καΐ ποιεϊν ιδίας

40 τινας δόξας. Εστί δ' ού χαλεπον δποιασοϋν υποθέσεις

λαμβάνοντας μακροποιεΐν και συνείρειν. (ι ι) Ούτοι

μέν ουν ταύτη προσγλιχόμενοι ταΐς ίδέαις τά μαθημα

τικά διαμαρτάνουσιν οί δέ πρώτοι δύο τους αριθμούς

ποιησαντες, τον τετών ειδών και τον μαθηματικδν άλλον,

α ουδαμώς οίτ' είρήκασιν ουτ' έχοιεν άν ειπείν πώς και έκ

τίνος έσται δ μαθηματικός. Ποιοΐσι γάρ αύτον μεταξΰ

τοϋ είδητικοΰ και τοϋ αίσθητοϋ. ([2) Κι μέν γάρ έκ

τοϋ μεγάλου καΐ μικροϋ , δ αύτδς έκείνω έσται τώ τών

ιδεών , έ; άλλου δέ τίνος μικροϋ καΐ μεγάλου• τά γάρ

50 μεγέθη ποιεϊ. Ει δ' έτερον τι έρεϊ, πλείω τά στοιχεία

έρεϊ• καΐ εί έν τι έκατέρου ή αρχή , κοινόν τι έπι τού

των έσται το ?ν. Ζητητέον τε πώς κα'ι ταϋτα πολλά

το έν , κα'ι άμα τον αριθμόν γενέσθαι άλλοις ή Ιξ ένδς

και δυάδος αορίστου αδύνατον κατ' εκείνον, (ο) Πάντα

Ιϊιΐ3 εοΐρβίιίΐεβ εχδίδίοηΐ : 3( 8ίουιΐ(Ιϋΐτι φΐού η3ΐοι•αϋα εοτ-

1)ΐ)Γ.•ι εχ ιιυπιεπδ Γ.ιπιιιιΙ , 6χ ηοη Ιιαίιεηΐίϋιΐδ ι•Γανίΐ3ΐαιι νιΊ

ΙβνΐΙαΙειη , ςηνίΐαίειη ιΊ Ιενιΐβίεπ) ΙΐϊηεηΙίβ, \ί<1<•ιιΙιιι- άβ

.ιΓιη <;ι•|<>, εοΓροηουδφΐβ 3ΐϋ8, ηοη αιιίειη <1<:8ΐΊΐ8Ϊ1)ίΙίΙιιΐ8,

(Ιίι-ΐ'ΐν. <}υϊ νβΓΟ Γϋΐ'ίιιηΙ ίρριιπιΐιιηι ηιιηιρπιηι , εο ιριοιΙ

αχίυηΐΗία ηοη μιπΙ ίη &εη&ΐ6ϊΙϊΙ>ιΐ3> ιρκκίιμιρ υργ.ί 5ΐιη4, ςυίε

ι1ίι:ιιη(ιΐΓ, ι>( αηίιιια! αιΙΙιΙίΐιιιΙίυηΙηι•, εί ε&δε εχίδΐίιηβηΐ, ε(

8βραΓ3ΐυηι ηυιηριυιη εδβε : δίιηίϋΐΡΓ φιοιριε «( ιηαμιιίΐιιιΐϊ-

ηρδ ιη3ΐΙιρηΐ3ΐίθ3δ. (5) ΛΙ (ΙϋιΐΓίιΙιιηι βδΐ ψιοιΐ οΐί.ιιη υοη-

ΙΓ8ΓΪ3 ΟΓΐΙϊο άΐεεί εοηΐΓ3Π3 : εί φιο<] ]3ΐη <1ιι1)ΪΙ;ιΙιπιι ββΐ ,

«)1 νΐΊΐιΙιιιιι αϊ) ίΙΙίδ Ιιοε ραε(ο &οϊβοϊΙαηΙϊί>ιΐ3, φΐ,ιιη οί) 03ΐΐ83πι,

8Ϊ ηυΜ3ΐεηιΐ8 εη 5€η»ί1)ίϋοιΐδ ίηβίΙ, ρβββϊοηβδ ροπιιτι ίη ίρδίδ

8εη8ίΙ)ϋί1)ΐΐ9 βίηΐί (6) διιηΐ πιιΙιίιι ςυίίΐαηι, φΐϊ βχ Ιιοε,

ιριοιΐ Ιιτιιιίηί βχΐΓβικβςυε δηηΐ , ριιηείυηι Ιίηεβ: , Ιιοεε κιι-

ριτΜοίι-ί , Ϊ8(3 βοΐκίί , ριιΙαηΙ <1γ1>οιρ Ιβίβδ ιιηΙιιγπη εχ ιιπτί-

ΝΪΙαΙε ε$8ε. ΟροΓίει ϊ^ϊΙιιγ Ιι.ιιιο ο,υοα,υε Γ.ιΙϊοηειη εοηδίιΐβ-

Γ3Γε, ηοηηε ηίιηίπηι <1β1>ϊ1Ϊ9 8ί(. Νεε εηϊιιι δυοδίβηΐίβε δΐιηΐ

ρχΙγριιι» , ΐιηο οιηηί» Ιι,τε Ιεηηίηί : ςυυπι ε( αηιΐηιΐβΐίοηϊδ,

ει (ΐηιηίηο ηιοΐιΐδ βΐίηυίδ (εηιιίιιιΐδ δίΐ. Ηοε ίμίΐιιι- επί Ιιοε

ιριίιΐ, (Ί ϊΐιΐΐϊΐηηΐία ςιιχιΐΐΐη. ΛΙ .ιΐκιιπίιιιιι ε8(. (7) ΛΙ νειυ

ι'(κιιιΐ8Ϊ κιιιιΐ, 81-η^ΙιΜίιιιιι Ικιιίι ιιι οιιιηί» οπιηΐ : ίη Ιιίβ ηβιηςιιε

8888, ΓαΙίθ(1ίχίΙ. (ΊΐΓ ί^ιΙιιΐΜ'|ΐίιΙ',ι(;ι Ι'πιπί.' (8)ΐ1ειη,ίη-

ιριίΐΐΐ ψΜ.<-ρί.Ίΐιι , ιριί ιιοιι αιΐιικιιΐιιιιι ΓηείΙίδ 8Ϊ( ;ιιΙ ιτειίειι-

ιΐιιιπ, ιΙι- (ΐπιιιί (ριϊιίεηι ηιιιιιιτο, εί Πΐ3(1ιεηΐ3(ίεί8 , Ιιοε

ίρΜίιιι, ιρκιιΐ ιιίΐιίΐ εοηΓεΓβηΙ ίιινίιοιη ρηοΓ» ροείεΓΪοηΙιυβ.

Μ3ΐη νεί ηοη εχβί((εη(ε ιιπιιητο, ηίΐιίΐο ιηϊιιιι> ιιια^ιιί1ιιιΙίηι>8

επιπί ΗΙίβ ιριί ηΐ3(Ιιεηΐ3ΐίε3 8θ1υηιε888 αίυπί : ε( Ιιί8 ηοη εχ8ί-

8(εη(ίήυ8, 3ηϊηΐ3 ε( εοι ροΓ3 8Ρΐΐ5ί1)ίϋ3 εηιιιΙ. (9) Εχ ϋ8 νιτο

<]ΐκΐ' αρραη'ΐιΐ , ηοη νίιΙεΙιΐΓ ηπΐιικι ίηεοηηεχα, α,υειηαιίπιο-

ιΐιιιη νίΙίο&3 ΐΓ3ϋ(Εΐ1ία. Ιη 803 τβγο , ςυΐ ροηυηΐ 10*888, Ιιοε

•ριίιΙΐΊΐι ηοη εαιίίΐ. Κχ ηΐ3(εΓί3 ιΐ3ΐηιριε εί ηιιιηειο ΓαείυηΙ

ηιαβηϊΐϋϋίηεβ : εχ Ιιίηιιηο ςυίιίεηι, ΙοηςΚυιΙίηεβ ; εχ ((τιι,ιιίιι

Τ8Γ0 Γογ(388Ϊ8, ρίαπα ; εχ ψι.Ίίπικιπο, 8θΙίϋ3, ιιιιΐ εχ βΙιη

ιιιιιιιΐΊ'ί.^ : ιιίΙιίΙ πι ί ιιι ίη[6Γ88(. (10) ίίπΐ Ιιχε πΐιιπιι ι-ΠΙΙιΙ

ίιΐί'.ΐ! ? ;ιιιΙ ςυϊβ ηιοιίυί ι•;ιπιιιι 88(, ςυίιΐνε εοηΓεπιηΙ ειιΐίΐιυ» ?

ΛίΙιίΙ ρΓοΓεείο, ιρΗΊΐι.ΐ(Ιιιιθ(1ιιιη ηεςυε ιικιΙΙιιίιι,ιΙη,ι, ηεε

ί»ΐ3: εοηίι-πιηΐ. ΑΙ νεπ> ηεε ιιΙΙιιιη (ΙιεοΓεπΐ3 ιΐβ εΪ8 63( ,

ηίβί α,υίβ νιΊίΙ ηΐ3(ΙιειηαΙίεη ηιονεΓε, αε ρΓορηαβ «ρια^Ιηπι

ορίηίοηε8 ΓαεεΓε. Νοη εκί 3υ(ειη άίΠίείίε, 808 ςυί η,υβδευιη-

ιριε 8ΐιρροΜΐίοηε8 κυιηυιιΐ, ρΓοϋχυηι ηιιίρρίαιιι Γηεειν, «I-

«ριε εοηηεεΙεΓε. (11) Ηί (|ΐιί(Ι(>ιιι Ιιοε ηιοιίο ηιηΙΙιειιι.'ΐϋπι

Μβίδ 3^ΙυΙίιΐ3η(ε8 ρεεεβηΐ. Ι'γϊιιιϊ ίΐιιίριιι ιριί ιίποδ ηιιηιε-

ΓΟβ ΓεεβπιηΙ , Ιυιη ίιίεαίειη Ιοιη ηί ί ιιιιι ιιι,ι Ι Ιιρπι.ίΙ ίπιιιι , ηυΙΙο

ηιοϋο (ΙϊχεπιιιΙ, ηεε (ΙίεεΓε ΙιβϋεβηΙ, ςποπιοϋο νεί βχ ηοο

ηΐίΐΙΙιεηιηΙϊπΐδ ΡΐίΙ : (ΉεϊιιιιΙ εηίιη ριιιιι ηιειίίιιηι ϊιιΙογ ϊιίεα-

Ιριη εί βεηδίοίΐεηι. (12) 5ί εηίπι βχ ιη3§ηο ε( ρβη-ο,

ίιίριη επί ίΙΙε ιριί ίιΐρ.ιπιιιι 88( : νεΓυιη εχ αϋο (]ΐιυιΐ3ΐιι ηΐ3-

ρηο εί ρ»ι•νο ηι,ιι;πί1ιΐ(Ιίιΐ(•5 83ηβ ίαι-ϊΐ. 8ϊ αιιίεηι αϋικΙ ιρκκί-

ιΐίΐιιι (ΙίεεΙ , ρΙυΓβ εΙειι:εη(β <ΙϊεβΙ. ΕΙ ίϊ ρπηείρίιιιη υίπιιβ-

ιριρ ιιηιιιη ιριϊιΙ β8(, εοηιηιυηε ιριίιΙ ίη Ιιίβ, ίιΙ ιιιιιιηι βτίΐ.

ΑΙιρίϋΊΊΊΐιΙιιιιι 88( ιριυιιιοιίο Ιΐίΐ•ε ιριοιριε ιιιιιΙΙ.ι ιιιιιιηι βΐηΐ.

ΕΙ βίιηυΙ 8εειιικΙιιιη ίΙΙιιηι , «ΙίΙεΓ ιριαιη εχ υηο εί ίηιίεΐιτιιιί-

113(3 (ΙιιαϋΙ.ιΐρ, ηιιιηεΓΟίιι Ιίριί ίιιιροδϋίίιίΐε ε»1. (13) ΙΙ.ιχ
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δή ταΰτα άλογα, και μάχεται χαι αυτί έαυτοΐς χαι

τοις εύλόγοις , χαι έΌικεν εν αύτοΐς είναι δ Σιμυινίδου

μακρός λόγος• γίγνεται γαρ δ μακρός λόγος ώσπερ δ των

δούλων , δταν μηθεν υγιές λέγυισιν. Φαίνεται δέ χαΐ

& αύτα τα στοιχεία το μέγα και το μικρόν βοαν ώς ίλκο'-

μενα* ού δύναται γαρ ουδαμώς γέννησα! τόν αριθμόν

άλλ' ή τόν άφ' £νός διπλασιαζόμενον. ([4) "Ατοπον δε

χαΐ γε'νεσιν ποιεΐν άϊδίων όντων , μάλλον δ' έν τι των

αδυνάτων. Οί μέν ουν Πυθαγόρειοι πότερον ού ποιοΰ-

ιο σιν ή ποιοϋσι γένεσιν ούΟέν δει διστάζειν φανερώς γαρ

λέγουσιν ώς τοΰ ενός συσταΟε'ντος , είτ' έξ επιπέδων είτ'

ίχ χροιάς είτ' εχ σπέρματος εϊτ' ες ών άποροΰσιν ειπείν,

εύΟΰς το εγγιστα τοΰ απείρου δτι είλκετο χαΐ έπεραίνετο

υπό τοΰ πε'ρατος. (ιε) Άλλ' επειδή κοσμοποιοΰσι χαΐ

16 φυσικώς βούλονται λε'γειν, δίκαιον αύτοΰς εξετα'ζειν τι

περί φύσεως, έκ δέ της νϋν άφεϊναι μεθόδου- τας γαρ

έν τοις άκινήτοις ζητοΰμεν αρχάς , ώστε και των αρι

θμών τών τοιούτων έπισκεπτε'ον τήν γε'νεσιν.

ΟΑΡ.

Τοΰ μέν ουν περιττού γένεσιν ου φασιν , ώς δηλον

Μ δ*τι τοΰ αρτίου ούσης γενέσεο>ς• τόν δ' άρτιον πρώτον

εξ άνίσων τινές χατασχευάζουσι τοΰ μεγάλου χαι μι

κρού ίσασθέντων. Ανάγκη ουν πρότερον ύπάρχειν την

ανισότητα αύτοΐς τοΰ ίσασθήναι. Ει δ' αεί ήσαν ίσα-

σμένα , ούχ αν ήσαν άνισα πρότερον • τοΰ γαρ άε\ οΰκ

2& εστί πρότερον ούθέν. "Ωστε φανερόν δτι ού τοΰ θεο>ρήσαι

έ"νεχεν ποιοϋσι τήν γένεσιν τών αριθμών. [IV.] (α) "Κ/ει

δ' άπορίαν και εύπορήσαντι έπιτίμησιν , πώς ε/ει προς

το αγαθόν καΐ τό χαλόν τα στοιχεία χαι αί άρχαί, άπο

ρίαν μέν ταύτην πότερον εστί τι εκείνων οίον βουλόμεθα

«) λέγειν αυτό τό αγαθόν και τό άριστον, ή ου, άλλ' ΰστε-

ρογενή. Πάρα μέν γαρ τών θεολόγων εοικεν δμολο-

γεϊσθαι τών νϋν τισίν, οΐ ού φασιν, άλλα προελθούσης

της τών οντοιν φύσεοις και τό αγαθόν χαι τό χαλόν

έμφαίνεσθαι. Τοΰτο δε ποιοΰσιν εύλαβούμενοι άλη-

ϊ5 θινήν δυσχέρειαν, ή συμβαίνει τοις λέγουσιν, ώσπερ

ενιοι,τό £ν αρχήν. (3) "Εστί δ' ή δυσχέρεια ού δια

τό τη αρχή τό εύ άποδιδόναι ώς υπάρχον, άλλα δια τό

τό εν αρχήν χαϊ αρχήν ώς στοιχεϊον και τόν αριθμόν εκ

τοΰ Ινός. Οί δε ποιητα'ι οί αρχαίοι ταύτη δμοίως,

Μ ή βασιλεύειν και άρχειν φασιν ού τυΰς πρώτους, οίον

νύκτα και ούρανόν ή χάος ή ώκεανόν, άλλα τόν Δία.

(ι) Ού μην άλλα τούτοις μέν διά τό μεταβάλλειν τους

άρχοντας τών όντοιν συμβαίνει τοιαύτα λέγειν , έπεί

οϊ γε μεμιγμένοι αυτών ( και ) τώ μή μυΟικώς άπαντα

45 λέγειν , οίον Φερεκύδης και Ιτεροί τίνες , τό γέννησαν

πρώτον άριστον τιθέασι, και οί Μάγοι, και τών υστέ

ρων δέ σοφών, οίον Εμπεδοκλής τε και Αναξαγόρας,

δ μέν τήν φιλίαν στοιχεϊον, ό δέ τόν νουν αρχήν ποιή-

σας. Τών δέ τάς ακίνητους ουσίας είναι λεγόντων οί

&ο μέν φασιν αυτό τό εν τό αγαθόν αυτό είναι• ούσίαν

μέντοι τό £ν αύτοΰ ώοντο είναι μάλιστα. Ή μεν ούν

απορία αύτη , ποτέρο>ς δει λέγειν, (ι) θαυμαστόν

ί(3ςυε οιιιιιία ίΓΠΐΙίοη;ιΙιί1ί;ι«ιιιιΙ , 30 ίρ&» δί1)ί ίρδίδεί πιΐιοπί

εοπδεη&ηείδ ριι^ηαηΐ. νίαβΙιΐΓ β3ΐιε ίη είδ εδδβ 1οη«ιΐ8

δίιιιιιιιίιΐίϋ βεπηο : ΙΊΙ ηβηιςηβ 1οη§υ•ι δεηιιο, φΐΐ'ΐιι;ιι1ηιη-

(Ιιιιη ϊ•ί ΐ]ΐιί δει-νοΓϋΐη εδί,ιριιιιη ηίΙιίΙ δαηιπη άΊεαηΙ. ]\αα

φΐοφίε εΐεηιεηία ηΐίΐ^ηιιιιι εΐ ραι-νιιιη νίιίεηίατ (Ίιιηιβη•,

ςυυ(1 εχΙι•3ΐιηη(υι• : ηοη ροδβυηΙ εηϊηι ιιΙΙο ιικκίο ςεηεΓ3Γ0

ηιιιηοπιιη, ηίδί ειιτη ςυί ;ιΙ> ιιιιυ ιΙΐί|ι|ιι μΙιιγ. (ι 4) Ιηοοηνβ-

ηίί-ιΐή ι-ΙΪΗΐη ΟίΙ, ίηιιι νεΙ ίηιρο&ςίοίΐε , ιιοηοινιΐιυιιυιη φίοςυε

εοπιηι Γλι-ογο , φΐιν ρει*ρειυ3 δίηΐ. ('Ιπιιη βηΙεπι ΡνΙΙια^ο-

Γΐιί ΓαοίίΐηΙ, 3η ηοη Ιαείαπί ββηβΓβΙίοηεπι, ηίΙιίΙ ορυδ κΙ άΊι-

Ιι-ι.ηι'. ΜβηίΓβδΙβ ηηηΐφίο ϋίοιιηΐ ουοϋ πηο εοηδίίΐυΐο δϊτβ

εχ ρΐ3ηί8, δίνε εχ οοίοι-ε, δίνε εχ δβηιίπε, δίνε εχ ψιίΙ>ιι> ηοη

ροδβιιηΐ οΐ3Γε άιατβ, εοηΓεδΙίηι ίηΐίηίΐο ρι-ορίηαυίδδίιηιιιη

ΐΓ3Πε1)3(υΓ, ΙεπιιίιιηΙκιΙιιΐ'φΐε 3 Ιιπιιίιιο. (Ιό) Υεηιπι φΐο-

ηί.ιηι (Ιε ηιπηιΐί ΠκΊιιγ» ;κ• ΐΜΐιιιηΙίιει- ?ργ1)3 ΓβοεΓε νοίυηΐ ,

ιΐιπ'π•. (τ.•ιΙ αΙί(|ΐιίι1 εοδ ιΐε ιιηΙιιιή ίηνεδΙϊ^3Γ6, 3 ι • ι - » — ιιίι

Μ'πι νΪ3 ιΙί.ΝΓηΙΐ'π•. (^ιΐίΐΊ'ίηιιΐλ η3ΐη(|ΐιε ρηηείρί3 , ιριη; ίη

ΜΐιιιιιιΙ)ίΙίΙ)ΐΐ!> δηηι. Ριιλγο ιΊΐΗΐη Ιϊΐίυιη ηυηιεΓΟΓυηι ςεηβ-

πιΐίυιιοηι οοη.ιϊιΙεί'ΐίΓε οροΓίεΙ.

IV.

Ιηιρ,ΐΓίί ί(;ΐφΐο ςεηεπιΐίοηρηι ηοη ιΐίηιηΐ , ςιΐ3$ϊ νϊι]εΙϊεε(

Ρ3ΓΪ8 ρΐΊΙΟΠίΙίϋ &ίΙ. ΡϋΓΟΙΙ) Υ8Π) |ΙΓί|Ι111Π1 6Χ ίπ<(>ιρΐ»Ιί-

1)ΐι«, ηΐ3§ηο εΐ ρ3ΠΌ α?ηΐ)3(Ϊ8, ευηβΙΗιιυηΙ. ΚοΗΜΚί* ί(3ςυε

ε8( ρΓΪυδ ε$£β ϊρδΐδ ϊηα.ηυβΙϊΐΗΐεηι , ςιιβηι ϊρ^πηι αιία-

ιριιιΐ'ί. 8ί ίΐιιΐΐ'ΐπ ΜΊΐιριτ ;ι<Ιο'(|ΐι»ΐ8 ΓιιίδδεηΙ , ηοη 1:ι.•-• ϋί

ίη»-ι|ΐΐ3ΐΐ3 ρι-ίιιβ. Ιρδο εηϊηι δεωρεΓ ηϋιίΐ εδί ρηυβ. (^ιι,ιπ'

ρβίεΐ Γ|ΐιοι1 ηοη εοηΐεηιρίβηιΐί ί;ι;ιΙί.ι Γ.ιιϊιιιιΙ ^εηεΓ3(ίοηεηι

ιιιιιηί'ΐ'οπιιη. [IV.] (2) ΙΙηΙκΊ ιΐιιΐιίΐπΐίοηΐ'ΐη, εΐ 3 Ιιιίκ• ιΐυ-

1μ(;ιπΙι' ΓερπΊιεηδίοηειη , ςυοηβηι πκμΙο βιΐ υοηιιηι αίςιιε

ριιΙιΊιΐ'ΐιιη εΙεπιεη(3 ρΓΪηείρϊ<ιηιιε 8ε Ιι.ιΙμ'λπΙ. ΟιιΜΙαΙίο-

ιΐ'Ίΐι (|υί(Ι('ΐη Ιι,ιικ', ιιίπιιιι ΗΐίιριυιΙ ίδίοηιηι (αΐεδίΐ, ςιΐ3ΐβ

ΐοΐιιηιυδ ίρδυπι ίιίεβίε 1κ>ηιιηι <•1 ορίίιηυιη όϊεβΓβ, 3η ηοη ,

80(1 ροδΙεΓίιΐδ @εηϊ(3 δίη[. Α ιριίΙιιΐΜΐίΐιη εηϊηι πί ι ιιΙΪιιπ-

1>υδ ΙΙκ'ΐιΙιιμίδ εοηεεδδΐιηι εδδε νίιΙεΙιΐΓ, ςυί ηοη αιιιιιΐ , ηίίί

ΐ|ΐιοιΙ εηΐίυηι πιιΐιιπι ρΓοοειΙρηΙε, ηοηυηι ςιιοςυε ικ: ρυΙ-

εΐιπιιη αρρ:ιη.•1. Μυε ηπΙεκι Γαείιιηι, νοΓβιη νεπίϊ αΊΠΊεαΙ-

(αΐεηι , <ιιι;ε Β(•ι ί<1ίΙ (ΙίεϋηΙίηηδ , <ιικ•ιιι.ΐι1ιικ χίιι ι» ι ιριίιΙ;ιιιι (1ί-

ιιιιιί, ίρδυπι ΙΙΙ11Μ11 εδδε ριΊιΚ'ίρίιιυι. (3) 0ίΠΊειιΙΐ3δ .ίιιΙιίιι

ε$1 , ηοη (ριοηί.-ιΐη ρήηείρίο Ιιυιιυηι Ιαηςυαηι ίιΐδίΐιιπι λΙΙιί-

1)ΐιεπιηΙ , νβηιηι ρΓορΙεΓεβ ςποιΐ ίρδίιιιι ιιηυηι [ιομιι-ιίιιι!

ρπηείρίιιιη , εΐ ρπηοίρίυηι ιιΐ εΙειηεηΙιιιη,ηϋηιεΓϋΐη φΐο<]ΐιβ

εχ ηηο. ΡοεΙίκ νείΌ αηΐίςυί δίηιίΐίΐιτ, ςυο ηιοιίο ΓεβηβΓε εΐ

ρΓίικίρία ι-δδε ηίιιηΐ ηοη ρπιηοδ, νείυΐί ηοοΛειη , εΐ ιτιΊιιιιι,

3ΐιΙ είΐ308 , 3υΙ ιΊίαιιι οεειιηιιιιι , εει! Λνβηί. (4) ΑΙ μ•ι ο

Ιιίδ ηιιίιίειη, εο ςυοιΐ ηιιι|;ιιι1 εηΐίηιη ρηηείρεδ , Ι,ιΙι.ι ιϋι-ιτβ

ίκτίίϋΐ :ςιιίβ ϋ ςυίιίειη εοΓυηι, ςυί ηιίχΐί ΓυεΓηηΙ,εο ςυοο"

ηοη οιηηί3 Γβουίοδβ ιΐίι-ιιηΐ , ηΐ ΡίιβΓεονάεβ οί αΐϋ φΐίϋΜηι,

ρπιηιιηι βεηοΓΒηβ ορίίιηιιιιι ροηιιηΐ , 30 εΐίβηι Μβ^ϊ > Β' Ρ°•

δΙΡΓίοΓυιη φιοφιε 83ρίεη(υιη , υΐ ΕιηρειΙοοΙεδ εΐ Αη3Χ3§ο-

Γ38, ςυηηι Ιιίο ςηίιίειη »ιηίΐ'ΊΙί;ιιιι, εΐεηιβιιΐυηι ; ίΙΙε νεΓΟ ίη-

(εΙΙεεΙυιη ρΓίηείρίυηι ΙεεεπΙ : εοπιηι υογο ςυί ίηιηκιΜΙεε

$ιιυδ(3η(ί38 ύίευπί, φΐίιίαηι ίρδίιηι ιιιιιιηι, ϊ|ΐδΐιηι οοηυηι 855*

ηίυηΐ : δΐιΐΐιίαηΐίαηι (3ηιεη ε]ιΐδ ίρδυπι υηυηι ηιαχίηιβ ριι-

Ι3ΐ)αη1 8888. ΟυϋίΙβΙίο ί{;ίΙιΐΓ 1ια;ο 881 , υίΓΟ ηιοιίο (Ιίεεη-

ιΐιιιιι βίΐ. (5) ΜίΓ3ΐ)ίΙε αιιίειιι 0*1 δι ρΓίηιο ε( ριτρείυο αα
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δ' εϊ τω πρώτω χαι άϊδιω και αύταρκεστάτω τοϋτ' αύτδ

πρώτον ούχ ώς αγαθόν υπάρχει το αυταρκες και ή σω

τηρία. Άλλα μήν ου δι* άλλο τι άφθαρτον η διότι ευ

έχει , ούδ' αυταρκες. Ωστε το μέν φάναι την αρχήν

6 τοιαύτην είναι εύλογον αληθές είναι. Το μέντοι ταΰτην

είναι το έ'ν, ή ει μή τοϋτο, στοιχεϊόν τε καί στοιχεϊόν

αριθμών , αδύνατον • συμβαίνει γαρ πολλή δυσχέρεια ,

ή\ ενιοι φεΰγοντες άπειρήκασιν, οί τι) 2ν μέν δμολο-

γοΰντες αρχήν είναι πρώτην και στοιχε'ον , του άριθμοϋ

ιυ δέ τοΰ μαθηματικού. Απασαι γαρ αί μονάδες γίγνον-

ται όπερ αγαθόν τι, και πολλή τις εϋπορία αγαθών.

"Ετι ει τα εΐδη αριθμοί, τα είδη πάντα δπερ αγαθόν,

(β) Άλλα μήν ότου βού^λεται τιθέτω τις είναι ιδέας• ε!

μέν γάρ τών αγαθών μόνον , ούκ έσονται ούσίαι αί ίδε'αι •

15 εϊ δέ και τών ουσιών, πάντα τα ζώα κα\ τα φυτί

άγαθα και τα μετε'χοντα. Ταϋτά τε δή συμβαίνει

άτοπα, και το εναντίον στοιχεϊόν, είτε πλήθος 2ν είτε

το άνισον και μέγα και μικρόν, τι) κακδν αυτό. Διόπερ

δ μέν έφευγε τδ αγαθόν προσάπτειν τω ένϊ ώς άναγχαΐον

20 ον , επειδή εξ εναντίων ή γένεσις , τι) κακόν τήν τοΰ

πλήθους φόοιν είναι• οί δέ λέγουσι το άνισον τήν τοΰ

κακοΰ φύσιν. (7) Συμβαίνει δή πάντα τα Οντα με-

τέχειν τοΰ κακοΰ εςω ένος αύτοϋ τοΰ ενός , χαι μάλλον

ακράτου μετέχειν τους αριθμούς ή τα μεγέθη, και το

2& κακόν του άγαθοϋ χώραν είναι, και μετέχειν και όρε—

γεσθαι τοΰ φθαρτικοΰ • φθαρτικδν γαρ τοΰ εναντίου τδ

εναντίον. ΚαΙ ει ώσπερ έλέγομεν #τι ή υλη εστί τι)

δυνάμει εκαστον , οίον πυρός τοΰ ενεργεία το δυνάμει

πϋρ, το κακόν έσται αυτί) το δυνάμει αγαθόν, (β) Ταΰτα

30 δή πάντα συμβαίνει, τι) μέν 5τι αρχήν πασαν στοι

χεϊόν ποιοϋσι , το δ' δτι τάναντία αρχάς , το δ' 6*τι τι)

£ν αρχήν, το δ' έτι τους αριθμούς τας πρώτας ουσίας

καΐ χοιριστας και είδη.

κίΐιΐ ϊρβί 6υίΓΐ(:ίί•ηΙ)£>ίπ)0 Ιιοο ίρίΐιιη ρπηιιιιη , ρεί 96 μιΙιϊ-

είθηΐίβ , ιΊ 8»1η9, ηοη ϋίΐ Ιλη<μΐ3ηι Ιχιηυιη. Εηίιητιτο

ηοη ρΓορΙβΓ «ΙίιΐιΙ ϊηεοΓπιρΙίΙιϊΙε νοί βίοι δΐιίίκίι'ΐϋ ι•,ι , ηϊβΐ

• Ιΐιοηί.ιηι οεηε $6 ΙιαΜ. Οιογο ιΐίεειι• ψηιίειιι ρηηείρίυιη

ΙαΙβ βββε , κιΐίοηί εοηβεηίαηευπι εβί νεηιαι 6586 : Ιιοο νβΓΟ

ε&ε, ϊρεηηιιιηυιη, «ιΙ βί ηοη ήοε, βίβηιεηΐιιιη, βΐ ηυηιείΌ-

πιηι είειηεηΐυαι β&ίβ, ίιηροκίηϋβ ββΐ. ΑεεΜίΙ εηίιιι ηιυΙΙβ

<1ίΙΙίευΙΐ3ί>, ςιΐϋΐη (]ΐιιιιη <ριί<Ι;ιηι Γημυη-ηΙ, ιριί ιιηιιιιι ψιίιΐΐ'ΐιι

ΐΛΐιΊιαιιΙιιΐ' ρπιιιυηι ρι ίηπρίιιιιι 6586 3ε εΐεπιεηΐυηι , ίρςίυβ

ΙηιικΊΐ Π)3ΐ1ιεηΐ3ΐίεϊ ηιιπιεΓί, γοιιι άεεεηιεπιηΐ. ΟυηεΙ»

ηηπιςυβ υηίΐαΐβς τενετα ΙίιιηΙ &Ιίςυο<1 οοηιιιιι : εϊ ηιημη.ι οο-

ηοπιηι βτΗ αυιιηιίαηΐίβ. ΙΙβηι , ει βροεϊβϊ μιιιΙ ηιιηιεπ, οιη-

ηβδ ίρεαεβ ίρβυηι Ιιοηιιηι αϋιρίιιιΙ. (6) ΑΙ νβΐΌ ευ)ΐΐ5ευηι-

ςυε νι.ΊίΙ , ροιι»1 ο,υί$ ίιίεαί βδβε : 51 <]υίϋοπι Ιιυιιοπιιιι *οΙιιιη ,

ηοη γπιιιΙ μιΜβιιΙκιι ίιΐι'ΐν; φίοιίϋί ι•1ί;ιηι ϊΐι1κΙ;ιιι(ί;ιΐΊΐιιι,

ειιηοΐη ΐηιηΐΐϋβ εϊ ρίβηϋε οοη3 »υηΙ, βίο,υε βΐώηι |κιι•1ίιίρ;ιη-

Ιία. Ι1.1Χ: Ϊ1α(]υβ ϊηεοηνβηίεηΐϊβ <κτίιΙ ιι ηΐ; εϊ άύ Ιι,ν< , εαηΐΓ3-

ΓΪιιιη (Ίΐ'ΐιΐΓΐιΙιιιιι ( δίνε ιηιιΐΐϊΐιιιΐυ, $ίνε ίηεεςιιαίε, εϊ ιιι<ι^ηιιιιι,

β( ρ.ιΐΛ πιιι ίί( ) ίρβηηι ιηαΐυιιι οπΙ. ί^ιιαιι." ιμιίιίαιιι Γιι^ίιΦίΐι

1)()ΐιιιιιι ιιιιϊ οορπίίΐπ', (αιιφιαιη ηβ£ββ$ε 5ΪΙ, ςυηηι ρΊιοίΐΙίο

»1 εχ Γυηΐι-ιιι-ϋϋ, ικιΙιιι',ίιιι ιηυΙΙίΙικϋηίδ ηιαίιιιη ε$$ε : ςυί-

(Ιαΐϊΐ ίη»><|ΐιαΙε , ιιιαίί ηαΙιΐΓ,ιιιι <1ί« ιιιιϊ. (7) ΛιτϊιΙίΙ ίμίΐιιτ,

οηαηϊαεηΐία, ρΓβεΙεΓ ιιιιιιιη ιριοιΐ εβϋρ$υιη ιιηιιιιι, ηιαΙη

ρΐΓΐίείρβΓε, εϊ ηιιηιοΓοδ βο α&φ ριιπι ρ3Γΐίιί|«π•, ςυαηι

ιηαμηί(ιιι1ίηθ)> : εϊ ιιμΙπιιι , Ιοευιη ε95ε Ιιοιιϊ , Άΐ ρΛΓίίιίρ,ιη',

βΐ 3ρι>εΐ6Γ6 εοΓΓυρΙίνυηι. ΟιπίΓηιίιιιιι ηβηιο,υε οογ™-

ρΙΐΜΐιη οοηΐΓβΓΪΪ 631. ΑΙ , $ί φΐεηΐίκΐιηοιίυηι ιϋοΊιαηιΐϋ,

((υοιΐ ηκιΐΐ'πα οδΐ ίιΙ <ι»ιο•1 ροΐεηΐϋ ιιηιιηιιρκκίιριο , νείυΐϊ

ίρβϊυβ ίΐιΊιι ί^ηϊβ,ςυοιΐ 681 ροΐοηΐΰ ίςηίβ, ιιιαίπηι βπΐ,

ίρβιιιη ροΙεηΙίΑ υοιπιιιι. (8) ΙΙη•<-, ίμίι ιπ• «ιιιιιιιη π< -ι Μιιιιΐ ,

(ριο(Ι(1;ιιιι (ριϊιίειη , (ριία οηιηε ρπηοίρίυιη Γ.ιιίιιηΙ είειηβη-

Ιιιΐ)ΐ ; ιριοιίιΐίΐιη , ςιιία εοηΐΓ&ηα ρΓΪηοϊρϊα ; ιριοιίιΐιιη , ςυία

ϊ|>βΐιιιι υηιιηι ρπιΐΓίρϊιιιιι; ηιιυιΜαηι , «χυϊΐ ηυηιβΓοβ ρηιη3$

| 5ΐιΙ)»1;ιη1ί3ΐ> , βερ&ΓΒΐ)ί1β$ , &ε βρεεϊεβ.

ϋΑΡ. V.

Ε? ουν και το μή τιθέναι τι) άγαθον έν ταΐς άρχαΤς

35 καΐ το τιθέναι ο2το>ς αδύνατον, δήλον δτι αί άρχαι ούκ

δοθώς αποδίδονται ουδέ αί πρώται ούσίαι. Ούκ δρθώς

δ" ύπολαμβάνει ούδ' εΐ τις παρεικάζει τας τοΰ ίλου

άρχας τη τών ζώων καΐ ίρυτών, δ'τι ίξ αορίστων ατελών

δέ άεί τα τελειότερα , διδ και έπι τών προιτων ούτως

«ο εχειν φησίν, ώσιε μηδέ ον τι είναι το £ν αύτο. Είσι

γαρ και ένταΰθα τέλειαι αί άρχαι έζ ών ταΰτα • άν

θρωπος γαρ άνθριοπον γέννα, κα\ ούκ Ιστι το σπέρμα

πρώτον. \ί) Άτοπον δέ και το τόπον άμα τοις στερεοϊς

[και] τοις μαθηματικοϊς ποιήσαι (δ μέν γαρ τόπος τών

ίϊ καθ' έκαστον ίδιος, διό χιοριστα τόπω, τά δέ μαθημα

τικά ού π&ΰ ) , χαι το ειπείν μέν δτι που εσται, τι δε

έστιν δ τόπος, μή. (3) "Εδει δέ τους λέγοντας έχ

στοιχείων είναι τα Οντα χαι τών όντων τά πρώτα τους

αριθμούς , διελομένους πώς άλλο ί\ άλλου έστιν , ούτω

&ο λέγειν τίνα τρόπον ο αριθμός !«τιν Ικ τών αρχών. Πό-

τερον μίςει ; άλλ' ούτε παν μιχτόν, το τε γιγνόμενον

έτερον, ούκ εσται τε χωριστον τδ εν ούδ' έτερα <ρυσις,

δι ί§ϊΙιΐΓ Ιυιη ηοη ροηβΓβ Ιιοηιιιη ϊγιΙθγ ρι-ίικ-ίρί.Ί, Ιυιη ϊ(3

ροηβΓβ ίηιρο3ίίυϋε 65( , (οιπίαΐ ιριικΙ ηοη ΓβεΙβ α^ίμιΐΛΐι-

Ιιιγ ρι-ίπιΊρκι, ηεηιιε ριΐιιι;»* κιιΐΐΐίβηΐί.ι'. Λ Ι (Ίί,-ιιιι ηεε 19

ι «Ίί• ριιΐηΐ, ιριί ηηϊνεΓ8Ϊ ρΓίηοϊρϊα , αηϊηκιΐίιιιη ρίαιιίαπιιη-

(|υε ρΐ'ίιΚ'Ίρϊο α$8ΐπιίΐ3( : (ριία βχ ίικίείεπιιίηηΐίί 30 ίπιρετ-

ΓεοΙίβ δβηιρβΓ ρεΓΓεεΙίοΓβ : εϊ ϊιίεο εϋβιη ίη ρΓίιηίβ ίΐβ 80

ΙιβΙιβΓβ βΐΐ, υ Ι ηεε εηβ αΙί(]ΐ)0(1 βΙΙ ίρ&υηι ιιηιιιιι. Υιτιπη

ιΊί.ιιιι ΙιΙε ρεΓΓεεΙβ ρηηείρί3 κιιιιΙ , εχ ςυίϋυβ Ιιχε μιιιΙ.

Ηοπίο (Ίΐίιιι Ιιοιηίηειη @εηεΓ3(, ηεε βρεπηα ριίηπιιη <•.;.(.

(2) Λΐΐίΐιηΐιιηι ίίΐ'ΐιι εβ( , Ιοευιη ^ϊιιιιιΙ πιιιι ίοΙί(ΙΪ9 ιπ;ι-

ΙΙιειίϋΐΙίεϊβ ί;ιειτβ ( Ιοευ: η&ηιςυε ίίημυΐηι-ίϋΐη ρΓορπυς ;

Φ>;ΐ!<• Ιοεο βερβΓαοϋία δΐιιιΐ : ιιιηΐΐιοιηαΐίο» νβΓβ ηοη μιιιΙ

βΐίευυϊ ) ; ε( ίηίυρβΓ ιΐίατο ςυίάεπι ηυοά βΐίειιϋί ιίίιιιΙ ,

ςυίιΐ νεΓΟ 1οειΐ3 »(, ηοη ιΜεει-ε. (3) ΟεεεΙιβΙ νεΓο εοβ,

ΐ|ΐιί εη!Ϊ3 ι1ίεε1>3η( είβε εχ εΙεηιοηΙΪ5, ριίιιιηιριβ εηϋυηι ιιιι-

ιΐιΐΊ-οϋ, (ΙίνίϋεΓε (ριηΐίΐιτ .ιΙ ιιιιϊ εχ αϋο βϋ, εϊ ιΐ.ι <1ί< ι'π',

ιριιιικιιιι ιιιοιίιΐ ιιπιικ'πΐί εχ ρπηείρίί5 5Ϊ( : ιιίπιιιι ιιιί~Μιιιιι- .'

ΑΙ ηοη οί υιιιιιβ ιιιΐΛείΙιΜε, είςιιοιΐ ΠΙ, λΙΙιμιμιι, ηεε ιτίΐ

5ι•[ΐ.ιι-ϋ1)ϊ1ο ιιηιιιιι ίρϋΐιιη , ηεε ;ι11>:ι;ι ικιΐιιιιι : ιριοι! Ιιί το-
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οί 8ε βούλονται. Άλλα συνθέσει, ώσπερ συλλαβήν;

Άλλα θέσιν τε ανάγκη ΰπάρ/ειν , και /ωρις δ νοών

νοήσει το εν και το πλήθος, (ι) Τοΰτ' ουν εσται δ αρι

θμός , μονάς και πλήθος, ή τι) εν και άνισον. Και έπει

6 τι) Ικ τινών είναι εστί μεν ώς ένυπαρ/όντων εστί δε οις

ου, ποτε'ρο)ς δ αριθμός; ούτως γαρ ώς ένυπαρ/όντοιν

ούκ εστίν άλλ' ή ων γε'νεσίς έστιν. Άλλ' ώς από

σπέρματος; άλλ' ου/ οίόντε τοΰ αδιαιρέτου τι άπελθεϊν.

Άλλ' ώς εκ του εναντίου μή υπομένοντος; άλλ' ίσα

ΙΟ οΰτως εστί, και εξ άλλου τινός εστίν υπομένοντος,

(ίι Έπει τοίνυν το £ν δ μεν τώ πλήθει ώς ε'ναντίον τί-

θησιν, δ δέ τώ άνίσω, ώς ίσιο τώ ενί χροιμενος, ώς εξ

εναντίων είη αν δ αριθμός. "Εσται άρα τι έτερον ε;

οδ υπομένοντος και Οατέρου έστ'ιν ή γέγονεν. Έτι τι

16 δη ποτέ τα μέν άλλ' όσα ε'ζ εναντίων ή οίς έστιν εναντία

φθείρεται, καν εκ παντός ή, δ δέ αριθμός ου; περί

τοΰτου γαρ ούθέν λέγεται. Καίτοι και ένυπάρ/ον και

μή ένυπάρ/ον φθείρει το εναντίον, οίον το νεΐκος το

μίγμα. Καίτοι γε ούκ έδει- ου γαρ έκείνω γε έναν-

Μ) τίον. (β) Ούθέν δέ διώρισται ουδέ όποτέρο»; οί αριθμοί

αΐτιοι των ουσιών και τοΰ είναι, πότερον ώς ό'ροι, οίον

αί στιγμαΐ τών μεγεθών, και ώς Εύρυτος έταττε τίς

άριθιιός τίνος, οίον δδι μεν άνθρωπου , δδ'ι δέ ϊππου ,

ωσπερ οί τους αριθμούς άγοντες εις τα σχήματα τρί-

Ϊ5 γωνον και τετράγωνον, ούτοις άφομοιών τοις ψήφοις τας

μορφάς τών φυτών ή ά'τι (δ) λόγος ή συμφυίνία αρι

θμών , δμοίως δέ και άνθρωπος και τών άλλων εκαστον ;

τά δέ δη πάθη πώς αριθμοί , το λευκόν και γλυκύ καΐ

το θερμόν ; (7) "Οτι δέ ού/_ οί αριθμοί ούσίαι ουδέ της

3υ μορφής αΐτιοι , δήλον ■ δ γαρ λόγος ή ουσία , δ δ' αριθμός

ύλη ■ οΐον σαρκός ή όστοΰ αριθμός ή ουσία οΰτω •

τρία πυρός, γής δέ δύο• και αεί δ αριθμός ός αν ή τι

νών εστίν , η πύρινος ή γήινος ή μοναδικός. Άλλ' ή ου

σία το τοσόνδ' είναι προς τοσόνδε κατατήν μϊςιν τοΰτο

36 δ' ούκέτι αριθμός άλλα λόγος μίξεως αριθμών σωμα

τικών ή δποιωνοϋν. (β) Ούτε ουν τω ποιήσαι αίτιος

δ αριθμός, ούτε δ'λως δ αριθμός ούτε δ μοναδικός, ούτε

ύλη ούτε λόγος και είδος τών πραγμάτων • άλλα μην

ούδ' ώς το ου ένεκα.

ΙοηΙ. ΑΙ εοηιροίΗίοηε , άΊεβηΙ, υΐ δνΙΙαΙοηι ? δβιΐ δίΐυηι

ηεορίΐδΡ. οδΐ β880 ; εί ςιιί ίηΙο11ϊί;ίι, δβΟΓδυηι ίη(ε1ΙΪ£6( ιιηιιιιι

εί πιιιΐΐίίικϋιιριη (4) ΙΙοο ί(;ίΙι>Γ ηυηιρπίδ επί, ιιιιϋ,κ, εΐ

ηιιιίΙίίιιυΌ, ,ιιιΙ ιιηιιιη, βΐ ίη.τοαβίε. ΕΙ φΐιιιη ίϋ ςυοι! εβί

8Χ 8ΐίυ,«ίΐΗ13 6880, 681 ι|πι,|ι•|ιι II Ι ι•\ 118 φΐίϋ ίιι>ιιιι| ; εϊΐ

λόγο ιιΐ ηοη , υίΓυηαιη ηιοιίο ηυιικι ιΐδ «Ι ? δίο βηίπι ιιΐ β\

ϋδ φΐΕ ίηδίιηΐ, ηοη βιιηΐ πίδί ι*β ((υοπιπι βρηείΈΐίο 08(. 8β<1

Ι3ηΐ|υίΐηι 3 δροπηβίο ρτίΙ ? ΑΙ ηοη ροδδίΐιίΐε 3ΐ> ϊη<1ί\ ί-ϊΐ >ϊ ί ι

»ΙίψΗ<] βϋίΓΟ. νοπιιη ΓοΓΐα55ΐ5 Ιαιιφιιιιη ιιΐ β\ οοηΐΓβπο

ηοη ρρπηβηεηΙβΡ ΑΙ φιχοιιπίφΐβ ίΐ3 δυηΐ, ρχ αΐίο ςιιοηυο

(|ΐιο(Ι;ιιη ρβπηβηβηΐι' βιιιιΐ. (5) Οιιιιπι ιιιιίριιι ιιηυπ) φΐϊιΐϋΐη

αυίιίοηι υ( ςοηίπιπιιιιι ιιιυΙΙΚυιΙίηί , ι|ΐιίιΙ»ιη \ργο ίη.τφκιΐι

ροη&Ι, υηο ιιΐ η?<)ΐΐ3ΐί ιιΐοηδ , Ι3ΐΐφΐ3ΐη βχ οοηΐΓϊΓϋδ επί

ηηηιοπιβ ρπ)Γρρ1ο. ΕδδεΙ ϊ^ΗυΓ ηυίρρίαιη βϋυιΙ, οχ φΐο ρβΓ-

ηιαηοηΐβ , οί ϊΙΙογο, 6*1 3ΐιΙ ΓίίεΙοδ <μ>1. ΡπνΙοΓεα , ευΓ οο-

Ιοτά (]υί(1πη, ςυίκευηΐφίο ο\ ροιιΐΓ3πίδ δΐιηΐ, 3υΙ βα , ςιιί-

ηιΐϊ οοηίΓηπβ 8ΐιηΙ, εΐίαπίδί οχ οιηηίδίηΐ, οοιτιιηιρυηΙιΐΓ;

ηηιηρπίδ λόγο ιιιίιιίιιιρ? οΌ Ιιοο ΐ'ηίηι ηίΐιίΐ ιΗοιΙιιγ. (Οιμιην ι5

εοηίΓαΓπιηι Ιαιη ςιιοϋ ίηβδί <ιυαιη (|υο(Ι ηοη ίηοβΐ , οοιτιιηι-

ρ»1 , ιιΐ οοηίοηΐίο ηιίδΙυΎΒΐη : 3ΐ[:ιιιΐ(>η ηοη οροΓίοόΒΐ : ηοιι

ειιίιη οδΐ ηιίδΙυΓιΟ οργΙο ροιιΙγηπϊ οοηίβηϋο. (6 ΝΠιίΙ αυίοιιι

(ΙοΙοΓηιϊηϊΙιιιιι ρβΙ, ςιιαϋΐΕΓ ηηιηΡΓί 8υΙ)$Ι,ιη1ί;ιπιιιι βΐ εχ$ϊ-

βίεηΐία: ΡΛηβα; ίΐιηΐ : υίΓΗΐη ιιΐ Ιοπιι'ιηϊ, νείιιΐ ρ'ΐηεία πιβςηί-

ΙιιιΙίηιιηι, ρΙ υΐ ΕϋΓνΙυ» οηΐϊιιαίιηΐ ΐ|ΐιίί οιι]ιΐ5 8ίΙ πιιηιρπίί :

ρϋ(3, Ιιίο ιιιιίιίρηι Ιιοηιίηί8, Ιιίο \ργο οο,υί : ο,υριιΐ3ΐ1ιιιο<1υηι

ίΙΙί , (]ΐιϊ ηιιιηβΓοβ 3(1 ΓΐβιΐΓβδ , ΙπΒηςιιΙυιη οί (ρια<ΐΓ3ΐυιη , τε-

•ΗίειιηΙ, ίι» ρίαπίαπιηι Γοπιιβδ 5ΐιρριι(<ι(ίοηυη) εβίουΐίδ 388Ϊ-

ιιιίΐίΐπΐ. ΛιιΙ ιριοηί,-ιιη 8>ιηρ1ιοηί3 ρ»1 Γ3ΐίο ηιιηιοΓοηιιη , 8ί-

ηιίΙίΐΡΓεΙί3ηι ΙιοιηοεΙ αΓιοΓυιη υηιιιη(ρ.ιοι1(ΐιιε? ΑΙ ρΛ.ν,ϊοη«

ο,υαϋΐΡΓ δαηΐ ηυιηρπ, βΙΙιηιη , ϋυΐοο, εί 03ΐίιΙηιη ? (7) ΟυοΛ

3υ1ειη ηυηιβιϊ ηοη δίιιΐ 8ϋ1)δΐ3η1ί3, ηεο,υο εαιίδχ Γοπιι;•; ,

ρ»ΙεΙ. δυΙ)ίΙαηΙία ηαιηψιε γβΙϊο βδΐ, ηαπίΡΓηδ υργο ιηβίε-

ΓΪ» : νβΐηΐί ρΛΓηίδ, 3υΙ οδδίδ ηυηιειυδ δΐι1)»1;ιηϋ3, δίο : Ιπα

ίρδίιΐδ ίμηίδ, ΐΡΓΓίΐί νεΓΟ οΊιο : εί δΡΐηροΓ ηιιηιρπίδ ςιιίρηηιςυε

ΓιιεΓίΙ, 3ΐί<ρ.ιοΓηηι ε«1 , νεί ί;;ηβυδ, νεί ΐΡΓΓΡηιΐδ, νρ| ιικμι.ιιΜ-

ευβ : νοηιιη δυ1)δΐ3η1ί3 εβί ΙβηΙιιηι βιΐ ΙαηΙυιη 0886 δρρυηιΐυπι

ιηίδΐίοηειη ; ηοο 3ΐιΙοηι ηοη ΟδΙ ηυιηβπΐδ , δοο1 ΓβΙίο ιηίδϋοηϊδ

ηιιιηεΓυπιπι εοΓροΓβϋηιη , βυι ηυοΓηηΐριιη(}Η0. (8) >>ο

ί§ίΙιΐΓ εο ιμιοιΐ ίβείαΐ, 03118» ηυιηοΓϋδ ρ$1, ηοο οπιηίηυ ηυ-

πιεΓϋδ ηεο ιηοηβο'ίεηδ, 3υΙ ηΐ3ΐοπ3, βηΐ γλΙιο εί δροοίεδ Γβ-

τυιη 651 : βεί ηοο^υε υί Ίά φιοά οιι]υ8 εαιίδϊ.

ΟΑΡ. VI.

•ο Άπορήσειε δ' άν τις και τί το ε« έστι το από τών

αριθμών τω έν αριθμώ είναι τήν μΐξιν, ή εν εύλογίστω

ή εν περιττώ. ΙΝυνΙ γαρ ούθέν ίιγιεινότερον τρις τρία

άν η το μελίκρατον κεκραμένον, άλλα μάλλον ώφελή-

σειειν άν έν ούθενι λόγω 3ν υδαρές δέ ή έν αριθμώ

46 άκρατον 5ν. (2) Έτι οί λόγοι έν προσθέσει αριθμών

ε'ισιν οί τών μίξεων, ούκ έν άριθμοΐς, οίον τρία προς

δύο, άλλ' ού τρις δύο• το γάρ αυτό δει γένος είναι

έν ταϊς πολλαπλασιώσεσιν. "Ωστε δεϊ μετρεϊσθαι τώ

τε Α τον στοϊ/ον έφ' οδ ΑΒΓ και τώ Α τον ΔΕΖ' ώστε

Μ) τώ αύτώ πάντα. Ούκουν εσται πυρός ΒΕΓΖ , και

ύδατος αριθμός δις τρία. (:ΐ) Εί δ' ανάγκη πάντα

άριθμοϋ κοινωνεϊν, ανάγκη πολλά συμβαίνειν τα αυτά.

0η1)ίΐ3νεΓΐΙ 3ΐι1επι ίΐίςηίβ, ςυί(3η3πι δΐί ΐΐΐιιιΐ Ββηο, ςυ^

3 η ιι ι ιΐ! -ι ίδ, εο ςυοά ίη ηαιηΡΓΟ ηιίδΐίο δίΐ, 3υΙ ίη ηιΐϊοηαΐί, 3ηΙ

ίη ίπιρβΓί. Νιιηο είβηίηι ηίΐιίΐ 83ΐιιΙ)ΓίΗδ ροΓ Ιογ 1π3 δϊ ιηοΐί-

«■ΜΐΙιιιη 8ΪΙ ηιίχΐυηι : δΡ(1 πΐΒ^ίδ ρΓΟ^ετϋ ΓογΙ»5515, 81 ίη ηηΙΙϊ

ρΓοροΓϋοηβ δίΐ, δθ£ΐ αο,ιιοδυηι , 3ηΙ δι ίη ηηιηβΓΟ 8ίΙ ρυΓυηι.

(2) Κεπι ΓβΙίοηεδ ηιίδΐίοηιιπι ίη βιίο'ίΐϊοηε ηιιηιεΓΟΓϋΐη , ηοη

ίη ηυιηοΓίβ δυηΐ : νείϋϋ Ιγι» βα (Ιιίο , ηοη ΙεΓ <Ιαο : ίόβιιι

βηίηι ββηϋδ Ρ85β οροΓίεΙ ίη ηιυΙΙίρ1ίο3ΐίοηί1)ϋδ. Ρτιβγο ίρδο

Α ηιεη8ϋΓ3Γε οροΓίεΙ 0Γ*ηειη ίη ςυο ΑΒΟ; βΐ ϊρβο β, βιιιη,

ίη απο βΕΖ. 0ιΐ3Γ6 οοοΌη) οηιηί3. Νοη ϊβϊΙιιγ βπί Ϊρδίϋ3 ϊ§ηΪ8

ΒΕΟΖ , εί 3<ι«ΐίΐ! ηυηιεΓϋ8 1)ί8 Ιγϊ3. (3) δι 3ϋίεω ηοορ&δο

6δΙ οηιηίβ ηυηαοΓΟ ρβΓίίείρίΓβ, ηεεοβδε ε«1 πιυΐΐβ οβιίβηι ίο
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-■»'. άριΟ'λόν τον αϋτον τώοε και αλλω. Αρ' ουν

τ-Λτ' αίτιον χα'ι οιά τοΰτό εστί το ττραγμα, ?; άοηλον;

'.ιον ϊστι τ•.; των τοΰ ηλίου οορίιν αριθμό;, και πάλιν

τ••.ν τη; σελήνη;, και τών ζώων γε εκάστου τοΰ 6 ίου

αϊ! ηλικία;• τι ουν κωλύει ένίους μΐν τούτων τετρα-

■/•ΐ'Ου; είναι, ένίου; ο: κύο'ου;, και ίσου;, τους οχ όι-

-/ασίου;; οόΟεν γ^ρ κωλύει, άλλ' ανάγκη έν τούτοι;

τ::ί;•ι';ϊΐ, ;ι αριθμού πάντα ΐχοινωνει, ένεόί/ετό τε

τά οιατ.ε;ονταϋ:το τον αυτόν αριθμόν πίπτίΐν, "ίίστ' ε;

Τ'.Τ'.ν ό αυτός ά-ιΟμο; συμοεόη'χϊΐ, ταύτα αν ην αλλη-

/•,•.; ί/.ΐ'.να το αυτό ειόο; αριθμού έχοντα, οίον γ(λιος

/αί σελήνη τα αυτά. V 'Λ/λά οιά τί αιτία ταϋτα ;

£--.α μίν ίωνη'εντα, επτά ο; /οροαί η αρμονία! , επτά

όέ αί πλειαοε;, εν ίτττα οε οοοντα; βάλλει, ενιά νε,

ίνια ό' ού• ίτ.-.-χ όέ οί έττι Ηνία;. 'Λο' οΰν ότι

τοιοσοί ό αριθμός ίτΐ'ίυχεν, οία τοΰτο η ϊκεϊνοι έγένοντο

.ττΐ η ή ττλειά; επτά άντερων εστίν; •?, οί μέν οιά

τα; ττυ/.ας η άλλην τ'.να αίτιαν, την οε ήμϊϊ; ούτως

ϊοΠΆο'υαεν, την α^χτον "Ξ οωοεχα
' _

ττλειου;.

Κπε'ι χαϊ το ΞΊ Ζ συμ&ωνία; 2ασ'ιν είναι, χαι ότι

έχείναι τρεί;, χα'ι ταύτα τρία. "Οτι οε μυρία άν ειη

τοιαύτα, ούΟέν μέλει- τώ γαρ Γ χα'ι Ρ εϊη άν ίν αη-

μεϊ;ν. (5) Ιν. ο' ότι οιπλάσιον τών άλλων έ'χαστον,

Ί'/'/.ο ο' ου (αίτιον ο' ότι τοιων όντων τόπων εν

ι ίί' εκάστου επιφέρεται τό σίγμα), οιά τοΰτο τρία μό

νον εστίν, άλλ' ου/ οτι α'. συαρωνίαι τρεις, ίττΐί πλείους

γε αϊ συμιωνίαΐ' ενταύθα ο' οΰχε'τι ούνκται. "Όμοιοι

ίη χα'ι ούτοι το;; άρ/_αίοι; Όμηριχοΐς, οί μικρά;

ομοιότητα; όρώσι , μεγάλα; οε παρορώσιν. (β) Λε'-

γουσι όέ τινε; ό'τι πολλά τοιαύτα, οίον αί τε μέσαι

ή μέν εννέα ή οέ όχτο), χα'ι τό έπο; οεχαεπτά, ΐσάίΐ-

Ομον τούτοι;• φαίνεται ο' έν μεν τώ οεςιώ εννέα συλ-

λαοαϊ;, εν οέ τω αριστεύω οχτώ. Και ότι ίσον τό οιά•

στημα ;/ τε τοϊ; γράμμασιν α—ό τοΰ Λ ποό; τό ίί, χα'ι

ι άττό του 'ίόμ&υχο; επ'ι την οςυτάτην νεάτ/,ν εν αυλοί;,

/;; ό αριθμό; ίτο; τη οΰλομελεία τοΰ οΰρανοΰ. Όραν

ίε ό•ϊ μη τοιαύτα οϋΟε'ι; άν άττορητειεν ούτε λέγειν

οΰΟ' εόρίτχειν έν τοϊ; άίοίοι;, έττει χαϊ εν τοΐ; τ,0α3•

τοΤ;. ;7! 'Λλλ' αί έν τοϊ; αριθμοί; ^.ύσει; αί έ-αινού-

ι μεναι χα'ι τα τούτοι; εναντία και όλως τα έν τοϊ; μα-

Οήμασιν, ώ; μέν λέγουσί τινε; και αΐτια ττοιοϋσι τη;

τ^υτεο;;, εοικεν ουτωο*ι γ'ε σκοττουμενοι; όια'ϋυ"ειν'

κατ' ούΟε'να γαρ τρό-ον των οιιοουμε'νων τ.ι-Λ τάς

άρ/ά; ούΟίν αυτών αίτιον έστιν. Έχεϊνο αεντοι

-οιοΰσι -ρανερόν ό'τι τό εΰ υπάρ/ει χα'ι τη; συστοι/ίας

έττί τη; τοΰ καλοϋ τό περιττόν, τό ευθύ , τό ΐτον, αί

ουναμει; ενιων αριθμών αμα γαρ ιοοαι χαι α;ι'ΐμος

τοιοτόί• και τά/λα οή οία συνάγουσιν εκ τίίν μ ν ι.-.τι-

χΛν θεωρημάτων ττάντα ταύτην ε/ει τήν '.,.ιιι/.

> Ή' Λ'.ο χαι εοικε συμπτώμασιν ■ έστι γάο συμ•.:• '.'.τα

μεν, άλλ' οίχ;?α άλληλοις ττάντα, έν ίέ τω :χ•π ■ . ,, ■

έν έκαστη γαρ του οντος κατηγοοία έστ'ι τό »/»•■._•/<,

ώς ευθύ έν μηκει , ούτω; ε'ν ττλάτει τό όμα/.ο< . Τ'•ι;,

εν αριθμώ τό ττεριττόν, έν όέ /ρόα τό λευκον. . ι Κτι

Γί'ΙιΙι' , |•| Ι1ΗΙ11.ΙΊ1Ι1Ι οιιηιΐρπι Ιιιιίο Ρΐ ,ΐΐίί ι'Λίί>. ί'ίπιιΐ) ίψΐιιι

Ιιιηι ι•>1 πιυ>,ι, <Ί ριορΙοΓ Ιιοο ϊ*1 γρ«, λπ ίιΐ ίιιιιιιηηίΙ>ίΙιιιπ '

νιΐιιΐί οίΐ ((ΐηιΙ,ηιιι «>|ί< 30 ΠΙΓΜΙ5 Ιιιη.ϋ ΙαΙίΐ) η ηιιιιΐίηικ,

ι-Ι υηίιι»πι]ιι$<]ΐιβ βηίιηαΐίυηι \ ίΐηε ρΙ .τΐηΐί». 0αί<| ί^ίΐιιι

ρΓϋΙιίΙκΊ, (|ΐιο>ιΐ3ηι (Όπιηι ιριαιίΓϋΙοί ιν*(", (|πο$ι1ηιη <ΊΐΙιοί,

(•1 ΜΊμιαΙι•^, ηΐίοί ιΙ(ΐ|)Ιο^ ' .\ϊ|ιί| ,<ηίιιι ρΓοΙιίΜ : 5<•ι1 ιιιίοϊμ

ι'»Ι ίιι Ιπ? «ι ΐϋΐηοιϋ , ίί οηιηϊα ηιιιικτο ρ,ιιΐίι'ίρ,ιΐιηηΐ , ι•ι

ιρια• (Ιίιϊοιυηΐ , οοιιΙίη^ιΊιβΙ >υ|ι ιμιπιΙιίιι ηιιηιρπιιη ΟίΐιΙπο.

0ΙΙ3Γ0 ^ί ιρΐί|)|]»ι|;|111 ί(Ι<ΊΙ1 Ι1Ι11111ΊΊΙ5 3ι.ΐίιΙ(.'Π( , ('3(1ι'||| ϊη VI-

ΐΊΊΐι ίΙΙα βηιηΐ, ΓίΐηιΙ»•ηι ΙιαΙιι'ηΙίίΐ ηυηΐΡΓί «ρρι-ίβιτι , ριι(α ,

ίοΙ ρΐ Ιυιιβ , ΐ'ηιΐβιη. (ί) 5οιΙ ριηρίρΓ ([ΐιί,Ι ΐίΐιι.ο• Ιιιρο δίηΐ ?

8ι•ρ1(Ίΐι «ριΜίΊΐι νοί'βΐΜ, 5<*ρΙ»>ηι αυ(ριη ιΙιοιϋ.Έ, 3ΐιΙ Ιιβγ-

ηιυηίίΡ, ίρρίριη \ργο (ΊβίαιΙοβ, ίιι .ΊρρΙοιιι βιιΐοηι αηηαφχ-

ιίαιιι 3ΐ)]ϊ('ϊιιηΙ «ΙοιΙρί, ηιι»•(1αιιι ι ιτυ ηυιι : *•ρ|ρπι ρΐίηηι, ΐ|ΐιί

οιιιιΙιμ ΤΙΐιΊ)35. 1"ΐ™»ι ϊιΛΪΙνίΓ, (]ΐιυη!»ιιι Ι3|ί5 ιμιπίπηι ηιιιιιρ-

Π1-. ηαΙυι•3 οΐιΐίηοΐ, ίϋρο 3ΐιΙ ίΙΙί ΓιιρπιηΙ ίρρίριιι , ,.ιιΙ Ι'|ρί;ι>

»ρρ(ρη3πιιη 8(ρ1Ι.ιηιιιι ΡίΙ? αη Ιιί ιιιιί,ίοιιι ριορΙΡΓ ροΓ(3.<

Πιρίχιπιηι 3ΐι1•3ΐί»ιιι (ρΐ3η<Ι&ιη οαΐΗίΐιι , ίΙΙαηι νρΓοηοί ϊΐα

ηιιιιιρι-3ΐηιΐ5. υΐ'3αιιΐ3υ|ριΐ)ι1ιιοι1ορίηι,ιιιιίιΐ3ΐη3ΐ]ΐΡΐηρΙυΓΡ£?

η;ιΐ)ΐ (Ίί,Ίΐη άιιρΙίθ($ οοηιοηα$ ίψί $νιΐ)ρΙιοηί35 βίιηιΐ Ρ5>ρ ;

ρ| ιριοηίαιη ΠΙιβ (ιβ5 , Ιιεβο φίοιριβ ίι•ϊα ? Οιιοιΐ βιιΙρπι ηιίΙΙβ

ΙιΙιαίίηΙ, ηρηιο οιιταΐ. |ρ$ϊί ριιίιη ν ρΐ ρ ρ5$ρ ρο5.•~ίΙ ιιηιιι»

^ί^ιιιιηι. (,)) ίίί 3ΐι(βιη , ιριοηίηιη ιΐυρίιιιη αϋοπιπι ιιηιιιιι-

(|ΐι»ι1ι|ΐιρ, »1ίυι1 \ργο ηιίηίιηρ (03ΐΐί3 ηιιίιίρηι Ρ5(, ιριϊα «μιιιιιι

Ιηα Ιικ-3 ϊίηΙ, ιιηυιη ίη ιιηοφιοιμιρ ϊπΓριΙιιγ η ) , ρΓορΙβΓβα

Ιιί.ι ΙαπΙιιηι ίυηΐ, ίριΙ ηυιι φιυηί3ΐη εοηίοηαηΐίχ Ιγρ.< : ιΐ3ηι

ρΐιιτββ εοη$οη2ΐι(ί» ίΐιηΐ : Ιιίο υργο ηοη 3ΐιι'ρΙίυ$ ρο^υηΐ.

8ίιιιί|ρί υργο Ιιίφίοςιιβ >ιιιι! αιιΐίιριίδ ΙΙοηιβιϊ ίηΐΡίρΓΡίίυικ,

'|ΐιί ρβΓνα! ϊίηιίΐίίικίίηεί νίϋριιΐ, ηιαμικυ υργο ιιυη νίιίβηΐ.

ιΰ) ϋίοιηΐ 311(0111 ((ΐιίιΐ.ιηι ηποιΙ ιιιυΚα ΙαΙία $υη(, λρΙιιΙι

ίρ5.ΐ ιηριΐί.τ, φϋκιΐ3ΐη ηονβιη, ιριακίαιη οοΐο; οί ολγιιιριι,

ιΐουοιιι ρΐ »(>ρ1ϋΐη, Ιιί=> ρμρ Π'ίρι,ιΙρ ηυηΐΡΓο. Λ*ιοηιΙί1ιιι- 3υ(οηι

ίη ιΙρχΙγο (|ϋϊ(|ριιι ηονοιιι δνΙΙβοίί, ίη ίϊηί>ΐΓυ υργο, οοιο :

ι( φΐυιΐ α.Η|ϋ3ΐί8 ι|ί*ΐ3ΐι1ϊα Ιαιιι ίη Ιϊ(|ιτί> αϊ) α βι) ω, φΐβιη

ίιι ΙίΙίί.•; 3 ^ΐ'3νί*ίίιιιυ 1χ>ηι6ο 3ΐ1 30ΐιΙί»ίιιιαηι ηοΐοη , ριφϋ

ηιηιιρπΐ3 ,-τΐ|ΐΐ3ΐίί ΡίΙ οηιηίιιιυιΐίο ι;«Ίί ηιοΙοι1ΐ3?. ΥιιΙργο

3ΐιίοηι (Ιβορίηο ΙαΙία ιι«ί>ΐ)ΐΐ3ΐιι ύιιυίΙαΓΡΐ ηρο ιΙίςρΓο προ ίη-

νοηίι•ρ ίη ρρΓρρΙυίδ, ψιυηί,ιηι ο( ίη 0θΓπιρ(ίυί|ί|»υ5. (7) 5βϋ

ιρίΧ' 111 ΙΗΙΙΠΡίί.-ί ΙηΐΙιΐΒΙΐΙΐΙΓ Ι13(11Γ0:, Ρΐ φ103 Ιιίί ΟΟΙ1(Γ,1Π3,

30 οΗΐιΐΜΐο (ρι.ν ίιι Ιΐΐ3ΐ1ιριιΐ2ΐι1)ΐΐί , ιιί ((υίιΐϋΐη ιΐίουηΐ οί οβιι-

ί >35 Ιι;οο ιι:ι(ΐ!ΐτβ ΓίοίυηΙ, ρλ νίιΙοηΙυΓ Ιιοο ηιυιΐ» ο>η>ίι1ρ-

πιιιΙώΐΗ ι-Ι.ιυί. 8ρουη<)υιτι ηυΙΙιιιη ρηίηι ιηοιίιιιη ροΓυηι

ιριί ΟΙΓ03 ριίηοίρία ιΐοΐοηηίηβΐί ίυηί, ίΙΙοηιιη υΙΙιιιη 0311*3

ο<1. ΙΙΙιΐιΙ (3ΐιιριι ηιβηίΐΡδΙϋπι Γ3θί«ηΙ, φΐυιΙ ίρβυιη Ββηρο5(,

ιΊ ι]ΐΐϋΐ1 .Ιο οοοηΐίηαΐίοηρ ίρΜίκ Ιιοηί ο>( ίιηρ3Γ, τοοίυηι,

ΛΊ(ΐι»Ιο, (]1)0! (]ΐιοπιηϋίΐιι ιιιιιιιογοπηιι 51ΙΠ( ρο(βη[ία?; ίί-

ι ίιι 1 1 ιΐ3ηΐφ!β <ιηιιί |ριηροΓ3, ρΐ ΙαΙίδ ηιιηιοπι* ; 30 οοΙβΓίΐ

ΐ|ΐιο?οιιιηςιιρ εοΙΙί^ιιηι οχ ΙΙιοοιοιηβΙίΙιιυ ιιΐ3|Ιιοηΐ3(ίοίί ,

. ιΐΐ'• ρο!οηΙί3ΐιι 01111113 ΙυΙκηΙ. (8) (,ΐιι.ιι.• η^ίηιίΐαηΐιιΐ'

Γ.ι-πα1ιυιΐί 3θοΜοη(ίΙ>ιΐί. 8ιιπ1 οηίιιι ηι,οίιΐοηΐί.ι ιρικίοπι,

>οι! (:ιιΐινοηίοηίί3ίη\ϊιΡΐη οηιηϊα, ιιηιιιιι »α(οιιι οί .|ΐι.,ι| ρη,-

ροιΊίοηαΙβ ο>1. Ιη υηβα,ηβςυο οηϊηι ρηΐίί ρΓ3'ι1ίο3ΐίοηρ ο*1

ίιΙ ']ηοι| ρΓοροΓίίοηϋΙβ ρβΐ, ιιί ΓοοΙυηι ίη Ιοη^ίΙικϋηρ, ιΐ.ι

ίιι ΙίΐΙίΙιιιΙίηβ ίοςιΐ3ΐρ Γογ(88818, ίη ηυηΐΡΓΟ ίιηρ3Γ, ία οο•

Ιοιρ αιιΐοηι βΐϋιιηι. (9) ΡπτΙβΓί», ΙΐϊΓηιοηίοϋΓυιη βίςιιβ $ί



038 ΐ""3. Π1\ ΜΓ.ΤΛ ΤΑ ΦΪΣΙΚΑ Ι Γ,

Ου/ ο:

χ χι των

ίν -',:; ν.'Λ'.νι ιγ. )•ιά

τοιούτων οιχ5;ΐου?ι "''

ίσοι ίΐί£ΐ, χχι γ χ 5 αϊ ;«/»«;• ι

ού ΐΓΟίτ,τιον. [ΐη' Τά ;α:ν ο,ι.

ί τε καν ϊτι —).£•<■> -.^>ι/')ν.χ.

είναι το τϊο/Ι α χχκο—χΟίΐν -:;■.

ατ,Οί/α τ:οτ:ον ουναβ'ϋι τυνεϊ;*

,Γ..,

1 των χοιχον ων

./.- ■/Ο*, αλλήλων οι

5- ζ ν
α ■'£ τχΐτχ ε

ίοη

τυ'/ Μαίνονται τχΰτχ

Ί : '.ϊ τ=κ;.ιή:."ΛΑ ιον

"Ο /£7ΐν χυτών* "'- ΚΧΙ

0 > μτ, νωριστα £'.•

ναι τα !*χΓ;/•;χχτ•.κχ τον χ'.^τ,των, ως ενιοι λεγουσι,

■χτ,ίϊ τχ,ιτχ; ϊίναι τα; ά^/χ;.

ιιιιΐίιιιιι ηιιιι *ιιιιΙ ι .ιιιν3 ηιιιηι'π, .|ΐιί ίη .«ρβτίι'ΙιιΐίΜίηΙ ' κΐζΐ

Ια ). ΙΙΙί ιι,ΊΜίψΐι' ,ιιρι.ιΐι•* *ρο<Ίο 3ΐ> ίυνίιοιι ϋϋΤιτιιηΙ : «•!■

ι.'ΐιίιη ίρ>τ ι|ικη|ιιι> ιιπιΙ.ιΙη* : φΐ,ιι-ρ ρπψΙ,Γ Ιι,νο, ικ•η >»ιγ,(

Γίΐιίι,ηι1α.•ϋ|Η•(ί«. ι ΙΟΙ Ι}υ» ι^Ηιιγ ι'\ ίΙΙί* >ίΊκ ϊιιηϋιιτ, Ιιλγ

ο( .τΐί.ι ιΊϊίΐιη Ιιί* ρΐιιτα ρο»*υηΙ ι:ιιΙΙίμί. ΥηΙΗιιγ ηιιίπιι Ιι•χ .

ι|ΐιοι] ιιιιιΐίϊ» ιιιηΠίμίΙιΐΓ ι1ίιΓκΐ]|(,ιΙί1)ΐι> «ΊΓ03 ϊ>'η•ταΙί•ιιι<Ίΐι

ΐ'ΐρΐΊΐηι, οΐ γ | υο< 1 ιιιιΙΙιι ηιοιίο [κ«-ιιπΙ Ιι,τε εοηυηηαΓΟ , φίΜ

ιηαΙΙκ'ΐηαΙίεα ηυιι $ιιηΙ ι ί>(Ίΐ»ϋ>ι1ϊϋυ> ι πΙ ιριί.Ιαπι ιΐίιυηΐ ι

$γ|>»γ313, ϋοοιιιηειιΐο οιν: φΐοϋ ηο Ιιίχ- (ρικίι'ηι >ιι»1 ρππ-

οίρία.
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δή ταϋτα άλογα, και μάχεται και αύτα έαυτόϊς και

τοις εύλόγοις , και εοιχεν εν αυτοί; είναι δ ΐιμωνίδου

μακρός λόγος• γίγνεται γαρ δ μακρός λόγος ώσπερ δ των

δούλων , δταν μηθέν υγιές λέγωσιν. Φαίνεται δέ χαΐ

* αύτα τα στοιχεία το μέγα και τό μικρόν βοαν ώς έλκο'-

μενα• ου δύναται γαρ ουδαμώς γεννήσαι τόν αριθμόν

άλλ' ή τον άφ' Ινός διπλασιαζόμενον. (ι\) Άτοπον δε

χαΐ γενεσιν ποιεΐν άϊδίων όντων , μάλλον δ' έ'ν τι των

αδυνάτων. Οί μεν ουν Πυθαγόρειοι πότερον ού ποιοϋ-

ιυ σιν ί| ποιοϋσι γενεσιν ούθέν δεΤ διστάζειν φανερώς γαρ

λέγουσιν ως τοϋ ενός συσταθέντος , είτ' έξ επιπέδων είτ'

έχ χροιάς είτ' £χ σπέρματος είτ' ες ών άποροϋσιν ειπείν,

εύθυς τόέγγιστα του απείρου δτι εϊλχετο καΐ έπεραίνετο

υπό τοϋ πέρατος, (ιε) Άλλ' επειδή κοσμοποιοΰσι και

16 φυσικώς βούλονται λε'γειν , δίκαιον αυτούς έξετάζειν τι

περί φύσεως, Ικ δέ της νϋν άφεϊναι μεθόδου• τας γάρ

εν τοις άκινήτοις ζητοϋμεν αρχάς , ώστε και των αρι

θμών τών τοιούτων επισκεπτε'ον τήν γε'νεσιν.

Τοΰ μέν ο3ν περιττού γενεσιν ού φασιν, ώς δηλον

ίο δτι τοϋ αρτίου ούσης γενέσεως ■ τόν δ' άρτιον πρώτον

εξ άνίσων τίνες κατασκευάζουσι τοϋ μεγάλου και μι-

κροϋ ίσασθέντοιν. Ανάγκη ουν πρότερον ύπάρχειν τήν

ανισότητα αύτοϊς τοϋ ίσασθήναι. Ει δ' άε\ ήσαν ΐσα-

σμένα , ούκ άν ήσαν άνισα πρότερον • τοϋ γαρ άει ούκ

26 εστί πρότερον οϋθε'ν. "Ωστε φανερόν δτι ού τοϋ θεοιρησαι

ένεκεν ποιοϋσι τήν γενεσιν τών αριθμών. [IV.] (2) "Εχει

δ' άπορίαν και εύπορήσαντι Ιπιτίμησιν, πώς έχει προς

τό αγαθόν καΐ τό καλόν τα στοιχεία και αί άρχαί, άπο

ρίαν μέν ταύτην πότερόν έ"στί τι ε'κείνων οίον βουλόμεθα

30 λέγειν αυτό τό αγαθόν και τό άριστον, ή ού, άλλ' ΰστε-

ρογενή. Πάρα μέν γαρ τών θεολόγων εοιχεν δμολο-

γεϊσθαι τών νϋν τισίν, οί ού φασιν, άλλα προελθούσης

της τών όντων φύσεως και τό αγαθόν και τό καλόν

έμφαίνεσθαι. Τοϋτο δέ ποιοϋσιν εύλαβούμενοι άλη-

35 θινήν δυσχέρειαν, ή συμβαίνει τοις λέγουσιν, ώσπερ

ενιοι, τό εν αρχήν. (3) "Εστί δ' ή δυσχέρεια ού δια

τό τη άρχη τό ευ άποδιδόναι ώς υπάρχον, άλλα δια τό

τό εν αρχήν κα'ι αρχήν ώς στοιχεΐον χαί τόν αριθμόν εκ

τοΰ ενός. Οί δέ ποιηται οί αρχαίοι ταύτη δμοι'ως,

40 ή βασιλεύειν και άρχειν φασίν ού τους πρώτους, οίον

νύκτα καί ούρανόν ή χάος ή ώκεανόν, αλλά τόν Δία.

(ι) Ού μην άλλα τούτοις μέν δια τό μεταβάλλειν τους

άρχοντας τών όντων συμβαίνει τοιαϋτα λέγειν , έπε!

'Λ γε μεμιγμένοι αυτών (και ) τω μή μυΟικώς άπαντα

45 λέγειν, οίον Φερεκύδης και έ'τεροί τίνες, τό γέννησαν

πρώτον άριστον τιθέασι, και οί Μάγοι, και τών υστέ

ρων δέ σοφών, οίον Εμπεδοκλής τε και Αναξαγόρας,

δ μέν τήν φιλίαν στοιχεϊον, δ δέ τόν νουν αρχήν ποιή-

σας. Τών δέ τας ακίνητους ουσίας είναι λεγόντων οί

60 μέν φασιν αυτό τό ίν τό αγαθόν αυτό είναι • ούσίαν

μέντοι τό εν αύτοϋ ώοντο είναι μάλιστα. Ή μέν ουν

απορία αυτή , ποτέρως δεϊ λέγειν. (ι>) θαυμαστόν |

ίΐβο,υε οηιιιίίΐ ίιτ;ιΙ»>η;ιΙ>Πί.ι ίΐιηΐ, 30 ίρί-β δίΐιί ίρδίδοί πιΐίυηϊ

οοηκεηίβηείδ ριιςπαηΐ. Υίιΐθΐυτ δβηο ίη είδ εδδε Ιοη^υδ

δίιιιοηίιΐίδ δεπηο : Γι Ι ηβηιςιιε 1οη^ιι$ δεπηο , ψιΐ'ΐιι,κΐιηο-

ιΙ ϋ ιη ίί α,υί δίτνοΓίιηι εδί, ο,ιιηιη ηϋιίΙ 53ηιιπ) ιΐίαιπί. Ιρδβ

ςυοςιιβ ε!εηιεη(3 ιιι.ιμ,ηιιιιι εΐ ρ3Γνυηι τκΙιίιΙιιι• οΙβπΐίΓε,

ιρΐ"ΐΙ ('\Ιι.ίΙιιιιι(ιιγ : ηοη ροδδυηΐ εηίιη ιιΙΙυ ιικμΙιι βεηεΓβι-ε

ηιιηκτηιη, ηίδί ειιιη φΐί ιιΐι ιιηο (ΙιιρΙίι-.ιΙιΐΓ. (14) Ιηοοηνο-

ηϊεηδ εΐίβπϊ εδί, ίηιο νεΙ ίιηροδδίΐιίΐε, £εηει•3(ίοηειη ςιιοςυε

εοπιπι ΓβεβΓε, φ]3ε ριτριΊιιιι δίηΐ. ΓΙπιιη αιιΐι'ΐιι ΡνΙΙιβ^ο-

Γίοί Ι.ιπηηΙ, 3η ηοη ΓαείαηΙ βεηεπιΐίοηεηι, ηίΙιϊΙ οριΐδ εδ( ιΐιι-

1ιί(;ΐΓ«'. ΜβηίΓεδΙε ηαηιςιιβ ϋίοιιηΐ ςυο<1 υηο οοηϊΐίΐιιΐο δίνε

εχ ρ1»ηίδ, δίνε εχ εοΙοΓε, δίνε εχ βεηιίηε, δίνε εχ ο,υίΐΗΐδ ηοη

ρκδΜίιιΙ (Ί;ιι•ε (Ιϊινπ', εοηΓβδΙίπι ίηΓιηίΙο ρΓορίηςυίδδίηιυιη

(ι'.ίΙιγΙι,ίΙιιγ, Ιιτηιίη3ΐ)3ΐυπ|Π'• 3 ΙεΓΠΐίηο. ( 1 5) ΥοΓυπι ςιιο-

ιπ.ιιιι <1ο ιιιιιπιΐί Γ,κ Ιιιγ,ί αο η.ιΐιιι <»ΙίΙεΓ νεΓΐ)3 ΓβοεΓε νιιΐιιηΐ ,

(Ιεεεηδ εΓ3ΐ 3ΐίςιιί(1 εοβ (1ε ηβΐιιι-β ίηνεδΙίςβΓβ, 3 ρι%δεη1ϊ

Μ'ΠΙ νί& (Ιί.Μ|•(Ι(•ΙΟ. (^ΙΙίΙΊ'ίΐΙΙΙΙδ ΙΙΙΙΙΙΙιρίι! ρΐ ΊΙΗ'ίρίίΙ , 1(113! ίη

ίηιιηοΐιίΐίϋιΐδ δΐιηΐ. Ου»α' ιΊί,ιιιι Ι,ιΙιιιιιι ηιιηιει υπιιιι ςεηε-

Γ3ΐίοηεπι (:οη»ί(Ιει αιο οροΓίεΙ.

ΟΑΡ. IV.

Ιηιραπδ ϊ(3ςυε ^εηεπιΐίοηεηι ηοη ιΐίπιηΐ , ςιιββϊ νίιίεΐίεεί

ριΐΓΐδ μΐΊΚτιιΙίυ μΙ. Γηπίιι νεΓΟ ρΓίιηιιηι εχ ϊηχιριβΜ-

ικιβ, ηοςηο ε( ρ;ιι•νο ίηρκιΐίδ, εοηδίίΐιιυηΐ. Νεεεδδε ίΐ.κρίι!

εδ( ρι-ίιΐδ εδδε ίρδίδ ϊηΐεα,υβίϋβίεηι , ηυηιη ίρδίιηι ;«<Ι.ι•-

ιρκιιϊ. δί ϋΐιίοιη δειηρεΓ 3ΐ1ιΐ'(]υ3(β ΓιιίδδεηΙ , ηοη Ιιιί>Μ•ιιΙ

ίηηιριιιϋιι ρηιΐδ. Ιρδο ειιίιιι 8<Ίΐιριτ ιιίΙιίΙ εδί ρη'ϋδ. (,ίικιπ'

ρβίεΐ ο,ιιοιΙ ηοη εοηΐεηιρίβηιϋ μι ;ιιί;ι Ιικίιιιιΐ μΐ'πιτίΐίοΐκ'ΐιι

ηιιιικΜΌΠιιη. [IV] (2) ΗβοεΙ (1ιιΙ)ί(3(ίοηειη, εΐ 3 ηεηο ιΐη-

ΙιϊΙηηΙε ΓερηΊΐΡΐΐδϊοηειιι , ςιιοηβηι ηκχΙο 3(1 Ιιοηιιιιι «Ιιρκ.!

ριιΙιΊιηιηι εΙεηιεη(3 ρη'ηείρίβο,ιιε δε Ιι:ιΙ)εηηΙ. Ι)ιι1ιί(;ιΐίο-

ηεηι (ριίιίεπι Ιιβηο , ηίππη αΐίηικκΐ ίδίοπιιιι Ιαίε δί( , ςιΐ3ΐβ

νοίοηιυδ ίρδηηι Μοβίο Ιιοηιιηι εί ορίίιηυιη (ΙίοεΓε, »η ηοη,

δ(•(Ι ροδΙεΓίιΐδ βΡθί(3 δίηΐ. Α ιριίΙιιΐΜΐιιιη εηίιη ΓεεεηΙίοπ-

1:11•. (ΙιεοΙο^ίδ εοηεεδβιιιη ε$δε νία'εΙυΓ, ηυί ηοη ΐίιιηΐ , ηίβί

ο,ιιοιΙ εη(ίυη) ηιιΐιιπι ρΓοεευΌηΙε, Ιιοηιιιιι ςυου,οε 3ε ριιΙ-

ιΐιπιηι ΗρρΜί'ιΊ. Ηοε βυΐεηι ΓαοϊιιηΙ, υογ3ιιι νεηΐί ιΐίΐΐίιηΐ-

ΙιιΙεηι , φΐχ αοοκίίΐ οΊεεηΙίΙιιΐδ , φΐΐ'ΐιιαιίιικκίοιη ιριίιίαηι αΊ•

ι ιιιιΐ, ίρΜίηι ιιηηιη εδδε ρΓίηείρίυηι. (3) 1)ίΙΊίαιΙΐ3δ 3υΙειιι

<— 1 , ηοη ιριιιιιί.Ίΐη ριίικ ίρίο Ιιοηιιιιι Ιίΐιιιριαιη ίιΐδίΐαηι ;ιΙΙιί-

Ιιιιι'μιιιΙ , νεπιηι ρΓορΙβΓεϊ ςηοιΐ ίρδοηι ιιηιιιιι ροδυεπιηΐ

ρηιιείρίιιιη , εΐ ρπικ'ίρίιιιιι υΐ οΙεηιεηΙιιηι,ηυιηρΓυιη (ριοο,ιιο

εχ υηο. ΡοεΙ»; νεΓΟ .ιηΐίιριί δίιηίΙΚεΓ, ςυο ηιοίΐο Γε^ηΒΓΟ εΐ

ρΐΊΐΐ(ίρί;ι εδδε ιιίιιηΐ ηοη ρππιοδ, νιΊιιΙί ηοείειη , εΐ οα-Ιιιιη ,

3ΐιΙ εΐιβοδ , βυΐ ε(ί3ηι ικ-εχηοιη , δειΙ ^ονο^η. (4) ΑΙ νεΓΟ

Ιιίδ (ριίιίεηι, εο ιρίιιιΙ ιιιιιΙ.ίιιΙ εηΐίυιη ρηηείρεδ , Ι.ιΙία αΊεεΓβ

βοείϋίΐ : ςιιίβ ϋ ςυίιίεπι εοΓυηι, α,ηί ηιίχΐί ΓιιεΓυηΙ, εο ςιιοιΐ

ηοη οιηηίβ ΓαΙιιιΙοββ <Ιϊ<ιιιιΙ , υΐ ΡΙιεπχνιΙεί εΐ ;ιΙίί ηιιίιίαπι,

ρηηιιιηι βεηοΓβηδ ορίίιυυηι ροηιιηΐ , »ε οΙΪ3ηι Μβςί , εΐ ρο-

δΙΟΓίοΓυιη ΐ]ΐιοι]ΐιε δ»ρίεη(υιη , «Ι ΕιηρείΙοεΙεβ εΐ Αηβχαβο-

Γ38, ςυϋπι Ιιίε ηηίιίειη ,-ιιηίι ΊΙί.ιηι, βίειιιεηΐυιη ; ίΙΙε νεΓΟ ίη-

ΙεΙΙεεΙυιη ρηικΊρϊιιιιι ΙεεεπΙ : εοΓυηι νεΓΟ ςυί ίηιηιυΐιίΐεδ

δΐιοδίβηΐίβδ (Ιίειιηί, ςυία'βηι ίρδίιηι ιιηιιηι, ίρδίιηι Ιιοηιιιιι εδδ»

αϊυηΐ : δΐιΐΐδίαηΐϊβη] (3ηιεη ΐ']ιΐδ ίρδυπι υηυηι ηΐ3χίπι« ρυ-

Ιβηβηι ε&δε. υιιΐιίΐαϋο ί^ίΙιΐΓ 1ια!0 εδί , ηίΓΟ ηιοιίο ιΐίεεη-

(Ιιιιιι δίΐ. (5) ΜΪΓϊΙιίΙο 3ΐι1ειη 051 δι ρΓΪιηο εΐ ρεΓρεΙυο 3ε
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8* ίί τω πρώτω χαϊ άϊδίω και αύταρκεστάτω τοϋτ' αύτδ

■πρώτον ούχ ώς άγαθδν υπάρχει τι) αύταρκες χαϊ ή σω

τηρία. Άλλα μήν ου δι' άλλο τι άφθαρτον ή διότι ευ

έχει, ούδ' αυταρχες. Ωστε το μέν φάναι την αρχήν

6 τοιαύτην είναι εύλογον αληθές είναι. Το μέντοι ταύτην

είναι τι) έν, ή εί μή τοϋτο, στοιχεΐόν τε καί στοιχεΐόν

αριθμών , αδύνατον ■ συμβαίνει γαρ πολλή δυσχέρεια ,

ήν ίνιοι φεύγοντες άπειρήκασιν, οί τι) ?ν μέν δμολο-

γοΰντες αρχήν είναι πρώτην και στοιχεΐόν, τοΰ αριθμού

• ο δέ τοϋ μαθηματικού. Απασαι γαρ αί μονάδες γίγνον-

ται όπερ αγαθόν τι, χαι πολλή τις εϋπορία αγαθών.

"Ετι εί τα είδη αριθμοί, τά είδη πάντα δπερ αγαθόν,

(β) Άλλα μήν δτου βούλεται τιθε'τω τις είναι ιδέας • ει

μέν γαρ τών αγαθών μόνον , ούκ έσονται οϋσίαι αί ίδε'αι•

15 εί δέ χαι τών ουσιών, πάντα τα ζώα χαι τα φυτά

άγαθα και τα μετέχοντα. Ταϋτά τε δή συμβαίνει

άτοπα, καί το εναντίον στοιχεΐόν, είτε πλίνθος 3ν είτε

τό άνισον και μέγα κα\ μικρόν , τι) καχον αυτό. Διόπερ

δ μέν έφευγε τ6 αγαθόν προσάπτειν τώ ένι ώς άναγκαϊον

20 όν , επειδή εξ εναντίων ή γένεσις , τι) καχον τήν τοΰ

πλήθους φύσιν είναι- οί δέ λέγουσι το άνισον τήν τοϋ

κακοϋ φύσιν. (7) Συμβαίνει δή πάντα τα Οντα με-

τέχειν τοΰ χακοϋ έξω Ινδς αύτοΰ τοϋ Ινός , και μάλλον

άκρατου μετέχειν τους αριθμούς ή1 τά μεγέθη , και τδ

25 χακον τοϋ άγαθοΰ χώραν είναι, καΐ μετέχειν καί όρε—

γεσθαι τοΰ φθαρτιχοΰ• φθαρτιχδν γαρ τοΰ εναντίου τδ

εναντίον. Και εί ώσπερ έλέγομεν δτι ή ύλη εστί τδ

δυνάμει εκαστον , οίον πυρδς τοΰ ενεργεία τδ δυνάμει

πΰρ, τδ χακδν εσται αύτδ τδ δυνάμει αγαθόν, (β) ϊαΰτα

•ο δή πάντα συμβαίνει, τδ μέν δτι αρχήν πασαν στοι

χεϊόν ποιοϋσι , τδ δ' δτι τάναντία αρχάς , τδ δ' δτι τδ

Ιν αρχήν, τδ δ' δτι τους αριθμούς τάς πρώτας ουσίας

καΐ χωριστάς και είδη.

κϋιί ί|)5ί ΜίΓΓιοϊΐΊΐίίκίϊιηο Ιιοο ίρϊΙΙΙΙΙ ρπΐΙΠΠΙΙ , ρβΓ 80 ΜΐΙΙί-

(•ίΐΊΐ4ί;ι, εί ία1ιΐ9, ηοη &ί( ίίΐηψι,ιιιι Ικιπιπη. Εηίηινιτο

ηοη ρΓορΙβΓ ιιϋιιιΙ ίιιεοπιιρίϋιίΐε νβΐ βϋιί ίΐιίΐίεϊεηε εϊΐ , ηίβΐ

ΐ|ΐιοιιί;ιηι Ιιγιη• 3β ΙκιΙιεΙ. (}ιΐ3ΐ-ε ιΐίεειε ηυίϋειη ρι ίηείρίπιιι

Ιβίε ββδβ , ΓΐΙίοηί εοηχβηίβηεαιη ββΐ νεπιιη β88β : ηοο νιτυ

6556, ίρειιιιι ιιιιιιιιι , ;ιιιΙ εί ηοη Ιιοε, βίεπιεηΐυιη, γ! ηυηιεπ)-

πιηι βίβιηβηΐυη) 6586, ϊηιροβίϊΐιίΐε εβί. ΑεείάΊΙ εηϊιη ηιυΐΐβ

(ΙϋίίευΙΐ38, ΐ|ΐι,ιιιι ψιυιιι φΐΐϋαηι ΓυςεΓεηΙ, ιμιί ιιιιπιη ιμιίιίειη

ΠιΙιΊμιιΙιιι• ρΓίηιυιη ρπηείρϊιιιιι 6556 :ιε είειιιεηίιιιιι , Ϊρ$ϊιΐ8

Ιιιηιεη ηΐΐΠιεηΐίΐΙίΐΊ ηιιιιιειϊ, πίιι ιΐβδεπιοπιηΐ. ΟυηεΙκ

ηηηιιμιε υηίΐαΐες Γβνετα ΙίυηΙ βΙίιμιυιΙ οοηιιπι : ε( ιιι^ιιιι 1>ι-

ιιυπιιη βνΗ ηΙ)ιιιι(1λιι1«. ΙΙεηι , εί δρεοίβί μιη Ι πυηιειϊ, οπι-

Π65 ερεείεβ ϊρβυηι Ιιοπιιιη »1ίιμιο<Ι. (6) ΑΙ νεπ> ειιμίί,ειιιιι•

ψιε ν< 1ϋ , ροηβΐ (|υϊβ ίϋεββ 653ε : $ί ιμιίϋεπι υοηοπιηι ωΐιιηι ,

ηοη οηιιιΐ μιΙιϊΙβπϊκϊ' ίιΐε»• ; (μιοίΐβί είίαιιι 61ι|)8ΐ3ΐ)ίί3πιιη,

είΜΙΓί,Ί 31ΐίΠ13ΐΪ3 £{ [ιΙ.ΙΙΐΙ.Ι' 0ΟΠ3 ΜΙΙΐΙ , Γ(Ι«|Ι1|> είίιιιη μιι 1 ίείρ.ϊΐι-

ϋ;ι. 1 1830 ίίϊςυε ϊηοοηνεηίεηΐίβ ίΐεείιΐυιιί; εί 3(1 1ια;ε, ευιιίπι-

Γίυηι ιΊειιιειιΙ ιιιιι ( ίϊνε ιιιιι 1 1 Κικίυ, ϋ'νβ ιηχηπβίε, βΐ ιικι^ιιιιιη,

βΐ ριιη ιιιιι ίίί ) ιρβιιπα ιιι,ίΙ ιιιιι ετιι. <}υ3Γε ηυί(]3ΐη Γυμίι;ϋ3ΐ

ϋοηυιη ιιηί οορυΙβΓβ , 1αικ]ΐιαηι ηβΐβεβε εϋ , φιιιπι ^εηεΓβΙίο

5ί Ι εχ εοη(Γ3Γϋ$, ηυΐιιι-αιιι ηιιιΐΐίίικίίηίϊ ιιυΐιπη 655ε : αη|-

(Ιαιιι ίιΐΛΜ|ΐι;ι1(: , ηκιϋ ΓκιΙυπιιη ιϋευηΐ. (7) ΑεείϋίΙ ί^ίΐιιτ,

0ΙΙΙΙΜ3 (ΊΐΙίΐΙ, [ΙΙϋ'Ιΐ'Ι' ιιιιιιιιι ι|ΐιιιιΙ οί ίρ,ιιιιι ιιιιπιη, ηιβίο

ρ3Γΐίοίρ3Γβ, βΐ ηυηΐ6Γ08 βο ηΐ3§ί$ ρυΓΟ ρ3Γΐίείρ3Γε , ςυβηι

ιη:ι^ηϊ(ιιι1'ιηε5 : βΐ ιιιυΐιιιη , Ιυειιιη 655ε Ικιιιϊ , βε ραΓίίιϊρηη',

61 3ρρβΐ6Γ6 εοιτυρίίνυηι. 0οηίΓ3Γίιιηι ιιαιηιριΐ' εοΓΓυ-

ρΐίνυιη εοηΐΓβπί εβί. ΑΙ, μ >|ΐΐι'ΐικιΊιιιιιιΙιιιιι ι1ίι-(•1ι,ιιιιιι>,

(|υικ1 ιηϋΐίτϊα 651 ί•1 ςυοά ροΐεηΐίβ ιιηιιιυ(ριυ(1ΐ|ΐιε , νείιιΐί

Ϊρ3ϊιΐ8 .ίγΙιι ίμιιϊ>, «ριιιιΐ 65( ρυίρηΙιΛ ί§ηί5, ιιιαίιιηι βΗΙ,

ϊρειιιη ριιΙί'ΐιίιΛ Ιιοηιιιη. (8) ΙΙχε ϊβϊΙΟΓ οπιηία ηοεϊιΐιιηΐ,

ι|ΐΐ(ΐιΙι1κιη (|ΐιίι1ΐΊ>ι , ςυί& υηιηΐ' ρΓΐηείρίιιηι ΓβεϊυηΙ είειηεη-

Ιιιπι ; <ρΐ(«1ιΐ3ΐιι , ςυί3 οοηΐΓίΐιία ρΓΪηοϊρϊα ; φιυιΐιίαιη , ηιιία

ίρβυηι ιιιιιιιιι ρπιιιίρίιιηι; ςποιίιίαηι , ηυίβ ηηπιείΌβ ριίιιΐΛϋ

5υθ5ΐ3η(Ϊ3$, 5ερ3Γ30ίΐ65 , »ε ερβείεβ.

€Α.Ρ. V.

ΕΙ ουν καΐ τδ μή τιθέναι τδ άγαθον εν ταΐς άρ/αϊς

36 χαϊ τδ τιθέναι ουτοις αδύνατον , δήλον δτι αί άρχαΐ ούκ

ορθώς αποδίδονται ουδέ αί πρώται ούσίαι. Ούκ δρθώς

δ' ΰπολαμβάνει ούδ' εί τις παρεικάζει τας τοϋ 5λου

άρχας τη τών ζο'ιοιν και φυτών, δ'τι ϊξ αορίστων ατελών

δέ αεί τα τελειότερα , διδ και ίπΐ τών προΊτων ούτως

40 εχειν φησίν, ώστε μηδέ όν τι είναι τδ £ν αυτό. ΕϊσΙ

γαρ καΐ Ινταϋθα τέλειαι αί άρχαΐ έξ ων ταϋτα • άν

θρωπος γαρ άνθρωπον γέννα , χαϊ ούχ ίστι τδ σπέρμα

πρώτον. (3) "Ατοπον δε χαι τδ τόπον άμα τοις στερεοϊς

[και] τοΤς μαΟηματικοϊς ποιήσαι (δ μέν γαρ τόπος τών

«5 χαθ' ίχαστον ίδιος, διδ χιοριστα τόπω, τα δέ μαθημα

τικά ού ποϋ ) , και τδ ειπείν μέν δ'τι ποϋ εσται , τι δε

έστιν δ τόπος, μή. (3) "Εδει δέ τους λέγοντας εκ

στοιχείων είναι τα Οντα και τών όντων τά πρώτα τους

αριθμούς , διελομένους πώς άλλο έξ άλλου εστίν , ούτω

50 λέγειν τίνα τρόπον δ αριθμός έίτιν Ικ τών αρχών. Πό-

τερον μίξει ; άλλ' ούτε παν μικτόν, το' τε γιγνόμενον

έτερον, ούκ εσται τε χωριστδν τδ £ν ούδ' Ιτέρα φύσις,

δι ί^ίΙιΐΓ Ιιιγπ ηοη ροηεΓβ 1>ηηιιηι ϊη(ρι• ρηηείρϊβ, Ιιπη ίί»

ροηεΓε ίηιροεβίοίΐε εβι , εοιι^ίαΐ ςιιοά ηοη τεείε 355ί§η3η-

ίιιΐ' ρι-ίιιε.ίρί3, ηεςιιε ριίιικο ίπΐΐϊΐηηίί,τ. ΑΙ οίκιιιι ηεε Ϊ3

ιεείε ριιΐβΐ, ι]ΐιί υηίνεπιί ρήηείρί3 , ηηίιικιΐίιιιη ρΐαηίίίπιιιι-

<]υε ριϊηείρίο 35ίίιηίΐ3ί : (|υϊ3 εχ ίικΙείεπιιίιι,Ίΐίί 3ε ίπιρετ-

ΓιτΙϊϋ βιΜίιριτ ρεΓΓεε(ίθΓ3 : εί ίιίεο ι-Μ,ίπι ίη ρηιηϊ$ ϊί••ι 86

ΙιηΙιΐ'Γΐ• 3ί[, υΐ ηεε εη5 βΐίαυοά 5Ϊ1 ίρ&ιιηι ιιιιιιιιι. Υεπιπι

οίί.Ίΐιι Ιιίε ρεΓίνεΐΒ ρΐ'ίηείρίίΐ 5υη( , εχ ηυί1ιυ8 Ιιχε μιμΙ.

ΙΙυιιιο οιιίιιι Ιιοηιίικ'ΐιι @εηεΓ3( , ηεε ίρεπιια ριιιιιιιιιι εε(.

(2) ΛΙμιιϊΙιιιμ ϊΙιίιι εβι , Ιιιειιιη δϊηιυΙ πιπί 5θϋι1ί3 ιιι,ι-

ΙΙκΜίιιιΙίείί Γιιερι•ε ( Ιοπίί ηαιιιςιιε βίημιιΚιπυηι ρΓορπιιβ ;

ιμι.ιι ε Ιιιεο 8ερ3Γα1ιίΙί3 5υιι( : ιικιΙΙίριιιαΙίεΛ νεΓβ ηοη μιιιΙ

ίιΐίειιΐιί ) ; εί ϊιΐΜίρεΓ ιϋερΓβ (]υί(1εηι ςυοιΐ βΐίευίιί επιηΐ ,

ςυΜ νεΓΟ 1οειΐ8 8ίΙ , ηοη (ΙΐεεΓβ. (3) ϋεοεΰβΐ νεΓβ εο8 ,

ιριί εηΙΪ3 (Ιίεεηϊΐιί βββε εχ εΐεηιεηίίβ, ρΓΐιικκριε εηΐίυηι ιιιι-

ιηεΓϋ8, (1ί\ί(1•Ί•ο (ρι,ιΐίίεΐ' ηΐίικί εχ 3ΐίο 5ί(, εί ϊ(3 Οϊειτε,

(ριοικιηι ηιηιΐιΐ ιιιιιικίί» εχ ρΓίηείρϋβ 8ί( : ιιίπιιη ηιί»ϋοηε?

ΑΙ ηοη ει,ί οιιιιιε ιηΪΒείΙιίΙε, εί ςυοιΐ ΠΙ , αΚεπιπι , ηεε επί

Μ'μ.ιι•3ΐ)ϋ<: ιιιιιιιιι ίρϋΐιιι , ηεε 3ΐΙεΓ3 ικιΐιιι ;ι : (|ΐιο<Ι Ιιί το-
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οί δέ βούλονται. Άλλα συνθέσει , ωσπερ συλλαβη'ν ;

Άλλα θε'σιν τε ανάγκη ύπάρ/ειν , και χωρίς δ νοών

νοήσει το εν και το πλήθος, (ι) Ί'οΰτ' ουν εσται δ αρι

θμός, μονάς και πλήθος, ή τό εν και άνισον. Και έπει

6 το έκ τίνων εΤναι εστί μεν ως ένυπαρχόντιον εστί δέ ώς

ου, ποτε'ρως δ αριθμός; ούτως γάρ ώς ένυπαρχόντων

ούκ εστίν άλλ' η ών γε'νεσίς έστιν. Άλλ' ώς άπό

σπε'ρματος; άλλ' οϋ/ οιόντε τοΰ αδιαιρέτου τι άπελθεϊν.

Άλλ' ώς εκ τοΰ εναντίου μή υπομένοντος; άλλ' ίσα

ΙΟ οΰτο)ς εστί, κα'ι ες άλλου τίνος έστιν υπομένοντος.

(*'ι Έπει τοίνυν το εν δ μεν τω πληθει ώς εναντίον τί-

θησιν, δ δέ τω άνίσω, ώς ίσιο τω ενι χρώμενος, ώς έξ

ενάντιων εϊη αν δ αριθμός. "Εσται άρα τι έτερον ε;

οΟ υπομένοντος και Οατέρου έστιν η γέγονεν. "Ετι τι

16 δη ποτέ τα μεν άλλ' ό'σα εξ εναντίων η οΐς έστιν εναντία

φθείρεται , κάν εκ παντός ή , δ δε αριθμός ου ; περί

τού-ου γαρ ούθέν λέγεται. Καίτοι και ένυπάρ^ον και

μή ένυπάρ/ον φθείρει το εναντίον, οίον το νεΐκος το

μίγμα. Καίτοι γε ούκ έδει" ου γαρ έκείνω γε έναν-

ΪΟ τίον. (β) Ούθέν δέ διώρισται ουδέ δποτέρως ο'ι αριθμοί

αίτιοι των ουσιών και τοΰ είναι, πδτερον ώ; δροι, οίον

αϊ στίγμα! των μεγεθών, και ώς Εύρυτος εταττε τις

αριθμός τίνος, οίον δο'ι μέν ανθρώπου , δδ'ι δέ Γππου ,

ώσπερ οί τους αριθμούς άγοντες είς τα σχήματα τρι

κ γωνον καΐ τετράγωνον, ούτως άφομοιών τοις ψη'φοις τας

μορφάς των φυτών • η ό'τι (6) λδγος ή συμφωνία άρι-

Οαών , δαοίως δέ και άνθρωπος και τών άλλων έ'καστον ;

τά δέ δη πάθη πώς αριθμοί, το λευκόν κα'ι γλυκύ κα\

τδ Οερμόν ; (7) "Οτι δέ ον/ οί αριθμοί οΰσίαι ουδέ της

3υ μορφής αίτιοι, δηλον δ γαρ λόγος ή ουσία, δ δ' αριθμός

ύλη • οίον σαρκός η όστοϋ αριθμός ή ουσία οΰτω •

τρία πυρός, γης δέ δυο- και άε'ι δ αριθμός 3ς άν ή τι

νών εστίν, ή πύρινος ϊ| γήινος -?, μοναδικός. Άλλ' ή ου

σία τό τοσόνδ' είναι προς τοσόνδε κατά την μϊςιν • τοΰτο

36 δ' ούκέτι αριθμός άλλα λόγος μίςεως αριθμών σιομα-

τικών ή δποιωνοϋν. (β) Ούτε ουν τώ ποιησαι αίτιος

δ αριθμός, ούτε δλως δ αριθμός ούτε δ μοναδικός, ούτε

υλη ούτε λόγος και εΐδος τών πραγμάτων • άλλα μήν

ούδ' ώς τό ου ένεκα.

ΙιιιιΙ. ΑΙ εοηιροβίΐίοηε , ιΐίοεηΐ, ιιΐ δνΙΙβηβηι ? 5ε<1 δΜιιηι

ηεεεδδε ε$1 ε«&ε ; εΐ ς»Ί ίηΙε11ί(;ίΙ, δεοΓδοηι ϊιιΙεΙΙίςεΙ υηυηι

εΐ ΠΗΐΙΙίΙυιΙίηειη. (4) ΙΙοε ί^ΐΙιΐΓ ηυιηεπιι επί, ιιιιίΐ,-κ, εΐ

ιηιιΙΙΗιιαΌ, λιιΙ ιιιιιιι», εΐ ίηα>ςυ»Ιε. ΚΙ φΐυηι ίιΙ φΐο<Ι ι•>1

ε\ ;ι Ιΐι |ΐι ιΐιιΐϊ ι'ϋϊ , ι•>1 φΐίιίεπι υ( εχ ϋδ ΐ|ΐι;ΐ' ίιΐδΐιηΐ ; εδί

νιτο ιιΐ ικιιι , υΐι οη.ιιιι ηιοιίο ηαιηεπίδ εδί ? 8ίε ειιίηι ιιΐ <•\

Ηδ < [ 1 1 η- ϊιΐΜίπΙ, ηοη δΐιηΐ ηίδί ε» <ιιι•ιηιιιι ςεηβΓ8ΐίο βδΐ. 8ε<1

Ιαηφίαηι 3 δρετιηβΙεεΓίΙΡ ΑΙ ηοη ροδδϋιίΐε α() ϊηϋϊνίδίηϋί

8ΐί(]ΐΜι1 »1)ΪΓε. Λ'εΓυιη ΓοΓίαίδίί ΙαηςιΐΒΐιι υΐ εχ εοηΐΓβπο

ηοη ρει•ηΐ3ηβη1ε? ΛΙ φΐ.τουηιςιιε ϋ.ι μιιιΙ, εχ αϋο ηυοςιιε

ςιιοιίαηι ρεπηβηεηΐε βυηΐ. (5) (}ιιυιη αυίειη πηιιιιι α,υπίαιη

((ιιιιΙιίιι ιιΐ εοηΐΓ3Γΐιιηι ιηυΙΙίιυαΊηϊ, «{ΐιϊιίαιιι υογο ίη;τςιΐ3ΐί

ροηηΐ, ιιηο ιιΐ οεφίιιΐί ιιίεηβ, Ιβικρκιηι ε\ εοηΐι-απίδ επί

ηιιηιεπίδ ρΓοΓεεΙο. ΕδδεΙ ί^ίΙυΓ αηίρρίαιιι αϋυ(Ι, εχ πυο ρει•-

πιαηεηΐβ , εΐ 3ΚεΓο , ε$1 ηιιΐ ΓϋεΙιΐδ α»1. ΙΊ,νΙεΓεα , οιιγ εο-

1«Γ3 φΐίιίεπι, φΐϋεευηΐφΐε εχ εοπίπιπίδ δΐιηΐ, βιιΐ ε3 , ο,υί-

Ιιιΐί εοηΙι-ηπΛ &ιιηΙ, εΙί»ιη>.ί εχ οηιιιί βίηΐ, εοΓΓυηιρυηΙυΓ;

ηιιιικτίΗ νεΓΟ ιιιίΐ)ίιηε? ϋε Ιιοε ειιίηι ηίΐιϋ ιϋείΙυΓ. ριι:ιιη\ϊΝ

οοηΐΓ.ιπιιηι (3ΐιι α,ιιοιΐ ϊηείΐ ςυαιη ()υο<Ι ηοη ίηεκΐ, εοΓΓυιη-

ρ»1 , ιιΐ Γοηΐεηϋο ηιίίΙυΓβηι : 3ΐ1ηιηεη ηοη οροΓΐε!)3ΐ : ηοιι

ειιίηι ΡδΙ ηιίδΙιιπΕ οεΓίε εοηΙι•:ιπ3 εοηΐεηΐίο. (ο ΝίΙιίΙ βυίειιι

(1ε(εηηίη3ΐιιιη ββ(, <ρΐ3ΐίΙθΓ ηιιιηεΓί 8ΐιΙ)ίΙηη(ί;ιηιιη εΐεχβί-

βίεηΐίοε εΛίΐδοε ίΐιηΐ : ιιίπιηι ιιΐ Ιεπηϊη'ι, νείιιΐ ρ-ιηοΐβ ηΐ3βηί-

Ιιιϋίηυιη, εΐ υι ΚιίΓγΙιΐϋ οπϋηαοηΐ <]υίί ειι]ιΐϋ μΙ ηιιιιιεΓυί :

ρυΐ3, Ιιίε ςιιίιίεηι Ιιοηιίηίδ, Ιιίε νεΓο εφίϊ : ιριειηΛίΙιιιοϋυιη

ίΐΐϊ , ιριί ηιιιηεΓΟδ 3(1 Γΐ8»Γ35 , Ιπβηςιιΐηηι εΐ (|ΐια(ΐΓ3ΐιιιη , Γε-

ιΐυευηΐ, ίΐη ρΐ3ηΐ3πιιη Γιιπιιαβ $ιιρριιΐ3(ίοηιιιΐ) ιβίειιΐϊδ 3851-

ιιιίΐ3ΐιΙ. ΛιιΙ ι|ΐκιη'ι;ιιιι 8νπιρΙιοιιί3 ε»1 Γ3ΐίο ιιιιιικτοπιιη , δί-

ιηίΙίΙεΓεΙί3ΐιι ΙιοιιιοεΙ 3ίίθΓυιηυηυηιιριθ(1ι|ΐιε? ΑΙ ρβίβίοπεβ

(ΐυαΙίΙεΓ δοηΐ ηιιιικτί, ϊΙΙιυιη , (ΙιιΙοε, εΐ εβίίιΐυιη ? (7) Οηοιΐ

3υΙειη ιΐϋηιειί ηοη δίιιΐ &αΙ>8ΐαηΐϊα , ηεο,ιιο εβυδα; Γυι ιηχ ,

ρ»ΙβΙ. 8υΙ>ΛΐαιιΙί3 ηαηιιριβ γηΙϊο εδί , ηυηιοπίδ τβΓΟ ιηβίε-

τίη : νείυΐί εβηιίδ, 3ϋΙ οδβίδ ηυηιειυ* 5υ1ι»1αη1ί3 , ίϊο : Ιπβ

ίρίίιΐ8 ϊμηϊβ, ΙεΓΓίΐ: νε™ (Ιιιο : εΐ δειηρεΓ ηοιιιεπίδ <]ΐιϊοιιιΐ)(]αβ

ΓυεΓΪΙ,3ΐί<ιυοΓηηιε«1, νεΙ ί^ηειίδ, νεί ΙεΓΓοηυβ, νεΙ ηιοηϊίΐί-

ειΐϋ : νεΓυηι Μΐ1ιΜ;ιιι1ί;ι εδΙ Ι,ιιιΙιιηι 3ϋ (3ΐι(ιιιιι ε&8β ί,ρΐ'υηιΐυπι

πιίβΐίοηειη ; Ιιοε αηΐεηι ηοη εδί ηιιιηεπίδ , δειΐ γβΙιο ιηίδΐίοηίδ

ηπηιεΓΟΓηπι εοΓροΓβϋηιη, 3υΙ φΐΟΓϋηιευηο,ιιο. (8) Κεε

ί§ίίυΓ εο «ιυοιΐ Ιβείβί , εβιΐδη ηοηκτυβ ε8ί, ηεε οιηηίηο ηυ-

ηιεΓΗδ ηεε ιηοηαο"ίοϋδ, 3υΙ ηιβΙεΓίβ , βυΐ Γ»Ιίο εΐ δρεε.ίεδ Γβ•

Γυω εδί : δει! ηοα,υε «Ι ίιΐ αυο<1 ου]υδ εβυδί.

ΟΑΡ. VI.

«ο Άπορησειε δ' άν τις και τί τό ευ έστι τό από τών

αριθμών τω έν αριθμώ είναι την μϊςιν, ?, εν εύλογιστω

?ι έν περιττώ. Νυνί γαρ ούθέν Ογιεινότερον τρις τρία

αν η τό μελίκρατον κεκραμένον, άλλα μάλλον ώφελη-

σειειν άν έν ούθενι λόγω ον υδαρές δέ -^ έν αριθμώ

46 άκρατον Ον. (2) "Ετι οί λόγοι έν προσθέσει αριθμών

εΐσιν οί τών μίξεων, ουκ έν άριθμοΐς, οίον τρία προς

δύο, άλλ' ου τρ'ις δύο• τό γαρ αυτό δει γένος είναι

έν ταϊς πολλαπλασιώσεσιν. "ίΐστε δεϊ μετρεϊσθαι τω

τε Α τον στοΐ/ον έφ' ου ΑΒΓ και τω Α τον ΔΕΖ• ώστε

Μ) τώ αύτώ πάντα. Ούκουν εσται πυρός ΒΕΓΖ , και

ύδατος αριθμός δις τρία. (:ι) Ει δ' ανάγκη πάντα

άριθμοΰ κοινωνεϊν, ανάγκη πολλά συμβαίνειν τα αυτά.

ϋυΐιίΐβνεπί βιιίεω 3ΐίςυίδ^ςυί(1η3ηι δΐΐ ΠΙαο1 Βεηε, ψιοΛ

3 ηιιπιεπδ, εο ςυοιΐ ίη ηιιωεΓΟ ηιίδΐίο δίΐ, 3ϋΙ ίη πι Ι ϊοηιιΐϊ, ϊηΐ

ίη ίηιρβΓί. Νιιηο εΐεηίιη ηίΐιίΐ &3ΐυΙ)Γίυδ ρεΓ ιεΓ Ιγϊϊ δϊ ωεϋ-

εΓβΙιιηι δίι ηιίχΐυηι : 50(1 ιηΛ^ίδ ρΓοιΙετίΙ Γογ138$ι8, βί ίη ηηΙΙα

ρΓοροΓίίοηβ δϋ, δβιΐ βςυοδίιηι, 3ηΙ δι ίη ηυιηΟΓΟ δίΐ ρυτυιιι.

(2) Ιίειη ΓβΓιοηεδ πιίδίίοηϋΐη ίη βιΐιΐίΐίοηε ηηηιεΓοηιηι , ηοη

ίη ηηιηει-ίδ δηηΐ : τείυΐϊ 1γι3 3(1 (Ιηο , ηοη ΙεΓ (Ιυο : ϊάβιη

βηίηι βεηυ3 ε&8ε οροΓίεΙ ίη ηιυ11ίρ1ίε3ΐίοιιί1)υδ. 0υ3Γε ίρβο

Α ηιεηδϋΓ3Γβ οροΓίεΙ οπίίηειη ίη ςυο ΑΒΟ; εΐ ίρδο Ο, βαιη,

ίη φΐο ΐ>ϊ.Ζ. ςηϊΓΟ εοοΌηι οηιηί3. Νοη ίβίΙιΐΓ βπΐ ίρδίηδ ϊβηί^

ΒΕΟΖ , εΐ 3φΐϊ6 ηυπιεΓυδ 1>ϊβ Ιγϊ». (3) 5ί βιιίεηι ηεεβδίο

εδί οιηηί3 ηηηαεΓΟ ρβΓίίείρβΓβ, ηεεεδβε ε$1 πιυΐΐβ εβιίεω ιε
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-χι χ:ιΟ•ΛΟν τον χϋτόν τωοε χχί χ).) μ. 'Λο' οΰν

τ-,ΰτ' αίτιον κχί οιχ τουτό £ττ•. το πράγμα, η αοηλον;

'.'.ον εστί τι; των του ήλιου ς.ορων αριθμός, /.χι πάλιν

των τη; σελήνη;, /.χι τοίν ζώων γε ε/χστου τοΰ Γΐίου

/.χι ηλικία;• τί ουν κω/.υει ένίου; μέν τούτιυν τετρχ-

•.'•'" ου; είναι, ένίου; ίί κύί'ου;, κχι ίσου;, τους οέ σι-

~ι ■).'."/.:: •,'/)ϊί γ:<ρ κωλύει , χλλ' ανάγκη εν τούτοι;

-τ:ϋετΟχι, •ί ίοιΟμοΰ πχντχ έχοινωνει, ένεοε/ετο' τε

τχ οιχ^ε'ροντχύπό τον χύτόν αριθμόν πίπτϊ'.ν. "ίΐστ' ΪΙ

Τ!Τ•.ν ό χύτο; αριθμός συμοεοή/.ει , τχύτχ χν ήν χλλη'-

/ ,•.; εκείνα τί χύτο είοο; αριθμού ε/οντχ , οίον ήλιο;

/.χι σελήνη τχ αυτά. (|Ί Άλλα οιχ τί χίτιχ τχύτχ;

ίττχ μέν ιοινήεντχ , επτά ο! /ορ5α\ η άρμονίχι, επτά

οέ χ'. ττ/.ίΐάοϊ; , εν έπτίι οέ οοοντχ; βάλλει, ενιχ γε,

ϊνιχ ό" οΰ' έτττχ οι οί £~ι Θήοχς. 'Λρ' ούν ο'τι

τοιοσοί ό χοιΟμός πείυκεν, οιχ τοΰτο η εκείνοι έγε'νοντα

:πτχ ή ή πλειά; ίπτχ αστέρων εστίν ; ?, οί μέν οιχ

τχ; —υλχ; η άλ/.ην τινχ χ'ιτίχν, τήν οέ ημείς ούτως

χοιΟμοΰμεν, τήν οέ άοκτον γ: οωοεκα , οί οε πλείονς.

Κπεί κχί το ΐ'Ι '/. συμ&ωνίχ; 'ίχσίν είνχι, κχι οτι

έχειναι τοεϊ;, κχί τχΰτχ τρίχ. "Οτι οε μυρίχ αν ειη

-ν.ϊΰτχ, ούΟέν με'λει" τω γχρ Γ κχί Ρ είη χν ΐν ση»

μείον, (ι) Κ! ο' οτι οιττλχσιον των άλλων εχχστον,

άλλο ο' ού ( χίτιον ο' οτι τοιων όντων τόπων ΐν

ε;/ εκάστου επιφέρεται το σίγμα), οιχ τοΰτο τρία μό-

νον εστίν, χλλ' ού/ οτι χ'. συιτοωνίχι τρεί;, έπει πλείους

γε χί συμιωνίαΐ" ενταύθα ο' ούκε'τι ούνχτχι. "Ομοιοι

οή και ούτοι τοί; χρ/χίοις Όμηριχοΐς , οι μικρχς

ομοιότητας όοωσι, μεγχλχ; οε ττχοορωτιν. (β) Λε'•

1 γουοι οί τινε; ίτι πολλά τοιχϋτα, οίον αϊ τε με'οχι

τ \Λί έννε'α ή οέ οκτώ, κχί το επο; οεκχεπτά, ΐοάρι-

Ομον τούτοι;" [ϊχίνετχι ο' έν αίν τι~> οεςιιο ε'ννίχ ουλ-

λχοχϊ;, εν οέ τί) χοιττεοίΰ οκτώ. Κχ'ι οτι ϊιον το οιχ•

ττ/μ.χ ί"/ τε τοϊ; νράαοιχυιν άπο τοΰ Λ »ρό; το 12. κχ'ι

χ-ό του ν,αουκο; επί την ο;υτχτην νεχτην έν χυλοί;,

ή; ό χριθυ.0; ίτο; τη οϋλοαελείχ τοΰ οΰρχνοΰ. '0:χν

'.ϊ οεϊ υ.ή τοιχοτα οΰΟεί; χν χπορν-οειεν ούτε λέγειν

ουΟ' εόρίτκειν έν τοϊ; άϊοίοι;, έπε'ι κχ'ι έν τοί; 'ρ'^ρ•

τοϊ;. ;7'; Άλλ' αϊ έν τοϊ; χριΟ;χοϊ; 'ρΰσει; αί έ-αινοΰ-

υ,ενχι κχί τα τούτοι; ένχντίχ κχ'ι ο'λιο; τα έν τοϊ; αχ-

Οήαχτιν, ω; ;ιέν λε'γουοί τινε; και χίτιχ -οινϋσι τη;

^/ότίω;, εοικεν οίιτωο•ί γε σκοπουυ,ε'νοι; οιχιεύγειν

κχτ' οΰΟε'νχ γχρ τρο~ον των οιιοριταίνων ττϋί τχ;

χρ/χ; οϋθΐν χΰτίϋν αίτιον έστιν. Εκείνο αεντοι

ττοιοϋσι ;ανερόν Οτι το εΰ υπχρ^ει κχι τη; τυττοι/ίχ;

έττ'ι τη; τοΰ κχ/.οΰ τό περιττόν, το ευθύ , το ίτον, χ!

ουνχαει; ένίων αριθμών ά'μα γχρ ωραι κχι χρι'Ίμο;

τοιοτοί" κχ'ι τχλλα οη οία βννάγουϊΐν έχ των υ.ν'ι/τ'.-

κίον Οεωρη;χχτο>ν πχντα ταυτην ε/ει την '.,.ίι\ι.

\<\ Λ'.ό κχί εοικε συμπτώματιν ■ έστι γχρ συμ•"..• ',.τχ

μεν, χλλ' οικ£Ϊχ χλληλοι; ττχ'ντχ, εν οέ τω χν ν- ' .ν

έν εκάστη γχρ τοΰ οντο; κατηγορία εστί τό ι.•ι . ;/,

ώ; εύΟΰ έν μήκει , ούτω; έν πλχτει τό όμχ/.'-< :••ι;,

εν χριΟμω τό ττεριττο'ν, έν οέ νρο'χ τό λευκο'ν. > Κτι

ιίιΙιτο, .•( ιιιιιιι. πιιη ιίιπιΙι'ιτι Ιιιιίς ι>1 ηΐίί ΐ'<ίβ. ί'Ιπιιιι ι'^ίΐιιι•

ΙιοΓ. (Ν[ αιιι>.Ί, ι•1 (>ι•(ΐ|ΐΙοΓ Ιίοο ΡίΙ γρ5, λπ ίιΐ ίιηηίΛηίΐΗΙιιιη '

νιΐιιΐί ο*1 ι|ΐιίι|.ιιη ^(>1ί< <ιγ πιι•*ιΐ5 Ιπη;υ ΙϋΙίοιιπιη ηπιηίπΐί,

••( υηΜΐΉ'ΐιϊιι$<]ΐΐι- αιιιιιι.ιΙ ϊιιιιι νί(;ρ ι•1 α-Ιαϋ-ί. ςιιί.Ι ί^ίΙιιι-

Ι'Ι'οΙίίΐΗ'Ι, Ι|ΙΙ»-||,ΊΙ1Ι Ι'ΟΙΊΙηΐ Ι]ΙΙ3ι|Γ<ΐ(0ς β^5(?, Ι|ΙΙ0$ΐ1:1!1) ιίιΙηχ,

οί ίΐ>ΐ|ΐΐίΐΙ•Ν, αΙίθ!ί ιΐιιρίιχ .' ΜΙιίΙ οηίιιι |ΐΓθΙιίΙ)ι•1 : 5ιι1 ηι'ΐ'Οϊϋη

ϊίΐ ίιι Ιιί» ρ» οοηνι'ΐΐί , ίί οηιιιία ηιιιικτο ρηι [ίοϊρ,ιΐωηΐ , ιΐ

(|ΐιιι• (ΙίιϊΐΜΐιιιΙ , ουηΙίη;ι•ΙιηΙ >ιι1ι οιιη.ΐι'ΐη ιιιιιηρπιιη οαιίιτρ.

ήιιαΓΡ μ ι|ΐιϊ1ιιΐ3ΐ|;ιιη πΙ,ίιι ηιιηιιτιΐδ αιοίιΐιτίΐ, θ&ιΙιίιι ίιινί-

π•ιιι ιΙΙα βπιηΐ, ΐ'αιιι1«-η) ΙιαΙΐβηΙια ηυηκτί >ρ»(ίι•ηι, ριι(Λ,

ίοΙ ρΐ Ιυη» , ΟΛιΙβηι. ι.») 5ίιΙ ρΓορΙβΓ ιιπί«1 1 ;ιιι>α• Ιϋτΰ ίίιιΐ ?

5>•ρΙριιι (ΐιιϊιίριη υορλΙρ*, 5ρρ[ρηι αυίοιη ιΐιοΐιΐ,τ , 3υΙ Ιιϊγ-

ηΐϋηίπ', ίρρίριη υριό ΙΊρι3(Ιρ5, ίιι ίρρίριη αιιίοιιι αηηιί ςικΓ-

ιίαιιι α1)]ίι ίπηΐ ϋρηίρί, <]ΐι,τ<ΐ3ΐιι νι>π> ιιυη : >ι•ρ(ρπι οΐίαιιι, (|ΐιί

οοιιΐΓ3 Τ1)ρΙ)35. Ππιιη ί};ίΙιΐΓ, (]ΐιυηί,ιηι 1;ι|ι* <|υίι|»ιη ηιιιιιο-

πΐί ιιαΙυι-3 οΜίηρΐ, Μρυ αιιΐ ίΐΐί ίιιριιιιιΐ >0|>1ι•ιη , αυΐ ΙΊρίη•;

ίορίρηηπιιη ίΙιΊΙ.ιιιιιη ρ^Ι.1 αη Ιιι ΐ|ΐιίι1οιη ριορίΡΓ ριΐΓΐβ*

[ΊιυΙ)3Γΐιηι αιιΙ•3ΐί.ιιη ί|ΐιαηι)3ΐιι ο;ιιι?3ΐιι , ίΙΙαιη νβΐΌ ηο5 ίΐ3

ηιιιιιρΐ3ΐηιΐ5. υΊ-δαηι αυίβηι ιΐιιούοοιηι, «ιιιΐϋαιιι αιιΐοηι ρΐυι-οί1

ιιηιη βΐίβηι (ΙιψΙίπβ ηιαυηαί ξψ; *> ιιιρ1ιοηί33 3'ιιιηΙ Β5.>β;

ιΊ ΐ|ΐιοηί3ΐη Μιε ίτκ , Ιι,τρο ([ηοιριβ (ιία ' ςιιοιΐ βυίρηι ηιίΙΙβ

ΙιΙιαίίηΙ, ηρηιο οιίΓαΙ. Ιρίίβ ριιίιη ν οί ρ ε$5β ροΜίΙ ιιηιιιιι

ίί^ηυηι. (.V, 8ί αιιίρηι , ιριοπίοιη ϋυρίιιιη αΐίοηιηι ιιηιιιιι•

(|ΐιο<Ι(|υο, αΐίιιιΐ \ργο ιιιίιιίιηρ (οαιι>;ι ηιιίιίρηι ρδί, ιριίβ ιι»"»•

(π'3 Ιικ-3 »ίη!, ιιηιιιιι ίιι υηοφιοφίρ ϊηίΌιΙιΐΓ <-. ) , ρπιρΙρΓβα

Ιιί,ι ίαιιΐιιιη >ιιιι(, ϋριΙ ηοιι ΐ]ΐιοηίαιιι ('οιίϊυινιηΐί.ι: Ιιν* : ηίΐιι

ρΙιίΓΡί οοιίΐυιιαηΐίίρ ϋΐιηΐ : Ιιίο \ργο ηοιι ,ιιιι'ρΙίιι> ρο>!>ιιηΙ.

8ίιιιί|ρί νρΓο Ιιι ψιοι|ΐιε >υη1 ηη1ί,ρπ5 Ιίοιηβπ ίη(βιρπ•ΙίΙ)ΐι<,

ιριί ρατναϊ 5ίηιί1ίΙιιι1ίιιρ8 νϊιίρηί, ιιι.ίϊιιλ5 υριό ιιυη νίϋβηί.

(6) ϋίοπηΐ αιιίοιιι ΐ|πίι1.ιπι ςιιυ<1 ιιιιιΚα ίηΐία 5ΐιηΙ, νρΐιιΐί

ίρ>.χ• ιηι-ιϋα^ , (]ΐι,τ>ι1αιιι ηοιριη, (μιχιίαιη οοΐο; ι•1 ιβπηρη,

ιΐϊϊβιη οι ίρρίρηι, Ιιί.ι ΐ'ί.>ίίΐ>ΐ|ΐι.ιΙρ ιιιιιιιργο. ΑίΟρηιΙίΙϋΓ 3ΐι[ρηι

ίιι ιΙιχΙγο ιριίιίριιι ηονρηι ϊ\Ιΐ3ΐ)ίί, ίιι >ίηί>ΐΓ0 \ργο, οοΐο :

ιΙ (|ΠυιΙ ιΡιμΜίίί ιϋίΐίΐιΐία Ιαιιι ίιι ΙίΙΙιτί* ;ιύ α αϋ ω, ιριαιιι

ίιι Ιίίιϋί α ^Γανί^ϊιιιο 1)θπι1>ο αιΐ 3ΐ•ιι1ί*Μΐιΐ3ΐιι πρΙριι , υιι]ιι.>

ηιιιιιρπυ !Τ(|ΐΐ3ΐί5 οίί οηιηίιηοιΙίΒ ιιιϋ ιηρ|υϋι»?. ΥιιΙργο

αιιΐι-ιη (ΙρριΊιιρ ΙαΙίη (μΓϋπ,ιιαιη άιιΙ)ϋαι•ρΙ ιίοο ιΙιοργρ ηρο ίη-

τβηίΓβ ίη ρΟΓρρΙυίί, ηιιοηϊαιη ρΙ ίη 0θΓΓυρΙϊ1)ίΙίΙ)ϋ8. (7; 5ρ<1

(μΐίΒ ίη ηιιιιιΡΓΚ ΙαιιιΙβιιΙιΐΓ ιιηίιΐΓ;ο, οί (μι»; Ιιια οοηίΓηπβ,

ιιι- ϋΗΐηιηο (]ΐκρ ίη Πΐ3ΐ1ιρηια(ι1)ΐΐί , ιι( ΐ|ϋίϋ3ΐη ιΐίιυηΐ ρ[ οοιι-

>;ιϊ Ιι.το π;ι1ιΐΓ."β ΓαρίυηΙ, β» νίιΙρηΙϋΓ Ιιου ιηυιΐο οοπμιΙρ-

ΐ"ΐιι1ιίιΐΗ «Ί.ιΙιί. δρςυηιΐηιυ ηιιΙΙιιιη ρηίιιι ιικκίιιιη ρογιιπι

(|πί οίιΐ3 ριίηοίρία ιΙιΊρΐΊΐιίηαΙί >ιιη[, ίΙΙοπιιη υΜιιιη ι-βιι.-λ

ΡίΙ. ΙΙΙικί (3ΙΙ1Ρ11 ιιιαηίΓρ,Ίΐιιιιι Γ;ιιίιιιι(, <]ΐιυιΙ ίρίοιιι Βρηρρδί,

ι•1 ιμιυιΐ <1ρ ς'ΐιοιιΐίηαΐίοηε ίρ»ίυ< Ιιυηί ρ^Ι ίιηρίΓ, ΓριΊυηι,

ίρηιιαίβ, ηυοβ ηιιοηιηϋαπι ηιιιιιρΓοπιηι 8ΐιηΙ ρο1βη(ί»?; υί-

ιιιιιΙ ηβηκριβ ηηιιί ΐΡΐηροΓα,Ρΐ Ι.ιΙίϊ ηυηκτι» ; πρ. ι-ιΊρπι

(|ΐΐ3Ρ0ΐιιη(]ΐιβ ροΙΙί^ιιιιΙ βχ ΙΙιβθΓριηα1ίυιΐ5 ιιΐ3ΐ1ιρηι.ι1ίείβ ,

Ιιϊπο ροίρηίίβιιι οηιιιία ΙιαΙιρηΙ. (8/ ΟιιαΓΡ 3>>ίηιίΙηηΙηι•

(1-π.ιϋΙιΐΗ Βοοίιίρηίίΐηυ. διιηΐ ρηίιιι ηορίιίρηίίβ ι^ιικίρηι,

<ρι| (ΊιΐινρηίρηΙιβίηνίιοιη οηιιιία, ιιηιιιιι .ιιιΙριιι ιί (μιοιΙρΓο-

[οιΐίοηαΐρ ρ*1. Ιη υιιαΐ|ϋ.Ίΐ]υο ρηίιιι ρηΐϊβ ρΓ<τιϋο3[ίυιιβ ρ*1

ί.Ι ΐ]ηοϋ ρΓοροΓίίοηβΙβ βϋΐ, ηΐ ΓΡοΙυιη ίη ΙοηςϊΙικϋηβ , ί(α

ίη Ι.ιΙιΙιι.Ιιηβ ,ι .μι,ιίρ ΓυΓ(3$5ίβ , ίη ηυιιΐΡΓο ίιηρ.ΐΓ, ία εο-

Ιυιο αιιίοιιι αΐήιιιη. (9) Ι'πιΊεΓβα, Ιΐ3Πΐΐυΐιίοοι ιιιιι βίςιιβ 5ί•
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|_'!07. ΙΠΙ Ν ΜΓ/ΓΛ ΤΑ ΨΪΣΙΚΑ II.

ου/ οι ι

χα« των

.ι; ε•.θ£Τ'.ν *ο•.)•ί'Λ αίτιον των αρμονίων

των 5ια3!5ουΐΐ γαο έκεΐ/οι αλλήλων ο'ι

ίσοι εΐοει, χαι γάο αί αο/αοί;- ώστε οιά γε ταΰτα ιΐοη

οΰ ιτοιητίον. Ιΐιι' Τα ιχΐν '^-" τυαζαίνοντ* ταΰτά

τ= χαν ίτι η/.ίίω ζ^ιτ/Ίν.τ. Κοικι 5ΐ τεχιχ^ριον

είναι το ττο//α κακο~α'.£•.ν ττερι τν/ •μ/ΐτιν αυτών και

|Λτ/;ϊ<α τ:ο-ον ννναο'ιαι τν«ϊ;.ραι του μ/, /ωοιιτα εί

ναι τα μαθηματικά των α'.ιΟητων, ώ; ϊνιοι λεγουοΊ,

ΐΛ,τ,ίί ταύτα; εί/αι τα; αρ/ά;.

ιηιΐίιιιη ηιπι 5ΐιηΙ (αϋϋί πιιιηοπ, φιί πι $ρβ(Ίΐ'1)ΐι* 5ΐιηΙ { /ι/πι-

Ιπ ). Ιΐίι π;ιιιιι(ΐιι• ;ΐ'ψιηΙ<'•> «ροοίι; :ι 1> ιιιϊηιμι) .Ι,ΙΙιτιιπΙ : ,•|.

υηίιη ίρ-Λ' <|ΐιοι]ΐιι> πηιΙ.ιΐΗί : ηιι.ίΓο ρπιρΚτ Ιιη•ο , ιιπιι χιηΐ

ι.κίι-η<1& *|κμί<8. 1 10) ιίιι.τ? ΐ^ΗτίΓ ι>\ ίΙΙίί ιΊΙκίιιηΙιΐΓ, Ιιλρο

ιΊ ,Ίΐί,ι ι'Ιι.ιιη ! ιϊ= ρΐιιτα ρονηιιιΙ ιιιΙΙίμί. ΥιιΜιιγ .ίμΙγιιι Ιιογ,
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